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SOVIETU TRANSPORTO LĖKTUVAI KABULE 
IŠKĖLĖ GINKLUOTUS RUSUS

Antfa byla bus-už.trijų karių, 
atėjusių jį areštuoti, nušovimą.
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MULA CHOMEINI ATVIRAI PRANAŠAUJA 
MILITARINg KONFRONTACIJĄ SU JAV

TOKIOS PAT NUOMONĖS YRA UŽSIENIO 
REIKALŲ MINISTERIS GHOTBZADEH

TEHERANAS, Iranas. — Mu
la Ruhollah Chomeini trečiadie
nį jo būstinėn Qom mieste susi
rinkusiems asmenims pareiškė, 
kad dabar Iranas yra ekonomi
nio ir politinio karo stovyje su 
JAV. Jam atrodo, jog gali kilti 
militarinė konfrontacija. Cho
meini tai pareiškė ryšium su 
prez. Carterio kreipimusi į 
Jungtines Tautas prašant eko
nominių sankcijų prieš Iraną 
sąryšyje su JAV ambasados už
ėmimu ir 49 ar 50 įkaitų lai
kymų. .

Po Chomeinio kalbos, Irano 
užsienio reikalų ministeris Sa- 
degh Ghotbzadeh pareiškė, kad 
jei Jungtinės Tautos ' ar JAV 
taikys ekonominę blokadą, tai 
visi įkaitai bus teisiami kaip 
šnipai.

Chomeini savo kalboje negai
lėjo aštrių žodžių dvasininkams 
beidrai ir popiežiui Jonui Pau-

džios pasmerkimą dėl JAV am
basados Teherane užėmimo ir 
įkaitų laikymo. Svarbiausias 
Chomeinio kalbos bei pareiški
mų tikslas yra nustatyti Irano 
gyventojus prieš Ameriką.

Trečiadienį Washingtbne, prie 
Baltųjų Rūmų, apie 500 jaunų 
demonstrantų dramatizavo įvy
kius Irane ir reikalavo'. paleisti 
50 įkaitų. 50 demonstrantų buvo 
užrištomis akimis ir surištomis 
rankomis. Jie vaizdavo įkaitus.

Sekančiais .metais'jautie- 
nos kaina pakils 10-15%

National • Cattlemen’s Assn, 
kalbėtojas Roger Berglund pa
reiškė, kad-1980 m. rinkoje bus 
3 procentais mažiau jautienos, 
nes augintojai didina savo jau
čių kaimenes. Tačiau rinkoje 
bus daugiau kiaulienos ir paukš
tienos. Rinkoje bus apie tiek pat 
mėsos — 3 bilijonai svarų.

Pakilimas kainų jautienai su
sidarys dėl kiekybės sumažėji
mo ir dėl infliacijos. Ekonomis
tai apskaičiuoja, kad vidutinis 
amerikietis sekančiais metais 
suvalgys 181 svarą mėsos ir 62 
svarus paukštienos.

— Sovietų Sąjunga jau pasi
ruošė 1980 m. olimpiadai: lap
kričio mėnesį ji dvigubai pakė
lė maisto kainas turistų restora
nuose, o: jiems kambarių kainos 
viešbučiuose pakilo net 200%.
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Atšaukė 295,000 
Datsun masinę

DETROIT. — Nissan U.S.A., 
gaminanti Datsun automobilius 
bendrovė, atšaukė 295,710 maši
nų, parduotų 1975-1979 metų lai
kotarpyje ir 810 naujesnio mo-( 
delio mašinų.

Nissan Carson iš Kalifornijos 
pranešė, kad bendrovė turėjo 
tas mašinas atšaukti, nes buvo 
.nustatyta, kad pasirodė defektas 
jų motoruose ir nors mašinos 
bendrai imant esančios geros, 
tas defektas galėtų atsiliepti 
į saugų važiavimą. Ypačiai pa
stebėta, kad šalčių metu -Datsun 
motoras neveikė taip, kaip vei
kė šiltomis dienomis. Savininkai 
raginami pristatyti mašinas prie 
pardavimo punktų, kur parda
vėjai bandys turimą trūkumą 

’pašalinti Vairuotojai raginami 
duoti trr mašinų, motorams gerai- 
įšilti pirma, negu leisis ilges
nei kelionei šalčių metu. Parda
vėjai už trūkumo pašalinimą 
iš savininko neims jokio atly
ginimo, nes bendrovė pilnai ap
mokės susidariusias išlaidas;

TIBET (CHINA)

NEPAL

Karachi

Sovietų Sąjungos karo jėgos įsiveržė į Afganistaną ir pradėjo užimti sostin

r
Wert Pakirtas (pop. 55 million) W
Eart Pakistan (pop. 70 mtffioh) S

PASIENIN MASKVA SUTRAUKĖ 
PENKIAS PILNAS DIVIZIJAS

Žymiai pagerėjęs mokė
jimų balansas

WASHINGTON, D.C. — Vy
riausybės finansų ekspertai ap
skaičiavo, kad JAV mokėjimų 
balansas liepos-spalio mėnesiais 
buvo pats geriausias, koki vy
riausybė turėjo paskutiniu de
šimtmečiu.

JAV išleido dideles sumas ga
zolinui ir naftai, bet tuo pačiu 
metu užsieniai užsakė labai di-

Du E. Presley mirties 
liudijimai

MEMPHIS. Tenn. — Dabar 
paaiškėjo, kad Shelby apskrities 
gydytojas turėjo parašyti du 
skirtingus, dainininko E. Presley 
mirties liudijimus. Vieną liudi
jimą jis rašė apie mirties prie
žastį, kurią nustatė jo įstaigos 
ekspertai, o antrąjį turėjo para-' 
šyti, kai mirties priežastį nuro
dė buvęs ilgametis Elvis Pres
ley gydytojas.

Dainininko mirtį tyrinėjanti 
komisija nustatė, kad daktaras 
George Nicopoulos dainininkui 
išrašydavo stiprius narkotikus 
ir leisdavo jam be ribos juos 
naudoti. Ilgametis Elvis Presley 
gydytojas gali netekti teisės to
liau gydyti žmones.

Aukso uncija — $500

NEW YORK, N.Y. — Per tris 
Kalėdų dienas, kai piniginė bir
ža buvo uždaryta, aukso unciją 
buvo galima nupirkti už $454.

Tuojau po švenčių Europos 
rinkose aukso uncija jau kaina
vo net $506. Daugelis norėjo 
nusipirkti auksą, bet rinkoje jo 
visai nebuvo. Ketvirtadienio ry
tą jo kaina kai kur siekė virš 
510 dolerių.

— Rytų Vokietija sumažino 
skaičių kareivių, saugojančių 
Vakarų pasienj, nes jis dabar 
yra mechanizuotas. Visa pasie
nio zona yra sutvirtinta 34,800 
automatinio šaudymo lizdų. 623 
stebėjimo bokštais ir 910 cemen
tinių slėptuvių — bunkerių.

— 1979 metais JAV kolegijo
se studijavo daugiau moterų, 
negu vyrų: 5.9 milijono moterų 
Ir 5.8 milijono vyrų.
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. LIUDININKAI NUSTATĖ, KAD BUVO SUŠAUKTAS 
14 AUKŠTŲ PAREIGŪNŲ PASITARIMAS

SEOUL. Korėja. — Karo sto- [ 
vio prokuroras, betatdydamas 
konspiratorius prezidentą Park 
C. Hee nužudyti, nustatė, kad 
areštuota dar 14 įtakihgų vals
tybės tyrų, kurie buvo susirin
kę antivaldiškam pasitarimui.

Nustatyta, kad minėtame 14 
aukštų pareigūnų pasitarime 
dalyvavo buvęs Korėjos prezi
dentas Posun Yun, 83 metų am
žiaus valstybės vyras. Proku
ratūra paskelbė, kad jis traukia
mas teisman ir privalės karo 
teismui aiškintis, ką jis ir kiti 
kariai aptarė ir nutarė. Dabar
tiniai įstatymai draudžia imtis 
priešvalstybinės veiklos.
BUV. KARIUOMENĖS VADAS I dimio pakraščių. Juodu naftos 

sluoksniu užverstas vandens pa-' 
viršius nutroškino labai daug 
žuvies ir pakraščių paukščių.

Tačiau manoma, kad šį kartą 
naftos veržimasis gali turėti 
blogesnių pasekmių, todėl Pe- 
mex bendrovė planuoja kviesti 
Amerikos specialistus ateiti jai

. j pagalbą.

Naftos prdiiveržimas 
nesustabdytas

WASHINGTON, D.C. — Mek
sikiečiai manė, kad jiems pavy
ko užvožti prasiveržusią naftos 
(mineralinio aliejaus) versmę, 
bet dabar aiškėja, kad darbas 
buvo nevykusiai atliktas. Mek
sikiečiai paleido sunkų varpo 
formos dangtį, bet nafta vėl 
pradėjo veržtis.

Anksčiau prasiveržusi nafta 
suteršė 140 mylių Texas pakraš
čių ir 58 mylias Meksikos paplū-

poiitrkq THgona

CHICAGO, '.ii, — Federalinis; 
, teisėjas Bernard H. Deckei' isa-i 
Į kė suimti politiką Anthony Rob
ert Martin Trigoną ir paleisti.! 
tiktai $200,000 užstato padėjus.!

Anthony R. M. Trigona būti
nai norėjo patekti į Kongresą, 
bet jam nesisekė. Jis garsinos! 
radijo stotyse. : tačiau gaudavo 
labai mažai balsų. Dabar jis no
rėjo patekti Į Senatą, bet teisė
jas ir šį reikalą jam sutrukdė. 
Šių metų gruodžio 7 dieną Tri
gona turėjo pasirodyti teisme ir 
pasakyti, kiek turto jis turi, kad 
galėtų sumokėti skolininkams. 
Trigona pareiškė, kad jis labai 
užimtas, neturi laiko eiti Į teis
mą, eina “rinkiminė kampani
ja”. Teisėjas liepė jį suimti ir 
atvežti i teismą, o vėliau 
stambaus užstato neišleisti.

WASHINGTON. D.C. — So-
i| vietų vyriausybė pradėjo Sovie- j 

ti karo jėgų įsiveržimą į Afga-1 
nistaną. sako oficialus Valsty-1 
bės departamento pranešimas. 
Praeitą savaitę Sovietų trans
porto lėktuvai pradėjo gabenti 
ginkluotus Sovietų karius į Ka
bulo aerodromą. Kiek Sovietų 
karo jėgų jau yra Afganistane, 
tuo tarpu dar niekas tiksliai ne
gali nustatyti, bet užsienio dip-' 
lomatai, sekantieji rusų karo jė
gų judėjimą Kabulo aerodrome,
nustatė, kad Kabule trečiadie-! delį kiekį įvairių modernių ma
nio rytą iškėlė 12 didžiųjų trans-' šinų. kurios veik išlybino mokė- 
porto lėktuvų, pilnų moderniai j j’mU balansą. Jeigu ir ateinan- 
ginkluotų Sovietų karių.

Uniformuoti Sovietų kariai.! 
rankose nešini naujais Sovietų ■ 
šautuvais, buvo išlaipdinti Ka-1 
bulo aerodrome, susodinti į I 
sunkvežimius ir išvežti į Kabu- j 
lo kareivines. Kareivius išsodinę j 
lėktuvai vėl pakilo daugiau ru-

■ sų kareivių atvežti. Tiksliai ne
nustatyta, kiek Sovietų karių 
atvežta į Kabulą, bet jeigu ap

skaičiuosime. kad kiekviename j 
transporto lėktuve telpa ma- Į 
žiausia 200 Sovietu kariu, tai j 
vien tik trečiadienio ryta i _  .
bųįą iškelta 2.400 Sovietų karių. I Pacifiką. Smarki audra palietė 
Aiškus daiktas, kad kareivių iš-

■ kėlimas padalytas su prezidento 
| H. Amin žinia.
| Kiti pranešimai sako, kad tre- 
' čiadienį popiet ir vakare įvai
raus dydžio lėktuvai leidosi Ka
bulo aerodrome su Sovietų ka- 

-tūkst. gyventojų liko be šviesos 
ir šilumos. Daugelis liko be sto
gų. Labai sunku buvo gintis nuo

i šalto vėjo. Vietomis Kalėdų die- 
J na buvo tikras vargas.

Labiausiai nukentėjo šiaurės 
Kalifornijos pakraštys. Ypatin
gai skaudžiai buvo paliestos 
Santa Cruz kalnu sritvs. Dar ne- 
apskaičiuoti nuostoliai, bet ma- 

i r.oma. kad jie pasieks kelis riii-

’ koje gamintų mašinų užsaky
mai
Amerika parduos užsieniečiams 
daugiau, negu iš jų pirks.

Mokėjimų balanso išlyginimas 
prisidėjo prie dolerio sustiprė
jimo ^tautinėje rinkoje.

Šaltis ir audra plaka 
Pacifiko pakraščius

LOS ANGELES. Cal. — šaltis 
; ir labai smarki audra antradie- 

i Ka-|Ri pradėjo plakti visą Šiaurės

I jūroje buvusius laivus ir laive
lius, o vėliau plakė visus pa- 
I kraščius. Šaltis ir nepaprastai 
stiprus vėjas griovė namus, lali- 
žė elektros stulpus ir didino pa
kraščių gyventojų vargus.

