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KELETAS IRANIEČIU IŠ KONSULATO ČIKAGOJE PRAŠO TREMTINIO TEISIU
CHICAGO, Ill. — Irano kon

sulate Chicagoje, esančiame 
Standard Oil pastate, 200 E. 
Randolph St., yra registruoti 25 
pagalbinės diplomatijos nariai. 
Pagal prez. Carterio potvarkį 
bei JAV Imigracijos ir Natūra
lizacijos tarnybos (ILJS) įsaky
mą jie privalėjo užsiregistruoti 
Chicagos distrikto įstaigoje. Ta
čiau šeši konsulato pareigūnai 
atvyko po nustatyto registraci
jos termino. Jiems įsakyta iš
vykti iš JAV iki sausio 29 d., 
o jei neišvyks, tai bus pradėta 
deportacijos procedūra. Visi šeši 
kreipėsi į advokatą, prašydami, 
kad savanoriško išvykimo lai
kas būtų pratęstas iki 60 dienų. 
Jų prašymas patenkintas.

Distrikto deportacijos direk
toriaus pavaduotojas William 
Skidmore pareiškė, kad kai ku
rie konsulato pareigūnėj papra
šė politinio azyliaus"ftremtinio). 
teisių, kurios jiems buvo garan
tuotos. Jų skaičius ir pavardės 
neskelbiamos. Taip pat neskel
biamos pavardės, šešių asmenų, 
kuriems yra įsakyta išvykti iš 
šio krašto.

Nėra aiški likusių 19 konsula
to pareigūnų padėtis. Skidmore 
pareiškė, kad dalis jų gavo azy 
liaus teises, daliai leista nuolat 
gyventi Amerikoje.

Salvadoro vyriausybė 
pavojuje

SAN SALVADOR (UPI). — 
Salvadoro vyriausybė, išsilai
kiusi vos 10 savaičių, pradėjo 
braškėti. Beveik visas ministe- 
rių kabinetas pagrasino atsista
tydinti, jeigu dešinės pakraipos 
karininkai nebus tuoj pašalinti 
iš visų armijos dalinių.

Militaristų sambūris, kuris 
1979 metais spalio mėn. 15 dieną 
nušalino nuo. pareigų buvusį 
prezidentą Carlos Humberto Ro
mero, pažadėjo ministerių kabi
neto reikalavimą apsvarstyti, 
bet kada ir kokį tuo reikalu 
sprendimą padarys, nepaaiš
kino.

Trys gana galingos kairiųjų 
pakraipų grupės, kurios turi ir 
savo karinius vienetus, pareika
lavo tuojau padaryti žymias 
ekonomines reformas ir page
rintiz neturtingųjų,- materialinę.- 
padėtį. Į visa tai reaguodami 
valdantieji jauni militaristai 
(karininkai), per dvi paskutines 
savaites gerokai paspaudė kai- 
riaspamius, kas iššaukė, stiprų 
susirėmimą, kuriame. žuvo apie 
50 žmonių iš abiejų pusių. Visa
me krašte sklinda gandai, kad 
gali greit įvykti dešiniųjų per
versmas.
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NEPATENKINTAS KURT WALDHEIM IŠSKRIDO I NEW YORKA
MINISTERIS GOTBZADĖ PADĖKOJO Už ŽINIAS, 

BET PRIE CHOMEINIO NEPRILEIDO

RENGIASI GROBTI ARTIMŲJŲ RYTU MINERALINIO ALIEJAUS VERSMES

Desiniyjy vyriausybė 
Portugalijoje

LISABONA, Portugalija. — 
Antradienį buvo sudaryta Por
tugalijos vyriausybė, vadovau
jama premjero Francisco Sa 
Cameiro. Jo vadovaujama De
mokratinio Solidarumo partija 
gruodžio 2 d. rinkimuose laimė
jo tik 3 astovų daugumą. Prem
jeras Sa Cameiro, 46 metų ad
vokatas, pažadėjo ekonomijos 
pagerėjimą.

Ypatingai bloga padėtis ko
munistų dominuojamoje Alen- 
tejo provincijoje, kurioje buvo 
pravesta radikali žemės reforma 
ir -įvesti kolchozai.

KALENDORtLIS

1980

Politinė padėtis 
. Italijoje

ROMA. — Italijos valdžia, 
esanti be aiškios daugumos par
lamente, negali padaryti lemtin
gų sprendimų nei radikalių re
formų. Iki šiol krikščionys de
mokratai pajėgdavo su jų va
dais susikalbėti, tačiau praeitų 
metų 'komunistų partijos kon
grese išnešta rezoliucija — Arba 
valdžioje, arba opozicijoje — 
padarė su jais bendradarbiavi
mą neįmanomu.

Išeitį iš šios padėties krikščio
nys demokratai mato ir siūlo 
sudaryti koaliciją, vadinamą 
tautiniu solidarumu. Socialistai 
šį ar panašų dalyką vadina tau
tinės vienybės sąjūdžiu. Jie tvir
tina, kad Italiją gali paklupdyti 
darbo unijos, dominuojamos ko
munistų.

Didėjant komunistų įtakai, 
Italijoje vis labiau girdisi jų po
litinė retorika ir politinis žar
gonas, kuris suklaidina daugelį 
eilinių piliečių.

:— Egiptas planuoja atstatyti 
normalius santykius su Izraeliu.

Sausio 5: Emilija, Telesforas, 
Gedutė, Vytautas.

Sausio 6: Trys Karaliai, Mak- 
ra, Melanijus, žibuolė, Arūnas, 
Miltenis.

Saulė tėka 7:18, leidžiasi’4:33.

Oras atvės, gali snigti.
Tito Broz išvežtas į ligoninę 

kojos venų "gydyti.

tiniu Tautu sekretorius Kurt 
Waldheim buvo planavęs pasi
likti šeštadienį Irane ir aptarti 
suimtų Amerikos ambasados 
tarnautojų ir JAV piliečių išve
žimą iš Irano, bet šio klausimo 
jis nepajėgė išspręsti. Jis žino, 
kad Amerikos diplomatų išlei
dimo klausimą galės spręsti tik
tai pats mula Chomeini, bet 
Irano vyriausybė neleido Jung
tinių Tautų sekretoriui susitikti 
su Irano valdytoju ir neleido su 
juo pasitarti apie amerikiečių 
išleidimą.

Waldheim buvo susitikęs su 
Irano užsienio reikalu ministe- 
riu, bet svarbesnio klausimo ne
išsprendė. Negalėdamas su mu
la Chomeini susitikti, generali
nis sekretorius Kurt Waldheim 
aiškiai suprato, kad visos jo pas
tangos bus bergždžios, todėl nu
tarė nelaukdamas išvažiuoti. 
Jeigu būtų buvę kokios vilties 
klausimą toliau aiškinti, tai jis 
būtų pasilikęs, bet jokios vilties 
nėbuvo, jeigu neleidžiamas jo 
pasimatymas su Chomeiniu, ku
ris vienas gali nuspręsti klau-

nepatiko 
veržimas į Afganistaną ir 
vietų karo jėgų siuntimas Pakis
tano pasienin.

KELIONĖ IRANAN BU
VUSI NAUDINGA

Sekretorius Waldheim, prieš 
išvažiuodamas į New Yorką, 
gana plačiai kalbėjosi su žurna
listais. Jis pareiškė, kad pasita
rimu metu išaiškinta visa eilė
klausimų, kurie padės išspręsti; nįus 
patį svarbiausiąjį.

Tą patį užsienio žurnalistams 
pareiškė ir Irano užsienio reika-^ 
lu ministeris Gotbzadė. Jis tvir
tina, kad sekretoriaus Waldheim, 
kelionė buvusi naudinga.

įsi
Šo-

Taivanas gaus pirkti 
gynybos ginklp

WASHINGTON (AP).— Pre
zidento Carterio administracija 
nutarė dalinai patenkinti Taiva- 

i no r i ašymą if parduoti krašto 
• gy -ybai ginklų už 280 milijonų 
dolerių. Buvo prašoma parduoti 
ir ilgų distamy t sunkiųjų bom- 

. bonešiu br šitokiu kov^s lėk- v w
j tuvų, Let tas prašyme oiivo 
! atmestas.

ISLAMABADAS, Pakistanas. 
— Sovietų karo jėgos, įsi verža 
sios į Afganistaną, paliko visus 
svarbesnius Afganistano strate
ginius centrus ir siunčia savo 
karo jėgas į Afganistano ir Pa
kistano pasienį. Pasienį užėmu- 
s^eji Sovietų kariai piimon 
eilėn sustabdo Afganistano gy
ventojų bėgipią į PakT’ūr.ą. 
Pradžioje manyta, kad Sovietų 
karo jėgos nori sustabdyti Af
ganistano gyventojų bėgimą į 
Pakistaną, bet Sovietų kariuo
menės vadovybė gali užimti ir 
visą Pakistaną. Jeigu Sovietų 
kariai būtų pasiųsti į Pakistaną, 
tai vargu nepasiruošę pakista
niečiai pajėgtų gerai ginkluotus 
rusų karius sulaikyti.

Jeigu Sovietų karo jėgos ban
dytų užimti Pakistaną, tai tada 
būtų labai aiškus Sovietų ka
riuomenės vadovybės planas: 
užimti Artimųjų Rytų minerali
nio aliejaus (naftos) versmes. 
Gen. Zia* yra pasiruošęs ginti 
Pakistaną nuo rusų karo jėgų, 
bet visi supranta, kad Pakista
no karo jėgos vargu pajėgs pa
stoti kelią gerai ginkluotiems 
rusams.

Sutartyje S’* komunistine Ki
nija yra numatyta, kad Taiva- 
nui galima parduoti tik gina
muosius ginklus, tarp jų Hawk 
ir Chaparral priešlėktuvinius 
sviedinius, -taip pat prieštanki- 

ginklus ir sistemą kovai 
j prieš parašiutininkus bei prieš 
' invaziją iš jūros.

Rusai panaikino 
aptartą sutartį

WASHINGTON, D.C. — So-; 
vietų karo jėgų įsiveržimas į Af-j 
ganistaną visiškai nustūmė į šalį; 
strateginių atomo ginklų apri-' 
bojimo sutartį. Prezidentas Car-į 
teris vis dar pataria Kongreso į 
atstovams tvirtinti sutartį. bet’ 
jo viltys kasdien mažėja. Knn-

simą. Tai sekretorius penktadie- ffreso narįaį labai pasipiktinę

WASHINGTON, D.C. — Rusų 
įsiveržimas į Afganistaną pri
vertė prezidentą Carter susirū
pinti Pakistano likimu. Prezi
dentas, nieko tikro nežinoda
mas. ką mano rusai daryti po 
Afganistano užėmimo, tuoj pa
skambino Pakistano prezidentui 
Mohammad Zia ul-Haq išsiaiš
kinti ką jis mano apie susidariu
sią pavojingą Pakistano pasie
nyje situaciją ir ką ji ^ano 
apie pasipriešinimą, jei būtų ru
sų užpultas.

Ta proga prez. Carteris primi
nė, kad Amerikos Valstybės sek
retoriaus pavaduotojas Warren 
Christopher bus tuoj pasiųstas 
į Pakistaną su Zia pasikalbėti 
ir pas?'^vti Amerikos militarinę 
paramų. Deja, Zia tuo neapsi- 
'džiauge. Let tiesiai pasakė, kad 
kol jL nežinąs kokią protekciją 
Pakistanui gali prez. Carteris 
suteik*4, tai jo Christopher nėra 
pageidaujamas.

Be to. Pakistano santykiai su 
Indija irgi nepergeriausi, šiais 
laikais Indijoje vyksta didelis 
rinkimų įkarštis ir yra daug 
galimybių, kad rinkimus gali 
laimėti Indira Gandhi. O taip 
įvykus, yra galima tikėtis, kad 
susidarys nauja Maskvos-New 
Delhi-Kąbul ašis, kuri dominuo
tų visą jfe pasaulio dalį.

Tokionfts aplinkybėms susi
klosčius, pakistaniečiai mieliau 
sutiktų būti “susuominti”. negu 
netekti visos nepriklausomybės. 
Kad Amerika išeitų ginklu gin
ti Pakistano. Zia nesitik:.

Sovietų karo jėgų veržimąsi 
. į Afganistaną šiek tiek sulaikė 
• šaltas oras ir sniegas. Sovietų 
: kariuomenė nepripratusi prie 
. kalnu šalčio. Penktadieni kraš-, 

• to vidun besiveržiantieji Sovie- 
, tu kariai sustojo. Juos sustabdė 

ne Afganistano kariuomenė ar 
oarrizanai. bet iškritęs sniegas, 
vėjas ir šaltis. Kalnų gyventojai 
žino kelius ir šalčio nebijo, bet 
Sovietu kariams' klimatas ne
įprastas.

WASHINGTON. D.C. — Pre
zidentas Carteris praeitą savai
tę telefonavo Pakistano prezi
dentui gen. Zia, paklausdamas, 
ar negalėtų pasiųsti Valstvbės 
sekretoriaus pavaduotoja War
ren Christopher į Pakistaną 
pasitarti įvairiais tarptautinės 

, politikos reikalais.
Reporteris Carl T. Rowan 

oraneša, kad gen. M. Zia labai 
skeptiškai pažiūrėjo į sekreto
riaus pavaduotojo kelionę į Pa
kistaną. Reikia manyti, kad gen. 
Zia turi platesnių žinių apie So
vietų vyriausybės tikslus Afga
nistane.

Pranešimai iš Pakistano. In-1 
Į dijos ir paties Afganistano aiš

kiai sako, kad įvairiose vietose 
eina kruvinos kovos su krašto 
vidun besiveržiančiais Sovietų 
kariais. Vietomis įvyko keli kru
vini mūšiai Pakistano pasie
nyje.

