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WALDHEIM VEDA PASITARIMUS SU IRANLi

SENATO KOMITETAS PRIĖMĖ 
SVARBIĄ REZOLIUCIJĄ

JAV Senato Užsienio Reikalų Komitetas gruodžio 18 d. 
priėmė Rezoliuciją Nr. 54 Pabaltijo kraštų reikalu, skatin
dami JAV vyriausybę Lietuvos, Latvijos ir Estijos klausimą 
iškelti Madrido konferencijoje.

Dabar ši rezoliucija perduota Senato pilnumos svarsty 
mui. Lietuviai raginami rašyti laiškus savo senatoriams, kad 
ši rezoliucija būtų kuo greičiau priimta.

(ALTos Informacija)

SUNKIAI SPRENDŽIAMI PALESTINIEČIU 
SAVIVALDOS KLAUSIMAI

KAIRO KONFERENCIJOJE PADARYTAS PROGRESAS.
BET ATSIRADO NUOMONIŲ SKIRTUMAI

KAIRO, Egiptas. — Trečiadie- --j- ■ ■ ■ -—T---------------

ni baigėsi JAV, Egipto ir Izrae^ • Tikras amerikiečių 
lio atstovų konferencija palesti-1 
niešių savivaldos klausimais. At- j 
stovai, išsiskirstydami šventėms,: WASHINGTON, D.C. — Vals-
išleido komunikatą. Jame rašo- j tybės departamento atstovas 
ma apie pasiektus kai kuriuos - pareiškė, kad užpraeitą trečia- 
susitarimus, - tačiau iškilo nuo-į dienį 183 Irano konsulatų ir am-

"įsakymas"

monių skirtumai dėl vykdomo- basados tarnautojams duotos 
sios tarybos galios ir atsakomy- penkios dienos išvažiuoti iš
bės prieš 1.2- milijono palesti-: Amerikos. Už kelių dienų am- 
niečių, gyvenančių Gazos srity- j basada paprašė išaiškinti, kurie 
je ir. vakariniame Jordano upės turi išvažiuoti ir kurie gali pasi- 
krante. - ' v' . likti. Jaupraėjo visa, savaitė,, be t

-:- - --- ; a . .--o'*-;.
Egipto delegatai daleidžia ir 

' reikalauja, kad. palestiniečių ta-i 
ryba turėtų plačią įstatymų lei- 
dimo, teisminę , ir vykdomąją] 
galią, o Izraelio atstovai.nori ir] 
reikalauja, ..kad ji būtų tik ad-! 
ministracinė.

Egipto premjeras ir atstovas 
Mustafa Khalil ir Izraelio vi
daus reikalų ministeriš ir dele
gatas Joseph Burg nutarė, kad 
galima kai kuriais klausimais į 
nesutikti; netrukdant derybų to
limesnės eigos.

JAV delegacijos pirmininkas 
Sol Linowitz pareiškė, kad įvy-j 
kiai Irane ir augantis mahome-į 
tonų ekstremizmas bei karingu
mas turėjo netiesioginės Įtakos 
pokalbiams, vienok Izraelio ir 
Egipto delegatai stengėsi tai po
kalbiuose nutylėti.

I

Viršūnių konferencija palesti-! 
niečių klausimu prasidės sausio! 
7 dieną Aswano vasarvietėse,] 
Egipte.

— Kelios didelės naftos bend- ■ 
rovės jau užsakė vežti į Atlanto i 
pakraščius grąžtus, kad galėtų! 
tuojau pradėti gręžimo darbus.

'departamentui dar nepranešta, 
i ar kuris išvažiavo. Galimas 
daiktas, kad jie. dar nenutarė, 
kurie pasiliks ir kurie išvažiuos. 
Amerikiečiai nepranešė laiko iš
važiuoti, tai jie ir neskuba.

Kiti spėlioja, kad nė vienas 
nenori išvažiuoti, todėl jie ir ne
skuba. Buvo ir atsitikimas, kad 
žmogus sakė laukiąs mulo Cho- 
meinio sutikimo.

Streikuojantieji autobusų 
■’ šoferiai aiškinasi

CHICAGO, Ill— Vakar strei
kuojančių Chicagos šoferių vir
šininkai turėjo aiškintis teisme, 
kodėl jie paskelbė streiką, kada 
kontrakte yra paragrafas, ku
riuo šoferių unijos vadai pasi
žada nestreikuoti, šoferiu uni- 
jos pirmininkas John Weather
spoon pareiškė, kad jis teisėjui 
Donald J. O’Brien neatsakysiąs, 
nes jo advokatai patarė jam 
dabotis ir pats sau nepakenk
ti. CTA advokatas Norman Bar
ry iš savo pusės prašė teisėją 
paskirti kiekvienam unijos va
dovybės nariui $5,000 baudą už 
kiekvieną dieną, kol streikas tę
siamas, $1,000 kiekvienam pike-1 
tuojančiam šoferiui ir po 500,000

Geriausieji menininkai ištisus šimtmečius grįžta prie šio 
paveikslo. Kiekvienas kitaip vaizduoja 

Mokytojo gimimą.

, Generolai planuoja demo- AMBASADORIUS PRAŠO NESTABDYTI
i krattia ArGentinoie <

BUENOS AIRES (UPI). — 
Argentinos generolai, kurių 
chunta dabar valdo kraštą, pa ' 
skelbė demokratėjimo procesą. 
Išleistame dokumente rašoma, 
kad onx-e^e ir demokratiniame 
krašto valdvme kar’uomenė tu 
”ės daug įtakos. Ka p ir JAV-se 
bus trys valdžios institucijos: 
dvejų rūmų legislatūra. nepri
klausoma teismu s:stema ir 
vvkdomoji valdžia. Chunta įtei
kė 7,000 puslapių dokumentą

■ prez. gen. Jorge Videlai iškil
mėse. kurias transliavo per te
levizijos tinklą.

Prez. Videla vadovavo 1967 m. 
karių sukilimui ir nušalino pre
zidentę Izabelę Peron ir jos ad- 
mimstraciją. Į naująją demokra
tinę santvarką nebus įleidžiami1 
oeronistai, nes i 
veiklą remia asmens kultu.

LAIVŲ SU JAVAIS, SKIRTAIS IRANUI
JUNGTINIŲ TAUTŲ SEKRETORIUS TARIASI 
SU IRANO AMBASADORIUMI NEW YORKE

savo partijos | Islamo t

Trudeau vadovaus 
liberalams

— Europos bankai pradėjo] dolerių kiekvienam unijos vie- 
Irano vertybių įšaldymą, nes j netui, šiame streike įsivėlusiam. 
Chomeini vis atsisako turimas] mirties prezidentui Carteriui. 
skolas mokėti. : Demonstrantai pradėjo daug

Gruodžio 21: Edburga, Petras 
Kanis, Girenė, Saulė, Norgau-

daugiau šūkauti po to, kai nu
žudyto mokyklos direktoriaus 
Mohamedo Mofaetteh’o sūnus 
prie tėvo karsto ragino žmones 
atkeršyti ir reikalavo mirties 
“visai Amerikai”.

Teherane leidžiami gandai, 
kad amerikiečiai kalti už Mo
faetteh’o nužudymą. Chomeini 
net ir prezidentą Carterį buvo 
apkaltinęs. Minia, tris valandas, 
pašūkavusi, pamažu pradėjo 
skirstytis.

das, Eitautas.
Saulė teka 7:14, leidžiasi 4:23.

Oras šiltas.

— 31 metų Cathy Nathaniel 
gavo 35 metus kalėžjimo už savo 
advokato nužudymą.

PANAMOS NACIONALINĖ GVARDIJA 
IŠVAIKĖ STUDENTUS

i ■ z ~

TEHERANE MINIOS REIKALAVO MIRTIES 
SUIMTIEMS AMERIKIEČIAMS

PANAMA, sostinė. — Ketvir
tadienio rytą Panamos univer
siteto studentai dar kartą buvo 
susirinkę ties Amerikos amba
sada. Jie reikalavo, kad Irano 
šachas Rėza Pahlevi ir jo žmo
na būtų pasiųsti i Iraną ir tei
siami. Studentai kaltino JAV Į 
vyriausybę dėl šacho atvežimo 
į Panamos salą.

Studentai yra įsitikinę, kad 
prezidentas Carteris yra prime
tęs šachą Panamos gyvento
jams. Tačiau pasirodo, kad pats 
šachas prašęs Panamos vyriau
sybę leisti jam ten apsigyventi. 
Vyriausybė sutikusi, nes šachas 
dalį savo pinigų sutiko perkelti 
į Panamą.

Panamos nacionalinė gvardija 
pradžioje žodžiais patarė stu
dentams skirstytis. Kai jie ne
paklausė, tai už pusvalandžio 
atėjo didesnis gvardijos būrys 
ir visus studentus išvaikė.

TEHERANAS, Iranas. — Mi
nia žmonių trečiadienį demonst
ravo prie uždarytos JAV amba
sados ir reikalavo nužudyti vi
sus ten esamus amerikiečius. 
Vėliau dešimties tūkstančių 
žmonių minia ėjo pagrindinėmis 
sostinės gatvėmis ir reikalavo

Dolerio vertė nusmuko 
ir vėl pakilo

NEW YORK, N.Y. — Iš Eu
ropos praeitą antradieni ir tre- 
č’adienį atėję pranešimai tvir
tino, kad Europos rinkose dole
rio vertė labai nukrito. Antra
dienio vakare Londono ir Zu- 
richo rinkose už vieną aukso un
ciją mokėjo $497. Arabai ir auk
so pirkliai džiaugėsi. Jie manė, 
kad dolerio vertė jau neatsi- 
gaus. Trečiadienio rytą už auk
so unciją jau mokėjo $500. Bet 
antradienio pavakarį Europą 
pasiekė žinia, kad JAV pardavė 
640 kvadratinių jūros mylių 
naftai gauti. Parduoti sklypai 
ėjo iš rankų į rankas. Užsaky
tos naujos mašinos gręžimui ir 
naftai gauti. Tas atsiliepė ir į 
aukso kainą ir už jo unciją iš 
500 dolerių jau mokėjo $474.

*— Europa yra įsitikinusi, kad 
ateinančių metų pradžioje JAV 
prieis prie Cape Code jūroje 
esančiu naftos versmių.

— Amerikoje nuo gaisrų kas
met žūsta 1,000 žmonių.

OTTAWA, Can.— Pierre Tru
deau, buvęs liberalų partijos 
vadas ir Kanados premjeras, 
pan tškė. kad jis sutiko būti Ka
nados liberalų partijos rinkimi
nės kampanijos vadų. Jis su ki- 
Tafs partijos 'TaVi^tinSiš ruošia 
program? .kuria-’ ^k isi ' laimėti 
rinkimu*. Trudeau^au ^ tksčiau 
yra kritikavęs, du^' unę prem
jero ,Joe. Clark jž-ugramą. Jis 
pabrėžė', kad moderniąją- Kana
dos- gyvenimui ji netirjka. Joe 
Clark nespėjo valdyti. kraštą 
septynis mėnesius, -o jau paleido 
parlamentą ir šaukia rinkimus 
vasario mėnesį.

Premjeras Clark pažymėjo, 
kad žmonės dažnai keičia savo 
nuomonę, dėl nepagrindinių da
lykų. Trudeau atkirto sakyda
mas. kad taip nėra. Problemos 
esmė yra ta. kad premjero pro
grama netinka modernaus Ka
nados gyvenimo poreikiams.

Bijo ateinančių metu
PARYŽIUS. Prancūzija. — 

Japonijos ekonomistai, dalyvau
jantieji tarptautiniuose pasita
rimuose. pranašauja sunkius 
metus Vakarams, ypač Japoni
jai už naftos stigimą 1980 me
tais. Naftos stoka padidins be
darbiu skalei’' iv tatai apsun
kiąs k’’;:f,"> ūki y' okybą ir visą
m-—imą.

Jeigu naftą parduodančios 
valstybės dar labiau pakels naf
tos kainas, tai ekonominė padė
tis dar labiau pasunkės. Japonai 
galės gaminti daugiau prekių, 
bet jie nebežino, kur jiems pa
vyks jas parduoti. Neapsimoka 
pagamintų prekių laikyti san
dėliuose.

J

NEW YORK. N.Y. - Ne pre
zidentas Carteris. bet Jungtinių 
Tautu sekretorius Kurt Wald- *■
heim tariasi su Irano ambasa
doriumi prie Jungtinių Tautų. 
JT gen. sekretorius Waldheim • 
pareikalavo be atidėliojimo iš-' 
leisti iš Irano Amerikos diplo- 

j matus ir Amerikos piliečius, lai
komus Teherane. JAV ambasa-i 
doje.

Prezidentas Carteris asmeniš
kai įspėjo Irano užsienio reikrlų 
minister} ir pati mulą Chomeini, 
kad Irano vyriausybė bus atsa- 

i kinka už pasekmes, jeigu Irano 
taryba norės teisti am

basadoje laikomus visus suim
tus diplomatus ir ambasados 
tarnautojus.

Tuo tarpu Irano ambasado
rius. prižadėjęs perduoti Irano 
vyriausybei sekretoriaus Wald
heim© prašymą, prašė sekreto
rių imtis visų priemonių, kad 
prezidentas Carteris. besireng
damas blokuoti visą Iraną, nesu
stabdytų transporto laivų, ve
žančių į Iraną’ duOTrinrų javų ir 
ryžių.

Sekretorius Waldheim pakar
tojo ambasadoriui, kad sulaiky
tų diplomatų išleidimas yra pir
moji sąlyga, be kurios nei pre
zidentas Carteris. nei bet kuris 
kitas pareigūnas nesitars su 
Irano diplomatais ir nieko ne- 

jarižadės kitais klausimais.
Waldheim, kalbėdamas Sau

gumo tarybos vardu, reikalavo, 
kad reikalas būtų neatidėlioja
mas, bet pirmon eilėn atlieka
mas, būtent, kad tuojau būtų 
naleisti visi ambasadoje la’ko- 
mi žmonės. Atrodo, kad Irano 
valdžia sąmoningai atidėlioja jų 
išleidimą, o vėliau, jeigu kas 
jiems atsitiktų, tai tada visi la
bai apgailestautų. Waldheim 
yra įsitikinęs, kad nėra jokios 
prasmės ilgiau laikyti Amerikos 
diplomatus ir toliau kurstyti 
minią prieš amerikiečius, kada 
nėra pagrindo tokiems kalti
nimams.

Nežiūrint į sekretoriaus K. 
Waldheimo reikalapimą visus 
sulaikytus amerikiečius tuojau 
naleisti, Irano ambasadorius 
tik prašė neskelbti blokados 
įvežamiems iš Amerikos javams. 
Mula Chomeini jau dabar yra 
labai įpykęs ant amerikiečių, 
bet tam jo pykčiui jis nenurodo 
jokio pagrindo. Ambasadorius 
labai nepatenkintas demonstra
cijomis, grasinančiomis ameri
kiečiams. bet tuo tarpu policija 
dar neišaiškino, kas galėtu būti

Mažėja Kennedžio 
populiarumas

LOS ANGELES. Cal. — Pra
eitą savaitę Los Angeles Times 
apklausinėje 1,574 suaugusius 
asmenis. Apklausinėjimo duo
menys nedžiugina senatoriaus 
Edward M. Kennedy nei jo rė-

j mėjų į Baltuosius Rūmus. Iš 
: apklausinėjimo duomenų susi
daro toks vaizdas:

Kennedžio populiarumas 
registruotu demokratu su- O K 4,^tarp 

mažėjo 34 taškais, gi prez. Car- 
terio padidėjo 9 taškais.

— Pusės demokratų (ypatin
gai moterų) nuomone, turėtų 
iškilti daugiau faktų apie Chap- 
paquiddick incidentą. įvykusį 
prieš 10 metų.

— Daugiau kaip trečdalis pa
sisakė, kad jie Chappaquiddick 
incidti-'"^ laiko rimtu dalyku ir 
tai svarstytinu balsuojant.

— Pusė demokratų vyrų ir 
du--trečdaliai moterų abejoja 
asmseniško gyvenimo problemo
mis ir bloga elgsena incidento 
metįi. T"

Be to. senatorius Kennedy 
pats sukūrė naują problemą sa
vo neigiamu pareiškimu apie 
Irano šachą gruodžio 2 dieną. 
Jis pareiškė, kad šachas rėmėsi 
vienu išįžiauriausių režimų žmo
nijos istorijoje. Žmonės laiko, 
kad paiėiškimas buvo padary- - 
tas ne laiku. Net Kennedžio ša
lininkai yra šiuo pareiškimu ne- 
oatenkinti.

Dabar Carteris viršija Kenne- 
di net 17 taškų. Kandidato 
orezidentūrą Kalifornijos gu
bernatoriaus E. G. Brown po*- 
puliarumas sumažėjo 31 taškin

—Atstovu Rūmai svarsto įsta
tymo projektą. sutinkantį skoš 
Imti Chrysler bendrovei pusant
ro bilijono dolerių.

— Užsieniečiai negali išspręs
ti. kas iš tikrųjų valdo Iraną: 
mula Chomeini ar Islamo ta- 
ryba.

tie du užpuolikai, kurie nužudė 
Mohameda Mofaetteh. _

Mula Cnc.-.rmni supranta, kad 
reiki' baigti dcm.cr.stracijas ir 
r ėt’ .’i^odieninį darbą, bet šio 
—o jis dar nesiėmė. Cho
meini norėtų, kad visi savo noru 
pradėtų grįžti prie kasdieninių 
pareigų ir darbų.

VISIEMS GEROS VALIOS ŽMONĖMS LINKI

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ
NAUJIENŲ” SKAITYTOJAMS, BIZNIERIAMS,

PROFESIONALAMS, BENDRADARBIAMS IR



TRUMPAI
.nu už man atsiųstų knygų”. Dė 

ikiuimus, laišką ir už

Laima ir Jonas Vaičiūnai 
nueširdžiai sveikina artimuo
sius ir visus geros valios lietu
vius, linkėdami daug laimės sv. 
Kalėdų ir Nauju Melu proga. 
Vietoj kortelių skiria auka sa-

ir Stasys Stanaičiai iš 
P. sveikina gimines,:v;

vo dienraščiui.

km uz sv 
anka. K

Ona 
Brighton
draugus, pažįstamus ir kaimy
nus, linkėdami linksmų Kalėdų 
ir laimingų Naujų Metų. Kariu 
su nuoširdžiais sveikinimais ir 
gerais linkėjimais lietuviškai 
spaudai bei jų darbuotojams tai 
proga paaukojo Naujienoms

—- Ze'lma Rūta ir Kastytis 
Juškėnai, savininkai K. J. pe> 
kraustynio bendrovės, sveikina į ilo, 
savo artimuosius ir klijentm 
taip Naujienų darbuotojus, ben- pat dėkui to miesto tautiečiui,1 
dradarbius ir skaitytojus Kalė ; užsisakiusiam Naujienas 6 mėn. 
dų ir Naujų Metų prc'ga, o span-j ir atsiuntusiam 82 auką, bet pa-‘ 
dai paremti aukoja 50 dolerių.

— Karolina ir Motiejus Ta- 
mulėnai iš West Palm Beach,

Petras Raudžius iš Detro- 
pratęsdamas prenumeratą, 

atsiuntė -s5 auką. Dėkui. Taip!

American Federation of Astro*
fSL P

Gerbiamieji!

vavo Slaugymo department© dl

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS

— Artėjant Kalėdoms ir Nau 
jiems Metams Naujienos priima! 
kalėdonius sveikinimus bei skel- i 
bimus iš privačių asmenų, orga- ’ 

' nizacijų ir biznio institucijų. ■ 
Sveikinimai vietoje kortelių bus- 

į spausdinami luojau šiame sky- 
j riuje už atsiųstų auką. Bus iš-

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I:

Namai, Žema — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemi — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALI

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

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

vardčs prašiusiam neskelbti.
— Dėkui St. Gedgaudui, Ke

nosha ,Wis., už anstybą prenu- 
Fla., atsiuntė nuoširdžius svei- merą los pratesima, gerus linkė-
kinimus ir $10 auką. Ta proga jinius ir už.$5 auką kalendoriui., 
M. Tamulėnas taip rašo: “Pri
tariu siūlymui, kad Naujienoms 
sustiprinti kiekvienas skaityto-

_ T. . . • — Kongreso atstovas Frank— sv. Kryžiaus Ligonines per-' &
• i- i i r • Annunzio, nuoširdus lietuviu ir sonalas pasiuntė kalėdinius svei T . , , ■ .

kinimus Irano nelaisvėje esam Lietuv0" draugas^ at^ntė V1‘ 
jas turėtų pasiųsti po $10. Kar- tiems JAV ambasados tarnau-!siems ,ietuyiains sveikinimus 
tu su siunčiamu čekiu, atšilvgi- tojams Teherane. Akcijai vado-P1, Serus in’ėjimus aė ų 

” Naujų Metų proga.
l’r

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų
linkiu visiems savo klientams, draugams

ir pažįstamiems

COMPLETE AUTO SERVICE
STASYS DAPKUS, Savin.

AUTOMOBILIŲ TAISYMO DIRBTUVĖ

4542 So. Western Ave. CLiffside 4-2241

iš

Protestuodamas aukoju
100 dol. Tautos Fondui 

1

Reikšdamas protestą prieš 
eivių kultūrinių ryšių su okup.

į Lietuvos kraštu veiklą, ir okup. 
j Lietuvos sol. V. Daunoro kon- 
įcerto suruošimą Jaunimo Cen
tre, VLIKo Tautos Fondui (Lie
tuvos laisvinimui) aukoju 100 
dol.

Jonas Kavaliaukas

bė? Juk tokius agentus reikėtų 
perduoti F.B.I. žiniai. Jeigu me
luoja, tai padarė nusikaltimą.

žinoma klausėjas turėjo gal
voje Draugo vedamąjį. Ir Ištie
sę, jeigu Draugas turi tokių ži
nių, kad tai daro, bolševikiniai 
agentai, tai kam slėpti nuo skai
tytojų. Bet jeigu meluoja, tai 
daro nusikaltimą ir katalikiš
kam dienraščiui nedaro jokios 
garbės.

Klausytojas

Mano Naujienų prenumerata 
i baigsis 1980 m. sausio 1 dieną, 
. todėl nelaukdamas, iki terminas 
j baigsis, siunčiu atnaujinimui 
! prenumeratos sekantiems me
tams $-33 ir pridedu $10 pagalbą 
laikraščiui.

Aš su Maikio ir Tėvo nuomo
ne sutinku ir pritariu, kad rei
kėtų pakelti “Naujienų” prenu
meratos mokestį, tad pakėlimui 
pridedu dar $5 savanoriškai.

Rasite įdėtą $48 čekį.
Visam Naujienų štabui linkiu 

džiaugsmingų Kalėdų švenuių, • vos 
laimingų Naujų Metų ir nepa- nis, 
vargti kovoje su įvairaus plau
ko

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

LIETUVIŠKAS RESTORANAS su 

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

pirkimo sąlygos, labai geras biz- 
reta proga.

• SPECIALI 20% NUULAI 
DA PRISTAČIUS ŠĮ SKELBT 
MĄ. Auksiniai ir sidabriniai re 
teželiai, žiedai, gintariniai karo 
liai, auskarai ir kiti papuošalai 
PERKAME sidabrines ir auksi 
nes monetas bei pašto ženklų 
kolekcijas. Mokame aukšta 
kainas. PATRIA, 4207 So. Sac 
ramento - prie Archer.

Tel. 247-5081 (Pr.)

— Horoscopes or Astrologica 
Tarot Card Readings. Saturday 
Ii to 5 no appointment neces
sary’. ELINOR JAKŠTO, 17 N. 
STATE St., Rm. 1717. Mes kal
bame lietuviškai. 782-3777 or

komunistų pakalikais!

Kostas L. Marcinkus 
Hot Springs, Ark.

ŠIMAITIS REALTY

Notary Public
Insurance, Income Tax

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

839-1784 arba 839-5568.