Oficialiai pranešama, kad 400
reiviais. Apskaičiuojama, 
rusų vyriausybė vien tik trečia
dienį į Kabulą atkėlė 5,000 ge
rai ginkluotų Sovietu karių.

Be to. iš kitų šaltinių žinoma, 
kad šiauriniame Afganistano 
pasienyje sovietų karo vadovy
bė yra sutraukusi ir kovai pa
ruošusi penkias Sovietų divizi
jas. Bet kuriuo momentu i ūsai j 
gali permesti i Afganistana šias I J, . . . , . v . ! hionus doleriu.

SĖDI KALĖJIME

Gen. Seoung C. Hwa turės dvi 
bylas. Vienoje byloje jis turės 
aiškintis karo teismui už daly
vavimą konspiracijoje nužudyti 
krašto prezidentą Park C. Hee. 
Jis buvo žvalgybos rūmuose, t 
kai buvo pakviesti susirinkti visi 
konspiratoriai prieš prezidentą 
Park C. Hee.

Gen. S. C. Hwa tuo metu buvo 
Korėjos kariuomenės štabo vir
šininkas. Jis nematė, kaip buvo 
nušautas buvęs Korėjos prezi
dentas, bet jis. kartu su kitais 
štabo nariais, vakarieniavo gre
timame kambaryje. Kada prezi
dentas Park buvo nušautas, tai 
buvęs žvalgybos viršininkas 
Kim Jae Kvu kartu su štabo 
viršinirku išvažiavo iš žvalgy
bos įstaigos. Jis turės aiškintis 
apie santykius su buvusiu žval
gybos viršininku ir apie pa
skelbtus pranešimus ryšium su 
prezidento nužudymu.

— Minneapolio Transporto 
Sistemos keleivių mėgiamas šo
feris Gary Van Ryswyk Kalėdų 
dieną atėjo į darbą apsirengęs 
Kalėdų seneliu. Transporto sis
temos pareigūnas Gary Abel pa
reiškė. kad dėvėti šiuos drabu
žius draudžia taisyklės ir šoferį 
suspendavo neribotam laikui.

— Rytų Vokietijos komunistų 
oartijos ir vyriausybės galva 
Erich Honecker buvo pakviestas 
į" Abisiniją. Adis Abeba mieste 
jis padėjo kertinį akmenį Karo
lio Markso paminklui, pirma
jam AftlkM Žemyne.

Vai ium trumpina 
atminti

CHICAGO. Ill. — Iowa 
versiteto gydytojas specialistas
nustatė, kad raminantis vaistas 
Valium kaip degtinė ar vynas 
trumpina žmogaus atminti.

Dr. M. Gomein, dėstydamas 
genetikos mokslą, priėjo įsitiki
nimo, paremto faktais, kad Va
lium atsiliepia ir į sveiko žmo
gaus protą. Kanados mokslinin
kai nustatė, kad degtinė ir vy
nas džiovina atminties celes, o 
Valium daro tą patį su tomis 
celėmis.

Dr. Gomein ištyrė 200 stu
dentų, kurie mėgdavo paimti 
Valium. Tie tyrinėjimai jam 
aiškiai nurodė to vaisto neigia
mą poveikį.

— Sirijos prezidentas Assad 
gali pasukti į Vakarus ir nu
traukti ryšius su Libijos dikta
toriumi M. GhadafL.

penkias divizijas, kurios apsi
stojusios pačiame Afganistano 
pasienyje. Iš viso Sovietų vy
riausybė yra
Sovietų karių, kurie galėtų būti! 
permesti į Afganistaną. ;

Prezidento H. Amin vvriau-l 
sybė nepajėgia suvaldyti ūki
ninkų. kurie nepripažįsta prezi
dento Amin, nušovusio Nur Ta- 
raki. Kabule įvyko susirėmimas 
tarp Taraki salininkų ir Amino į 
vadovaujamos policijos. Laimė-{ 
jo Amino jėgos, o pats preziden
tas Taraki buvo nušautas. Pre
zidentu pasiskelbė H. Amin.

Valstybės departamentas pa
reiškė protestą Sovietų vyriau- į

1 • .V /-» 1 _ i * . *

paruošusi 50.000 i . . . , • QH I junga nepasinaudos veto teise
Į Jungtinėms Tautoms taikant 
ekonomines sankcijas prieš Ira
ną. Ji suinteresuota, kad sutar
tis SALT II būtų Senato patvir
tinta.

— M,iwaukė ”nste audra su- 
ža1 ir nuskandino 428 pėdų 

loi.sporto laivą. Audra jį 
atpiese nuo krantinės ir smū
giais į ją pramušė kiaurymę. 
Laivas v ežė 7.000 tonų cemento.

sybei prieš Sovietų karo jėgų' kiu imant, gyvena iki 40 metų 
siuntimą į nepriklausomai savo j amžiaus. Joms tenka sunkiai 
reikalus tvarkiusią 17 milijonui 
Afganistano tautą.

Afganistano valstiečiai gyve
na primityvišką gyvenimą. Že
mę dirba ir galvijus augina pa
čiomis p r i m i t yviškiausioriūs 
priemonėmis. Iš viso yra tik 8r/< 
krašto gyventojų, pajėgiančių 
tvarkyti savo ūkius modemiš- 
kesnėmis priemonėmis.

| Afganistano moterys,. vidur-.

dirbti, nes jos privalo pasirū
pinti maistu vaikams ir šeimos 
nariams. Vyrai nesulaukia mo
terų amžiaus. Dauguma vyrų 
miršta, sulaukę 38 metų am
žiaus.

Rusai kolonistai bijo vykti į 
musulmonų apgyventas vietas, 
nes vietos gyventojai rusus ko
lonistus žudo. Rusai gyvena tik
tai Kabulę, Sovietų kareivinėse.
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Arėjas Vitkauskas
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Sako, klek butelių šampano ir 
kokį kiekį saldainių ta išradin
ga anykštietė susirinko iš jau
navedžių palydovų, pasinaudo
dama komunistinėmis tradici
jomis. Je gu iš butelio tik po dvi 
taureles tekdavo kiekvienai jau
navedžių prai, šampano turėjo 
likti pakankamai ir vietiniams 
tėvu baliams, ir spekuliacini. O 
gal Į šią ‘ tradiciją” įvelti ir me 
trikacijos biuro vadovai?

škotai ligoninėje
Du škotai atėic' Į ligoninę; Vie

nas kreipėsi į chirurgų ir sakė:
— Daktare, pagelbėk man. 

Gerdamas degtinę aš prarijau 
stiklelį. Reikia daryti operaciją 
ir jį Išimti ... |

— Gerai, tas bus padaryta. 
Bet ko čia laukia taip labai su-; 
sirūpinęs žmogus?

— Matote, r.š buvau jo saliūne 
ir prarijau jo stiklelį . . .

Uogų lenktynės
lygiateisės pilietukės, 

abidvi ūgiu nedidukės, 
abidvi ir spalvos vienodos, 
(jau spėjate vardus jų, rodos? . . .), 
panašią kalbą kartą rado;

. ‘‘Tave teims, gal, kas iš bado, 
kai aš esu gražiai išsirpus, 
pfieš saulę — kaip medus — ištirpus, 
Juk mano kvapas daug eiklesnis . .” 
‘‘Bet mano skonis daug meilesnis, 
.pavyzdžiui;-dar, su šiltu pienu!” — 
nutraukė sakiniu ją vienu L 
antroji -į' žemuogė pilietė... 
bet atsikirto vėl avietė: 
‘’Bete kai as'raudona stoviu, 

, sakyti, to aš nesidroviu, 
_■■ vilioju' akį aš kiekvieno, 

nors ir be jokio šilto pieno 
nors trauk gailiai verksmų dūdelę, 
tave jau'žmonės tik praeina 
ir t.esiai į avietes eina . . .” 
Ar uoųčs'Har ilgai kalbėjo, 
plunksnelė mano negirdėjo,, 
todėl kalbos toliau nerašo — 
įšidėmėįfcąriėną prašo-: 
tikrai, kaLmerkia jau avietės,

*' prie žemuogių tiDkViešk nekviėtęs — 
kiekvienas-ėina pro jų šalį, 
lyg pasilenkti nebegali: 
kur žemuogės šalia aviečių, . 
ten jau akis visų piliečių 
avietės vis greičiau patraukia, 
o žemuogės lyg varnų laukia . . . 
Išeina, kad miške — lenktynės: 
kurią pirmiausiai nusiskynęs 
suvalgys uoga koks, pilietis — 
todėl ir žemuogės, avietės, 
nors būtų šiaip beveik. vienodos 
vertesnė viena, — Jonis taip rodos .. .

VilČatavos mokykla, šilelis 
1929, Vili, 6 d.

Magaryčias

1980

Komunistinio stiliaus vedybos

Tai su ja yi’ sunku draugystę palaikyti 
Ir liūtą gali ko gero melagium išauginti. , 
Jis yra mėgėjas tvarkos pridaboti * ,
Ir kiekvieną savo žingsnį apsižvalgęs daro, 
Kad išvengti netikėto karo.
Pats grūdą valo, ..
Pietus pats ruošia ', '
Ir gražiu kailiu pasipuouia.
Gaila, kad kurmis mato tik arti 
0 liūto karalystė labai plati.
Tai gal prašyti tikro? Jis protingas ir stiprus, 
O be to labai teisus.
Tik jis politikoj toli nemato
Ir civilių teisių nesuprato, 
Tai ar jis liūtuką pamokys? 
Karalius turi būti teisėjas, ministras ir karys. . 
O tigras linkęs naudot visus aštrius nagus;
Tad jis negali mokyt karališkus vaikus, 
žodžiu visi žvėrys ir net dramblys, 
Kuris žvėrių pagarbą yra užsitarnavęs 
Ir ordiną už sumanumą gavęs* 
Liūtui netiko ir visi jie buvo atmesti, 
Nes jam atrodė, kad sūnui jo jfe buvo per prasti.. 
Liūto laimei aras, kurs valdė paukščių karalystę 
Ir palaikė su liūt uartimą draugystę, 
Pasiūlė savo draugui toj bėdoj padėti 
Ir sutiko liūtuką išauklėti.
Liūtui kalnas nukrito nuo pečių;
Jis sukvietė iš džiaugsmo, daug svečių. - 
Štai liūtuką parengė ir pasiuntė pas arą 
Mokytis kaip reikia karaliauti ir vesti karą... 
Praėjo pora metų. Tuo tarpu kokį paukštį tik:pa

klausi,
Kiekvienas atsiliepia apie auklėtinį gražiausiai, 

. Ir jis laimi pagarbą visų. .... . L -? . !
Mokslo galas pagaliau atėjo; • ' \
Išmokslintas sūnus pas tėvą nuskubėjo. . 
Liūtas pavaldinius tuojau sukivečia ' ‘ ; N ■
Ir apie sūnaus grįžimą juos apšviečia? - j . 
Sūnų bučiuoja, širdingai apkabina., .. L.. 
Ordinais jo krūtinę padabina :■ -
Ir sako: “Ęrąųj^s .sūiiaų, • jjį

■ u* va^i^L 7 ' ■ ■< •
^Mano, deja, jau trumpas amžius,

O tu dar ilgai valdžią išlaikysi. ‘ 
Dabar tu pasakyk man prie visų, 
Kokių esi išmokęs tu tiesų
Ir kaip tu savo liaudį laiminga padarysiu 
Kai ją valdysi”. x

—“Tėve”, sūnus pasakė, “aš teik daųig/žmaū; 
Kad sunku ir išpasakoti tau.
Pradedant nuo aro ir baigiant zyle « p ' 
AŠ žinau, kada įvairūs, paukščiai tyli* 
Kada ir kur jie čiulba, peri, mylis, . 
Kokiu maistu kiekvienas minta, 
Kada jų plunksnos pavasarį pakinta, 
Kokius kiaušinius jie deda, 
Kada savo mažyčius maudyti jie veda. . 
Paukščių reikalus aš žinau atmintinai 
Ir gali tu manim pasitikėt pilnat < . ■ • •.
Ne be reikalo paukščiai apiė mane sako;
“Tokio stebukladario dar mums matyt nbteko*’.- 
Kai aš pradėsiu'karaliauti, . L " 
Tai žvėris išmokysiu gerai lizdus sukrauti’L / .
Čia aiktelėjo karalius ir visi dalyviai nustojo-žado, 
Pamatę, kad liūto įpėdinį jie galutinai praradb.
Ir senis liūtas, per vėlai supratęs, apgailėjo, 
Kad liūtukas visai nelauktu keliu nuėjo.

(Vytautas Petraitis, PASAKĖČIOS,/ pagal 
Krylovą. 217 psi., kaina S3, gaunamės Nau. 
jienose). . 7 - '

Sveikinam su žiemos šventė-visus jo Redaktorius, kurie rū-
i perteikti skaitytojams 

visą, kas jų mintyse buvo ge
riausio.. Ir vedum jie meistriš
kai sudėdavo į burnas savuo
sius žodžius, Į vedums veiksmus' 
— savąjį veikimą. •

Su meile ir pagarba prisime
nam • “Keleivio” skaitytojus, nes 
jie beveik visi buvo draugiškai 
nusiteikę vedums.