Sovietų kariuomenės vadovy
bė išlaipdino didoką karių kieki 
pačiame Kabulo aerodrome. 
Sovietų kariai pirmiausia už
ėmė visas strategines vietas pa
čioje sostinėje, įsistiprino aero
drome ir radijo stotyse, o vėliau 
kėlėsi j Pakistano pasienį. So
netų kariuomenės vadovybė ir 
naujai sudarytoji B. Karmalo 
vyriausybė iki šio meto neban- 

| dė.užyesti kontakto su užsienio

Derwinski smerkia 
rusu avantiūras

WASHINGTON. D.C. — So
vietų karo jėgų Įsiveržimas į Af
ganistaną laužo Jungtinių Tau
tų čarteri, Rusija siunčia karo 
jėgas į kaimyninę valstybę ir 
sudaro pačią žiauriausią formą 
kariško imperializmo. — pareiš
kė kongresmanas Edward Der
winski, Atstovu Rūmų užsienio 
komiteto įtakingas narys.

—, Man atrodo, kad turėtų 
būti panaudotos w\sos susisieki
mo priemonės — I ^’svosios Eu- 
ropos 1 s, la’.ptv’u inė sus;- 
siek.ro agentūra ir spauda 
kelti viešumon Sovietų karo jė
gų įsiveržimą Į gretimą valsty
bę ir na’k'nimą principų, kuriais 
žmonija gyvena.

Indira Gandhi yra gera ir 
nepailstoma kalbėtoja. Vykstan
čioje rinkiminėje kampanijoje 
ji suspėdavo kasdien net po de
šimt kalbų pasakyti.

nį anksti rytą išskrido iš Irano.

SUSIRŪPINIMAS INVA
ZIJA AFGANISTANAN

Sovietų karo jėgų įsiveržimas 
į Afganistaną sukėlė didelius 
rūpesčius visame Trane. Iranie
čiai labai nepatenkinti tokiu įsi
veržimu. Iraniečiams taip pat 
nepatinka Sovietų agentų įves
tos pakaitos Afganitsano vyriau
sybėje, nužudymas dviejų prezi
dentų (Tarakio ir Amino) ir 
primetimas Babrako Karmalo. 
Visa tai iraniečių tarpe sukėlė 
labai rimto susirūpinimo kraš
to ateitimi.

Neapykanta prieš amerikie
čius nėra tokia didelė, kokia ji 
buvo paties Chomeinio ir kitu 
Islamo tarybos narių kurstoma. 
Pats Chomeini glaudžiai bend
radarbiauja su rusais, bet krašto 
gyventojų dauguma, įskaitant kai pradėjo mokėti pasakiškas kuliantų, norėję pergreitai pra- 
ir'lšUnjd tarybos rėmėjus, *uiaaūk«o unciją. Už un- lobti< sudegė savo nagus.

Sovietų valdžios tarptautinėmis 
avantiūromis. Sovietų valdžia 

i būtų galėjusi įsigyti naftos iš 
į Artimųjų Rytų taikos keliu, bet 
j rusai planuoja pagrobti Persijos 
įlankos naftos versmes. Sovietų- 
maršalai apskaičiavo, kad da-j 
bartinis momentas yra pats ge
riausias Persijos įlankai pri
jungti prie Sovietų Sąjungos. 
Jeigu jie to nepadarys dabar, 
tai jie naftos versmių i------
neužims.

— Indijoje penktadienį žuvo 
dešimt žmonių, susiginčijusių 
balsavimo klausimais.

niekad ci^ HonS KonŠe pradėjo mo
kėti po 540 dolerių. Atsirado 
laikotarpis, kada doleris nesu
laikomai krito, nes už aukso un
ciją mokėjo nuo 540 iki 600 do
lerių. Vakare prieš biržos užda
rymą atsirado ir tokių, kurie su- 

siaš dolerio nuvertinimo laiko-j tiko mokėti $640 ir net daugiau 
tarpis. Prieš pačius Naujus Me-j už aukso unciją, bet aukso jau 
tus Hong Kongo biržoje dolerio neberado. Penktadienį tas dole- 
vertė pradėjo kristi kiekvieną rio kritimas sustabdytas, aukso 
minutę. Hong Kongo bankinin- kaina kiek atpigo ir daug spe-

Dolerio vertė kaitaliojasi

LONDONAS, Anglija. — Pra
eitas savaitgalis buvo didžiau-

« Y

Atrodo, kad Indira Gandhi 
gali laimėti rinkimus ir 
sudaryti naują Indijos 

vyriausybę.

diplomatais. Iki šiol niekas Ka
bule prie užsieniečių nesika
binėja.

siek.ro
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ATEINA DIDŽIOJI RECESIJA
WASHINGTONAS, D. C. (UPI). —U.S. News and 

World Report žurnalo žiniomis, 1980 m: šio krašto eko
nominiame gyvenime pasireikš didžiausiausia recesija, 
su aukščiausiu nedarbu trečiame metų ketvirtyje.

kovo mė- 
daug

Nedarbas buvo pranašauta pasieks 6.8% 
nesį, aukščiausia nuo 1977 m. spalio rngn., kada 
darbininkų buvo atleisti iš darbo automobilių ir plieno 
įmonėse.

Antrame metų ketvirtyje ekonominė padėtis suma
žės, nes pramonės produkcija nukris apie 5.57< nuo me
tinės bazės, — teigia minimi šaltiniai.

Žurnalas teigia, kad nedarbo rodyklė (rate) pakils 
iki 7.3% ir vis nuolat kris.

Ekonominis “indicatorius” sekančiame metų ketvir
tyje padės mažinti infliaciją, bet neužtektinai, kad pa
gerintų ekonominę padėtį.

Trečiame metų ketvirtyje ekonomija pasieks savo 
žemiausią punktą, kada nedarbo rodyklė pasieks 8.2%, 
—teigia pranašautojai.

Kai kurie Social Security nuostatų 
pakeitimai 1980 metams

Maksimalinc Sočia} Security 
pensija 1980 metais už vieną 
mėnesį Ims $572. 1979 melais 
buvo $552 Bus padidinta 13%, 
žinoma tik tiems asmenims, 
kurie sulaukę 65 metus išeis iš 
darbo 1980 metais ir bus išdir
bę reikiamą metų skaičių pen
sijai gauti, tai yra — pilnai bus 
įmokėję į Social SecuriK fon 
da reikalaujmą metinę sumą. I 

1979 metais kiekvienas dir
bantysis turėjo mokėti į Social 
Security fondą 6.13% nuo svo 
metinio uždarbio ligi pasiek
davo metinę. įmokėjimo suma 
$1,404. Tokia suma jau būda
vo pilnai įmokama, kai dirban
tysis metų bėgyje- pasiekdavę 
$22,900 uždarbį Jei dar metai

1 telę kurioje yra A Part — Hos- 
I pital Insurance ir B Part — 
i Medical Insurance. B Part mo- 
4 kės t is, kuris yra atskaitomas 

kas mėneais B 
kio? 19S0 
tas 90 centi^ h’ iš 
čekio bus iši^jkoina o
1979 melais buvo išlaikoma kas 
mėnesį tik ?&7O. A Prt mokes
tis lieka tas pats.

Gal kiek, geresnė- pensinin
kams naujiena tai kad nuo šių 
metų liepos mėnesio pirmos 
dienos yra numatoma pakelti 
pensijas net 13/c . Praeitais me
tais nuo liepos mėnesio pir
mos, buvo pakepos pensijos 
tik virš devynių, nuošimčių.

Dirbantysis G5 metų pensi
ninkas praeitais metais galėjo 
uždirbti o šiais metais
bus leidžtaniąį jam uždirbti 
$5,(X)0. Jej bst kuris pensinin
kas per metus už dirbtų dau
giau, tai iš kiekvienų daugiau 
uždirbtų jis privalėtų su
mokėti Social Security fondui 
$1, reiškia pusę virš $5,000 už
dirbtųjų pinigų. Virš 72 metų 
pensininkui uždarbis neriboja
mas

tūrinę veiklą kur nors kitose 
pavyzdžiui P. Ame

rikoje, pasiunčiant ten pinigus

pildo mokestines formas atski- 
rai-separalely) nuo gauto pel
no. Tie šamai turi būti pagrin 
dinė jūsų rezidencija. .

pensininko ėę- R 
5 Imis padidrn- į 

iŠ pensininko •

ino Vilniaus Aušros Vartus maldininkai dar ir šiandien juos lanko ir

nebūdavo pasibaigę, tai iš vė
lesnių jo uždarbių jokių Social 
Securitymokesčių jau nebuvo 
išskaitoma. .

t ‘ ■ •

1980- metais išskaitymu iš

Trumpai
Tarp draugių

— Dievas sutvėrė mus, 
teris, gražiomis ir kvail
mis. — Bet, taip, taip! — Taip 
gražiomis kad mus vvrai mv- 
lėtų, ir kvailiukėmis, kad mes 
juos mylėtume.

LIETUVOS PILIEČIŲ IR BUVUSIŲ PILIEČIŲ 
INFORMACIJAI

dą nuošimtis pasilieka tas pats, 
bet nietirie išskaitymų suina 
bus padidinta 13%, tai yra — 
pilna metinė Social Security sii-

i ma bus $1,588. Kad šią sumą , 
[dirbantysis pilnai įmokėtų, jis! 
turės uždirbti per metus; 
$25,900. Jei dirbantysis per me
tus uždirbs daugiau kaip ši su- 
m, tai iš vėlesnio jo uždarbio 
nebus’ daroma jokių išskaity
mu ’ v

s Kie k v i e n’as p en s in i n kas t u ri 
Social Security Insurance kor-

Teismo tardytojas 
kaltinamojo:

— Ir jife uian gaj pasakosi
te, kad į butą įsilaužėte be jo
kiu sąmokslininkų?

— Iš tikrųjų, ponas tardyto
jau, žinote

Į labai sunku rasti teisingą part
neri, — atsakė kaltinamasis.

—o—
Tarp draugių

— Visi vyrai yra žiaurūs.
— Gal būt tamstos vyras 

pasirodė neištikimas?^ ;
> — Taip—. vyras *mano 
iriausios draugės...

pareiškė savo ko

New Cookbook—A “Sneak Preview”
Fragrant Pumpkin Nut 

Eread and luscious Buttery 
Apple Squares are sure to be
come harvest-time favorites, 
whether to warm a chilly let’s- 
stay-at-home evening or pro
vide a congenial welcome to 
friends or relatives. These 
kitchen-tested recipes are a 
••sneak preview” of a brand new 
hard-cover cookbook.

The Kellogg's Cookbook in
cludes 200 pages of recipes, over 
80 of which are shown in full- 
color photographs throughout 
the book.

It is being offered for $3.50 
and two box tops on packages 
of several of the company's 
cereals and other convenience 
foods.

MJMPKIX NUT BREAD 
1% cups regular all-purpose 

flour
2 teaspoons baking powder 

14 teaspoon baking soda 
M teaspoon salt
1 teaspoon ground cinnamon 

54 teaspoon ground cloves 
54 teaspoon ground ginger 
54 teaspoon ground allspice 
54 cup regular margarine oc 

butter, softened 
54 cup sugar x
1 CIX

54 cup milk
• 1 teaspoon vanilla flavoring

1 cup solid pack pumpkin
1 cup All-Bran cereal or Bran 

Buds cereal z
54 cup chopped nuts

• Tn small mixing bowl, stir 
together flour, baking powder, 
soda, salt and spires. Set aside.
• In large mixing b^at

, margarine and sugar until wen
" j blended. Add egg. milk and

vanilla. Beat well. Stir in 
pumpkin, All-Bran cereal and 
nuts. Add flour mixtiu^ Mix 
until well combined. Spread 
batter evenly in well-greased 
9xūx3-inch loaf pan.
• Bake in oven at 3505 F. about 
M minutes or uni'4 wooden pick 
inserted near cent'* reme^ out 
clean. Remove from pan. Cool 
couipictob* os* wire rack lx fore 
sEc r/r, $ <rv* ‘ si ec sand
wich-style xith soft er cream 
er.ccso as ;he filling, if desired.

Į. Yield: 1 kxif
KOTE: 1 cup pumpkin h half 

a 1 Jb. can. Remainder ran

U.V-: A •ęrr-vret I <MU"i

BUTTERY APPLE SQUARES
2 cups Rice Krispios cereal

114 cups regular all-purpose flour
t*sAspoon salt

regular margarine or
>slter
csp milk

2 uAlespoons regular 
purpose flour

• Crush Rice Krispies cereal ( ...... ......... ....... .... ......... ....... ........ ..
mixing bowl, stir together crushed cereal, the m cups flour and 
the salt. Cut in margarine until mixture resembles coarse męal. 
Add milk, stirring until entire mixture is moistened. Pat hair the 
dough in bottom and about half way up U»e sides of greased 
9x9x2-inch baking pan. Set aside.
• Stir together the 2 tables»x>on.s flour, the cinnamon, nutmeg

sugar. Mix with sliced apples. Spoon into crust. Sprinkle with 
lemon jujer. Set asiac.
• Roll out remaining dough vn lightly floured surface to M pan. 
Place over apples. Prick crust with fork 3 or 4 times.
• Bake in oven at 375* F. about 45 minutes or until ap?lcs am 
tender. While stih warm, drizzle with Ccnfectioners' Suęar GA-uc, 
Cut into squares and serve wanu or cooled.
Yield: 9 servings

VARIATION: 2 cups Corn Flakes cereal, crushed to measure 
’a cup, may be suWhutcd for the Rico KrUpiea cereal.

CONFECTIONERS’ SUGAR GLAZE
1 cup sifted confccUaners’ sugar 4 teaspoons warm water

• Conine sugar and water in small mixiog bowl, stirring until
xmoeth. If a thinner gl-20 is desired, add to 1 teaspoon mere 
water. i *
Yield: % cup ?

VAFTATTONS’ 4 teaspoons lemon or orange jiiice may be 
aUluteU ftr Ue waber. y > ’

51 teaspoon ground dnnamoi
’A teaspoon ground nutmeg
5i cup suęar
5 cups sliced, pared tart apples 

(about 114 lbs.)
1 tablespoon lemon juice 

Confectioners’ Sujrar Glare
to fine crumbs. In medium -size

Lietuvos Generalinis Konsir liuojamoj teritorijoj, raginami 
klausia las New Yorke, dėl Sovietų

• Sąjungos paskelbto pilietybės 
Įstatymo, 
mentarus, kuriuos dėl jų svar
bumo čia spausdiname:

1) Okup. Lietuvoje gimu- 
kad must] laikais jieji- į laisvąjį pasaulį pateku

sieji yra Lietuvos piliečiai ir 
turi teisę gauti Lietuvos pasus, 
išskiriant atvejus, kai jie tapę 
kitų šalių piliečiais. Į išduotus 
pasus .rašoma, kad jie netinka 
keliauti Į Sovietų Sąjungą.