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559 ■

Laiškas Naujienoms

Gruodžio 16 per T. siuto ra
dijo -valandėlę, vienas klausyto- 

į jas davė maždaug tokį klausimą: 
vienas lietuviškas dienraštis 
paskelbė, Dauno'ro koncertą jė
zuitų patalpose piketavo tai ir 
plytą įmetė bolševikų agentai. 

! Kodėl tas dienraštis bolševiki
nių agentų pavardžių nepaskel- 925-8392. Professional Member

-------- 1
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HAIL Beauty Supply, Inc.

■*' A;

14k Gold Charms — 30% off

7.50

.toMBPM

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

Everyone has chain fever and we ve 
got the selection and prices to prove it.

Ail styles... all widths and 
lengths... all great value and all

in 14k gold
40% off

HAPPY NEW YEAR

ERŽVILKO DRAUGIŠKAS KLUBAS 
VALDYBA IR NARIAI

linki
VSIEMS DRAUGAM IR RĖMĖJAMS 
LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ

_ NAUJŲ METŲ
Helen Wengelauskas — pirmininkė 
Peggy Davidauskas — vicepirmininkė 
John Davidauskas — natarimų rast. 
Bernice Žemgulis — finansų sekr. 
Ben Jurėnas — iždininkas

SIUNTINIAI I LIETUVĄ
MARIJA NOREIKIENE f

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDELIU

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69fh St, Chicago, HL 60629. — TeL WA &-27S7

14k Gold Earings — 30% off 
14k & 18k Religious Medals — 30% off

Trumpas reportažas 
iš Siuto radijo 

valandėlės
Gruodžio 16 d. po sportininkų! 

pasisakymų ir išsikalbėjimų 1
sporto reikalais, vienas paklau- 
sėjas prikiša, kad gruodžio 8 d. įb U D R A I T I S REALTY 
V. Daunorą piketavo reorgai ir 
to pasėkoje įvykdytas smurtas, 
atseit — mestas per langą plyt- 
galis. Toliau tęsė nepasitenkini
mą dėl B. Kemežaitės pareiški
mo. Piketuotojai rinkosi i Šau
lių salę Kūčioms.

Viena ponia pareiškė pasipik
tinimą: Registruota Liet. B-nė 
turi čarterį ir jos “nevalia pra
vardžiuoti’’.

Kitas sako: Jeigu piketavimą 
rengė bolševikų agentai, kaip 
spauda rašo, tai reikia perduoti 
FBI įstaigai.

: atsikerta, kad 
piketuotojai tikrai plytgalio ne-

I

Gausus namų pasirinkimai 
pietvakariuose

Įvairi andrauda —INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS—paten

kam nuomininkus
6600 S. Pulaski, Chicago 

TeL 767-0600.

HELP WANTED — MALE 
Darbininkv Reiki#

TOOL & DIE MAKERS

f
x JOLGlgQl.

Viena ponia
niketuotoiai til
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TERROS PREKYBA
Prieš Kalėdas nuo pirmadienio iki penktadienio atdara kas
dien nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vak. šeštadieni 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 įvai. 

rus. Pirksit nepirksit, pasižiūrėti Ten oje verta.

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

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

Liability apdraudimas pensininkams
Kreiptis:

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

f

Laikrodžiai ir brangenybės
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 69th Street 
Tel. REpublic 7-1941

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avė. 
Chicago, 1IL 60632. Tel. YA 7-5980

J ringas,. policijos priežiūroje.
i Čia yra tikra provokacija. Jėzui

tai teneleidžia rusams šeiminin
kauti Jėzuitų namuose, nes jie 
įkurdinti jaunimui auklėti, kul
tūrai kelti. “Vienybė” pranešė 
vieną atvejį, kur buvo susitelkę 
grupė komunistų pareigūnų. To 
tai perdaug! Dar primena Cleve
land paskutinius įvykius. Ponas 

j Siutas užgiria kultūringą pikc- 
i tavimą. Tik sako — tebus šis 

U: paskutinis kartas kalbėti ap e 
= Daunoro koncertą, žodžiu, vie: i 
= bandė “pašpilkuoti” piketuok - 
= ius, kiti gana kultūringai atii- 
= kirto. K. Emilis

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

M. iIMKUS
Notary Public 

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

šymai ir kitoki blankai.
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Susilaukiame pasiteiravimų, ar dar turime 
LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS komplektų.

Deja, pilnų LE komplektų jau nebeturime. Trūkstamus 
tomus būtų galima iš naujo atspausdinti, jei atsirastų pa
kankamas kiekis prenumeratorių. Taigi visi, kurie norėtų 
įsigyti pilną LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS komplektą (36 
tomai), prašomi prisiųsti užsakymus iki 1980 m. vasario 1 d. 
LE komplekto kaina $300.00 (be persiuntimo).

Taip pat kviečiame užsisakyti šiuos, dabar gaunamus, 
leidinius:

ENCYCLOPEDIA LITUANICA, 6 tomai...... $125.00
IŠ MANO ATSIMINIMŲ, Petras Klimas..... . 13.00
RUBAJATAI, Stasys Santvaras... .........

(Kainos su persiuntimu)
Užsakymus prašome siųsti:

Lithuanian Encyclopedia Press
395 W. Broadway, Box 95

So. Boston, Mass, 02127

Juozo šmotelio

hGraži, lengvai. skaitoma 
įdomi 250 puslapių knyga su. 
krauta autoriau? 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. H.. 60629.

— Buvęs Pietų Korėjos žval
gybos viršininkas Kin Jae Kj i 
pareiškė teismui, kad jis, nuše - 
vęs prezidentą Park Chung Hee, 
visai nesigaili.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gali dau 
padėti teisininko Prano šulo 
paruošta, — teisėjo Alphons* 
Well s oeržiūrėta, “Sūduvos 
išleista knyga su legališkomi 
formomis.

Knyga su formomis gano- j 
ma Naujienų administracijoje 
173Q <*outh St.. Chic?

į go. TU/. uoG'M Kaina $3.00.
Pašto išlaidoms pridėti 90c.

6 — Naujienos, Chicago, HL

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

Sergeants
trip C.-VP DH* X**

A M C© R-cMwd. V 23230

ENERGY 
WISE

YOUR DOG HEEDS 
VITAMIMS.TOO.

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

— Thursday, Dacembec 20, 197?
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LEIDĖJAS-J.A.V. LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS CENTRO VALDYBA

Kaštus siųsti: 1616 So. 49 Ct., Cicero, III. Redakcinė komisija: ST. JUŠKĖNAS, A. PLEŠKYS, A. REPŠIENĖ, J. VAIČIŪNAS

JAV R. Liet. B-nė ir jos atstovų 
suvažiavimo nutarimai

R. Lietuvių Bendruomenė, pa
šaukta į gyvenimą aiškėjant ir 
tirštėjant L. B-nės išsigimimo 
reiškiniams? jau paminėjo savo 
veiklos penkerių metų sukaktį. 
Ji neste'gė nei mokyklų — tėvai 
ir mokytojai jas steigia, nei su
ruošė didelių kultūrinių įvykių 
— paskiri kultūrininkai ar jų 
organizacijos juos suruošia. Per 
tą la ką R. Liet. B-nė rūpinosi 
išeivijos “sveikata" ir iškėlė vie
šumon mūsų visuomenei perša
mą “vėžį", kuris nejučiomis tu
rėjo numarinti jos kovos dvasią 
už Lietuvos laisvę. Dar daugiau! 
“Vien'ngos savivaldos", “laiko 
reikalavimų" ir panašių šūkių 
priedangoje buvo suplanuota 
“naujais pagrindais" perorgani
zuoti išei v’ją ir tuo būdu sunai
kinti L'etuvos okupanto “rakš- 
čius" — VLIKą ir ALTą. Koks 
“nekaltas" buvo tų planų vyk
dymas s'engianti nusilpninti, 
pažaboti ir perimti išeivijos po
litinius vė ksnius į savo • val
džią! Ir koks piktas buvo ir te
bėra puolimas ne tik pačios R.. 
L'et. D-nės, bet ir joje veikian
čių asmenų, atspėjusių slaptuo
sius jų užmojus!

Atbukinta visuomenė išgelbė
jo ALTą ir net VLIKą nuo jų. 
Sunaikinimo, o slaptųjų planų 
vykdytojai buvo priversti išeiti 
į viešumą: j’e pradėjo atvirą 
kovą prieš išeivijos politinius 
ve ksnius.

Tokiame fone Įvyko pastara
sis gruodžio 8 d. R. Liet. B-nės

JAV (R) LB metinis tarybos narių 
ir atstovu suvažiavimas

Suvažiavimas įvyko šių metų 
gruodžio 8 d'eną šaulių namuo
se Chkagoje. Atstovų, narių ir 
svečių registracija prasidėjo 
9 vai. ryto. 10 valandą suvažia
vimą atidarė Tarybos prezidiu
mo pirm. Andrius Juškevičius, 
sveikindamas visus atvykusius 
atstovus-es. narius-es, svečius ir 
viešnias, pažymėdamas, kad į šį 
suvažiavimą suskrido iš arti ir 
Idi peržvelgti (R) LB atliktus 
darbus, išsiaiškinti kilusius ne
aiškumus. pašalinti susidariu
sius sunkumus, suderinti nuo
mones ir nutiesti gaires ateities 
veiklai, ir kad (R) LB augtų, 
plėstus? ir stiprėtų. Tegu užde

Reorgan zacinės L. B-nės penkmečio sukaktie; minėjimo iškilmės, įvykusios š. m. spalio 
mėn. 20 dieną Tautiniuose namuose. Iš kanės: dr V Drrgis. centro valdybos pirm., mu
zikas Vytautas Smetona — paskaitininkas, studente Ramunė Tričytė — iškilmių progra

mos pravedėja, Z. Juškc’ ičia/.c — centro valdybos narė.

atstovu suvažiavimas. Jo nuo- C
laikose vyravo tinkamai atlieka
mos pareigos jausmas, laiku pa
žadinant visuomenės budrumą. 
Kova su okupanto pastangomis 
nutildyti išeiviją buvo ir tebėra 
gyvybinės reikšmės. Ir Vietna
mo karas pralaimėtas namie, 
bet ne kovos lauke! Tais pat ke
liais okupantas siekia sužlugdyti 
ir mūsų laisvės kovą. Kokia 
nauda būtu iš lituanistiniu mo
kyklų, jeigu jos pagal “velniš
kąjį Maskvos planą" būtų per
imtos okupanto talkininkų ir ža
lotų išeivijos jaunimą? Ką lai
mėtų pavergtoji tauta, jei išei
vijos Dainų šventės pradėtų 
skleisti okupanto propagandą? 
Kas liktų, iš patriotinių išeivijos 
organizacijų, jeigu jose įsivy
rautu okupantui palanki dva
sia? Pa?al:au. į ką pavirstų tau
tos la'svės kova, jei tos kovos 
veiksnius diriguotų okupante 
ranka?

Suvažiavimo nutarimai at
spindi tą neatlaidžią kovą už 
tautos laisvę ir kovą prieš oku
panto pastangas ją slopinti. Rei- 
k'a manyti, kad išeivijos atbu
dimo vvksmas eis šuoliais, kai 
okupanto talkininkai viešai iš
stojo ’prieš pavergtos tautos at
stovybę — VLIKą. D. A.

JAV R. Liet. Bendruomenės 
Tarybos atstovų suvažiavimo 
rėezoliucijos yra atspausdintos 
Naujienų dienraštyje. 1979 m. 
gruodžio mėn. 13 dienos lai
doje. —’Red.) 

da mūsų širdis naujam lietuviš
kam ryžtui, kad nepavargtume, 
nepailstume šventoje kovoje dėl 
lietuvių tautos laisvės ir nepri
klausomybės. Tegu šis suvažia
vimas būna tautinio atsigaivini
mo. v’en ngų darbų, vieningos 
veiklos, ryžto >r ištvermės 
šauklys.

Amerikos himną sugiedojo so
listė Irena Petrauskienė.

Invokaciją sukalbėjo kanau
ninkas kun. V. Zakarauskas.

Žuvusieji už Lietuvos laisvę 
r nepriklausomybę ir mirusieji 

bendruomenės nariai buvo pa
gerbti atsistojimu ir vienos mi
nutės tylos susikaupimu.

A. Juškevičius, R. Liet. B-nės tarybos pirmininkas, sake atidaromąją kalbą Reorganizaci
nės Lietuvių Bendruomenės penkmečio veiklos iškilmingame minėjime, įvykusiame š. m. 

spalio mėn. 20 dieną Tautiniuose namuose.

Darbe p ėzidiumą sudarė: St. 
Tiku ž;S, Rockford, Ill.; K. Čiu- 
rinškas. East Chicago, Indiana, 
ir Ig. Serapinas. Chicago.

Į garbės prezidiumą buvo pa
kviesti: Tarybos prezidiumo 
garbės pirm. dr. Z. Danilevi
čius. dr. PI oplys, dr. Vyt. Dan
gis. dr. Vvt. Balčūnas. kan. 
kun. V. Zakarauskas, E. Miku- 
žiūtė. A. Repšienė ir St. Suran- 
tas iš Rockford. III.

■Sekretoriatą sudarė: Delfiną

Tričienė, K. Povilaitis ir A. 
Orentas.

Mandatų ir registracijos ko- 
m.sija: St. Kaulėnienė, J. Bag- 
džius ir Si. Pranskevičius.

Rezoliucijų komisija: inž. D. 
Adomaitis, dr. Plioplys ir Z. 
Juškevičienė.

Spaudos komisija.' J. Vaičiū
nas. K. Tautkus. St. Jūškėnaš ir 
A; Pleškvs. V

Nominacijų komisija: dr. Br. 
Motus!.mė. Delf. Tričienė ir J.
Kreivėnas.

, Dr. Z. Danilevičius skaitė pa
skaitą tema “(R) LB vaidmuo 
dabarties laisvinimo veiksnių 
situacijoje".

Svarbesni dr. Z. Danilevi
čiaus paskaitos pareiškimai:

— Mes pamalėme JAV LB 
palinkusios nendrės politiką: 
bendrada^b^av mo su okupantu 
ir komunizmo tolerancijos at
žvilgiu. Reikėjo kam nors kelti 
balsą, kai LB tylėjo, prieš vaikų

■ vežimą į pionierių stovyklas. 
' degeneracinį mūsų vaikų auklė

įima siūlant prokomunistinius 
vadovėlius ir slaptai toleruojant 
komunistinės propagandos įsi
veržimą į mūsų mokylklas. O 
okupanto agentų priėmimai bu
vo labai populiarūs lietuviškuo 

so sluoksniuose, kurte iš tikrųjų 
privalėjo tuos priėmimus smerk 
ti. O ar mums ašarų nespaudė 
brokimušis į okupantų organi
zuojamus meno pasirodymus ii 
koncertus, kur mūsų silpnašir- 
džiai broliai, pabėgę nuo komu

■ nizmo sėmėsi tautinių emocijų 
į (jausmų). Okupantas iš diiėugs-

mo turi trinti rankas, ir nema
tant, kad Lietuva yra okupuota, 
žiauraus komunizmo ir rusišku 
batu mindžiojama mūsų laisvė. 
Mus migdė ir šiandien migdo. 
Reikėjo kam nors mūsų klys
tančius brolius žadinti, tai bu
vo ir dar viena priežastis, dėl ko 
mes išėjome į gyvenimą. Se
nieji mūsų išeivijos broliai bu
vo nužerti į šalį. Tuo pačiu laiku 
prasidėjo slapta kova prieš 
Amerikos Lietuvių Tarybą
(ALTą). Pirmoji ofenzyva pra- 
-idėjo bandant nutraukti ALTai 
aukas ir jas nukreipiant į PLB 
jPasaul’o Lietuviu Bendruome
nės ir JAV LB skrynias. Dabar 
jie. PLB ir JAV LB valdybos, 
pasiryžo sugriauti ne vien 
ALTą. bet ir VLIKą (Vyriausią 
Lietuvos Išlaisvinimo Komite- 
'ą). Kas yra prieš ALTą ir 
VLIKą. tas yra prieš Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymą.

Savo paskaitą dr. Z. Danile
vičius dar papildė įspūdžiais iš 
Londono. Anglijoje, kur buvo 
nuvykęs savo sveikatos reika
lais. šį jo pranešimą atpasakoju 
>avo žodžiais.

Angį jos Lietuvių Bendruo
menės valdyba, sužinojusi apie 
dr. Z. Danilevičiaus atvykimą 
i Angliją, jį pakvietusi Angli
ms lietuviams la'kyti paskaitą, 
kurioje tarp kitų dalykų būtų 
nušviesta ir JAV LB skilimo 
oriežastis. Salė buvusi prisirin
kusi pilna klausytojų. Po pa
skaitos buvusios surengtos iri 
vaišės Laike vaišių, pokalbyje,, 
Anglijos Liet. B-nes pimunin-j

8 *g R. LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS VADOVYBĖ M 
8 *
| ' KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR NAUJŲJŲ J
S 1980 METŲ PROGA J

nuoširdžiai sveikina: Lietuvos Gen. Konsulę J. Dauzvar- S 
dienę, Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto, Amerikos | 
Lietuvių Tarybos, Balfo vadovybes, jų nares, narius; jį 
mūsų seses, brolius, esančius anapus geležinės uždangos, # 

$ Sibiro taigose, ir visus, siekiančius Lietuvai laisvės.
Švenčių nuotaikos testiprina negęstamą tėvynės Lie- jį 

I tuvos meilę, didina jos laisvės viltį. Tėvynės meilė ir lais- | 
£ vės siekis tejungia pavergtą tautą su patriotine išeivija jį 

ir stiprina Lietuvos laisvinimo pastangas. |
$ Sveikiname visą lietuvišką spaudą, padėjusią mums g 
| išgarsinti mūsų tautos laisvės siekimus. Š

R. L. BENDRUOMENĖS, VADOVYBĖ 1
S . . - l ■ ' ..’ v;, ii

c>c<xx>o<xx>o<xxxxx)oo<x>ooooooooooooooooooocoooo66očoqo5
kas pasakęs labai įdomų daly
ką, kad, girdi, jei ateityje PLB 
pirmininkas Vyt. Kamantas sa
vo instrukcijomis Anglijos lie
tuvius patriotus ir toliau mokys 
patriotizmo ir elgesio, tai jie — 
ALB — su PLB dabartine val
dyba visai- nutrauksią ryšius.

Toliau sekė sveikinimai žo
džiu: SLA (Susivienijimas Lie
tuvių Amerikoje) — E. Miku- 
žiūtė; Rockfordo, Ilk, ALTos 
skyrius — St. S urentas, Chica- 
gos Spaudos klubas5-— A. Mar
ma, BALFo Willow Springs 
skyrius — J. Balčiūnas, Brigh
ton Parko (R) LB skyrius -r 
V. Pocius, Melrose Parko (R) 
LB skyrius — A. Repšienė, East 
Chicago (R) LB sk. — K. Giu- 
iinskas, Cicero (R) LB sk. — 
St. Pranckevičius, Marquette 
Parko (R) LB sk. — J. Vaičiū
nas, Rockfordo (R) LB sk.
Gt. Tikuižis ir (R) LB apygar
dos vardu sveikino D. Tričięnė,

Sveikinimai raštu: Lietuvos 
gen. konsule J. Daužvardienė, 
BALFo Centro valdyba — M. 
Rudienė, žurnalo “Varpo" re
daktorius A. Kučys ir ALTos 
Cicero skyrius — dr. Atkočiū
nas.

Praeitų metų Tarybos narių 
ir atstovų suvažiavimo proto
kolą perskaitė A, Repšienė.

Pranešimus padarė: Tarybos 
.prezidiumo pirm. A. Juškevi
čius, Centro valdybos pirm, din 
Vyt. Dargis, Kontrolės komisi
jos pirmininkas ir visų apylin
kių pirmininkai.

Valdomųju organų rinkimai.. 
Visi valdomieji organai: Tary
bos prezidiumas, Centro valdy
ba ir Konotrolės komisija en- 
blok buvo perrinkti tie patys 
dar vienam terminui.

Rezoliucijas perskaitė tos ko
misijos pirmininkas inž. D. Ado
maitis. Į patiektas rezoliucijas 
suvažiavimas įnešė kai kurių 
pataisų ir papildymų. Manau, 
kad vėliau pataisytos rezoliuci
jos bus paskelbtos spaudoje.

Suvažiavimas baigtas Lietu
vos himnu.

8 vai. vakaro buvo surengta 
Kūčių vakarienė su maža me
nine programėle, kurią gražiai 
išp Idė Marquette Parko (R) 
LB choras, sugiedodamas kelias 
šv. Kalėdų g’esmeles.

A, Pleškt/s
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Kronikos žinios
JAV R. LB Brighton Parko 
apylinkė auga ik stiprėja

Brighton Parko apylinkė yrą 
įsteigta prieš -du it pusę metų, 
šiuo metu yra sudaryta/ išrink
ta veiklių asmetią Jai 
pirmininkauja V, Pocius. . ■

Nežiūrint nelegalios L. Bend- 
ruomepės-žmonių trukdymų, Rė- 
organsacinės X, -i Behdruomeriės 
idėja šioje kolonijoje'’ plinta, 
kaskart vis daugiau pritarėjų 
rartete.: apylinkė auga nkrių 
skaičiumi ir finansiniai stiprėja. 
Apylinkė vysto aktyvią veiklu 
rengia minėjimus, organizuoja 
išvykas, piknikus ir 1.1.

Apylinkės valdyba š.m. .lapkri
čio mėn, 1 d, įvykusiame posė
dyje nutarė paskirti aukųęir jas 
sekančiai. paskirstė: ALTai ir 
VLĮKųl. — ’ po. $25, : Naujienų 
dienraščiui — S20. Laisvai Lie
tuvai ir Sandarai — po $10; So
phie Barčus radijo valandėlės 
išlaikymui.— $20, K. BrazdŽio- 
nytės radijo programai — $l(t 
Paskirtos aukos bus pasiųstos 
prieš šventes. V, F. v

Dr, V.’Dargia ir inž/A. Rudis 
priklauso Amerikos' Saugumo 
Tarybai The American Secu
rity Cotfndil, Jiedu ir dalyvavo 
šios organizacijos Suvažiavime, 
įvykusiame š.m. lapkričio Mėn.

! 14. dieną .Washingtone.
Amerikos Saugumo Tarybai 

priklauso 2,465 į atsargą išėję 
generolai Ir admirolai. .Įvyku
siame suvažiavime buvo svars
tytas SALT 11 sutarties su-.Ru
sija reikalas. Suvažiavimas 'paš 
sisakė prieš tokios sutarties pa- 
sirašymą.'

- • • - * «. *, - • ■ . '

R, LB Marouettė knv- 
linkės nariai š.m. lapkričio mėn. 
25 dieną vietos parapijos salėje 
pastatė rašytojo, dramaturgo P. 
Vaičiūno' scenos veikalą “Tuš
čios pastangos”. •

Vaidino: F, Braunienė, /j. 
Bagdžius, S. Rudokas. A,/Mar
ma, Organizavo ir režlį^yo N. 
Lietuvos bu v. teatro/■^Ktūl’ė T. 
Serapinienė. x /' F-

Režiserė/ir važ'd’ntojąi buvo 
apdovanoti gėlėtrils. Publikos 
susirinko /apie' pbra šimtų žmdį- 
mų. Rėngiiiyrą - skaitomas- 
visapusiškai/pavįrk’usiu. \ G.



