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KARO JĖGAS IŠ AFGANISTANO
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Sovietų

Skundą

CENTRINI VALDŽIĄ KONTROLIUOJA RAUDONOJI AR
MIJA, BET PROVINCIJOJ VYKSTA ŽIAURIOS KOVOS

Chicagos mokyklų 
krizė

SOVIETŲ VALDŽIOS PASITESIN1MAI NETURI 
JOKIO TEISINIO PAGRINDO

Prezidentas Carteris įsakė diplomatams ir kariams 
----- nepasitikėti meluojančiaU-Soviętų di^pmatais.

kė tuojau išvažiuoti į Maskvą susirūpinusios Sovietų karo jėgų 
ii’ padėti atitaisyti blogėjančius 
santykius su JAV.

KABULAS, Afganistanas. — 
Užpraeitą trečiadienį virš 100 
Sovietų šarvuočių bei šarvuotų 
mašinų iš artimo aerodromo pa
sirodė Kabulo gatvėse. Jie su
stojo prie strateginių pastatų 
bei priėjimų prie gynybos mi
nisterijos, kareivinių, preziden
tūros ir policijos būstinių. Spė
jama,kad • invazijoje dalyvavo 
50,000 Raudonosios armijos mo
derniai ginkluotų karių. Sostinę 
pilnai kontroliuoja Sovietai.

Sovietų valdžia skelbia, kad 
jie padeda draugiškai Afganis
tano valdžiai ir tik. atsijiepia į 
jos prašymą. Tačiau prosovieti
nio prezidento H. Ąmin nužudy
mas ir jo vieton paskyrimas la
biau patikimo, rodo, kad jie nori 
įsteigti Mongolijos stiliaus sovie
tinę respubliką.

Afganistano armijos daliniai, 
buvę sostinėje, yrajiųginkluoti

įvairiose provincijos'vietose įsi
liepsnoję atkaklios kovos tarp 
Afganistano kariuomenės ir ma
hometonų partizanų, menkiau 
ginkluotų, bet išnaudojančių 
kalnuotas vietas. Ypatingai at
kaklios* kovos vyksta Bamian 
provincijoje su Hazarah kilties 
musulmonais. Rusai naudoja 
šarvuočius, malūnsparnius ir 
aviaciją^gi partizanai naudojasi 
gamtinėmis sąlygomis.

Aršiausios kovos tebevyksta 
Pakistano pasienio 50 mylių 
ruože. Vienas partizanų vadas 
pareiškė, kad sukilimas rusams 
pavyko, tik dabar jie. Afganis
tane turi pilną ir atvirą karą.

— JT gen. sekretorius Kurt 
Waldheim patyrė, kad visi ame
rikiečiai, kai jiems bus leista 
išvažiuoti, gaus 10 dienų pabūti 
Teherane ir sutvarkyti savo as
meniškus reikalus.

— Visame pasaulyje sidabras 
ir varis gerokai pabrango. Už 
aukso unciją mokama rekordi
nė kaina.

— Jeigu šachui bus reikalin
ga dar viena operacija, tai jos 
nedarys Amerikoje, — pareiškė 
šacho žmona.

KALENDOReLIS CYRUS VANCE 
ai

1980

Sausio 4: Eugenijus, Medžiū
ne, Arimantas, Trainis.

Saulė teka 7:18, leidžiasi 4:32.
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CHICAGO, Ill. — Mokytojų 
unijos pirmininkas Robert M. 
Healey trečiadienį pareiškė, kad 
Chicagos mokyklų mokytojai 
neateis pirmadienį į klases, jei 
penktadienį negaus savaitinio 
čekio. Streikuoti balsavo 19,154 
mokytojai, gi 2,358 balsavo prieš 
arba susilaikė nuo balsavimo, 
kuriame dalyvavo 80 nuoš. mo
kytojų.

Unijos pirmininkas R. Healey 
prašė švietimo tarybą uždaryti 
mokyklas, jei 48,600 tarnautojų 
negaus, čekių. Tuo būdu jie gau
tų darbo apdraudos čekius, ku
rie kainuotų valstijai 7 milijo
nus dolerių- kiekvieną savaitę.

Trečiadienį, mokiniai negavo 
priešpiečiams pieno. Vanzer 
bendrovė nepristatinės pieno,

S2 milijonų skolos. Alpha Bak
ing Co. sustabdė pristatymą duo
nos. švietimo taryba, jai nesu
mokėjo $750,000 už pristatytus 
gaminius.

Uždaromas Irano 
konsulatas

Imigracijos ir Natūralizacijos 
tarnybos distrikto direktorius 
William Skidmore pareiškė, kad 
25 Irano konsulato . Chicagoje 
tarnautojams buvo įsakyta at
vykti į INS įstaigą iki trečiadie
nio 4 vai. popiet formaliam ap
klausinėjimui, bet" nei vienas 
neatvyko. Jie privalo laike 10 
dienų išvykti iš'JAV arba bus 
areštuojami ir pradėtas depor
tacijos apklausinėjimas.

Illinois, Indianos ir Wisconsin 
valstijose pradėtas Irano stu
dentų apklausinėjimas. Illinois 
valstijoje apklausinėti 2,015 stu
dentų, iš jų 182 rasti be studen
to statuso. Wisconsin valstijoje 
yra apie 500 Irano studentų, ap
klausinėti 419, rasta nelegaliai 
gyvenančių 16. Indianoje ap
klausinėta 500 studentų, 50 ras
ta nelegaliai gyvenanlių. Jiems 
patarta savanoriškai išvykti iš 
JAV arba prieš juos bus pradė
tas deportacijos procesas.

Secretorius Cyrus R. Vance 
organizuoja kovą, prieš So
vietų karo jėgų įsiveržimą 

į Afganistaną. t.

RUSŲ BOMBONEŠIAI PUOLA 
BESISLAPSTANČIUS KOVOTOJUS
SOVIETŲ PROPAGANDA LABAI NEVYKUSIAI 

INFORMAVO APIE AMERIKIEČIUS

ISLAMABADAS, Pakistanas. 
— Kabulo pranešimai nieko ne
sako apie amerikiečių pastangas 
nuversti Karmalo vyriausybę, 
bet Maskvos diriguoiami prane
šimai tvirtina, kad ČIA agentai 
organizuoja musulmonų kovas metano kariai neįsiveržtu į Ka- 
prieš Karmalo karo jėgas ir nau
jai sudarytą vyriausybę.

Maskvos kontroliuojama spau
da sovietinėje Azijoje tebetvir
tina, kad ČIA agentai suorgani
zavo ginkluotas jėgas prieš H. 
Amino vyriausybę ir ’dabar to 
pat siekia ir prieš Karmalo vy
riausybę. Afganistane nėra CĮA 
agentu, nes jiems buvo įsakyta 
išvykti iš Afganistano dar pra
eitą rudeni. Amerikiečiai neda
vė islamiečiams ginklų.

ŽIAURIOS KOVOS KINŲ
PASIENYJE

Sovietu jėgos nogėjo už- ’ 
imti visą Kinijos parienį. Afga
nistanas turi siaura liežuvį, ku
riuo didžiausi karavanai šimt
mečius ėjo iš Kinijos ir į Kini- • 
ja. Tiė karavanai ir šiandien iš / 
Afganistano dykumu eina į Ki-1 
niją ir atgal. Tame karavanų 
kelyje žuvo daugiausia rusų ka
reivių. Jie nemanė, kad Afga
nistano pasienio sargai galėtų 
taip griežtai pasipriešinti ru
sams, norintiems valdyti kelią 
į Kiniją. *

Ketvirtadienio rytą galingieji 
Sovietų lėktuvai paleisti prieš 
dykumų kelid gynėjus. Afganis
tano pasienio sargai neturi lėk-’ 
fuvii. -tie nenaiėma' smstabdvti 
lėktuvu. bef afganistaniečiai dar 
priešinasi. Rusai kelio į Kiniją 
nekontroliuoja. ‘ ~ •

RUSAI ATIDŽIAI’ ‘ ?
.J 5AUGOKĄBULĄ

Sovietu pArtifihi

užėmusios strateginius Kabulo 
punktus, sostinę visai izoliavo 
nuo krašto. Dabar rusų karo jė- 
?os nieko neileidžia i Kabulą ir 
■nipko neišleidžia iš Afganistano 
sostinės. Rusai bijo, kad Afga- 

bula ir ten .neišmuštų visų karo 
atstovu.

Karmalo vyriausybė bandė 
patraukti savo pusėn buvusius 
Afganistano karius, bet jiems to 
nepavyko. Kariuomenės daliniai 
priešinosi. Jie prisileido arti žy
giuojančius rusus, o vėliau juos 
kirto kulkosvaidžiais. Vėliau su
imti Afganistano kariai buvo 
sostinės gatvėmis nuvaryti į ka-

DAUG LAIŠKŲ SENA
TORIAMS

r,;<'cr-r> lietuviai surinko net 
apie 1800 oarašų po laiškais JAV 
senatoriams, prašant, kad pa
remtų rezoliuciją Nr. 54, ragi
nančia JAV vyriausybe Baltijos 
valstybių reikalą iškelti Madri
do konferencijoje.

Parašus renkant daugiausia 
pasidarbavo (R) Lietuvių Bend
ruomenė. net ir laiškų siuntimui 
pašto ženklams paskirdama apie 
200 dolerių. Kaip žinome, jų ir 
kitų lietuvių bei apskritai pa- 
baltiečiu nastangos atnešė vai
sių: rezoliuciia buvo priimta. 

" • (ALTos informacija) 

' — Sovietų karo jėgų įsiverži
mas i Afganistaną atidėjo stra
teginių atominių ginklų sutartį 
neribotam laikui.

■ žemės drebėjimas Azores 
salose paliko be pastogės 15,000 

• žmonių. Nukentėjo vienas JAV ( 
garažai. " t.uriį ?

Prezidentas atšaukė 
ambasadorių

WASHINGTON. D.C. Pre
zidentas Carteris įsakė Ameri
kos ambasadoriui Maskvoje 
Thomas Watson tuojau grįžti į 
Washmpfona *r padėti vyriau
sybe* išaiškinti, kodėl Sovietų 
valdžia, tiek daug kalbėjusi 
anie detent ės pagrindus, ryžosi 
im^s invazijos i Afganistaną.

Prez dent as Carteris dar ir 
šiandien Iraną skaito svarbes
niu dalyku, regu Afganistaną, 
bet prezidentas pareiškė, kad 
Sovietų valdžia neturi teisės 
grobti greta šimtmečius gyve
nusios Afganistano tautos ir 
valstybės.

Šoveių valdž’ą, pamėgdžio- Į 
dama prezidentą Carterį, savo i 
ambasadoriui Washingtone įsa-

S. Demirel nepajėgic 
suvaldyti teroristu

ANKARA, Turkija. — Turki-'■ 
j.O§ karo vądaį, štabo viršininko mečius Afganistane gyvenusių 
suk* lestame pasitarime, priėjo 
išvados, kad dabartinė premje
ro Demirel vyriausybė privalo 
suvaldyti golvą kelian
čius teror' .tus ir separatistus. 
Kariai a^iarė reikalą ir ..atarė 
viešai Įspėti dabari’’’ premjerą, 
kad jie gali būti . .įversti suvar
žyti politinę laisvę ir imtis 
griežtesnių priemonių prieš da
bartinę vyriausybę, jeigu vy
riausybė ir toliau nesiims efek
tyvių priemonių prieš teroristus.

Rinkiminės kampanijos metu 
premjeras buvo prižadėjęs su
stabdyti teroristus ir separatis
tus, bet' dabar to nepajėgia pa
daryti. Praeitą ketvirtadienį ka
riai padarė pirmą įspėjimą, nu
rodydami. kad praeitais meta;s 
dėl pagyvėjusios teroristų veik
los žuvo 100 žmonių.

Fanatikai bandė nužudyti 
sekr. Kurt Waldheimq

TEHERANAS, Iranas. — Už
sienio reikalų ministeris pareiš
kė, jog Irano fanatikų grupės 
atstovai norėjo nužudyti Jung
tinių Tautų generalinį sekreto
rių Kurt Waldheim, kai jis ruo
šėsi padėti ve ir. k*' ant žuvusio 
karu k r o MinL.tnL Gotbzadė 
pakurto) inai pareiškė, kad pasi- 
kalbėjipias su Jungtinių Tautų 
gen. sekretoriumi buvo naudin
gas keliais atvejais.

Tuo tarpu sekr. Waldheimas 
pareiškė, kad jis neįpareigotas 
kalbėti jokiais kitais klausimais, 
kol nebus išspręstas 50 įkaitų 
klausimas. Sekretorius manda
giai atsakinėjo į ministerio pa
klausimus ir pareiškė, kad kitos 
problemos bus aptartos ir vėliau 
bendrai išsprendžiamos.

— Romos teisme paaiškėjo, 
kad Italijos teroristai palaiko ry
šius su Amerikos, V. Vokietijos 
ir Ispanijos teroristinėmis gru
pėmis.

— Saudi Arabijos naftos mi- 
nisteris.. Jamaiy. pareiškė, kad 
Amerika Jau turi sudariusi di-

-akeles naftos atsarga*..

NEW YORK, N.Y. — Jungti
nių Tautų Saugumo taryba ket- 

j virtadienį pareikalavo Sovietų 
■ Sąjungos vyriausybę pasiaiškin
ti dėl įsiveržimo į Afganistaną. 
Sovietų valdžia aiškinosi, kad ji 
buvo prašytą pasiųsti karo jė
gas, kad pasipriešintų į Afga
nistaną įsi veikusioms užsienio 
jėgoms, tuo tarpu krašte vienin
teliai užsieniečiai yra 
kariai.