Per 70 metų vedu vaikštihė-- 
jov “Keleivio’ namuose nuo sta
lelio prie kito, nuo linotipo prie 
laužytojo ir niekas vedum blo
go’ žodžio nepasakė. Atsimenu 
Miką šileikį, Vos pradėjusį mo
kytis raidžių rinkimo ir laužy
mo arba sudėjimo į formas jau 
surinktas — nulietas metalines 
eilutes. Kaip gražiai ir meistriš
kai jis tą darbą atlikdavo. Kar
tais vedum ant veido būdavo 
prikibusių metalo skiedrelių. 
Mikas visada rūpestingai skie- j 
dreles nukrapštydavo, J

Su pagarba prisimenam po-- 
na Gegužį, jis surankiotas “Ke-j 
leivio” puslapio formas nusineš- 
davo ir dėdavo į presą. Jis bu- 
vd patyręs spausdintojas .Daž
nai spausdinimas eidavo sklan- Į 
džiai, liet kartais presas susina-Į 
ravydavo. Tokiais atvejais Ge
gužis pykdavo ir spirdavo pre-j 
sui į blauzdas. Po kelių spyri-j 
mų, preso narava praeidavo ir 
spausdinimas eidavo sklandžiai.’

Mielas vedum tebėra Bostono 
miestas. Žinov kiekvieną gatvę 
ir gatvelę. Bostonas sparčiau ne
gu kiti miestai pasiekė kultūri
nių aukštumų. Ir lietuviai tuo 
miestu gali pasididžiuoti. Ten 
gimė “Keleivis”, ten gimė “Lai
vė” — ir tokie tautiški veiks
mai, kurių vedu neatsimėnanu

Dabar, kada vedu Čikagoje, o 
Bostonas nebeturi lietuviško lai- 
kraščiOi vedu siunčiau jam lai
mingų Naujų Alėtų linkėjimus.

šiuo pridedame savo rankas

mis visus Naujienų skaitytojus,, pinosi
; bendradarbius, redaktorius, rin- 
įkėjus, laužytojus, spausdiulojus, 
; ekspeditorių, džianito’rių, visas 
raštinės galvas bei rankas ir vi
sus, kurie bet kuo prisideda 
prie Naujienų, išleidimo’ ir pris- 

; talvmo. Visiems linkiava lai- 
mingų Naujų Metų.

1 Vedu, tai yra Maikis su Tė
vu, jaučiame savyje pasitenki
nimą būdami su jumis, maty
dami jus skaitant Naujienas ir 
vedlinis pasikalbėjimus.

Miela vedum būti tarp jūsų 
rytmečiais, kada tekėdama sau
lė pažeria ant langų savo pir
muosius spindulius, kada, kilda
ma- aukštyn, šildo miesto gat- 

© Viena Marquette Parko ves ir tirpina sniegą bei ledus, 
senmergė gyrėsi,' kad savo ve- Miela vedum-tarp jūsų die- 
dybomis ji padarytų nelaimiu- uos metu, kada jūs triūset savo 
gaiš daug vyrų, Užkiėtėj^š vien- pereigose, namuose, besiriipin- 
gungis jos klatišė,‘'kiek1'kartų' darni šventėmis, kepdami ragai- 
jj planuoja vestis?’’’ ’ 5' !šį ari mėsišką kepsnį;, kada dirr

• Vieni pažįstami laikomi
gerais draugais ateinant, kiti 
išeinant. Bet geriausi draugai 
yra tie, kurie turi mažiausiai 
laiko. r

© Kai pagalvoji rpie mūsų 
tieluvišką vienybę, tri plaukai 
atsistoja ant plikos galvos . . .

• Jeigu nenori pasigerti, tai 
koniaką pilk už kalnieriaus. Ki
ti mltys, kad gali daug išgerti 
ir nepasigerti . . .

P Sakoma: Ko ve’nias nega
li. tai bc’ba padarys. Na, ir pada
rė: karalių Eduardą nuo sosto 
nuvarė . . .

res-• Geradaris kreipėsi 
publikoną, prašydamas $10 au
kos palaidoti viena demokratą. 
Respublikonas išėmė $30 ir 
juos Įteikė geradariui, prašyda
mas palaidoti bent tris demo
kratus . .

bą t įprastinį darbą su džiaugs- 
inu ir pagerėjusia nuotaika. Ve
du savo dvasios . akimis veiziau 
į jus ir jūsų pareigingumą.

Vedum miela, kad jūs, besi
rūpindami kasdieniškais Yeika 
lais, atsimenat apie tėvų žemę, 
apie ten esančius brolius — se
seris, kurie kenčia svetimųjų 
priespaudą ir laukia, kol ateis 
laisves Kalėdos ir laimingi Nau
ji metai.

Vedu šių švenčių proga pri
simenam praeitį — aš Tėvas, 
prisimenu Gulbinų tiltelį, kuris 
pats savyje išaugino meilę arti
mui, meilę žmonėms ir meile 
man — mergės vaikui, O td, 

... ... Maiki, būdamas -kitos mergėse Kai asitienima: r? kalai is- ., » ,.i ; x , vaikas, su meile šneki apie ve-kvla, tai socialiniai naivia , , . , , , .. , . c,dums bendrąjį geradarį ,— Sta-
* Vienas užkie’ėjcs viengun- šį Mikalkevičių.’Tik Gulbino il

gis svajoja, k d sekančiame Mikalkevičiaus širdies gerumu, 
maudymosi sezone moterys ir vedu tapov žmonėmis, galinčiais 
mergaites vietoj bikini dėvės 
trikini: skrytie ai'ę nuo saulės, 
akinius ir batelius.

• Turtuolis sukv'e'ė daug 
svečių Į naujos rezidencijos ati
darymą. Kiemo buvo trys plau
kiojimo bud inai* vienas su šil-

indėniu. antras su šaltu, o 
bendradarbio V. Kst. savo skil trcė’as vrai b? .vandens nemo- 

irideda tokią pastabėlę: kautiems plaukti 
Z. Dlgelienė taip ir liepti- -Don Pilotas

mokyklos mokytoja inerga’lė atnešė dvi šatnpano 
taureles ir pasiūlė jauniesiems. 
Ir viskas ... Tą dieną Įregis
truotos 28 poros, ir iš kiekvie
nos bltvo paprašyta vaišių. O 
juk to šampano dar vaikiškais 
balselius prašo patarnaujan
čios mergaitės — Anykščių vi
durinės mokyklos moksleivės.

“Tėviškės Žiburiu’’ 51-52 nr. !tu c I

Sporto
Z, Dagelienė. “Tiesos" 216 nu* 
meryje taip rašo:

— Teko būti Anykščių civili* 
nės metrikacijos biure, kur re
gistruojamos santuokos. Belau
kiant jaunavedžių, žiūriu, išei
na su krepšeliu tautiniais rū
bais apsirengusi mergaitė ir pa
prašo duoti šampaną, saldai* 
nius, Atidavėm, galvojom, kad 
tai šventiiro.ritualo dalis. Basi 
rodd, ne. Įregistravus santuoką

stoti veidas veidan prieš kitus
tolygius žmones. i

Šli meile ir pagarba vedu pri- i ir psirašome. Tėvas ir aš - Mai-
sihiėnam laikraštį “Keleivį” ir kis

■■n

-i
ii11

LH

‘ Liūto auklėjimas
Mišku karaliui, liūtui, gimė sūnus. 
Jūs žinot prigimtį žvėrių: 
Pas juos ne taip, kaip yra pas mus. 
Mūs kūdikis metų dviejų 
Yra silpnas, mažas, visai kvailiukas; 
O vienus metus turintis liūtukas 
Seniai jru vystyklus yra numetęs. 
Todėl, kad tik sūnus sulaukė metų, 
Liūtui parūpo sūnų nemokša nepalikti. 
Kad karaliaus garbę išlaikyti, 
Kai sūnui teks miškus valdyti 
Ir savo pavaldiniams įtikti.
Bet ką paprašyti ar pasamdyt 
Pareigų karaliaus princą išmokyt? 
Lapė yra protinga.-Gal jį lapei atiduoti? 
Tik ji, deja, mėgsta daug meluoti;
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ŽVILGSNIS K TARPVARTĖS
(Lyvijos Garsienės kalba 1979 m. VLIKo seime)

Jaučiuosi esanti tarpkartėje: j nioji karta, be įspėjimo išsiun- 
tarp gimusių ir augusių Lietu-Į tusi mūsų jaunimą į liberalines 
voje, ir išeivijoje gimusių ir au- Į mokyklas ir universitetus, per- 
gusių. Tad tarsiu ne vien “Jau-1 dažnai užmirsosavo patirtas 

Tėvai, su-
gūsių. Tad tarsiu ne vien “Jau-dažnai
nimo žodį”, kaip įrašyta pro-1 skaudžias painokas.
gramoje, bet ir .žodį jaunimui, vilioti vaikų parsivežtomis ne

iš praėjusių suvažiavimų, vatai* “naujomis
kongresų ir Seimų girdėta skun
dų, kad jaunimas esąs nupoli-j išėjusiam iš krašto” vaikeliui 
tintas. Net pastarasis Pasaulio pasakyti, kad tos mintys, nors 
Lietuvių Jaunimo Kongresas bu- gražiai skambančio 
vo suruoštas tikslu naujai įpras
minti jaunimo veiklą”.

Kaip mūsų jaunimas atsidū
rė šioje padėtyje — ieškantis 
prasmės veikiai,

mintimis, ne
įsistojo tam “per didelį raštą 

krašto”

Ltiką Lietuvos laisvės naudai 
beveik pavirtę savaime tikslu

neatitin- 
ka jų patirtai tikrovei.

Toliau, kartais atrodo, kad 
tie priėmimai pas gyvenamų 
kraštų pareigūnus, kurie kadai-

nupolitintas sė buvo vien metodas perduoti 
arba nuėjęs į liberalinius klo- žinių apie Lietuvos padėtį ir 
nius, kuriuose Lietuvos skundo stengtis paveikti to krašto poli- 
vertė nepripažįstama?

Dalis nupolitinimo buvo s
moningai įvykdyta geranorių, Panašiai, pavyzdžiui, nusiskųs 
kurie norėjo, kad jaunimas tik 
šoktų ir dainuotų, o “politinės 
veiklos”, t.y. Lietuvos laisvės 
darbo, palauktų, kol užaugs. Ta
čiau liberalinės mokyklos ne
laukė o jau moksleivių suole 
juos veikė išeivijos siekiams 
priešinga kryptim.

I'riedu, dalis vyresniosios kar
tos abdikavo gamtos natūralią 
atsakomybę mokyti jaunesniuo
sius. Jei vaikas kiša ranką į ug
nį, patyręs suaugęs privalo su
drausti ir įspėti, kad ugnis skau
džiai degina. Ypač dar, jei pats,
tai asmeniškai patyręs. Vyrės-mūsų veiksniai kartais

M. Šileikis — Žiema.

j i lės, tai 
jos?

i -irkiiuc nerandama pras- 
kur tada besurasiurne TRYS VIENUOLIAI VISAI PASIMETĖ

Kalėdinių nuotaikų įtakoje, Telieka tik šauktis į Dievų, 
sėdau, sekmadienio gr. 23-ios Viešpatie, gelbėk mus nuo to- 
dienos vekarą, paklausyti nu- kių pasimetėlių lietui ių kimi 
matyto Kalėdų prasmės aptari- gų-vicnuolių 1 
mą bei kalėdinių lietuviškų tra ( 
dic'ijų peržvelgi mą. Turiu paša- ' 
kyti, kad dalinai teko nusivilti, 
nes teologu aiškinimai nebuvo 
tvirti ir nesugeliėjo klausian
tiems duoti įtikinančių atsaky
mų. Žodžiu, kalbėta bendrybė
mis ir net su kai kuriais nukry
pimais.

Tiesa, vienas iš klausytojų, Į 
'rijūnas, savo pasisakyme pra
džioje paminėjo, kad gražiai pa
kalbėta, bet nepagailėjo, apart 
kit ko, pasakyti ir aštresnį tie
sos žodį. Būtent: “Štai tie dar- si jėzuitams įprastos taktikos 
bai rodvmas filmu, koncertu — sunkesniems klausimams' ap
rengimas, agentų vaišinimas ir Įsakyti bendrybėms, o tiesiogi- 
negana to ,priėmimas ir jėzui-jniai liečiančius, neturint tvirtų 
tų globojimas atvykusio iš Lie-i 
tu vos kunigo Blyno, kuris čia 
lietuvių bažnyčiose per pamoks
lus skelbia, kad Lietuvoje tikė
jimas ir žmogaus laisvė nevar
žoma. Sako, jei ko galima skų
stis, tai lik dėl pačių žmonių 
tingėjimo eiti bažnyčion. Tei
gia, kad Lietuvos Bažnyčios 
Kronikos leidimas, atseit, lei
dėjai verti bylos už liesos iškrai- 

į skleidžiant neva melą. 
Dar gražiau postringauja, kad 
trėmimas į Sibirą žmonių ,neiš- 

i skiriant vaikų, senelių ir ligd- 
Tada, jeigu net Lietuvai ir su- nių, išgelbėjo Lietuvių tautą.

sidarytų sąlygos pačiai numesti Į Tai va, kokie darbeliai vyk- 
Kongreso okupacijos pančius, išeivijos lie-’domi altoriaus šešėlyje. Visą tai 

ttųvia įgalėtų mažiausiai ūžti-į girdint ir matant, baisu daro
si, kur mūsų tėveliai nuėjo. Jie 

; atleidinėja nuodėmes,

Ta:gi, tautos besąlyginė lais
vė mūsų siekis. O kaip jauni
mas galėtų tam tikslui *a'-nau- 
ti?