Stepono Kairio atsiminimai
(Tęsinys)

Mūsų mokytojai

painildų salės buvo tardomi pe
dagogų taryl»os, per visą lai
ką, kai ir aš buvai: klausinėja
mas, jis sėdėjo už stalo kaip 

nė vieno žo-

Ano meto pedagogas Rusijo
je, suvaržytas reakcingos švie
timo ministerijos instrukcijo
mis, programomis bei specifi
niais vadovėliais, budrios 
direktoriaus akies pritūrimas, 
tebuvo savos iniciatyvos netekęs 
valdininkas. Jei kurio jaunoje 
sieloje dar ruseno ‘Dievo ugne
lė’, ji greitai geso: žmogus spar
čiai įaugdavo į savąjį kiautą, 
duonos kąsniui aukodamas sa
vo asmenį, kartais n sąžinę. Mū
sų mokytojai buvo menkesni, 
kaip kur kitur, nes čia mokyk
lon buvo įvesta politika, ir daž
nas pedagogų bandė su jos pa
galba daryti karjerą. Iš mūsų 
mokytojų aiškiau atmintin įmi

dagogas, save laikęs vokiečiu, sfinksas, neprataręs 
žmogus su moraliniu stubur- <ižio. Dėl to F rankeną mes iš- 
kauliu, jam neleidusiu žemai skyrėme iš kitų mokytojų t :r- 
lankstytis prieš vyresnybę.! po. ir, nors jis, kai reikėdavo, 
Frankenas iš augšto žiūrėjo įįužnfndavo mokiniui ant kojos, 
savo' kolegų daugumą ir nuo jųJaiKėme jį žcdž ais nereiškiamo- 
atokiau laikėsi. Dėstė jis nuunsjie pagarboje. Gimnaziją baigę, 

tik su juo ir dar vienu nuėjome 
atsisveikinti, ir per 
Frankeno rūstų veidą

lotynų kalbą, ir, įsimylėjęs krik- 
štolinį jos grožį, darė dažnai 
beviltiškų pastangų, kad ir mes 
ją pamiltame. Užtat kas moki
nių juo pasekdavo, galėjo būti 
tikras Frankeno paramos, įpuo
lęs į bėdą.

ne- 
bu- 
ku-

m'lžino 
nuslinko

per pamokas duodavo hęrezija lektinj autoritetą ir jam turėtų 
visiško pasitikėjimo. Reikėjo, 
kad kapelionas būtų savo laiku 
pergyvenęs tą patį silvartą tiky
bos klausimu, kuris dažna mū
sų jau vartė. Reikėjo, kad sie
los vadovas tą sielvartą būtų nu
galėjęs mums suprantamu bū
du. Be to, kape ionūi reikėjo 
nuošidaus tikybinio entuziaz
mo. Daugumo tų savybių kape
lionai stigo ir tebuvo mums ti
kybos mokytojais.

(Bus daugiau)

brėžė tik vietas kitas ryškesnis I 
veidas. ,

Frankenas žinojo ir apie 
legalaus mokinių knygyno 
vimą, žinojo' ar bent spėjo, 
rie mokinių juo naudojosi, bet
žinojo tik sau, ir niekas mūsų 
dėl to nenukentėjome. Inspek
toriaus Frankeno asmenyje ne
jutome rusiško policininko uos-

Frankcno 
mokytojo.:

mus minties klusnumo Et jo santykiai su mokiniais iš 
ir pelnytis, autoritetams. 'Laimė, kad pats karto' pasidarė kitokį. Kad ir 

nestiprus matematikas, jis greit 
jaunimo pasitikėjimą,

kvmusių klausi rų. Žatkevičius į 
buvo pagarbiai sutinkamas ir- 
vyresnėse klasėse. Kiek blogiau 
sekėsi jo įpėdiniui kun. J. Rimei- 
kiui. Naujas kapelionas dėstė 
mums savodalyką beveik visuo
met su pakilia nuotaika, pajė
giai skirsdamas Į aukštybes. Ar 
dėl to. kad jau nevisi galėjome 
jo entuziazmu pasekti, kapelio
no pastangos nebuvo vaisingos, 
ir į jas žiūrėjome su padorhu 
maskuojamu skepticizmu. Bet. 
kaip parodė “Šiaulių istorija’, 
pasitikėjimo nesigailėjome ir! 
kun. Rimeikiui. Prasčiausi bu
vo vyresniųjų klasių mokiniuo
se kun. A. Aleknos reikalai. 
Žmogus be polėkio ii- didesnio 
pasitikėjimo savimi, neiškalbus, 
nespinduliavęs intelektu į aplin
ką, praėjo pro mus, aštuntokus, 
nepalikdamas rvskesnio alsimi-

Gcrą atminimą man paliko lės. Kai 1<S!)7 metais įvyko‘šiau-j 
ilg ■meds Šiaulių .’imn izijos ins-’štorija’, n ■ 
pekterius Frankenas. Geras pe-kinių, išėjusieji iš

lių istorija’, ir vyresnieji nic-'j 
įtikiu

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

’ tCDPESllNGAl IŠPILDOMI RECEPTĄ) • FANNIE MAI SAL 
DUMYNAJ- • 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.S., Registruotas vaistininkas

antipodais buvo du 
istorikas Špakovk- 
literatūros dėstyto

jas Kozlovskij. Abudu prarūgo 
rusų nacionalistai, o Kozlovskij 
dar ir davatka ,ir jiedu čia dėjo- 
si valdžios politikos pionieriais, mokė 
tikėdamiesi iš to
.Abiejų dėstomieji dalykai leido' Kozlovskij nebebuvo mums au- 
jiems itin pasireikšti, ypač dės- loritetas, ir jau buvome 
itant rusų literatūrą. Neminint žinę su literatūros kritikais 
{dar tik neseniai mirusio Turge- linskiu,

{. į novo ir Dostojevskio, dar gyvo skaitėme draudžiamus 
i Levo Tolstojaus. Vladimiro Ko 
' rolenkos, Antano Čechovo, į ru
jų literatūros parnasą kopė tuo-' sirodančius rusui grožinės litera- 
.net naujos jėgos 
Gorkiu priešakje.
J r mus
lobynu ir laimėti
jų. Bet uolus programos vykdy
tojas Kozlovskij ypač nepaken
tė naujai kilusiųjų ir baigdavo j 
literatūros dėstymą Puškino,! 
Lermontovo' ir Gogolio veikalų ■ 
interpretavimu, aklai laikyda
masis ministerijos rekomenduo
jamo vadovėlio. }

Kozlovskij nepakentė, kad kas 
mokinių drįstų savaip vertinti 
belką iš liečiamųjų autorių iri

Dobroliubcvu, be to, 
Ščedri- 

ną, Nekrasovą, Nadsoną, Dosto
jevskį, Čechovą ir vis naujai pa-

susi pa- surado
Bie- greit laimėjo jo simpatiją ir vir-

nimo.
Turiu pasakyti, kad kapelio

no uždavinys, dėstant tikybą 
vyresniose klasėse, nebuvo leng
vas. Mūsų tarpe jau buvo 'pa
klydusių’ ar susvyravusių. reli
gijos klausimais. Sprendžiu, 
kad tai buvo žinoma ir mūsų

f

sudominti

to užtarėju pedagogų sinedrione 
opesniais mokiniui atvejais.

Mokytojų tarpe kapelionas bu
vo mokinių privilegijuotai tra
ktuojamas: ji laikėme savo 
žmogumi. Šiauliuose mane tiky- kapelionams, bet jų grąžinti Į 
bos mokė trys kunigai: kun. M. tiesos kelią kapelionai nedarė 

. Rimeikis _ didesnių pastangų. Gimnazija

su Maksimu tūros almanachus. Ir juo' dau-
Buvo lengva giau skaitėme, juo atstumas
rusu meniniu tarp mūsų ir Kazlovskio didėjo.'. ,, ... :
jam simpati-.Neger.au sekesi ir spakovskiui. . , . .. . „ . .. . , - -ir kun. A. Alekna. Su kapelio- nebuvo ta vieta, kur ir kunigas, 

į'nais sutikdavome trimis atve- ir mokiniai galėtų leistis į at- 
jais: per pamokas, per gimna- viresnes diskusijas, nes ten vis- 
zistams skirtąsias mišias ir per kas buvo paremta neginčijamu, 
privalės išpažintis. Išpažinties: katedros reiškiamu autorite-

Man baigiant gimnaziją, 
IŠiaulius buvo atkeltas ką tik Pe- 
įdagogijos institutą baigęs ma- 
■ tematikas Po’godickij. Atvyko į 
Šiaulius dar pakvipęs tuometi
nių 

{oru, j 
mis ’

atlikti nebuvo būtina pas savą
jį kapelioną. no

Iš visų minėtojų kapelionų 
geriausią atminimą man paliko 
kun. Žatkevičius. Inteligentiš-

Rusijos augštųjų mokyklų 
jau tvinusiu revoliucinė- 
nuo taikom is. Suprantama, 
mokytojų kambaryje, ne

vėdintame nuo caro Aleksand
ro III mirties, Pogodickij buvo 

j naujas ir svetimas reiškinys, ir į tuos mokiniu

Šiandien J. Stalinas 
būtu 1 00 metu

MASKVA. Rusija. — Vakar 
Sovietų spaudoje pasirodė trys 
straipsniai apie tris iškilusius 
pačion sovietinio gyvenimo vir
šūnėm “ - "į 

-^^šian3ierr^šta‘linui~būtų suėję 
šimtas metų, jeigu jis būtų gy
vas. Ilgą straipsnį parašė' žur
nalistas Genadijus Gerasimovas, 
ilgametis senių bolševikų gerbė
jas. Jis priminė Stalino žiaurias 
žudynes ir ūkininkų persekioji
mus, bet jis pripažįsta, kad So
vietų Sąjungai Stalinas mirė 
prieš 20 metų. Stalino mirties 
aplinkybės dar neišaiškintos. 
Sovietų maršalai ir įtakingi ko
munistai Stalino bijojo, bet dar 
ir šiandien gerbia.

Kitas straipsnis buvo apie 
Aleksį Kosyginą, sulaukusį 75 
metų. Trečias straipsnis buvo 
apie Leonidą Brežnevą, šian
dien galingiausią Sovietų Sąjun
gos valdovą.

• Nesensta tos moterys, kurios 
tam neturi laiko. (Pat Nixon)

tu. Be to, gimnazijos sienos tu
rėjo ausis. Gi intymesnių santy
kių su kapelionais už mokyklos 
sienų nebūta. Tam reikėjo ke
lių sąlygų. Reikėjo, kad moki-

kas, atrodo', daugiau skaitęs, to- niai pripažintų kapeliono inte- 
lerantus, nežiūrėjęs kreiva akim

kurie jam uuiiiiimiiiii m muni n miiiiiiiiiii m i linini iiiiiiiinniiiiiiiiiin iniiiiiiiiiniiiiiiunm

Linksmų Kalėdų ir laimingu Naujų Metų
DRAUGAMS, KOSTUMERIAMS IR VISIEMS LIETUVIAMS!

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲJŲ METŲ 

draugams ir visiems lietuviams

Balzekas Motor Saleslnc.,
CHRYSLER — PLYMOUTH — Distributor

‘ . ........i.................. «u WILL LIKE US” - ' ■

4030 Archer Avenue Telephone Virginia 7-1515
VYTAUTAS GALSKIS, sav.

KALĖDŲ ŠVENČIŲ PROGA
SVEIKINU SAVO ARTIMUOSIUS, BIČIULIUS 
IR PAŽĮSTAMUS, LINKĖDAMA JIEMS DAUG 
DŽIAUGSMO JAS PRALEIDŽIANT IR DAUG 

LAIMĖS SEKANČIAIS METAIS.

VITANT P. ir ANNE GALSKIS 
Telephone 312-455-4620 

9612 W. Grand Ave.
Franklin Park, 
Illinois 60131

Jozefina Kriščiūniene
Miami Beach, Florida

1' f

KALĖDŲ ŠVENČIŲ 

IR ‘

NAUJŲJŲ 1980 METŲ PROGA 

SVEIKINU VISUS SUSIVIENI

JIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE 

NARIUS IR VISUS GEROS

VALIOS LIETUVIUS

Linksmų Kalėdų švenčių ir 
Laimingų Naujų Metų

SLA Prezidentas POVILAS IR GERTRŪDA DARGIAI

Linksmu Kalėdų ir 
Laimingų Naujųjų 1980 Metų giminėms, 

linki

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

Kalėdų švenčių ir Naujų Metų proga sveikina 
savo narius ir klubui prijaučiančius, linkėda- 

mi džiaugsmo, sveikatos ir daug laimės.

UPYTĖS DRAUGIŠKAS KLUBAS
ANNE WIECHECKI — Pirmininkė 
KAZIMIERA STUKAS — Vicepirmininkė 
ANTOINETTE RALYS — Nutarimų raštininkė
ANNA CONDUX — Finansų raštininkė
MARY RADŽUKĖNAS — Iždininkė 
ANTANAS RADŽUKfcNAS — Maršalka . į

ANTOINETTE RALYS — Rorespondentė

’ I — i JU- Friday, Decambor 21,

Neger.au
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kantį prieš Maskvos kombinacijas griauti lietuvišką 
tautinę atsparą ir atdyti lietuvių vienybę. Kviklys ka
nauninką vadina “atentatininko draugu” ir kažkokiu 
“ajatola” turbūt pats nebesuvokdamas, kaip tulžį išlie
ti. O gi kanauninkas nusikalto tik tuo, kad jis eina prieš 
Kviklio politinę liniją ir prieš akciją, žalingą Lietuvos 
vadavimo darbui. Kai kada kanauninkas pasisako ir 
prieš Kviklio antiamerikonišką propagandą, nes kol 
kas Amerika yra mus stipriausiai palaikiusi kovoje 
Lietuvai laisvę atgauti.

O ar turi teisę Kviklys kanauninkui drausti pasi
rašyti slapyvardžiu? 0 ar jis pats nenaudoja b. kv. ini- 
cijalų? Gerai, kad mes žinome, jog b. kv. reiškia redak
toriaus’ Kviklio vardą, o ne —pavyzdžiui — beprincipinį 
kalbėtoją”. O ar buvo blogai, kai kanauninkas Tumas 
pasirašydavo Vaižganto slapyvardžiu? Ar buvo gėda, 
pasirašydavo Vaižganto slapyvardžiu? Ar buvo gėda? 
Tad kodėl Svilonio slapyvardis yra neleistinas, ka
nauninkui?

Tikėjomės iš Kviklio aštrių žodžių jo politiniams 
priešams, bet nesitikėjome, kad jis taip pamirš padoru
mą -ir nebesusivaldys savo neapykantą belieda
mas. Sunku atspėti, ar Br. Kvikliui daukiau trūksta 
supratimo, ar trūksta geros valios žurnalistinei etikai

Pasmerkime spaudos atentatininkus
Politinis smurtas dažnai vykdomas ne tik ginklais, 

bet dar dažniau — žodžiu ir spaudos rašiniais. Šitoks aten- 
tatizmas yra tikrai žemiausios rūšies kovos priemonė. 
Bjauriausia, kad šis atentatizmas vykdomas be atodairos 
į žurnalistinę etiką ir nepaisant asmens neliečiamumo. 
Šitokio politinio atentatizmo, pasireiškiančio mūsų spau
doje, mes privalėtumėme netoleruoti!

Biaurus pavienių asmenų niekinimas neseniai pasi-l 
rodė Draugo puslapiuose. Gruodžio 12 dienos vedama ja- . 
me, pasirašytame b.kv. inicialais, klaidingai iškreipiami ,
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faktai, liečiu Maskvos siųsto dainininko koncertą. Jamejišlaikyti 0 šitaip sav0 veiksmų -nebesuvaldydamas, B.
b.kv. gudriai pateisina Maskvos propagandos liniją, o vi
sus tūoš, ’kurie mėgino Maskvos propagandą demaskuoti, 
jis išvadino “komūnistų agentais”, žodžiu, viską apvertė 
aukštyn kojomis, paversdamas vilką avimi, ir atbulai. 
Ši b.kv. skelbiama netiesa yra perdaug grubi, kad doras 
skaitytojas ja patikėtų; ji tik dar kartą parodo autoriaus 
politinį plauką. Kviklys jau nekartą savo rašiniuose yra 
parodęs tolerancijos ^okupanto kėslams ideologiją, o daž- 
nai dar yra ją pastiprinęs antiamerikonišku kurstymu, j rapijūs bažnyHoje. Ten jis nebijo pasisakyti ir prieš

Šiuo kartu Kvikliof'puolimai buvb taikomi vienai, ge- j komunizmą ir prieš Lietuvos okupantus. Kaikada jis iš- ♦ • T j • ♦ - į į.. • # _

Kviklys tikrai pavirto žurnalistiniu atenta- 
t i n i n k u, benaudojančiu politinį smurtą savo netei
singoms machinacijoms pridengti.

Atrodo, kad Kvikliui, kanauninko asmenyje turi 
kliūti kaž kas daugiau, negu rašai Svilonio slapy- 
vardę. Tur būt jis nebepakelia kanauninko bažnytinės 
veiklos. Kanauninkas, mat, sutraukia šimtus lietuvių į 
savo laikomą sumą sekmadieniais Marquette Parko pa-

rai identifikuojamai, Įietūvių patriotų grupei, o ypač — 
vienam žymiam asmėhįut? kurį "Kviklys norėtų politiniu 
smurtu ne tik suniekiu^ bet ir sunaikinti. Kviklio puo
lamas asmuo yra jabai jam husikaltęs, nes visą savo am
žių kovojo ir tebekovoja prieš komunizmą. Tas asmuo, 
tai gerbiamas "kariauninkas Vaclovas Zakarauskas, 
spaudoje pasirašąs, kaip-daugumai lietuvių žinoma, Svi
lonio slapyvardžiu. -Atrodo, kad Kviklio akyse didžiau
sia kanauninko kaltė yra, kad jis tikrai Lietuvą myli, 
kad yra lojalus savo antrai tėvynei Amerikai, ir kad 
stipriai pasireiškia spaudoje, demaskuodamas žalingą 
Maskvos propagandą. Kam toks asmuo gali daugiau
sia nepasitiki? Aišku, Lietuvos okupantui, rusų komu
nistui! O kas prieš jį Amerikoje, kaip varlė prieš jautį, 
pučiasi ir puola? Nagi Draugo samdinys, redaktorius i katalikų gyvenimui?
Kviklys. • - T “ ___ ,

Gruodžio 12 dienos vedamajame Kviklys keiksmą- pamatyti, kur toks ekstremizmas veda, žemai puolė 
žodžiais išdergia garbingą kunigą, septyniasdešimt- Draugas, Garšva ir Kviklys.
mėtį kanauninką, atvirai ir aktyviai spaudoje pasisa- Dr. Z. Danilevičius

kelia ir okupanto agentų žalingą veiklą mūsų tarpe. 0 
esmėje kanauninkas dideliu užsidegimu ir. jautriais žo
džiais skatina mumyse Dievo ir tėvynės meilę! Ar tai 
šito Kviklys negali pakelti ir jam prireikė kanauninko 
asmenį begėdiškai užpulti ir niekinti?

Na, kaltės esama ir kitur. Palikę Kviklį, paklaus
kime Draugo kordinuojantį erdatorių, kunigą Pra
ną Garšvą, kaip jis galėjo tokį atentatišką Kviklio ve
damąjį praleisti? Ar ir jam kanauninko šventi primi
nimai sąžinę perdaug dirgina? Argi kunigas Garšva 
gali statyti savo politinių siekių vertę aukščiau už baž. 
nytinės drausmės ir bendro padorumo principus? Ar 
neturėtų jo venuolijos vyresnieji kunigo“ Garšvos veik
la susidomėti ir įžiūrėti tos veiklos žalą visam lietuvių

Svarbiausia — lietuviškoji visuomenė pati turėtų

ALGIRDAS GUSTAITIS

(Tęsinys)

Nepriklausoma Lietuva neįstengė politiniai 
paveikti valstybių, Vokietijai padiktavusių Ver
salio taikos sutartį 1919 metų balandžio 2 d., ku
ri susidėjo iš 15-kos dalių. Nugalėtojai — Angli- 
ja Prancūzija, Italija, Japonija ir JAV-bės — iš 
Vokietijos daug ką atėmė, įskaitytinai jų šimt
mečiais okupuotą Klaipėdos kraštą. Betgi Lie
tuva nesugebėjo išreikalauti tą sritį prijungti 
prie Lietuvos. Jį administruoti gavo Prancūzija. 
Netrukus paaiškėjo, karo Klaipėdos sritį iš pran
cūzų norėjo perimti Lenkija.

Ko negalėjo padalyti Lietuvos vyriausybė 
oficialiai, bent dalinai įvykdė lietuviai sukilėliai 
1923 metais, bet tada Klaipėdos kraštas buvo tik 
tai iš dalies prijungtas prie Lietuvos. Netrukus 
Vokietija tenai pradėjo organizuoti .prieš lietu
vius ir Lietuvą nukreiptą judėjimą. Tolesnę eigą 
visi žinome. . •

Pasutinioji proga prijungti Prūsiją prie 
Lietuvos buvo tuoj po Antrojo Pasaulinio karo. 
Bet laimėtojai 
herano, Jaltos
200,000,000 europiečių atidavė Sovietų Sąjungos

- vakarų -kultūros žmonės, Te- 
r Potsdamo susitarimuose apie

žmogaus laisvą apsisprendimą: 
religijos, darbo, galvosenos, idė
jų skleidimo ir važinėjimo (ke
liavimo) atžvilgiu. Tos valsty
bės, kurios su Sovietų Sąjunga 
pasirašė tą sutartį, jau pamatė, 
kad Sovietų Sąjunga ir jos sa
telitai nesilaiko tų principų — 
j uos laužo. Iš čia išplaukia mū
sų ir kitų pavergtų tautų žmo
nių pareiga kelti, skelbti visus 
tuos laužymus. Tie, kurie gyve
na Amerikoje, Vokietijoj e, 
Prancūzijoje ir kitose valstybė-

Kitas svarbus punktas yra, 
dėl ko Vakarų valstybės ir Ame; 
rika iš karto nenorėjo su Sovįe- 
tų Sąjunga eiti į Europos taikos 
konferenciją. Todėl, kad Euro
pos taikos konferencijoje būtų 
reikėję nustatyti jau konkretų f 
Europos valstybių statusą. Bet 
kuomet pamatė, kad su Sovietų 
Sąjunga negalima susitarti, ta
da pradėjo ruošti tas prelimina
rines konferencijas. Helsinkio 
“Final Act” yra tiktai prelimi
narinė konferencija, gal būt, 
eventualiai vedanti į Europos 
taikos konferenciją. Vakarų val
stybės, pasirašydamos Helsin
kio aktą, apsaugos tikslu, visur 
pabrėžė, kad tai nėra jokia su
tartis, o tiktai, “declaration of 
the principles”. Jeigu visos 35- 
kios valstybės vadovausis tais 
principais, gerbs tuos principus, 
įgyvendins tuos principus, tai 
jie eventualiai galės, privesti 
prie Europos taikos konferenci
jos. Visos valstybės tą pasirašė 
ir, aišku, Sovietų Sąjunga pa
sirašė. Kodėl Sovietų Sąjunga 
pasirašė, mums yra visai aišku.

Jie visus apgaudinėjo, visiems 
melavo. Jų vienintelis tikslas 
yra kiekvieną sutartį, kurią tik 
pasirašo sulaužyti. Labai gra
žiai 1965 metais Amerikos se
nato “Judiciary Committee” iš
leido knygą apie Sovietų Sąjun
gos sutartis, kurtoje “Commit
tee chairman” cituoja Lenino 
žodžius, kad Sovietų Sąjunga 
pasirašo sutartis tam, kad Jas 
galėtų sulaužyti kaip “piie 
crust’.’ Tai taip rašo oficialus 
senato leidinys. Bet šį kartą So
vietų Sąjunga pasirašė sutartį 
Su 35 valstybėm. Iš tų 35-kių 
valstybių kai kurios (8) buvo 
komunistinės, todėl aklai So
vietų Sąjungai pritarė. Kitos 
urėjo viltį, tikėjd, kad gal So- visais savo pareiškimais, visais 

vietų Sąjungoje yra' pasikeiti
mų ir gal būt jie laikysis Jo, 
ką pasirašė. Duodami sau lai- 
ko sekimui, jie sutarė, kad po 
dvejų metų bus Belgrado kon
ferencija, kurioje galės pati
krinti, ar visi iš dešimties prin
cipų, kurie buvo sudėti į tris, 
taip vadinamus, krepšius, tik
rai buvo vykdomi taip, kaip kad 
pasirašiusių valstybių buvo na- 
matyta.