Skundas Saugumo
*

aptartas Briusely j e.
įteikė JAV ir’kitos valstybės,

įsiveržimu į Afganistaną. Taip 
pat skundžiasi ir Pakistanas. 
Vyriausybė nežino, ką jie galėtų 
padaryti su atbėgusiomis afga
nistaniečių šeimomis. Nespėjo 
Sovietų karo jėgos peržengti 
sienos ir pradėti deginti šimt- 

kalbėjosi su 
kitais komu-

Jam buvo 
turi skubėti

kaimiečių namus,’' tūkstančiai 
afganistaniečių įsiveržė į Pakis
taną ir prašo pagalbos nuo įsi
veržėlių. Šių metų sausio 2 die
ną Pakistane jau buvo 90,000 
afganistaniečių moterų, vaikų ir 
senelių. Jie bėgo ne nuo ameri
kiečiu. kaip Maskvos karo ma
šina skelbė, bet bėgo nuo rusų 
karių, įsiveržusių į Afganistaną.

Sovietų karo jėgos skelbia, 
kad Afganistano vyriausybė 
kvietė . Sovietų karius padėti 
jiems apginti vyriausybę nuo 
užs'en;o agentų, įsistiprinusių 
islamiečių tarpe ir neleidžiančių 
vyriausybei krašto administruo
ti. Tuo tarpu tikrovė yra visai 
kitokia. Nei Babrako Karmai, 
nei H. Amino, nei N. Tarakio 
vyriausybės nebuvo afganista
niečių vyriausybės. Jos buvo 
Sovietų agentų įtakoje. Visus 
šokdino Maskva. Taraki buvo 
Sovietų sostinėje, 
pačiu Brežnevu ir 
nistų pareigūnais, 
priminta, kad jis
i - Kabulą, nes ten ruošiamas 
perversmas prieš jo vadovauja
ma vyriausybę. Nespėjo jis 
grįžti į Kabulą ir prezidentūroje 
sukviesti artimiausius draugus 
padėčiai aptarti, jis pirmą die
ną buvo nušautas H. Amino. Jis 
nemiegojo tris dienas ir tris nak
tis. bet toje pačioje prezidentū
roje, kurioje buvo nužudytas 
Tarakis, Amin pasiskelbė prezi-j 
dentu.

Dabar įvykiai pasikartojo. 
Oficialiai paskelbta, kad Afga
nistano “valstybinė taryba”, ap
svarsčiusi Amino savavaliavimą 
ir “nepajėgumą” vesti krašto 
prie taikos, jis buvo nuteistas 
ir sušaudytas. Krašto preziden
tu paskelbtas Babrak Karmai, 
kuris tuo metu visai nebuvo Ka
bule. Pakaitas padarė rusai, ku
rie, praėjus keturioms dienoms 
po Amino nužudymo, rusų lėk
tuvu Karmalą parvežė iš Čeko
slovakijos ir jam įsakė sudaryti 
naują Afganistano vyriausybę. 
B. Karmai pakvietė rusų karo 
jėgas jo . sudarytai vyriausybei 
ginti. i

Rusai nelaukė tokio 
pasipriešinimo

Sovietų karo vadovybė nema
nė, kad Afganistano kariai ir 
krašto gyventojai taip jau at
kakliai priešinsis gerai ginkluo
tiems rusams. Jie nesitikėjo, 
kad veik beginkliai kariai pei
liais puls sostinės gatvėmis su
tiktus patruliuojančius rusus. 
Kabule vienas Afganistano ka
rys. netekęs kareivių, šautuvo ir 
šovinių, paprastu peibu gatvėje 
nudūrė .du Sovietų ka ius šis 
įvykis privertė Sovietų kariuo
menės vadovybę izoliuoti Ka
bulą nuo viso krašto.

Kabule buvusieji užsienio dip
lomatai vengia susitikti su B. 
Karmalo vyriausybės nariais. 
Nenori," kad asmeniški ryšiai 
priverstų juos pripažinti naują 
komunistinę Afganistano vy
riaus., I ",

Kinija seka rusu 
įsiveržima

PEKINAS. Kinija. — Kinijos 
vyriausybė labai atidžiai seka 
Sovietų karo jėgų įsiveržimą į 
Afganistaną. Kinijai rūpi lais
vas ir nepriklausomas Afganis
tanas, nes į Kiniją kiekvienais 
metais eina didelė prekyba ka
ravanais.

atstovas Saugumo taKinij
ryboje jungiasi paklausti kelių 
dalykų, kurių kitos valstybės 
nėž’no ir nėra informuotos. Ki
nija negali suprasti, kuriais su
metimais JAV rodo tokią didelę 
kantrybę. Kiniečiai tvirtina, 
kad jie tokios kantrybės nega
lėtu parodyti.

Kinijos atstovas Saugumo ta
ryboje gavo instrukcijas, kokius 
klausimus taryboje paklausti.

Zi'IGNIEW BRZEZINSKI 
National Security 
Affairs Adviser

Prezidento saugumo reika
lams patarėjas Z. Brzezins
ki patarė padėti Pakistanui 
gintis, jeigu prez. gen. Zia 
bus pasiryžęs ginti kraštą 
nuo Sovietų okupacijos.

Rusų kariai gina Karmalo vy
riausybę, bet visas kraštas prie
šinasi rusų pastatytai vyriausy
bei ir Karmalui. Rusai turės 
Saugumo taryboje aiškintis, ko 

į Jie veržiasi. į AfganisHną.
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Kautynės, kuriose buvo išgelbėta 
nepriklausoma Lietuva 1

(Ištraukos iš knygos' “Kovos dėl Lietuvos nepriklausomybės ’)

“Žvalgybos daviniais ir iš pra 
ėv’^u mū'-u pusėn vietos gy- 
veu <> u suzinoiome. kad lapkri- 
č o '31 d. lenkai lengiasi pulti 
l"kme kryptimi, užimti ją 
i” ?i.i Kąuno link. Lapkričio 18 
d. ’-'•taJionii ir k”ooų vadai su- 
-:~'čko i Viešu kaimą, pulko 
štaban. pasitarti kas daryti. Bu 
'■'» vrku, kad lenkams puolant 
mes nieku būdu negalėsime at- 
■’IsikytL nes dalys silpnos ir 
nėra jokių rezervų. Pradėjome 
•eškoti ’šeities suardyti lenkų 
planus.. Visi nusiminę, susirū- 
p'nę, bet veiduose matosi pasi
ryžimas. Nutarėme, kad gintis 
negalima, nes visvien lenkų ne
sulaikysime ir patys žūsime, to
dėl reikia pulti. Bet visus ėmė 
nerimas dėl mūsų jėgų silpnu
mo. Staiga sustiprėti negalima. 
Jeigu ryt mes nepulsime, tai 
poryt lenkai mus puls.

(Pastabos: Lietuvos padėtis 
tuo metu buvo katastrofiška. 
Lenku raitininkų brigada, įsi 
veržusi į fronto užpakalį siau 
tė rytinėj Lietuvos , dalyje, 
pasiekusi Kėdainius.1' Pryšaki
nėse fronto linijose. • menkai 
ginkluoti, ilgų kovų. išvargin-

• ti ir labai sumažėję mūšų da.- 
liniai tūrėjo atlaikyti stiprias 
Želigovskio pulkų atakas. At
rodė, kad jau artėja • nepri
klausomai Lietuvai' trag’šką 
valanda...) ' 1 '
Susitarta taip: lapkričio .19 

d. naktį pėstininkų pulko III- 
batalionas (apie 137 šauliai) 
susirenka Barčiu kaime ir 5 vai. 
rvto išeina, kad užeitų priešui 
iš užpakal'o nuo Giedraičių. II 
b-nas, išlaukęs tam tikrą laiką, 
artinasi prie Širvintų Ukmer
gės — Širvintų keliu ir drauge 
puola pr’ešą iš užpakalio ir pry- 
šakio pagal sutartą ženklą.

(Širvintose turimomis , žinio
mis buvo apie 1800 lenkų pasi
ruošusių didžiajam puolimui?)

Apie šį nutarimą buvo pra
nešta karo vadovybei, kuri su
riko ir įsakė pulti. III batalio
nas ;šėjo lapkričio 19 d. švin
tant. Ėjo mišku, kuris tęsėsi de- 
šiniuoiu Širvintos upės krantu 
nuo Viešu iki Motiejūnų — Gie- i 
draičių kelio apie 14 km. B-nas 
ėjo be jokios žvalgybos, apsau
gos ir vadovu; reikėjo tyliai lai
kytis, niekam nepasirodyti, su
tiktus miške žmones sulaikyda
vome ir vedėmės kartu, kad jie 

^negalėtu apie mus pranešti prie 
šui. ^Telefono vielos, pratęstos 
s r vintų į Zybalus, buvo keliose 
vietose nukirstos. Pagaliau po 
7 valandų žygio per mišką ir 
pelkes apie 12 vai. išėjome ant 
kelio, kuris eina iš Širvintų į 
Giedraičius, tarp Motiejūnų ir 
Gavėnių kaimų. Žygis buvo la
bai nejaukus. Čia reikėjo vėl 
įlipti į telefono stulpą ir nukirs
ti laidus. Keliu pasukom Motie
jūnų link ir priėję miško pa-» 
kraštį pamatėm kaime daugybę 
'enkų kareivių. .Jie stovėjo ei
lėje ir ėmė pietus. , Atstumas 
jki kaimo buvo apie 300 met
rų. Nieko- nelaukdami mes per- 
sirikiąyom į kautynių rikiuotę, 
t. 1 i dvi grandines — viena 
paskui kitos, ir pradėjome bėg
ti-kaimo link. Lenkai nekreipe 
dė.meš’o, matyt, jie niekuomet 
ir nemanė, kas iš čia galėtų juos 
pūltf
sfati ...pradėjom šaudyti tankia 
ugnimi į išsirikiavusius prie vir-

tiitą metėsi į Paširvinčio — 
dvarą ant baterijos, kuri stovė
jo palei dvarą. Įdomu, kad len
kai j mus nepaleido nė vieno 
šautuvo šūvio, tiktai baterija, 
stovėjusi prie Paširvinčio dva
rą. keletą kartų bumtelėjo, nors 
žajos nepadarė, nes sviediniai 
visą laiką krito mūsų užpakaly
je kur tik vienas vienintelis saj 
nitarijo3 puskarininkis buvo su
žeistas. Baterija greit nustojo 
šrudyti; karininkas vadovavęs 
baterijai buvo nušautas; karei
viai išsi’oėgiojoįmūsų gi karei
viai pribėgę išėmė pabūklų už
darus ir paslepė-JBaialton^s nie~ 
ko nelaukdamas puolė: Širvintų ■ 
miestelį iš pietų. Kas buvo su
tikta miestely — viskas varoma 
kartu. Batalionas, išėjęs; į mies
telio ž’emių oųsės galą. Jįšsiyare 
apie 200 belaisvių. žpie^lOO ar-j 
kliu, kurių apie 40 porų pakin-; 
kytų vežimuose; vežimai gi pil-.1 
ni šautuvų, kulkosvaidžių ir ki- j daUg paslėpto tuno. III batalio

nas į Širvintas nebegrįžo, nes 
visas išsisklaidė begabendamas 
karo grobį ir bevarydamas be
laisvius. II b-nas dar turėjo pe
reiti Širvintų miestelį iš žiemių 
į pietus ir išvežti paimtas iš len
ku patrankas, stovėjusias prie 
Paširvinčio dvaro, kurių III b- 
nas negalėjo su savim paimti.

Patį pagrindinį vaidmenį šio
se kautynėse suvaidino su III j

1
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to karo grobio. Įsivaizduokite; 
sau: arklius veda lenkų karei-! 
viai, ir tik ant paskutiniųjų ve-j 
ž’mų keletas mūsų linksmais 4 
veidais kareivėlių komanduoja I 
lenkams, šis nepaprastas trans 
portas labai tvarkingai juda Uk; 
mergės kryptimi. Taip pat eina j 
būriai belaisvių, vos dviejų —’ 
trijų mūsų kareivių lydimi. 1 

' / !Kada’ III batalionas puolė iš;
užpakalio, tai II batalionas dėl! batalionu jo vadas vyr. Itn. 
įvairių priežasčių ir susidėju-! Teodoras Balnas. Jis, ne kas ki- 
sių aplinkybių nesuspėjo prieiti ^s, sugalvojo patį manevrą, jis 
prie Širvintų, nors reikėjo iš su. savo batalionu buvo ir pats

Laima Stepaitienė mūsų kocertinėj scenoj
Giacomo Puccini operos “La žinimas. Savo dainavimą jį nu- 

Bohenie” siužetas paimtas iš H. spalvina atlikimo aistra, melan- 
Murgerio knygos. Tai “Sdenos cholija, nostalgija, tuzinais aki- 
dela Vie de Boheme’’. Centrinis mirksnių niuansų. Tai virpanti 
operos'personažas, jaunuolė'Mi
mi, libretisto ir kompozitoriaus 
pristatoma lokiais bruožais: 
Mimi AT?a žavi mergaitė ir to
kio tipo, kuris veikiai patraukia 
ją poetizuojančid Rudolfo dė
mesį. Ji yra dvidešimt dvejų 
melų amžiaus, lengvutė, j 
traukli, žaisminga, Jos veide 

,. - '7 , ” i švyti aristokvatiško grožio ato-viso eiti tik ap^e 4 kilometrus, i Pagrlndims vykdytojas. Pasiu-j .
III batalionas, perėjęs ir išlais-į vykdyti manevrą pritarė! ' h s- J as’ ® 1VU. a 
_ Širvintas® s-X H iat.] 1 divizijos vadas pik. Adomavi-^’-a Į- 

1’4 km. į žiemius nuo Širvintų. į riųs. Gavęs įsakoma vyr ----
__ miestelis tęsėsi apie 2 km ii-, T- Balnas tuojau nuvyko į Bar-

tųvių. lenkus, norėdami sukelti gio; Kada III bat. pradėjo pulti Į čius ruoštis žygiui. Mažiau pa- 
iuose uan/ka. Kaime būta ba- iš pietų, tai daue lenku susku-'jėgių kovotojų jis neėmė. Veži-j ® A’ 

lauko virtuves ir visa kas nas La:ma Stepaitienė pasirodė

nuotaikų pynė.
Programos pirmoj daly buvo 

pasauliui familiariški dalykai: 
G. Donizetti artėjimas prie pilno 
koloratūros polėkio “Meilės elik
syro” arijos, graudžiai koketiš
koji Puccini Mimi, G. A. Rossi-

pa-į ni arija iš “Sevilijos kirpėjo”.