‘Spotlight” laikraštis liepos 
3IJ d. straipsnį apie Lietuvą už- 
vardijo ‘ Lietuva, tauta kuri 
diego”. Jei kam atrc'do, kad 
mes “dingome”, mes dingome 
Agitpropo ir ()rwelliško “New- 
spsak” sukurtose, milgose. Per- 
dažnai, kas nors, paklausęs — 
kokia kalba čia su vaikais kal
bate, — iššgirdęs Lietuvos var
dą, pasimetą. Sako niekad ne
girdėjęs apie tokį kraštą. Mūsų 
jaunimui, užaugusiam kalbant 
gyvenamų kraštų kalbas, ypač 
tinka uždavinys kurį patiekė 
Lietuvos Atstovas dr. Stasys 
Bučkis, “nugalėti tylos sąmoks
lą prieš priespaudą”. Kelti Lie
tuvos vardą ir jos bylą kiekvie- 

. na proga, laikraščiuose, radiju
je, mokvklose, knygynuose, sve-

(Čiurlionio galerijos nuosavybė) timtaučiu 
--------------------- -—--- ----- k.. KI ;I-A 
patys už savep -galvoti, forinaliai, 

apologetais, idant nepra-! nesugebėjo pastebėti aiškų n&su- <,aij atlikti

Atrodo, krd bijūno pasisaky
mas įnešė esantiems netikėto 
kartel e, nes siutas griebėsi nu
traukti kaliai p ašydimas Kun. 
Saulaičic ats-. kyli. Kalbančiam 
nesutikus, leista baigti. Būtų 
buvę įdomu išgirsti atsakymu, 
bet vieton atsakymo pradėjo pa- 

I šakoti apie Iraną, kas visai bu
vo ne į temą, žodžiu, nudavė 
lyg nieko negirdėjo ir nežino 
apie ką kalbėta.

Bendrai paėmus, buvo iinta-

argumentų atsakymui, apeiti 
negirdomis. Sunku pasakyti 
nepasiruošta tokioms svarsly- 
boms, ar pasimesta teologijos 
mokslo žinių lobyne.

Reikia manyti, kad dėl kitų 
iškeltų klausinių, atsiras pasi
sakančių, nes jie irgi buvo įdo
mūs ir palikti be aiškumo klau
sytojams.

Vytas Paurelis

ta Kanados “Speak Up” laikraš
tyje, kad metinis pabaltiečių 
ruošiamas priėmimas Parlamen
te jau pasidarė nebe proga at
stovus supažindinti su įBaltijos 
Kraštų byla ir jų išeivijos pa
geidavimais, o proga pajjidžiaug- 
ti ir pasididžiuoti pabiįvcjimn 
elito tarpe.

Daugelis apsilankiusjų Lie
tuvoje grįžę aptyla arba; net pa- jei toks įspūdis demoralizuotų 
virsta apologetais Sovietų estą- idealistinį jaunimą? 
blišmentui, kad nepakenkus se- Tačiau ir mūsų jaunimas tu- 
kančio lankymosi vizos gavi- ri prisiimti gerą dalį kaltės už 
mui. Atrodo, kad panašiai ir savo nupolitintą ar net demo- 

aptyla ralizuotą padėtį. Perdažnas net 
nesiklausė tėvų pasakojimų, nu

mindami į tautos pergyvenimus 
kaipo “senovės” Įvykius, netu
rinčius nieko bendro su šiais 
laikais. Tačiau KITŲ tautų ci
vilinės teisės arba TARPT A UTI
NIAI žmonių teisių judėjimai 
— TIE tai esą prasmingi.

; Numodavo' ranka į tėvų pasa
kojimus kaipo į perdaug asme
ninių jausmų nuspalvintus: mat 

;jie buvę “perarti įvykių”. Ta
pčiau kitose srityse jie girdavo- 
Įsi liberaliniams profesoriams, 
Į kad išmokę “iš pirmųjų šalti- 
jnių” faktus surinkti.
' Tačiau, vra tiek daug kitu 
i tautų jaunimo, kuris, vos Lie
tuvos varda ištardamas ir tik 
girdėjęs, vistiek sugeba supras
ti, kad komunizmas yra viso 
civilizuoto pasaulio' priešas.

Girdėdavosi skundų, kad lie
tuviška išeivija perdaug tarpu
savyje veikia. Tačiau, kur yra 

I tie — gy’venamų kraštų kalbas 
išmokę ir mokyklas baigę? Kur 
jų laiškai laikraščių redakci
jom keliantys Lietuvos vardą, 
ir jos padėtį? Kiek jų veikia 
gyvenamų kraštų bei tarptauti
nės plotmės antikomunistinėse 
organizacijose?

Kodėl tiek daug tų besidi
džiuojančių esą liberalų išmo-

organizacijose. Tai, 
atlieka periodiškai, 

centruose, jaunimas 
periferijose, kasdie- 

būti vėl pak-derinimą tarp savos šeimos bei nįnėje aplinkoje. |
Visuose kraštuose, kur tik gy- 

i<lėjų, pavyz- yena lietuviai, tegu būna Lietu- 
:1" vos vardas ir padėtis plačiai ži-. . 

homa kaimynams, niekelei- Pnn? 
Girdėdavosi, kad išeivijos se- viams, žinvbu bei valdžios at- 

nimas perdaug savitarpyj peša- stovams. 
si, nemoka efektingai veikti. ] 
Tačiau pasaulinė jaunimo vei-! 
kla, prasidėjusi nuo Pirmojo 
Pasaulio Lietuvių 
obalsiu “Mūsų jėgos, mū- . ,
sų žinios, Tau Tėvynė, Lietu- krinti, kad ta laisvė nepranyk- ; —
va”, iki šiol tesugebėjo paženg- taip, kaip Vengrijai pianyko kitiems 
ti iki bandvmd “naujai ipras- l-t'd m. sukilimo. O gal isei bet ar bus atleista jiems, kurie 
minti jaunimo vėiklą” . . \ - ivliai net ir pasisektų, pavei-. padeda okupantui naikinti Lie-

Kaš darvtina, kad jaunimui? kiant gyvenamų kraštų valdžias, ’tuvą ir griauti bažnyčią bei ti- 
išėjus iš labarlinės padėties? įpasaulinę padėtį pakeisti, ir pei kėjimą, o taip pat skaldyti iš- 

Pirmiausia — atmeskime H- išorinę įtaką atsiekti tą laisvę, eiviją.
bėralinė filosofija ir jos sukur- kurios mes lietuviai trokštam, 
tus mitus: kad komunizmas yra Jo mes turėtume bent siekti, 
ateities banga, tad turime ap-Į

ar pasidaro krašto valdžių poli-»kyti 
tikos
radus galimybė
viešiiems į garbingus priėmi
mus. Ar galima būtu stebėtis

kitu lietuvių pergyvenimų ir li
beralų peršamų i “'
džiui, kad “komunizmo princi
pai geri, tik metodai blogi”?

— Saudi Arabijos naftos mi- 
nisteris sako, kad naftos kainos 
negalės perdaug pakilti, nes 
JAV ir Vakarų Europa turi di- 

: les mineralinio aliejaus atsargas.

Id yur uode

Prie Berlyno atstatymo

• nio, bet ir visų kartų veiklą bei Į 
•r teigiamai paveiktų ne vien Lie-i 

tųvos laisvės viltis, bet ir pa
saulio laisvės ateitį.

'To mes turėtume bent siekti. » 
(Tai žygis kurio talkdn VLIK-uiĮį

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

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

Atdara šiokiadieniais nuo
9 vai. ryto iki 10 vaL vakaro.
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nominiai ir politiniai. Jei Angl^'Ws Prisidėj° ^rkai, neturėję 
ja, Izraelis, net Švedija gabi ’Turk1iQie-. augę is ur ų 
rimtai ieškot išeities iš liberali;!^^® vokietaites ir nenori grjz i 
nės duobės, kodėl mes negalf-Hiu urki]Q- 
me? Duokime įvairių tautų pa^j 
reigūnams aiškiai suprasti, kad f 
lietuvių išeivijos parama vieųy 
už gražius žodelius ir vadovui 
pagerbimus neužtikrinama. Ni^, 
stokim gaišti laiką ieškant prasį' 
mės veiklai, vis ryškinant'tik^-. r 
lūs ir siekius. Lietuvos laisvei 
yra mūsų pagrindinis siekis. Jei '

Get instant relief
With BENZEDREX 

INHALER 
nasal decongestant

Jei norima standresnį graima 
tureli, reikia plakant pridėti 
truputi išleistos želatinos. Toki 
graimą galima išversti' iš šal
domųjų indų bei jį sukapoti 
apibarstymui valgomųjų mais
to gaminių.

siprasti su priespauda, kad Lie-p^ka kviesti jaunimą, ir kuris 
tuvos priespauda tik fašistinis Jkika jaunimui apsiimti. Zygis, 
šmeitas, kad okupuoto] Lietu-'.kuris įprasmintų ne vien jauni- - 
voj žmonės geriau gyvena, ne
gu nepriklausomybės lakais, ir yei 
todėl progreso vardu aukos pa-{ 
teisinamos.

Liberalizmas baigia suban
krutuoti pasaulį moraliniai, ek<>

Tel. 476-2206

BALZEKAS MOTOR’S 
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
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TA VO ŽODIS YRA TIESA
Jono 17:17

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

ŠV. RAŠTO 
NAUJASIS TESTAMENTAS

IR PSALMAI
LEIDINYS LIETUVIŲ KALBA. ĮRIŠTAS 

KIETAIS PLASTIKINIAIS VIRŠELIAIS 
PRAKTIŠKO KIŠENINIO FORMATO.

KAINA $3.
LITHUANIAN MINISTRIES, P.O. Bex 321, 

Oak Lawn, 111. 60454

Turime po kelias
RETAS KNYGAS

I. Kun. M. Valadkos UŽ LAISVA LIETUVĮ
Minkšti viršeliai, 410 psl.____ 510.00

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

Minkšti viršeliai__ $10.00

A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA.
Minkšti viršeliai _________________ 515.0g

J. Laukio ORAKULAS. 414 psl.
Minkšt’ viršeliai

Cekj reikia išrašyti:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted SL 
Chicago, I1L, 60608

Pridėti dolerj iilaidoma.

510.00
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Ar netolima ateitis?
NAUJŲ METŲ VIRGILIJOS IŠVAKARIŲ PROGA

Prieš 30 metų, kada išeivių banga atsikėlė į šį kraš
tą, patriotinės nuotaikos buvo labai ryškiai jaučiamos. 
Kol dar ieškojom darbų ir gyvenome rūsiuose, Neprik
lausomybės atgavimo šventės, Vasario 16 dienos minėji
mo metu pripildydavome didžiulę Ashland auditoriją. 
Gavę pastovius darbus, leidome vaikus Į lietuviškas mo
kyklas ir į aukštesniuosius mokius. Jie baigė, gavo gar
bingus daktarų ar inžinirių laipsnius, gerai apmokamas 
tarnybas ir įsigijo rezidencijas užmiestyje. Atrodė vis
kas labai gražu ir gerai. Bet ne Lietuvos nepriklausomy
bės nuotaikoms. 4'; ,

Nejučibmis okupanto kiminas, turėjęs susisuktą 
lizdą Ciceroje, persimetė. į mūsų inteligentiją. Pirmas 
ženklas pasirodė,,-, kad mes. laike nepriklausomy
bės sukakties minėjimo, nebepripildome ir Maria 
aukštesnės mokyklos salės. Tituluoti daktarai ar solis
tai, pradėjo rengti okupanto siūlomus kultūrinius ir pro
pagandinius parengimus. Išsyk, tik miesto salėse, o da
bar jau ir Jaunimo Centro namuose, kunigų redaktorių 
viešai reklamuojamus. Ir lietuviška išeivija, kuri ankš
čiau prisiekė kovoti prieš okupantą, pripildo salę, oku- 

.’pantO agentų Ųpareikala&tusrir bendradarbių rengtuose 
parengimuose.

Kokia lietuvių išeivių laikysena bus netolimoje
■ ateityje?