Lietuvos pascP-išėmimas pri
klauso’ laišvanU -apsisprendi
mui. ■ j : Ž

2) Sovietų Rusijos paskelb
tas įstatymas nėra naujiena, 
bet sovietinės pilietybės priver 
stinis primetimas jos nenorin
tiems yra viduramžių mentali
teto pasireiškimas. Daugelio 
valstybiii piliečių užsienyje gi
mę vaikai laikomi tėvu šalies

'-.piliečiais (jus sanguinis), ne
bent jie patys pasirinktų gim
tosios šalies (jus soli) piliety
bę pagal tos šalies įstatymus. 
Net ir JAV-bės, kurios piliety
bės vyraujantis faktorius yra 
gimimo vieta (jus soli) taipgi 
pripažįsta ir payęldėtiną pilie
tybę (jus sanguinis).

Kitaip pilietybės reikalus su 
pranta ir aiškina Lietuvą oku
pavusi Sovietų Sąjunga, Lygiai 
taip pat pagal viduramžių 
mentalitetą šių dienų Lietuvos 
okupantas laiko, kad visi už
kariautos Lietuvos gj-ventojaj 
su vaikais ir anūkais, nežiū
rint, kame jie bebūtų gimę, 
priklauso Sovietų Rusijai. So
netų Sąjungos tariamasis pi
lietis tikrovėje tik pavaldinys, 
pasirinkimo teisėms neturi. .

xPagal tarptautinius įsiparei
gojimus ir sutartis sti Lietuva, 
Sovietų Sąjunga neturį teisės 
Lietuvos piliečių laikyti So
vietų Sąjungos piliečiais.

3) Lietuvos tetiknijoj gimu
siems JAV-bių piliečiams, ku
rie numato keliauti į Sovietų 
Rusiją ir okųp. Lietuvą, patar
tina laikytis Valstybės depar
tamento Pasų Įstaigos (Bureau 
of Consular Affairs), tais^mių:

a) Pagal JAV ir TSRS konsu- 
larinę sutartį kiekvienas Sov. 
Sgon keliaujantis* JAV pilietis 
turi teisę susisiekti su JAV am 
basada Maskvojė1 ar gen. kon
sulatu Leningrade. Šios teisės 
•jis privalo reikalauti, atsidūręs 
sunk mituose su Sovietų val
dikis organais; ■ 
•b) I^tvieniuį-keliaujantys a- 

Iworiktečiat arha'nmcrikieaar, 
dabar So v? kmtro.

£e- So-

ATS. Jei organizacija turi iš 
imtį (exemption), tai mokes
čių nemoka. Draugija gali be- 
jokio valdžios leidimo šelpti 
kitą draugijų, asmenį, duoti 
pašalpą, stipendiją. Bendrai 
niekas nevaržo mažo pinigų 
skirstymo bet kurios draugi
jos. Jeigu mokėtų pomirtinę 
pašalpą (pvz. $500), tai reikė
tų būti registruota tam užda
viniui atlikti Illinois valstijos 
sekretoriaus įstaigoje.* *

KL. Po ilgos ligos, mano se
suo mirė praeitą mėnesį. Ar aš 
turiu pranešti Soc. See. įstai
gai, kad sustabdytų siuntimą 
SSI išmokų? Ar aš taip pat 
turiu pranešti jos bankui? Jos 
mėnesinės išmokos buvo tie
siog siuniamos

KL. Kiek laiko aš prwaiau 
turėti kad būčiau kva
lifikuotas (turėčiau teisę) į 
naują išimtinę (exclusion)?

ATS. Kad turėtumėt teisę į 
šią išimtinę, jūs turite turėti 
šią rezidenciją nemažiau trijų 
metų, iš penkių metų laikotar
pio, prieš parduodant tuos na
mus- Tačiau^ mokesčių mokė
tojas, 65 ntetų amžiaus ar vy
resnis senioras, kuris parduo
da ar pakeičia namus prieš 
1981 m. liepos 26, gali išsi
rinkti 5 nigtus iš 8 metų laiko
tarpio testą.

* *

KL. Kiek kartų aš galiu tu
rėti tokią galimybę pasinaudo
ti išimtine? (exclusion)

ATS. Vieną kartą. Tokią mo
kestinę lengvatą galima gauti

i taupmenų 3,’| - ATS Tokią mo.
oze ne ^estinę lengvatą galima gauti 

ATS. Jei SSI išmokos buvo vieną kartą per visą gyvenimą, 
tiesiog deponuojamos į taupme
nų sąskaitą, tai po sesers mir
ties kiek galima greičiau rei- mokesčių sumokėtą sumą 
kia pranešti Soc. See. įstaigai, mokestinių anketų užpildy- 
Toks pranešimas taupomąją mą? 
bendrovę įpareigos išmokas 
grąžinti Soc. see. įstaigai. 

* ♦ * 
i

KL. Ar tai teisybė, kad aš 
neturiu mokėti mokesčių iki 
■?100,000 nuo pelno, pardavus 
savo gyvenamus namus? H. L.

ATS. Taip, jeigu jūs esate 
ne jaunesnis 55 metų amžiaus. 
Tuo atveju pardavus gyvena
mus namus, jūs galite nuo mo 
kesčių atskaityti iki §100,00(1 
(•$50,000, tuo atveju, jei vedęs

* * *
KL. Ar ąš galių atskityti nuo 

už

Jonas Fabijonas A
ATS- Taxpaper Service pęi- 

sonalas gali suteikti mokesčių 
mokėtojams benefitą nuo visų 
leidžiamų atskaitymų.

(I išvardintus klausimus, at
sakymus suteikė IRS Cbicagys 
Distrikto įstaiga)

— Australijoje gyvena “be
sijuokiančios paukštės’’ (Laugh
ing Jack), kurių, šauksmas 
primeną žmogaus juoką.

suteikti JAV ambasadai Mas
kvoj ar gen. konsului Lening
rade apie save šias žinias: pil
ną vardą, pavardę, paso nr., 
gimimo datą ir vietą, užsiėmi
mą, viešbuti ir kambario nr., 
kuriame sustojęs, lankymosi 
So v. S-goje datas, adresą JAV"- 
bėse ir adresus bei pavardes 
giminių, kuriuos amerikietis 
ruošiasi lankyti.

c) Valstybės dep-tas negali 
užtikrinti, kad buvęs caro Ru
sijos, Sov.S-gos ar dabar jos 
kontroliuojamos teritorijos gy- 
vetojas nebus palaikytas
vietų Sąjungos piliečiu ir to 
pasėkoje sulaikytas. Sprendi
mas, ar toks JAV pilietis gali 
lankytis Sov. S-goj ir jos už
valdytuose kraštuose, priklau
so jam pačiam. Toks Į Sovietų 
S-ga atvykęs pilietis gaji- būti 
Persekiojamas už antisovietincj 
veiklą, ištremtas arba ir ika-l 
lintas.

Šios išleistos taisyklės rodo, 
kad sovietinė pilietybė prime
tama ne tik jos kontroliuoja
moje teritorijoje gimusiems, 
bet taip pat gimusiems 
jos ribų.

Viso to akivaizdoje 
pinusiems jaunuoliams 
mas būtų toks: 
Sovietų Rusijoje yra surištas 
su rizika. Tad prieš išvykdami 
susitarkite su savo šeimos na
riais ir artimaisiais, kad jie 
būtų pasiruošę jus gelbėti, jei 
kartais būtumėt sulaikyti ne
teisėtai bandant primesti jums 
sovietinę pilietybę, ar dėl ku
rių kitų priežasčių”, — baigia
mi konsulato patarimai.

ir už

susirn- 
patari- 

Lankymasis

JŪS KLAUSIATE,
- MES ATSAKOME

KL. Pareitais metai mokes
čių įstaiga pakvietė mane pasi
aiškinti dėl didesnių medici
nos sąskaitų .Ar tai reikštų^ 
kad aš turiu tikėti, jog kiekvie 
nais melais mane šauks pasi
aiškinti? Marytį B-tė

ATS.Xe būtinai. IRS turi pro
gramą, vadinamą the Repetition 
Audit Procedure, kurios tiks
las yra patikrinti mokesiię 
mokėtojus kas du metus pagal 
eilę, teigia IRS įstaiga.

* :* * d
KL. Ar gaji visokios lietuviš

kos organizacijos bei jų fon
dai, kurie yra įregistrdoti 
valdžios įstaigose ir yra atlei- 
sti nuo Tnokesčhj mokėjimo, 
Šelpti'fle'hrviJkfj ypačiai kut

AR JIE-TUB1 TEI^Ę-NU^RAŲJĮTŲNUOMOS 
W SUTARTĮ? ’ ' M*

KL. Prieš porą mėnesių, mano du sūnūs apsigyveno 
dviejuose apartamentiniuose namų butuose, kuriuos jie 
pagal nuomos sutartis išsinuomavo vieneriems metams. 
Nuo to laiko jiedu buvo jau du kartu apiplėšti (burglariz
ed), Po pirmo apiplėšimo, jiedu prašė namų savininką, 
kad jis Įruoštų geresnes langų užsklandas (bars), Bet 
savininkas to nepadarė ir dėlto jiedu vagiliai vėl apiplė
šė. Ar namų savininkai privalo įruošti saugų 
būtą? Ar tai pakankamas pagrindas nutraukti nuomos 
sutartį? Jonas V-laitis

ATS. Paskutiniu laiku yra kilusi teismuose pažiū
ra palaikyti butų nuomininkų ieškinius, kad uždėtų di- 

jdesnę atsakomybę namų savininkams, sąryšyje su iš- 
jnuomotų butų apiplėšimais; kad namų savininkai su
sirūpintų saugesnėmis išnuomotų butų priemonėimis. 
Žinovai teigia, kad įstatymai dar taip toli nenuėjo, kad 
leistų buto nuomininkui nutraukti nuomos sutartį dėl to, 
kad namų savininkas neįrengė ant langų reikiamos ap
saugos (bars),nors savininkas būtų pasižadėjęs tuo me, 
tų, kai butas buvo nuomojamas. ‘

Per šimtus metų, įstatymas buvo visiems aiškus kad 
namų savininkas nebuvo atsakingas už kitų asmenų kri
minalinius veiksmus.

Lygiai šiandien namų savininko yra prievolę išlai
kyti namus saugiose ’sąlygose j turi būti geri laiptai, įė
jimai saugūs, be defektų, kad kas nors dėl jų nesu- 
sižeistų. pr. fab.
VANDUO — GYVYBIŠKAI SVARBUS ELEMENTAS 

ŽMOGAUS ORGANIZMUI
KL. Aš dažnai spaudoje užtinku tvirtinimus, kad žmo

nėms yra svarbu gerti daug vendens. Kodėl vanduo taip 
yra svarbus? Ar gali žmogus gerti daug vandens?

Anelė D-nė
ATS. Be deguonies, kurį mes įkvepiame iš oro, vie

nas svarbiausių dalykų žmogaus kūnui yra vanduo., ku
ris žmogaus kūne sudaro nuo pusės iki trijų ketvirčių 
asmens svorio.

Bendrai pasakius, vanduo nėra maisto dalis, bet jis 
yra būtinas žmogaus kūno veikimui. Kiekvienas chemi
nis pasikeitimas, kuris vyksta mūsų kūne, turi savyje 
vandens.

Importuoti kristalai, parcclianiniai servizai, gintaro karo
liai ir žiėdaj, China Boscntal ir kitos dovanoš.

Perkame pašto ženklus bei monetų kolekcijas.
(Prekybininko Estkos šeimos vedamas biznis)

1207 S. Sacramento (kampas Archer ir Sacramento)

Tel, 247-5081

j- n* ■
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- Lietuvos pirmaeilį valstybininką1 
inž. Joną Augustaitį prisiminus

ko būdamas vienu iš konferen- 
eiios prezidiumo pirmininkų, 
pilnai įrodė savo diplomatinius 
sugebėjimus ir taktą, atliekant 
šias atsakingas pareigas, tebū
damas vos 22 metų amžiaus.

K^in studentas iš Karo mo- 
kvklns (pirmos laidos) buvo at
šauktas svambesnėms pareigoms 
i Pajaujo vadovaujamą Spaudos 
(karo propagandos) biurą. Ka
ro ve:kąmams su Lietuvos prie
šais aprimus, įstojo Berlyne į

Inž. Jonas Augustaitis

1978 m. gruodžio mėn. 18 d. 
Muenchene (Vokietijoje) ligo
ninėje nuo vidurių vėžio mirė 
a.a. inž. Jonas Augustaitis, gi
męs 1897.m. Mažučių k. 60 ha 
vienkiemy, Vilkaviškio valse, ir 
apskr. Tai pat Augustaičių šei
mai priklauso anksčiau mirę 
broliai: prof. dr. Pranas (Kauno 
ir Vilniaus univ. dekanas), mišk, 
inž. Vladas, sesuo Juoze Aug.- 
Vaičiūnienė (iškili poetė, vyr. 
skautė, taut, šokių pradininkė), 
taip pat ir žinomi L.< Bendruo
menės ir Balfo veikėjai (Čika
goje) Jenas Vaičiūnas ir Jonas 
Jasaitis.

Jonas Augustaitis, 1917 me
tais baigęs Martyno Yčo gimna
ziją Voroneže, grįžo 1918 m. va
sarą dar vokiečių okupuoton 

‘ Lietuvon, ir nuo to laiko akty
viai įsijungė Lietuvos valstybės 
atkūrimo darban, vadovauda
masis to laiko pagrindiniu atei- i kė net gen. partijos sekretoriaus 
tininkų org. dėsniu: atiduokite 
kas Dievo — Dievui, kas valsty
bės — valstybei. 1918 'm. nuo 
savo valsčiaus buvo pasiųstas 
atstovu į Vilkaviškio Apskrities 
komitetą, kur, pirmininkaujant 
ūkininkui Jonui Gavėnui, ėjo 
valdybos vicepirmininko parei
gas. 1919 m. sausio mėn. to pat 
apskrities komiteto drauge su 
kitais trim atstovais buvo dele
guotas į Kaune šaukiamą Lietu
vos vyriausybės ‘ 2-ją Lietuvos 
konferenciją. Jonas Augustaitis
nuo krikščionių demokratų blo- ne, kultūrinę bei ekonominę pa-

(Technische Hochschule), Gele- 
žink. Statybos ir Eksploatacijos 
skyrių^ kurį baigė 1925 metų pa
baigoje, diplomuoto inžinieriaus 
laipsniu.