Pabėgę kokį 100 metrų1 vines

iš pietų, tai daug lenkų susku-

jkia jai kamelijos blyškumą, ji 
visa per regima . . .

Savo debiutiniame dainų ir
, kuriame sopra-

juose panikai Kaime būta ba
taliono kareivių, brigados šta- bo išsprukti keliu Žybalų link, 
bo ir kitų komandų. Sunku įsi- Jeigu II bat. nebūtų pavėlinęs, 
vaizduoti, kokia maišatis prasi- tai III bat. būtų galėjęs drąsiau i 
dėjo lenkų stovykloje'po pirmų ! ve’kti ir, be abejo, Širvintos j 
šūviui Pietūs, žinoma, buvo sut- i būtų buvusios geriau išvalytos 
rukdyti. Kaime prasidėjo triukš ir grobs būtu buvęs keleriopai; 
mas ir sužeistųjų vaitojimai, didesnis. Kaip vėliau gyvento-! 
Sužeistųjų niekas nebežiūrėjo? jai nasakojo, miestelyje buvo - bataliono 6 kuopos vado vyrJ

• . - v - : vi • v • 1 >1 ’ Itn 7 Šalkausko dėl tu kmitv-1 yo atrankaus repertuaro atlikinės nebuvo kada. Kaime musis- hke daug pasislėpusiu lenkų ka-,.un- ^aiKausxo nei ių kuui> v .^ia Jmu ji užkariavo labai reiklia

mus, 
sunkintų žygį per mišką, jis pa
liko Barčių kaime.

Vis dėlto ir II>bataliono įna
šo šioms S

gausiai lietuvių losangelėnų au
ditorijai gruodžio' 1 su Mimi ari
ja iš G. Puccini “La Boheme”

Širvintų kautynėms1 (Mane vadina Mimi) solistė įro- 
negalima visai paneigti ar tylo-|d^’ ^ad ji yra lietuviškoji Mimi 
m^s apeiti, tad čia ir duodamas f]^iškai ir vokaliai. Operoj ji 

užkariauja poetą, o rečitaly sa-

canto tematiką, teikia progra
mai žanrinio selektyvumo pobū
vį, tačiau tai dainininkės išti
kimybė sau.

Programą šiitai pravedė L-- 
I)‘K. Birutės draugijos Los An
geles skyriaus pirminiskė Rūta 
Šakienė.

Po' koncerto apatinėj salėj 
buvo tautinių drabužių paroda., 
į ją, Laimos Stepaitienės rečita
lį baigus, jautriai pakvietė pub
liką buvusi Kauno operos pri
madona Vincė Jonuškaitė ir pa
rodos organizatorė Julija šlape- 
lytė.

Iš Darb. 1979 m.

kiai'nesustojo, bet perbėgę per 1 rininku ir kareivių, t taip patrir užkariavo labai reiklią 
Los Angeles melomanų audito
riją.

Šiuo rečitaliu, kuris buvo’ Šv. 
Kazimiero parapijos salėj, Lai
ma Stepaitienė neabejotinai įro
dė esanti kaliforniškių dainos 

a ir lietuviškai 
Jos dainavimo 

mokyklos, vokiškoji ir itališko- 
Akmėnių kaimo. Artilerijos pa- talkino' jai atrasti save-ir su
ruošimas buvo suderintas su bū- griežtoj dainaMmo bravū- 
rių veiksmais. Aš mačiau būda- yai* opozicijoj. Jai taip pat nepri 
mas Akmeniuose bėgančius lenpm^na neutralus bei canto išpa- 
kus, palikusius visą savo turtą j 
Širvintose. Vakariniame Širvin- ; 
tų pakrašty sutikau raitą vyr. 
itn. Balną, 7 III b-no" vadą. Apie 
kokį čia vėlavimą galėtų būti J 
kalba? Abu batalionai 7/III ir 
741 beveik vienu laiku priar
tėjo Širvintas: vienas iš.’ rytų, 
kitas iš vakarų.

Širvintų kautynėse į nelaisvę 
paimta 200 lenkų kareivių, ir j 
daug įvairaus karo grobio ten; 
žuvo lenkų Gardino pulko va*į 
das. Tačiau dar svarbesnė tos 
dienos Širvintų kautynių reikš- 

i mė ta, kad buvo sutrukdyta 
lenkų pradėtoji pėstininkų ofen 
zyva. Tik pasyviai gindamiesi} 
mūsų labai sumažėjusio 7 pėst. 
pulko 2 batalionai jokiu būdu 
nebūtų pajėgę atlaikyti daug: 
kartų didesnės lenluį pėsrininkų 

» masės puolimo. Šis laimėjimas 
žymiai pakėlė m ūsų karių dva- - na;cio 
šią ir leido mūsiškiams perimti ’ str. Cleveland, Ohio 44119. 
J savo rankas karo yeiksmų ini- Pr.

nių pasisakymas/:
vimo pasakysiu tiek, kad puo- 
lantieji iš vakarų būriai,- gal 
tiksliau būreliai saujelės, vi
so 120 — 130 durtuvų buvo len
kų saugos apšaudyti iš Akme- v
nių, o vėliau savo ruožtu vienas i
6 kuopos būrys apšaudė lenkus PaJė£a» skolintm 

upelio operai Chicagoj. J

i

i

iš dešiniojo Širvintos 
kranto ir 4 kuopos būrys nuo

ciatyvą.
Knygos “Kovos dėl Lietu

vos nepriklausomybės’’ auto
rius dr. A. Rukša, pats kaip 
Lietuvos karininkas dalyva 
ves kovose su lenkais, labai 
kruopčšiai surinkęs žinias iš 
lietuviškų ir lenkiškų šaltinių 
paruošė didžiulį veikalą, kuri 
LKVS Ramovės Centro Val
dyba talkoje su “Kario” re
dakcija bei administracija iš- 

- leis dviem stambiais tomais.
Visi “NAUJIENŲ” skaityto
jai, ypač ramovėnai yra kvie
čiami į talką gelbstint C. Val
dybai atlikti ši svarbų darbą. 
Kviečiame tapti knygų leidė- 
jais-mecenatais ar garbės pre
numeratoriais.

Laiškus su čekiais prašome 
siųsti CV pirmininko A. Jo- 

adresu: 1223 E. 175
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^rxaenca lt tt&e place that » rrnrte 
out of dreamM. And, U3. Saving* 
Bond* have been helping tn make 
happy dreamt cocne true for years.

Noir, Banda mature in les* than 
<ix year*. That means your dreams 
c»n come true feeder than ever before.

You can buy shares in your parti- 
ouRr dream by joining the Payroll 
SanDg* Plan where you work, or the 
iood-u-Mundj pian whdre yon h^nk.

Rmare you know it, your A^^aricaji

lake stock
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_ TAVO ŽODIS YRA TIESA
x .. 17:17

IR PAŽINSITE TIESĄ, O TIESA IšLAISVLNS JUS 
z Jono 8:32

Sodrioji, tragiškai jausmin
goji E. H. Griego Solveigos dai
na buvo atlikta Mūrii resursų 
rėmuose. Buvo pagaųliai įdomi 
J.E J*. Massenet" ir F. P. Tosti 
garsiausiųjų bei canto roman
sų “Elegija” ir “Ideale” kon- 
rontacija. Solistė atliko tuos 
veikalus ptimistiškai, be tradi
ciškai tamsios tonacijos. ..ir

Programos struktūrine nau
jovė : lie ūai kompozitoriai an
troj rečitalio - sekė pasau- 
.iui žinomus kitataučius. Tai ne- 
yginant pabrėžtinas respektas 
saviesiem. Dainininkė atėjo prie 
ų sušildžiusi balsą ties lutais, 
čai buvo V. Jakubė'nc “Gėlės iš 
leno” (žodžiai K. Binkio), J. 

Jrucdžio “Rūta”, Rugiaugėlės’’ 
r "Aguonėlės (visi žodžiai K. 
3inkic), D. Andrulio “Vestuvinė 
liaudies 
“žemei’’ 
tės), G. Gudauskienės “Apynė
lis” (variacijos), A. Vanagaičio 
“Dobilėlis”. '

daina”, K. Kavecko
(žodžiai V. Palčinskai-

Solistė dramatizavo V. Jaku- 
bėno baladę “Gėlės iš šieno”, 
ornamentikos rėmuose tai buvo, 
drama savy. Gėlės iš šieno pra
žydo.

Pianistė Rainio'mįa Apeiky- 
ė, akomponavusi solistei, buvo 

bendro vokalo ir piano dranos 
drama, kaip visada, atradusi 
>uikų kontaktą‘su atlikėju.

Solistė dainavo bisui. Rečita
lis palydėtas audringomis ova- 
:ijomis,

Laima Stepaitienė palaimin
gai valdo pasažų akcentus, atvi- 
o balso proveržiai savi bendra
tie ornamente, tembras jaukus, 
retkarčiais aštrokas, re|>ertua- 
as atrinktas, vengiant dainavi

mo bravūros, adoruojant 'bei

NAFTA - JUODASIS 
AUKSAS X,

Skaitome, kad geltono aukso 
kaina yra iškilusi į pačias aukš
tumas, tačiau su juo lygiagre
čiai kyla ir juodojo aukso — 
naftos kainos. Kaip spauda ra
šo, arabų šeikai ir kiti prisiskai
tę apie legendarinius JAV naf
tos kompanijų pelnus, jais su
sižavėjo ir nutarė kelti jų eks
portuojamos naftos kainas. Taip 
tas gyvenimo ratas ir sukasi, su
keldamas paniką ekonomijoje. 
Nafta tai gyvybinis kraujas, be 
kurio visi gyvenimo ratukai sus 
totų. Taigi kas valdo naftą tas 
ir valdo ekonomiją ir gyvenimo 
progresą. •

Mūsų kompanijų naftos mag
natai, pertekę nežmoniškais pel- 
nais, stengiasi užimti jau ir ki
tas verslo šakas. Mobil Oil kom
panija nupirko Chicago žino
mas Montgomery Ward-preky
bas. Gulf Oil bendrovė, veda 
derybas nupirkti Ringling Bros. 
Circus. Dar ta pati Gulf, Exxon, 
Philips ir kitos bendrovės dide
lius pinigu^ ętedą jfūraniųmo 
iridifštriją. 'Tokie pasakiški <į>el- 
nai turėtų "būti pažaboti.

J. J-tis.

Moterų žinovas

— Moterys gali daug daugiau, 
kentėti negu vyrai ir visai ne
aimanuoti, — sakė- vienas.- An
trasis paklausė:

— Iš kur ta tai žinai? Ar tau 
sakė gydytojas?

ENERGY 
WISE .v

Lbrtft mm oi diswaatwr 
to once a d«y, after the 
evening meal, and cut 

. excessive use or water 
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• Redaguoja MIKAS ŠILEIKIS

.e

G. Žumbakienės grafikos darbų paroda

M. Šileikis Čikagos Akvariumas (akvarelė)

"H 
1i

Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejuje (4012 Archer Avė.), 
nuo gruodžio 16 iki sausio 10 
dienos vyksta dail. Giedrės 
žumbakienės ofortų ir monoti- 
pų paroda. Išstatyta dviejų me
tų laikotarpyje atliktų apie 30 
darbų. G. žumbakienės paroda 
ne eilinė, bet talentingos meni
ninkės žymus įnašas šiolaikinio 
meno aruodan.

šia proga dera arčiau susipa
žinti su dailininkės pasiektais 
laimėjimais. Ji gimė Lietuvoje 
Į JAV atvyko 1949 m. Įstojo į 
St. Xavier kolegiją, ten įsigijo 
Bakalauro laipsnį. Studijas tę
sė Chicagos Meno institute, 
įsigyjama Magistro laipsnį gra 
fikos srityje. 1977 m. dėstė me
ną' Northwestern universitete 
ir kitose mokyklose. Dalyvavo 
daugelyje parodų ir laimėjo 
premijų.