Kiekviena pradžia yra sunki Agentams reikėjo dau- 
’ giau 20 metų, kol išsiaugino išeivių tarpe sau klapčiukų, 
: bendradarbių, kurie jų reikalavimus pildo Reikėjo dau- 
: giau 20-metų, kol visokie tiltų statytojai įsitvirtino lietu-
■ vių išeivių organizacijose. Reikėjo 20 metų, iki išeivijos 
- jaunimui įskiepijo ,kad ALTą ir VLIKą sudarančios or- 
I ganizacijos yra negeros, nes ten įvairios partijos ii kitos 
: orgnizacijos. Iki įskiepijo jaunimui, kad reikia būti be- 
’ partyvių, tokiais kaip frontininkai ar komunistų parti- 
: ja. Reikėjo 20 metų, iki išdrįso paskelbti išeiviams, kad 
’ nebemadoje švęsti Vasario 16 dieną, bet reikia pakaita- 
’ lo, kaip Karaliaus Mindaugo vainikavimas. Tas priimti- 
; na ir okupanto agentams. Reikėjo daugiau 20 metų, kol 
: agentų prašomi išeivių inteligentai įsteigė antrąjį VLI-

Ką, L. B-nės Politinę komisiją, o Marijonų globojamas 
ir kunigų redaguojamas Draugas, pradėio reJk^m”o4i ir, 
girti tą atskalūnų darbą ir kartu niekinti ir žem'nti AL-1 
Tą ir VLIKą. Užteko 20 metų, kad to katalikiško dies-, 
raščio redaktoriai, savo vedamuose išdrįs ų iriu 5 * f 
šmeižti visus tuos lietuvius, kurie pasisako prieš tuos, 
kurie bendradarbiauja su okupanto agentais Prieita ne* 
iki to, kad redaktoriai kunigai pradėję rašvti net šnei? 
to laiškus amerikiečių žurnal’strm\ kad t‘k 
daktarą suniekintų jų akyse Ir t'k dėlto, kad dr Bale ū- 
nas yra neatlaidus kovotojas prieš okuoa^a. Ta* visk— 
atrodo, vyksta su Marijonų vadovybės palaiminimu. Ma
nau,kad Leonardo Šimue’o lavonas gali apsiverst kar t 
Jis tiek sielos ir darbo įdėjo, redaguodamas Draugą.

Bendradarbiautojai išvystė tekią didele akciją, jū 
spaudos taip liūliuodama išeivija, kad turbūt nebereikės 
nei 10 metų, kai Jaunimo Centre švęsime komunistų re
voliucijos šventes. Tėvas Borevičius taip pat aiškins, kad 
jis nieko nežino, kas tą šventę rengia. Draugas įdės foto
grafiją antrojo VLIKo atstovų delegacijos Washingto
ne, kada jie prašė pripažinti Lietuvos okupaciją Draugo 
redak. Kviklys džiaugsis savo vedamuose, kad nebėra 
nei Svilonio, nei dr. Danilevičiaus, kurie vis kėlė Lietu
vos nepriklausomybės klausimą ir kad dabar jau galima 
nusivilkti tą “uniformą”, kaip rašė vienas šnipelis ko
munistinėje spaudoje.

Lietuvos Fondo valdybai nebereikės slaptai skirti 
premijos okupanto atsiųstam romanui. Bet nereikės ir 
rinkti to romano premijavimui. Tam romanui, kuris 
gaus Stalino premiją, fondo valdyba pasiųs tik jau ne 
tūkstantinę, bet mažiausiai 5,000 dol. Juk čia kultūri-
niams reikalams nebereikės skirti pinigų.

Jaunimo nebereikės vežti į Vilniaus propagandos 
kursus. Daug pigiau atsiųsti agentus - lektorius čia, nes 
vis dar atsiranda jaunuolių, kurie Vilniuje pamato ką 
reiškia okupanto priespauda Tik vienas kursantas teiš
drįso viešai spaudoje pareikšti, “kad nekenčia savo tėvų, 
kam jie pasitraukė iš Lietuvos”.

Tai štai kas išaugo iš tų 30 tūkstančių išeivių, kurie 
apleisdami Vokietiją, prisiekė kovoti prieš Lietuvos oku
pantą. Duok Dieve, kad mano tos pesimistinės išvados ne 
išsipildytų, kad visi išeivijos I i e t u v i a i vėl ga
lėtų bendrai švęsti Lietuvos Nepriklausomybės atkūri
mo šventę ir kad okupanto agentai neberastų sau tal
kininkų.

Iš kitos pusės, nesinori tikėti, kad netolima, ateitis 
būtų tokia pesimistinė . . .

Ig. Petrauskas

A. SVILONIS ,

JAUNIMO CENTRAS IR BEVARDŽIAI
V. DAUNORO KONCERTO RENGĖJAI

(Tęsinys) zuitus Jaunimo Centre.
Reikia atvirai pareikšti, kad 

tie, kurie reiškė protestą del šio 
koncerto rengimo Jaunimo Cent 
re, nepuolė ir neniekino V. Dau
noro, tik aikštėn kėlė, kad per 
jį pavergėjas siekia savo tiks
lų; todėl ir protestai ir piketa- 
vimas buvo nukreipti, į tai kad
toks koncertas nereįvyktų mi
nėtoje salėje. Niekas kolobo- 
rantų nebūt puolęs nei piketa
vęs. jei išis koncertas būtų su- 
suoštas kur kitur, o ne pas jė-

Iš viso, kam galėtų galvon 
ateiti tokia mintis, kad okupan
tas atsiuntė solistą Daunorą či- 
kagiškius palinksminti, todėl 
tie, kurie lieja krokodilo aša
ras, kad būk ' buvęs V. Dauno
ras įžeistas parodo save, kaip 
iie yra apglušę, ir koks jų men

; kas oolitinis sąmoningumas, nes 
nemato, ko okupantas per Dau
norą siekia. Ir visi tie, kurie 
kalba, kad čikagiškiai įžeidė so
listą, netiesiogiai pasitarnauja

t * H

pavergėjui, kadangi jie nebe
mato, kad už Daunoro nugaros 
slepiasi okupantas su savo klas 
tingais tikslais. Taigi, ir visi tie 
kurie pirko ir pinigus mokėjo 
už bilietus, jie parėmė mūsų 
tautos budelį, nes tuos dolerius 
kuriuos Daunoras iš Chicagos 
parsiveš, turės atiduoti “darb
daviui” ir kuriuos jis panaudos 
per savo agentus mulkinti mū
sų išeiviją.

Draugo redaktorius B. Kv. 
suskaitė, kad koncerte dalyvavo 
700 dalyvių. Skaičius Chicagai 
nėra toks didelis, kurioje gyve
na keliasdešimts tūkstančių lie-

tamsus šešėlis ir patiems Jauni
mo Centro šejmininkams.

Mus visus nustebino spaudoje 
paskelbtas nemandagus Baro 
elgesys su p-le Birute Kemežai- 
te. Kas galėtų patikėti, kad Ba
ras galėtų taip pasielgti su ra
šytoja, dainininke, ją varyti iš 
koridoriaus ir dar pasikviesti 
pagalbon policininką, kuris jam 
pagelbėtų ją išprašyti. Ir už ką? 
Tiesa, kaip sakoma, jis paste
bėjo jos rankose gabalėlį popie
riaus ir pieštuką. Ar gi, dėl to 
ji turėjo būt varoma lauk? Tai 
graudu! Deja, policininko būta 
kultūringo žmogaus, kuris jos

nį. Tokia išdaiga jis dar labiau 
supiudė. Šiandien puolami sa
vieji, bet tylima, -klausimo ne
keliama ar kartais tokį veiksmą 
nepadarė okupanto kolaboran
tai? A

Be to, gali būt dar ir kita ga
limybė. Manykime, kad tai ne 
Maskvos agentų darbas; tokį 
pasikėsinimą galėjo įvykdyti ir 
tas, kuris savo širdyje nešioja 
didelį skausmą dėl jo ištremtų 
Sibiran tėvų, brolių ir ten nu
žudytų. Arba kurio brolį parti
zaną nukankino ir jo kūną iš
niekinimui laikė numestą tur
gaus aikštėje. Toks lietuvis, ne-

tuvių. Be to, sakoma, kad tame 
koncerte dalyvavo du trečdaliai 
Chicagos “pažangiųjų”. Neži
nau kur jų garbė, kurie bėgo 
nuo komunistų, o šį vakarą su 
jais drauge susėdo klausytis 
dainininko dainų. Kažin ar mū
sų pavergtoji tauta ir mūsų tie, 
kurie Sibire, kalėjimuose bei 
psichiatrinėse kenčia, ar jų už 
tai nepasmerktų?

Koncerto metu prie Jaunimo 
Centro vyko piketavimas; pike
tavo Chicagos visuomenė. Ji 
nešiojo keliasdešimts plakatų, 
vaikščiojo' prie Jaunimo Cent
ro. Plakatuose buvo įrašytu įra
šai, nukreipti prieš okupantą. ,0 
vienas kitas skelbė papeikimą 
ir vėteliams jėzuitams, kurie 
leido šį Centrą panaudoti kont- 
raversiniam koncertui.

Sakoma, kad jau prieš kiek 
laiko iš salės buvo pašalinti ir
trijų Nepriklausomos Lietuvos 
prezidentų paveikslai. Būk jie 
nuo sienos buvo nukabinti dėl 
salėje vykdomo remonto. Bet 
tvirtinamą, kad koncerto metu
kiti paveikslai kybojo ant sie
nos. Jei tai tiesa, būtų liūdna. 
Bet šiaip ar taip sakysi, vis tik 
keistas supuolimas, kad šių pa
veikslų koncerto metu nebuvo. 
Nenoromis kyla įtarimas, kad 
Daunoro politrukams Nepri
klausomos Lietuvos prezidentų 
portretai buvo nepageidaujami. 
O jei jau jie buvo nukabinti ir 
dėl remonto, ar nereikėjo juos

ne tik neišmetė, bet. su ja drau
giškai pasikalbėjo. ,

Nejaugi. Baras mūsų visuo
menei atsilygina už tai, kad ji, 
aš manau ir p-lė Birutė ne kar
tą plojo ir ovacijas kėlė jam 
pasirodžius scenoje ir pinigus 
aukavo, jo dainų plokštelėms 
išleisti ir jas pirko? Nejaugi, 
mūsų menininkai virto kolabo
rantais, kurie nuvykę Vilniun 
(dail. V. Jonyno atvejis) dėko
ja partijai ir valdžiai? Neseniai 
spaudoje buvo rašytą ir apie ki
tą mūsų solistą: Joną Vaznelį, 
kuris neturėjo jau tiek savigar
bos, Jaunimo Centre kartu su 
žmona atsisėsti su atvykusiais 
okupanto 1 samdiniais — propa
gandininkais. Reik tikrai stebė
tis, kad- mūsų kultūrininkai pir
mieji susidraugauja su okupan
tui parsidavėliais, tarybinės pro 
pagandos skleidėjais.'

tekęs dvasinės lygsvaros, pama
tęs bežygiuojančią mūsų “po
niją” galėjo paleisti akmenėlį, 
kad jos jau aptukusią širdį pa
žadintų prisiminti ti k u 
riems Sibire ar kalėjimuose so
listai nedainuoja arijų, bet ku- 
kurie vergijoje kenčia ir aša
ras lieja. Tai gi, nebūt stebėti
na, kad tokio dvasinės būšehos 
lietuvis, mesdamas akmenį, 
taikė ne V. Daunorui, o tiems, 
kurie jam plojo ir ovacijas kė
lė. J

(Bus daugiau)

Atsisakė vartoti 
susuktą filmą

TEHERANAS,- Iranas. ■— Ira
no propagandos ministefija pa
siūlė Amerikos televizijos sto
tims priimti Irano propagandos 
ministerijos paruoštą filmą, ku-

Koncerto metu kaip sakoma, 
per langą , “įskrido” raudonu 
skuduru r apvyniotas, kūju ir 
pjautuvu. pažymėtas akmuo. Ži
noma, apkaltinta RLB'-nė, gir-
di, jos. kaltė, nes ji spaudoje sa
vo protestais sukurstė atlikti to
kį veiksmą. Taip kalba ir rašo 
tokie, kaip sakysim, Draugo re
daktorius B. Kv. ir jam pana
šūs. Bet; giliau į šį faktą įsigili
nus, atrodo, kad tai buvo pada
ryta ne Jrieno kito, o okupante 
agentų. Žinant, ko jis tokiu kon 
certu siekė, būtent mus supiu- 
dyti ir suskaldyti, o kad dar la-

riame turėjo būti paskaityta mu
los Chomeini paruošta kalba. 
Amerikos televizijos bendrovės 
atsisakė mokėti už propagandi
ni filmą.

Amerikiečiai reikalavo leisti 
amerikiečiams nufilmuoti dva
siškių susitikimą su suimtais 
JAV piliečiais, bet Irano valdžia 
neleido to padaryti. Vietoj to, 
iraniečiai siūlė savo pagamintą 
filmą. Irano valdžia leido suim
tiesiems išleisti po kelis sveiki
nimus per dvasiškių rankas.

—> Prancūzijoj De Gaulle par-
vėl pakalbintiAad išvengus įta- biau lietuviškąją visuomenę su- tija netenka žmonių pasitikė- 
rinėjimo;tada nebūtų kritęs piudžius, paleido į langą akme jimo.

