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SUDARĖ N STYBIU BLOKĄ
MAO CETUNGO NAŠLĖ NEPRISIPAŽĮSTA 

PRIE 1971 METU ŽUDYMU
DU POLITINIO BIURO. NARIAI, GELBĖDAMI SAVO 

APKALTINO NAŠLĘ

SUDARYTI TURTINGU VALSTYBIŲ
KOMITETAI POLITIKAI NUSTATYTI

GYVYBĘ, TEISME
PEKINAS; Kinija.— Mao- Ce- 

tungo našlė, Dziahg King, teis
mui pareiškė, kad ji nerengė jo
kio pasikėsinimo prieš Mao Ce- 
turigą 1971 melais, nes tada pats 
Mad Cetungas vadovavo “kultū
rinės revoliucijos” '■ eigai, įsaki
nėjo partijos nariams, ką jie turi 
daryti ir ko nedaryti. Našlė taip 
pat paneigė žinias, kad ji tais 
laikais būtų ’ kaltinusi tuometi
nį ;čou Enlajų arba vicepremjerą
Tengą Hsiaopengą. Ji labai ašt- Pirmadienį Varšuvoje ir jos 
riai kritikavusi politinio biuro ’ apylinkėse sustreikavo transport 
narį Wang-Hongweną. to darbininkai. Jie reikalavo,
j Dziang King aiškino J teismui, k.ad ^ia Tuojau pradėtų pa-.

-X  y"”“ — ~ —— —- v

revoliuciją” vedė pats Mao Ce-j 
tungas: Ji niekad nedrį'sdavp] Pr’emon^> nePuoIa valdžios, bet

STREIKUOJA LENKŲ TRANS
PORTO DARBININKAI

VARŠUVA, Lenkija. — Praei
tą penktadienį ir šeštadienį Len
kijos geležinkelių, autobusų ir 
kitokio susisiekimo darbininkai 

: pastreikavo po vieną valandą, 
j reikalaudami pakelti algas, kaip 

valdžia pakėlė ląivų statybos 
darbininkams.

kad 1971 metais visą “kultūrinę sitarimus algoms pakelti. Strei
kuojantieji neardo susisiekimo

i reikalauja, kad .valdžios atsto
vai tartus!. Sovietų žinių agen
tūra Tass grasino' lenkų trans
porto .. darbininkamš, kad rusų 
karo^jėgos turės įsikišti, jeigu 
karinės; šhintos' kurios 'eina' iš 
Rusijos į Rytų Vokietiją, bus su
trukdytos.

Reikalauja paleisti
. suimtuosius .

Bė ydidėsĮlėsalgos, Wršiiyoą- 
transporto dąrbiiiįikai reikaiaū?' 
ja paleisti visus disidentus, da-

jam nieko pasakyti, nes jis pats; 
diktuodavo įsakymus. Jis tele-, 
fonuodavo dienomis ir naktimis. 
Labai .retais- atsitikimais jis 

. rdiktuodavp laiškūs.. j,t ,•..>. .į--
ĮSAKINĖJO, KAI MAO BUVO 
4 MIRTIES PATALE

v Mao Cetungo- našlė taip pat 
kaltinama, kad ji norėjusi pa
grobti valdžią,, kai r Mao Cetun
gas jau gulėjtf mirties patale ir 
negalėjo judėti arba negalėdavo 
tvarkyti valstybės reikalų, šiuo! . - _ . . ..
atveju Mao našlė jau nebuvo to-1 bar laikomus kalėjimuose. Taip 
kia iškalbi ir nesigynė taip at- PaA-skalauja, kad butų paleis- 
kakliai, kaip ji gynėsi nuo 19711* -as sjriushivininkąs Jan Naroz- 
metų įvykių, kurių metu buvo 1 n^ak’.kur1^^1 paskyrė
nužudyta virš 30 tūkst. kiniečių.; ^aJėjimd ir kaltina
Vyriausybė turi tuo metu nužui' viešumon iškėlimu slapto doku- ■ tefai. Aerodrome juos pasitiko’ 
dytų karių ir partijos narių są- ™ePto aP\e disidentus ir Lenki- Valstybės sekretoriaus pavaduo- 
rašus. j • ’-i '•’<<A ... j°s sahtyk’iuš sū Sov. Sąjunga, toj as ir Artimųjų Rytų bei Pie-

‘ .j./,., j , Pagamintos rąšto kopijos buvo tų Azijos reikalų vedėjas Harold
Teismė paaiškėjo,- kad- buvo rastos Varšuvos darbininkų uni-' Saunders. Minima delegacija is- 

suplanuofa nužudyti Mao Cetun- jos centre.

pat. reikalauja, kad-būtu pateis

nužudyta virš 30 tūkst. kiniečių 
Vyriausybė turi tuo metu nužu-

• * r • - Z - * • Z * • ’ ■”

gą, kai jį vežęs traukinys įva
žiuos į Šanchajų. Tokias žudy-

NENORI, KAD EGIPTAS TURĖTŲ INICIATYVĄ 
ARTIMŲJŲ RATŲ POLITIKAI NUSTATYTI ”

AMANAS, Jordanija. — Pra- 
j eitą pirmadienį prasidėjęs ara- 
j bu valstybių atstovų suvažiavi- 
mas baigia ruošti galingą ara- 

j biškų valstybių bloką, kuris gali!
turėti didelės įtakos visuose Ar- [ 

; timuose Rytuose. Arabų atstovų >
suvažiavimą pradėjo Jordanijos j 

! karalius Huseinas, kuris jau se- 
! niai rūpinosi tokio valstybių 
[ bloko sudarymu, bet iki šio me- 
Į to’ jam nepavykdavo.
j Jordanijos karalius įžanginėje 
savo kalboje nurodė, kad Izrae
lis visdėlto yra pats didžiausias ‘ 
arabų priešas. Pradžioje buvo' 
susidaręs įspūdis, kad arabų 
valstybės yra pasiryžusios Iz
raelį visiškai sunaikinti, bet iš 
Saudi Arabijos, Jordanijos ir ‘ 
kitų valstybių atstovų kalbų ma-1 
tyti, kad tokia poziciaj nebus* 
priimta. Arabų valstybės pripa-1

4 žįsta-Tzraelį, ~ het -jie>priešinasij_ ________________________
dabar susidariusiai .'situacijai 7 »’ ’'
pagal kurią Izraelio atžvilgiu po- ( teisių savo draugingų santykių 
litiką daugiausia nustato Egip ............  '
tas. šiuo klausimu arabai tai] 
pat hG’ri tarti žodį.

i tis i -i-.-j. 
r______ r Į - Sirija, .Libija, Jasir Arafato i prezidentą,

i kad jis norėtų tapti federalinės vadovaujama paleslm>ečių orga- Egiptui
4 ■ * • V

■ Darbo reikalu jis. jau kalbėjęs 
Sovietų valdžios išsiųstas į Gor-; su senatoriumi Charles Percy: ir 
ki miestą, parašė Sovietų moks- į gubernatoriumi J. Thompsonu. 
lo akademijos pirmininkui Ana- Dabartiniu metu prokuroro pa- 
tolijui Aleksandrovui, patarda-■ reigas " eina Thomąs Sullivan, 
mas jam mesti visus kitus klau-: šioms pareigoms jį paskyrė, tie
simus į šalį ir visą dėmesį at- mokratai, bet jie rinkimus pra
kvipti į pačias pagrindines žino-. laimėjo visame krašte. B. Carey 
gaus teises. Jis s prašo - moksli-/girdėjęs, kari'■'nuo -Naujų metų 
ninkus reikalauti,kad visi Ru- prokūroraš Štillivan jau daugiau 
sijos piliečiai galėtų naudotis tų pareigų negalės eiti, 
pagrindinėmis žmo’gaus teisė-1 _ mis j Pats Carey taip pat pralaimė-

Praėjus Padėkos dienai, visos didesnės Ctniį|gos įstaigos jau puošiasi kalėdinėmis eglutėmis.
Eglutėmis ir šiaudinukais puošiasi visos lietuviškos įstaigos. ,

**Z*Z^*»*^^ZW^**r^-*-**

BERNARD CAREY LAUKIA
valdžios darbo

CHICAGO, IH. — Prokuroras 
! Bernard Carey, du terminus 
’‘prabuvęs Cook County teismo 
iprokuro'ru, pralaimėjo rinki-j 
Į mus, o dabar ieško darbo fede- 
Įratinėje valdžioje. Jis pareiškė,

WASHINGTONAN « ATSAKYMA R
> Re-.-i

ATSAKYMAS TUO TARPU LAIKOMAS PASLAPTYJE
WASHINGTON, D.C. — Ant

radienio naktį atvyko trijų alžy- 
riėcių. delegacija su Irano val
džios atsakymu dėl 52 įkaitų pa
leidimo. Jos sudėtyje yra Alžy
ro ambasadorius Teherane Ab- 
delkarim Gheraib, ambasado
rius Washingtone Rheda Malik 
ir Alžyro Centrinio banko direk
torius Mohammed Seghir Mos-

PATARIA GINTI ŽMO
GAUS TEISES

MASKVA, Rusija. — Sovietų > valdžios prokuroru, 
mokslininkas Andrei Sacharov

PADIDĖJO TERORISTŲ 
VEIKLA ~

PARYŽIUS — Antradienį įė- 
I į Egipto žydo Edwin Douek 
' kelionių biurą teroristas ir au- 
< tomato šūviais nušovė jo žmoną, 
I 0 ji patį ir vieną tarnautoją su~ 
t žeidė. Liudininkų parodymais, 
teroristas buvo arabas arba pa
lestinietis. Douek propagavo ko
i'ones į Egiptą. Jis buvo komu
nistų partijos narys.