Iš tų trijų krepšių mums yra 
labai svarbus pirmasis: “Secu-

nėję ar VLIKe yra tokių žmo
nių, -kurie nenorėtų Lietuvai 
laisvės! Mes visi jos siekiame, 
toks yra mūsų tikslas. Jeigu 
kartais kai kuriais punktais po
litinėje veiktoje mes ne?uta-‘a- 
me, tai turime išsk i 
uždarose konferenc 
kongrese ar suv _ .
bet neiti su tokia m dz į 
spaudą, klaidinti naivius tautie- 
ius, kurie pilnai nesusipažinę 
su visais faktais gali pasimesti 
ir neprisidėti prie mums taip 
svarbios mūsų veiklos.

Kaip jau anksčiau minėjau, 
Belgrado konferencija arba to
ji Helsinkio “follow-up” konfe
rencija įvyko pd dviejų metų. 
Kadangi buvo be reikalo sukel
tas sąmyšis mūpų visuomenėje, 
mes bandėme apsisaugoti, kad 
gal tikrai kas nors yra mažu

se, kurios yra pasirašiusios tą ■ (smulkiu) raštu įrašyta, kurio 
sutartį, turėtų priminti savo;mes nematėme, kad gal tikrai 
krašto atstovams, vyriausy- j Lietuva jau parduota, kad tik- 
bėms, kad Sovietų Sąjunga ne-|raį tis sienos jau užštampuotos 
galima pasitikėti, kad ji visas; jr tt ir tt. 
sutartis laližtj, viską griauna, j 
kad ji apgavtf ir jus, kad jūs tu-! 
rite reikąįąųti, kad jie laikytųsi J 
(vykdytdj'-’iai, ką yra pasirašę.

Tik WtiUslji Amerikos Lie- nėJ°’ mes darėme spaudimus į 
tuvių T^<>ip dr. šidlaus- visas JA-V- institucijas ir pre- 
kąŠ’sak^^ m. rugpiūčio 21 zidentas Fordas Padarė Pafeiš' 
diėpą išlydoid^Įsinkio Akto ,in-įkim3 (7/26/1975), pabrėžda- 
terpretapiją: 'Ta interpretacija, mas> ^ad Helsinkio aktas netu- 
bųvo pašyto ms savaites po ri J°kios itakos i JA-V- Pozici^ 
(j^gpiūėro- 2Ų dieną) Helsinkio’i PabaltiJ'd valstybių atžvilgiu ir 
akto. Nė viena kita lietuvių m-į 
stitucija nedavė viešos tikslios 
Helsinkio interpretacijos.

Ji galį būti hevisiems priim
tina, gali sukelti diskusijas. Bet 
tai yra faktas kad Altas yra da
vęs interpretaciją, kaip įsivaiz
duojame Helsinkio aktą žiūrinf’

Nuo to apsisaugoti ir tikrai 
[įsitikinti, kad Lietuva neparduo
ta, kaip jau dr. Šidlauskas mi-

mas, kad Helsinkio aktas netū

ikad J.A.V. ir toliau nepripažįs
ta Pabaltijo valstybių okupaci
jos. Tas jo pareiškimas buvo 
išleistas oficialiu State Depart
amento biuletiniu, kurį gavo ne 
tiktai visos valstybės, turinčios 
diplomatinius santykius su Ame- 

duojame Helsinkio aktą žiūrint I rika, bet ir visi spaudos atsto- 
iš Vakarų pasaulio taško, kokie {vaL Be to, jis buvo visieinš lais- 
mūsų ėjimai-.turėtų būti ir kad!§iimtinėj&inšs. Toliau — 
punktus, kurie Helsinkio akte jveikV Amęnkds Lietuvių 
mumš^^ra“ naudingi, mes gale-] .inlątęs.ipštitiicijos .prie 
tume pritaikyti ir išnaudoti sa-jko Pasidėjo ir dauguma Amefi- 
vo bylai. Mes tuo keliu ėjome!kos lietuvili ir buvo Pavestos 
vigą laiką. Dabar, prabėgus ke- dvi’ atstovų rūmuose ir .senate 
tūriams metams po Helsinkio’ rez°Hucijos, kurios, irgi užbkri- 
akto, mes pamatėme, kad ne P°> kad Helsinkio akta.-, ne uri 
tik Amerikos Lietuvių Taryba, jokios įtakos,, d kaip tik priešin-
akto, mes pamatėme, kad ne

bet ir visos kitos lietuviškos 
institueijds: ii*. VLIKas, ir L. 
Bendruomenė visa savo veikla,

no, kad Helsinkio aktas nepuri

gai sutvirtina Amerikos pozici
ją dėl teritorinės Pabaltijo vals
tybių okupacijos nelegalumo, 
sutvirtina Amerikos ilgalaikių 
politiką dėl Lietuvos, Latvijos, 
Estijos inkorporacijos nepripa
žinimo. Tik tų visų ve’1’!^ d"- 

mum ko

savo.ėjimais daugiau ar mažiau, 
bet principiniai remiasi į Hel
sinkio aktą. Remiasi į. tuos prin
cipus, kurie gali mums naudin-iv!nb2 išdavoje 
gi būti, į tuos pačius principus, j itikinti ir Paveikti Kelsiu io ko- 

įkuriuos jie 1975 metais atme--mĮsiJos narius, ypatingai ko
te ir paneigė kaipo naudingus narį senatorių cbert
tiktai Sovietų Sąjungai. Tokiu Dole, kuris^ buvo^ taip pat ir 
būdu, lietuviškoj visuomenėj. ~ . -
kaip šiandien labai gražiai pa-'d^ aatys, kad jie Lietuvos klau- 
minėjo konsulas ir dr. šidlaus- ^nt ^oki°Je formoje prės
kas, turime aiškiai nustatyti 
vieną pelitinę liniją, nes aš ne
tikiu ,kad nors viena lietuviška 

rity in Europe’’ ir “Territorial institucija norėtų 'daryti tai, 
integrity of the States”. Taip kas Lietuvai būtų nenaudinga.
pat ir trečiasis krepšys, kuris Aš netikiu, kad Amerikos Lie- Washington gavo 14 metų kalė- 
garantuoja žmogaus teises, tuvių Taryboje, L. Bendruome- jimo už moters išprievartavimą.

okupacijai, įskaitytinai lietuvius, už tai patys -dovaujančios jų organizacijos, padarė nedovano- 
neiko negaudami. Dabar anie buvę nugalėtojai 
jau pradeda skaudžiai justi tos didžios klaidos 
pasekmes ir grėsmę net Jugtinėms Amerikos 
valstybėms.

Rusai manė, kad lietuviai iš sovietinės Lie- 
Įtuvos ir iš JAV-bių reikalaus prie tarybinės Lie
tuvos prijungti Prūsiją, ar bent jos dalį. Tuo rei
kalu buvo leidę parengti dokumentinių raštų. 
Apie lietuvišką Prūsiją rašė okupuotos Lietuvos 
ir Maskvos laikraščiai, taip pat Amerikos lietu
vių komunistinė spauda. Bet 1945 metais Potsda
me, kur vyko paskutinieji ir baigiamieji susita
rimai tarp komunistų ir vakariečių, už Prūsijos 
prijungimą prie Lietuvos nepasisakė nei Ameri. 
kos, nei Anglijos, nei Prancūzijos vyriausybių 
atstovai. Dėl to okupuotos Lietuvos lietuviams 
sovietai nedavė pažadėto balso. Stalinui pasiū
lius šiaurinę Prūsijos dalį leisti laikinai admini
struoti Sovietų Sąjungai, o pietinę Prūsijos dalį 
Lenkijai — vakariečiai ne tik neprotestavo, bet 
iš kart sutiko. Tuo buvo dar kartą praleista pro
ga lietuviams ir Lietuvai atgauti prūsų žemes. 
Tuojau po to pasikeitė komunistų spaudos, radi
jo linija, pradėjo visiškai nutylėti lietuvius ir 
džiaugtis, kad . buvusias prūsų žemes pasidalina 
rusai ir lenkai.

Šiuo atveju užsienio lietuviai, ypatingai va

Amerikds delegacijos j Belgra
dą narys, kad jie Lietuvos klau-

tatytų tame Europos internacio
naliniame, politiniame forume. 

(Bus daugiau)

— Chicagoje 20 metų Allen

Latviai yra mūsų geri kaimynai, su jais ne
reikia kivirčytis. Reikia latvių prasyti talkos lie
tuviams stengiantis atgauti mums turinčias pri- 
lausyti žemes kituose Lietuvos pakraščiuose.

Su latviais ir estais reikia sudaryti glau
džiausius susitarimus, maždaug trijų valstybių są 
jungą.'Juos kviesti apsigyventi lietuvei atgau
simose žemėse.

LIETUVIŲ SIENŲ APTARIMAS
.Tik bendromis mintimis aptariau siektinos 

būsimos Nepriklausmos Lietuvos sienas rytuose, 
pietuose, vakaruose ir šiaurėje. Detališkas jų ap
tarimas pareikalautų žemėlapių išdėstymų, gau
sybės Vietovių, gyvenviečių išvardinimų ir tai 
bendrojo pobūdžio auditorijai, nors ir aukšto iš- 
silavininiO) kokia yra čionai, atimtų per daug 
laiko.

Tokį Lietuvos žemėlapį po daugelio metų 
darbo, talkinamas įvairių specialistų, esū paren
gęs. Jis yra 1:1,000,000,000 mastelio. Braižytas 
Lambert’o kūgine sistema (angliškai: Lambert 
Conformal Conical Projection). Standartinės pa
ralelės 52<> 40’ ir 55° 20’. Braižyta naudojantis 
Anglijos kariniais žemėiap->is, Sovietu Sąjungos 
žemėlapiais, Lenkijos žemėlapiais, Gudijos že-

neišdėstę motyvuotų reikalavimų Prūsiją, imti
nai iki Vyslos, prijungti prie Lietuvos, nors tuo 
laiku ir Sovietų Sąjungos okupuotos. Tos 'prūsų 
žemės Lietuvai priklauso istoriniai, atniniai, kul
tūriniai ir ekonominiai. Tų žemių priskyrimas 
prie Lietuvos taip pat laiduoja tvirtesnę taiką 
Europoje. Antras Pasaulinis karas kaip tik kilo 
dėl tos srities teritorinio sukapojimo. Prie gerai 
parengto rašto lietuviams reikėjo prijungti ir 
atitinkamą žemėlapį.

Panaši proga pasikartos nustatant sekan
čias sienas Europos valstybėms, pasikeitus sovie
tų santvarkai, ar Sovietų Sąjungai subyrėjus. 
Amerikos lietuviai privalėtų iš anksto gerai pa
siruošti tokiam įvykiui, turėti gerai motyvuotus 
duomenis dėl siektinų būsimai Nepriklausomai 
Lietuvai sienų žiaurėje, rytnbše, pietuose ir va
karuose. * Z ?' ’

LIETUVOS SIENOS ŠIAURĖJE
Kaip žinome, į šiaurę nuo lietuvių gyvena 

latviai, kurie 1918 metais sūjčūrė nepriklausomą 
Latviją.

Latviai yra lietuvių tautai broliafir spsęs. Tu 
retume pamiršti teritorinius'-yhesusipratijnusZ Įr . . * . .
Lietuvos — Latvijos sienaš^prjpąžinti tokias, "ko- belapiais,-Lietuvos žemėlapiais ir kitok’aįs. 
kios buvo Nepriklausomybės.gyvenimo.metais... ■ (Bus daugiau) ;
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ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

Ką šventasis Raštas sako apie tikrąjį ir gyvąjį Dievą, dan
gaus ir žemės Sutvertoją? šventieji pranašai, kurie buvo pažinę 
Dievą, štai kaip rasė apie jį. Psalme 34:8: “Ragaukite ir matykite 
kaip geras yra Viešpats. Laimingas žmogus, kuris glaudžiasi prie 
jo” Dar skaitome: “Kaip didelis tavo gerumas, kurį palaikei i 
tiems, kurie glaudžiasi prie tavęs” (Psal. 31:39). Pats Išganyto- 
jas, kalbėdamas apie Dievą, sako: “Nes Dievas taip mylėjo pa
saulį (žmoniją), kad davė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, 
kuris į jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžiną gyvenimą” (Jono Ev. 
3:16). Panašiai kalbama 1 Jono 4:7, 8: “Meilė yra iš Dievo ir kiek
vienas, kuris myli, yra gimęs iš Dievo ir pažįsta Dievą. Kuris ne
myli, nepažino Dievą, nes Dievas yra meilė”. “O Dievas mums 
parodė savo meilę tuo, kad Kristus numirė už mus, kai mes tebe
buvome nusidėjėliai. Taigi, juo labiau dabar, nuteisinti jo krauju, 
būsime išgelbėti per jį nuo rūstybės”. — Rom. 5:8, 9.

DK. K G. BALUKAS 
AKUitRUA IR MOTlRŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA

6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
Wtodical Buildin*) T*l. LU 5-644S 
Priima ligonius pagal susitarim*.

Joi neatsiliepia, skambinti 374-8004

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Wertdioster Community klinikos 
Medicinos direktorius

c931 S, ManMm Rdu Wostchostor, IL
VALANDOS: 3—9 darbo dienmnia ir 
, x kas antra šeštadienį 8—3 vai 

Tll.f 562-2727 arba 562-2723

NE BENDRUOMENIŠKAI, NE KARIŠKAI, “
Dlr^T DTTfloTZAT ibiro taigų. Daukgiausia toki,

kurie į Sibirą buvo išvežti, bū
dami maži vaikučiai arba kūdi
kiai. Jiems ne lengva buvo įsi-

TEL. — BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS

3907 W*«t 103rd Str«*t 
Valendoa pagal susitarim*.

DR. FRANK PLECKA^
x OPTOMETRISTAS 

' KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W 71 St. T*l. 737-5149 

Tikrina akia. Pritaiko akinius ir
“contact lense*”

Vai asai fuaitarimą. Uždaryta treč.

Amerikoje. Daugelis mūsų 
tiečių klysta manydami, 
tokių agentų visai nėra.

Prie sovietų konstitucijos 
jas pridėjimas, kad i u paverg

tų tautų piliečių vaikai gimę už
sienyje yra šovietų piliečiai, ne
tiesioginiai skatina primintuo
sius skubvtis nutautėti, kad ne-' 
pritiktų prie sovietinių piliečių. 
Greičiausiai sovietai Įrašė tą 

i punktą kitus tikslus norėdami 
. i pasiekti.

Lietuvos pavergėjas likviduo
ja lietuvybę visokiausiais bū
dais Lietuvoje. Kai kitataučiai 
skaičiumi viršys lietuvius Lie
tuvoje, o Bendruomenės veiklai 
nepasikeitus lietuvybės naudai, 
pavergėjas leis perkelti LB į 
Lietuvą ir užbaigti likviduoti ten 
lietuvybę. Kiek bendruomenin- 
kų siekia šitokių tikslų ir kiek 
jų yra žinančių apie tokius 
tikslus, tegul sprendžia pats 

su- 
labai mažai. Kiti 

suse parsidavėlių ir nežino ką 
daro.

nau- vergėjas -Rytprūsius jau 
procentiniai surusino'. Bu-

(Tęsinys)

Teisiškai kalbant, LB skubė
dama likviduoti kitas organiza
cijas bei politinius veiksnius 
patvirtina stiprius įtarimus, kad 
ji turi savo veikėjų tarpe Lietu-; 
vos pavergėjo užverbuotų agen-i 
tų, kurie maskuotai rūpinasi 
kuo greičiausiai likviduoti lie
tuvių antiokupacinę veiklą ir 
lietuvybę užsienyje.

Labiausiai dėl pavergėja 
agentų veiklos neturime lietu
viškos vienybės. Pavergėjas lai
ko agentus užsienyje savo liks 
lams, o jo satelitai taip pat lai
ko savo agentus. Pavyzdžiui, 
lenkų agentai turi net lenkų po
licinį vardą, o jų buvimas už
sienyje nėra paslaptis užsieniui, 
tik jie patys pasislėpę ir čia' skaitytojas. Aš pats tokių 

tau-1 skaičiuoju 
kad'

5

Tol. WA 5-1083

S *
9

Laidotuvių Direktoriai JONAS ir STASYS EVANS.
TeL 737s8600.

ORTHOPKDAS-PROTEZISTA' 
Aparatai - Protean. Med. ban 
dažai. SpaeiaH PMaiiM Id|mh 
(Arch Supports) ir t t

D R. LEONAS SEIB UTIS 
INKSTU, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 13rd STREET 
Vai. aflttkd. 1—4 popiet

Ofise toiof.: 776 "UO < 
Rezidendjts tetofos 44S-5545

- DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Undr* praktika, *p*c MOTERŲ ilgei 
Ofisas liti WEST S’lR'JIT 

TM. PR 1-1223
OflSO VAL: pirsu afiffad, trečias 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL rak. fcJtadia 
tiiaM M t*L potri*» ’• Uta laiku

TAVO ŽODIS YRA TIESA
Jono 17:17

IR PAŽINSITE TIESĄ, O TIESA IŠLAISVINS JUS 
Jono 8:32

DR. C. K. BOBELIS
Prostatos, inkstų ir šlapumo 

takų chirurgija.
5025 CENTRAL AVĖ.

St. Petersburg, fra. 33710
TeL (813) 321-4200

ŠV. RAŠTO 
NAUJASIS TESTAMENTAS

IR PSALMA1
LEIDINYS LIETUVIŲ KALBA. ĮRIŠTAS 
KIETAIS PLASTIKINIAIS VIRŠELIAIS 
PRAKTIŠKO KIŠENINIO FORMATO.

KAINA $3.

UANIAN MINI. TRIES, P.O. Bex 321, 
Oak Lawn, ill. 60454

unii iii iiiiiiiiinii i imiin iiini!i n 11 nu !i!iiiiiiniiiniiiiiiii!!::iiniiiiiiiiiin j£
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Passbook Savings

■»Lxa

4 ' -»•> .Sayings 
(Minimom S50IP 

.Certificate

Vedėja Aldona Daukui 
T*l*f.t Himhek 4-14B

7119 So. MAPLEWOOD AVE 
CHICAGO, ILL 65629 

♦ - f • t

21»6 WHI HM St, CHcm*. WL 60629 
Tolof.: PRospoct S-5N4

PERKRAUSTYAAAI

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA

MOVING
Apdrausta* |M»rkrsiMtyma« 

U Įaairių atstūmę. 
ANTANAS VILIMAS

. Tai. I7MSS2 arba 376-5994

tV. RASTO TYRINĖTOJAI
J. Musikant, 105 Van Pelt Avenue, Staten Island, N. Y. 10303

prašiuose vra rus.skos. Todėl 
i ten apsigyvenusieji lietuviai per 
keletą paskutinių metų su savo 

1 šeimomis, persikėlė į Lietuvą, 
' kad išauklėtų vaikus lietuviais.
šitaip ir tuos mažučius lietuviš
kus taškus turėjo užleisti ru
sams.

Kai kurie kelti klausiniai pa
liekami pilniau atsakyti pačiam 
skaitytojui ir susidaryti savo 
nuomonę, nes lietuvybės išlaiky
mo ir Lietuvos valstybės atsta
tymo tema yra diskusinė ir la
bai plati.

Lietuviai, turime kų nors da
ryti, kad nuo rusiškų agentų 
apsivalytume. Turime surasti 
savanorių, kurie galėtų prisi
jungti prie atatinkamų Federa
linės valdžios įstaigų ir, visiems 
sąmoningiems lietuviams pade
dant, apgintų mus nuo nepagei
daujamų svetimųjų induktrina- 
cijų. Arba surasti kitą veiksmin
gą apsigynimo būdą nuo tokių 
persekiotojų.

JEirmiausiai jie palikę tėvus 
Sibire, grįžo pas gimines ir lan
kė mokyklas, Lietuvoje, Vėliau 
kūrė šeimas ir persikėlė gyven
ti į Rytprūsius. Bet kai vaikai 
paaugo, nebuvo kur lietuviškai 
mokvtis. Visos mokvklos Ryt-

FIGHT HEART DISEASE

GIVE HEART FUND

SIMON GALZIN (GELEŽINIS)
Gyv. Phillips, Wis. Anksčiau gyv. Chicago. 1/1.

Mirė 1979 m. gruodžio 20 dr., sulaukės 84 metu amžiaus. Gimęs 
Lietuvoj, Mažeikių aps.

Amerikoje išgyveno daug metų.
Paliko nuliūdę: sūnus Frank. 5 anūkai - Frank Jr., jo žmona 

Delta, Eaward'. Nancy Vizza. jos vyras Robert ir Latifa. proanūkas 
Anthony ir kiti giminės, draugai ir pažįstami Amerikoj ir Lietuvoj.

Buvps ilgus metus pirmininkas Lithuanian National Democratic 
Organization^

Penktadieni, 4:30 vai. p.p. kūnas bus pašarvotas Mažeika-Evans 
koplyčioje. 6845 S. Western Ave„ Chicagoje.

šeštadienį, gruodžio 22 diena 10:00 vai. ryto bus lydimas koply
čios į Lietuvių Tautines kapines.

Visi a. ą. SIMON GALŽIN giminės, draugai ir pažistami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutini patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Sūnus, anūkai, proanūkai, giminės.

Nuo

1914 metu
K.-

Midland Savings i»pta'-- 
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės. Dėkojame 
Jums uz mums parodyta 
pasitikėjimą. Mes norėtu
me būti Jums naudingi ii 
ateityje.

Sąskaitą apdraustos 
’ki 140,000

2657 W. 69 STREEY 
Chicago, IL 60629 

lel. 925-7400
8929 SO. HARLEM AVE., 

orlogeview, IL 60455
Tel. 598-9400

III
MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 
4040 ARCHER AVENUE 

CHICAGO. ILL. 60632

PHONE 254-4470

Mažeika: c va ns
Laidotuvių Direktoriai

Trys Moderniškos Koplyčios
- Mašinoms Vieta

Tai. 737-8600
Tai. 737-8601

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA-LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
Tel. 927-1741—1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas .523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

AMSULANSO 
PATARNAVIMAS

TURiME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVĖ. Tek: YArds 7-3401

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

i i J 2533 W. 71st Street
1410 So. 50th Avė., Cicero

TeleL 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS į
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Chicagos

Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių 

Asociacijos

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicerof jį, - - TeL; OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. . TeL: LAfayette 3-3572

GEORGE K RUDMINAS
3319 So. LITUAN1CA AVĖ.. . Tel: YArds 7-1138-113S

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 Wh&T 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Paloš Hills, Ill. 974-4411;

RAGU© IŠIMOJ VALANDOS
Vis** *r*eram** || WOPA

P. J. RIDIKAS
3354 So. fiALSTED STREET TeL YArds 7-1911

----—- — — — —---- —--- -------- .. . - - —. 1 — -------—-------......

“Lietuvos Aidai’ 
-KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ

Program** vadėĮa

Lietuvių kalba: kasdien nu© pir
madienio iki penktadieni© 4:00 
4:30 vai.- vak. Šeštadieniais ri 
sekmadieniais fiuo 8:30 iki 9:30

Kasdien nuo pirmadienio Ud 
penktadienio 9 raL vak.

Visos laidos li WOP A. stotim, 
banga 14M AM.

St Petersburg. Fla., 5:30 vaL p.p. 
ii WTIS stoties, 1110—AM bangs

2646 W. 71st Street 
Chicago, Illinois 60621 

Telef. 778-5374

MAUJlINQA^CMXAGa V^_JPfldar,-Btf*mbeP'21, T579
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Teisin

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į:

Namai, Žarna — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žam* — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS •. PARDAVIMASz • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

š.m. lapkričio 26 d. Drauge 
East Chicagos LB apylinkės vai
dybos pirmininkas, kuris nepri
pratęs lietuviškai rašyti ir tik 
po kerštingu rašiniu pasirašęs 
Raimondas Pečiulis, kritikuoja 
K C. korespondenciją, aprašan
čią A. Viniko pagerbimą, kuris 
įvyko spalio 21 d. su virš 400 
svečių. Čia paryškinsiu neišmin
tingus jo pageidavimus, išdėsty
tus Drauge.