V. KAROSAS

Užbaigiant Vilniaus univer
siteto minėjimą

Visame pokariniame laikotarpyje vargu ar 
kuri kita Lietuvos kultūrinio gyvenimo sukaktis, 
tiek tėvynėje, tiek išeivijoje, buvo sulaukusi tokio 
dėmesio, kiek sulaukė Vilniaus u-to 400 metų su
kaktis. Per ištisus metus veik kiekviename lietu- 

. viskame laikraštyje ar žurnale tilpo straipsniai 
ar studijos, pašvęsti universiteto sukakčiai atžy
mėti. Vilniuje, gražiu leidiniu išleisti 3 tomai, 
skirti Vilniaus u-to istorijai ir architektūrai. Pa
našius, tik daug kuklesnioje apimtyje, žada iš
leisti išeivijos kultūrinės draugijos, surinkę skai
tytų paskaitų ir studijų rinkinius

Vilniaus u-to minėjimas išėjo iš lietuvių tau
tos ribų ir pasiekė Lenkijos, Romos, Paryžiaus ir 
kai kuriuos Amerikos u-tus, kuriuose ši sukaktis 
buvo paminėti. Savaime aišku, kad į Vilniaus 
u-to minėjimą visai kitomis akimis buvo pažvelg
ta tarybinėj Lietuvoj ir bendrai Sovietijoje, dar 
kitaip Lenkijoje, kur buvo pabrėžiami šio univer
siteto dideli nuopelnai Lenkijos kultūrai ir lenky
bės nlitimui D L.K. žemėse, skirtingu požiūriu 
žvelgiama lietuvių išeivijoje ir beabejonės kitaip 
pažvelgta i Vilniaus u-to istorinę paskirtį Romo

reikalingumą, “Varpo” bendradarbis iškelia rei- tuvis turi išspręsti dilemą — su kuo ? Gyvenimas 
‘ , išeivijai “visais galimais būdais informuoti to reikalauja-. Gyvenimas verčia tapti arba did- 

tautą per radiją, spaudą, asmeniniais kontaktais 
su krašto žmonėmis abiejose geležinės uždangos 
posėse. Gyvojo krašto politinėje sąmonėje domi
nuoja nacionalinės nuotaikos Šis neabejotinai tei
giamas faktas užtikrina krašto žmonių bei išeivi
jos politinių veiksnių vienybę”. (Iš 30 psl.) 

Toliau skaitome:
“Kokia turės būti ateities Lietuva? Tokį klau 

simą kelia leidinys ir į jį atsako, kad ji turės būti 
laisva ir nepriklausoma, atstatyta etnogra
finėse ribose. Jos santvarka turės būti per

rašiau ilgus komentarus, tilpusius žurnale “Mūsų tvarkyta, kad atitiktų nacionalinius tautos reika-
' 1972 m birž mėn. Į šiuos mano komen- lūs bei nacinalines.tradicijas, turėtų artimai ben-

I veikti, dirbti ir kovoti lietuvių tautos vr *i-- 
kie įgaliojimai VLIKui-sutekti net kebu vartus 

VLIKas iki šiol neapvylė brolių ir sesių oku
puotoje Lietuvoje, jų neapvils ir ateityje, taip 
gražiai besidarbuojančių Baltijos pajūrio žemė
se. Ištieskime jiems pagalbos rankas, visų gerava- 

| Hų lietuvių, lietuvaičių, padedant atkurti laisvą, 
nepriklausomą ir save gerbiančią Lietuvą;Vienin
gi VUKlrt* daUrtiU^
ką, dr. Bobeli. VLIKo valdybą if visas politines 
bei visuomenines oiganizacijas, esančias C VLIKo 
ir jo gražų darbą remiančias- ’ į i £■ l' fį

je ar Paryžiuje.
Plečiame ir 1

teks man pasisakyti šiuo savo kukliu rašiniu, ku
ris išsiskirs savo mintimis ir pažiūromis nuo visų 
kitų paisakymų išeivijoje ir tėvynėje, kas, manau, 
praturtins bent maža dalimi patį Vilniaus u-to 
minėjimą.

Kas mane įgalina pasisakyti šiuo klausimu? 
Į Visų pirma, esu lankęs ir baigęs Vilniaus u-tą, tad 
• iv Joimraonac i «in nnivprsiteto tra-

labai skirtingame minėjimo fone įkalą
i__ _______ __ Ir^LlLi vocim'n Vii-

esu susipažinęs ir įsigyvenęs į šio universiteto tra
dicijas ir dvasią. Antra, išleidus Lietuvos Profe
sorių Draugijai Amerikoje 1972 m stambų veika
lą “Lietuvos universitetas 1579—1803—1922’ pa-

Sparnai”, 
tarus atsiliepė prof. A. Rukša ilgu straipsn'u, į 
kurį mano buvo atsakyta toje pačioje “Mūsų 
Sparnų” 1974 m. sausio mėn. laidoje dar ilgesniais 
komentarais.

(Bus daugiau)

ALGIRDAS GUSTAITIS

LIETUVOS SIENŲ REIKALAI
(Tęsinys)

Tenai “Varpas” 29 psl. rašo, kad “mūsų išei
vija yra neatskiriama tautos dalis”.

“Drauge” skaitome:
“Kalbėdamas apie išeivijos pagalbos tautai

dradarbiauti su Vakarų pasauliu, rusifikacijos 
ir panašios tendencijos panaikinamos, pilnai už
tikrinta kūrybinė, kultūrinė, religinė ir kitos 
laisvės”.

“Draugas” baigia taip:
“Ir iš kitų šaltinių mus pasiekia žinios, kad 

okupuotoje Lietuvoje tautinė sąmonė vis labiau 
stiprėja, kad tauta ruošiasi laisvės valandai, nors 
ir nežino, kada ir 
ateis . £;•.>•/ ■

Toliau “Varpe” rašoma:
“Šiandien Lietuva' yrą kovojanti Lietuva*. 

Lietuva, puoselėjanti ' Šviesesnio rytojaus viltis. 
Okupuotoje Lietuvoje kiekvienas be išimties-, Jie-

yyriu, arba niekšu. Kito kelio nėra”.
Taip dabar rašo okupuotos Lietuvos pogrin

džio spauda, o ji yra pavergtos tautos balsas. P a- 
y e rgta tau ta siekia Lietuvvos etno
grafinėse ribose. Tuo atveju mano siekia
ma būtima Nepriklausoma Lietuva yra mažesnė, 
nei okupuotoje Lietuvoje reikalaujama ir dėl to 
kovojama. Taigi, mano siūloma Lietuvos terito
rija yra minimumas.Prieš jos visad galima pridėti 
daugiau, jei to pageidaus broliai ir sesės 
Lietuvoje.

Kaip žinome, Vyriausias Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetas turi lietuvių tautos |gal*O’i^u<?

•4 - KAUJIIMOS, CHICAGO «, ILu.. Knda- . December 28, 1973
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ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI Į ’
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI ■

KLAUSIMAS: Ką dievas darys su tais, kurie, Kristui kara
liaujant, pasirodys nepaklusnūs ir nepataisomi? ATSAKYMAS: 1 
“Jis nubaus tuos, kurie nepripažįsta Dievo ir neklauso mūsų 
Viešpaties Jėzaus Evangelijos. Jie kentės bausmę, amžiną sunai
kinimą (ne kankinimą), bus atstumti nuo V:ešpat es veido ir nuo 
jo šlovingos (juos globojančios) galybės” (2 Tesal. 1.8, 9). Ne
klausymo arba nuodėmės alga yra ir -pasilieka mirtis, ne kan
čios, amžinas gyvenimas gi yra Dievo dovana, kurią gaus Lk t;e, 
kurie klauso ir vykdo Dievo Įsakymus ir daro jo valią. Kurie į 
priima, klauso ir draugauja su Dievo Sūnumi Jėzumi, ka;p pa
rašyta 1 Jono 5:11, 12: “Dievas davė mums amžiną gyvemmą, ir . 
šitas gyvenimas yra jo Sūnuje. Kas turi (Dievo) Sūnų, tas turi , 
gyvenimą, kas neturi Dievo Sūnaus, neturi gyven:rno”. Parašyta, ■ 
kad Jėzaus vardui turės priklaupti kiekvienas kelias ir kiekvie- 1 
nas liežuvis turės jį pripažinti ir garbinti, nes kitaip negaus gy
venimo nė ant žemės, nė kur nors kitur.

iv. RASTO TYRINĖTOJAI
J. Muxikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10303

Mažeika & Evans

Laivai pajūryjeJONAS TRIČYS

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

Laidotuvių Direktoriai
6845 SOUTH WESTERN AVE

EUDEIKIS
DK K, G. BALUKAS 

aaUMRIJA IR MOTERŲ L1GO8 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA

6449 S*. Pu lesto i Rd. (Crawford 
MMflcM Buildin#) Tel. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą.

Jai neatsiliepia, skambinti 374-8004

Stepono Kairio atsiminimai

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

W*>**h*st*r Cammuniiy klinikos 
L'- Medicinos direktorius

1938 5. Manheim Rd., WsstchMter, IL.

m.), inž. Vladas Sirutavičius sūnus; (1905 m.), prof. Kazys 
(1895111.), prof. Vytautas Mo- Šalkauskas (1906 m.), prof. Pi- 
šinskis, gyd. Jeronimas Ralys, i lypas Butkevičius (1907 m.), 
Rygoje baigęs pr<X- Augustinas i prof. Juozas Blažys, ped. Juozas

T»Li 562-2727 arto* 562-2728

BE 3-5893

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPĖCIALYB* AKIŲ LIGOS 

3^07 Wtort 103rd Stfwt 
Valandos pagal susitarim*.

DR. FRANK PLECKAS 
? " ■ OPTOMETR1STAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71 St. T«L 737-5149 

Tikrina akii. Pritaiko akiniu* 
; ■ “contact lenses”

VaL asai auaitarimą. Uždaryta treč.

ir

DR.LEONAS SEIBUTIS
' INKSTO, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
. 2656 WĖST Wrd STREET , .

•Ofisą telef.: 776'880 
RęzMsndios tslsfu *48-5545

atsiminimu). Skliausteliuose pa-

(Tęsinys)

Mokyklos pastangos mus sa-Gilėjusių asmenų sąrašas (paini- 
vaip paveikti nuėjo niekais, ir į ta iš Mykolo Biržiškos ‘Anuo 
pasilikome kuo buvę — savojo metu Viekšniuose ir Šiauliuose’ 
krašto vaikais.

Dr. K. Grinius, pasakodamas žymėti gimnazijos baigimo nie- 
apie Marijampolės gimnaziją, 
mini vieną epizodą. Klasės auk
lėtojo padėjėjas, bravas štabs
kapitonas Kistern, yra apie Ma
rijampolės tų laikų direktorių 
Serno-Solovjevičių pasakęs sa- 
lomonišką žodi: ‘Durak Serno- 
Solovjevič: oYi svojej obrusitel- 
noj politikoj da prižimami go- 
tovit iz gimnazistov tolko revo- 
liucionierov’. (Kvailas tas Ser- 
no-Solovjevič: savo rusinimo 
politika ir bepriekabiaudamas 
iš gimnazistų teruošia revoliu
cionierius). Mūsų direktorius 
Rubcovas, minkštas žmogus, ne
buvo pasekęs Semo-Sclovjevi- 
čiumi; bet bendras mokyklos 
būdas buvo' tas pats, kaip ir Ma
rijampolėje, — ji ir pas ruošė 
jei ne revoliucionierius, tai po
litiniam režimui bent aiškius
priešus. Šiaulių gimnazijai, kaip inž.
ir Marijampolės, vienodai gerai m.), prof. Vincas Čepinskis, adv. 
tiko štabskapitono žodžiai.

Žemiau dedamas Šiaulių gim
naziją 1870-1911 metais baigu
siųjų sąrašas:

Šiaulių gimnaziją tarp 1870 
ir 1911 metų baigusiųjų ir tau
tiniam lietuvių sąjūdyje pasižy-

Janulaitis (1896 m.), teis. Povi
las Brazaitis, prof. inž. Stepo
nas Kairys (1898m.), inž. Be-; 
nediktas Tomašėviėius (1899 į 
m.), prof. inž. Antanas Grau-, 
rokas, gyd. Ladas Lovmianskis, 
prof. Jurgis čiurlys, inž. Kon
stantinas Šakenis, ped. Vaclovas 
Šliogeris (1900 m.), ped. Liud
vikas Valadka (1901 m.), prof.! 
Jonas Vabalas Gudaitis (1902 
m.),

Orlauskas (1908 m.), teis. Ra
polas Skipitis, teis. Stasys Gir
dvainis, prof. Tadas Petkevičius 
(1910 m.).