— Teisingumo departamentas 
ntftarė nekelti imigrantui iš Len 
kijos Frank Walus naujos bylos 
dėl bendradarbiavimo su naciais. 
Jis pristatė dokumentus, gau
tus iš Vokietijos, kad negalėjo 
prisidėti prie žydų naikinimo. 
F: Walus gyvena Čikagos piet
vakariuose.

: Į Amaną suvažiavusieji arabų 
[valstybių atstovai nutarė kreip- 
i tis į naujai išrinktą Amerikos 

., kad jis neduotų 
pirmenybės Artimųjų 

. Bet tuo tarpunizacija yra pasiryžusios tuojau Rytu politikoje. ’Dėt tuo tarpi! 
imtis priemonių prieš Izraelį. jįe gajj fartis tiktai su preziden- 
šioms valstybėms didžiausias Į įu (’artcriu, nes naujai išrink- 
priešas yra ne tik Izraelis, bct|Įas prezidentas nebus prisaik- 
tokiu skaitomas ir Egiptas. Su- (| 
važiavusių valstybių atstovai jar nega]j daryti užsienio pcii- 
ųenori, kad Egiptas tuiėtų ini- tjĮ^os sprendimų.

intas iki sausio 20 dienos ir jis

ciatyvą Artimųjų Rytų pdit 
kai nustatyti.
..Amano konferencijoje galin- su Egipto prezidentu Sadatu. 
giausią balsą turi Saudi Arabi- Visos arabų valstybės boikota- 
ia. Greta jos stovi Irakas, di- vo Egiptą, nutraukė diplomatic 
džiausiąs naftos gamintojas Ar- nius santykius ir sustabdė pre-

Arabai žino, kad prsz. Caite- 
ris glaudžiai bendradarbiauja

Pagamintos rašfo kopijos buvo tų Azijos reikalų vedėjas Harold 
is- 

’buvo visą savaitę Teherane, 
Streikuojantieji darbininkai Ilaukdama Irano va,džios reak’ 

- - iCijos į JAV atsakymą, duotą
dimus, jei jie žinotu, kad Sovie- Prieš savaites Per A1^r° 

diplomatus. • 
* ’ N S ?

Trečiadienį delegacija lankėsi 
Valstybės departamente ir įtei
kė atsakymą sekretoriui Ed
mund S. Muskie, tačiau atsaky
mo turinys dar nepaskelbtas. 
Delegacijai išvykus iš Alžyro, 
Irano parlament# kalbėtojas 
Hashemi Rajsanjani Libano sos
tinėje Beiruto mieste pareiškė, 
kad keturios sąlygos visai nedis
kutuojamos: jas visas be jokių 
pataisų turi JAV priimti, jei 
nori, kad įkaitai būtų paleisti. 
Tačiau jis neįeina į Irano par
lamento- įkaitų paleidimo komi
siją, nei atstovauja” valdžiai.

Minimos keturios Irano sąly
gas yra šios:

— Nesikišti į Irano' vidaus rei
kalus;

- Grąžinti Iranan mirusio ša
cho turtą;

- Atšaldyti Irano kapitalą 
JAV bankuose;

“ Nekelti Iranui jokių bylų 
dėl įkaitų laikymo. A

Tik pirmasis sąlygų paragra
fas nekelia jokių teisinių bei ki
tokių komplikacijų.

nes plaiiavo:aviacijos-vadas;Lin ;§aIė^ griežtesnius spren-Į
Piao. Bet Mao Cetungas pajuto d*mus, jei jie žinotų, kad Soyie- 
apie ruošiamas žudynes. Tada karo jėgos nesikiš į Lenkiją.
Mao jau ėmėsi apsaugos priemo
nių, o pats Lin Piao išskrido į

Dabar jie atsargiau veikia, nes 
siekia išvengti duoti rusams pro-

uju, paid x lav idoauvuj £ >

rusų valdomą Mandžiuriją, bet įsiveržti į Lenkiją, 
jos nepasiekus, žuvo lėktuvo 
katastrofoje.

Teisme turės liudyti Hua Guo- 
fengas, kuris informavo Mao Ce- 
tungą. Tuo metu Hua Guofen- 
gas tapo vidaus reikalų minis- 
teriu, ištikimiausiu Mao Cetun- 
go bendradarbiu. "

— Iranui labai reikalingi gink
lai ir įšaldyti pinigai. Be šovinių 
jie nelaimės karo. Sakoma, kad 
jie paleistų amerikiečius, jeigu 
JAV atiduotu Iranui kiek dides- . inę pinigų suma.

* — Baylor Universiteto ligoni
nė . paskelbė, kad* mokės slau-. 
gėnhsVisos savaitės atlyginimą 
už 24 valandų darbą šeštadie
niais ir sekmadieniais-’ Tuoj pat 
atsiliepė 200 slaugių, kurių 100 ( 
buvo priimtos. Nutarimą iššau
kė slaugių trūkumas.

KALENDORELIS

Lapkričio 28: Maura, Soste- 
nas, Vakarė, Ugneivė, Rimgau
das, Gimbutas.

» Saulė teką 6:53; leidžiasi 4:22.
Oras ^debesuotas. - į

Jasir Arafatas nenori pripa
žinti Izraelioi net ir tuo at
veju, jeigu kitos arabų vals

tybės pripažink Izraelio >.
,. * * ‘ ii -&it«rtalFBaą; - - j

S 6iZ la ’ 1 išk nro !j° rinkimus. Jam trūko 16,000. timuOse Rytuose. Stiprų balsą kybą. Amano valstybių delega- 
avo > 2 pus pio ais e p - respublikonai laimė-Į konferencijoje turi ir Jordani- • cija susižinos su nauju Ameri-

esonus . ac r yas p a , vjsame krašte, todėl jis, ga-1 )a- kurios karalius pirmas nu-|kos prezidentu, prižadės bend- kad jis nutraukia visus ryšius su J ’ ■' > r. , . _ .........
sovietinėmis -mokslinėmis orga- . 
nizacijomis ir neturės su jais'į10 dlslrlk'° balinis 
jokių santykių, kol pagrindinių ( uroras- 
žmogaus teisių klausimas nebus ■ 
išspręstas. Profesorius labai ati- j 
džiai seka, kas darosi Madrido ■ 
konferencijoje. ;

Sacharovo žmona Elena, įtei- rįuomenei perėmus visus žemės 
kusi laišką akademijas pinui- drebėjimo nelaimės gelbėjimo 
ninkui, sugebėjo išdalyti po laiš- darbus, tuojau buvo nustatyta, 
ko kopiją Maskvoje veikiam kad Napolio ir jo- apylinkėse žu- 
tiems užsienio žurnalistams, vo ne 300, kaip pirmadienį buvo 
Tvirtinama, kad Rusijoje žmo- paskelbta, bet žuvusiųjų skai- 
nės vis labiau ima rūpintis pą-’čius prašoko 3,000. Drebėjimas 
grindinėmis žmogaus teisėmis, buvo toks smarkus, kad vieto- 

--------- -----------  mis susmuko į žemę visi namai,
— Fordo bendrovė. Detroite nugriauti pašlaitėse stovėjusieji 

sutiko be teismo sumokėti 23 kaimeliai, 
milijonus dolerių virš 14,000 as-, 
menų už diskriminaciją. Dery
boms vadovavo Lygių galimybių 
darbe komisija.

vęs aukštesnę vietą, galėtų būti vyko į Iraką ir pasiūlė savo pa-• radarbiauli Persijos įlankos sri-
pro-

PASITVIRTINO ŽINIA 
APIE 3,000 UŽMUŠTŲJŲ

NAPOLIS, Italija. — Italų ka-

Kariuomenės vadovybė antra
dienį ir trečiadienį nustatė, k'ąd 
žuvusių yra žymiai daugiau, nes 
jie pasiuntė karius į visas že
mės drebėjimo paliestas vietas. 
Ten gali prieiti tiktai malūn
sparniais. Kareiviams daugiau
sia padeda drebėjimo vietose 
gyvi išlikę žmonės ir vaikai. - 

( Tvirtinama, kad tiktai prieš 
■65 metus Italijoje buvęs dicįęs-

— Trys Alžyro diplomatai in-' nis žemės drebėjimas, negu pra- 
formavo Valstybės sekretorių eito sekmadienio vakarą.

— Amerikos Raudonasis Kry
žius, Katalikų Pagelbos Organi
zacija ir Salvation armija nuta
rė prisidėti prie Italijos žemės 
drebėjimo pagelbos nukentėju-, 
stems ir kviečia aukoti.

— Bostone palaidotas John
W. -MaeGermeck, buvęs E..Muskie apie Irano sąlygas Į. < ■»*- ---------- ---------
Atstovų .Rūmų- flgainetii . pifi 52'atnęrikiečiams paleisti. Bnvo ' ~ Trečiadienį aukso uncija
alininkas. -dnotiulr yabiiltinimų. . kainavb -^602., ...

f galbą karui vesti prieš Iraną. 
Arabai buvo pasipitkinę Irane 
šachu, kuris 1975 metais prisi
jungė dabartinį štat-al-Arab ne
paprastai turtingą Irako sritį. 
Šachas paskubomis pastatė ga
lingas Abadano naftos valyklas 
ir ėmė pinigus už turtingas naf-1 
tos versmes. Jordanija nepasiun
tė savo karių kovos laukan, bet 
ji užtikrino Irako užnugarį, kad 
ten neįsibrautų išjvti iraniečiai 
Irako kariuomenės vadams tai 
buvo didelė parama. Aiškėja, 
kad ta Jordanijos parama teikia 
ma su Saudi Arabijos žinia.