Ten rašoma, kad iš K.č. ko
respondencijos nežinoma, kokiai 
vykdomajai komisijai dėkotina 
už šių iškilmių surengimą ir 
kokia nuožiūra ta komisija yra 
kvietusi į minėjimą vietines lie
tuvių organizacijas. Ligi šiol 
lieka neaišku, kodėl L.B. East 
Chicagos apylinkės valdyba bu
vo tarsi ignoruojama ir oficialiai 
negavo kvietimo pagerbti ilga
mečio, nepailstančio ALTos sky
riaus pirmininko A. Viniko, ku
ris daug kartų buvo susilaukęs 
iš kalbamos organizacijos nuo
širdžios talkos savo lietuviškoje 
veikloje.

Visa nurašyta iš Draugo. 
Kiekvienas, perskaitęs nepasi
tenkinimą, lengvai įvertins au
toriaus — pasirašiusio Raimon
do Pečiulio išmintį, ypatingai 
savo lietuviškoje veikloje. Jeigu

visai neturite savigarbos ir gė
dos. paklauskite Knights of Co
lumbus amerikiečių organizaci- - 
ią East Chicagoje, kuri surengė 
A. Vinikui šaunų pagerbimą. 
Amerikiečiai Draugo neskaito ir 
Draugas jiems nieko nepadės,

- o už $20 jau padėkojo, tai ir 
viskas. -

Aš manau, kad viskas įvyko ■ 
ne iš blogos valios. Organizaci
jos buvo pakviestos per organi
zacijų pirmininkus; minėto pir-j 
mininko kaimynai ir net kai ku
rie bendruomenės nariai jo ne
pažįsta. tai taip ir atsitiko.

Draugas rašo, kad Knights of 
Columbus paskatinimu buvo su-. 
ruoštos East Chięagoje spalio 
21 d. iškilmės pagerbti per dau- I 
geli metų itin pasižymėjusį vie- j 
tini lietuvi ir amerikiečių visuo-1 
menės veikėją, abiejų šalių pat
riotą A. Viniką. Teisingai tokius 
patriotus gerbia amerikiečiai irJ 
kultūringi lietuviai. O jūs, ką' 
darėte? Ir kviesti, kiek prisidė
jote prie pagerbimo? Nekviesti j 
pasveikinote, o kalbos žodžiai į 
buvo kaip įsilaužusių. Garbin
game pagerbime taip nedera. 
Todėl, aprašant pagerbimą, LB 
sveikintojo nepaminėjau. Nusi- 
skundžiate, kad neparašyta, ką* 
pasakė garbingi svečiai sveiki-

— L:imutė A/varado iš Day-
1, Ohio, atsiuntė tokį laišką: i 

“Vežu įnamylę žiemavoti į Si. 
Petersburg Beach, Floridoje. 
Prašau jai siuntinėti Naujie-', 
nas Sigmund M Markus vardu, j 
Dėkui už ankstybą prenuinera-; 
tos pratęsimą ir už $5 auką. i

Albinas Beniulis 
■prieš šventes lankėsi Naujieno
se. Dėkui už vizitą, gerus linkė
jimus ir už dovanas.

• SPECIALI 20% NLOLA1 
DA PRISTAČIUS ŠĮ SKELBT 

; MĄ. Auksiniai ir sidabriniai re 
įteželiai, žiedai, gintariniai karo 
■ liai, auskarai ir kiti papuošalai 
I PERKAME sidabrines ir auksi 
nes monetas bei pašto ženklų 
kolekcijiis. Mokame aukšta 
kainas. PATRIA, 4207 So. Sac 
ramento - prie Archer.

Tel. 247-5081 (Pr.)

— Artėjant Kalėdoms ir Nau
jiems 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-

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

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

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

nimo metu. Rašinio autoriai abu port, Ill., perėmusi prieš apie 
dalyvavote pagerbime ir niekas trejetą metų mirusios tetulės 
jums nedraudė aprašyti spaudo
je minėtą pagerbimą bent nors 
per keletą puslapių.

Kazys Čiurinskas

LIETUVIŠKAS RESTORANAS su 
namu ir visais moderniais Įrengi- j 
mais Marauette Parko centre. Leng- 

i vos pirkimo sąlygos, labai geras biz- 
Inis, reta proga.

4030 Archer Ave., TeL VI 7-1515
Seniausias automobilių pardavėjas lietuvis

Volare Premier Coupe

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

Geriausi mechanikai taisymo ir priežiūros departamente

Naujienų rėmėjas Pijus 
Mičiulis iš Gulfport apylinkės, 
St. Petersburg, Fla., atsiuntė 

| tokį laišką: “Siunčiu $50, iš ku- 
i * rių $33 skiriu metinei prenu- 
O merą tai vietdje kalėdinės dova- 
Jnos savo giminaičiui Valentinių! 
Mičiuliui, gyv. Fox Lake. III., o 
$17 likutis lai bus Naujienų 
paramai. Ta proga linkiu Nau
jienoms ir jų darbuotojams 
sėkmingų sekančių metų.” Dė
kodami už auką ir toki dovanos 

jparinkimą, siunčiame sveikini- 
Jmus ir gerus linkėjimus p. V. 
Mičiuliui, o gerą žinią skelbia
me visiems skaitytojams.

— Ponia Danutė Gould, Free-

a.a. V. Mo'rkūnienės prenumera
tą, gausiai paremia Naujienų 
leidimą. Dėkui už šventinius 
sveikinimus, ankstybą prenu
meratos pratęsimą ir už $20 au
ka.

— Ponia- Rožė Mačernis iš 
Marquette Parko, be raginimo 
pratęsdama prenumeratą, savo 
šventinius sveikinimus ir gerus 
linkėjimus atlydėjo $17 auka. 
Dėkui už tai ir už nuolatinę pa
ramą. Taip pat dėkui tos apylin
kės tautiečiui, užsisakiusiam 
Naujienas 4 mėn., bet pavardės 
prašiusiam neskelbti.

Vinum - medicinum
Daktarai apie vyno 

gėrimą ir saiką

Į Vynas yra trankvilizatorius 
(raminantis vaistas); jis at
palaiduoja emocines įtampas. • 
Vynas galimas vartoti diabe-Į 
tęs (cukrinės) gydymui, glo'bo- j 
jant ligonis, sergančius širdies Į 
ligomis, vėžiu ir smūgiu. Vynas 
yra senuolių ramstis, terapeu-
tinis pagelbininkas slaugymo. 3 p r a I T I S REALTY 
namuose ir naudingas svorio 
numetimo dietai ...

Skamba lyg kokios vyno plan
tacijos reklama, bet tai yra 
santrauka daugelio mokslinių 
raštų dar lapkričio pabaigoje 
Chicagos universitete įvykusio'

— Jonas Juškaitis iš Berwyn 
apylinkės laikinai išvyko į Mis
sion Viejo, Cal. Dėkui už $10 
auka, atsiųsta keičiant adresa. ! . . ■ .

. v tarptautinio simpoziumo aniGris sausio pabaigoje.

i

2212 WEST CERMAK ROAD

OUR SAVINGS 
CERTIFICATES 

EARN UP TO

CHICAGO, ILLINOIS Oftt
PhcMt Virginia 7-7747

BOOTS t Mon.Tue.Fr 1.9-4 Thur.9-8 Sat. 9-1

SEBVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ 
ŠVENČIU IR LAIMINGŲ 

NAUJUJU METU

linki visiems savo nariams

bei rėmėjams

Chicagos Anglijos-Britanijos
Lietuviu Klubas

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to sav ularfy!

Paid isd 
Compounded

ŠIMAITIS REALTY

ELECTROS JRFNGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą 
Dirbu' ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

see us for 

financing 
U AT OUR 10W RATES

WITH REPAYMENT 
TO FIT YOUR INCOME

Mutual Federal 
Savings and Loan

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 pensininkams
Kreiptis:

4645 So. ASHLAND AVE. 
. 523-8775

Gausus namų pasirinkimai 
pietvakariu ose

Įvairi andrauda —INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- 

kam nuomininkus
6600 S. Pulaski, Chicago 

TeL 767-0690.

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

vyną ir sveikata.
Prieš maždaug pusantro šim

to metu mokslas težinojo vos

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

— Aldona E. Bagdonait-Ces- 
mes iš Euclid, Ohio', žiemos me-}^ 
tui išvyko į Gulfpot apylinkę, šešias vyno- sudėtines dalis — 
St. Petersburg, Fla. Dėkui už rūgštį, alkoholį, tartarą, 
šventinius linkėjimus ir už $15/traktyvus, bouquet ir dažomą- 
auka.

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

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

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

nių (cruises), viešbučių Ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus k/aštus; 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infor
macijas visais kelionių reikalais.

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

SIUNTINIAI I LIETUVA
MARIJA NOREIKIENt

2608 We»t 69th St., Chicago, UL 60629 « TeL WA 5-2/8 < 
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

MAISTAS « EUROPOS SANDĖLIŲ)

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St, Chicago, HL 60629. — TeL WA 5-27J7
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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 įvai. 

rus. Pirksit nepirksit, pasižiūrėti Terroje verta.

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

eks-

ji principą, pasakė simpoziume 
Bordeaux universiteto' (Prancū- 
zijoje) profesorius Pascal Ribe- 

jreau — Gayon; iki šiandien vy- 
| nuošė surasta mažTiau^’ai 303 I 1
cheminių substancijų, bet dar 
daug kas lieką surasti ir išmok
ti. Tos substancijos turinčios bi
ologinių dalykų, kurių gydymo- 
sios ir sveikatinės savybės ver
tos išsamių studijų.

Brooklynd veteranų Adminis
tracijos medicinos tarnybos vir 
šininkas Dr. William Dock pa 
siūlė angina sergantiems pus 
ryčių duoti vaisių, liesos įnėso 
ir arbatos, praskiestos sherr. 
vynu, kas pacientams leidžiu 
daug geriau pradėti dieną negu 
spirgučiai, kiaušinienė, kava i_ 
grietinėlė ir priedams raminau, 
tieji vaistai. Jie tvirtino, kač 
vynas esąs labai naudingas slau 
gani širdies ligų, vėžio 
gio ligonis.

To simpoziumo' ir 
wood Extended Care 
studijų pasėkoje keliose Chica 
gos ligoninėse pacientams pri 
vakarienės pradėta duoti vyne 
Vynas padedąs ligoniams geriau 
jaustis, o ligonių nuotaikos pa
gerėjusios, lengvesnė esanti ii 
slaugių bei maitinto'jų našta.

Kalifornijos universiteto' pro 
fesorius emeritas Dr. Salvatore. 
Lucia, vyno medicininio tyrinė
jimo direktorius ir profesiona
las ragautojas, passakė, kad vie 
ni vynai yra daugiau, kiti ma 
žiau raminantys. Geriausi rami
nantys gėrimai esą iš pinot noii 
vynuogių gaminamieji įvairu: 
Burgundijos vynai. Pasak Dr 
Lucia vynas yra seniausioj i me 
dicina, net pals Louis Pasteur

I

ir smū

Wright 
įstaigo

| apie vyną pasakęs, kad tai yrr 
1 sveikiausias iš visų gėralų!”

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

TOOL & DIE MAKERS
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

ii

Juozo šmotelio

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. TL. 00629.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gab’ dau 
padėti teisininko Prano šulo 
paruošta, — teisėjo Alphons* 
Wells peržiūrėta, ‘‘Sūduvos 
išleista knyga su legališkomr 
formomis.

Knyga su termomis gauna
ma Naujienų administracijoje 
17^0 *tnulb FTal«t«»d St., Chica 
go, ILL. 60603. Kaina $3.00

Pašto išlaidoms pridėti 90c.

YOUR DOG NEEDS 
VITAMINS,TOO.

ASergeants
ne per c^re

€1979 Miller Morloo Company, « Of
A H Rob oj Co Rchmond, 23230

•rTlnij

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Areher Avė. 
Chicago, IIL 60632. Tel. YA 7-5980

M. ŠIMKUS
Notary Public / ' 

INCOME TAX SERVICE į < 
4259 S. Maplewcod. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolis, Agent f 
3208% W. 95th Si 
Everg. Park, III, 
60642, - 424-8654

inn

State Farm Fire and Casualty Company

NAMŲ REMONTAS
Langai — Durys — Poržial — Ce
mento laiptai — Šaligatviai ir kita.

Kalbame lietuviškai
TeL 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.

Tet 776-5162 arba 776-5163
2649 West 63rd Street

Chicago, m. 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
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gerai, motin, 
prie jų dau-

JUOZAS ŠVAISTAS
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Lietuvos atstovo, dr. S. A. Bąčkio, 
sveikinimas švenčių proga

• Lietuvos Pasiuntinybės’’ir savo vardu nuoširdžiai svei
kinu visus JAV Rėtuvius KALĖDOJ ŠVENČIŲ ir NAUJŲJŲ 
1980 METŲ proga.

Reikšdamas dėkingumą spaudai, veiksniams, organiza
cijoms ir pavieniams lietuviams už atodairą ir palankumą 
Lietuvos diplomatinei ir konsularinei tarnybai, linkiu vi
siems geriausios sėkmės ateinančiais metais visuose žygiuose 
Lietuvos: ir pavergtųjų tautiečiu laisvės ir teisiu reikalais 
bei asmeniškuose užsimojimuose. .

Dr. S. A. BAČK1S
Lietuvos atstovas

BUYO ŠVENTĖS
4 / J - ■ * ■- •' i

Teofilė Dapkuvienė kelintą 
kartą taikstosi rimtai pasikal-

ĮįJjėti su savo vyru. Vis nepasi- 
šėką, vis retai kada nors il
gėliau drauge tepasilieka. Vie
nintelis pusryčių metas, bet ir 
tas toks trumpas skubus, daž
nai nervingas, visokiausių rū
pesčių plakariiąs?į?i

Pranas Dapkus devintą va
landą jau atsidėjęs tvarkosi 
savo parduotuvėj — Liqrior 
Store. Jo dienos baigiasi {ten. 
apie antrą valandą nakties. 
Dienos įvairios ir visokeriopos. 
Kartais labai gyvos, riebios ir 
trumpos, o kartais visiškai lie
sos? nuobodžios ir įlgos, ilgos, 
čia nei nuskriausti nei nėlai-

Vistiek abu Dapkai nesi ja ir 
mingL Likiiho lemtis tuo tar
pu nesmunka jiems pakalniui, 
bet vis džiugiai tebetraukia į

balansai vis su dideliu kaupu. - -e" .
Q -prasidėjo beveik iš nieko. 

Atvyko į šį kraštą kaip dau
gelis tremtinių. Visur dirbo ir 
viską mėgino. Svarbiausia tau
pė. Gniaužė centą prie cento, 
kaip tie. Lieuvos miestelių žy
deliai. Iš centų perėjosi doleriai.. 
O toliau kampinis sklypas jud
rioj gatvių krykryžoj. Dabar 

. ten patogus dviaukštis rife m as.
Apačioj parduotuvė, garažas, 
sandėliai; viršuje, jų pačių gy- 

. venamasis butas — erdvus, švie
sus ir jaukus.sViskas, tik-sau. Ir 
tai nę; magiškosios pasakų. laz
delės mostelėjimu įvyko, bet iš
tisos eilės metų triūsas, vargas, 
kietas veržlumas tai padarė.

Vieną rytą Dapkuvienė visai 
nebekreipė dėmesio, koks jos 
vyro ūpas. Beveik aliarmuoda- 

’ ma' šūktelėjo;
— Pranai, jau tik savaitė iki 

Kalėdų! ?
Pranas aistringai tašė kiau

šinienę su kumpiu. Labai mė- 
, xgo šitą gardėsį. Rytais būtinai. 

’■ Ramiausiai pažvelgė į savo žnw 
’' ha.

— Tai gerai, kad nebetoli... 
Jei’ Dievas duos," svėikf sulauk
sim ...

Dapkuvienė dar erzliau pra-
* dėjo:

— O ko gi tu norėtum?
— AŠ susirūpinusi dėl mūsų 

svečių. Jau metas nusistatyti ir 
atrinkti, ką kviesime šveiitėms.

.-.Dapkus ųųmelė Sakutę, atsi
lošė ir .trinktelėjo įgumšdiu į' 
•lala. i .

.ri — Jokių svečių!.., . , . ’
1—jjKaip .tat? .ų,, • ..

Labai paprastai I Nors kar- 
FĮ tą. bus taip, kaip mano tjėyų na- 

anuose. Tik >su saviškiais. Tu 
...vis pamiršti, kad Kūčios ir Ka- 
. lėdos šeimos šventės. Nors kar

tą. savybėj .praleiskin). Tų žmo- 
ių aš tiek ir tiek matau kasdien.

~-Nusibodot6x av-
-o aš „pasį- 

ilgstu. Kodėj, gi /UKdąu Uiri. bd- 
ti gerai? — jau pyktaudama ir* 

(jqslevq gi-i į fejlfhon-

pridraištingai reikalavo savo 
teisių.

Ramesniu tonu 
kus:

, Bus ir tau 
Susirinks vaikai,
giau prisidės jaunimo . . . Bus 
linksma ir gražu. Tik laikykis!

Dapkuvienė daugiau nebe
sipriešino, tartum nusileido. Bet 
viduje piktai draskėsi apmau
das: ‘Toks velniškas jo užsispy
rimas! Argi perkalbėsi? Vis kad 
jo ir jo būtų laimėta”.

Tėvams visada vaikai, beveik 
iki pat mirties. Bet ne taip gal
vojo tie patys, vadinamieji vai
kai, ir visi kiti į .juos pasižiū
rėję.
, Sūnus jau dvidešimties metų, 
studijavo Urbanoj komercijos 
mokslus. Duktė, pora metų jau
nesnė, irgi didžiavosi, kad jau# 
kolidže. Studijomis pasirinko 
sekretorės karjerą^ Savo ir.’ ki
tų. -įsitikinimu -siuitų -i>riRsfntu 
laiduotas pasisekimas: daili, gy
va, apsukri, labai žavios šypse
nos? Praktiškų tėvų praktiškas 
ir, atžalynas? .

’ Viskas ' praktiškai Į ir laiko 
dvasioje Seniai numota į gra
žius rinktinius vardus — Ari- 
manas,. Saulė? Aplinka įtikino, 
kad tai laukiniai ir pagoniški. 
Skubiai įteisėti . katalikiškieji; 
Mykolas ir Kotryna. Bet ir šitie 
jau kitokios pilietybės: Midjąęl, 
Callierine. Draugų tarpe visai 
paprastai: Miki, KiL Trumpa, 
aišku ir labai patogu. Nei liežu
vio nei galvos niekam laužyti 
ir “spėlioti” nebereikia. Namud- 
se vis dėlto — Arimantas ir Sau
lutė.

Dėl 
Visur 
davo. 
rno sukeldavo. Dažnas dėl ga
lūnės panašumo (angliškai ta
riant: “Dapkos”) net paklaus
davo; ar tik ne graikų kilmės? 
Be abejo, nepatogu būdavo gin
čytis ar nuneigti, jei kildina į 
klasikinės tautos kamieną.

Kalėdos iš tikrųjų artėjo, 
švenčių nuotaika atsispindėjo 
visur: žmonių veidai nušvitę; 
kalbos gyvos, trumpos; gatvės 
judresnės, triukšmingos; na
mai pasipuošę žalumynais, spal- 
virigdmis lemputėmis. '<

! t La * ’ *> j 1
Dapkų namuose Kalėdos ar

tėjo ne visai planingai ir dar
niai. Vis Arimanto * nesusilaukė, 
nors moksleiviai jau paleisti at
ostogų. iSaiilutė vis nervinosi: 
pyko ir keikė s fu vėją. Kasdien 
laukė specialios šventėms suk-

, ų < f F. < u r o - i <

ntlės- ..ct.:t p -r • ’
Gruodžio dvidešimt pirirtą 

dieną parvyko iš tos pa Į Urba
nos Arimanto draugas, kaįmL 
nu studentas. Atveži-laiškeli. 
Artimantas fase:

“Perdaug įriesjrūpįnkit ,įr ne
sijaudinkit. Kelias dienas už- 
truksiu. Vienu i|' tud,p&^ j|įp|-: 
gėjimu nusi^ačra'u^Įtląikyti ga
na šunkilis egzaminus. JeCpa-

pavardės jokių keblumų, 
tiko ir visi lengvai ištar- 
Kartais net pasididžiavi-

Cv-

&

Kalėdų švenčių meiles dvasia
tejuhgia mus. į bendrą darbą Lietuvai ir 
mūsų tautai, o Naujieji 1980 metai te

būnie gausesni laimėjimais Lietuvos 
laisvinimo fronte.

Nuoširdus sveikinimai visiemsdietuviams, 
kurie savo jė«'as ir lėšas skiria Lietuvai;

■-* -r = G

Z merikos Lietuvių Taryba

vyks, didelis krūvis bus nuvers
tas nuo pečių. Ateityje mažiau 
vargo ir rūpesčių. Iki pasimaty
mo!”

Motina tuojau susigraudino.
— Vargšas sūnelis . . . Kai ki

ti linksmai ūžauja, o jam taip 
sunkiai dirbti ir galvą skaudin
ti.

Tėvas priešingai, lik pasidi
džiavo.

— Gudrus vaikis! Protingai 
daro. Aiškiai matyli, kad toli 
nužengs; "Nepalieka sau užpa- 
kaly naštųs^-bėt atkaklim yer^ii^kdniksmai^lhnjavo ir ženkli- 

, žiasi į priekį.
Kūčių dieną apie pietus pa

sirodė. Arimantas. Veidas iš- 
! čiulptas, gerokai visas sublo
gęs, bet gyvas ir žvalus. Links
mai su visais pasisveikino ir 
bematant dingo savd kambary
je.- Grįžo sportiškai persiren
gęs. Kategoriškai pareiškė: 
, Tėve, aš paimsiu tavo She-

kuotųs savo plaukus, kaip ge-pei liaunos eglutės sake’s sviro 
rę Ijnų pluoštą: — Šiandie pas,žemyn. Spalvotos trūkčiojančių 
Jinny mūsų society sueiga . . . j šviesų elektros lemputės Įman-

— Kodėl vis šiandie’* — nie
kaip negalėjo suprasti motina.

Tuo pat melu žviegdama, 
triukšmingai sustojo prie pa
radinių durų Barracuda — au
tomobilis, Fąshko pasididžiavi
mas ir puikybė. Mašina įdomi, 
naujų I.nijū, sidabrinės spal

vos. Iš jos iššoko brolis ir sesuo. 
Saukė, mojavo, akimis įsibedę 
Į antrojo aukšto langą. Iš ten

no, kad tuojau.
Jaunieji Dapkūs ir Pashko’s 

glaudžiai buvo suartėję ir nuo
širdžiausią draugystę palaikė. 
Derinosi jų amžius, būdas ir 
polinkiai. Daug reikšmės turė
jo ir ta aplinkybė, kad Paslikų 
namuose visada gyva linksma. 
Senieji Pashko’s turėjo Įsigiję 
dvejus pelningus namus. Mėgo 
jaunimą ir nesigailėjo' išfejidų 
vaišėms.

Dapkus rinitai įspėjo išeinan
čius Savo jaunuolius.

— Žiūrėkit." nepasiveluokit! 
Punkt septintą valandą Kūčios!

Dapkuvienė pridėjo:
— Ir Kalėdų dovanos laukia 

poeglute.
— Dėl Kūčių tiek to, o dova

nas ir ryt surasim! — skubiai 
bloškė tarpduryje Saulutė.

— Argi jau taip ilgai užtru
ktume!? — susirūpino motina

— Ne anksčiau kaip po dvy
liktos nakties .. .

— O tu Arimantai?
— Aš nė pats dabar nenusi

manau .. .Spėju, kad po match 
bus linksmas susibūrimas. 0 
kada jis baigsis, vargu ar kas 
nors žino.

Kai visi susėdo, Paul išdykau
damas smarkiai paspaudė sig
nalą ir akseliaratorių. Mašina, 
kaip iššauta,, pašoko iš vietos. 
Senieji ĮJapkūs priartėjo prie 
lango, bet; nebespėjo nei maši
nos pamatyti nei savųjų paly
dėti’. Stovėjo niūrūs, nebyliai. 
Stovėjo, rodės, žiūrėjo, bet nie
ko .nematėt- Tik jautė, kad Si
dabrinė Barracuda išplėšė ir

Motina nustebo ir instinkty
viai išmetė priekin rankas, tar
tum sulaikydama.