Daugelio kataliku zdvarškių 
perdaug įkyrus užsiangažavi
mas politikoje, net iki sutapati
nimo savęs su krikščionių de
mokratų partija, s u s m ukdė 
krikščionių demokratų bloką ir 
privedė prie Seimo rinkimų pra
laimėjimo 1926 metų pavasary. 
Kita klaida buvo — atsisakymas. 
sudaryti su liaudininkais, laimė
jusiais rinkimus, koalicinę liau
dininkų vadovaujamą vyriausy
bę, kas buvo pagrindu 1926 m. j 
gruodžio 17 d. perversmo, 
žlugdžiusio demokratinius vai- valstybės pareigūno užsibrėžtus 
dymo principus. į

Tautininkų (Smetonos, Volde
maro, Noreikos, Yčo...) partiją 
buvo stiprioje opozicijoje ir ma-- 
sino saveo ne krikščioniu demo- : X V
kratų partijai prijaučiančius; 
idealistus. Pas juos nuėjo ir Jo-j 
nas Augustaitis, pasitikėdamas 
jų patraukliais tautiškumo ir}

t

fesoriaus, Rygos universiteto Chicago^ skyriaus valdyba ;
garbės daktaro kapo, iškylauto-f atkreipė muziejaus pri/Jūrėio- ;

žangą, jis glaustai, bet ryškiai 
aprašė 1977 metais išleistoje sa
vo valstybinės tarnybos prisi
minimų 150 psl. knygelėje 
“Dviejų pasaulėžiūrų varžybos”. 
(Ją galima įsigyti Naujienų ad
ministracijoje prisiurbtus ar įmo
kėjus tris dolerius.) čia kiekvie
nas skaitytojas ras labai įdo
mios, net nežinomos, informaci
nės medžiagos apie svarbesnius 
to laikotarpio valstybinius, da
linai net privačius įvykius.

Jonui Augustaičiui teko atlikti 
su- nuo žemiausio iki aukščiausio

Ekskursija po Schwarzwalda
Vasario 16 gimsazijos evang.' 23-čią iškylautojų autobusu vy: 

kapelionas kun. Fr. Skėrys kas
met suruošia po įdomią mokinių 
ekskursiją, kurioje dalyvauja ir 
nemaža katalikų. Š. m. rugsėjo

KNYGOS ANGLŲ KALBA
A KIŠI IN THE Plk&ntiSc?; tr intymiu nntrfyfck

ipniyaud, paiisS U gyvenimo. Lengvai stilius, gyva kalba, snžtii tilelsu 
150 ptL Kalni ©JO.

Dr. Jumi B. Končiuj HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvoj iftorlio. 
iintnuki nuo pat tenųjĘ amžlŲ iki pokario setu. Vidutinio formato. 145

Dr. B. Kenkus, VYTAUTAS THE G HE AT- Iftorinud DLK Vy 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietirros valatyoea ir joa kaimynu Utorija 
111 pat Kaina S3.00. Kietali liržallali $4-00.

Dindima žili knygą yra tinkimaj dovanom įvairiomis pro^omii. 
titaa knygai galima laidyti atrilankluj J Nsujtoo arba ibtiuntui 
piniXine perlaida.

ITJf BotOi HaUted Sirwi. .CkSea«®» Si. MTO

kovos uždavinius prieš paveldė
tą iš rusų ir įsigalėjusį to,laiko 
Lietuvos valdininkų biurokra-, 
tizmą, jų paikas ambicijas-, Sa
van aųdystę bei korupciją. Bū
damas iš prigimties gilus lįptu-! 
vis patriotas; jfs šąžmifigą1’ savai 
valstybei pareigu atlikimą-vyk
dė ię .skaitė aų^ščįau :ųž^yisk ?̂k 

- - - v . įšalus rešpūbiięae ėst‘’šiiprėiria
valstybingumo sūkiais ir pase- j lexĮ . ^bgug^jušhšpi^ 

- “ , . i bėms, nors būdamas, režimui .
posto. Bet besantykiaudamas aiškioj-.;QpQŽieijQj.^m<tžko1 eiti 
pamatęs ir įsitikinęs, kad -_bės ? institucijose
tona su Voldemaru nevykdo ;įvairias ir hetiesio.
duotų pasižadėjimų, nesaukda-J pa^.ga - ilgiaus!ai Susi. 
mi Seimo ir s e s^° siekimo ministerijoje savoje Ge-
naują konstituciją, jis viešu pa- ležinkeliį valdyboje Krašto Ap_ 
reiškimu atsisakė partijos sekre- ,
toriaus pareigų, o po to ir is par- • 
tijos išstojo, palikdamas-visą sa
vo tarnybos laiką (1926-1940) 
viešoje ir neatlaidžioje Smeto
nos režimo opozicijoje. Šią sun
kia, asmeniškai nuostolinga ko-

v T x -r • i vos ueieEduiiėu ueiyuust su v u-vą uz Lietuvos valstybes polity (Hiūerio) dėl laisvos ZQ.
Inos Klaipėdos uoste, būti Klai
pėdos krašte Administracinės 
tarybos pirmininku, Klaipėdos 
Prekybos instituto docentu, da
lyvauti ir pirmininkauti kelių 
privačių ir pusiau privačių Įmo
nių bei organizacijų valdybose.

Tas viskas jam davė galimy
bės valstybės reikalų tvarkyme 
Įsigyti didelį patyrimą, platų’ ži
nių bagažą bei logiškai pagrįstą 
orientaciją, ką ypatingai stebi
me Lietuvai laimėtoje vokiečių 
teismo keliu iškeltoje byloje dėl 
3 milijonų litų jiems padarytų 
nuostolių Rudo aferoje. Inžinie
riaus Jono Augustaičio asmeny 
N. Lietuva sulaukė pirmaeilio 
valstybininko. Tai, galop, turėjo

j skyriaus viršininku, Valstybės 
i kontrolėje, po lenkų ultimatu
mo būti delegacijos pirmininku 
derybose su lenkais Augustave 
ir Varšuvoje, vadovauti Lietu
vos delegacijai derybose su vo-

Ju h

pripažinti ir visą laiką jam ne- 
nalankus prezidentas Antanas 
Smetona, 1940 metų gegužės 
15 d. patvirtinęs J. Augustaitį 
vyriausiu Lietuvos Geležinkelių 
valdybos direktorium. Mūsų ne- 

‘Lvmei, tas pareigas jam teko 
eiti iš viso vieną mėnesį Nepri
klausomoje Lietuvoje ir vieną 
mėnesi rusų okup. Lietuvoje Jr 
p a s k utinę valandą išvengti: 
NKVD arešto laimingai perėjtis 

I Vokietijos sieną. • x It
Vokiečiams-okupavus Lietuvą 

jis į savo pareigas grįžkim pi}; 
poros metų .dėl vokięųhį nacių 
žiaurių instrukcijų ir parėdymų 
nevykdymb, grasant įKoncentra- 

- cijos stovykla, iųrėjo' pasišalinti.
Tremtyje jis virs 10 metų buvo 
pas amerikiėčiųą^^fabaltiečių 
kuopose ryšių- k&nmfeku (liai
sons officer), ir daug |ase bend
radarbiaudamas daugijusia' Nau
jienose. Jis davė kritišką ap
žvalgą kai kurių (ypa<| gen. Raš
tikio) raštų bėi N. Lietuvos vei
kėjų (pav.< A. Smetonos) darbų 
bei veiklos vertinimą. Savo nuo
monę jis dėstė aiškiai, atvirai, 
nevyniodamas nieko į medvilnę 
ir iš nemėgstančių tiesos žodžio 
ir neturinčių kuo jo argumen
tuotus tvirtinimus atremti, įsi
gijo nemažai slaptų priešų, tas 
pats buvo ir laike jo tarnybos. 
Svarbesnės J. Augustaičio raštų 
temos yra išvardintos (iš viso 
13) paskutiniame lape jo leidi
nio (“Dviejų pasaulėžiūrų var
žybos”) . Paskutiniais dviem, 
trim metais prieš mirtį rinko 
medžiagą ir rašė trim temomis. 
Viena iš jų apie 1926 m. gruo
džio 17 d. perversmą yra at
spausdinta 1979 m. 2 ir 3 nr. 
“Tėvynės” Sargo”, antra — apie 
1934 m. kariuomenės (gen. Ku
biliūno) sukilimą ir trecia — 
apie taip vadinamus Kybartų 
aktus, yra dar paieškomos.

(Bus daugiau)

ko į Schwarzwalda. Iškyla buvo 
įdomi ypač mokiniams iš. abiejų 
Amerikų, dar nespėjusiems pla
čiau susipažinti su Vokietija. Ke- 

j Honė su sustojimais truko per 
! 11 valandų. Diena buvo šaltoka. 
Nors kartais ir bandė smulkus 
lietutis purkšnoti, nors Schmarz 
waldo aukštumose vietomis mig
la trukdė matomumą, bet išken
tė neliję.

Kelionė pradėta 9,45 vai. iš 
Romuvos. Kelias Bergstrasse 
(čia anksčiausia Vokietijoje pra
žysta sodai pavasarį) per Wein- 
heimą, Heidelbergą, Wieslochą 
ir Bruchsalį vedė į Bretteną. Ka
pinėse aplankytas prof. dr. Vi
liaus Gaigalaičio kapas. Jo pa
minkle iškaltas prasmingas įra
šas: “Dar vienas poilsis skirtas 
Dievo žmonėms. Ebr. 49. Prof. 
D. Dr. phil. kun. VILIUS GAI
GALAITIS. Wilhelm Gaigalat. 
27.9. 1870 30. 11. 1945. Jis dir
bo vargo ir kovojo kad patar
nautų žmonėms ir žemiškai tė
vynei “Marie Gaigalat, geb. 

:Dietze. 24.9. 1876 2.8. 1965”

Po trumpos susikaupimo va
landėlės prie žymaus Mažosios 
Lietuvos veikėjo, buv. Prūsijos 
seimo nario, Lietuvos evangeli
kų liuteronų senjoro ir konsis
torijos prezidento, Klaipėdos 
krašto direktorijos nario, Vy
tauto Didž. universiteto evan
gelikų teologijos fakulteto pro-

jų autobusas pamažu riedėjo 
per Pforzheimą (vadinamą var 
tais j Schwarzwaldą), Bad Lie- 
benzellį į garsų aukštumų ku-

I rortą Herrenalbą. Prieš tai miš- 
; ke pasisotinta iš gimnazijos 
virtuvės pasiimtais pjausniais.

Susipažinti su Herrenalbu 
sk rta 1 valanda. Nuo čia va
žiuojant gražiaja Schwarzwal- 
tae-erstrasse ir kitais keliais bei 
keleliais, pasiekta įspūdinga 
Schwarzenbachtalsperre (už
tvanka). sudaranti gražų poros 
km ilgio kalnų ežerėlį, naudoja
mą ir vandens sportui.

Iš čia kelias vedė žemyn į 
Baden Badeną. Su juo susi
pažinti teliko pusvalandis. Grįž
tant namo autostrada, teko po
roje vietų pastovinėti dėl auto
mobilių susikimšimo. Nepaisant 
to ir nepalankaus oro, visų iš
kylautojų nuotaika buvo puiki. 
Autobuse visą laiką grojo sma
gi muzika, protarpiais pertrau
kiama • linksmų mokinių dainų. 
Darniais skambėjo mergaičių 
iš Brazilijos egzotiškos dainos, 
palydimos gitara.

(V.L.B. informacija)

jo Diminskio dėmesį.
Prieš pat Naujus Metus, * 

gruodžio 31 d. Drauge tilpo P. * 
1 n< 1 re i k os s t ra: psn i s “A tgy j a 
tautu žudiko kultas”, kuriame 
rašo, kad Rusijoje atgijo Stali
no kultai .Jo garbei Kaukaze 
stat mas paminklas.

lo!:au 
tojams 
įpėdinių

sugestijas, kad Slalino 
gaj bintujii esama ir 

ramovenu tarpe: 4‘Ju 
netrūksta ir šiandien pagaiZJn- 
li Stalino įpėdiniu... Tačiau jo 
garbinimo kulias vėl atgyja ir 
jo įtaka braunasi net į išeivių 
tarpą, pasireikšdama net dra
matiškais išpuoliais, kaip noru 
išmesti kpt. Pr. Gudyno portre
tą iš Lietuvos laisvės kovų mu 
ziejaus ir jo vietoj pakabinant 
išdaviko gen. V. Vitkausko, Ru 
ris būdamas kariuomenės va_

TRYS NAUDINGOS
KNYGOS

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI SIAS NUPIGINTAS 
IR LABAI NAUDINGAS KNYGAS:

1 — Leonardo Šimučio
3 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 ___1
Su žemėlapiu, daug paveikslų.

ČEKĮ PRAŠOME PASIŲSTI, PRIDEDANT 50 CENTŲ 
Vž PERSIUNTIMĄ, TOKIU ADRESU:.

Id yur node 
stuffed ub?W
Get instant relief 
with BENZEDREX’

INHALER W 
nasal decongestant 3.

$6.00

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
MAUJItNOSt GAUK.A GAUTI NRPAPRASTA! ĮDOMIU* GYDYTO

JO. VltUOMCNtS VSIKtJC IR RAiYTOJO ATSIMIHIMU*
O. A. J, — MINTYS IR DARBAI, 25P p»L, U«a*DČIn» IflŪĮ

jiecn Įvykiu*. Jablonaklc ir Totoriičlo J tuno Ir 
rūpiulin. ----------------------- --------------------------------------—-

Or. A. J. — DANTYS, jįj prleKflra, rrelkan Ir treti*
KieUii nrHiii<AK M .00 d>tur (Ik
KlntitMJ* nriellau tik ____ _______ ___________ —

Pr. A. J. AUKŠTA KUtTŪKA — 11AU1U> tMONtK
£MlonA« Xurop* Jrp^clilFi Daoar UA

__ NAUJIENOS
1739 Š. Halsted Št, Chicago, II, 60608 > A t J i M .N c A

i tw. MAY&TKn CHICAGO. iLl.