Į Amaną suvažiavo dvidešimt 
irabų valstybių atstovai. Suva 
žiavi.sieji dvi dienas išsikalbėjo 
apie savo tikslus ir užsiinOji 
mus. Vieni posėdžiai vyko už 
uždarų durų, o kiti buvo atdari 
publikai ir laikraštininkams.

Egiptas nebuvo pakviestas į 
Amaną, bet Egipto žvalgyba bu- 

’ vo gerai informuoja apie arabų J 
galingųjų valstybių planus.

(Praeitos, savaitės pabaigoje 
Egiptas kreipėsi į Washingto- 
ną, kad nesumažintų Egiptui 
teikiamos paramos ir nemažintų 
bendradarbiavimo. Egipto prez. 
Ą, ša datas norėtų, kad naujai 
Išrinktas, JAV prezidentas fctepa-

tyje, bet tuo pačiu metu jos ne
nori pripažinti jokių privilegijų 
Egiptui. Ypač gana griežtai lai
kosi- Saudi Arabija, kuri anks
čiau visą laikė Rikė dideles su
mas Egiptui, kad galėtų vesti 
karą prieš Izraelį.

Jordanijos karalius Husei
nas organizuoja 20 arabų 
valstybių, siekiančių taikos 
Artimuose Rytuose. Jis pri
pažins Izraelį, jeigu Izraelis 

atiduos visas pagrobtas 
žėmes.



VLADAS ŠTA^KA

(Tęsinys)
Dvidešimt penkių šimtmečių 

būvyje nuo 
filosofinėje 
rasti uiug 
tam'shs ir 
skaitytojui, 
veikalas, 
las buvo 
(■••ms. kas mes esame, yra vie
nas iš tamsiausių ir sunkiausių, 
.. po fl.raklito, Hcideggeris yra 
P rmas, kuris gali pretenduoti 
į pavadinimą “Tamsusis”. Kaip 
juodas debesys kabo tamsa virš 
viso veikalo ,ir tik protarpiais 
minties žaibas apšviečia neper
matomą sąvokų, apibūdinimų ir 
paradoksų rūką. Ta aplinkybė, 
kad jis pats, kartais be jokio 
reikalo, nukala daugybę naujų, 
komplikuotų, niekieno nevarto
tų žodžių, nė kiek nepalengvina 
skaitytojo uždavinio. Veikalo 
kūrėjas pats buvo pirmas, kuris 
suprato savo' darbo netobulumą, 
ir jis pažadėjo dar parašyti dvi 
papildomas dalis — pažadėji
mas, kuris iki šiam laikui liko 
neištesėtas.

Baigtas ar nebaigtas, supran
tamas ar nesuprantamas, “Sein 
ūnd Zeil” pasilieka dabartinio 
egzistencializmo pamatiniu šal
tiniu, ir mes turime į jį Įsigilinti. 
(Partaba: Vokiečių filosofine 
kalba turi du žodžius: Dasein ir 
Sein. Sąvoku, kurios atitinka ši- 
tuos žodžius, santykiavimas nėra 
visuomet vienodas. Kartais šiais.

* žodžiais mūsų būtybės fenome
nas (Dasein) statomas priešais 
mūsų būtybės numenui (Sein) ; 
o kartais Dasein apima vTsą bū
tybę, o Sein lik tą būtybės ypa
tumą, kad ji “yra”, egzistuoju. 
Jaspers dažniausiai linksta pr e 
pirmos koncepcijos, 1 leideggsris 
prie antrosios. Kitos kalbos turi 
sunkumų su vertimu. Pvz., Hei- ’. 
deggerio veikalų Į anglų kalbą^Tūpeščių (die bešorgte

filosofijos pradžios 
literatūroje galima 
veikalu, kurie yra 
sunkiai prieinami 
Bet Heideggerio 

;, kurio pamatinis tiks- 
išašikinti mums pa-

kuris tiktų žodžiui Dasein, ir jis 
anglų tekste kartais palieka vo
kišką žodį Dasein, versdamas 
Sein žodžiu Being. Lietuvių kal
boje jokių sunkumų nėra, nes 
žodį Še;n galima išversti žodžiais 
būtis, būvis ir buvimas, o žodį 
Dasein žodžiais būsena ir būty
bė. Šio straipsnio tekstas varto
ja būtis Sein ir būsena --- Da
sein, o žodis būtybė apima Da- 
83in ir Sein kartu (Heideggerio 
“Da-Sein”?); ar dar du puikūs 
žodžiai būvis ir buvimas pasilie
ka atsargoje tolesniems niuan
sams filosofiniame “plaukų skal
dyme” — Haarsplitlerei.) Jei 
nesileisinie į smulkmenas, jei 
laikysimės to, kas yra prieina
miausią Heideggerio “būties” 
koncepcija skirstosi į keturis pa
inioto laipsnius ar žymes:

1) būtis yra laikinumas (Zeit- 
litchkeit);

2) būtis yra erdvingumas (Be- 
findlichkeit);

3) būtis yra rūpesti (Sorge), 
ir

•i) būtis yra būtis tam, kad 
mirtum (Sein isl Sein zumj 
lodė).

Pirmas ir antras P^ini.no j
•aipsna rodo mums būti, nenu-j tragizm kaip ^13^^ 
įrauk..,mai ausijnsni su laiku .r j ^inlun,as. nes batyhė
-rdve; h-evias laipsnis aiškina j visa laiIia miršta Kar.
mums, kad esminis būties tu-’t,• tu su aiškumu auga dramatizmo

kuo būtis rūpinasi, atsakomas P -
ketvirtu pažinimo laipsniu: bū-j 
>is yra tam, kad mirtum. Keis-J 
tas dalykas: su kiekvienu laips-1 
niu mintis darosi vis aiškesnė. į
Išvedžiojimai, kaip mūsų būtis neišvengiamunx)
per laiką įsiveržia arba yra akivaizdoje> pasiėkia de^eracL 
metama (GeworfenheH) į erd-j Didžiausias nusivylė
ve, yra pilni r...... ...... ‘-------
tamsos; puslapiai apie rūpestį, 
kur nurodoma, kad rūpestis su
daro visą mūsų būtybės struk
tūrą, kad net laikas yra pilnas]

vertėjas nerado angliško 4P(jžio> nors pats^rūpinimąsis yra nie-j

šaltos žiemos vaizdasM. ŠILEIKIS

E. JASICNAS

BANGINIŲ LIKIMAS
Banginiai yra patys didžiausi 

mūsų žemės gyviai. Jų yra dau
gybė rūšių. Pats didžiausias yra 
mėlynasis banginis — suaugęs 
jis sveria apie 130 tonų ir būna 
apie 100 pėdų ilgio. Vien jo šir
dis sveria, apie 1,200 svarų, o 
liežuvis — apie 600 svarų. Jo 
arterijos, yra tokios didelės, kad 
j jų vidų galėtų įlįsti mažas vai
kas. Mėlynojo banginio naujai 
užgimęs “lėliukas’ sveria apie 
dvi tonas ir būna apie 25 pė
dų ilgio.

Visos banginių rūsys yra šil
takraujai žinduoliai, gyvena jū
rose ir vandenynuose. Kas kele
tą minučių jie turį iškilti į van
dens paviršių ir į plaučius įkvėp
ti šviežio oro. Pamenu, 1950 me
tų birželio mėnesį, iš Europos

kingumo prisisunkęs, yra jau 
daug aiškesni — taip aiškūs ir 
ryškūs, kad visa Heideggerio 
filosofija kartais yra vadinama 
“rūpesčio filosofija” (Philoso
phic der Sorge). Bet visų aiš
kiausi yra puslapiais apie mirtį,

r 
mys yra rūpestis; o klausnnas, įtein 5mas. laikų paslap-

į tingumas ir priverstinamas, jaus - 
i mo matant save .išmestą į sveti- 
! mą mūsų prigimčiai ehdvę he- 
! jaukumas pereina į 'liūdesį dėl , 
į rūpesčio nežinia dėl ko, ir paga.

J

SUPERINTENDENTO KUNIGO POVILO 
DILIO SUKAKTUVIŲ MINĖJIMAS

Kun. Povilas Dilys 

,?;-;->X'BęsiuysU

plaukiant laivu pe* Atlantą į 
naująją tėvynę — Ameriką, van
denyno viduryje visi keleiviai 
grožėjomės banginių banda, iš 
viso gal apie 30, kuri praplaukė 
pro mūsų laivą 1-2 mylių atstu
me. Kai banginiai vandens pa
viršiuje išpūsdavo iš plaučių 
orą, iškildavo maži vandens la
šelių debesėliai, kurie atrodyda
vo kaip Atlanto paviršiuje spro- 
ginėją artilerijds sviediniai.

Banginiai kasmet keliauja 
bandomis, tais pačiais keliais, 
tuo pačiu metų laiku, į tas pa
čias vietas. Tarpusavyje jie-susi
kalba aukšto tono garsais, kurie 
po vandeniu gali būti ginimu iki 
200 mylių atstume. Jų plauki
mo greitis — apie 7 mylios per 
valandą. Banginių smegenys 
yra išsivystę labiau, negu kitų 
šios planetos gyvūnų, todėl jie 
parodo daug sumanumo.