—. Na kur. tu dabar? Net ap
šilti espėjai . . . Eitum atsigul- 
luin ir kaip reikiant pailsėtum 
iki Kūčių.

— Nėra kada, mama! Drau
gai šiandie žaidžia hockey 
match. Kvietė pasižiūrėti. Bū
tinai turiu nuvykti!

— Mašinos negausi ... — ra
miai ir abejingai pasakė tėvas.

— Kodėl. —- piktai sužaiba
vo sūnus.
" — Labai paprastai: ranki
niai stabdžiai neveikia.
1,1— Kaip tai? šventės ir nevei
kia, ’

— Nespėjau nuvežti...
— še tai tau! Kokš nepatei

sinamas apsileidimas!
Pilnas apmaudo susmuko Ari

mantas. Tėvas klastingai šaipė
si.‘Jis nenorėjo įsileisti j gara-. 
žą. Ten’ lankė stagmena sūriui, 

"Visą tą pokalbį atsitiktinai 
migirdo' Sa’uKrtė. Ji nuratrimo’ 
brolį: .

-Nertušifriink; Miki! Yra 
dar' išėitis. *I'ž’ kėfiiį’ mintičm 
atvyks#'Pairi' ir jo šėsuo Jih- 
ny. Tik dah’af kalbėjai? tefelo- .nūrinėšė ilgu metu džiaugsmą,

U Skėsti. Nyku, tuščia pasidarė 
°- Anthah'tftš -'jautriu > dėkingu-, 
mu pažtfelgįf į* seserį,A ! :
.<-7- ,Kokia tu gera, -Kiti./Nuo-, 

lat mane išgelbėji . . > t . ;f?,«. 
... .() ką,čia dabar veiks tie
Pešios. 7—, naiviai paklausė, mo* 
tina. . . t fy ’ j
E>i)—7Maųp paims., -, ,
. Irki.iš važmoj i .
,,^5, Būtinai!; a- ,,Saulutė ener- 

#,gingąia pakratė - pa|ąidai. s^uį

flMoj, ir aplinkui tartum viskas 
patamsėjo.

. Savahjic jan tamsėjo. Baigėsi 
diena. Užsižibino eglutę. Ir čia 
nerado tos paguodos, kuri džu- 
gtai buvo laukiama, Net eglutė 
pasirodė visai nereikalinga. 0 ji 
iš-tikrųjų rinktinė—- vešli, aukš
ta,-,palubėj tartum net -sulinku
sį. Įvairiausi papuošalai kraipė
si; ųiirgėjo. Tiek jų1 daug, kad’

triai mirguliavo. Apačioj po eg
lutę gausu puošniųdėžių, dėžu
čių. Vis dovanos tėvui, motinai, 
vaikams. Dovanos brangios, nau 
dingos.

Pagaliau ir septintoji T'ala,i 
da. Kūčių stalas senu papročiu 
paruoštas. Tradiciniai kartą me- 
tudse tegaminami valgiai. Ska
nūs. -’arviną seile. Kitais metais 
ger-Kai prisivalgydavo, net iki 
išilpūtimo.- Plaučiams pritrūk
davo vietos vidur", dauboj, šį- 
kart bet sar a'ulojo. Su dide
lėm pastn. i,ojn priver-dav" nu
slinko į skilvį.

Springo valgiai urzgo ir šir
dyje. Dapkuv;-ne neišturėjo ir 
tartum atsikeršijo:

— Štai tau “tik su saviškiais”! 
Turi dabar? Patenkintas? 1 -

go megzti. Gražiu dalykų 
m egzdavo.

l aukimas visada nuobod i', | 
ypačiai, kada jis ilgas ir vi?n) 
lik laukimas, be jokios veiklos, j 
Motina atsidėjusi mezgė ir nuo"- Į 
lai pažvelgdavo į laikrodžio ro
dykles. Dažnai atrodydavo jai, Į 
kad tos rodyklės sustojusios ar-j 
ba vos vos paslenka.

Jau ir po dvylikos, o jaunų
jų nei garso nei ženklo". Motinai 
baugios mintys ir vaizdai pradė
jo reikštis. Net balsu prasitarė:

— Pranai, kaip tau atrodo? i 
Gal nelaimė kokia atsitiko, kad 
taip ilgai negrįžta? Povilas juk 
patrakęs. Jis taip žvigina ir 
tranko tą savo mašiną, kad- net j 
šiurpu darosi, vien tik iš šalies' 
stebint . ■. .

Tėvas neturėjo 
minčių ir vaizdų, 
kiau svarstė:

— Tegul tas Povilas ir padūk- 
sta kartais, bet jis puikus vai
ruotojas. Meistriškai valdo" ma
šiną. Jis taip pašokdina ją, kaip 
tikras raitininkas savo žirgą. 
Netikiu, kad galėtų susikulti!’

•• ■ . * . • • i

Bet kiti galėjo užlėkti ir 
suknežinti? Žinai gi tokia nak
tis dabar ’. . . Daug girtų, viso
kių padaužų iš jaunųjų tarpo ...

' IrgF netikiu! Jeigu 
būtų Įvykę.’ tai arba 
policija būtų davusi

tokią baugių
Jis nuo sai-

I nors

nia.

jie

— O gal jie nenorėjo šauktis 
telefonu, manydami, kad mes 
miegam ir galėtų suki'u lyti?

Praėjo gal pusvalandis. Mo
tina plačiai, garsiai nusižiovavo.

Dapkus iš dalies jau buvo ąp-. 
nuodijęs savo kirminą, ypač 
kai išmetė keturis, maukus. 
Pradėjo’ atsigauti tikrasis jo bū
das optimitiškas. nemėgstąs 
kandžių skrupulų.

— Nėra ir nereikia. Juk jie 
jauni dar. Leiskim ir jiems pa
sidžiaugti, kaip jų širdys gei
džia. Mudu buvom ir pasilikom, 
kaip ir pirmiau, kol vaikų ne
turėjom dar. Argi neužtenka? 
Juk atsimeni, kaip būdavom lai
mingi. patenkinti . . .

— - Nukalbėjai, kaip su pler-!nel jos žandikauliai berods Irck- 
pyne. Rado, mat, palyginimą? stelė jo. Paskum rimtai sūdeja-

Dapkuvienės nirtulys tebe- vo. 
pūkšnojo dar. Vyras .Įsijungė 
televiziją. Nauja, moderni, R(l\ ’ 
gamybos, spalvoti paveikslai. 
Kiek sukaliojo, vis Kalėdos: 
gic>mAs. pąmald s, <!> lalai. po- 
nrt'dJ.s. i

i . • *

Aptvarkiusi slalą atsisėdo ir 
žmona pasižiūrėti televizijos.' 
Josios nuovargis pąsirodę dides
nis negu susidomėjimas pa
veikslais. Netrukus , prądėjo 

. irsnūduriuoti. Vyras pastebėjo.! 
patarė:

— Ko čia— Ko čia dabar vargsti, mo
tin? Eitum ir yerčiau atsigul
tum. Ryt budresnė ;atsikelsi.
•, — O ko tu čia, dabar ,-spoksai?, 
Bene ką nors įdomaus atrandi?

— Aš bent nesnąudižu iv aps
kritai nenoriu dar ,ųwgo

Abu turėjo slaptą sumany
mą, bet apie tai neprasitarė? 
Abu buvo nusistatę mapatyti, 

kada ir kaip pargrįš jaunieji, 
ypač duktė.

Motina pasiėmė mezginį, kad 
šiek tiek judesio būtų ir snau- 
dittys’ atstotų. Nuo šft'to5 jaunys- 

’'fas; jkif,-molinėA€įp^int§Lj?’ifnė-

lintą- kartą - tą pat girdžiu. 
Mums iš tikrųjų gal ilgai, kai 
Įnuębodžiamlami laukiam. Visai 
kas kita jiems. Tik trumpos

: pastebimos valandėlės.
Pavargo šeimininkų akys, 

jungė televiziją, pagaliau ir 
lutės lemputes; tSalione blan
kiai tešvįetė paprasta kasdieni
nė lempa.' Dapkus pasitampė vi
su savo ūgiu ip ėmę rąžytis. Ke
lis — kart pažingsniavęs išlikai 
šaiionč,' priėjo prie lango. Sto- JJ’ALf L» v i ‘ i TA“ i pnęs save. Po 
kėlių' irtihučių p'ąkėfė akis niio 
hiiesto šviesų ir atsirėmė į dan
gų, Ten tamsiau. RyĮ&iai švitė
jo kalėcliiiės žvaigždės, šventiš
kos huotaikos paveiktas jaul- 
ria! prabilo:’^ '

— Tikrai, kaip toj giesmėj: 
“Tyli naktis, svėtntoji naktis...” 
Tylu, r^mu aplųikui, o dangus, 
kaip' gyvas, žerėtę1. ,žen? Tiek 
(laug žvaigždžių. . Ir visos to- 
'kioL tyŠkios.'.* 'Šėniaf1 kJėšū rfil-

"'""’csįš sutar us z i i

ne

lis

Vėjo" 'ir žvalgėsi

Nei iš šio nei iš to išsprūdo 
Dapkuvienei:

— Kaipgi tu matysi, jei per 
naktis prasėdi prie gėrimų!

Skaudžių ’ priekaištu, nelaukę 
tu įžeiciimd smogė Dapkui. Pik-- 
tai atsiliepė jis:

— Kc-ne-ko.bet tokio kvailo 
priekaišto niekad nesitikėjau iš 
tavęs. Tartum aš savanoriškai 
ar girtuokliaudamas ten prase- 
džiu?

— Kaip yra, taip ir pasakiau! 
Ar tu ten savanoriškai ar ne, 
bet faKtas!

Ilgiau ginčytis ar teisintis 
Dapkus nebuvo linkęs. Iš prak
tikos žinojo, kad nieko nepa
sieks. Tik labiau susierzins ir 
pyktis prasidės. “Verčiau nuty
lėti”. tokia sau išeiti surado.

Nutrūko ir Dapkuvienės kal
ba. Staiga susidomėjo ji ranki
niu savo laikrodėliu. Pakratė, 
pasukaliojo. pridėjo prie ausies 
ir paklausė:

— Ar negalėtum pasakyti, ke
linta dabar valanda? Mano lai
krodėlis tikrai bus sustojęs...

— Dvidešimt minučių po tre
čios... — —sausai atsiliepė vy
ras.
— O Viešpatie! koks jau 

lūs metis... O jųjų vistiek 
vienas nesirodo...

— Cit', palauk! Berods Poš
kaus mašina artėja. Jau susto
jo. Bet kodėl šviesa staiga pra
nyko? Gal sugedo kas nors? 
Eisiu padėti sutvarkyti!

Dapkuv.’cnė griežtai pasiprie 
šino:

— — Neik ir nesikišk, kur 
tau nereikia! Jie patys susitai- 
sys- 1 •

Juk ne pirmą dieną važinėja 
mašina? . , ■

Abudu Įsispraudė langąn. Žiū 
ii atsidėję. Mašina -tartum ,be 
gyvybės. Slenka minutės—keis
tos., neaiškios... . r

— Kodėl niekas nelipą ir .ne
sirodo iš mašinos? — garsiąi pa
galvojo Dapkus.

— Matyt, kalbasi... Gal pla
nuoja. kaip šią dieną praleisti?

Dapkus nusišypsojo. ,
— Hmm..s pjanuoja! Tiek lai- 

k -.rėje,, šįmtą( kartų galėjo 
suplanuotų. > . ,

Jis vėl neramus:
—š Iš ?likrųjtt kas nors negera 

tėTr...‘Eišiu parizlūrėti! ’ ”
— Sakiau, kad neik! *
Vyras pakluso. Vėl’ abu žiū

rėjo ir laukė. Praėjh t?al pusė 
valandos, ’šviesos vėl užsidegė 
ir Suburzgė motorais. Netrukus 
;išlipo Saulė. Neskubėjo tolin
tis. Pasilenkusi, galva tebelal- 
kanti mašinoj dar keletą valan
dėlių pastovėjo. Pagaliau trink- 
tolėjo mašinos diižys. Saulė iš 
lėto, pavargusi, koja fiž kofos 
lipo j anatąjį a’ūkštd! ‘ Pravėrė 
'šalirtio duris if9 suriki. ;il 

i ęir.vn.ę UfĮ. - r. I?
(Nukelta i 2-rą puslapį)

vė- 
nei-
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iJ. Viešpatie!- Kas gi- čia 
pagaliau? Na* ką gi jūs čia da
bar darot?* -

Tėvas irgi norėjo surikti: “O 
ką •. Dįi šiolei darei?” Bet 
- - : .a ą^-lenkė jį.

O .finai, taip ir nepastebė- 
jorpf? kaip pr.aėjo laikas. Žiūrė
jom Vleyizij^,, kalbėjomės ... 
P“L-jimįnėm . senąsias Kalėdas 
l ietuvei, tremtiniu stoyykloj 
VokleJ^cj... Taip ir prasėdė- 
jom,..
. — Q kur Arimantas? — rūs
čiai paklausė tėvas.

-—O mano Dieve! Argi aš jį 
ganau? Juk jis suaugęs ir sava
rankiškas!

Bematant ir nusistebėjo Sau
lė: -

— Tai jo nėra dar namuose?

— Vaje taip anksti... — kaip 
rūgštų obuolį perkrimtųsi, su
siraukė Saulė: — Kai tokia di
delė šventė, galėtų būti dešim
tą .ar vienuoliktą...

— Ne, taip vėlai nebus! Vie
ną valandą galiu nukelti. Tai 
gi devintą.

Dapkuvienė septintą valan
dą jau tvarkėsi virtuvėj ir val
gomajame. Apie aštuntą ir Dap 
kus pasirodė budrus, susitvar-’ 
kės. Pr eš pusvalandi iki devin
tos jis pare’kalavo, kad vaikai 
būtų pažadinti.

— Gerai, aš pasirūpinsiu, — 
pasisiūlė motina.

Ji prasivėrė sūnaus kamba
rio duris. Sūnus gulėjo, kaip 
paskerstas, visas padrikas, išsi
blaškęs. Motina pasižiūrėjo vėl 
tyliai, atsargiai pridarė duris. 
Saulę rado nors užsimerkusią, 
ibet jau pusiau nusimanančią. 
Ji tuojau suprato:

— Jau žadinti nori, žinoma... gyvulio neprisijaukinsi. Tik ge-

'll*’. V , - 2 £ ■
Argi jis’ nebuvo kartu su 

jumis?
— Ne! Mes tik nuvežėm jį į 

stadioną ir palikom...
— O kas tave parvežė namo?
— Labai aišku kas! Nagi Paul 

ir Jinny...
Kodėl gi tu visa suglamžyta 

tąip?
Saulė pasikraipė, papurtė sa

vo lino pluošto plaukus, paglos
tė sunkelę.

— Hmm... Tikrai nežinau! 
Matyt, taip buvo pasodinę au
tomobilyje...

Dapkus reikšmingai pasižiū- , 
rėjo į savo žmoną. Ji vėl nu
kreipė kalbą:

— Daugiau nebegaiškim! Me 
tas į lovą-

— O kada pusryčiai; mama?
— Numatyta aštuntą valan

dą...

linkime visiems mūsų

(« hii

f

LINKSMU KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ

draugams ir klientams

n ŠIRDINGIAUSI
ŠVENČIŲ 

LINKĖJIMAI

Dėkojame Ju 
šiuos praėjusius
vieni iš geriausių. Tikimės, kad 
būsite su mumis ir 1980 metais.

metus, kurie buvo

Union Federal
Savings and Loan Association

5430 S. Halsted Street • Chicago, III. GOGO 
Phone 523-2800

4647 XV. Lincoln Hwy. (at Lincoln Mail) — ?Jatteson, Ill.
60443 - Phone 747-4100 .<
Country Side Mall — 1214 W. Northwest Hwy. (at Bald
win Rd.) — Palatine, III. 60067 - Phone 991-4800 *
Meadowbrook Mall - 2121 W. 63rd St. - Downers Grove, 
Ill, 60515 - Phone 964-8400

Kad aš visai nenoriu valgyti. 
Puoduką kavos, su pyragaičiu 
gal išgerčiau... Beje, grįžusi šį
ryt pamiršau pasakyti, kad 
priešpiečiams Miki ir aš pak
viesti pas Pashko.

— Kelintą valandą?
— Truputis po dvyliktos... 

O dabar labai, labai norėčiau 
nors porą valandėlių ramiai sau 
nusnūsti.

— Na kaip? — nekantriai pa
sitiko Dapkus savo žmoną, — 
Niekas neišeina...

— Aš taip ir žinojau! Na kaip 
gali išeiti, jeigu visą laiką tik 
Saulute, Saulute, Arimantėli, 
Beveik rankas ir kojas bučiuo
ji. štai ir prinoko tavo auklėji
mo vaisius!

— O kur tavo? Kurgi tu bu
vai?

— Kad tu kliudei man. Tuo
jau: tylėk! nesikiš! nešūkauk!

— Žinoma, piktuoju net ir

ruOjU...
— Na tegu, tegu — daryk sau 

geruoju. Tik būtinai ir rimtai 
pasikalbėk su Saule: kodėl to 
Povilo automobilyje tokia sėdy
nė, kad jai sunkelę suglanžo?

— Tik ne šiandie -ir ne per 
šventes.

— Ir Arimantą aš čiupsiu į 
nagą! Ar tu žinai, kaęla jis par-

'grįžo?
— Na?
— O gi po šešių ryto! Nors 

labai pasalūniškai tykojo pra
smukti* bet aš išgirdau.

— Už tai pabarti reikia, bet 
irgi ne šiandie.

— Tai va! Vis ne šiandie, vis 
kitą’kartą — taip ir praeina... 
Vėl dviese teko valgyti. Ir pus
ryčiai daug blogesni negu šio
kiadieniais. Blogesni ne valgių 
skoniu ar menkyste, bet sielos 
būsena. Nebuvo tos jaukios šil
tos šeimos nuotaikos.

Dvyliktai įpusėjus pasirodė 
abu jaunieji. Arimantas apsmu
kęs, pasimętęs. Iš karto nuste
bino:

— Stačiai kiaulystė iš mano 
pusės...

Tėvai klausiamu žvilgsniu 
sužiuro. Sūnus painiojosi besi
teisindamas.

— Nagi jokių dovanų jums 
neturiu. Tik pamanykit, koks 
nedėkingumas ir apsileidimas? 
Ten paskut niąsias dienas labai 
užimtas buvau. Maniau čia pa
sitaisysiu... Bet ir vėl visur sku
bėk. Kai atsiminiau^ visos krau 
tuvės buvo jau uždarytos...

— Ką tu čia, sūnau! — atlai
džiai teisino motina: — Verta 
dabar besirūpinti? Kalėdos juk 
jaunųjų ir mažylių šventės. 
Jiems svarbiausia dovanos.

Mums visko užtenka.
•Sūnus vistiek nebuvo pralin

ksmėjęs.-
— Štai ir vėl nesėkmė. Tik

rai tos Kalėdos man nepalaima.
— Kas gi vė?
— Mūsų mašina neveikia. 

Netrukus reikia važiuoti pas 
Pashko.,. -Juk gėda bus šaukti 
taksį?

— Nebus gėdos... patvirtino 
tėvas. '

— Tai jau pataisyta? — lin
ksmai šokterėjo jaunuolis.

— Eime į garažą, pažiūrėsim.
Garaže stovėjo dvi mašinos. 

Arimantas nustebo':
— Kieno ta antroji? Ir visai 

nauja dar?
Tėvas iškilmingai pareiškė: [
— Tai tavo! i
— Mano? — dar labiau nūs-' 

tebo sūnus.
— Taip, +avo! Tau Kalėdų do. 

vana, kad gerai mokaisi..
— Toks kuprius, tokia nevy

kusi keverza,- tas Volks Wagen 
— ne! Tegul juo važinėja neg
rai portorikiečiai ar kiti, bet ne 
aš! Kad čia būtu Jaguar,.

BENAMIO KALĖDOS ,

Gaudžia varpas brėkšmoj--'hejau gilKafisdc^? h 1
Puola snaigės j purvą, po kojomis, 
O širdis netikėjimą gieda, — 
Netikėjimą visu rytojumi.
Ar ne šiaurės žvaigždė anapus tų bokštų
Veda išminčius marių paviršium?
O be jos nežinotum ko trokšti, ; . j
Ir kelius be švagždės juk pamirštum.

Žemėj didis Kažkas, nebežemiškas gimė,
Jei melodijos gaudžia perkūnijom;, » g

O širdy, kaip vulkano degimas, 
Juoda, sunki tyla įsikūnijo.
Ir tikrai šiąnakt būta Kalėdų,
Stoviniuota ties tremtinio priemene
Ir Į šiaurę pramynę net pėdas
Iš aplankymo grįždami piemenys.

V. Jonikas

Thunder Bird, arba Darracuda. — Gal apie dešimt ar • dau
giau...Žinai ką, tėve? Verčiau pasikeis 

kim: tu turėsi naują, o'aš seną! 
Gerai?

Tėvas sutiko, tačiau nė vie
nas jų neliko visiškai patenkin
tas.

Saulė labai meili ir linksma 
atrodė. Kaip kačiukas glaustė
si prie motinos Švelniai murka
vo.

— Aš jums, mama, visai neti
kėtą ir savotišką dovaną paruo
šiau! Niekad, niekad ntatspėsi..

— Kas gi tai būtų? — paten
kinta šypsojosi motina.

— Matai, kaip yra.. Nuo Paul 
ir Jinny užgriūsim su jų sve
čiais. Vien tik jaunimas...

— Ar daug jų bus?

—Kodėl gi anksčiau man nie- , 
ko nesakei? .

—Juk tai visai paprastas da
lykas: čia męs pas juos; ąpsilan- 
kom, čia jie pas-mus...

— Bet... ‘ '<
— Kas -bet? - J.
— Vis dėlto pasiruošti reikią.
— Apie tai nei negalvok. ' 

Visai užteks, ką mes turim. Šei
mininkėmis pabūsim aš ir Jin
ny. Taigi jūs visai ramiai ir Jais 
vai galit nueiti į kiną...

— Šiandien į kiną!? Niekad, 
kaip manę gyvą matai, nesu 
dar buvusi kine per didžiąsias 
šventes!

(Nukelta į 5 psl.)
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Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujųjų ‘Mėtų .< 

linki visiems

ALGIRDAS IR ALDONA BRAZAI 1

AL’S HILLTOP LOUNGE ' 
8514 ROBERTS ROAD .< ?

Oak Lawn, Illinois 60455 T&.': 598-^961 ?

LINKSMŲ ŽIEMOS ŠVENČIŲ

LAIMINGU NAUJŲ MĖTŲ

Euphrosine Mikužiūtė

Susivienijimo Lietuvių Amerikojeiždimnkė
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TAIP SUNAIKINTI ŽYMIEJI LIETUVIAI
Kalėjimu nuteistų kamera. 

Joje nebuvo jokio baldo, jokio 
daikto, tik blanki lubose elekt
ra. Po salės šviesos ilgai stovė
jau, kol akys įprato prie kame
ros šviesos. Radau padėto mais
to. Suvalgiau. Mano būta išvar
gusio, gal ant grindų niiegota, 
nežinau, . . .

Po kiek laiko afsidaro kame
ros durys ir įstuniiainas. kali
nys. Jis ilgai stovėjo prie du
rų ir mirgsėjo akimis, kol po 
(eismo salės šviesos akys įpra
to prie kamerers šviesos. Aš ste
bėjau jį.