MELAS AR TEISYBĖ?
Lietuvos karių veteranų Są

junga “Ramovė” Chicagoje, 
prieš keliolika melų, įsteigė 
Lietuvos Laisvės Kovų muzie
jų jėzuitų patalpose. Dėl vie
tos stokos šiame muziejuje bu
vo patalpinta tik keletas asme
nų paveikslų, daugiausia prisi
dėjusių prie Lietuvos nepriklau 
somybės atstatymo.

Praeitais metais tame muzie
juje atsirado ir kap. Gudyno 
paveikslas, be Sąjungos valdy
bos žinios ir sutikimo.

. Net baugu pagalvoti, kad 
kunigas-vienuolis redaguoda
mas Draugą dėtų tokį negražų 
melą. Juk tai būtų nusikalti
mas penktajam Dievo įsaky
mui ^Nemeluok”. Jeigu tokių 
ramovėnų tarpe tikrai buvo, 
tai skyriaus valdyba privalo 
kitus narius painformuoti

Bet jeigu būtų tik melas ir 
noras sukiršinti savo tarpe ra
movėmis, tai L. K. V. “Ramo
vės” Centro Valdyba ir Lais- * ?
vės kovų Muziejus privalėtų 
imtis griaščiausių priemonių 
šiam negražiam ramovėnų kir- " 
šinimui užkirsti kelią.

Stasys Juškėnas

♦ Norint prailginti gyveni
mą, reikia sutrumpinti savo 
diržą (Benjaminas Frankli
nas).

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

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

Atdara šiokiadieniais nuo

D. KUHLMAN, B.S., Registruotai vaistininkas

Turime po kelias 
RETAS KNYGAS

Kun. M. Valadkos UŽ LAISVĄ LIETUVI
Minkšti viršeliai, 410 psl.$10.00

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

Minkšti viršeliai___ 110.00

A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA.
Minkšti viršeliai_____ _I15.0U

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

Čekį reikia išrašyti:

NAUJIENOS, 1739 So. Halgted St 
Chicago, Ill., 60608

Pridėti doleri palto filaidom*.

_____110.00

I « Saturday, January 5, 1980
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orderiu karu a cinkyKL

NAUJIENŲ raštine atdara tiadien. ižakyrus ^kmadlenlua, tos
8 vai. ryto Ud č vai. vakaro. šeštadieni aii — iki 12 vai

Kan. V. Zakarausko žodis, pasakytas 
Gimimo Švč. Marijos par. bažnyčioje 

Naujųjų Metų pamaldų metu
(Ištrauka iš rekorderio)

... šiandien ir vėl stovime Naujųjų Metų slenkstyje. 
Prieš mus atsiveria gili, kaip naktis nežinios tamsa... 
Niekas negali atverti nežinios uždangos ir išsakyti,, ką 
Aukščiausias šiais metais mums lems, kokie nauji įvy- 
kiai mus lydės... , ,

. Įžengus j Naujuosius Metus, mus lydi niekad ne
užmirštamas klausimas, kuris vis dar paniręs ateities 
miglose, tai mūsų,tėvynės Lietuvos likimas. Jau kelinta 
dešimtis metų slenka, kai mūsų pavergtosios tautos pa
dangę dengia tamsūs- nepermatomos nežinios debesys... 
O Maskva vis dar ryja naujas tautas ir plačiai skina sau 
kelią į kolonialini imperializmą. Tat, mes negalime negir
dėti, kai milijonai pavergtųjų šaukiasi laisvės. Ar mus 
nesukrečia pasibaisėjimas tokiu įvykiu, kai neva religi
jos priedanga yra sulaužytos tarptautinės ir žmogaus as
mens teisės, kai jau dųjgiėnesiai kankinami baisia ne
žinios kančia 50 JAV diplomatų. O ar mes galime tylėti, 
kad šiandien yra pagrobta ne tik 50 diplomatų, bet Mask
va yra pagrobusi 100 su viršum milijonų žmonių, kurių 
milijonai sugrūsti Sibire koncentracijos sotvyklosna, ka
lėjimuose, psichiatrinėse ligoninėse... Ar mes galime 
negirdėti, kai milijonai žmonių, mirdami badu savo gyvy
bei išgelbėti maldauja duonos kąsnio... Ar mes galime 
pamiršti tas skaudžias ir tamsias žinias, kurios mus pa
siekia iš pavergtosios tėvynės, kurios supurto pasibaisė
jimu. Kiekvienas, kas ten pakelia balsą dėl laisvės, tei
siamas, grūdomas Į kalėjimą, pamišėlių ligonines ir net 
žudomas.

Ar tos liūdnos ir skaudžios žinios mus neturėtų su
burti vienybėn ir uždegti laisvės darbui, skleisti kuo pla
čiau žinias apie okupanto vykdomus genocidinius veiks
mus mūsų pavergtoje tėvynėje? Mums skaudu ir liūdna, 
kad kaskart vis daugiau pastebiamas mūsų tarpe pasi
metimas. Net jau kalba apie laisvės kovą juose sukelia 
nepasitenkinimą. Girdi, nusibodo apie tai klausyti. Aišku,

tokiems jau nieko nesako laisvės prasmė ir jos vertė... 
žinoma, tokį jų nusiteikimą dar labiau sustiprina kai ku
rių mūsų kultūrininkų turistinės kelionės į pavergtąją 
tėvynę. Jų ten padaryti komunistinėje spaudoje pasikal
bėjimai, kurie tik naudingi pavergėjo propagandai. Iš jų 
ten padarytų pareiškimų atrodo, kad Lietuva lyg būtų 
laisva, ten žydi gerbūvis, mokslas, menas, ten puikūs ku
rortai: .. Bet jie nutyli, kas tuo gerbūviu naudojasi kas 
tuose puikiuose kurortuose maudosi. Tokie jų propagan
diniai pareiškimai dar labiau suniveliuoja tokių čia gyve
nančių laisvame pasaulyje, jų jau sunykusią dvasią ir 
jų rezistencinį pajėgumą.

Kažin ar šiandien bet kurion Chicagoje salėn susi
rinktų per 700 lietuvių pasiklausyti mūsų brolio, grįžusio 
iš Sibiro, ten iškalėjusio ilgus metus, kuris atskleistų mū
sų tautos kančias ir išsakytų pralietas kraujo ir ašarų 
jūras, kuris kalbėtų apie tuos, kurie buvo ir yra baisio
mis fortūnomis kankinami ir nužudyti. AR DAUG KAS 
IŠ MŪSŲ PRISIMENA KANKINIO ARKIVYSKUPO' 
M. REINIO ŽODŽIUS, KURIS KENTĖDAMAS NIŪ
RIAME VLADIMIRO KALĖJIME GALĖJO PASAKY
TI: “NEBELIŪDĖKIME... NUKANKINTIEJI KOVO
JA DRAUGE SU MUMIS. JIE STIPRINA MŪSŲ GRE
TAS. TEBUS PAŠLOVINTI TIE, KURIE NENUSI
LENKĖ PRIEŠ NETIESĄ... JIE GYVENA AMŽINAI!” 
Tat kokia Maskvos atsiųsto dainininko dainuojama arija 
galėtų šių žodžių gilią paguodos prasmę išsemti? . ..

... Dabartinis^ popiežius Jonas Paulius II paskelbė 
Naujųjų Metų dieną “Taikos diena”. Jis ragina budėti,

M. ŠILEIKIS

met ten pataikėme stebėtino 
klimato laikotarpiu, oras (Vič-

Siuvėjaskad kylant grėsmei nebūtų sugriauta taika. Nurodo kad 
ji nebus sugirauta, jei jos. pagrindan bus padėta tiesa. 
Be to, tiesa reikalauja, kad visi šiandien vykdomi nusi- 
kaltimai, kokioje formoje jie besireikštų, reikia vadinti! toria, B. C.) buvo toks stebėti- 
juos tikrais vardais. Žudynės turi būti vadinamos žudy-' Puikus> kad ^et ir man0 
nėmis. žmogaus išnaudojimas nesvarbu kas jį išnaudoja:1 zmona’ ‘įaug’au mėgstanti sau-

laikotarpiui labai tinkamą pa
vadinimą ' “dieviškasis oras”:

valdžia ar žmonės, turi būti vadinamas išnaudojimu. Ag
resiją reikia vadinti agresija... -

... Sakysim, ar lietuvių tauta gali tylėti apie tą jokios" dulkelės, jokio debesėlio, 
Maskvos niekšingą veidmainystę, kai ji 1926 m. rugsėjo 
28 d. pasirašė su Lietuva nepuolimo sutartį, kuria ji įsi
pareigojo respektuoti visomis aplinkybėmis Lietuvos su
verenumą, integralumą ir teritorialinį neliečiamumą. Ir 
kaip begėdiškai ji šią sutartį sulaužė! Tai parodė jos veid-" 
mainiškumą, melą, klastą, apgaulę ir prievartą. Mes, tat, 
negalime tylėti. Tai būtų mūsų nusikaltimas tiesai. Mes 
negalime nekalbėti tiesos. Dėl jos tūkstančiai kankinių 
mirė ir, kaip minėtasai arkivysk. M, Reinys Vladimiro 
kalėjime guodė lietuvius kalinius:.“Tebus pašlovinti tie,‘r^^Su7tavoFm^m^o 
kurie nenusilenkė prieš netiesą”.. r* - —

...Tat, stovėdami Naujųjų Metų slenkstyje, žvelki- daug vargo su viešbučiais, bet 
me į savosios tėvynės Lietuvos ateitį su didžią viltimi, ir kliūti “sudorojome” pa
nes laisvės troškimas nepraeis. Tikrai ateities naktyje! tenk-namai> kai P° Odelių pas- 
sušvis žibintas tų, kurie kovoja už jos laisve... i ?ngųT savome kamfaar‘ 
________________ _____________ J ■ * ■ tyje, kuriame nepasiseke gauti

VL. BAKENAS

Pastabos »s tolo
Po atostogų

... prie savo pastabų “Nau
jienose’’. Nuo didmiesčio (Los 
Angeles) triukšmo, karščio, 
smogo, dulkių ir dūmų rudenop 
pabėgome, su žmona, Amerikos 
iaurės-Vakarų kryptimi, pui- 
kion Kanados Britų Kolumbi-

-grįžtu...
kartų, beveik kasmet, sustoja
me tos provincijos sostinėje 
Victoria, B. C. Per daug metų, 
beveik visada, nebuvo atsitiki
mo, kai ten būnant nelytų. Bet 
ir tai būdavo puiki atgaiva — 
palyg:nus su sausu' ir karštu

jos provincijon, kur jau daug Los Angeles klimatu. Bet šie-

viejų pokalbio) žodžfer "NAU- 
i JIENAS” skaitysiu — kol ma
tysiu...” -f <3,1 MaLihr*?

S.taip, labai nuotaikingai; be 
rūpesčių, “lietuviškos politikos”, 
preikaištų ar pagyrų, praleidus', 
“atostogas”, grįžti namo, skai
tai “kalnus” susikaupusios lie-1 

j tuviškos spaudos, klausai be- 
> gales gandų ir faktų, darai iš- 
j vadas, mėgini patekti į lietuviš
ko gyvenimo slinkti — prabė
gusią “atostogų” metu. Daug 
kas padaryta, daug kas pami
nėta, atšvęsta, atšokta ir atidai- 
nuota, dar daugiau rengiamasi 
padaryti. Puiku. Paspėjau vis- 
tiek dar grįžti laiku, kad galė
čiau dalyvauti kai kuriuose ga- • 
na įdomiuose įvykiuose, netik 
čia namie Los Angeles, bet net 
ir “svetur” — kai buvau pa
rinktas atstovu į Amerikos Lie
tuvių Tarybos suvažiavimą ir 
IX Kongresą Klevelande.

Visko, žinoma, čia nesuminė
si, nes nuo atostogų iki dabar 
prabėgo daug laiko, gi Los An
geles lietuvių kolonijos gyveni
mas (lietuviškas) yra toks jud
rus ir gyvas, kad to laikotarpio 
aprašymui reikėtų daug laiko 
ir labai daug laikraščio pušia-

nei vėjelio, naktį šaltoka — 
dieną karštoka, plaučiai atsida
ro lyg “vargonai” — kvėpuok 
ilgais įkvėpimais ir be nuovar
gio vaikščiok nuo ryto iki va
karo... Mano pomėgiui dar ir 
kitas teiginys — pajūryje ma
tomumas apie 20 jūrmylių, taip, 
kad prie “grogo” besėdint pora 
valandų, savo akiratyje praleidi 
bent kelis laivus atplaukiančius

įhorizonte. Turėjome pradžioje

kambario per daug metų, net 
visai nežymaus turizmo sezono 
metu. Šį kartą pavyko: miesto 
viduryje, parlamento rūmų pa
pėdėje prie pat uosto, per. lan
gus galėjai matyti, kai laivai at
plaukia ir išplaukia... Mano silp
nybė... Žmonai?. — visos didžiu
lės - (madų) krautuvės buvo čia 
pat... Tai jos silpnybė... žo
džiu — turėjome “good time”, 
me”, - beveik, kitame “pasauly
je”, nes žmonės, papročiai, vi
sa aplinka —■ vienas malonu
mas,.. Na, jei kalbėsime apie

“kitas pasaulis” — daug bran
gesnis ir be reikalo skundžiamės, 
kad namie (Amerikoje) viskas 
brangu ir dar brangsta.