Dejd, šie įdomūs ir didingi 
mūsų žemės tvariniai jau baigia 
išnykti, nes per paskutiniuosius 
dešimt metų jų išnaikinama po 
20,000 kasmet. Per paskuti
niuosius metus galutinai buvo 
išnaikinti mėlynieji, pilkieji, 
kuprotieji, lenktagalviai ir pie
tiniai banginiai. Jei niekd nebus 
daroma, sekančių kelių metų 
laikotarpyje išnyks ir likusios 
penkios rūšys.

Dėl banginių išnaikinimo dau
giausia yra kaltos Sovietų S-ga 
ir Japonija. Jų banginių žvejy
bos laivynai, aprūpinti moder
niausiomis priemonėmis, sona- 
rais (banginių balsams pagau
ti), malūnsparniais ir banani
nėmis patrankėlėmis, kąsmet 
užmuša apie 14,000 banginių. 
Kultūringųjų*.tąųVų-protestai i?

rai kovai už krikščionybės išliki
mą. Kun. E, Gerulis perdavė 
gautą telefonu dr. K- Bobelio 
sveikinimą VLIKo vardu.

Svečių sveikinimams užsibai
gus, Kolegijos prezidentas kura- 
torius M. Tamulėnas jautriai api
būdino supt. kun. P. Dilio nuopel 
nūs jo Bažnyčiai, kurią jam teko 
atstovauti Pasaulio Protestantų 
Bažnyčių sąjungų suvažiavimuo
se, ieškant moralinės ir materiali 
nės pagalbos mūsų Bažnyčiai, 
lietuvių visuomenei ir lietuvių 
kultūrinio gyvenimo baruose. 
Ta pačia, proga buvo paminėta 
kun. P. Dilio ir jo žmonos Ha
lines Dilienės vedybinio 40 me
tų sukaktį. Kolegija, įvertinda
ma jubiliato nuopelnus, įteikė 
Diliams meniškai atliktą inž. 
arch. H. Pavilionio adresą-albu- 

relis. Kun. Dilio lietuviška vi-J mą, kuriame buvo pasįrašę visi
šio pagerbimo dalyviaitaip pat prašymai nieko-nepadeda. Rusai

Pasaulio Evangelikų Reformatų 
Bažnyčių Sąjungos vakarinė sek 
ei j a išrinko kun. P. Dilį jos Ter 
ologinės komisijos nuolatiniu 
nariu- Ku. P. Dilys buvo vienas 
iš Evangelikų Tarybos steigėjų- 
ir nuolatinis jos bendradarbis. 
•Jis taip pat, dirba Biblijos ver
timo komisijoje. Jo ekumeninė 
ve kla kartu su lietuviais katali
kais yra lietuvių visuomenei ži
noma. 1966 m. buvo kun. P. Di 

. lio ir kun. K. Trimako iniciaty- 
. va suorganizuotas Lietuvių Evan 
Į«gelikų Katalikų ekumeninis bū-' 
1

nepermatomosjUsSmkftik galima isfvaizduo- Vok,hyang. I suomenme veikla pasižymėjo.
Turėdami viltį sužinoti, kas1 Pritraukė Vokietijon. Jo prašy- tame, kad jis dgus metus ejoti!

tai yra mūsų būtis, mes įėjome 
į Į tamsų tankumyną, bet. pasie- 
1 kę jo galą, mes randame ne eg

zistenciją, ne būtį, bet atvirą ka
pą. ' !-

Heideggeris ramina:

. Geriausias 
pasaulyje konjakas.

i Marteli.
I

žmogus 
į turi laisvę — “laisY/ę mirti” (’Die 
Freijieit zum Tode).

Jaspęrso ribos situacijos

Antras mūsų laikų didysis eg
zistencializmo atstovas yra Kari

mas dirbti Vokiečių EvarigeLkų 
Bažnyčioje buvo atmestas,, nes 
jis buvo baigęs lenkišką univer- 
sitetą. «Kun. Dilys- rado darbą 
Institut , fuer *. Weltwirtschaft. 
Bibliothek, prie Kiėlio Univer
siteto, kur buvo paskirtas Rytų 
Europos referentu su sąlyga 
studijuoti politinę ekonomiją. 
Baigęs Kielio Universiteto Eko
nomini -fakultetą įnagi stro laips
niu, Povilas po karo.. 1951: m. 
emigravo su šeima į JAV, pasi

ir piniginę dovaną nuo visų re
formatų. Baigiant, kuratorius 
P. Bružas, kaip naujai išrinktas 
“Mūsų Sparnų” redaktorius, 
sveikino buvusį to paties žurna
lo redaktorių ir uolų bendradar- 

nio Tarybos narys. Kun. P. Di- bį. linkėdamas jam dar daugiau 
lys, šiais metais išėjęs į pensiją, prisidėti savo plunksna, kad už- 
žada paaukoti savo likusią gy- pildžius didžiulę spragą, mirus 
venimo dalį bažnytiniai ir vi-; 
suomenei veiklai.

Lietuvių skaučių seserijos dva
sinio vado evangelikams parei
gas, o dabar tokias pareigas ei-, 
na tarp Lietuvių akademikų’ 
skautų. Jis yra Lietuvių Šviėti-

Jasper. įčmea 1883 m. Jis irgi, naudodamas Ljet. Ev. Rėf. Baž-, 
vra Vokie'-ios filosofijos pro- ' nyčios kuratoriaus Hermano Pa.-, 
fesor us. Tač au jis pradėjo sa-- vilonio affidavits, (iicagoje rieį 
v<> akademinę karjerą ne nuo t užilgo gavo darbą.; Črcagos Uni- 
fflosofijos, bet nuo psichopatą-, vers’teto bibliotekoje, iš /kur išč 
logijos. Jo pirmas filosofijos sri- -ėjo 1970 m. į pensiją. Vakarais1 

‘■Psicholegie der Povilas, taip patį dirbo iki š. m." 
išleis- liepos mėn. in: the Center- for 

susijęs su pir- Reserarch Libraries; įsijungęs į 
bažnytinę veiklą -. Amerikoje, ’■ 
kun. D’lys be Cicages savo laiku

red. J. Kregždei.

Dėl užsitęšūsios programos, 
Kuratorius Jonas . Variakojis.- nebuvo perskaityti gauti gausūs 

pristatė kun. S. Neknano paskai I sveikinimai raštu. Tarp jų ten- 
tos santrauką anglų kalboje. j

Po paskaitos sekė sveikinimai ! jos Akademijos v . - - Jri__  - _ 1 '1 VI _ P

paminėti Krikščionių Teologi- 
; iš Varšuvos, 

žodžiu- Pirmoji pasveikino gen.Į Evangelikų Reformatų Bažny- 
konsulė J. Daužvardienė, pabrė-j čios Lenkijoje, Lietuvių Evan-

ir japonai teisinasi, kad bangi
nių žvejyba jiems gyvybiniai 
■reikalinga dėl maisto, industri
nių alyvų, trąšų, kvepalų, muilo 
ir margarino gamybos.

čikagiečiai gal dar neužmiršo 
praėjusių metų jaudinančio įvy
kio, kai vienas drąsuolis įkopė 
(iš lauko pusės!) į pasaulyje 
aukščiausią pastatą — Sears 
bokštą ir išskleidė didžiulę juos
tą su atsišaukimu į japonus ir 
rusus, kad šie nustotų žudę ban
ginius. ./ ■

Likusį 30% banginių “der
liaus” pasiima Danija, Norvegi
ja, Islandija, Ispanija, Peru, či-AUI1SU.1C J. L/dllZ V d. 1(1 J “II C, jJcLUltij '-IVO J-idlAJLJ VJ JLZICLUVJLU JQfVd.ll- į ’ 7 r 1 j 5 ’-m.

žūsi jubiliato nuopelnus krikš- l gėlikų Liuteronų Bažnyčios Va-I Korėja ir Faivanas. Liku- 
čionybės vienybei atstatyti. Po karų Vokietijoje, Lietuvių Pro-.!s*os pasaulio tautos bando įti-

ties V0’’
de r Wei t ansch anun g en? 
trs .1919 melais.
mutine profes ja. Tačiau jis visiš 
kai atc:dė:o. filosofijai, kurią 
dėstė Heidelbergo
J s yra parašęs dau<? ve’kahi. bet 
savo filosofines pažiūras jis pil
niausiai išdėstė, savo t ri*u tomų, 
“Filosofijoie’\ kurią išleido 1932 
metais. Hitlero v cšpatavimo 
laiku jis nepanorėjo prisitaikyti 
prie naujos tvarkos, ir tarė jo- 
pasišafrnn iš universiteto- Po ka
ro j’s garbingai g~įžo Į Heidel
bergo universitetą, bm apdo-Į 
vanotas Goethės meialiu, ir už
ėmė vieną iš vadovaujančiu vie
lų pokarinės Vokietijos intelek
tualiniame gyvenime. Tačiau, 
ravęs pakv’e' mą iš Šveicarijos, 
jis anleido savo girntąų kraštą, 
ir dabar dė to Bazelio universi- 
!efe. Jo naujo didelio veikalo 
“Apie tiesą" (Von der tWahr-< 
beit) pirmas tomas pasirodė 
1947 metais.