Jo veidas buvo man matytas, 
labai išvargęs. Pagalvojau — 
bus lietuvis. Aš jį paklausiau 
lietuviškai,, ar nebus lietuvis. 
’Tayi, aš lietuvis” — atsakė. Aš 
dabar .iškart pažinau generolą 
Kubiliūną. Pasisakiau kas aš. t

Jis labai nustebo ir sako: “Aš 
esu lietuvis ir *už tai nuteistas 
mirti. Bet už ką tu čia patekai?”

vyrai. Priešakinis labai manda
giai paprašęs užvizuoti doku
mentus komand duroje, švar
ką užsimetęs skubėjau grei’. 
sutvarkyti. Žmona tvarkė daik
tus. Man beeinant, karininkas 
pasisakė vykstąs į komendatū- 
rą, mane pavėžinsiąs. Buvau 
nuvežtas į aerCd.omą ir lėktu
vu atvežtas į Maskvą. Daugiau
sia buvau klausinėj.mas. kokie 
s:a buvau klausinėjamas kokie, 
buvo ryš ai su vokiečiais ne- I 
prikk.uscmos Lietuves irikaiš. į

Tokiu prievartos būdu (Įaugi 
i mūsų ateities žmonių, šviesių

Tarp 
sus ludvlu Į 

buvo mano pažįstamas Valiūkė-1

kad ir aš toks pat lietuvis. Nu
teistiems mirties bausme yra 
atskira kamera. Supratau, kad 
norima pasiklausyti ką mes kal
bėsime.

Daviau ženklą ranka. Atsigu- 
'ėm viduryje kameros ir sukišo
me galvas. Tyliai kalbėjomės. į 

Kubiliūnas sakėsi su šeima 
gyveno Hamburge, anglu sek-... , . ,. x, * ' i j Vi • Lietuvių buvo pagiobta. tonuje. Numatęs, kad Vckieli-, , ,. . ‘ ., . . ., . , daugelio pagrobtų irjoje, karo nuterictoje, bus ne-1 1 1
lengva darbo gauti, išvykęs į 
Angliją jieškoti. Buvo įsidarbi
nęs, gavęs butų ir atvykęs į 
Hamburgą šeimos pasiimti. Iš- 
sivilkęs pokavo daiktus. Skani 
būtis. Atsidaręs duris — stovi 
anglų karininko uniformoje du

Linksmu Kalėdų švenčiu ir laimingų Naujų 
■Metų linkime visiems savo klientams, 

draugams ir pažįstamiems

BEVERLY HILLS FLORAL CO
GENE ir BARB DRISH

■ SVEIKINAM “NAUJIENŲ” SKAITYTOJUS IR BENDRADAR- 
i i BIUS SU ŠVENTOMIS KALĖDOMIS
' NUOTAIKINGŲ ŠVENČIŲ IR DAUG

METUOSE!

ANAPILIS - LIETUVIU NAMAI
K:ekv:enais metais švenčiame menišku paminklų; yra laisvės 

mirusiųjų prisiminimo šventę, paminklas, kurį lietuviai vadi- 
•įmet irgi išsirengėme į Anapilį na “Bunkeriu”, o anglai —“Kre- 
atiduoti pagarbą savo artimie- j matoriumi”. Tiek kapinėse, tiek 
siems, iškeliavusiems į kitą pa- Į sodyboje trūksta švaros: visur 
šaulį. Gedulingos pamaldos lai- j purvina, vėjas neš.oja šiukšles- 
komos kapinėse, kur suvažiuoja 
tūkstantinė minia, šįmet dėl 
blogo oro pamaldos buvo laiko
mos Anapilio šventovėje — Lie
tuvos Kankinių šventovėje. Su
važiavo lietuvių daug, švento
vėje net'lpo. Po pamaldų buvo 
užkandžiai didžioje Anapilio sa
lėje. Paprastai tuo pačiu laiku 
moterys daro parodą, šįmet irgi 
buvo moterų suruošta paroda. 
Ta proga teko daugiau dėmesio 
atkreipti į Anapilio sodybą. Rei
kia pr’pažinti didelius gabumus 
kleb. P. Ažubaliui, kad Anapilio 
sodybą ir kapines atskyrė nuo 
parapijos ir vyskupijos. Tai sa
vistovi Anapilio korporacija, 
kuri tvarkosi savarankiškai.

Kapinėse yra daug gražių

labai prastas. Labai 
atrodo Anapilio salė;

Vaizdas 
liūdnai 
atrodo, kad šis pastatas būtų 
statytas prieš kelis šimtmečius. 
Grindys tiek purvinos, išdėvė- 
tos. matyt, vandeniu plauna
mos. kilimai nuo laiptų atplyšę, 
atspurę. gumos nukritusios, 
maskatuoja, sulaistytos, niekad 
nevalytos, kas sudaro labai ne
malonu vaizda. Vaizdas labai 
prastas. Anapilio sodybai neda
ro jokios garbės, atvirkščiai — 
didžiausia gėda, kad lietuvių 
parapija gyvena purvuose.

Pasisvečiavus Anapilyje, išva
žiavome užkąsti į Toronto Lie
tuviu namus. Čia radome visai 
kitą vaizdą: švaru, grindys bliz
ga kaip veidrodis, didelis malo- 

Į numas užsukti, suvalgyti pie
tus, praleisti valandėlę su drau
gais bei pažįstamais malonioje 
ir jaukioje nuotaikoje. Turbūt 

(Nukelta į 4 psl.)

nas.
šį liūdną generolo Kubiliūno- 

pagrobimą ir baisią mirtį pa
skleisti krašte nebuvo galima. 
Buvo sekimas begalinis. Jau- 
buvau likęs vienas, žinantis, ge- j 
nero'lo Kubiliūną likimą. Reikė- f 
jo, kad tauta tą- niekšybę žinotų 
ir budėtų. Buvau pasakęs tik j F 
geriems pažįstamiems. Ir taip i k 
tęsėsi ilgai. Maniau, kad paslap-jF 

>tis žus. Netikėtai pasitaikė ge- F 
j ra proga paskleisti. Aleksote W 
J valgykloje girtuoklio tipas ėmė < 
j garsiai girtis, kad Kubiliūną pa-i 
Įgavę ir pervežę į Maskvą. Gan- 
<<12s greit pasklido po visą kraš- 
i tą, net Maskvą pasiekė.

Saugumas puolė gandų sklei
dėjų jieškoti. Kaip susitarta, vi
si tą patį kartojo: Aleksoto val
gykloje girdėjo.

Yra gandų, kad tas tipas tik
rai \x-a šnipas ir buvo Vokietijo
je. Kur jis yra šiandien, niekas 
nežino. Toliau slėpti šlykščią 
niekšybę nebuvo kaip, šių me
tų kovo “Tiesoje” net per ke
turis numerius pasirašęs slapy
vardžiu papulkininkis Aleksa 
rėžė apie Kubiliūno ir kitų lie
tuvių pagrobimą ir parvežimą,. - -
jų nuteisima ir sušaudviną. Ra- Amerikoje skaityti praneši- 
šė, kad jam padėjo Kubiliūną In3- 
ir kitus pagrobti anglai. Kad ir Šiam suvažiavimui turėjo pa- 
šališkai rašyta, bet sukrečianti ra^-s ni°kslinį darbą, bet ne- 
ir liūdna mūsų, tautai padaryta &av0’ nesulaukė pakvietimo.

Per kalbininkų suvažiavimo ati
darymą pirmininkaujantis la
bai apgailestavo, kad gautas 
profesoriaus Kazlausko atsisa
kantis dalyvauti laiškas. Apie 
riša tai Kazlauskas sužinojo ar 
per užsienio radiją, ar per spau
da. Jokio atsisakančio dalyvau
ti kalbininkų suvažiavime rašto 
jis nebuvo rašęs. Nebuvo gavęs 
į ‘suvažiavimą kvietimo — neži
nojo kada kalbininkų simpoziu- 

į mas įvyks.
Tokia girdėta žinią Kazlaus

ką pritrenkė. Aišku, jis netylė
jo, rašė, ėmė jieškoti “teisy
bės”. Po tokių ilgesnių tei- 
sy jieškojimų vieną dieną 
Kazlauskas neatėjo į universite
tą. Iš namų eidamas, kelyje 
dingo. Po kiek laiko' buvo rastas 
Nervyje su pašėlusia barzda. 
Kazlauskas barzdos nenešiojo. 
Vadinasi, kažkur buvo laikomas 
ir kankinamas.

IR LINKIM VISIEMS' 
LAIMĖS NAUJUOSE

i *

ta sargyba stovi, kad nieks ne
ateitų gėlių padėti. Juotbė

Tėviškės žiburiai

skriauda paskelbta — jau nepa- apsivilkę vyrai. Kazlauskui pro 
slaptis. Tai mūsų tautos krau- juos praeinant, jiedu griebė iiu 
jas, kančios, ašaros. ..... ...

Profesorius Jonas Kazlauskas 
buvo bene žymiausias lietuvių 
kalbininkas. Jis buvo' žymus ne 
tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų. 
Yra pateikęs pasauliui naują 
metodą kalbų mokslui tirti. 
Kalbų mokslo tema per kalbi
ninkų simpoziumą skaitė pra
nešima. Buvo numatytas per 
pasaulinį kalbininkų suvažiavi-

įsodino į automobilį.
Istorikas ir kalbininkas Jur

gis Lebedys, kalbininkas Jonas į 
Kruopas ir kiti du buvo neseni; 
žmonės. Juos paguldė į ligoninę! 
neva patikrinti sveikatos ir nu-1 
nuodijo. Taip buvo numarinti j 
keturi lietuviai kalbininkai. .

Cosmos Parcels Express Corporation
IR

Cosmos Travel Bureau, Incorp.
488 Madison Ave. New York, N. Y. 10022

SVEIKINA VISUS SAVO KLIENTUS

SU ŠVENTĖMIS

■ ■>■■■ ■

Poetas ir mokslininkas Min-j 
dangas Tomonis už raštus iš 
pradžių buvo perspėtas. Nepa
klausė, rašė toliau. Buvo suim-į 
tas. Italų radijas apie Tomonio 
suėmimą pranešė. Buvo paleis
tas. Vėliau paguldė psichiatri
nėje ir leido vaistus — nuodus. z 
Vaistai padarė iš jo nenorma
lios išvaizdos žmogų — išpūs- : 
tai stotą. Po kiek laiko išleido 
iš ligoninės su sąlyga, kad šau-Į ■ 
kiamas pats ateis vaistų priim-j 
ti. Tomonis nevisados šios tvar
kos laikėsi. 1975 metų spalio 
ininėsio 5 dieną išėjo į darbą, ‘ 
bet po darbo negrįžo. Nuvežę 
už Vilnelės, pakišo po traukiniu.

Šių žmonių gražiai palaidoti , 
nebuvo leista. Tomo’nio laidotu- ; 
vėse dalyvavusieji buvo tardy
ti. Kalantos tėvams neleidžia sū
nui paminko pastatyti. Iš pra
džių mulkino, sakydami, esą 
reikia paruošti paminklo projek- ■ 
tą. Kiek bedarė projektų, visus I 
atmetė. Galų gale pasakė, kad 
bergdžias jų rūpestis paminko 
reikalu. Kalanto susideginimo 
dieną kapuose slapta ir neslap-

NAUJAIS METAIS

IR LINKI VISIEMS VISO GERIAUSIO

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ PROGA SVEIKINAME 

GAUSIUS MŪSŲ KLIJENTUS IR 
LINKIME GERIAUSIOS SĖKMĖS

PACKAGE EXPRESS AND TRAVEL AGENCY, INC.

1776 Broadway, New York, N.Y.Mutual Federal Savings
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO
f INSURED SAVINGS ♦ HOME LOANS

2212 West Cermak Road • Chicago, Ill. 60608 ’ Tel.: 847-7747
INDĖLIAI APDRAUSTI IKI $40,000

OFFICERS

PETER KAZANAUSKAS 
President

STEPHANIE SIMONAITIS 
f Secretary - Treasurer

ANTHONY L. LAPINSKAS 
Attorney & Am. Secy-Treas.

DIRECTORS
PETER KAZANAUSKAS 

MILTON S. ASH 
ANTHONY L. LAPINSKAS

WALTER MISEVICH
CASIMIR G. OKSAS

JOAN K. OrvSAS 

STEPHANIE SIMONAITIS 
DR. WALTER J. PHILLIPS
DR. WALTER J. SWIATBK

Kazlauskas su KGB turėjo 
[reikalus jau anksčiau. Jis buvo 
labai atsargus, kažką jautė. Į 
universitetą eidavo pėsčias ir 

Į ta pačia gatve. Atėjęs į univer
sitetą, telefonu pranešdavo žmo
nai. Laiku grįždavo namo. Tą 
dieną laiku negrįžus, žmona 
paskambino į universitetą. Iš 
ten atsakė, kad tą dieną nebuvo 
atėjęs.

Minėtą dieną to'je gatvėje 
tarp dviejų liepų stovėjo švie
siai žalsva “Volga”, čia pat lū
kuriavo du šviesiais lietpalčiais

4

OFFICE HOURS: Monday, Tuesday, Friday, 9 A.M. to 4 P.M. Thursday, 9 A.M. to 8 P.M. Saturday
• 9 A.M. to 1 P.M. No Business Transacted on Wednesday.

GRETA NAMO DIDELĖ VIETA AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
LINKIME VISIEMS LIETUVIAMS

BRIGHTON PARKO LIETUVIŲ MOTERŲ KLUBAS

NELLIE SKINULIS — Pirmininkė
JULIA RAMANAUSKAS — Vicepirmininkė 
EUGENIJA STRUNG YS — Nutarimu rašt. 
BERNICE ŽEMGULĮ S — Finansų sekr. 
ANTOINETTE RALYS — Iždininkė 
PEGGY DOVIDAUSKAS — Kasos globėja 
EUGENIJA STRUNG YS — Korespondentė

3 — Naujienos, Chicago, Ill, lnua>, Mucenmar
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Kąjdjįjs _L tai buvo Galilėjoj*
-c n•.: a - • Pt kustaus vieškeliu^ senus

i taip mąstė -senas fariziejus, • . -
t ; vaizbūno brolis ar sūnus: ...

Kas tavo meilės, mano Kristau, 
. - kaip žemės aukt>d neminės? —

> .ji,? .Dangun, palaiminai ir latrą , 
■ji' »< u, gava dešinės'... ■ . ~ .

-aro; > Tąvęą.ma^igąila^mąnp Kpsjau, , , -
SR-rh ; -ir.pasakyti.taip aitru: , , .

.j c : 'rijis1 gimė latras, buvo latras - r- 7
' ir numirė . . . latru. ■ < ;

rN -f ' i J . s >• > ■ ,
.:!■ Kas man? ,Tegu dangun nueina,

,5 bęt giriu smuklėj* šunys Jos u - ..
* * -f y ■ ’ * : A . '

tikrai.— šimtinę apvalainą
- nusinešė skolos.

Kadais — tai buvo Galilėjoj — 
po Kristaus vieškelius senus 
graudenos senės fariziejus, 
vaizbūno brolis ar sūnus:

— Tavęs man gaila, mano Kristau: 
danguj to latro neradai . . .
Tegu taip bus, kad ašen klystu, 
bet škilbčipja gandai.

Aldomas J. Jasas

* 1 i
f M > * *
’ * f 4

£ka:čiai įr skaičiuotojai
Mokslininkai (virtįna, kad 

rišta suskaičiuoja tik Iki vieno. 
Jei ji savo gūžtoje ranka vieną 
kiaušinį -i- padėlį, tai laiko, kad 
viskas yra tvarkoje. Varna sus 
kaičiuoja iki dviejų. Stasys 
Barzdukas savo pasakojimuose 
mėgdavo? duoti tris pavyzdžius: 
oirmas, antras, trečias . . .

Bendruomeninkai kaž kodėl pirkti iš seno Skiniuko karvę-ir 
pamėgo šešis. Jie painius LB 
ir Altos klausimus suvedę j še
šių paragrafų diktatą ir jį įteikė 
patvirtinti. Tiek pat paragrafų 
parašė PLB pirm. Kamantas, 
teisindamas “ambasadorių” Gu-

f K Z| U
Generolas ir ūkininkas

Gen. . Ėisęnhoweęi^ , nemėgo 
žurnalistams pasakoti apie ka.o 
veiksnius, : ypatingai ‘api& būsi
mas atakas. Vienas žarna1 irias 
stebėjosi, kad teks neiškalbus 
generolas tupi tiek daug meda
lių. Eisenhoweris pasite^sinod*

— Man prisimena jaunystė 
Kansas valstijoje. Mes norėjome

PENKI ĮSAKYMAI 
OKUPUOTOJE LIETUVOJE
1. Negalvok!
Jei taip atsitiko, kad pagalvo

jai, tai —
2. Nekalbėk!
Jei taip atsitiko, kad pakalbę

jai, tai —

klėusėmė jos kilmės,- tačiau 'ūk? 
ninkas nežinojo, ką-tas reiškia! 
Mes klausėme apie tos ^karves 
pieno riebumą,- bet- jis nežinojot 
Klausėme, kiek pieno ji duoda 
per metus, bet'ūkininką . 
pė galvą ir pagaliau .-r.
“Aš visų tų dalykų ne . . C k 
žinau, kad karvė atld bd v;
pieną, kiek tik jo turi ’. Aš esu 
kaip ta farmerio karvė: jums 
pasakau viską, ka aš turiu ., ..

Jei taip atsitiko, kad rašei,

4. Nepasirašyk!
Jei taip atsitiko, kad pasira

šei, tai — -bi ■
5. Nesistebėk!

Bųiapilis — lietuvių namai

' Atkelta iš 3 psi.
si .
Vienintelė lietuviška tvirtove 
gaurės Amerikoje, kuri riša 
grisus ne tik Toronto, bet ir vi- 
išos Kanados lietuvius. Čia yra 
Ijsikūrusi tvirčiausia finansų 
Institucija “Pūram a Credit 
-Įlnion”. Lietuviai čia taupo, 
į' _ • - iri./-*- - ■gaudami didesnius puosuncius 
Lž indėlius ir moka mažesnius

už paskolas bei 
morgičius”, negu kituose ban-

nuošimčius
U

Taip pat čia vyksta parengi
mai, .susirinkimai, repeticijos, 
tautiniai šokiai, chorai, taipgi 
gražiai yra įsikūręs pensininkų 
klubas, biblioteka ir daug kitų 
dalykų. Tai pasididžiavimas ne 
tik Toronto lietuviams, bet ir 
visos Kanados.
^Pavakariais^- atsisveikinę su

Gustuvė Dore, 18 ši m t. pranzūzy dail.

• Agrikultūros department© 11 
biudžete numatyta 3 milionai 
dolerių miesto gyventojams, 
auginantiems daršoves. Depart
ment© biurokratai išdidžiai pa
reiškė, kad jie užaugins daržo
vių už $2,5 milijonus . . .

draugais ir pažįstamais, traukė
me velando kryptimi.

A. Gvirdys

GIMIMAS į. — Chicagoje tęsiamas 
Ųusų šoferių, streikas.

auto-

© Nuomininkas skundžiasi - / ' ' 4 -į .. - -
namo savininkui, kad jo1 butas 
šaltas. Savininkas atsako: — 
Kaltink valdžią, ne mane. Val
džia prašo taupyti 1 . .

• Gyvenimas yra darbas, p 
darbas — gyvenimas.’ Dirbdami 
duodame ir kitiems darbo. Dar
bas yra bendruomenės ekonomi
nė ir kultūrinė gyvybe.’ Senas po
sakis sako: Kas nedirba, tas ne
valgo. O kiek yra nedirbančių^ 
kurie vistiek valgo.

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujųjų Metų
Sveikiname savo klientus ir visus pažįstamus

LĄ.VERGNĘ PHARMACY,

50th Ąve, ir 14th Street
Cicero, Illinois, Phone 652-1070

E. Osmolak, R.. Ph. — A. Liutkus, R. Ph. -
Kalbamė lietuviškai

O

'R. Reiman; R; Ph.

LINKSMŲ ŠVENTŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
visiems draugams ir kostumeriams imki

2501 W. 69 St. — Chicago, Ill. 60629. Telef. WA 5-2737

COSMOS PARCELS EXPRESS CORPORATION
MARQUETTE GIFT PARCEL SERVICE 
VYTAUTAS VALANTINAS, Savininkas

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ 
Į IR LAIMINGU 1980

NAUJŲJŲ METŲ

linkiu visiems savo
pažįstamiems ir

draugams

ALBINAS RUDLNSKAS
230 DONEGAL DR. ROCHESTER, MICH. 48063

Phone: 375-9797

!J LINKSMIAUSIŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲJŲ 1980 METŲ 

LINKIME

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų 
linkime

w

AUDYKLA “JUOSTA”
STANISLOVAS YURKUS

2448 West 71 st Street

Chič&gė, Illinois. Tel. 737-5529

SLA 134-ta MOTERŲ KUOPA SVEIKINA 
NAUJIENŲ redakciją, administraciją, skaitytojus ir 

visus SUSIVIENIJIMO narius, linkėdama
LINKSMŲ KALĖDŲ ir LAIMINGŲ NAUJŲ

’’ 1980 METŲ*^ A
• ■ '

. • **

SUSIVIENIJIMO UETUViU AMERIKOJE
134-tos MOTERŲ KUOPOS VALDYBA ir NARES

VISIEMS NARIAMS, RĖMĖJAMS IR 
CHICAGOS LIETUVIAMS

V A L D Y B A :
PA L L MASILIONIS — Pirmininkas y

ADELINE GEDVILĄ—Vicepinrtininkė 
ROŽĖ DIDžGALVlENfi — Nut. rašt. ir koresp. 
HERMAN DANTA — Fin. raštininkas . .. , 
JOSEPHINE MASILIONIS — Kontrolės Haštiųipkė 
MATT POVILAITIS — Iždininkas

1IH

LIETUVIŲ ŽAGARĖS' 
KLUBAS

CHICAGOS LIETUVIU SUVALKIEČIU
DRAUGIJA

Sveikina visus lietuvius
LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ 

ir ‘
LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ

LEONAS VASILEVAS — pirmininkas 
HELEN VILKELIS — vicepirmininkė 
EUGENIJA STRUNGYS *- nutarimų raštininkė 
BERNĮCE žEMGUįjS'— finansų l ąJtjniiikė^ 
PETRAS VILKELIS - kaifaipkas ' ’V *
ONA IRAIICKAS — kontr. nišL-ir •<-



BUVO. ŠVENTĖS
1. " I
benorįs vfcą tą jaunimą velniop 
inuSuoti Vargais negalais sutai
kė motina.

Prieš septintą sulėkė, sutri
mitavo bent penkios mašinos, j 
Pašaliniai visai patikėjo, kad 
čia triukšmingiausia vestuvinė 
įsikaušusių kompanija. Nuolat 
buvo girdimi šūkavimai: Tony, 
Ed, Helen, Frank, Mag, Bel. 
Stevė Ann. Miki, Kit. Valdai 
Įprastinei, popuVarūs.

Kambariuose jaunimas' tikrai 
laisvai pasijuto. Merginos vai
šinosi vynu, likeriais, šokoladu, 
riešutais, pyragaičiais, Vyrai 
gretinosi orie stipresnių gėrimų 
ri užkandu Visa tai tik pra
džiai. Svarbiausia kojoms ir ki- 
t-’ems sąnariams atsipalaiduoti. 
Šokiai ekstra judrūs: twist, wa
ins’, ro°k ‘n’ roll. Patefono mu
zika plėšriausia. O dar .žmonių 
klyksmas, šūkavimai, Siūbavo 
ne tik grindys, bet visas namas. 
Net langų stiklai džarškėjo.

Rytas gražiausiai pavaizdavo 
viską, kai jau Šviesu pasidarė. 
Kambariuose tartum uraganui 
praūžus. Sujaukti, suvartyti ki
limai, baldai. Ant grindų tikras 
šiukšlynas: bonkos, stiklinės, 
vaisių luobos, cagarečių nuorū
kos, pelenai, riešutų lukštai, 
popiergaliai.

Negrė, pakviesta valyti, pla
čiai išplėtė burbuolines savo

r L& (r't' Al

' ’ * “ ‘ l< Atkėltą iŠ 2 psi.)

— Bet tu pagalvok, mama 
• Jaunimas .norės laisvesnis pasi-j 
justi..; Daugiau paūžti, paJai- 
džiau atsikvėpti. Jums tokia 
draugystė kaip ir svetima. Pa
sijusit atliekami, tartum ats- 
stumti. Ką gi jūs veiksit? Bus 
tuščia ir nuobodu... O filmas
visai naujas ir labai įdomus — 
Hawaii. Garsiausios Holly woo- 
d’o žvbigždės, nuotraukos, natū
roj. žavu, kaip pašoko j j Su di
dele protekcija parūpinau du 
bilietu septintai valandai. Vie
tos numeruotos, vargo neturė
sit...