* -K *■
Pieš kelis metus stabtelėjęs 

Victoria, B. C., lietingam orui 
uždarius mane viešbutyje— te
lefono knygoje suradau lietu-' 
viską pavardę: “Felix (Feliks) 
JURGUTAVIČIUS. Paskambi
nau. Jis tada sakė, kad mane 
“labai gerai” žino iš mano ra
šinių ....“Naujienose’^ Taigi — 
susipažinome telefonu, bet ne- 
pasimatėme, nors kvietė atva
žiuoti, nes mudu su žmona jau 
turėjome užsisakę bilietus lai
vu — vykti toliau. Apie tai ta
da rašiau “Naujienose”. Šį kar
tą, irgi tik iš viešbučio, paskam
binau Jurgutavičiui. Atsiliepė 
jis pats, pradėjome kalbėti lyg 
būtume jau labai geri draugai, 
mažių-mažiausia seni, geri pa
žįstami. Kvietė atvažiuoti į na
mus pasisvečiuoti, bet kaip ir

pių. Skaitant daugelį lietuviš
kųjų laikraščių — vistiėk dar 
ne viskas buvo aprašyta, o ir 
apąšant — ne viskas pasakyta, 
nes tai priklauso nuo to kas ir 
apie ką rašo. Spaudos laisve čia 
naudojasi ne tik mūsų laikraš
čiai, bet ir korespondentai — 
kartais matydami ko nereikia 
ir nematydami ko. reikia. Tai 
senas, nerašytas mūsų “lais- 

.vos” spaudos “įstatymas”.
(Bus daugiau)

ŽINIOS Iš LIETTJVOS 
’ ’ PASIUNTINYBĖS' ‘ 

{ WASHINGTONE

1979. X. 16 d. Baltijos vals
tybių diplomatiniai atstovai 
JAV-se pateikė J.T. Gen. Sekre
toriui raštą, su 45 Pabaltiėuų 
pareiškimu 1979. VHĮ, 23 d.

~ ' ’ *-r~ ; ė—1 - • ,’ t *-

Maskvoje, paremdami tai ir 
prašydami duoti eigą tam pa
reiškimui. Į tai jie gavo iš 1 T. 
1979. XI. 30 d. atsa’ -- 
buvo pasakyta, kad 
turinys priimtas dėme-

pirmą kartą—mudviejų su žmo
na planai jau buvo nustatyti ki
ta kryptimi, dėlto pasidalinę ke 
liomis pastabomis apie jo gy
venimą ir sveikatą’ — telefonu 
atsisveikinome iki sekančiu me 
tų mano būsimos viešnagės Vic
toria, B.C. Nusistačiau F. Jurgu- 
tavičių tada aplankyti.

Atsisveikinimas, telefonu, ma 
ne beveik sujaudino. Sakau 
jam, tai vis gerai, kad skaitai 
“Naujienas”, malonu naujienie 
čiams, o net šitokia proga, pa
kalbėti bent telefonu— F. Jur-

* * *
Kalėdų Švenčių ir Nau'ųjų 

1980 Metu proga, JAV Preziden
tas ir ponia Carter, Valstybės 
Sekretorius ir ponia Vance, Pro
tokolo šefas ir ponia Valdez bei 
eilė senatorių ir kongresmenų 
su žmonomis atsiuntė sveikini
mus Lietuvos atstovui ir poniai 
B'ačkienei. Taip pat Švenčių 
proga p.p. Bačkiai pasikeitė 
sveikinimais su keliasdešimt; 
valstybių ambasadoriais ir jų 
žmonomis bei su Apaštališku 
Delegatu JAV-se.

kainas (bet kokias) — tai tikrai gutavičiaus atsisveikinime (mud

V. KAROSAS

Užbaigiant Vilniaus univer
siteto minėjimą

(Tęsinys)

LKMA XI suvažiavimo apžvalgoje sąmonin
gai neaptariau paskirų paskaitų, nes jos daugu
moje tilpo spaudoje ir jų pavienis aptarimas už
imtų daug papildomų puslapių. Kitų organizacijų 
pravesti minėjimai ar tilpę spaudoje straipsniai 
mažai nutolo savo idėjiniu ar intelektualiniu po
žiūriu nuo skaitomų LKMA suvažiavime, tad tu
rėsiu bendra apimtimi užbaigti savo kritiškas 
pastabas.

Pirma, norėčiau kiek nutolti nuo minėjimų 
benrųjų temų ir įvesti nepaminėtus faktus, kurie 
praplės mūsų požiūrį į Vilniaus u-to reikšmę. 
Prof. R. Plečkaičio veikale buvo taip pat paminė
tas reformatų mokslo ir filosofijos įnašas į lietu
vių tautos kultūros lobyną. Reformatai pirmieji 
mėgino įsteigti Vilniuje savo universitetą ir tarA 
tikslui kung. M. Rad vila Juodasis savo testamen
te buvo paskyręs stanąbią sumą. Po jo mirgės re
formatai dar du sykius mėgino pasiekti savo tiks
lo, bet negavo reikiamos privilegijos, iš karalių.

Reformatai turėjo pasitenkinti vįluriniomis 
mokyklomis, įkurtomis Vilniuje, Biržuose, Kėdai

niuose, Šiluvoje ir Slucke. Ypač išgarsėjo, išliku
sios nuo jėzuitų teroro, Kėdainių ir Slucko vidu
rinės mokyklos, tapusios vėliau gimnazijomis, nes 
dėstomi dalykai ir pats mokymas buvo pastatytas 
ant garsaus J. A. Komenskio pedagoginių princi
pų, tapusių vėliau vakarietiško išsimokslinimo 
pagrindu.

Vilniuje išlaikoma reformatų vidurinioji mo
kykla tęsė Kulviečio įsteigtos kolegijos tradicijas 
iki 1640 metų, tad išsilaikė veik visą šimtmetį. 
Per treįjį reformatų religinio ir kultūrinio cent
ro sudeginimą Vyriausio Lietuvos «Tribunolo 
sprendimu reformatams nebuvo leista atstatyti 
bažnyčios miesto ribose ir atidaryti savo mokyk
los.

Pagal prof. Plečkaičio turimas žinias, Vil
niaus, Kėdainių ir Slucko reformatų mokyklose 
papildomai buvo dėstoma filosofija. Iš išlikusių 
Kėdainių gimnazijos archyvų paaiškėjo, kad pri
silaikyta Baltromėjaus Kekermano U571—1609) 
logikos vadovėlio, kuriame buvo atstatyta origi
nali Aristotelio logika, kaip priemonė proble
moms spręsti. Dėstant gamtos filosofiją buvo nu
rodama, kad gamtoje besireiškiantis reiškinių 
dėsningumas sudaro loginio galvojimo pagrindas.

Iš šios trumpos reformatų įsteigtų gimnazijų 
mokymo apžvalgos seka labai svarbi išvada. Nors 
reformatų mokyklose tebuvo vartojama lotynų

kalba, bet savo filosofijos ir gamtos mokslų dės
tyme buvo atsipalaidavę nuo viduramžinės scho
lastikos kuri dominavo’ jėzuitų mokyklose, neiš- } » •• •
skiriant Vilniaus Jėzuitų Akademijos. Tuo pačių 
reformatai buvo dvasiniai artimi gimstančiai 
naujųjų amžių epochai.

Atmestinas lietuvių lituanistikoje įsigalėjęs 
tvirtinimas, kad nebūtų buvę skirtumo kas pir
mas būtų įkūręs Vilniaus u-tą — reformatai ar 
jėzuitai, Vilniaus Jėzuitų Akademija neparuošė 
.ir negalėjo paruošti kadrų reikalingų krašto in- 
dustrilizacijai ir modernizacijai, bet šį uždavinį 
būtų atlikęs kung. M. Radvilo Juodojo įsteigtas 
universitetas Vilniuje, kaip atliko visose protes
tantiškose šalyse.

Trumpas mano nutolimas į reformatų mo
kyklas, visai minėjimuose nepaminėtas, turėtą 
įnešti didelę prošvaistę ir supratimą kaip visu
moje vystėsi mokslas ir kultūra DLK laikotar
pyje. Reikia neužmiršti, kad ne vien religiniais 
sumetimais, bet nesant Vilniuje medicinos ir tei
sią fakultetų daugelis studijuojančių turėjo lan
kyti Vakarų Europos u-tus, kas atsvėrė viduramži 
nę Vilniaus Jėzuitų Akademijos įtaką.

Be reformatų mokyklų, dar paminėtinos pra
voslavų, žydų ir kitų religijų mokyklos, kuriose 
savo srityse buvo paruošiamos profesionalų pajė
gos, kurios vaidino didelę rolę Didžiosios Kuni- 

gaikltijos civilizacijos susidaryme, bet apie tai 
minėjimuose nebuvo nei žodžio nei garso.

Antras disonansas nuskambėjo išklausius 
prof. A. Maceinos paskaitą “Religijos, ir tautos 
dialektika* kurioje ilkėlė priešingas minėjimo 
dvasiai savo pažiūras. Pirma, nustatė kuo ski
riasi stabmeldiškos religijos nuo kriščionybės. 
Stabmeldžiai ieško Dievo, garbindami neva Jo at
vaizdus tolsta nuo žmonių ir pasekmei nuo žmo
niškumo. Tuo tarpu žydų tautai apsireiškęs Die- 
vas ieško žmogaus ir veikia per žmones, o ne per 
žmonių Įkurtas religines institucijas, skleisdami 
žmoniškumą.

Šsi filosofinis Prof. Maceinos teigimas, są
moningai ar nesąmoningai yra paimtas iš Liute
rio ar ypač- Kalvino mokymo, kuriuose buvo su
formuota predestinacijos doktrina, pagal kurią 
Dievas pašaukia žmogų savo planams įgyvendinti, 
bet žmogus negali priversti Dievo savo maldomis 
ar pasiaukojimu pildyti savo norus. Kaip tik priėš * 
5į reformacijos mokymą jėzuitai buvo nukreipę 
savo aštriausius puolimus, kuriems buvo paruo
šiami Vilniaus Jėzuitų Akademijos auklėtiniai

(Bus daugiau, / .

PATS SKAITYK IR KITUS PARAGINK
SKAITYTI DIENRAŠTĮ "NAUJIENOS"

4 — maujiinov CHICAGO L IU. Saturday. January 5. 1980



liwwwwwrawfc n TimmiiiiisitiiiKSBEr zr

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
. KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKSGONIUI _. _

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

»V. RASTO TYRINĖTOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N. Y. 10303

■-•-į

DR. K. G. BALUKAS
M.U4ERUA IR MOTERŲ LIGOS

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA

4449 Sc. PvlMki Rd. (Crawford 
Modical Building) Tol. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal smtitorim .̂

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

Stepono Kairio atsiminimai

Susipažįstu 
su Jonu Biliūnu

(Tęsinys)

Renanas neišgązdino

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

Was*:h*ster Community klinikos 
Medienos dirokrorius

i93« S. Manheim Rdw Westchester, 1L.
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir

Tel.: 562-2727 arba 562-2723

BE 3-5893

t GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 Wmž 103rd Street 
Valandos pagal susitarimu.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRIST  AS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
;"26M W. 71 St. T«L 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akiniu* 

■ “contact lenses”
VaL ižai rusi tarimą. įdaryta treč

ir

DR.LE0NAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, pūslės ir 

PROSTATOS CHIRURGIJA
< WEST «3rd STREET 

VaL antrad. 1—4 popiet,

- , _ . ' Mano atostogos bėgte bėgo. reikalingas tarpininkų —
Per sv. Onos atlaidus Anykš- Pradėjau skaityti Strachovą ir 

čiuose susipažinau ir su Jonu greit atlyžau. Strachdvas, įro- 
Biliūnu. Pirmasis jo įspūdis —lėtinėdamas Dievybės buvimą, 
turi šio to panašaus su dėde nepažadino mano galvoj nė vie- 
Ambrozaioiu: veriantis žvilgs- nos naujos minties ir man opius 
nis, ugnele žėrinčios akys, trunr klausimus paliko neatsakytus 
pais, į reikalą kertančiais saki- Kalbėjo kaip tikintis į tikintį, — 
niais reiškiamos mintys ir at- j sausas, dogmatiškas ir šaltas, 
sargi pašaipos šypsena, kai pir- Ėjo visai prošalį klausimams, 
mą kartą kalbina žmogų. Biliū
no santūrumas labai greit iš
nyksta, ir virsta jautriu nuošir
dumu. Stovėdami šventoriuje 
per visą sumą, kai iš senutės 
Anykščių bažnyčias čiurleno 
per storas jos sienas ramūs me
lodingi vargonų garsai, tik ret- ti Renano ‘Kristaus gyvenimą’, 
karčiais nukertami sidabrinio Iš to, ką apie tą veikalą iki šiol 
varpelių skambėjimo, dalijomės buvau girdėjęs, laukiau, kad 
žiniomis apie mokinių gyveni-' la
mą abiejose gimnazijose, kas 
kur skaitoma ir daroma, vis 
grįždami prie lietuviškojo rei
kalo. Aiškėjo, kad anykštėnuo’se 
yra daugiau skaitančių lietuviš
kus raštus ir jau kuriasi pirmo
sios kuopelės. Kalbėdamiesi 
stengėmės ‘negundyti’ besimel
džiančiųjų ir netesėjome. Jau

klausimus paliko neatsakytus

kuriuos kėlė milžiniška pažanga 
gamtos mokįįlų. ir manyje 
griovusių Biblijos sukurtą 
šaulį. Atidėjau Strachovą j 
lį, nieko nelaimėjęs.

Baigiantis šienapjūtei, ne

su-
pa- 
ša-

be
susijaudinimo pradėjau skaity-

paskutinės tokius ramios.
žinojau, k?d tėvams 

sunku laukti, kol baigsiu 
naz'ją. Mano kaimynas Marty- 
las Jankauskas jau patarnauja
i irk jų klebonui per mišias ir
ii ais metais bus įšventintas. 
Tėvas nė karte neužsiminė, bet 
kad tą mintį nešiojo širdies gi- 
umoje, man buvo aišku. Klau
simas ir mane lanko, ir tuomet 
giedrią nuotaiką pritemdo ne
rimo šešėlis. Bet iki lemiamo
sios valandos dar dveji metai: 
toks yra tėvo žodis.