(Bus daugiau)

GAIDAS-DA1MID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

DR. VYT* TAURAS
Gydytojas ir chirurgas

Sandra praktika, spea. MOTERŲ lifee.
Otlsat 3M2 WIST Stota STROIT 

Tai. PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., aatrad., tračiad.
Ir ptakt. 3-4 it 8-8 vai rak. kJtadir 
olali P4 tai p&trtet ir kita laika 

bagSl taMtarim*.

tai. Inž. Petras Vileišis (1870 
m), gydytojai Jonas Biržiška, 
Juozas Brazaitis, Juozas Grigiš- 
k:s (1871 m.), Jonas Rimantas 
(1971 m.), gyd. Antanas Biržiš
ka, Mykolo, Vaclovo ir Viktoro 
Biržiškų tėvas (1875 m.), inž. 
Jonas Bielskis (1876 m.), J. Si
dabras (1878 m.), gyd. Antanas 
Buivydas (1879 m.), kun. Alek
sandras Dambrauskas (Jakštas),

Jonas Spudulis (1889 m.),
Konstantinas Birutaviėius,'niensas Skabeika, 
Vladimiras Zubovas (1881 Gaudešis, P^f- Sta 
Liudvikas Beržą nskis, Ado- kas, 
Jačinauskas (1882 m.), Jo-' 
Beržanskis, gvd. Antanas 1=• - In

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

4.330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Jonas Augevieius, SUSIRINKIMŲ

agr.
m.),
mas
na s
Vileišis (1883 m.), gyd. Jonas

us Domaševičius ir gyd. ■
Sarcevičius (1884 m.),

Motiejus Čepas (1886 m.),
Jonas Dobkevičius (1888 m.),

Vaclovas Bielskis (1889

1L11I

Julijonas Graurokas (1903 m.), 
prof. Viktoras Biržiška, gyd. Jo
nas Mikulskis, ped. Melchioras __ _______  __

• Račkauskas (1904 m.), ped. Kle- 6 vai. vak., Vyčių salėje, 2455 West v 7 04- oTciianirvii
ped. biasys nes yra daug svarbių reikalų aptarti. 
<ys šalkaus- 

agr. Vladimiras Zubovas

Chicagos Lietuviu Suvalkiečių drau
gijos priešmetinis nafių susirinkimas 
įvyks penktadienį, gruodžiod., ! 
o vai. va*-, vyliu oaitjv, į
47th St. Nariai kviečiami atsilankyti, j

Bus ir naujos valdybos rinkimai.
Po susirinkimo bus vaišės. ‘

E. Strungys, rast.

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

to .
2533 W. 71st Street
1410 So. 50th Avė*, Cicero

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

0tlTHQPKDAJ>PROTKZISTAS 
L . AptorttM ‘ Protexai. Mėd. ban- 
■ dažai. Svaetali fcOftM*.
> (Arch BepRortt) ir t t

2856 WMt 63rd $U Chicte*. UL 6G6M 
T*M>{ PRMRKf 8-5884

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

takų chirurgija.
5025 CENTRAL AVĖ.

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

į perkraustymai

Leidimai — Pi Ine epdreud* 
ŽEMA KAINA

MOVING
Apdrausta* partora**ty*a»

U Ivalrlv
altanas Vilimas

T*l. 276-1882 arba 376-5996
. ■ - ■ ■ -----

Česlovas Milvydas. (1890 m.), 
idv. Jonas Vile.šis (1891 in.), 
prof. Antanas Jurgeliūnas (1892 
m.), gyd. Domininkas Bukan
tas. ped. Marcelinas šikšnys’ 
(1893m.), ped. Jonas Baronas, 
gainl. Povilas Višinskis (1891

a. a. Petras Sadauskas

Susilaukiame pasiteiravimu, ar dar turime 
LIETUVIU ENCIKLOPEDIJOS komplektu.

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 
leidinius:

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

(Kainos su persiuntimu)
Užsakymus prašome siųsti:

Lithuanian Encyclopedia Press
395 W. Broadway. Box 95

So. Boston, Mass. 02127

Gimęs 1902 metais Lietuvoje, Šakių apskr., Barzduose. 
Baigė Rygiškių Jono gimnaziją Marijampolėje ir taip pat 
Hochschule ir fur Wet-Handel mokyklas Vienoje.:Buvo dip
lomuotas ekonomistas.

Gyveno ir mirė Muenchene.
Mirė 1979 metų gruodžio 26 dieną, 7:30 vai. vak.
Didžiame nuliūdime lieka Lietuvoje trys seserys

Magdalena, Albina ir Gna, ir brolis Bernardas, su šeimomis.
Amerikoje liko sesuo Filina Braunienė su sūnumi Leo

poldu ir šeima; pusseserės K. Oriniienė. A. Jonynienė, A. 
Gudaitienė. A.
A. Plaušinaitis 
šeima.

Draugei ienė ir pusbroliai XJ. Plaušinaitis ir 
(Visi su šeimomis); giminės M. Totoraičio

gaunamus,

S125.00
13.00
7.50

Laidojamas Vokietijoje.
I. von Braun

The New-Way Apple Pie

Nuo

Midland Savings <rptn"- 
nauia taupymo ir ramu 
Pasko u reikalus visos mū 
-u apylinkes. Dėkojame 

.i? ui ims parodyta 
pas.tiko Mes r.orėtu
me būti .rims naudingi n 
ate lyic.

Sa-jkait^ apdraustos 
ki 540,000

2657 W. 67 STREE> 
Ctrcago. IL 60629 

Tel. 925 7400
6929 S^. HAXL£M AVĖ, 

i L 60^55 
T>L 5)6-9400

5 ’4%,
AAk *?i Atorto < Th* i>

♦’jKsbook Savings.

Chicagos

Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių 

Asociacijos

AM8ULAN5O 
PATARNAVIMAS

TURIME
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA-AVE. TeL: TArd» .7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, Ill. TeL: OLympic 2-1083

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

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 
4040 ARCHER AVENUE

CHICAGO, ILL. 60632

phons 254.4470

4 Savings
(Minimum $500' 

OrtdTva(e

homemade apple pie made a new way that’s

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tel-: YArds 7dl38 -1139

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, Ill. 974-4416

3354 So. HALSTED STREET Tel YArds 7'1911
Here’s real.

light, refreshing and chills in the refrigerator in about 2 hours. 
Thanks to a handy container of thawed Birds Eye Cool Whip 
non-dairy whipped topping, the pie filling is a fluffy mixture 
of spices, chopped apple and pecans, and tart complement of 
lemon flavor gelatin. To make life easier, use a packaged crumb 
crust and eliminate all baking for this luscious pie.

Amber Apple Pie
package (3 oz.) lemon 

flavor gelatin 
tablespoons sugar 
cup boiling water 
teaspoon cinnamon 
teaspoon nutmeg 
cups ice cubes 
container (8 oz.) frozen 
whipped topping, thawed

Dissolve gelatin and sugar completely in boiling water, 
stirring 3 minutes. Add spices and ice cubes and stir constantly 
vnfR gelatin is thickened, about 2 to 3 minutes. Remove any 
unmelted ice. Using wire whip, blend in whipped topping; then 
whip until smooth. Fold in apples and nuts. Chill, if necessary, 
until mixture will mound. Spoon into pie crust. Chill 2 hours. 
Garnish with additional apple slices, if desired.

Nore Dip apple slices in lemon juice to prevent darkening.

1-1/2

2 
2/3 
1/4 
1/8 

2

1/2
1

cups coarsely chopped 
peeled applet (about 
2 medium)

cup chopped pecans 
baked 9-inch graham 
cracker crumb crust, 

pooled

SOPHIE BARČUS
RADIJO lilMOJ VALANDOf

Ii WOPA.

UN IrlL A, M.
Lietuvių kalba: kasdien nuo pir

madienio iki penktadienio 4:00 
4:30 vai. vak. šeštadieniais ri 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 
vai, ryto.

Vedėja Aldona Dapkus
Telelt HlmUck 4MU

7159* Sol MAPLEWOOD AVĖ.
CHICAGČ, ILL. 60619

£ “Lietuvos Aidai’
-KAZĮ tRAIDIIONYTto

ProgrsmM vvdėĮa

Kasdien nuo pirmadienio Iki 
penktadienio 9 vai vak.

Vbo* laidos U W0PA. rtotiea. 
banga 1490 AM.

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

2646 W. 71st Street 
Chicago, Illinois 60629 

Telef. 778-5374

I MAUJISMOKXMICAOOi :j



Pagerbtas pulk. Jonas Švedas
Gruodžio mėn

Bikulčio svetainėje ('.iceroje, 
siaurame artimųjų ratelyje bu
vo pagerbtas 85 metų amžiaus 
sulaukęs savanoris kūrėjas 
pulk. Itn. Jonas švedas. Pir
miausiai tėvas J. Boreviėius S.J. 
sukalbėjo maldą. Paskui vienas 
organizatorių gen. št. pulk. Ku 
rolis Dabuleviėivs nupasakojo 
pulk. J. Švedo gyvenimo kelią 
ir pasve kino ramovėnų vardu. 
Mjr. Vihttis sveikino savanorių 
— kūrėjų vardu, K. Milkovaitis 

šaulių, ponia Leonaitienė — 
birutininkių, inž. A. Čeplėnas 
giminių. Pulk, švedas visiems 
gražiai padėkojo.

Paskui buvo vaišės ir linkėji
mai. Pulk, švedui įteiktas adre
sas su visų dalyvių parašais, o j 
jų buvo apie 60, tarp kurių be
ne 8 labai gražiai nuaugę pulk, 
švedo ir ponios Marijos anūkai.

Šia proga pasiųstas sveikini
mas su visų dalyvių parašais ir 
gen. SL Raštikiui.

Aš pulk.' švedą susipažinau

22 d .Vlado 1927 in. rugsėjo mėn. pradžioje, 
Dr. J. l'umėnu brandos kursų 
penktoje klasėje. Jis susėdo vie
name suole su Itn. Vincu Šleinių, 
o aš užpakalyje jų, kitame suo
le su Itn. Augustu Krašinsku ir 
šią poziciją nekeilėm visus ke- 
urius me'us. kol visi gavome 

brandos atestatus. Per visus ke- 
turius metus, nepasi keitėme 
blogu žodžiu, 'bet, 'kiek buvo 
nrtncma, vieni kitiems padėjo

me. i
Po 3'1 įlietų pulk, švedą susi-j 

tikau Ciceroje. Jis buvo išrink-i 
tas bendruomenės Kultūros Fon
do pirmininku, o mane pas!-, 
kvietė į valdybą. Darniai išdir-
bome tris metus. : įg

1978 m. rugsėjo'10 d., kai su- # 
degė namas kur gyvenome, -
pulk, švedo pirmas klausimas 
buvo =— ko tau labiausiai reikia? k 
Kur miegoti — atsakiau. Davė 
lova, kurią ir šiandien naudoja- y 
mės.

Ačiū ir Ilgiausių metų.
Stepas Paulauskas I

dėkui Ius apylinkės tautiečiui, 
užsisakiusiam Naujienas viene-’ 
riems metams ir atsiuntusiam

t

$5 auką, bet pavardės prašiu-; 
šiam neskelbti. (

Namai, Žema — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemi — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Reportažas iš Siuto radijo valandėlės
ši karta tema: Kalėdos ir re

ligija. Svečiai dvasiškiai: kun. 
V. Bagdonavičius, kun. P. Dylys- 
ir kun. A. Saulaitis.

Jie, kaip geri eruditai, pako
mentavo Kalėdų prasmę, evan
gelijų istorinę reikšmę, evange
lijų autorius ir kt.

Vienas paklausėjas prašė kun. 
V. Bagdonavičių paryškinti sa
vo prielaidą, kad “Striptyze” 
Įžiūrėjęs maldą. (Striptyzas, žy
do Mero parašytas ir išspaus
dintas ok. Lietuvoje pornografi
nis romanas. Amerikoje per
spausdintas, katalikų premijuo
tas ir kun. Andriekus.kaip savo 
rūšies šedevrą šį romaną prista
tė katalikų jaunuomenei.) Ku
nigui V. Bagdonavičiui, jaučiau, 
buvo nevisai malonus toks klau
simas. Jis to seno teigimo neišsi- 
gynė, išskyrus vieną ten esanti 
žodi, kurio nepaminėjo. “Kalba 
labai švelni ir maloni toje ‘mal
doje’.” Tikrai, pasakyčiau, nab. 
vus komentaras ir Chicagos ka
talikų mokslo akademijos pir
mininkui garbės nedaro. .

Viena ponia klausė dėl Lietu
vių Dienų, surengtų Toronte, iš
teklių likučių. Taipgi nepatiekė 
ataskaitų ir delegacijos Belgra
de. ALTa pranešė, Bendruome
nė ataskaitų nedavė, nors aukas 
rinko. Niekas neatsakė.

Vienas paklausėjas pranešė, 
kad 11-asis televizijos kanalas 
rodo vykstančius stebuklus: mė
to lazdas, šaukia susveikę ir t.t. 
Siutas atsakė, kad jis kartais fil-

muoja ir jam atrodo — masinė ‘ 
misterija. Kun. A. Saulaitis pri- Į 
minė Kristaus laikų gydytus į 
ligonius.

Viena siūlė vieton siunčiamų: 
šventinių kortelių — būtinas in
tymus bendravimas. Atsakė ku
nigas P. Dylys.

nepaneigė ir tie padaryti prie
kaištai neatremti.