Jei He:deggeris yra tamsus, 
1 c‘ gilus, apie Jaspersą galima 
pasakyti, kad jis yra daug ail-! 
kc nis. tačiaii kartai* gilumos ir) 
individualybės sąskaita. Jis yra ’ 
per atsargus: j s 4 anksto nu
mato kiekvieną argumentą prtesj * 
ir paruošia jam Msikirtimą., To-! 
dėl jo pamatiniuose veikaluose 
viskas yta taip susislomjūirftaj 
išlyg nia Jr šubalarsuotaL kadi 
kartais trūksta asmeniškumo. 
Tik vienarijt -“Filosofijes’’... sky
riuje jaučiamas ’^ivotiš- 
kaš; entųzįązmąs ir aisna, kurie 
pagauna autorių ir jaudina skai
tytoją. — skyrių .pie nApšvtc- 
iimav (Eibeliimgt tfačiatr 

b- ' - . ’ vV** (O • ■

testantų Sąjungos iš Kaliforni
jos.

Jubiliatas savo padėkos žody
je sakėsi tiek sujaudintas, kad

universitete.: aptarnavo lietu'viuš Evangelikus
kitose vietovėse ir Kanadoje. 
Jau būnant Vokietijoje jis at
kreipė dėmesį į. lietuvių atstova
vimą protestantų pasaulinio mąs 
to-suvažiavimuose. Kartu su žmo 
na, kuratorė Halina Diliene, 
1948 m., atstovavo mūšų Baž- 

. nyčią Amsterdame. (Pirmas 
World Council of Shurches kon
gresas), kartu , su kuratorium 
Hermanu Paviloniu — 1954 m. 
Evanstone. (Antras World Coun’ 
oil of Churches kongresas). Kun. * 
Dilys, kūratoriai-Mykolas Deve 
nis ir Kostas Klybas buvo išrink; 
ti delegatais į -1954 rh. World 
Alliance of Reffbrmed Churches 
suvažiavimą prineetonj N„ J.

to. anuku-vardu sveikino 9 m.- 
anūkė Reselė, įteikusi savo se-' 
neliui gėlių puokštę. Ekumeni
nio būrelio vardu sveikino Ro
mos katalikų kunigas A. Graus- nesuradęs tinkamų žodžių savo
ly% ir įteikė dovaną. Dr, J. Dai- jausmams išreikšti. Jis trumpai 
nauskas.sveikino ASS. Vydūno ir nuoširdžiai padėkojo visiems: 
Fondo ir profesinių biblioteki-, prisidėjusiems prie jo pagerbi-! 
ninku vardu. Prof. B. Račkaus-, mo ir visiems atsilankiusiems, 
kas — Lietuviu Profesorių Drau-1 svečiams.
gijos vardu. SLA ir Alto vardu Protarpyje sekė vakarienė ir 
žodį tarė E. . Mrkužiūtė. I
Švietimo Tarybos vardu sveiki- 'menininkų išpildymais,^ daugu-: 

moję iš komp. Vlado Jakubėno

kinti šias valstybes, o ypatingai 
Sovietų S-gą ir Japoniją, kad 
šias žudynes baigtų, nes' tai 
esanti tarptautinė gėda; Tuo rei
kalu yra šaukiamas tarptauti
nis suvažiavimas ir siūloma pa
skelbti banginių -žvejybo's mora
toriumą. •

Didžiulio Sovietų žvejybos 
laivyno dėka, pasaulio vandeny
nuose jau baigia išnykti net sii-

PLB vaišės, kurios buvo paįvairintos i kės, ką praktiškai patiriame iš
pasakiškai iškilusių kainų. So
vietai buvo jau liek įsidrąsinę, 
kad nealsiklausę žvejodavo Ame 
rikos teritoriniuose vandenyse, 
lik kelios mylios nuo krauto. Vi
si dar gyvai prisimename pasau
lio sąžinę sukrėtusią dramą, kai

no jos pirmininkas J. Plačas.
Lietuvių Evangelikų Tarybos ir kūrinių. Solistės — Bronė Va- 
liuterbnų vardu sveikino seno- 
jius kun'. A. Trakis. Tėviškės
parapijos Moterų draugijos var-. naitė. akompanijuojant muzikui 
du sveikino dr. A. Trakienė,1 
Veikdama dovaną. Drauge dr. 
Trakienė perdavė iš Lietuvos 
gautą kun. A Batčiausko 
lės A. Balčiaufikienės sveikinimą 
ir dovanėlę. Dr. L. Kriaučeliū- 
nas sveikino savo vardu, 
šeimos draugas. Alma 
amerikietė Kūteronė, sveikino 
savo vardu ir įtie;kė savo datbo 
graž:ą dovaną. Lietuvių krikš
čionių demokratų vardu sVei- 

j kino dr. P. Jakubka, kviesdamas

riakojienė ir Aldona Buntinaitė 
atliko duetą, o salo —A. Bunti-

nas

tik šis skyrius yra pats tamsiau
sias ir mažrausiai suprantarnas, 
fot jis laidavo eutorWu Vieno iš

‘ egristenriairzlno -kūrėjų- Vardą.
— (Bus Jaugiau) * . .,.................. - . .' ' visus Krikscioms apsijungti bend
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V. Jurkšaičiui. Vieną kūrinį — 
lietuviška birbynė, atliko R. Ka- j tš viena tokio Sovietų laivo i§- 
siulis. Pakėlus šampano taurę šoko mūsų Simas Kudirka, 
ir sugiedojus jubnliatui “Ilgiau- —----------------
siu metų”, buvo užbaigta pager- PATS SKAITYK IR DAR Ki
bimo programa. V.

(Pabaiga) . ’
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(Tęsinys)

Dxcnyzo Poškos trobelė

delfiną TRIČIENS

B. KVIKLIO “LIETUVOS BAŽNYČIOS”
B. Kviklio istorinėje apybrai

žoje nieko neparašyta apie T. 
Augustiną Dirvelę, O. F. M., 
ištremtą ir nužudytą. Jo vardas 
tik nukentėjusių kunigų sąraše. 
Nė žodeliu nepaminėtas šviesios 
atminties pranciškonų provinci 
jolas T. Kazimieras Čepulis, O. 
F. M., kuris antrą kartą grįžus 
bolševikams tiek daug padėjo 
mūsų partizanams. Jis juos slė
pė,_, valgydino ir stiprino mora-1 
liai. (čia rašančioji turėjo lai
mės švento senelio paguodos žo
dį girdėti nacių okupacijos lai-

Apvaizda didį patrijotą ir 
šventą kunigą 'apsaugojo. Mirė 
sulaukęs 77 m. amžiaus natūra
lia mirtimi. ■ -

Laisvės kovotojus slėpė ir 
jiems padėjo 1944-1947 m. ir šie 
garbingi pranciškonai: vienuo
lyno viršininkas' T. Patricijus 
Puodžiūnas ir T. Pijus Andrijai- 
tis.

BARSTYČIAI, B. Kviklio al
bumo ; 100-tam puslapyje įdėta 
nuotrauka su tokiu užrašu: “Bar 
styčių bažnyčia. Lietuvos nepri
klausomybės paminklas (nenu- 
grįautąs-) ir.-varpinė 1967 me-

nyčia parodyta prieš 1-jį pasau
linį karą, ir vokiečių artilerijos 
uždegta 1-jo pas. karo metu. Ki
tos nuotraukos darytos pokario 
metais, be datų. Kurio pokario Į > *■ 
— neaišku. Taip pat įdėta nuo-1 
trauka Vytauto D. paminklo su ‘ Į* 
nepriklausomos Lietuvo's valsty- Į 
bes' ženklu Vytimi. Data nepa- ( 
žymėta. Kyla klausimas: ar pa- 
paminklas ir dabar stovi, ar pa-.»

j naši istorija kaip su Barstyčių 
paminklu? Viena nuotrauka su 
1956 metų data rodo kun. P. 
Bagdoną su liturginiais drabu
žiais prie altoriaus-

Viekšnių bažnyčios istorinė lavonas gulėjo aikštėje prieš 
apybraiža gan plati, tik nė žo- Į Pavandenės bažnyčią. - Ant la- 
deliu nepaminėtas 1941 m. bol- į vono buvo užmesti nuplauti ly-

i... B. Kviklio kny
goje — nė žodžio.

YLAKIAI. Aikštėje prieš Yla

Liet. Katalikų Bažnyčios kro 
nikps, Nr,. 12 duoda ilgą aprašy
mą apie to paminklo nugriovi
mą. Nepriklausomybės pamink
las pastatytas. Barstyčių klebo
no kun. Juožd Stasiuko 1937 m. 
Skuodo rajono Vykdomojo. Ko
miteto įsakymu, paminklas nu
griautas 1974 m. rugp. 8-9 die
nomis- Kaip minėjau, LKB kro
nikos labai smulkiai aprašo žiau 
rią nugriovimo istoriją ir žmo
nių priešinimąsi. Keistu supuoli 
mu, rugp. 9 d., būtent, kada iš
gabeno sudaužyto 'paminklo li
kučius, Mažeikių ligoninėje mi
rė ir to paminklo statytojas kun. 
J. Stasiulis.