Per du su puse atostogų mė
nesių, be prievartes fiziškai pa
dirbėdamas, du kartus per die- 1 
ną pasimaudydamas, saulės ir : 
laukų vėjo paglostomas, susti- i 
prėjau. Ir kai mokslo pradžiai 
vėl grįžau į Šiaulius, mano drau- j 
gas Benzionas Plotkė, rūgęs vi
są vasarą mieste, su pavydu į 
mane pažiūrėjo ir paklausė: 
•Otkuda u tebia takoj niežnyj 
cviet lica?’ (kodėl tau veidas 
tiek išskaistėjęs?). ,

NAUJOSE PAREIGOSE
Aš ‘vyresniuoju’ ,

Naujieji mokslo metai sep
tintoje klasėje nežadėjo staig- j 
menų. Kas mano padėtyje bu- 
vd, tai kad buvau paskirtas vy
resniuoju p. Lovniainskienės 
bendrabutyje. Vyresniojo teisės 
ir pareigos buvo Šiauliuose iš 
seno nustatytos. Jis žiūrėjo, kad 
mokiniai laiku keltųsi, laiku 
pusryčiautų ir laiku eitų mo
kyklon, — valgėme visi prie 
bendro stalo. Dvyliktą valandą: 
turėdavome pamoko'se pertrau
ką pusei valandos, ir per tą lai
ką turėdavome suspėti papu
sryčiauti. Po pamokų trečią va-, 
landą pietaudavome. Po pietų, 
iki šeštos valandos — laisvai- i

buvo 
gi m- Mažeika Evans

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

Laidotuvių Direktoriai

EUDEIKIS

Ofise tetef.: 776^230
Reridencijoc teltf.s 442-5545

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Undra praktika, spac. MOTERŲ il*c- 
Oflaas 2452 WEST 5Wa FrESIT 

Tai. PR t-UU
OFISO VAL.: pina., sutrai, trsčiaC- 
Ir peakt. 2-4 ir 5-S vaL vak. SfeJtadir 
niai* 2-4 vaL popiet ir kitu laiku 

pagal fusitarimą.

Ap*r»ui - Protėjai. Med. ban
dažai. Speciali pefaibe loleme. 
(Arch Supports) ir t t

UaO West Urd St„ CNo*. UI. 60429 
TeloK: PRospect f-3004

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

takų chirurgija.
5025 CENTRAL AVĖ.

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

PERKRAUSTYTAI

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

R. iERĖNAS 
TeL WA 5-2065

Apdrau«ta« per4rau*tywia» 
Ii Iveiriy aMvi«Y.

ANTANAS VILIMAS
Tel. 376-1 M2 arba 5763994

jo dievinimo. Priklaupia prieš 
! Kristaus mo'kslą, žadinantį žmo
gų tobulėti, kad būtų vertas 
Dievo sūnumi vadintis. Kristaus 
Dievas — žmogų mylintis tė
vas, atlaidus ir prieinamas, ne- 

terei- 
kia būti grynos kaip vaikas sie
los. Kristus negailestingas ‘mok
slo’ žinovams, kietaširdžiams, 
farizėjiškiems dviveidžiams, do
gmose palaidojusiems Dievą, 
kad ir kasdien jį minėdami lū
pomis. Renanas palydi Kristų iki 
Golgotos, krikščionybei skirda
mas liaudies išlaisvintojos vaid
menį. ‘Kristus pralaužė aristo
kratiškosios bendruomenės san
tvarkoje spragą ir pro ją Į žmo
nijos gyvenimą nesulaikomu 
srautu įsiveržusi liaudis’.

Užverčiau knygą su šiltu 
jausmu jos autoriui. Ką galėjau 
pasakyti apie jo_išvedžiojftnus, 
apie jd teigiatnus-faktus? NiU-. laikis ir juo pasinaudoki gąlėdaN į 

vome kaip kam patiko. Bet Vy- > | 
resnysis turėdavo bendrabučio Į 
dienyne surašyti, kur katras jo .| 
pavaldinių yra buvęs. Įrašai bū- i 
davo daromi didelio įrašoma- į 

nežinomus žodžius ir juos iš- jam pasitikėjimo pagrindu. Bet ji 
niekdamas. Iš karto brendu, 
kaip Indokinijos džiunglėmis, 
bet juo toiau brendu, juo man 
lengviau. Ir kai baigiu šeštąjį, 
tc’melj ,skaitau beveik nežiūrė
damas žodyno.

Nepamačiau, kaip prabėgo 
mano atostogos. Jos man buvo

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

TĖVAS LR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

ko. Bet niekas iki šiol nepaaiš
kino' man tiek gerai Kristaus 
mokslo esmės, kiek Renanas.

Per visą vasarą skaitau Du- 
mas-Fils veikalą, išrašydamas

i;, t
i

ne—ai: 
daug vėliau žukauskas-Vienuo- nt'sių 
lis, tuomet bene ketvirtosios kla- ■ 
sės esąs mokinys, rašyda
mas savo atsiminimus, paminė
jo: ‘Jonas Biliūnas ir Stepas 
Kairys išstovėjo šnekėdamies 
visą sumą ir lik per pakėlimą 
priklaupdami ant vienoj kojos’. 
Negeresnis buvo ir pats Vienuo
lis, tuomet tėvų dar skirtas bū
ti kunigu, jei ir per pakėlimą 
mus žvalgė. Bolševizmo žiauriai 
prievartaujamas, šiandien gal 
būtų ir mudviem atlaidesnis.

jau šeštą valandą visi turėdavo J 
sėdėti už bendro stalo ir ruošti ]

1

pamokas.
(Bus daugiau) .

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

skaudus turiniu ir stiliumi, 
p-adėjęs skaityti, nebega- 

i atsitraukti. Autorius paga- 
5f-’’o nuoširdumu. Renanas 
[ da nuo Kristaus kūdikys

te: įsuvosios . Galilėjos ramia
jame Nazarete, dieviškai gra
zier g? uitos supamo, augusio

Ci, religinio ■ fanatizmo' 
stų žmonių tarpe, be pel- 

kasdienį pragyvenimą.
Renanas randa Kristų gimu

si ne Detlėjo ‘svainelėje’, bet ta
me pačiame Nazarete, skiria 
jam brolių seserų. Renano Kris
tus auga kaip ir kiti vaikai, tė
vui padėdamas staliaus darbe, 
kartu mokosi ir bręsta, sieloj 
kaupdamas mei-’ę didingam 
gamtos grožiui ir jos Kūrėjui, 
meilę žmogui. Renanas vaizduo
ja Kristaus, gyvenimą, iš karto j 
ji ‘sužmogindamas’, bet Kris- ? 
liūs asmenybę iškeldamas iki -

Rataitė
Gyv. Cicero, Illinois.

Mirė 1980 m. sausio 3 d., 10:00 vai. vak. sulaukusi 74 metų am
žiaus. Gimusi Lietuvoje, Telšių apskr., Alsėdžiuose.

Aracrikoįe išgyveno 29 metus, z
Giliame liūdesyje liko tik prieš pusantrų metų iš oku- 

puotos LietuVos atvykęs jos vyras Aleksandras Skopas, du sū- 
us - Apolinaras, marti Nijolė, ir Edvardas, marti Danutė, 3 dukte

rys - Aiuona, žentas Anicetas Griniai, Sofija, žentas Algirdas Palio- 
i lr Genovaite, žentas Vladas Bikulčiai, Lietuvoje liko duktė \fa- 
giuona, z.ntas Stasys Valančiai, sūnus Algirdas ir marti Vanda, 17 anū
kų ir pronauKų bei kiti giminės, draugai ir pažįstami. Gėlių prašoma 
nesiųsti.

Pi\ klausė Baliui ir Lietuvių Bendruomenei.
L Kūnas bus pašarvotas šeštadienį 5 vai. vak. Vasaitis - Butkus kop
lyčioje, J 446 So. 50 Ave., Cicero, III.

Pirmadienį sausio 7 dieną 8:30 vai. ryto bus lydima iš koplyčios 
į sv. An ano parap jos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus laidoja-

Y*5? a a* Ę^VIROS SKOPIEXfcS giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutini pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

* Nuliūdę lieka:
vyras, sūnūs, marčios, dukterys, žentai, anūkai, giminės.

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

Chicagos

Lietuviu
Laidotuvių

Direktorių

AMSULANSO 

PATARNAVIMAS

TURiME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

. Mūsų S-gos nariui
A. t A.

Tadui Tallat-Kelpšai mirus,
jo dukteris ir sūnus su šeimomis, kitus artimus gimines 

bei draugus nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.
Lietuvių Pensininkų S-gos

Chicagoje valdyba ir nariai

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUAMCA AVĖ. Tel: YArd. 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 Sb. 50th Avė., Cicero, III. TeL: OLympic 2-1003

6 Metų Mirties Sukaktis

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

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, DL 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Tek Y Arda 7-1911

Gyv. 7253 So. Western Ave., Chicago, Ill.
Buvo tavernas savininkas ]>er 13 melus

M rė 1974 metų sausio man. 7 dieną, sulaukęs 71 metų amžiaus. 
Gimęs Chicagoje.

Palaidotas šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.
Paliko nuliūdę: buona Helen, pagal tėvus Wasilauskis, 3 sūnūs: 

Edward, jo žmona Sandra; Raymond, jo žmona Geraldine, ir Louis Jr., 
jo žmona Joanne, 12 anūkų, sesuo Margaret Mažeika, gyv. St. Peters
burg, Fla., sūnėnas Walter Wasilapskis, jo žmona Lil ir kiti giminės 
bei draugai.

Mes Tavęs. Mūsų Brangiausias, niekuomet neužmiršime. Tu pas 
mus jau nebesugrįši, bet mes anksčiau ar vėliau pas tave nueisime. 
Tebūnie Tau lengva ši žemelė.

Nuliūdę lieka:
žmona, sūnus, anūkai ir giminės.

RADIJO iEIMOS VALANDOK
VI*®* U WOFA

1W WL 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 
▼ai. ryto.

Vedėja Aldona Deokui

Tel ei j Hln»l«ck 4-5414 

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

g| “Lietuvos Aidai’ 
rei -KAZt BRAZDŽIONYT*

Prt>gr«nn>»

Kasdien nuo pirmadienio Ur 
penktadienio 9 veL vak.

VImm laidos ii W0PA stoties 
banga 1490 AM.

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

2646 W. 71*t Street
Chicago, Illinois 60621

Telef. 778-5374
La’dotiniu Direktoriai Vasaitis - Butkus. - Tel. 652-1003

I m NAUJIENOS, CHICAGO 4, ILU Saturday. January s,



MANO ŠIRŠE
• Ncmiaū, iš kur mam
• vėlai rudenį atsirado širšė. Kai
■ aš sėdžiu prie lango, ji aiškįe.i- 

<la ir valkš.inėja ant lango sti
klo, lipa aukštyn ir žemyn, no-

• ridama išskristi laukan. Pake- • 
lia sparnelius, pasikapsto savo i

- luibutėin kojytėmis, būtinai 
nori išskrisli, bet stiklas neiš
leidžia . . . Tada kažkur dings
tu ir per keletą dienų nepasiro
do. Aš pamanydavau, kad ji pro 
kur nors išskrido laukan. Su
šals, pamaniau. Buvo jau snie-

; nt gėlių vazonų, ant langų, — 
nėra! Pamaniau, ji gal badu nu- 
irnrė? Gailėjausi, kodėl nė van
dens jai nepadaviau atsigerti.

Vieną rytą man berašant, ant 
i popieriaus nutūpė mano pasi- 
gestoji širšelė AŠ ' pradžiugau, 

|kad ji vėl atsirado. Užrepliojo 
ant .mano rankos. Aš stebėjau, 
užmiršęs, ką rašiau. Josios švie
sūs du sparneliai nejudėjo, gel-' 
tonas liernud peršvietė juodais 
dryžiais prieš saulę- ųuo lango.1 

pi neįkando man į ranką. Pa- 
.... . \ jikšė:o’io ir nuskrido ant palan-

1 J gęs. As padėjau ant lėkštelis
Jruputį medaus, norėdamas «a-‘ 

’jvo viešnią pavaįšįnti. Stebėjau, $10 auką.
kaip ji tą medų šiulpė net ke- lietis, pasinaudodamas p’atini- 
letą minučių. Aš buvau paten-juo’ vajaus lengvatomis, užsisa- 
kintas ir pažadėjau ją vaišinti, kė Naujienas trečdaliui metų, 
kol ji čia bus. j Dėkui už auką ir už dėmesį.

Laukiau, bet mano širšelė J ,• . . j. AI , — Dakui Vincui Rastemui,daugiau nepasirodė. Man buvo! '
gaila. Gal ji kur nors pasislėpu- j 
si užmigo . . .

M. Šileikis

ieško, ilgisi ir nerimsta. Po kiek 
laiko mano salionėlyje vakaie, j 
širšė nutūpė šalia manęs ant 
sofos atramds. Tu atsiradai,’ aš 
pradžiugau. Gerai, mudu dabar 
būsime ne vieni, būsime drau-; 
gai. Man nebus taip liūdna, gal 
ir tau? Ji manęs nekanda, vaikš
to ant daiktų, ąnt mano pečių.

Man pagailo šito mažo vaba
lėlio. Kitas tave sutraiškintų, net 
nepapagalvodamas, kad nieko 
nėra brangesnio už gyvybę! Gal 
ir aš būčiau tave užmušęs, bet 
mano dvasioje įvyko nepaprasta 
atmaina, tavo, širše, dėka. Ma
tau, kad tu mano nelaisvėje, bet 
negaliu tavęs leisti laukan, kad 
lu ten pražūtum amžinai. Būk 
čia, man bus su kuo pasikalbė
ti .. . nors tu manęs nesupran
ti, o aš tavęs gailiuosi. Juk aš 
dabar esu vienas. Mano meilę, 
gyvenimo laimę, žmona nusine
šė į kapus. Aš tik dabar supran
tu ir skaudžiai pergyvenu, kaip 
gyvybė yra kiekvienam brangi 
ir niekutf nepakeičiama . . .

Kai širšė per kelias dienas ne
pasirodė, aš jos ieškojau visur:

STASYS ŠAKINIS

DAŽYTOJAS
4612 S. Paulina St

(Town of Lake)
Dažo namus Ii lanko /r H 

Darbas gi rantuotai

Skambinti YA 7-9107

- ■

' ’ ’ zy v -x >?. * ' 

<'"4''7'- '4 7*7^^

pylinkęs tau- — MIlda ir Antanas Vaivadai, * 
AIcLoan, Va., buvę Naujienų i’ 
tarnautojai, sveikina gausius} 
savo pažįstamus svęnčių proga 

i r linki lienis laimmgų metų, 
i Prie sveikinimų prisideda jos l ------- --- -- |

i Amerikos Lietuvių Tarybos Hot .injrn^ e
i Springs skyriaus pirmininkui. Antani,s' ‘""i0,
i už ankstybą prenumeratos pra- 
i tęsimą, gerus linkėjimus ir už 
$20 auką.