Buvo ir daugiau klausimų, 
kuriems atsakė. Jie mums ne
visai aktualūs ir perdaug vietos

manyti, sekančiame biuletenyje 
paskelbs. K. B.

Klausytojas sakė, kad Kristus užimtų juos komentuojant.
Man klausančiam susidarė 

įspūdis, kad kunigui V. Bagdo- 
naviliui ir kun. A. Saulaičiui iš
kelti klausimai padrumstė šven
tinę nuotaiką. Kun. P. Dylys 
į klausimus per daug neįsijungė.

K. Emilis

gimė tarp arabų ir ten Kristaus j 
mokslas neprigijo. Prigijo tarp f 
žydų, nors Kristus, būdamas ant; 
kryžiaus, pasakė: “Dieve, at-į 
leisk jiems (žydams), nes jie ne-. 
žino, ką daro”. Kun. V. Bagdo-j 
navičius atsakė, jog Kristaus gi-! 
mimo metu ten arabų nebuvo.

Vienai kunigas V. Bagdonavi
čius atsakė, kad laikymasis Šv. j 
Rašto yra dorybė.

J. Janušaitis girdėjęs bažny-) lės Marijos parapijos biuleteny- 
čioje barant, kad lietuviškas 
jaunimas išvedamas i sales ir 
laukus. Kunigas A. Saulaitis pa- 
aiškino parapijos ir bažnyčios, 
struktūrą.

J. Tijūnas išgyrė kunigų reikš
mingus pasisakymus. Vienok jų- 
žodžiai nesiderina su blogais 
darbais. Rodo komunistų filmus, 
įsileidžia grupę komunistų į Jė-' 
zuitų namus, organizuoja vd 
Daunoro koncertą, sukėlusį; 
daug erzelio, Clevelande kuni- ) 
gas Blynas pasisakė, kad okupJ | 
Lietuvoje religija nepersekioja-' 
ma, kad Kronikos skleidžia 
šmeižtą, kad šeimų su vaikais 
trėmimas į Sibirą išgelbėjo lie
tuvių tautą. Tą kunigą Blyną' 
globoja jėzuitai. Bandė atsakyti 
kun. A. Saulaitis, bet tų faktų

Pranešimai biuletenyje

Marquette Parko -Šv. Merge-

Antanas Norus ]>errinktas) 
SLA 352 kuopos Detroite pirmi-!

* ininku, Nijolė šnapštienė — vice- j 
pirm.
Petras 
Burba 
do globėjais, d'. Martyna Miš
kinienė - kvotėja, Antanas Gri
nius - korespondentu.

Emi/ija Kutkierė išrinkta
Dukterų Draugijos 

troite' skyriaus pirmininke, 
Irena Alanliene - sekr., Vanda 
Balynienė - ižd., Dana Arlaus
kienė ir Ona Briedienė — val-j 
dybos narėmis.

— Juozas Masilionis, Chica-J 
j gos aukst. lituanistinės mokvk-i 
‘1 . • • Ilos direktorius, po ojieracijosl 
sveiksta šv. Kryžiaus ligoninė-i 
je. Po švenių grįž i namus.

Z į

— Š ALF AS Sąjunga ruošiasi! 
išleisti knygą “Lietuvos Spo'rtoj 
Istorija”. Tuo reikalu Čikagoje) 
įvyko pasitarimas, kuriame da-ij 
lyvavo V. Adamkus, Pr. 
neckas, J. Baris, V. Grybauskas,; 
P. Mickevičius, S. Krasauskas. 
R. Babickas, Z. Degutis, A. Su-! 
pronas, P. Peirutis, B. Ketura-j 
kis ir Z. Žiupsnys. Vyr. redaktoj 
rium pakviestas Pranas Micke-į 
vičius iš Mihvaukės ir darbų ko- j 
ordinatorium Sigitas Krasaus- -

i kas iš Toronto.

, Petras Januška - sekr., 1 
Bliūdžius - i>d., Bronius) 
ir Petras Gaižutis iž-!

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠS ĮMOK UJIMAIS.

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 W. Cermak Road Chicago, Hl. Tel. Virginia 7-774

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISU 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 Marcruette Parko centre. Leng
vos pirkimo sąlygos, labai geras biz-

Ber-inis, reta proga.

ŠIMAITIS REALTY

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą.
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Tafman Avė. 
Tei. 927-3559

Notary Public 
Insurance, Income Tax 

’951 W. 6.3rd 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. 
523-8775M. L. S.

Gausus namu uasirinkimag 
pietvakariuose

— Marija Budraitienė išrink- j 
ta Maironio lituanistinės moky I 
klos Tėvų komiteto pirmininke 
Valdybon išrinktos: Grąžint' 
Janušienė, Aldona Rygelienė ii į

— Emma Umbrazienė iš 
Brighton Parko Naujų Metų 
proga linki daug 
džiaugsmo visiems savo gimi-1 Loreta Vainienė, 
nėms, draugams 
miems. Ta proga ji skiria Nau
jienoms $5, Bažnytinei šalpai $5 Į X£trui 
"9 V* 1 VI X r A 1 1 z 1 ▼ O 1 1 1 T VA ........................................,„x.i 111 tO

laimės ir

ir pažista-

je gruodžio 17-23 d. paskelbta, 
kad parapijiečiai gruodžio S d. 
šv. Marijos Prasidėjimo švento
vei Washingtone suaukojo 895 
dolerius.

Gruodžio 16 d. rinko aukas 
popiežiui Jonui Pauliui II. Rei
kia manyti, kad daugiau surin
ko. Bažnyčios biuletenyje gruo
džio 24-30 d. nepaskelbė. Reikia velando už

ir invalidų vaikų namų statybai 
$10. '

— Inž. Algis Liepinaitis, Ri
verside, Ill., pratęsdamas pre
numeratą, parėmė Naujienų lei
dimą $20 auka. Dėkui.

— Adam Stanis, Kankakee, 
Ill., be raginimo pratęsė prenu
meratą, o savo gerus linkėji
mus atlydėjo $9 auka. Dėkui.

— Dėkui Br. Bernotui iš Kle- 
rūpestį lietuviška

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARIJA NOREIKIEN®

— Horoscopes or Astrologic< 
•Tarot Card Readings. Saturday 
. 5 no appointment neces
sary. ELINOR JAKŠTO, 17 N 
STATE St., Rm. 1717. Mes ka! 
bame lietuviškai. 782-3777 o 
925-8392. Professional Membei 
American Federation

i logers. (Pr.)
• SPECIALI 20% 

DA PRISTAČIUS ŠĮ 
MĄ. Auksiniai ir sidabriniai re 
teželiai, žiedai, gintariniai karo
liai, auskarai ir kiti papuošala 
PERKAME sidabrines ir auks 
nes monetas bei pašto ženk] 
kolekcijas. Mokame aukšta 
kainas. P ATRIA, 4207 So. Sac 
ramento - prie Archer.

Tel. 247-5081 (Pr.)

BUDRAITIS REALTY 

vairi apdrauda —INSURANCE 
3UTŲ NUOMAVIMAS—paren- 

kam nuomininkus
6600 S. Pulaski, Chicago 

Tel. 767-0600.

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

of Astro

NUULAi 
SKELB

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininku Reikia

3ECRETARY TO EXEC. DIRECTOR

National health agency seeks exp. 
secretary. Good communication skills, 
yping 65 wpm net. Dictating ma
rine exp. helpful. Good benefits & 
•alary.

Call Mrs. Zimmerman, 341-1370.
Equal Opportunity Employer M/F

SECRETARY

Yearly seasonal help wanted. Lite 
yping, filing & general paperwork, 
’erfect for mother with school age 
children.

337-0082

2608 West 69th St, Chicago, Hl. 60629 • TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

MAISTAS Iš EUROPOS SANDELIŲ

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kaštus

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

M. i I M K U S

Notary Public 
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewcod. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminią 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitoki blankai.

HOMEOWNERS POLICY

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

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

Telef. 312 238-9787
• Nemokamas patarnavimas užsukant lėktuvų, traukiniu. laivą kelio

nių (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda- į 
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus Icaštus;, ’ 
Sudarome .iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infer- j 
tnacijas visais kelionių reikalais.

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

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69fh St., Chicago, BL 60629. — TeL WA &-2737

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to saveregutariy 1 
f? I /a 0/

see us for 

financing 

* AT OUR LOW RATES

DIAMOND HEAD 
RESTORANAS

CorapovnM

SAV. ZITA IR RIČARDAS
SHLAUSTAS

OUR SAVINGS 

CERTIFICATES 
EARN UP TO

WITH REPAYMENT 
TO FIT YOUR INCOME "

£
nr

Pietūs, vakarienė, užkandžiai — vienam, dviem ar dviems šimtams. 
Amerikoniški, lietuviški ir japoniški valgiai — mergvakariams, ves

tuvėms, krikštynoms ar laidotuvių užkandžiams.
Skambinkite Zitai arba Ričardui.

Lobster $7.95. Strip steak $5.50. Butt steak $4.95.
Kugelis, dešros, įvairios žuvys, steikai, viščiukai, antys 

ir kitokie patiekalai.
Atdaras 7 dienas savaitėje nuo 11 vai. ryto iki 2 vai. po vidurnakčio.

3321 W. Columbus Drive, Chicago, Ill.
Blokas į rytus nuo 79-tos ir Kedzie)

Tel. 925-1678

&
wk J37

Mutual Federal 
Savings and loan

Gerbiamieji!

Siunčiu pašto perlaidą Nr 
16041532, S45, už 1980 metu Nau 
jienas ir už 1980 metų kalendo 
rių. o kas lieka — tai nors kuki 
parama šiam dienraščiui, kurie 
puslapiuose dažnai atsispind 
tiesus ir atviras žodis.

Ciceronas, senovės Romo: 
oratorius, rašytojas ir valstybi 
ninkas, mėgdavo sakyti: “Nihi‘ 
ėst veritatis luce dulceus” — 
Nieko nėra saldesnio už tieso: 
šviesą.

Gaila, kad yra žmonių, ir ne' 
žurnalistų, kurie arba pakanka 
mai neįvertina tiesos, arba ne 
nepajėgia griežtai skirti ją nue 
užmaskuotos klastos...

Artėjant tyro krikščioniški- 
džiaugsmo šventėms ir Naujie 
siems metams, linkiu Naujie 
noms sėkmingai skelbti neiš 
kreiptos tiesos žodį, kad lietuvis 
kojo gyvenimo vaizdas nepatek 
tų Į miglas, o visą laiką išlikti 

Į ryškia šviesa nušviestas!
P. Žibūnas 
Chicago, Ill.

SECRETARY—LEGAL

Interesting work with trial lawyer 
n pleasant Loop office, for intelli
gent person with personal injury ex
perience. Good typing skills required. 
Your inquiry will be held in strictest 
confidence.

Please call Mr. DAVIS,
372-3227

•IELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininkų Ir Darbininkių

PRINTED CIRCUITS

Inly people who want a future with 
i progressive company need answer 
his add. Day and Nights available in

SILK SCREENING 
NC DRILLING 
PHOTO LAB. 
INSPECTION 
PLATING

Elk Grove Area 640-1050

*

— Vokiečiai išgriautą kraštą 
itstatė užsienio darbininkais.

F. Zapolis, Agent 
3208 Vi W. 95th St 
Everg. Park, III, 
60642, - 424-8654

STAY1 RA**

State Farm Fire and Casualty Company

NAMŲ REMONTAS
Langai — Durys — Porcial — 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 vai d. 
Ir pagal susitarimą.

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

Chicago, Hl- 60629

2212 WEST CERMAK ROAD

Pxna Kazxxacskas, Perad**!

HOURSi Mon.7ue.Fri.9-4 Thur.9-8 Sat. 9-1

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

CHICAGO, ILLINOIS 60608 

Phonej Virginia 7-7747

TIKRAS KURIOZAS

Vienas inžinierius man paša 
kojo skaitęs spaudoje, kaip i 
okupuotos Lietuvos dainininką 
surengė Londone (Anglijoje 
koncertą. Lietuviai užpildė salę 
Žydai piketavo. Tikras kuriozas

Savo rūšies analogija pas mus

buvo per V. Daunoro koncertą 
Jėzuitų namuose. “Ultrapatrio- 
-,ai” pro piketininkų gretas nėrė 

■ v’du. nuleidę galvas. “Taria
muosius rabinus B. Kemežaitė 
švardijo Sandaroje. Tai gražus 
amžinimas mūsų, ypatingai 
Jaunesnės kartos inteligentijos, 
įasimetimo.
Su mažomis išimtimis piketa

vo daugumoje pėstininkai. O tu- 
-Į stovėti kovos avangarde, pri
zmę garsias rezoliucijas kovoti 
aries komunizmą ir t.t., tie visai 
nepasirodė. Vienas antras buvo 
šaulys, ramo.vėnas, Krivūlės pa
sekėjas. Šių organizacijų beveik 
prievolė būti su prasmingais 
alakatais pirmose eilėse.

K. Radusis

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

Naujienos, Chicago, DI. — Friday, December 28, 1979