Dail. Žumbakienė prieš kele
tą metų gražiai reiškėsi metalo 
plokštelėje įdegindama kūrinį, 

. tai • retai naudojama techniką, 
bet rezultatai labai geri. Buvo 
net manyta, kad ji šiomis prie
monėmis ir apsiribos. Dabar 
josios grafika tik patvirtina 
dailininkės šakotą talentą. Visi 
jos kūriniai technikos požiūriu 
laisvi nuo akademinės discipli? 
nos. Spontaniška linija ir tam
sios toninės plokštumos, suda
ro dekoratyvinius variantus, 
Apstu originalių ’ išraiškos for
mų, net turi surrealistinių už- riau įrėminti. Į akis krinta per-

uominų, pav., nedidelio forma
to kurmelis “Christian Radich”, 
kat: nr. 13. Trijų paveikslų 
ciklas: “Amžina naktis”, kat. 
nr. 7 — vakaras — naktis rytas. 
Ypatingo dėmesio paveikslas 
“Antrasis saulėleidis”, kat. nr. 
20. čia autorė pavaizduoja fizi
nę tikrovę, bet jos neišryškina, 
regimieji daiktai pavirsta mi
ražu. “Smėlio pakrantės”, kat. 
nr. 1, — kūrinys turi realistinių 
užuominų, bet teikia giedrių 
estetinių nuotaikų. “Taos gom- 
tovaizdis”, kat. nr. 2 — Ame
rikos vakarinių valstijų karš- . 
tos saulės kaitinamos dykumos. 
Skurdūs augalai ir balsganos 
žemės properšos švyti pro šake
lių raizganas.

Gal ne kiekvienas gali su- 
-orpasti ir įvertinti Giedrės 
Žumbakienės kūrybą, ypač kaip 
kompozicija “Tarp debesų”, kat. 
nr. 5, šis kūrinys “daugiavaiz- 
dis”, padalintas į diptikus ir ■ 
triptikus. — sudėtinga kompo
zicija, žiūrovą įtaigoja ilgiau 
apsistoti ir įsižiūrėti. Vienas di
desnio formato paveikslas “Lake 
Michigan”, kat. nr. 4, — su- i 
dėtinga kompozicija, bet nėra , 
atviros gamtos kopija. Mažesnio 
formato paveikslai suponuoja j 
abstraktą ir kolažo struktūrą, — 
grynai žmogiškos aplinkos vien 
tįsumas.

Tiktai kai kurie didesnio for
mato paveikslai galėjo būti ge-

-
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EPIDEMIŠKOS MENO VAGYSTĖS
Po antrojo pasaulinio karo 

visame pasaulyje išsiplėtė meno 
brangenybių vogimas ir gabe
nimas iš vienos valstybės į kitą. 
Muitinės apeinamos lengviau, 
negu narkotikų pirkliams. Dėl 
dolerio nuvertinimo, narkotikų 
šmugelninkai pri ma vogtus pa
veikslus. Bet tokie sukčiai pa
tenka i sekliu .rankas.-

Tarptautinis vagių tinklas 
brangiuosius paveikslus moka 
vogti, moka ir paslėpti. Praei-

. tais metais Toronte, Kanadoje, 
; visa Gcdaro galerija buvo iš
vogta, įskaitant ir Picasso pa

liai ligi šiol nesusekė vagių, nei > 
atgavo pavogtų meno vertybių.

Amerikos vagys pavogtus me 
no turtus išveža į Šveicariją, 
Pietų Ameriką, daugiausia, į 
Venecuelą ar Colombiją. Praei
tais metais buvo apvogta meno 
galerija netoli Vatikano. Pran
cūzijoje buvo pavogta meno kū
rinių už kelis milijonus dole
rių. 1978 m. iš Chicagos Meno 
instituto buvo, pavogta trys,. Cę- 
zanno paveikslai. Kalėdų šven
čių metu. Tie paveikslai iki šiol 

,___o platus paspartų laukas,. nesurasti. Per praeitų metų Ka-
1 palyginus su siaurute metalinio Į lėdas M. H. de Young muziejuje 
j rėmo juostele. Antra, kūrinys Sen Francisco mieste per stogo

daug

styffed
Get instant relief
With BENZEDREX’ U.

INHALER 
nasal decongestant

i. Jaunam, A KIŠI IN THS DARK. Pikantišką- ir intymią naotykli 
apniyaai, pilat! Iš gyvenimo. Lenjy« stiliui, gyvi klibi. sražiil tšlelrca 
150 psL Kaina «-5O.

Dr. Jvecu B. Konifua, HISTORY OF LITHUANIA. Idetiroa UtorlkH 
santrauka nuo pat aen<jjq amžių Iki pokario ■etę. Vidutinio formato, 14! 
p«L, kainuoja S3.00.

Dr. Jotut B. KenilM, VYTAUTAI TH B GREAT. Istoriniai DLK Vy 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynu Istorija 
211 psl. Kairu $3.00. Kietais viržeūais $4.06. z

Dauguma fin knygų tinkame? dovanos įvairiomis progomis. Jas ii 
Kitas knygas galima lalgyti atsilankius į Naujiem arba atsiuntus Seki ar 
piniginį perlaiti*.

ITH BmH HalMad Strssl Ckieage, HL WfS3

TRYS NAUDINGOS
KNYGOS

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI SIAS NUPIGINTAS 
IR LABAI NAUDINGAS KNYGAS:

1 — Leonardo Šimučio
AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

500 psL Kieti viršeliai ___ .:------------- $5.00

2 — Prel. J. B. Končiaus
ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS

494 psl. Kieti viršeliai ....—........  $5.00

3 — Henriko T. Tamašausko
LIETUVIŠKASIS PAMARYS

340 psl. Minkšti viršeliai............ ...... ... $6.00
Su žemėlapiu, daug paveikslų.

ČEKĮ PRAŠOME ĘASIŲSTI, PRIDEDANT 50 CENTŲ
UŽ PERSIUNTIMĄ, TOKIU ADRESU:

t NAUJIENOS
1739 S; Halsted St, Chicago, IL 60608
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į neatskirtas nuo pasparto. Bet 
tai visada pakeičiamas dalykas.

Bendrai dail. Giedrės Žum
bakienės grafikos darbų paroda 
verta didelio dėmesio.

M. Šileikis

Detroito naujienos
Kaip kiekvienais metais, taip M:rė O. Karčiauskienė-Kartis. 

ir šiais metais, bendros Kūčios 
buvo’ suruoštos gruodžio mėn.

.23 d. vakare šv. Antano Para
pijos patalpose Kampe salės, 
Kūčių stalo, stovėjo gražiai pa
puošia eglutė. Kūčiomis rūpi
nėsi šaulės sesės švyturietes. 
Kūčias pradėjo švylui'io Jūrų 
šaulių kp. pirm. Alfas Šukys, 
pasveikino į Kūčias atsilankiu
sius šaulius ir svečius, pasi
džiaugė gausiu atsilankymu. 
Žvakutę uždegti ir ma’dr prieš 
valgį sukalbėti pakvietė lo’s pat 
parapijas kleboną kun. Alfonsą 
Baboną ir mažiausiąją Kūčiose 
dalyve Onutę Jascvičiūtę. Prieš 
Kūčių vaigį pradėjo laužyti plot- 
keles ir sveikinti su ateinančio
mis Kalėdų Šventėmis buvęs 
parapijos klebonas kun. Kazi
mieras Simaitis. Po užkandžių 
žodį tarė šv. Antano Parapijos 
aukų rinkėjų komiteto pirm. 
Juozas Kinčius; Radijo Klubo 
vardu kalbėjo' Albertas Misiū
nas.

Meninę dalį atliko Aušros Li
tuanistinės mokyklos mokiniai: 
Natalija St John, Onutė Jasevi- 
čiutė, Rūta ir. Vite šnapštytės, 
Mykolas Teličėnas ir Lidija Te- 
ličėnaitė. Visi mokiniai gražiai 
pagiedojo apie astuonias kalė
dines giesmeles. Kaip kurias- 
giesmeles palydėjo su klarnetu 
L. Teličėnaitė. Meninės dalies 
grupei vadovavo Algirdas Vai- 
tiekaitis. Kūčiose dalyvavo apie 
70 šaulių ir svečių. Kūčias pa
ruošė švyturio Jūrų šauliu mo
terų seki ja.

Ona Anna Karčiauskienė Kar
tis buvo gimusi Lietuvoje 1902 ' 
m. sausio mėn. 23 d. D ir jauna 
būdama atvyko j Kanadą, vė
liau persikėlė j Ameriką, Ann 
Arbos Michigan. Velionė mirė 
1979 m. gruodžio mėn. 21 d. sa
vo nami/ose 1GU3 Westminister 
St. Ann Arbor. Buvo pašarvota 
to miesto laidojimo’ koplyčioje.

Su velione atsisveikinihias 
įvyko gruodžio 27 d. Atsisvei
kinime dalyvavo organizuotai 
Švyturio Jūrų šauliai su vėliava. 
Kadangi Anna Kartis buvo šaulė, 
šauliai ir saulės prie karsto sto
vėjo garbės sargyboje. Rąžan
čių atkalbėjo šaulys Vincas 
Rinkevičius, nes kunigas pavė
lavo atvažiuoti. Atsisveikinimo 
žodi tarė švvlurio Jūrų Šauliu 
kp. pirm. A. 
Dukterų
Skyriaus pirm. Emilija Kutkie- 
nė.

Velionė Ona-Anna priklausė 
švyturio Jūrų Saulių kp., buvo 
pareiginga ir duosni visų reika
lų rėmėja. Priklausė ir kitoms 
organizacijoms.

Laidojimu rūpinosi Lionginas 
ir Jūratė Pečiūrai. Palaidota su 
bažnytinėmis apeigomis gruo
džio mėn. 28 d. Ann Arbos ka
pinėse, šalia savo vyro Jurgio.

Nuliūdę liko sesuo Katarina 
Žemys su dukra Doleris, arti
mi draugai L. J. Pečiūrai ir 
daug pažįstamų. Ona-Anna ii-” 
sėkis ramybėje.

Ant. Žukauskas

ir muitinės viršininkas, kaip 
meno dalykų specialistas.

veikslas “Moteris su kūdikiu”, New Yorko meno- vagys per 
kuris įkainuotas 3450,000. Ka-« du mėnesius išvogė dviejų mi- 
nados policija ir Amerikos sek- įijonų vertės paveikslų. Ameri

kos sekliai ir FBI intensyviai 
seka tarptautinį meno vagių 
tinklą. Robert Volpe nuo 1971 
metų tarnyboje, susekė kokio
mis priemonėmis tokios vagys
tės vyksta. Tūlas Van Zandt 
šios rūšies profesionalas, kelis 
kartus buvo areštuotas ir sėdė
jo kalėjime. Kitas tos pačios 
grupės “meno mėgėjas” vėžė 
Audubon, garsaus Amerikos 
paukščių dailininkas, pavogtas 
reprodukcijas. Jį sulaikė kelių 
policija už greitą važiavimą. Jo 
mašinos bagažinėje rado pavog
tą turtą.

Ką jau bekalbėti apie pasau
linio masto meno kūrinių vogi
mą, kad vagia ir šiaip ką, kai 
pasitaiko progą. Skaitytojas te
gul nemano, kad šių žodžių au
torius nori pasigirti, garbės žo
dis, ne! Iš galerijos Wauwasee, 
Ind. pavogė du mano paveiks
lus. Chicagoje iš Michigan Ave. 
galerijos pavogė premijuotąjį 
kopų paveikslą. Apdraudos kom 
panija sumokėjo tiktai 25 dol. 
Tai įvyko 1940 setais.

Muziejai dabar, bando 
printi apsaugą. Chicagos 
.institutas po uždarymo 
džia treniruotus šunis-po gale
rijas, kad niekas nebūtų pasis-

rūkys ir Lietuvos
Draugijos, Detroito

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

lėpęs ar pasilikęs.
- M. .Šileikisstiklus Įlindo vagys ir išnešė 

17.— šimt. olandų 4 paveikslus 
ir vieną Rembrandr’o “Rabiną”, 
vieno milijono dolerių vertės 
kūrinį. Tačiau Rembrandto ra
biną bus sunku parduoti. Tokie 
paveikslai yra suregistruoti ir 
dokumentais apsaugoti bei ap
drausti Tarptautinės muziejų 
organizacijos. Tai organizaci
jai priklauso ir Londono Sot- 
heby rūmai su skyriais, kurių 
vienas yra New Yorke.

Vagių keliai nuo New Yorko 
i Bazelį, Šveicariją, iš Miami, 
Fla., į Pietų Ameriką, o iš ten 
eina kitur. '

Labiau vagiami Picasso, nes 
turi geriausią rinką. Jo dailės 
darbų rekordai dar nėra pilnai 
aiškūs, kita vertus, jų turi ne 
tik muziejai, meno galerijos, 
bet ir privatūs asmenys.

Juodojoje rinkoje kūrinio do
kumentai perdirbami ir leidžia
ma iš varžytinių. Nemaža dalis 
vogtų paveikslų kopijuojama, 
kai randa pirkėją. Paul Petri- 
des Paryžiuje gerai žinomos 
meno galerijos savininkas, yra

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

> RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYSAtdara šiokiadieniais nuoPo 

kių: 
jos 
Ine., susti- 

Meno 
palei-

4030 Archer Avė.,
Seniausias automobilių pardavėjas lietuvi!

$10.00

$10.00

$10.00

1 — L Friday. January 4. 1S30

<YS» S*. a£L«TXr> ST. CHICAGO. ILL W'-SI

ČIURLIONIO GALERIJA, 
INC. VEIKLĄ

sėkmingos dviejų dailinin- 
Veros Švabienės ir Sofi- 
Butkienės parodos Č. G., 
(4038 Archer Avė.), dabar

yra iškabinti Dailininkų Sąjun- 
i gos narių ir ne narių paveikslai 
j bei keramika. Paroda vyks, kol 
I atsiras kita. Pavasarį ((laikas 
dar nenustatytas), bus rengia
ma kasmetinė bendra paroda ir 
skiriamos premijos. Tą parodą 
rengs Čiurlionio Galerijos, Ine. 
valdyba.