VIEKŠNIAI. Nuotraukose baž

ševikų nužudytas tos parapijosi ties organai 
klebonas kun. Jonas Novickas. 
Žmonės kalbėjo, kad kun. No
vickas buvo nugabentas į netoli
nuo Viekšnių esantį miškelį, ten i bažnyč ą ^(kurios vietoje ai 
jam buvę sulaužyti rankų ir ko-1 - -
ių kaulai ir tik tada nužudytas.! nuo<'r^uka!) gulėjo nukankintų 
Egzekucijoje dalyvavę raudonar i Pal 1 ^J^ų lavonai. Ir čia, kaip ki- 
miečiai ir lietuviai komunistai, p111 ? kaiKuriem kankiniams prieS 
Kankinio prisiminimui ant Viekš į nužudant buvo nupiaustytos au 
nių šventoriaus pastatyta žmo-!sys? nosys? liežuviai. Tą sadistiš- 
gaus dydžio staluta, vaizduojan darbą atliko jauna lietuvaitė 
ti Kristų nešantį kryžių. p------------- — - ---------—------

Apie kun. Novicko ^nužudy-! nil4 ir kankintojų sarašai yra lais 
mo aplinkybes turėtu žinoti kun. 1 vrame pasaulyje, tik dar nepas- 

’ kelbti.
Tai tik keli pavyzdžiai iš dau 

gybės, kaip bolševikų naudai 
nudailintos istorinės apybraižos.

buman įdėta Truikinų bažnyčios 1

komunistė! Tos vietovės kariki-

Justinas Bertašius, kurio pavar
dė figūruoja B. K v. knygos 
bendradarbių sąraše.

KVĖDARNA. 1941 m. bolše-1 [\febuvo miestelio ar bažnytkai- 
vikai nužuaė tos parapijos kle- mio, kur šventa Žemaitijos že- 
boną kun. Benediktą Vanagą, mele nebūtų aplaistyta savo vai-

^v’ albumo^ istorinėje apy-i kų krauju. Kankinių lavonai vis 
braižome nė žodžio. j būjavo sumetami prieš bažny-

KURŠĖNAI. 1941 m. bolševi- • eias. Ar tai ne simboliška? 
kai nužudė parapijos kleboną) Labai krenta į akis ir daug 
kon. Vaclovą Dambrauską. Kny klausimų kelia nuotraukos be 
goję — nieko.

Kleb. kun. L r- Švėkšnos procesi ja' Eueharisti- 
bonavičius globojo ir rėmė par- jn{o kongreso etc. Įdomu?

ar dabar tokie kongresai vyksta?
254 pusi. (Plateliai) įdėta grau

mio, kur šventa Žemaitijos že-

datų: Vytauto D. paminklas 
Viekšniuose, kuri jau minėjau,

tizanus. Ištremtas Į Sibirą ir I 
ten nužudytas. Vieno, iš jo gerų i 
pažįstamų partizanų, Broniaus’di nuotrauka: kun. T Švamba- 
Tekoriaus, bolševikų išniekin- rys meldžiasi prie nupuvusio 

kryžiaus... Kada tai buvo? Jei 
dabar tai ar tas kunigas atvy
kęs iš užsienio, ar vietinis? JeiGERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS i atvykę, iš laisvojo pasaulio, tai

4 - - - , 1 X * — * -11- -v ■»i išeina, kad nėra suvaržymų lan
kyti gimtas sodybas. O žmonės 
plepa, kad net Vilniaus kapiniu

.*;V1S1 116tUVia,l kviečiami atkreipti Į Ts auJienas Kadangi nuotrauka be datos, tai 
savo asmenišką dėmesį, gerai su jomis susipa- galima prileisti, kad niekadėjai 

, . kunigo giminės apleido kryžių
1 nepriklausomos Lietuvos laikais, 

juo labiau, kad šalia patalpinta 
nuotrauka rodo visa grupę ku
nigų, susirinkusių atšvęsti Pla
telių bažnyčios jubiliejų 1969 
metais!

Skaitytoj ą n e j auki ai 
B. Kviklio naudojama 
kine terminologija:

RUKAI . 
talikai savo 
naudoja..

SKUODAS.
yra pažymėtinų kulto ir meno

UŽ DEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN- 
į' ČIAMOS TREČDALĮ METŲ!

žinti ir jas užsisakyti.
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS 
TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU, 
NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MĖNESIUS
UŽ 10 DOLERIŲ. .

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus 1 plati
nimo vajaus talką!

r Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimu įkaitytojq 
rdkalais prašom* pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

paliečia 
bolševi-

kad ka-.Atrodo, 
kulto reikalams

NAUJIENOS ?.
1739 S. HALSTED ST, "■<
CHICAGO, IL 60608 ,

“... Bažnyčioje

• Iš anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede doL 
Pavardė ir vardai_____________________________________ _
Adresas ______________________________________________

MUSU SPAUDOJE
JAUNUOLIAMS VAŽIUOJANT Į OKUP. LIETUVA 
. REIKIA PASIRUOŠTI - s ‘

Lietuvio Žurnalisto 9 nr. Gin
taras Grušas rašo apie savo pa
tirtį 5 dienų kelionėje po okup. 
L’etuvą ir apie ryšius su paverg
tais lietuviais. Labai svąrbiu da
lyku re kia laikvti jo teigimą, 
kad vykstant į okup. Lietuvą, 
jaunuolis turi gerai pasiruošti:

“P’Į-ma: reikia skaityti infor
macines knygas. Tokių knygų 
yra labai daug, ne tik lietuvių, 
bet ir anglų kalboj. Turbūt dau
giausia išgarsėjus Kronika. Po
žeminė? spaudos tarpe yra ir 
daugiau įdomiu leidinių, . kaip 
Alma Mater (Vilniaus Universir 
teto Studentų požeminis leidi
nys), Aušra, ir kiti. Ir anglų kai 
boję yra randama daug literatū
ros apie soviet'nę sistemą ir gy
venimą pavergtajame krašte. 
Buvusio Washington Post Mas
kvos korespondento Hedrick 
Smith knyga The Russians, ne
paprastai gerai apibrėžia sovie- 

; tinio piliečio gyvenimą ir val- 
1 džios įsiterpimą tame gyvenime.
Kita knyga, KGB parašyta John 
Barron, labai gerai apibrėžia 
KGB organizaciją ir jos veiki
mo būdus- Šitokių knygų skai
tymas turi būti tik pradžia kelio- 
nės pasiruošimui.

j Privatūs pokalbiai su Tarybi- 
. nėję Lietuvoje gyvenusiais ir su 
, Lietuvoje apsilankiusiais žmo-

minėmis, su savo srities moksli
ninkais, bei kitais tave dominan- • 
čiais asmenimis. Grąžus negali
me pamiršti šių ryšių ir turime 
tęsti kontaktą bei bendravimą 
Su šita’s žmonėmis. Mes šitokiu 
būdu sudarome stiprų ryšį, kurį 
galime ilgam laikui išlaikyti ir 
juo pasinaudodami bręsti savo 
tautiškumu.” G. Grušas nieko 
nerašo apie tiltininkų bei agen- 
talių ruošiamas jaunimo ekskur 
sijas. Gal ir gerai;, nes atrodo, 
kad tiltininkai greitai eis šu
nienas šėko piauti.

> K. Petrokaitis

vęjingo nerasta ir dabar, jis gy
domas namuose. .. . ; .

-s -s #
Gruodžio 3 d. 6 vai. vak. val

dybos vicepirm. Onutės Vyš
niauskienės namo apatiniame 
aukšte, 14C4 So. 49 Court, įėji
mas iš kiemo, įvyksta SLA 301 
kuopos visuotinis metinis narių 
susirinkimas.

S. Paulauskai

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo _ 
yra naujas skaitytojas. Priede  dol. 
Pavardė ir vardas-------------------------------
Adresai —----------------------------------------------------

kuria

Sponioriaus pavardė, vardas Ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ii 
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti ui pridedamus —__dol.
Pavardė Ir vardas ----------------------------------------------------------
Adresas — ------———--------------------------- -———--------------

• Platinimo vajaus proga, praiau siuntinėti Naujienas dvi sa
vaites susipažinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.
pavardė ir vardas , , —......  , ■ ...................... ..... ,
Adraaas ---------------------.....................—----------------------

vertybių..

ŠVĖKŠNA. “.. .paauksuota 
taurė ir daug kitų kulto daly
kų. ..”

ŽEM. KALVARIJA, “...daug 
Įdomių kulto dalykų...”

Nuo kada liturginius reikme
nis pradėjom vadinti “kulto da
lykai?

Laisvajame pasaulyje kultas 
apibūdinamas kaip pseudo reli
gija. Kultų-.vadai, naudodami 
smegenų plovimo techniką ir fi
zines torlūras, paverčia žmogų į 
bevalį save nebegalintį kontro
liuoti padarą. Tuo būdu kulto 
vadai susikrauna' milijonus. Vi- ’ 
si girdėjome apie Jim Jones, 
kuris planavo savo tikinčiųjų . nėmis gali duoti daug naudos 
kongregaciją” perkelti į Sov-, raošiantis kelionei Po -tokių 

pokalbių mes geriau suprasime 
ten gyvenančių padėtį, jų norus 
ir pageidavimus.

Prieš važiuojant irgi yra svar
bu užmegzti aktyvų ryšį su savo 
giminėmis Lietuvoje. Nuvažiavus 
lengviau juos pažinti, sklandžiau 
einasi pasikalbėjimai iš kurių 
galima daugiau sužinoti ir jiems 
papasakoti.

Reikia būti pasiruošusiam

Sąjungą, tik pajutęs1 esąs seka-! 
mas įvykdė žudynes, net nebes-! 
pėdamas atiduoti milijonus dole
riu Sovietų ambasadai.

Bolševikai, suprantama, kiek i 
vieną tikrą religiją laiko kultu 
tik ar tie kunigai, kurie padėjo ! 
išleisti B. Kviklio knygą, sutin
ka būti vadinami “kulto tar
nais”? Ok Lietuvoje bolševikai 
taip vadina...