— Alf. Vidutis, St. Petersburg

Mikalina Baronienė. 
. Jis 

šventes praleido pas dukterį 
Mildą, apsigyvenusią Naples, 
Fla.,

— Ponia Ona Mašalas, To’ron-

— Imigracijas Ir naturaliza* 
c*jv« tarnyba praneša, kad Ame
rikoje gyvenantieji visi svetina- 
š iii Ji, net arihtieji JAV -piliety-į 
bės, privalo kasmet nuo sausio! 
1 d. iki 31 d. n-gistruotis, užpil- 1 

■dant kortelę, kuri gaunama ’ 
'pašto Įstaigose. .Užpildžius, pri-‘ 
.klijuoti pašto ženklą ir įmesti j 
i j pašto dėžutę. NeuŽ>iregistravę ’ 
gali būti baudi am'.

• SPĖČIAU 207< MOLAI 
DA PRISTAČIUS ŠJ SKELBI 
M.y. Auks:niai ir sidabriniai re 
‘eželiai, žiedai, gintariniai karo
I ai. auskarai ir kiti papuošalai 

! PERKAME sidabrines ir auksi
nes molinas bei pašto ženklu 
kolekcijas. Mokame aukšta 
kainas. PATI VA, 4207 So. Sac i 
ramento - pne Archer.

Tel. 247-5081 (Pr.)

— Horoscopes or Astrologica 
Tarot Card Readings. Saturday!
II to 5 no appointment neces-j
sary. ELINOR JAKŠTO, 17 NJ 
STATE St., Rm, 1717. Mes kai-! 
bame lietuviškai. 782-3777 or] 
925-8392. Professional Member 
American Federation of Astro? 
Idgers. (Pr.) į

Namai. Ž«n4 — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žarai — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MENESLNIAIS IŠSIMOKEJIMAIS- 

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 W. Cermak Road Chicago, I1L Tel. Virginia 7-774

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTAR1ATAS • 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 irengi-

— K.B. Žutautas iš Toronto Hi 
platinimo vajaus proga susido
mėjo Naujienomis ir jas užsi
sakė vieneriems metams. Tos

| Beadh, Fla., prie prenumeratos ‘°’ Ont., po ilgesnės pertraukos
Į mokesčio pridėjo $10 auką. Dė- vėl taP° Naujienų skaitytoja,] SkglfV 
jkui už ją, ankstybą prenumera- j užsisakydama jas vieneriems į
Įlos pratęsimą ir už gerus linkė-1 mietams. Dėkui. Malonu paste- s n

■—y j jimus.
] — Stasys Vaškys, Si. Peters-
t.burg, Fla., pakviestas Lietuvių

vėl tapo Naujienų skaitytoja, 
jas vieneriems

bėti, kad jos -vyras Vytautas 
A. Mašalas yra Naujosios Sco- 
Jijos Banko Toront vedėjas.

i

apylinkės tautietis užsisakė Nau- biuletenio redakcinės ko-
misijos pirmininku. Komisija 
bus sudaryta vėliau.

— Albinas Mickus ir Antanas 
skaitytojams, prašant Martinkus, naujieji Lietuvių 

Prekybos Rūmų nariai, bus pa
gerbti LPR 
sausio 9 d. 
riaus-Girėno

Dėkui

narių susirinkime 
7:30 vai. vak. Da- 
salėje.

J. Rudzinskui iš

Mieli Naujienų Leidėjai! !
Siunčiu Money Orderį 100 do-Į 

lerių sumoje. Iš tos sumos 33 do-‘ 
leriai tegu bus Naujienų pienu įl 
meratai, o likę 67 doleriai — 
laikraščiui paremti. •

Apgailestauju, kad tuo tarpu j| 
negaliu efektingiau to laikraščio; 
paremti, nes mano, kaip pensi-. 
ninko, pajamos gana ribotos. ;

Sėkmės Naujienų leidėjams i 
bendradarbiams ir visiems skai-: 
tytojams.

mais Marauette Parko centre. Leng-I 
vos pirkimo sąlygos, labai geras biz
nis, reta proga.

ŠIMAITIS REALTY

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą.
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4514 S. Talman Avė.
Tel. 927-3559

Notary Public ' 

Insurance^ Income Tax 
951 W. 63rd St. Tel. 436-7878,

jienas trečdaliui metų, bet pa
vardės prašė neskelbti. Dėko
jant, malonu gerą žinią pranešti 
visiems 
aktyviau prisidėti prie platini
mo vajaus.

— East Chicago Mdžiotojų ir; 
Meškeriotojų klubo valdybą,] 
pildydama metinio narių susi
rinkimo nutarimą, atsiuntė $25 Union Pier, Mich., už ankstybą,
auką Naujienų paramai. Dėkui, nelaukiant raginimo, prenume- 

jratos pratęsimą ir už $20 auką, 
j — A. Mingėla iš Hamiltono, 
Į pratęsdamas kaimyno Z. Stoa^ 
’kaus ir savo prenumeratas, at
siuntė gerus linkėjimus ir $5 
auka. Dėkui.

— Knygyno vedėjui A. Rage
liui prašant, St. Petersburgo Lie-į 
tuvių klubo’ valdyba paskyrė! 
$62.50 naujai išleistoms kny
goms pirkti. Įsigyjamos šios 
knygos: Jūrų kelionės — B. 
Krištopaiaio, Septynios/ vienat
vės' — O.V. Milašiaus, Tautos i

, praeitis, IV tom.,- Litlnianias 
Jews — J. Prunskio, Kovoje su 
milžinu — A. Venclausko, Arkv.; 
Matulaitis — A. Kučd, IšeivėsJ 
keliu — M. Aukštaitės, Prisi- j Toronto, Ont., Canada

839-1784 arba 839-5568.

H. L. S.
Gansu« namų pasirinkimas 

pietvakariuose
JUDRAITIS REALTY

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

Liability apdraudimas pensininkams 
Kreiptis:

A. LAURAITIS 
4645 So. ASHLAND AVĖ. 

523-8775

Juozas Pikelis

— Emilija Kantienė-Kantau-; 
skienė pranešė, kad Lietuvoje 
mirė jos mielas brolis.

— Boris Vaišvila, St. Peters
burg, Fla., buvęs žinomas biz
nierius Čikagos šiaurėje, be ra
ginimo pratęsdamas prenume
ratą, parėmė Naujienų leidimą

jaukinsiu sakalą — H. Nagio, 
Rudens ritmu — J. Blekaičio, ir 
Raktas į Naują Testamentą — 
A. Rubšio.

1979 m. gruodžio 27 d.

vairi apdrauda —INSURANCE 
ilJTŲ NUOMAVIMAS—paren- 

kara nuomininkus
6600 S. Pulaski, Chicago 

Tel. 767-0600.

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

DIAMOND HEAD RESTORANAS
SAV. ZITA IR RIČARDAS 

SHLAUSTAS

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

— Dėkui Jurgiui Paužai iš 
North Bay, Ont., už nuoširdų 
laišką, gerus linkėjimus, anks
tybą prenumeratos pratęsimą 

^'ir už $7 auką. Jie apgailestauja, 
ji]kad negali prisidėti prie platini- 
S-mo vajaus.

Piliečių Lygos veikla
_ _ i Amerikos Lietuvių Piliečių

Šv. Rašto Tyrinėjai dar I Pašalpos klubo priešmetinis na- 
turi ribotą skaičių dviejų, nau- rįų susirinkimas įvyko 1979 m 
dingų knygų, vadinamų- lapkričio 11 d. Anelės Kojak sa- 
viškasis Amžių Planas ir Lai- įėję, 4500 So. Talman Avenue.

"Dv-I -v—+ TT z-. • • . - -kas Prisiartino”. Šitas dvi kny
gas prisiusime pareikalavu
siems už $1.00. Adresas: J. Mu- 
zikant, 195 Van Pelt Ave. Sta
ten Island, N. Y. 10303. (Pr).

Susirinkimą atidarė pirminin
kas Paul Masilionis ir pranešė 
kad yra mirusi klubo narė Juli<; 
Petraitis. Ji mirė spalio 4 diena 
palaidota spalio 8 d. Klubo var
du pristatyta gėlė prie jos kars-

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

PLANT MAINTENANCE 
Part Time or Full Time 
Apply’ in PersoU Only.

POLY PRO PRODUCTS 
6100 South Archer Ave.

Summit, Ill.

HELP WANTED — FEMALE
Darbininku* Seteris

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARIJA N0REIKIEN2

2608 West 69th St, Chicago, Hl. 60529 © TeL W A 5-278.
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių. ė

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDELIŲ

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 691 h Si., Chicago, Ill. 60629. — Tel. WA 6-2737

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštusz

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

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu fratemalinė or- 

ganizaeija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuo« 
darbus diroa. 1

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

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, na- 
riams patarnauja tik savišalpos pagrindu. f
Kiekvienas lietuvis ir lietuvių 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. r

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

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

Galite kreiptis ir tiesiai Į SLA Centrą: f
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA

N«w York, N. Y. 10001 W
J07 W. JOth Sf. f

T-l (111) U3-12H /

LAST Y1AA 2/blO FCMOOU 
ACH CHILDREN BKTW18N 
THE AO«» OP J AN P O. 
WERE KllllD BY MOTO* 
VEHICVI8 *4 THE ILK 
CHARLES M. MAVnz 

OP THE OUC*OC 
motor clus, asx» cmvers 
7© M ESPECIALLY ALERT 
FOft CMILDRBN MOW THAT

atminimas buvo pagerbtas vie
nos minutės susikaupimu ir tyla 
ir šeimai išreikšta gili užuojau
ta. Po to buvo skaitytas nutari
mų rast, protokolas ir valdybos 
raportai. Jie vienbalsiai priimti 
Klubas nutarė Kalėdų švenčių 
proga pasveikinti Naujienas 
S. Barčus radijo vedėją ir Da
riaus-Girėno posto veteranus.

Išrinkta knygų revizijos ko
misija: Julia Ramanauskas, Del 
la Ketvirtis. Susirinks sausk 
6 d. 3 vai. popiet *pas Bemicę 
žemgulienę.

Klubas nubalsavo, kad prie 
mirusio nario karsto būtų pri 
statoma $25 vertės gėlė.

1980 metams klubo valdyba 
likosi ta pati, būtent: pirm. Pau 
Masilionis, vicepirm. Joseph Po 
vilonis, nutarimų rast. Rož' 
Didžgalvis, finansų rast. Bemio 
Žemgulis, kontrolės rast. Jose 
phines Masilionis, kasos globėj' 
Jennie Povilaitis, kasierius Mat 
Povilaitis, koresp. R. Didžgalvis

Vėliau sekė vaišės, malonu 
pobūvis ir gimtadienio prog: 
buvo pasveikinta Josephine Ma

i silionis. Jai sudainuota Happj 
1 Birthday. Visa valdyba linkėję 
; visiems nariams linksmų šven 
čių ir laimingų bei sveikų Nau 
jųjų metų.

Sekantis klubo susirinkimą: 
Įvyks 1980 m. sausio 20 dieru 
aukščiau minėtoje salėje.

Rožė Didžgalvis, koresp

SECRETARY 
MEDICAL ASSOC.

Accounting dept, for Michigan Ave. 
. Inn seeks Secretary. Must type 60+, 
)e familiar with adding machine dic- 
ating equipment. No shorthand. Pre- 

• ious experience with figures, a de- 
: inite plus. Excellent fringe benefits. 
- Contact Bob Napolitano at 822-0970.

Equal Opportunity Employer M/F

M. iIMKUS

Notary Public 
INCOME TAX SERVICE

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

šymai ir kitoki blankai.

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolis, Agent * 
3208 y2 W- 95th St 
Everg. Park, III, 
60642, - 424-8654 UTIES.

mrt mm

State Farm fire and Casualty Company

SECRETARY TO THE 
PRESIDENT

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

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

SECRETARY
Loop Brokerage firm is seeking Sales 
\ssistant for investment executives. 

: rood typing and phone skills nec. 
■ lust have talent for dealing with 

>eople. 2-3 yrs. secretarial exp. pref 
Jood Co. benefits and Starting salary.

Call Ms. Shell. 855-6000
Equal Opport. Employer. M/F/H

MEDICAL OPPORTUNITIES
SECRETARY/ 

RECEPTIONIST
Surgeons office downtown.

Medical experience preferred.
Salary $200 plus wk.

Ask for Hilda. 282-4422

i Eye

RECEPTIONIST
including typing and general office 
iuties. Full rengė of benefits. North 
Michigan Ave. location.

Call BRIAN PETRY, 266-6472.

<ELP WANTED — MALE-FF.MALF 
keikia Darbininku Ir Darbininkių

TYPE SETTER

♦ 1812 m. karo metu vis 
valdžios paketai bei gerybė 
būdavo paženklinti U.S. raidė 

, mis. Iš čia kilo Uncle Sam pa 
vadinimas.

mmed;ate opening for full time 
ypesetter with t year or more ex
perience. Excellent pay and 
benefits. Logan Square area.

Call LORI at 384-7135

for appointment.

good

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: nuo 9 vai. ryto 
iki 6 yaL vak. šeštadienį nuo 

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

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

Chicago, UI. 60629

RENTING IN GENERAL 
Nuoma?

Marquette Parke išnuomojamas 5 
kambarių apšildomas butas su dviem 
niegamais suaugusiems - be vaikų 
r be gyvuliukų.

Tel. 471-2239

Išnuomojamas 3 kambariu 
apšildomas butas 2 aukšte Mar
quette Parke.

Tel. 925-4891

Marquette Parke išnuomojamas 4 
kambarių butas. Skambinti vakarais 
arba savaitgaliais - 778-1047.

— Egipto prezidentas Anfar 
Sadat, susirūpinęs Sovietų karo 
jėgų įsiveržimu į Afganistaną, 
pranešė JAV, kad jos gali nau
doti aerodromus, jeigu būtų 
rimto reikalo.

— Saudi Arabija užsakė nau
jų JAV ginklų kraštui ginti.

8 — Naujienos, Chicago, HL — Saturday, January 5, 1980