Meno bičiuliai kviečiami ga
leriją lankyti ir patinkamą pa
veikslą įsigyti prieinamom kai- 

'nom. Įėjimas nemokamas. Kai 
galerijos durys iš gatvės pusės 
uždarytos, reikia eiti pro Mid
land Savings banko duris.

BALZEKAS MOTOR’S
Tel. VI 7-1515

Volare Premier Coupe

Chrysler - Plymouth - Arrow mašinos ir 
Station Wagon’s už S3,570 ir daugiau. 
(Vartotos mašinos — urmo kainomis) 

Geriausi mechanikai taisymo ir priežiūros departamente

I)R.. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
NAUJIENOS® GALIK.A GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO- 

JO, VISUOMENES VEIKĖJO IR RA1YTOJO ATSIMINIMUS
Or. A. J. CKusxi — MINTYS IR DARBAI, 23P pcL, UeČlanČltM 

cietq Įvykiu*. Jablonsklc Ir Totoraičio j*nn*> dlenav tr 
ržp<nl*»A. ----------- -------—------------------------ -------

br. A. J. — DANTYS, prietiOrą. cvetkau Ir eroti*
FietMi* nrkell*!*, i4.c«o d>h*r dk — --------

nrMlbiU tl>  -----------------------------——
DS. A. J. - AUKITA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONES.

KoilotNw Rotom IrpGdtlel Daoar tik _

2.

3.

D. KUHLMAN, B.S., Registruotai vaistininkas

Turime po kelias
RETAS KNYGAS

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

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

Minkšti viršeliai

A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA.
Minkšti viršeliai_________________ $15.00

4. J. Laukio ORAKULAS. 414 psl.
Minkšti viršeliai___

Čekį reikia išrašyti:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St 
Chicago, HL, 60608

Pridėti doleri palto Klaidom*.
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Amerikos lietuvių grupė, Lietuvos laisvės reikalą's 
labiau besirūpinusi negu minėto statuto autoriai, ėjo iš 
vieno Kongreso nario pas kitą, iš vieno komiteto posė
džio į kitą, tuo pačiu metu kita dalis lietuvių visos pa
vergtos tautos reikalais visai nesirūpino. Jie nekėlė bend
ro darbo klausimo, bet klaidžiojo j svetimus posėdžius ir 
koliojo vešliausius pareigūnus. Jie net nenorėjo išklau
syti pranešimų apie dirbamą darbą, bet reikalavo pirma 
išklausyti jų paruoštą pranešimą. Pradžioje pasakojo, 
kad pareiškimas paruoštas kelių organizacijų vardu, o 
vėliau nepaliko pareiškimo, kurį taip ilgai rašė. Kai rei
kėjo raštą perskaityti, tai jo ne tik neskaitė, bet visai 
j pievas nukrypo ir paruoštą tekstą išsinešė.

Kai amerikiečiai ruošėsi vieningai balsuoti, tai lietu
viai buvę mokyklose, bet-pagrindinių dalykų nesupratę, 
nieko neaptarę ir nieko nesutarę, išsiskirstė.

Vieningas Amerikos Kongreso narių nutarimas su
krėtė visus lietuvius. Jeigu jau amerikiečiai priėjo vien
balsio nutarimo, tai kas kliudė lietuviams susitarti? Kas 
neleidžia lietuviams susitarti bent vienu klausimu? Juk

Ai Wa?'>

Lietvv^s nepriklausomybės laikais Alytuje pastatyta dviaukštė mūrinė mokykla

VL. BAKUNAS ypačiai sveikintini, nes, kaip j pradžioj e minėjau: tai lietuviškos jūrininkystės paminklas sausame istorijos krante, kurį į amžiais daužo mūsų tautos istorijos audra.Apie pageidaujamą vienybę
Amerikos Senatui ir Atstovų Rūmams vienbalsiai nu

tarus įpareigoti Prezidentą Madrido konferencijoje kelti 
Lietuvos ir kitų Pabaltijo valstybių klausimą, lietuviai 
susidomėjo reikalinga lietuvių vienybe. Vis didesnis lie
tuvių skaičius įsitikina, kad venybės klausimas tampa 
būtinas.

Jeigu patys atkakliausieji Amerikos politikai, užmir
šę mitinguose sakytas kalbas, pačiame Kongrese vestus 
debatus, vis dėlto randa bendrą kalbą ir priima vienbalsę 
rezoliuciją, tai kiekvienam lietuviui, bet kokiai politinei 
partijai jis bepriklausytų ir bet kokius įsitikinimus jis tu- 

. retų, kyla klausimas, ar iš tikrųjų lietuvių tarpe nega
lima vienybė bent keliais svarbiausiais klausimais. Jeigu 
jau Amerikos politikai, norėdami pavergtai Lietuvai gero, 
rado reikalo priimti vieningą rezoliuciją, tai kyla klau
simas, kodėl lietuviai negali susitarti bent tuo klausimu, 
kuriuo susitaria Amerikos Kongreso atstovai.

Reikia turėti galvoje, kad Amerikos Atstovų Rūmuo
se ir Senate yra airių, italų, lenkų, vokiečių ir kitų tau
tybių kilmės įstatymų leidėjų, bet jie sutaria vienbalsiai 
priimti Lietuvai naudingą rezoliuciją. Jie padeda į šalį 
kilmės klausimą, užmiršta senas neapykantas ir vestas 
ilgametes kovas, ir sutaria vieningai rusų pavergtai Lie
tuvai padėti. Jie supranta, ką reiškia nedidelei tautai pa
tekti* vergijon, jie nori pavergtiesiems padėti, užtat rado 
bendrą kalbą rezoliucijai paruosti, o vėliau visi vienbal
siai balsavo ir nutarė.

Kodėl lietuviai tuo reikalu negali susitarti? Kodėl 
jie negali padėti į šalį visus antraeilius klausimus ir susi
tarti vieningai dirbti pavergtai Lietuvai išlaisvinti? Jei
gu mes visi vieningai to paties norėtume, tai kas galėtų 
kliūdyti tokį nutarimą lietuvių tarpe aptarti, susitarti ir 
vieningai priimti? Bet taip nėra. Lietuviai savo tarpe 
labiau pešasi, negu laukiniai žvėrys.

Kada Amerikos lietuvių dauguma nutarė baigti tuš
čius politinius ginčus ir įpareigoti VLIKą dirbti naudingą! 
darbą, tai grupelė tikrų lietuvių, ne lietuviškų lenkų, žy
dų, rusų ar vokiečių, bet tikrų lietuvių kėlė ginčą tarp 
savęs. Pradžioje ėjo ginčas dėl nevykusio statuto, o vė- į 
liau bereikalingus debatus vedė dėl to, kaip reikia prisi-

visi nori nepriklausomos Lietuvos, tai kodėl bent tuo 
klausimu negali rasti bendros kalbos?

Vieningo Kongreso nutarimo pasiekė Amerikos Lie
tuvių Taryba ir Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komi
tetas. šiandien niekas tuo reikalu neabejoja. Esame tikri, 
kad daugelis tų, kurie iki šio meto vedė tokią atkaklią 
kovą, šiandien apie ALTai ir VLIKui darytas kliūtis ir 
prisiminti nenori. Jie jau apie tai nekalba. Jiems būtų 
geriau, kad niekas apie tas kovas neužsimintų. Ten buvo 

(padaryta klaida, lietuvių tarpusavio nesutarimo klaida, 
tai dabar neverta to ir prisiminti. Šiandien visi lietuviai 
pripažįsta ALTą ir VLIKą ir šių dviejų didelių organi
zaciją vedamą naudingą darbą.

Dabar jau ištrauktos visai kitokios gaidos lietuvių 
vienybei atgiedoti. Gudrūs propagandistai, nepripažinda
mi padalytų klaidų, pataria užmiršti praeitį, iš jos mažai 
tepasimokyti, bet kalbėti rpie ateitį. Visi pripažįsta 
ALTą, sutinka su VLIKo vedamu darbu. Dabar prie- 
ALTos ir VLIKo, sako, reikia prikergti PLB, sudaryt? 
tris pagrindinius veiksnius ir ateityje vieningai dirbti.

šio pasiūlymo autoriai nenori kalbėti apie šių trijų 
organizacijų skirtingas nuomones pačiais svarbiausiais 

(Lietuvos laisvės klausimais, bet svarbu jas sujungti ir 
! bendrai dirbti. Tokio pasiūlymo atstovai visai užmiršta, 
kad Lietuvos išlaisvinimo darbe gali būti tiktai protingi 
politikai, kurie supranta politikos ir tarptautinės teisės 
svarbą laisvės kovoje. Jiems ir į galvą neateina mintis, 
kad politika nesidomintis jaunimas tautos laisvės kovoje 
visai netinka. Jie nesupranta susidariusių stumiamųjų 
jėgų, o nesusipratėliai tiktai kliudo. Nesusipratėliai pasi
rašo sutartį, neturėdami jokios teisės sutartį pasirašyti. 
Nesusipratėliai, norėdami vadovauti, nežino, ko jie verti. 
Ne pasišokę lietuvių vadai tautą veda , kovon. Nepajėgia 
to padaryti ir nesusipratę daktarai. Iš vieno nesusipra
timo nuvedė į kitą, dar didesnį.

Turime džiaugtis, kad iš tų nesusipratimų išsikaps- 
tėm. Užmirškime juos, kad niekad daugiau į tuos nesusi
pratimus nebegrįškime. Amerikoje daug ko pramokome. 
Mokykimės iš jų vieningą darbą dirbti.

Pastabos iš tolo
Jūrų keliais į literatūrą

V. KAROSAS
Užbaigiant Vilniaus univer

siteto minėjimą(Tęsinys)
Likvidavus 1773 m. Jėzuitų Ordiną ir išsiva

davus mokslui iš Bažnyčios tarnaitės rolės, įsteig
ta DLK Aukštoji Mokykla tikrumoje tapo pir
muoju naujųjų amžių universitetu, kuris sklestėjo 
nuo 1803 m., galutinai atsikračius nuo Jėzuitų 
Akademijos dvasinio palikimo, šiam svarbiam 
laikotarpiui aptarti buvo pašvęsta palyginimai 
mažai dėmesio, pasitenkinant vien formalių pa
skirų fakultetų pasiektais moksle rezultatais ar 
žymesniu mokslininkų, kaip pav. J. Lelevelio, mo
nografijomis.

Prof. St Yla savo paskaitoje mėgino duoti 
pojėzuitinio Vilnius u-to sintetinį vaizdą ir pir
mas iškėlė masonų vaidmenį šiame laikotarpyje, 
bet dėl savo konservatyvių pažiūrų neįstengė pa
gauti naujai pasireiškusio mokslinio ir idėjinio 
kryptingumo.

šiame periode Vilniaus u-tas pateko į tiesio
ginį Anšvietos amžiaus įdėjų poveikį, kurie neiš
augo iš vid jvamžinės sholastikos, kaip tai teigė 
autoritetini paskaitininkai bet kovojo prieš vi
są viduramžinę s:stemą, jos idėjinius principus ir 
dvasinį palikimą, ššiai kovai vadovavo

VISI LIETUVIAI .BIZNIERIAI 
GAKS1NKITĖS NAUJIENOSE

Jūrų keliams kursą nustatęs ir saviems, ir svetimiems (kaip kadetas Suomijos mokomuose laivuose, kaip šturmanas vokiškuose — nors ir po' lietuviška vėliava) laivams, dabar po beveik ‘ 40-ties metų Br. Krikšto- paitisį išplaukė į lietuviškus literatūros vandenis, ne tik su savo laivu (kuriam vadovavo), bet su visu nepriklausomos Lietuvos prekybos laivynu patiekdamas jo (laivyno) biografiją, kurioje jis, kaip jūrininkas, suvaidino vyraujantį vaidmenį laivyną organizuojant ir dabar — laivyno biografiją rašant.Iš visų mūsų kvalifikuotų (nepriklausomos Lietuvos laikotarpiu išmokslintų) jūrininkų, baigusių aukštuosius jūrininkystės mokslus Suomijoje/, Italijoje, Belgijoje, Latvijoje (kuriuos visus gerai pažinojau), Br. Krikš- topaitis buvo vienas “kukliausių’’, žiūrėjo savo laivą, bendrovės (savininko) “biznį”, neturėjo jokių avarijų nei kranle nei .jūroje, kol jo laivą “Kaunas” 1939 m, lapkričio mėn. 11 d, su- torpedavo vokiečių pdvandeni- nis laivas šiaurės jūroje. Ir dabar Br. Krikštopaitis savo “Jūros Keliais” liks žinomiausiu jūrininku mūsų jūrinėje literatūroje, bent kol kas, o gal ir iš viso....Nežinau kas kliudė Br. Krikš- topaičiui rašyti šarvo knygą-atsi- minimus, dabar turėsiančius žymią vietą nepriklausomos Lietuvos jūrininkystės istorijoje.