Terminologija rodo, kad teks-!
tai paimti iš ok.' Lietuvos leidi-Į klausimų atsakinėjimui. Sekan- 
nių (“Kraštotyros” ir kt.) yra tieji ir panašūs klausimai apie
neperredaguoti.

B. Kviklio istoriniuose apra-

Ameriką yra visų klausiami: 
“Ar tikrai Amerikoje negrai vi
sai neturi teisiu?”, “Ar tikrai

šymuose nepanaudota medžiaga: visur yrį ilgos bedarbių eilės?”
a) Išeivijos leidiniuose turi- ir “Ar tikrai pas jus^aukštesnių-

me gana daug medžiogos apie jų mokslų kaina nepaprastai 
mūsų tautos kančias abiejų oku- ‘„d *
pacijų (bolševikų ir nacių) lai- landyti universitetus?”’Kitokiem 
kotarpiais, kuri tampriai rišasi klausimam, reikia' dar daugiau 
su vyskupijų istorija- Tik keli j 
mano duoti pavyzdžiai jau rodo,

mūsų tautos kančias abiejų oku- aukšta, kad tik turtuoliai gali

NEKVIETE TĖVŲ 
Į VESTUVES

NEW YORK, N.Y. — Sako
ma, kad Ronald Reagan Baltuo
se Rūmuose ruošia didelį inau
guracijos balių, tuo- tarpu 22 m; 
Ronald P. Reagan, išrinktojo 
prezidento sūnus pirmadienį ve
dė Doria Palmieri be jc’kių ypa
tingų ceremonijų.

Jaunesnysis Reaganas buvo 
įstojęs į Yale universitetą, du 
semestrus ten studijavo, bet 
po to nutarė įstoti į garsią Jef
frey baleto mokyklą,: kur susi
pažino su mokyklos mokine Do
ria Palmieri. Jie jau kurį laiką 
gyveno kartu josios bute. Pir
madienį ^teisėjas Lester. Evans,

Rockford, III.
Pusryčiai ir Vajaus užbaigi

mas. Gruodžio 7 d- nuo 8 ligi 
12 vai. R. LB. lietuvių klube 
ruošia pusryčius. Ta pačia pro
gą, Rockford BALFo skyrius 
ruošia ,piniginio šalpos vajaus 
užbaigimą. Pavalgę skanius pus
ryčius išgirsite BALFo valdy
bos pranešimą apie vajaus sėk-‘Abiejų šokėjų draugas, juos su- 
mę. Jau dauguma rockfordiečių 'vedybinių cere- 
atidavė savo duoklę šalpai, ap-|ni*W3-- 
lankiusiems aukų rinkėjams. I Jaunasis Reagan patelefona- 
Kurie dar neaukojote, atlikite 
šią pareigą vajaus Užbaigimo 
proga. •

Maloniai kviečiame visus atsi
lankyti.

LB, ir BALrFo valdybos

Cicero, III,
Alfomsas Kizlaitis, gyVenąs 

Ciceroje 1520 So. 48 Court,1 ląph 
kričio 21 d. 10 vai. vak., netoli 
savų namų, buvo iš pasalų užM 
pultas, peršautas ; ir apiplėštas. 
Ligoninėje peršviėtus, nieko pa-

;|vo motinai, kad eina vesti mote- 
, ’riškę, su kuria gyvena, bet pa

stebėjo, kad jokių, vestuvinių 
.ceremonijų nebus ir nieko į ves
tuves nekviečia. Motina palin- 

: kėjo sūnui sėkmės, b sūnūs, su
situokęs, išėjo teniso žaisti. 

/Žmona namie,, kaip visuomet, 
vakarienę gamino.

Mergelė — Miglelė
Dingo meilė kaip miglelė
Ir mergelė,
Daug tikėjus, •
Liko netekėjus. . (šluota)

BALZEKAS MOTOR’S
4030 Archer Avelį: '!1 TeL VI 7-1515

Seniausias automobilių. pardavėjas lietuvfr

pasiruošimo politinėje srityje 
(tai yra ją pažinti ne tik Ame- ........ .r . y

Taip pat reikia būti pasiruošus
kad ta medžiaga nebuvo panau- rįkOs, bet ;r pastauliniu mastu)
dota

>

b) Beveik nepanaudotos LKL į ginti anti-komunistinę galvose-
kronikos ir kita medžiaga iš ana 
pus, rodanti, kad jei kraujo ba
los ir apdžiūvo, tai nematomą
ją mėnulio pusę gaubia baimės, 
smegenų plovimo, persekiojimų 
ir psichiatrinių ligoninių šešė
liai. Iš LKB kronikų išrinktos 
žinutės, kurios tiesioginiai ne
mini komunistų: tai vandalai ką 
nors padarė, tai nežinomi pik
tadariai ar kraštotyrininkai iš
vogė “kulto dalykus”. (Tik Ma-. 
žaikių bažnyčios aprašyme užsi-j 
minta apie tikinčiųjų persekioji-! 
mus). Žinia, vandalizmo yra vi (

ną, nes gali tekti dikutuoti Ame
rikos ir Sovietų Sąjungos sis
temų temomis. Be to, reikia bū
ti pasiruošusiam pasakoti apie 
išeivijos lietuvių veiklą, kuri ten 
gyvenančiuos ne tik labai do
mina, bet ir nustebina.

Ten bebūnant yra svarbu su
eiti i artimus ryšius su savo gi-

sam pasaulyje... Procesijų daug.
I Jos gražios, net su tautiniais dra 

t_i bužiais moterų matosi. Išeina, 
i J jokių varžymų nėra!

i

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

Geriausi mechanikai taisymo ir priežiūros departamente

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

• RŪPESTINGAI IŠPILDAMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL- 
‘ DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

D. KUHLMAN, B.S., Regi*truota» vaistininkM

TeL 476-2206

Išėjusi ii spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

Kazio Šidlausko knyga apfe Amerikos lietuvių partan- 
daryti Jtakot f krašto politiku 102 p<L Kaina HJMLgas

Knygo* bni Ilaiųsto*, jei 81.56 čekli *rb« Money Orderi# 
bu# paaiųatM tokiu «dr<»u:

Įdomi ir jaudinanti Kražių 
giesmė (įdėta ir gaidos). Ją iš
spausdinti būtina, tačiau šita
me albume ji tik tepasako, kad 
tai buvo caro laikais. Atsieit, 
dabar Kražiuose viskas normalu.

Kas skaitė LKB kronikas, su
sidarys nuomonę, kad kronikos 
meluoja, rašydamas apie perse
kiojimus dėl procesijų ir daly
vavimus pamaldose.

c) Vietoje anekdotų (Šakyna, 
Šatės) būtų geriau tikę įdėti 
vieną kitą žmonių pasakojimą, 
kol dar gyvų liudininkų turime.

(Bus daugiau)

WORMS 
CAN 
KILL 

YOUR 
DOG

Don’t give them, 
the chance... use

A Sergeants

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
• LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno ir mokslo 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vinco 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankos, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V. 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis Ir 
M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, A. Rūkštelės ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik $3.

• DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos ir tau
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimis 
bei užkulisiais. Studija yrą 151 pusi., kainuoja $2.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūko aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausas 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už $2.

• LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausko 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitOvardžių pavadinimai ir jų vertiniai j vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusi, knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina $6.

• KĄ LAUMES LEME, rašytojos Petronėlės Orintaitės atsi
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik $3.

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik ne 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe
ziją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja $6.

• SATYRINES NOVELES, M. Zosčenko kūryba, J. Valaičfe 
vertimas. 200 psl. knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina $2.

Knygos gaunamos Naujienose, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
IL 60608. Užsakant paštu, pridėti dolerį persiuntimo išlaidoms.
S — Naujienos, Chicago, B, HL Friday, November 28. 1980
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Salin purvinus nagus nuo dorų
šioniu šmeižimo

nuo t 
dai r-, 
kitai o

urėiome sudemokratėti ir atsisakyti 
r ioni'Į r. pyktaujant tarp savęs. Va- 

k'i.its; . o jeigu kuris iš mūsiškių 
.engia.si su purvais sumaišyti. Poli- 

Zmeižti, purvais apdrapstyti, sujuo-
dinti, o kartais taip Įkąsti, kad visuomeniniame gyvenime 
jis nepasirodytų. JĮ ne tik purvais apdrapsto, bet ir su
tepa gerą jo vardą, ieško priekabių dorame' jo elgesyje.

Didesnės mūsų politinės grupės laikosi demokratinių 
tradicijų, ir asmeniškuose ginčuose neniekina kitų isiti- 
kinirąųj Ė et kai mūsų vadistai nepajėgia sukritikuoti de
mokratines pozicijos, tąi jie griebiasi šmeižto, melo, insi
nuacijų žmogaus-dorovės teršimui. Paskutiniu metu 
Įėjo madon šmeižti Naujienas, nes negali sukritikuoti tei-. 
singos ir logiškos jų pozicijos. Jie stengiasi rie tik Nau
jienas, bet ir jų redaktorių niekinti. Jei galėtų, tai jį nu
skandintų. Toks elgesys turi baigtis. Purvinais nagais 
negalima liesti dorų žmonių.