— Duktė tylėjo Po valandė
lės matina tartum hūsileido.

— Tik žiūrėkit, Saulute, kad 
jau perdaug to palaidumo 
būtų.

ne-

Gali pasitikėti, Juk visi
mes jau suaugę...
.-.-r- Dar.rienas dalykas. Daž
nai pamirštat,, kad jūs visi lie
tuviai. Man ir labiausia tėvui 
labai nepatinka, kad jūs susirin
kę vien-tik angliškai kalbatės.

—■ Žinai, mama, kai linksma 
ir gyVos kalbos, trūksta lietuvis 
kų žodžių. Greit nesusigaudai. 
Daug lengviau angliškai.

Su motina berods nesunkiai 
pasibaigė. Kitoks pasirodė tė
vas. Jis pyko, draskėsi. Buvo

I 
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Pranešu, kad pusantrų metų užsitęsęs didelis regėjimo $ 
nusilpimais, kol buVo galima daryti vienos akies operaciją, g 
ir lėtas sveikėjimas po jos, neleido man užsiiminėti rašto g

S« s

darbais bei tinkamai „palaikyti bendravimą su Jumis.
Turiu vilties. Sustiprėjus regėjimui, vėl uoliau kores

ponduoti -ir tęsti Joniškėlio apskrities partizanų atsiminimų 
rinkinio parengimą spaudai.

Petras Gudelis (Vokietija)
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lietuviams.

ANTANAS J. SKIRKA

DIEVU BAUSMĖ
SENŲ LAIKŲ LEGENDA

Kai tėvynė pavojuje, niekas neturi trisių — visi 
turi tik pareigas. (Vinderbruch)

Šiaurrytiniame Sūduvos kraš- mais norėdavo užimti pilį, bet 
te, artėjant prie Kauno, į pietus visos pastangos nueidavo nie

kais. Po kiekvieno puolimo, ne
tekę daug savo riterių užmuš
tais ir dar daugiau palikę nus
kendusių pelkėse, su dideliais 
nuostoliais grįždavo atgal.

Sulaukęs gilios senatvės, ku-‘ 
nigaikštis Striukbalis mirė ir 
jo kūnas su žirgu,. šarvais ir 
ginklais, anų laikų papročiu, 
buvo iškilmingai sudegintas ant 
laužo. Pilį ir kunigaikštiją val
dyti perėmė sūnus švarnas. Jei
gu buvo, narsus ir nuolatinėse 
kovose užgrūdintas tėvas, tai 
dar narsesnis ir atkaklesnis bu
vo sūnus — jaunasis kunigaikš
tis Švarnas. Jis ne tik vargino 
priešą nuolatiniais puldinėji
mais, bet dat nuolat ragindavo 
pavergtas prūsų gentis sukilti 
prieš pavergėjus.ir pats su savo 
kariais atvykdavo jiems pagal
bon.

Daug kentė .kivžiuočiai nuo 
! narsaus kunigaikščio švamo, 
niekaip negalėdami juo nei at
vira kova nusikratyti, neti su
griauti sumaniai pastatytos pi
lies. Tvirtovė ris tebestovėjo ne
prieinama ir savo juodais kuo
rais grasė priešui, norinčiam 
žygiuoti Į Kauną. Trakus ir Vil
nių.

Ilgai planavo kryžiuoeūų vy
riausi vadai, kokiais būdais pa
daryti ordinui Nuolankų ir ne
pavojingą kunigaikštį Švarną. 
Pagaliau nutarė: jei nepavyksta 
atvira kova, nugalėti, jei negaii-

nuo-Nemuno ir Zapyškio apsup
us miškų telkšo didžiulės pel-į 

kės, Ežerėliu vadinamos. Tai 
yra niūrūs ir sunkiai pereinami 
pelkynai. Vidury jų, kaip žmo
nės sako, esąs bedugnis ežeras 
— Striukbalis. Ne paprastas tai 
ežeras, bet dievų užkeiktas: jis 
staiga atsiradęs toje vietoje, kur 
gilioje senovėje stovėjo senojo 
■kunigaikščio Sti iukbalio pilis.

Kaip apylinkės senoliai pasa
koja, labai karingas, narsus ir 
didžiai tęvynę mylintis buvo 
šią pilį statęs kunigaikštis 
Striukbalis. Jis su pasiruošu
siais savo kariais be atvangos 
ir nuovargio budriai saugojo ir 
gynė šį kraštą nuo kryžiuočių 
puolimų. Daug, vai daug jis 
kartų mušė ir pelkėse skandino 
klastingus kryžiuočius, kurie 
šiomis vietomis brovėsi gilyn Į 
Lietuva.

Didelė ir stipri buvo kunigai
kščio Striukbalio pilis, suma
niai pastatyta ir niekaip priešui 
neprieinama. Pilis stovėjo ant 
kalno, iš visų pusių apsupta di
delių, nepereinamų pelkių ir gi
nų. Tik pilies gynėjai jiems vie
niems žinomais kūlgrindų ta
kais pasiekdavo pilį. Daug kar
šų kryžiuočiai staigiais puoll-:

.kis ir Igai kraipė juodą rieba- 
’ais žvilgančią galvą.

— Tai bent, būta švenčių! H.

Linksmų Kalėdų ir laimingų 
Naujų Metų
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ina papirkti auksu nei turtais, 
reikia kunigaikštį palenkti savo 
ousan klasta.

i Išaušus pavasariui ir išdžiū- 
I vus laukams bei miškams, prie 
i kunigaikščio valdomos srities 
1 atvyko nedidelė ordino kariuo
menės grupė ir apsistojo stovy
klauti, tarsi laukdama atvyks
tant didesnių jėgų. Per žvalgus 
sužinojęs apie priešo pasirody
mą, kunigaikštis skubiai pradė
jo rinkti vyrus atremti ruošia
mą puolimą.

Praėjus keletui dienų, prie 
pilies su dovanomis atjojo kry
žiuočių pasiuntiniai, kurie nus
tebusiems kunigaikščio kariams 
dar iki šiol negirdėtu manda
gumu išdėstė:

— Prašome pranešti jūsų 
šviesiam - kunigaikščiui švamui, 
kad vyriausio magistro įgolio- 
tas, vyresnysis brolis, Instenbur- 

' go pilies komtūras Markvardas 
fon Zege su savo riteriais atvy
ko prie kunigaikščio valdos ri
bų — ne karo tikslu, bet taikos 
reikalais, draugiškai tartis dėl 
paliaubų, šiuo tikslu maloniai 
kviečia Jo Kilnybę kunigaikštį 
su palydovais atvykti kaip gar
bingą svečią į komtūro palapi
nę taikai sudaryti. Mūsų ge
riems norams ir nuolankumui; 
užtvirtini, komtūras siunčia 
šias dovanas ir prašo perduoti, 
jas su geriausiais linkėjimais 
Jo Kilnybei. •

Vyresnis brolis riteris perda
vė kunigaikščio kariams du šir
mus žirgus ir dovanas, mandą-- 
giai nusilenkė ir su palydovais1 
sėdę ant žirgų išvyko atgal Į sa-: 
vo stovyklą..

Su dideliu nepasitikėjimu ir 
įtarimu kunigaikštis priėmė 
klastingų kiyžiuoinų pasiūlymą 
ir dovanas. Užsidaręs menėje su 
savo ištikimiausiu vyriausiu ri
kiu senuoju Tauragiū, ilgai svar-: 
stė, ar vykti deryboms su amži
nais šalies priešais, ar, surinkus 
'dar daugiau kariuomenės, štai-: 
ga pulti ir visus iškapoti jų pa
čių stovykloje. - .,

— Valdove! Jeigu nepriitnsi. 
kryžiuočių pasiūlymo, jiems, 
vėl bus pagrindas skelbti, kad: 
lietuviai nesileidžia į jokias de
rybas ir, kaip tokius, reikalinga 
išnaikinti. Nieko nenustosi nū- 
vykęs j jų stovyklų, tik būk .ap-- 
dairus ir gudrūs kaip žaltys, 
klausydamas jų klastingų pa-

siūlų,------kalbėjo- kunigafkSitrf Mano šalyje-jūsų-amžiaus rytai
.pražilęs kovose už šalieą--|aisvęj laiką-.Ip^žią., l^n^smai vaišėse, 
senasis Tauntgis. “-f jžafdiniuošė ir medžioklėse. .Jūs,

Žinodamas kryžeivių kĮastin- kaip matau, ęs^te ^kirtingi žm®- 
gas užmačias, kunigaikštis pa- ūės.
siteikė stiprų būrų karių ir iš- — Ne, gražučiu esame žmo- 
keliovo derybų, prisiartinęs ne- aės mes, kaip Sr‘:vnsi kiti. Tik 
toli priešo stovyklos ir palikęs po šiais šarvais slepiasi jautrios 
pasiruošusius karius girioje, su širdys, kurios plaka didele mei- 
savo artymiausiais palydovais 1® savai tėvynei. Mano šalis yra 
nuojo į kryžiuočių buveinę, nuolatiniuose karuose su prie- 
Kom turas labai nuolankiai priė-|šais. Tad nesistebėk, mergaite, 
mė savo palapinėje ir pakvietė mūsų veidais. Mes esame užgrū- 
prie iškilmingo vaišių stalo, dinti nesibaigiančių kovų ir 
Jaunasis kunigaikštis buvo pa- nuolatinių rūpesčių, nes norin- 
sodintas prie nepaprasto grožio Čupmūsų šalį pavergti priešų 
merginos, kuri iš pirmo žvilgs- netrūksta; —.atsakė kunigaikš- 
nio jam labai patiko. Kunigaiks- tis, apžvelgdamas aplink Sėdin
tis vokiečių kalbą neblogai su- čius kryžiuočių riterius ir vis 
prato, o gražuolė vaišių metu sustodamas ant komtūro veido, 
visaip stengėsi jam įtikti >r pa- _ kunigalkšti, šiandien 
tarnauti. . 'privalai linksmintis ir kartu su

Grojo muzika, visi daug vai- manimi užmiršti rūpestį. Mano 
gė ir gėrė sklidinas taures vy- giminaitis, kilnusis komtūras 
no, o komtūras nuolat ragino. Markvardas, kaip tik atvyko tai- 
Tačiau pats kunigaikštis Švar- kai sudaryti. Tavo žmonės, pa
nas ir jo palydovai laikėsi šan- darius taiką, galės ramiai gy- 
tūriai, mažai kalbėdami ir lauk- venti ir būti laimingi. O laimin
dami kryžiuočių pasiūlymų. , ga būti su jais ir aš norėčiau, — 

_ , . j ’tyliai šnabždėjo gražuolė, giliai
- Kodėl kunigaikštį jūsų pažvelgdaina jam , akis. 

palydovai toki rūtūs ir tylūs? — .v. .. , f .
KŽdėl ir tavo palies kaktoje ma- . Va,s® e’° P™.P*>W°s-. V>- 
toži ■ raukšlės, o gražus veidas » ’au buvo soc,al ?■«"»>»• 0 
slepiasi rūpesčio šešėliuose? (Nukelta į šeštą,puslapi)
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DIEVU BAUSMĖ
riteriais vadinasi, -ir -apej

, veidai Įraudę
• no vyno, kurį lamai vis; pilstė 

Į taures. Pagaliau komtūrui da
vus ženklą, muzika nutilo'Tr jis, 
žvangintlanias ilgu kalaviju, at
sistojo kalbėli. } ' '

— Brangūs broliai riteriai, 
kilnusis kunigaikšti ir visi čia

« dalyvaujantieji *Kryž|uočių ,or- 
< dino, didžiojo magistro ir kapi- 
4 tūlos įgaliotas, aš atvykau sū- 
į daryti amžiną taiką tarp? galin

gojo ordino,. kunigaikščio 
Švari!o šiomis sąlygomis:

—-į. Ibrięš patvirtinanl amžiną 
taiką, kunigaikštis švamas pri
valo atsisakyti Didžiojo Lietu
vos kunigaikščio pirklausoniy- 
bės ir priimti tikrąjį krikščio
nių tikėjimą, apsikrikštydamas 
iškilmingomis apeigomis. Tuo 
pasirūpins garbingo o'rdino ka
pitula vyskupo nurodymais. At
likus šias garbingas sąlygas, or- 

»dinas Švarno valdomai sričiai 
iškilmingai pažada savo galingą

. globą, o šiose derybose daly va u- 
• jančią aukštos kilmės merginą, 
mano seserėčią, atiduoda kuni-

> gaikščiui už žmoną. Ordinas 
- jaunosios kraičiui skiria daug 
brangių dovanų, kurios su jau
nosios tarnais bus tuojau pris
tatytos į kunigaikščio pilį. Aš

^pasakiau, kas man įsakyta. Bū- 
laisvę ir garbę atiduotų į priešų 
singų žodžių ir — te Dievas man 
padeda.

Baigęs, jis ramiai atsisėdo ir 
pasirėmė ant kalavijo rankenos. 
Įsitempė komtūro palyda ir lau
kė, kas įvyks.
. Kunigaikščio palydovų tarpe 
pasigirdo pasipiktinimo šnabž
desys, o pačio švarno veidas pa
sidarė, net pilkas iš įtūžimo. Ta
čiau nuduodamas ramų, jis pa- : 
mažu atsistojo ir, šaltu žvilgs
niu žiūrėdamas į komtūrą, taip ■ 
atsakė: . <

— Nieko gero nelaukiau iš 
.tavęs, kryžiuoti.
mas. Nežinia, iš kur atsibastęs tis į savo pilį, kur jo laukė vis- 
ordinas su savo gaujomis, kir kam pasiruošęs ištikimasis Tau-

mįudžįodamas kalaviju ir ugni
mi išžudytu mano giminaičių 
prūsų kraujų, drįsta siūlyti lai
ka tėvynės išdaviko kaina. Tai

Ii, kurio niekad nepamiršiu. Aš 
sakau tau: kaip saulė šviečia 
danguje jr .galiągi dievai gipdi 
piane,’ tęgiAį būną prakeiktas 
toks išgama, kuris savo tėvviėš

* I į

laĖs.vę ii? garbę atiduotų į priešų 
rankas. Laisvi gimė ir mjre 
iiišno' protėviais- laisvi mokėsi
me mirti ir męs. Toks yra ma
no- nėatjnainoinklš atsakymas!

Pikti balsai ir kalavijų žvairi 
gejimas nuaidėjo kryžiuočių 
stovykla. Aplink kunigaikštį sjui 
stojo jo palydovai, laikydami 
rankas ant kardų rankenų. Bet 
pakėlė ranka komtūras, triukš 
mas aptik), ir jis piktai kreipė 
si į kunigaikštį: _ „

— Sunkiai tave nubausti rei
kėtų itž didį garbingo o'rdino Įr; 
riterių įžeidimą. Bet ordino ką-' 
pitula yra kantri: ordinas dar- 
duoda tau daug laiko apsigalvo
ti ir tik vėliau nuspręs, kaip pa
sielgti; Tačiau žinok: tuomet 
nebus užmirštas ir šis tavo įžei
dimas. Nesikarščiuok ir gerai 
apsvarstyk galingojo ordino pa
siūlymą.

— Nebijau aš tavęs, kryžeivi, 
nei tavo grasinimų. Kol čia ra
miai kalbamės, nei nebandykite 
paliesti manęs nei mano palydo
vu. Žinokite, kad netoliese stovi 
pasiruošę, dvigubai daugiau 
mano karių. Jeigu būčiau toks 
klastingas kaip ordino broliai, 
man davus ženklą, jie visi būtų 
išžudyti: Bet mes išeiname ra
miai. O kovos lauke dar susitik
sime.

Pasakęs, Švamas davė ranka 
ženklą palydovams ir ramiai 
apleido priešo stovyklą.

Susimąstęs ir tylus keliavo 
čia atvykda- su savo palydovais kunigaikš-

i

pestį, kunigaikštis nuleido gal- save patį pasmerkiančius šo
vą. ilgai svarstė tarp pareigosLdžius,. :įyy-l^ -V^isus^. stebuklas;

įtaiga..
tildo netekusiems savo kariams

davė įsakymk:
— Sėsti ant ž:rgų ir pasiruo-i i

14 * ’š|i išvykti į Vjikaru^!

žaibas, trenkė perkūnas, sudre
bėjo žemę, atsivėrusi bedugnė 
prarijo kunigaikštį su jo kariais

Tuomet puolė ant žemės prie 
kunigaikščio kojų Tauragis, ir, 
iš nusiminimo, rautįamas savo 
Žilus plaukus, kalbėjo: y

— Vadove !Jeigu nebijai sa4 
vo šventos pareigos tėvynei, jei-

) , dr yisa pilimi.
Ten, kur stūksojo’ kalnas, at

sirado gilus ežeras, apsuptas pel
kių — nuo. kunigaikščio .tėvo

J Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujųjų Metų | 
visiems draugams ir klientams linki I
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ragis. Kelionėje at^al ir į pilį su- vo tėvynę ir likau vienas kaip
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pirštas šioje žemėje. Nebuvo 
man progų pažinti merginų. Vie
na tačiau žinau iš ilgos gyveni
mo patirties: meilė svetimšalei 
moteriai visuomet baigiasi ne
laimėmis. Mesk iš galvos ir šir
dies suos priešų klastingus Ke
rus ir geriau pasirink savo kraš
to ir luomo merginą; jų tau ne
trūksta. Toks mano patarimas, 
valdove.

Nesmagiai išklausė kunigai
kštis savo patarėjo žodžius, bet 
jie nepaveikė nei proto nei šir
dies: šyarnąs. liko prie savo su
manymo: surinkęs šimtinę nar
siausių vyrų, įsakė skubiai pa
siruošti vyčiai.

Jau buvo beišj o ją į nutartą 
žygį, kai staiga į pilį atvyko di
džiojo kunigaikščio pasiuntiniai: 
Jie tuojau buvo pristatyti švar
nui. Vyriausias amžiumi, nusi
lenkęs pilies!< valdovui, kreipėsi 
sekančiais žodžiais:

— Didelė rusinu kariuomenė 
iš rytų užpuolė mūsų kraštą, 
viską pakeliui degindama ir nai
kindama.' Didysis kunigaikštis 
skubiai telkia karius atremti 
priešo puolimui ir įsako tau, 
kunigaikšti, kuo skubiausiai su 
savo vyrais-! atvykti pagalbon.

Pasiuntiniai, atlikę savo pa
reigą, vėl skubiai sėdo ant žir
gu ir išvyko.

ii Nelauktai dviem lemtingiems

grįžęs,i jaunasis-Valdovas nie
kaip negalėjo atsikratyti min
čių apie komtūro giminaitę, ku
ri jam labai patiko. Vos sumer
kęs akis, jis tuojau, kaip gyvą, 
matė gražuolę, besišypsančią ir 
tyliai kuždančią viliojančius 
meilės žodžius. Tai vėl regėjo 
ją nuliūdusią, belaukiančią ir 
prašančią pagalbos.

"Niekaip negalėdamas užmig
ti, kaip užkerėtas, neramiai nak
tį vaikščiojo savo pilies menėje..

Po ilgų svarstymų neišrišęs, 
kaip nugalėti meilės burtus, jis 
nusprendė merginą iš ordino 
stovyklos pagrobti jėga. Kry
žiuočiai dar nesuskubo toli nu
žygiuoti, o gal net tebėra stovy
kloje. Veikti reikėjo labai grei
tai.

Ankstų rytą pasikvietė kuni
gaikštis senąjį Tauragį. šiam iš
tikimiausiam tarnui ir globėjui, 
kuris atstojo mirusį tėvą, švar- 
nas neturėjo jokių paslapčių. 
Tad ir- šiuo, karių, nustebusiam 
Tauragiui klausant ir linguojant 
pražilusia galva, jis išpasakojo 
visa ir išdėstė savo planą, kaip 
pagrobti vokietaitę.

Nusiminė senasis karžygis,- 
išklausęs kalbą ir, nuleidęs žilą 
fgalvą, prabilo:

— Valdove! Pasenau ir pra
žilau, tavo tėvui ir tau tarnau
damas, gindamas šalį nuo prie* j 
šų. Visa širdimi mylėjau tik sa- lįvykiams susipynus į bendrą rū-

Daugelis yra bandę Žvejot! 
ežere, įfoefcubesrpąsisę^iipo. Vęs 
tauJeidus • linkius^ 
kia didžiulis lydyę“*.> kuniga^cš- 
tis švarnas — iį'I^Bdus bežiū
rint sudrasko.
• Tik * vieąintelę' pavasariu die-

A>«r»

ną, — tąją, • kai prieš daųąeiį 
amžių jis nusikalto tėvynei j ir 
buvo įvyk<Iy|3; neatšaukiama 

rnui leidžiama 
viršų. Tuonjet

« vardo ; Strįukbaliu vadinamas, [dievui baysjnė šta
Teisingi, bet negailestingi-' die- įšplanktf į ežėrtr 
vai už tėvvnę nenorėjusį kovoti nurimsta vanduo ir jokių baitių

ią^i" "n^lpi-

gų nebijai ikdžiojo kujiigaikš*. šyurųą- pavertė jdidžiulių4lydžiu, ^ecUymsči^nias 
ėio bausmės, pabijoki 'ga’ingųjų^ę. jojkfcrHjS tlr«Sl
dievų keršto. Pražudysi# valeto’ karosais ir 1 
ve, savo jauną galvą, garbę i¥ ‘: ? *“ 
mus visusptąva ištikimus 4 pa# v? ? A '• i- 1.... ,, i • i * , • ima, šiame dugno neturinčiamevaldinius. Pakeisk savo nelai-; v . , ■. ^ . . I ežere pasmerktas kunigaikštisminga sprendimą ir tuojau jo-. , . . , ,. -r T i • , » , su savo kariais tebegvvena irtautės, meilę, lokių. laukdavo ... . , ., . ■ e ' .gyvens ■ iki paskutinio tęismoranka tave jauną gynusiam nuo '.. . įdienos. Dienomis

lynais,} ešėfią^x
lis žuvindš! -I''
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Sveikinu savo mielus gimines, ištikimus 
draugus ir gerus kaimynus, 

linkėdama jiems
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šų. 0 man. senam, krūtine ir 
visų pavojų, neleisk mirti, ma
tant tave dievų ir žmogių pas
merktą.

Ir pasigirdo skaudi rauda iš 
senojo Tauragio krūtinės, ko 
anksčiau nienas niekad nebuvo 
^girdėjęs, gūdžiai nuaidėjusi pi
lies aikštėje. Aplinkui esantieji, 
minia karių ir pilies žmonių, 
tarsi suakmenėjo šio baisaus 
vaizdo ir dievų keršto baimės 
akivaizdoje.

Bet kunigaikštis buvo neper
kalbamas. Vedamas savo šir
dies ir meilės, net tokiu momen
tu nepaklausė savo karžygio iš
minties žodžių. Trumpai pagal
vojęs ir piktai mostelėję ranka 
pasiruošusiems kariams, pasa
kė: .

— Šį kartą tegul kiti gina mū
sų šalį, o mes jokime!

Vai teisingi ir rūstūs savo 
bausme buvo senieji mūsų die
vai tokiems, kurie tėvynės mei
lę, šventą pareigą ir garbę iš
keisdavo į moters, ir dar svetim
tautės, meilę. Tokių saukdavo 
greitas dievų kerštas ir pražū
tis.

Vos tik Švarcui ištarus anuos

jie plaukioja 
ežere kaip žuvys, bet saulei nu
sileidus susirenka visi Į pilį, nu
grimzdusių giliai dugne, ir vėl 
virsta žmonėmis, kaip buvę. 
Juos visus kankina didelis gim
to krašto, laukų ir miškų ilge
sys. Kankinami ilgesio ir trokšte 
trokšdami kokių nors žinių apie 
savo kraštą, jie gaudo ir skan
dina į gelmes pasirodančius eže
re žmones. Ir nelaimingi tie, ku
rie, nežinodami pavojaus, ban
do ežere pasimaudyti arba žie
mą, eidami ledu, nelaimingai 
įlūždavo. Jie visi dingo be žinios 
gelmėse, ir niekas, skenduolių 
niekad nesurado.
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