(Tęsinys)išsaugojęs savo atmintyje dokumentuose) visą tos istorijos eigą, kurią (ačiū jam -— pagaliau po 40 metų) paskelbė kalbamoje knygoje “Jūrų keliais”, neseniai išplaukusioje į lietuviškos knygos rinką labai gerai atliktu “Draugo” spaudos darbu, puikiais viršeliais, keliomis (galėjo būti daugiau) puikiomis nuotraukomis, tik gaila, kad permažai dar pora desėtkų puslapių atsiminimų, kuriuose jis labai sklandžiai rašo (knygoje). Manau, kad jo (Br. Krikštopai- j čio) rango (kaip jūrų kapitono) autoriaus mūsų dienose kito, turbūt, jau nebus. Gerai, kad nors ir tiek.Br. Krikštopaitis šavd “Jūrų keliais” pademonstravo ne tik jo meilę jūrai, ištikimybę Lietuvos jūriniam “bizniui”, bet ir didelį patriotiškumą, ypačiai! apžvelgiant Lietuvos laivyno likimą ir jo murzininią lietuvis-; kai - sovietinėj e propagandoj e, kurią jis labai taikliai iššaukia straipsnyje “Ir melu teršiama, jūra”. ' •Nežinau kiek religingas buvo (ir tebėra) Br. Krikštopaitis, į bet atrodo, kad taip, nes kai ku- ■ riose jo’ atsiminimų vietose jis dėkoja Viešpačiui... už praėjusią audrą ir jos metu įgytą patyrimą. Anglų poetas ir teologas George Herbert yra sakęs, kad tuos, kuriuos reikia išmokyti melstis, reikia siųsti jūron.• Br. Krikštopaitis, atrodo, yra' išmokęs visko — jūroje ir lite*

i AR SULAUKSIME NAUJŲ 
(ir.. U.S. DOLERIŲ?Nauji 1980 metai dar tik žengia pirmuosius savo žingsnius, bet kartu su jais mums neša ir visokių naujovių. Štai tarptautinės monetarinės sistemos specialistas Dr. Franz Pick tvirtina, kad United States 1980 . metais išleis apyvarton naujus dolerius/ kurių vienas pakeis 20 dabartinių dolerių. Jeigu taip atsitiktų tai būtų nemažas sukrėtimas mūsų visuomenėje ir užsieniuose. Pats Dr. Franz Pick, ir jo artimi bendradarbiai “Silver & Gold Report” leidinyje tvirtina, kad aukso uncija netolimoje ateityje pasieksianti 600 dabartinių dolerių. Pataria kol šie metalai-yra pigesni pinigus investuoti-Į juos. Tačiau tas smulkiems dolerių savininkams nėra tinkamas dalykas. Greta aukso tarptautinėje rinkoje nepaprastai kyla ir sidabro kainos. Dabar spekuliantai, kaip rašo Washingtone leidžiamas savaitraštis “The Spotlight”, už sidabro unciją moka 20 dolerių ir netolimoje ateityje ta pati uncija kainuosianti 31 dolerį. Dabar didelės sidabro siuntos specialiais lėktuvais ir stiprioje apsaugoje plaukia į Šveicariją ir Angliją, kur Amerikos i sidabras daugiausia pereina į tur tingų alyvos šeikų nuosavybes. Nelabai smagu girdėti, kaip mūsų taurieji metalai iškeliauna į kitų rankas. J. J-tis.

nes dabar matyti, kad jis turi ratūroje, dėl to jo atsiminimai' P,RK,TE JAv taupymo bonus
- *-• ’ ■

kurių dideli nuopelnai Lietuvos švietimui ir kul- šiam sąjūdžiui daugumoje vadovavo masonai.

masonai, bėjimą

turai, kaip anksčiau reformatų, buvo sąmoningai 
nutylimi paskaitose.

Lietuvos masonai neįstengė pilnumoje nuga- 
' lėti įsigalėjusio DLK konservatizmo ir abai greitu 
laiku pasidavė gaivalingai romantizmo srovei^ 
kuri sukėlusi pagoniškos Lietuvos kultą nutiesė 
kelius nacionalizmui, suvaidinus lemiamą rolę 
lietuvių tautos tautiniame atgimime. i.

Romantizmas savo esmėje buvo emocinis są
jūdis, artimas katalikybės mentalitetui, priešta
raująs racionaliam galvojimui ir tuo pačiu prie
šingas Vakarų demokratijų dvasiniam ir idėji
niam nusistatymui.

Tuo būdu Lietuvos istorijoje pasikartojo ta 
pati tragedija. Su Kulviečio kolegijos įsteigimu 
Vilniuje 1539 m. kuriai vadovavo išimtinai lietu
vių tautos šviesiausi protai, lietuvių tauta Įžengė 
į renesanso, humanizmo ir reformacijos kelią, ku
ris tiesioginiai vedė į gimstantį Vakarų demokra
tijų pasaulį Pakviesti jėzuitai 1569 m. Vilniun, 
visi svetimtaučiai, kosmopolitai absoliutizmo se
gėjai, sugriovė kung. M. Radvilo Juodoji pastan
gas išsinerti iš lenkų neriamos unijinės kilpos ir 
įsijungti į Balbo — Scandijos besiformuojantį 
commonwealth’a.

Artėjant Rzeczpospolitos padalinimams švie
siausi protai Lietuvoje ir Lenkijoje matė išsigel- 

Amšvietos amžiaus idėjų įsisavinime,

Kaip reformatai XVI am. taip masonai XVIII 
am. susidūrė su stipriai įaugusiomis tautos sąmo
nėje konsevatizmo jėgomis, kurių neįstengė nu
galėti, kas pakartitinai užantspaudavo DLK žlu
gimą.

Vilniaus u-te suklestėjęs romantizmas nepri
artino Lietuvos prie Vakarų demokratinio pasau
lio, nes nacionalizmas savo istorinėje raidoje pe-' 
raugo į fašistinius ir nacistinius sąjūdžius, kurie 
II Pasauliniame kare susidūrė epochinėje kovoje 
su demokratiniu pasauliu ir jo sąjungininkais, ku
rioje žlugo Lietuvos nepriklausomybė.

Pojėzuitinis Vilniaus u-tas buvo toli prašo
kęs mokslo lygiu buvusią Vilniaus Jėzuitų Akade
miją, bet idėjiniai ir dvasiniai liko atžagarus ir 
nenutraukė ryšių su įsisenėjusia tradicija Jo auk 
lėtinių sukeltas 1831 m. sukilimas buvo tipingai 
romantinis bajorijos avanturistinis užmojis, su 
kurio pralaimėjimu užbaigė senasis Vilniaus u 
tas savo egzistenciją.

Labai mažai minėjimuose buvo minimas at 
kurtas universitetas lenkų okupuotame Vilniuje 
Stepono Batoro vardu, pratęsęs senojo Vilniaus 
u-to tradicijas tiek moksliniu tiek idėjiniu požiū
riu.

Lietuvos u-tas Kaune, kuriame viename kūne 
susitelkė katalikiškas teologijos-filosofijos fakul-

dicijas ir tautinių idėjų persunktu likusio univer-
siteto dalis, kuri rėmėsi pojėzuitinio Vilniaus 
u-to tradicijomis. Per visą nepriklausomybės lai
kotarpį vyko kieta politinė ir idėjinė kova tarp 
Šių pagrindinių srovių — nacionalizmo ir katali
kybės.

Dr. Kulviečio kolegijoje iškelti renesanso, hu
manizmo ir reformacijos idealai nebuvo grąžinti 
nei į Lietuvos u-tą nei į lietuvių tautos gyv . ą 
kas nulėmė, kad Lietuva netapo demokratinių 
laisvių valstybė.-----

Dar mažiau buvo paminėtas dabartinis Vii-J 
niaus u-to laikotarpis okup. Lietuvoje, išaugęs iki 
13 fakultetų ir 16000 studentų. Aišku, jo dabarti
nė Vilniaus u-to paskirtis yra paruošti specia
listus komunistinės santvarkos statybai ir idėji
nei kovai su išlikusiomis tautoje idėjomis, religi
jomis ir tradicijomis, iki visiško krašto surusini
mo ir suboiševikinimo. šis universiteto laikotar- * 
pis yra labai panašus į Vilniaus Jėzuitų Akademi
jos uždavinius kurie savo kosmopolitine dvasia 
ir prolelenkiška politika siekė pilnutinio DLK 
valstybingumo sunaikinimo ir kylančios su rene
sansu ir reformacija tautinės sąmoriės nuslo
pinimo, įtraukiant šiam tikslui pačius lįętuviųs.^-

(Bus daugiau)
• tetas atstojęs Vilniaus Jėzuitų Akademijos tra-
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ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 

KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KR1KSCIQNH4-—
KAS YRA MIRTIS? j

Kada ir kur atsirado mirtis? Atsakymas Romiečiams 5:12: 
“Per vieną žmogų nuodėmė įėjo į pasaulį ir per nuodėmę mir
tis**. “Nes nuodėmės alga yra mirtis”, ne amžinos kančios (Ro- i 
miečiams 6:23). Todėl mirtis reiškia gyvenimo pasibaigimą. Salia- | 
mono Mok. 9:5 parašyta: “Gyvieji žino, kad mirs, mirusieji gi 
nieko nebežino”. Esamuoju laiku mirtis yra neišvengiama. Bet
Rašte mirtis dažnai vadinama miegu. Psalme 13:3: “Pažvelk, iš
klausyk mane, Viešpatie, mano Dieve. Pašviesink man akis, kad neužmigčiau mirties miegu”. Panašiai tikėjo ir skelbė Apaštalai: ; 
“O mes nenorime palikti jūsų, broliai, be žinių apie užmigusiuo
sius, kad nehūdėtumėt” (Į Tesal. 4:13). Jeigu mirusieji miega, į 
tai klausimas, kur? Atsakymas Danielio 12:2: “Daug miegan- : 
čiųjų žemės dulkėse, pabus”. Mirusieji nėra danguje ir negarbina 
Dievą. “Ne mirusieji giria Viešpatį”. — Psal. 115:17.

iV. RASTO TYRINĖTOJAI
J. Moskant, 1S5 Van Pelt Avenue, Staten Island, N. Y. 10303 Žvejyba po ledu Kuršių mariose EUDEIKIS

Laidotuvių Direktoriai

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

AK.U4BRIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA

6449 So. Pulaski Rd. (Crawford
Medical Bulletins} Tai. LU 5-6444

Stepono Kairio atsiminimai(Tęsinys)
DR. PAUL V. DAUGIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Wssn&ctftr Community klinikos 

Medicinos arokrorius
1931 S. Msnhoim Rdw Westchester, 1L.
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir

T*l.: 562-2727 irb* 562-2723

TE1-------BE 3-5893

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE AKIŲ LIGOS 

3907 Wast 103rd Stroof 
Valandos pagal sustarim*.

DR. FRANK PLECKAS" ortometkistas
Ž4M W. 71 $t. T»l. 737-5144

Tikrina akis. Pritaiko akinius 
“contact lenses’*

VaL asai suaitanma. Uždaryta

Reta Augštaitijos parapija yra tiek tirštai šlėktos gyvenama, kaip mūsų Skiemonys. Jos čia yra ištisos akalicos, ji pabiro po kaimus, įsikūrė vienkiemiuose, gyvena sklypininkais pamiškėse ir užlaukiuose jau kaip amatininkai, šlėkta kalba žiauriu lenkišku žargonu, save laiko kilnesnės rūšies žmonėmis, tik tarpusavje tuokiasi, stropiai saugo' kilmės ‘popierius’ ir kietai laikosi praeities tradicijų. Įtakoja ūkininkus, ir dažnas skiemonietis moka lenkiškai. Iki šiol šlėkta tebedavė skienioniečių gyvenimui toną šventoriuje ir bažnyčioje; kunigas jai pirmajai paskaitydavo lenkiškai evangeliją, ir po to visa šlėkta išsinešdindavo iš baž- pa-
ir x

treč.
se- čis

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

“h PROSTATOS CHIRURGIJA , 

a M56 WEST S3M STREET 
tį" VaL antrad. 1—4 popiet,

<. Ofiso Met: 77*^830 
RszidsncHos tslsfu Mi-5545

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

tawdra praktika, ip~- MOTERŲ llpee.
Ofisas žtfž WEST 5*a FrRMT

OFISO V AL.: pina., antruL. trečiia

oiaig 2-4 vaL popiet ir kitu laiku 
naftai agtUartmft

PKDAS-PBOTEZISTA5
Aporual - Proto! Mod. ban
dažai. SpoeTiR pagalba totam 

' (Arch Supports) tr t t

2M Wwt 4W St- ChicaB4.N1.

nyčios, nereikalinga kunigo mokymų.Taip Skiemonyse buvo ir niau. Bet dabar kaikas irpradeda pasikeisti. Padaugėjo gimnazistų. Vilniaus gimnazijoj mokosi. ŽeltiškioL Aleknų trys vaikai. Liepojos gininazi- jon įstojo Sližių Baliukas iš Dė- siukiškių dvaro. Skiemonis lanko du Kemėšiai iš Vastapų, besimoką taip pat Liepojos gimnazijoje. Tarpais pasiro'do Petras Kisielius iš Šiaulių gimnazijos, viešėdamas pas savo dėdę. Kai jie vasarai suvažiuoja, jie savęsp traukia žmonių aki — jie savi, ir nejučiomis pradeda nustumti šlėktą užpakalin. To viso jaunimo psiešakyje — Jurgis Alekna, Maskvos univer- I siteto studentas medikas. Jurgis Alekna demonstratyviai kalba lietuviškai šventoriuje, nors‘ jo tėvai mielai stveriasi ir lenkų kalbos. Kažkaip savaime vyksta pagarbos atstatymas savajai kalbai — tautinės sąmonės pradžia. Anksčiau Skiemonyse šitaip nebuvo galima pastebėti.Pasikalbu su savo kaimynu, Adoniu Vitkūnu, :š Pažeriu ka- mo. Adomas, jau artėdamas prie Kristaus melų, sumafiė eiti mokslus, kad galėtų įstoti Kauno seminarijon ir dvejus meluz | numeris, kurio

‘švedu’ išbuvo Šiauliuose. Greit įsitikino, kad nenugalės moks-' lų, ir, namo grįžęs, septynių brolių padedamas, pradėjo žūklauti savame ir apylinkės ežeruose, padėdamas ūkyje. Bet Adomas Vitkunas neprarado pagarbos pačiam mokslui ir mokslus einantiems: mielai jie- škęjo pažinčių ir su ‘studentais’. Kai kalbėdami pakliudėm ir lie- uviškąjį reikalą, Adomas, į visas puses pasidairęs, pusbalsiai man pranešė skaitęs ‘Genių dėdę’. Iš kur ‘Gemų dėdė’ atklydo į ramųjį Pažeriu kaimą? Man ir tai buvo didelė staigmena.Kai po pamaldų grįžome namo ir visuomet rūpestinga molina padalijo po sūrio' ir ragaišio gabalą pasistiprinti, mano galvoj klaidžiojo neįprastos mintys. Kažkas naujo kyla manojoj aplinkoj, — naujo ir savo. JasijuUu su tuo nauju susijęs r j c įpareigojamas. Kad mokais, tai ne tik sau. Jausmo pas- Aatiuami mintis dar neaiškiomis lomiomis kėlė darbo savųjų tarpe būtinumą ir pareigos jo imas neatidėliojant ir neat- s.sakant. Tą pačią vasarą parašiau savo pirmąją korespondenciją Tilžės ‘ūkininkui’ — ‘Iš nykščių padangės’. Joje dalijaus su laikraščio skaitytojais džiugia žinia, kad ir pas mus žmonės pradeda susiprasti. Sekan- čia.’s metais, skiemoniečiuose P susikūrė pirmoji kuopelė.(Bus daugiau)

yra karalius Mindaugas. Kaip ten- bebūtų, tesprendžia patys skaitytojai. Būdinga tik tai, kad tą Republikonų partijos organą “First onday” gauna daugelis lietuvių respublikonu purti-. jos narių, bet niekas ne- ; prasitarė apie sL. PAyvną in- formariją. Man nors irpavėluotai, bet -egu niekad,, pasidalinti valxdu su mūsų skaitytojais. J. J-tis,

RINKIMŲ STRATE
GUOS PLONYBĖS

pintas buv. Lietuvos prezidento paveikslas su užrašu “Antanas Smetona. 1918. Leader for Freedom”. Pagaliau baigoje paveikslo smulkiau užspausdinta-• the Republican Party. Tiek jau to. Rinkiminė kompanija ir, atrodo, nei pridėti, nei atimti nereikėtu. Tačiau tolimesnėse. csmulkaus aprašymo eilutėse ran dame: Antanas Smetona, a founding father of the Lithuanian Republic.Čia jau yra gerokai prašokta pro šalį. Ir įdomu, koks mūsų republikonų “dėdė” tokią informaciją tam leidiniui pakišo. Kuomet Lietuvoje buvo velionis prezidentas, tokio epiteto nebuvo. Mokyklose buvo aiški- 5-Up ir 6-Up. Amerikiečiams . narna, kad Lietuvos valstybės patiko gėrimas, tik jie nemėgo įkūrėjas ar jos suformuoto  jas Jo pavadinimo.

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

1605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
Tel. 927-1741 — 1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

I

© Vienas gyrėsi, kad jis galėjo būti milijonierius, bet jo senelis neturėjo kantrybės. Jis gamino vaisvandenį ir jį pavadino 1-Up, 2-Up, 3-Up, 4-Up,

PRANAS BANEVIČIUS

TeL: TArds 7-3401

The New-Way Apple Pie

AM8ULANSO 
PATARNAVIMAS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

TUKjME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

LaJdotuviu Direktoriai DOVYDAS GAIDAS ir 
GERALDAS DAIMID. - Tel. 423-0440.

£ ‘ Lietuvos Aidaf 
S -KAZĖ BRAZDI J ONYT*

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
110Z8 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, m 974-4410

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tel-; YArds 7-1138 - 113S

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, HL TeL: OLympic 2-1003

fe.
Here’s real, homemade apple pie made a new way that'f 

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
1-1/2

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

Ig ' _ ' \G5v- Parke, Chicagoje.
Mirė 1979 m. sausio 3 d., ryto sulaukęs 84 metų amžiaus. Gimęs 

Lietuvoj, Pienių kaime.
Amerikoje išgyveno 30 metų.
Paliko nuliūdę: žmona Ona, sūnus Eduardas, jo žmona Dalia, duk

tė Gražina Chapman, jos vyras William, 6 anūkai - Eduardas, Vytas, 
jo žmona Marle, Aldona ir Audra bei David ir William Jr. bei kiti gi-j 
minės, draugai ir pažįstami. Lietuvoj liko sesuo Veronika Luinienė 
su šeima.

Priklausė Vytauto Didžiojo Šaulių Rinktinei.
Penktadienį, 4:60 vai. p.p. kūnas bus pašarvotas Eudeikio koply

čioj, 4330 S. California Ave.
Šeštadienį, sausio 5 dieną 9:00 vai. ryto bus lydimas iš koplyčios 

į Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų i 
bus laidojamas Šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse. ............................ i

Visi a. a. Pranę, Banevičiaus giminės, draugai ir pažįstami nuošir- 
įSSdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutini patar-j 
i Sanavimą ir atsisveikinimą. Nuliūdę lieka:žmona, sūnus, duktė, anūkai, sesuo.

Chicagos

Lietuvių

Laidotuvių
Direktorių 

Asociacijos

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUAMCA AVKyra busŠie atkeliavę 1980 metai JAV rinkimų metai. Juose renkamas prezidentas, daugelis senatorių, kongresmanų ir kitokių valdžios žmonių. Tiems rinkimams jau ir praeitais metais buvo stropiai ruošiamasi. Partijos stengiasi savo pusėn patraukti balsuotojus. Prieš akis ant stalo guli republikonų partijos organas “First Monday” pr. metų kovo-balandžio |

. PERKRAUSTYMAI

50S CENTRAL AVE.
St. Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

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

■ ■ w

X.* . L

1

Passbook Savings.

2 
2/3 
1/4 
1/8 

2 
1

1/2
1

cups coarsely chopped 
peeled apples (about 
2 medium)

cup, chopped pecans 
baked 9-inch grabam 

cracker crumb crust, 
pooled

(Minimum $500)
Certificate

package (3 ox.) lemon 
flavor gelatin 

tablespoons sugar t 
cup boiling water 
teaspoon cinnamon 
teaspoon nutmeg 
cups ice cubes 
container (8 02.) froaen 

whipped topping, thawed
Dissolve gelatin and sugar completely in boiling water, 

Muring 3 minutes. Add spices and ice cubes and stir constantly 
unM 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.

•tats in lemon juice to prevent darkening

LsidiaMi — Pilna •pdrauda 
f EMA KAINA

T.r wa 5-M»

Apdfiutfa perkraiMtymai 
H Jvairiv aHtumy. 
ANTANAS VILIMAS 

TeL S7S-1W arba S7M996

Nuo
1914 meti

'midland *-av>ne* » •- 
nauja taunvrno
paskolų reikalus v»$z>< mū
sų apylinkės. Dėkojame 
Jums uz mums parodvtq 
pasitikę?’’ma. Mes r orėtu
me brti .l’ims naudingi h 
ateityje.

SaskR’t^-c ^-^’ustos 
iki $40,000

2657 W. 69 STREEY- 
Chicago. IL 6C629 

Tel. 925 /400
8970 SO. HARLEM AVĖ, 

Bridgeview, IL 60455 
Tek 598-9400

AND LOAN ASSOCIATION 
4C«0 ARCHER AVENUE 

CHICAGO, ILL. 60632

PHONE 254-44/0

3354 So. HALSTED STREET

RADIJO iCIMOl VALANDOS

VkdM n WOFA,

1499 kIL A. M, 

Lietuviu kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 4:00 
4:30 vai. vak. Šeštadieniais ri 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30

Vedėja Aldona Daukus
TeM.: HBntUet 4.14U

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL. 60629

I — CHICAGO g. ILL,

TeL YArds 7-1911

Kasdien uuo pirmadienio Iki 
penktadienio 9 vaL vak.

Vbog laidos ii W0PA rtotk*. 
banga 1490 AM.

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

2646 W. 71it Street 
Chicago, Illinois 60621 

TeleL 778-5374
-    ------------- -————■

Fridav, January 4, 1380



APLINK MUS IR MŪSįJ NAMUS
■į

MAMS

Namai, Žemi — PartUvImol 
REAL ESTATE FOR SALI

Namai, Žemi — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALS

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS T1 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMAIS.

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS K.XZANAUSICXS, Prezidentu

2212 W. Cermak Road Chicago, HL Tel. Virginia 7-774 '

i

Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai

Padidėjęs širdies plakimas Star, Denver, CO 80216. 
ne visuomet reiškia blogį. įsimy
lėjusių asmenų pulsas padidė
ja. Gailestingos seserys ligoni
nėse tikrina normalių ligonių 
pulsą du kartu per dieną. Pa
prasčiausias pulso tikrinimo bū
das yra prispausti pirštus prie 
riešo esančių kraujo indų ir 
skaičiuoti pulsą 10 sekundžių, 
o gautą skaičių padauginti iš 
šešių. Normalaus asmens širdis 
plaka per 10 sekundžių 12 kar
tų arba 72 kartus per minutę.! 
Po intensyvios mankštos pul
sas gali pakilti net iki 140. Rin
koje atsirado baterijomis ope- 
ruopamų pulso matavimo prie
monių, kainuojančių nuo $130 
iki $395. Jie aprašyti ir įvertin
ti Consumer Reports sausio nu
meryje. Paskiriems asmenims 
jie nerekomenduojami. •

i

0- Superior Protein Products 
Co., Gardena, Cal., išleido rin- 
kon naują produktą užkandžia- 
vimui, pavadintą’ Moo Mun
chies. Jis išsiskiria iš kitų pra
moginio užkandžiavimo produk
tų savo maistingumu. Moo Mun
chies džiūvėsių atraižėlės yra 
daug maistingės už visus kitus 
pramoginius .užkandžius, žino
mus niekinio maisto — junk 
food vardu. Tačiau jų 3 uncijų 
dėžutė kainuoją $1.08, o maiše
lis 29 centus.

♦ Terayco Distributors. Inc., 
Englewood, Cal., rekomenduo
ja pirkti už $30 elektroninį ter
mometrą, pavadintą Electro- 
Term, baterijomis operuojamą. 
Jis gali išmatuoti žmogaus ar 
gyvulio temperatūrą per 60 se
kundžių. Šiam dalykui skiriama 
3-4 minutes. Sergant ir matuo
jant temperatūrą nėra ko sku
bėti.

Okupuotos Lietuvos kuli
narai lekomenduoja išsivirti 
morkų uogienę ir duoda šiuos;
receptus:

‘ Morkų uogienę galima virti ■ 
bet kuriuo metų laiku. Ypač ji 
naudinga, kai nėra šviežių 
uogų ir vaisių.

Uogienei reikia 1 kg morkų,
1 kg cukraus ir 360 g spanguo
lių.

Gerai nuplautas morkas nus
kusti ir dar kartą nuplauti, su- J 
piaustyti įstrižai kuo plones- į kiname naująjį skaitytoją, lin- 

} niais gabaliukais ir sudėti į puojkėdarrri daug laimės šiuose me- 
dą. Užpilti 0,75 1 vandens ir vir
ti 5—7 minutes (ne ilgiau’). Po visiems skaitytojams. Ji taip 

1 to sudėti cukrų, ir gerai nuplau- pat užsisakė Naujienas viene
tas bei perrinktas spanguoles.} riem metams.

savo . mielam bro'iiui Kaziui 
Saudargui, gyv. Mot Springs, 
Ark. Dėkojant jai už tokį dova
nos palinkimą, kartu su ja svei-

tuose, o gerą žinią pranešame

Uogienę virti apie dvi valandas
■ ant nedidelės ugnies, dažnai pa-
• maišant.

Verdant visas spanguoles rei
kia sutrinti šaukštu į puodo šo
ną. Uogienė bus išvirusi, kai 
morkų gabaliukai pasidarys Į 
skaidrūs (mokyklose yra didžiausias ino-

Morkų uogienę galima taiplkini,i skaičius vis°je Livijoje, 

pat išvirti, pridėjus džiovintų 
abrikosų ir apelsinų. Tokiai uo
gienei reikia imti 1 kg morkų, 
1 kg cukraus, 200 džiovintų ab
rikosų, 
truputį cictrinos rūgšties.

♦ Mitybos diletantai vis tvir
tina, kad rusės daugumoje yra 
trumpos ir storos, nes valgo 
krakmolingą maistą. Daugiau
sia krakmolo turi bulvės. Barba
ra Gibbons, žinoma sveiko su
liesėjimo valgių specialistė, pa
rašė knygą, kurioje yra 60 re
ceptų, -jų tarpe kaip sumažinti 
bulvių kaloringumą. Knyga kai 
nuoja 50 centų. RAŠYTI: Diet 
Cookbook, Box 16111, Dept.

taną su raohmatų meisteriu P. 
Vaitc.niu gruodžio viduryje lie
tuvių namuose. Simultane žaidė 
šie klubo nariai: Abromaitis, ■ 
Baranauskas, Basalykas, Ga-. 
č’cnis, Gawrys, Genėtus, Jurce- 
vič’us, Maėur, Kuzmickis,.Saba-, 
liauskas, šakalinis, Stalioraitis. i 
šluopis, Urbonas, Miniota. P. • 
Vaitonis laimėjo simultaną san
tykiu 1 kl. Po pusę taško laimė
jo- šakalinis ir šluopis, sužaidę/ 
partijas lygiomis, šios žaidynės ' 
užtruko virš 5 vai. Tuo pačiu 
urtu LN posėdžių kambaryje 
vyko Torc*nto miesto ir jo apy
linkių šachmatininkų turnyro 
tęsinys, kuriame dalyvavo Gą- 
linaitis, Brakas, Ramaųauskas 
ir Ranonis. :

— Arėjo Vitkausko World- 
jWid® New Bureau skiria premij- 
Jją už knygą angliškai apie Lie* 
luvos okupaciją 1940 metais ir 
partizanų kovas prieš ją. Kreipi- 
tis: World-Wide News Bureau’, 
Arėjas Vitkauskas, Editor and 
Manager, 3Q9 Varic Street, Jerj 
sey City, N.J. 07302.

— Imigracijos ir naturaliza: 
1 cijos tarnyba praneša, kad Ame-į 
riko’je gyvenantieji visi svetim-į 
šaliai, neturintieji JAV piliety;:

tas ’ Repšys - reikalą vedėju, 
Kostė-Kotryna Repšienė - vyr. 
šeimininke, Rožė Milauskienė - 
jos padėjėja. O. Idzelienė ir K. 
Repšys - ligonių lankymui bei 
socialiniams reikalams. Revizi
jos komisijon išrinkti: R. Ne- 
mickas,.M. Nagys ir V. Jukne
vičius. Sąjungos valdyba ir na
riai aktyviai dalyvauja visuo
meniniame gyvenime ir remia 
lietuvišką spaudą.

— Anthony Zakus-Zakarevi- bės> Pavalo kasmet nuo sausieį 
čius iš Beacon Woods apylinkės, 
New Port Richey, Fla., visuo
met reaguoja į veiksnių prašy-

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• 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-,
ELECTROS ĮRENGIMAI, ’ 

PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

mals Marauette Parko centre. Leng-I 
vos pirkimo sąlygos, labai geras biz-— K. Donelaičio lituanistinių 

mokyklų Tėvų komitetas pa
sveikino Naujienas Naujų me
tų pro'ga ir paskyrė jų paramai 
$20 auką, kurią atsiuntė per A. 
Jarūną. Malonu pastebėti, kad 

. mus rašyti senatotoriams, kon- 
gresmanams ai- administracijai 
laiškus Lietuvos ir lietuvių rei
kalais. Jis parašė laiškus ir pri- 
imto's senato rezoliucijos, jpa-: Įurį ribotą skaičių dviejų nau-S, 
reigojančios JAV valdžią iškel-1 
ti Pabaltijo kraštų laisvės rei
kalą Europos saugumo konfe
rencijoje Madride. Iš visų sena
torių- bei kongreso atstovų jis 
gavo palankius atsakymus.

— A. a. dail. Juozo PauBe- 
niaus mirties metinės buvo kuk-1

Didžiausia finansine našle ten
ka nešti mokinių tėvams ir 
vų komitetui. Dėkui jiems.

Tė-

1 d. iki 31 d. registruotis, užpil-į 
dant kortelę, kuri gaunama’ 
pašto įstaigose. Užpildžius, pri-j 
klijuoti pašto ženklą ir įmest1*] 
į pašto dėžutę. Neužsiregistravę! 
gali būti baudžiami.

— Šv. Rašto Tyrinėjai dar į

nis, reta proga.

ŠIMAITIS REALTY

Notary Public 

Insurance, Income Tax 
!951 W. 63rd St. Tel. 436-7Š78, 

839-1784 arba 839-5568.

Stasys Lukaševieius iš 
pa

remia lietuviškos spaudos pas-
400—500 g apelsinų ir]Marquette Parko visuomet

Morkas paruošti, kaip apra- tangas gausiomis aukomis. Dė- 
šyta aukščiau. Užpilti 0,75 1 van kui už Naujų metų linkėjimus
dens ir pavirinti 5 7 min. Su-ljr ja proga atsiųsta $25 auką, 
dėti, cukrų ir gerai nuplautus!
bei smulkiais gabaliukais su-i Ponia A. Ligmal iš Amster- 
piaustytus džiovintus abrikosus, ^am, N.Y., žiemds metui išvyko 
Apelsinus nulupti, suskirstyti _ Deerfield Beach, Floridoje, 
skiltelėmis ir žirklėmis nukirp- J-tekui už $8 auką, atsiųstą kei
ti nuo jų plėvelę. Gautą minkš- čiant adresą.
timą sudėti į verdančią masę. _ Illinois Lietuvių Respubli- 
Virti pusvalandį, nuolat mai- konų Lyga, sveikindama Nau- 
šant, pagal skonį pridėti citrinos ’ 
rūkšties ir virti, kol uogienė bus 
gatava.”

Apelsinus nulupti,

čiant adresą.

— Ulines Lietuvių Respubli-

j dingu knygų, vadinamų “Die-| 
viškasis Amžių Planas” ir uLai-| T • • J • 55 X • 1 » Gausus namų pasirinkimas.

pietvakariuose

Island, N. Y. 10303. (Pr).

t _ SPECIALI 20% NUULA] 
liai paminėtos. Jis buvo taip pat j PRISTAČIUS ši SKELB

kas Prisiartino”, šitas dvi kny
gas prisiusime pareikalavu
siems už $1.00. Adresas: J. Mu- BUDRAITIS REALTY 
zikant, 195 Van Pelt Ave. Sta-j 
ten

DĖMESIO 
62-S0 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
Tiktai $106 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensininkams
Kreiptis: į

A. LAURAITIS 
4645 So. ASHLAND AVĖ. 

523-8775

Laikrodžiai ir brangenybė*
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 6<Hh Street 
T«l. REpublic 7-1941

vairi apdrauna —INSURANCE 
UITŲ NUOMAVIMAS—paren

kant nuomininkus
6600 S. Pulaski, Chicago 

Tel. 767-0600.spaudos darbuotojas. Bet vy
riausiu titulu reikia laikyti jo 
besąlyginę kovą už Lietuvos 
laisvę. Jis buvo Lietuvos kariuo
menės - savanoris ir susikūrė 
sau gražiausią savo gyvenimo. 
paveikslą.

— Adolfas čampė išrinktas ramento >• prie Archer. 
LKVS Ramdvė Waterburio sky
riaus pirmininku, Vladas Var-I 
neckas - sekr., Juozas Valkaus
kas - iždininku.

— Toronto Lietuviu Namų

jienas Naujų metų proga, pas
kyrė jų paramai $15 auką ir ją 
atsiuntė per pirm. Algį A. Bė
gį. Dėkui valdybai ir visiems 
tos lygos nariams. ,

— Jonas Indriūnas išrinktas
I TRUMPAI I Lietuvių Paštininkų Sąjungos

" - 1X4 pirmininku, Jurgis Janušaitis -
sekr., Julius Pocius - ižd., Kos- šachmatininkai suruošė simul-

★ j —
— Ponia Helen Šidlauskas iš - x

Marquette Parko prisidėjo prie
platinimo vajaus užsakydama! į
Naujienas vieneriems metams c

M. Miškinytė

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARIJA NOREtKIENS

i

J 2608 West 69th St, Chicago, HL 60823 9 TeL WA 5-2787 
Didelis paairinkiTnas geros rūšies įvairių prekių.

MAISTAS Iš EUROPOS SANDELIŲ

MĄ.
teželiai, žiedai, gintariniai karo 
liai, auskarai ir kiti papuošala1* 
PERKAME sidabrines ir auks; 
nes monetas bei pašto ženki r 
kolekcijas. Mokame aukšta 
kainas. P ATRIA. 4207 So. Sac

Auksiniai ir sidabriniai n

TeL 247-5081 (Pr.)

HELP WANTED — FEMALE

Gerbiamieji!
Siunčiu 53 dol. čeki: 33 dol

? Naujienų paramai, o už likusius 
A 10 dol. prašau nuo 1980 m. sau-

*

šio 1 dienos siųsti Naujienas ke
turiems mėnesiams Albertui Pa 
laičiui iš Philadelphia, Pa., že 
miau nurodytu adresu.

Šia proga linkiu visam Nav 
jienų štabui linksmų Kalėdų i

linkiu ištvermės ir stiprybės ko 
f voti su tiltų statytojais bei rau 
A donais agentais.

Edvardas Talaitis
| Berwyn, Illinois

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St., Chicago, HL 60629. — TeL WA 5-27S7

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

American Travel Service Bureau
9727 S. West*m Ave., Chicago, Ill. 60643

Telef. 312 238-9787
• Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvu, traukiniu, laivą kelio. 

nJq (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus kraštus: 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame Infor
macijas visais kelionių reikalais..

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

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu fraternalinė or

ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 
darbus diroa.

SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu 
apdraudų savo nariams.

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, na
riams patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.

SlxA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams.

SLA — kuopu vyra visose lietuviu kolonijose. Kreipkitės 
į savo apylinkės SLA kuopu veikėjus, jie Jums 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti.

Galite kreiptis ir tiesiai j SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
N«w York, N. Y. 10001 

307 W. 30th St.
Tai (312) 543-2210

/

ro scMOcu 
< Brrwtw

KMJJD BY MOTOR

CMARLlt m. HAY<*Z
TMt CMICKSO

Mcroq CLU8, IWVMS
TO BS FSPfCJAU.Y AAĖRT

CMILDOBN MOW TMJT
FCHOOt |S M *«S«ION

KAD VIS TOKS 
ORAS BŪTU

Televizija rodo ir spauda apra 
s šinėja apie kitose šio krašto de 
j lyse pasikartojančius šio sezon< 

oro nenormalumus, kurie prida 
ro žmonėms daug nemalonumi 
ir kartu net žymių nuostolii 

, Mes gyvenantieji Chicagoje da 
į negalime nusiskųsti oro nenor 
malumais. Praėję šio sezono lap 
kričio ir gruodžio mėnesiai tikra 
buvo geri, nešalti ir be didesnė 
sniego dangos. Tikrai jau nebe 

; prisimenu, kuomet tie paskut; 
niai metų mėnesiai Chicagos ap; 

, linkėję būtų tokie geri ir palygi 
namai švielnūs.

Kaip būtų gera, kad ir sekan 
tieji pirmieji 1980 metų mene 
šiai būtų tolygiai geri ir žmo 
nėms nesudarytų nemalonumi 
bei bereikalingų išlaidų.

J. J-tis.

• Kai du stos, visados, bus d' 
dėlės bėdos — pareiškė bend 
ruomcnininkas.

HELP WANTED — MALE 
Oarbininky Reikia

PLANT MAINTENANCE 
Part Time or Full Time 
Apply in Perso'n. Only.

POLY PRO PRODUCTS 
6100 South Archer Ave. 

Summit, Ill.

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. N EDAS, 4059 Archer Ava. 
Chicago,. I1L 60632. Tel. YA 7-5980

4*

SECRETARY 
MEDICAL ASSOC.

Accounting dept, for Michigan Ave. 
?irm seeks Secretary. Must type 60-j-, 
)e familiar with adding machine (He
ating equipment. No shorthand. Pre- 
dous experience with figures, a de
finite plus. Excellent fringe benefits. 
Contact Bob Napolitano at 822-0970.
Equal Opportunity Employer M/F

K ŠIMKUS

Notary Public 
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450' 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.
III ■ I

[ HOMEOWNERS POLICY
F. Zapclis, Agenf m 
3208'/2 W. 95th Št ' 
Everg. Park, Ill.* 
60642, - 424-8654 kiltieti

State Farm, fire and Casualty Company*

SECRETARY TO THE 
PRESIDENT

Typing 60 wpm — 90 Shorthand
1 girl office. Skokie, Hl.

: Salary SI,050 per month to start.
Ask for Mr. Hanson, 675-0736

SECRETARY
• Loop Brokerage firm is seeking Sales 
j Assistant for investment executives. 

■ rood typing and phone skills nec
Į lust have talent for dealing with 
j >eople. 2-3 yrs. secretarial exp. pref
• lood Co. benefits and starting salary 
} Call Ms. Shell. 855-6000
; Equal Opport. Employer. M/F/H

IEDICAL OPPORTUNITIES
SECRETARY/

RECEPTIONIST
Eye Surgeons office downtown.

Medical experience preferred.
Salary S200 plus wk.

Ask for Hilda. 282-4422

RENTING IN GENERAL

Marquette Parke išnuomojamas 5 
ambarių apšildomas butas su dviem 
degamais suaugusiems * be vaiku 
r be gyvuliuku.

Tel. 471-2239

Išnuomojamas 3 kambariu 
pšildomas butas 2 aukšte Mar- 

piette Parke.
Tel. 925-4891

Marquette Parke išnuomojama* 4 
ambarių butas. Skambinti vakarais 

<ri>a savaitgaliais - 778-1047.

6 — Naujienoj Chicago, HL —

*
NAMŲ REMONTAS

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

Kalbame lietuviškai
Tel. 776-8505

Advokatas
GINTARAS P. CEPfiNAS

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

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

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

Chicago, Ill. 60629

HELP WANTED — MALI 
Darbi n Ink v Reiki*

MACHINISTS
South West Manufacturer needs 
model shop technician to work in 
fully equipped one man model shop. 
Position reports to our engineer
ing function. Successful candidate 
must possess a well rounded back
ground in all aspects of machining 
operation. Salary to $19,000. Ex

cellent benefits.
For personal interview, call 

Mr. WAYNE HOFFMAN
MID STATE WELDER 

MANUFACTURING 
Dept of A.LR-C.O. Inc. 
3800 West 51st Street 

Chicago, Ill. 60632
767-6363

aplicants must be able to speakah i." _ _r„.
and understand English language.

Friday, January 4. 1980