Rašo Danutė Kaškelienė:

“Oąrb. P. Januta, Naujienų 
dienrašyje 9-8-80 Klauseikio sla- 
pivarde įdėjote straipsnelį ‘.‘Kal
bos darkymas per radiją”, ku
riame nepagailėjote “kompli
mentų” Kalifornijos lietuvių ra
dijo valandėlės darbuotojams 
— pranešėjams. Jis pataikytas 
atspausdinti kaip tik keliom 
dienom prieš šios valandėlės 
ruoštą balių 9-11-80. Aišku, ko
dėl Jūs ir Jūsų artimieji ben
drininkai j šį parengimą neatė
jote. Nežiūrint to, salė buvo pil
na dalyvių ir balius gerai pasi
sekė. Tas parodo, kad žmonės 
radijo valandėlės darbą remia”.

“Jūsų priekabiai prie radijo 
valandėlės pranešėjų yra nesu
prantami. Gerai žinote, kaip ši 
radijo vai. verčiasi. Kodėl Jūs 
ją norite spaudoje suniekinti ir 
tuo būdu ją sužlugdyti? Čia su- 
sispietęs būrelis žmonių dirba 
savanoriškai, aukoja savo lais
valaikį ir energiją be jokio at
lyginimo, o gauna tik priekaiš
tus. Radijo vai. pranešėjai ir gar- ruošėja, pranešėja. Pačiame pir
so technikai yra neprofesionalai, mame sakinyje ji daro klaidą ir 
nes tokių nėra ir negalėtų išsi- Į teisybę nutyli. “Kalbos darky- 
laikyti, nes už darbą neatlygi-,1 mas per radiją” Naujienose bū
nama. Lietuvių kalbos ir jos kir- Į vo išspausdintas ne rugsėjo 8 
čiavimo žinovai, kaip Jūs, iki 
šiolei neatėjo padėti, bet kitiems 
reikalavimus statote”.

“Kaip Jums atrodo, kaip ra
dijo vai. darbuotojai viešai spau 
doje perskaito tokius jų nieki
nimus, koks noras pas juos be
gali būti toliau dirbti, aukoti 
laiką ir energiją? Ką Jūs norite 
tuomi atsiekti? Ar Tamsta atei
sit padėti ir bent karts nuo kar
to radijo valandėlę paruošti, pra
vesti ir užrekorduoti? Tamstos 
geras lietuvių kalbos mokėji-

mas, ętį taip manote, ypač kir
čiavimas, būtų labai pageidauja
mas. Laukiame!”, parašęs — Da
nutė Kaškelienė.
Ji tą laišką atsiuntė paštu man 

į namus. Rašytas 11-18-80, aš 
gavau už poros dienų. Kadangi 
laiške liečiamas viešas dalykas 
— kalbos darkymas per radiją, 
o prirašyta ir netiesos bei eilė 
klausimų, tad radau reikalą vie
šai dienraštyje tą laišką iš
spausdinti ir atsiliepti.

GRAŽIŲ PIEŠINĖLIŲ 
LAIŠKAS

Esu gavęs daug laiškų,— ir 
padėkų ir .papeikimų, kritikų, 
bet taip gražiais piešinėliais iš
puošto laiško niekada nebuvau 
gavęs. Čia ir gėlytės, drugeuliai 
ir įvairiu spalvų kitokie Dievo 
sutvėrimėliai. Sekdamas anos 
operos herojų turėčiau tą laišką 
karštai prie širdies nešioti. Ta
čiau turinys prastas, atmestinas.

Danutė Kaškelienė yra radijo 
klubo pirmininkė, programų pa-

mame sakinyje ji daro klaidą ir

d., kaip laiške rašoma, bet spa
lio 7 ir 8 d. numeriuose. Spalio 
7 d., numeryje buvo toks apta- 
mas: “'Kai kurie programų pra
nešėjai ir jų sudarytojai yra 
puikiai pasižymėję geras ir kul
tūringas. programas pąruošdami. 
Radijo klubas už tai yra ir pre
mijų laimėjęs”.

Gal D. K. nepaskaitė spalio 7 
d. Naujienose to skirsnelio, gal 
tyčia nutyli'ir t’k piktinasi, kad 
spalio 8 d- numeryje buvo pa
duoti faktai, kaip darkoma kal-

Atrodo, kad atėjo laikas pasakyti “tikrosios lietuvy
bės darbuotojams”, nepagristų gandų nešiotojams, “už 
akių” pasmerkiantiems teisėjams (tarp jų ir Lietuvių 
Bendruomenės ir VLIKo skaldytojui ponui Gečiuil), kad 
jau nusibodo tas nepagrįstas badymasis pirštais, idant
patiems save “teisėtais ir neklaidingais” išlaikyti.

Lietuvių visuomenė tremtyje labai gerai žino ir be 
barzdukinių frontininkų “vadeivų” nurodymų, kas yra 
tikrieji kaltininkai tremties veiklos nesutarimuose ir są
moningo sabotavimo bendrų lietuviškų pastangų atsta
tyti laisvę ir nepriklausomybę pavergtoje Tėvynėje.

Būtų labai lengva ir visai nekomplikuota dirbti Lie
tuvos laisvinimo darbą, jei ta barzdukinių frontininkų 
saujelė nebandytų vaizduoti kažkokius Nietsche’s “ueber- 
mensch’us”! Ne tiktai, kad barzdukinių frontininkų va.- 
dovaujama JAV Lietuvių Bendruomenės dalis dublikuoja 
VLIKo darbą tūloje “visuomeninių darbų komisijoje”, bet 
dar gi siunčia oficialiai atstovauti jų diametraliai prie
šingą krypti (liečiančią Helsinkio konferencijos inter
pretaciją!), Įtaigojant nepasiruošusį lietuvį.

A. A. INŽ. KAZĮ KARAZIJĄ 
AMŽINYBĖN PALYDĖJUS

Rašd SENAS BIČIULIS

(Tęsinys)

— Matai, kai praeina šiokie ar tokie jaunys
tės įkai ščiai į mokslą ar meną, tai žmbgus pradedi 
realiau galvoti. Studijuodamas tuos humanitari- 

ius mokslus, aš Įsitikinau, kad dideliu moksli
ni nku ai- p: nfesorium as nebūsiu. Kokio nors lite
rato profesija manęs taip pat neviliojo, nes Lie
tuvos sąlygose tokia profesija beveik visuomet 
tegalėjo būti tik/alfitinė. Jau labiau aš buvau lin

Tiktai Aukščiausiajam galime dėkoti, kad pono Gu
delio dėka Washingtone buvo atidarytos Įtakingų ameri
kiečių politikų akys, kas liečia mūsų tariahią “atstovą”. 
Tikrai buvo galima surasti šitam “atstovui” pakaitalą, 
arba žmogų, kuris tikrai mokėdamas interpretuoti Hel-
sinkio aktus, būtų tinkamiau mus atstovavęs vykstan
čioje Madrido konferencijoje.

Tad vietoje kaltinimų ir nepagrįstų šmeižtų ponui 
Gudeliui, tik padėkokime už jo laiku padarytą interven
ciją mūsų visų lietuvių labui." O. kas liečia “už akių nu
teistuosius”, tai busimoji nepriklausoma Lietuvos vals
tybė ir jos Teisingumo atstovai lengvai galės išspręsti, 
kas prieš 50 metų buvo kaltas.

Tad vietoje kliudė Naujienų redaktoriui, padėkime 
jam atsijoti grūdus nuo pelų ir pasiųsti tikruosius trem
ties kaltininkus (su jų dukromis!) į bolševikinį “didžio
sios tėvynės ro^jų”, pas “generolą” Petronį ne tik pasi
svečiuoti, bet ten ir pasilikti tol, kol naujai atstatyta lais
va Lietuva tikrai Įvertins jų “žygdarbius’? tremtyje,

Dr, P. Dargis

kęs tapti dailininku negu literatu. Bet ir nuo 
meno kiek atšaldė visoki modernizmai, nors ir 
jie tuomet dar nebuvo užgožę meno, kaip paskuti
niais dešimtmečiais įvairiausi abstraktai. Tad ir 
iškilo klausimas, ką aš veikčiau, jei ir baigčiau 
humanitarinius mokslus, — kalbėjo Kazimieras.

— Labai aišku, ką tu būtum daręs, baigęs 
tuos mokslus.,. Būtum vykęs į kurią nors gimna
ziją ir buvęs- ponas mokytojas. Man rodos, kad 
tai labai gera ir Įdomi profesija. Juk visą laiką 
tenka dirbti su jaunimu, vieno ar kito mokslinio 
dalyko dėstymas jaunimui tikrai nėra nuobodus 
darbas. Be to, pagalvok mokytojai per metus tu
rėdavo, visas į krūvą sudėjus, atrodo, daugiau, 
negu tris mėnesius aotstogų. Kur gi kitur tu tiek 
atostogų būtum gavęs, — pakišau jam savo 
nuomonę.

— Taip tai taip> aš mėgau jaunimą,.. Bet 
žinok, kad cenzuotų mokytojų pareikalavimas 
Lietuvoj buvo ribotas. Gimnazijų ir vidurinių ke
turklasių mokyklv mokytojų kadrus stengėsi už
pildyti baigusieji Teologijos-filosofijos fakultetą. 
Tame fakultete buvo kitokia tvarka ir jie paly
ginti gana greitai jį baigdavo, kai tuo tarpu mūsų 
Humanitariniame fakultete jo baigimas gerokai 
nusitęsdavo. Be to, nebuvau labai palankus tuo
metinei tautininkų valdžiai, tad jeigu ji ir būtų 
mane kur skyrusi, tai greičiausiai kur nors į toli
mesnę provinciją... Aš gi buvau jau taip susi
gyvenęs su Kaunu, kad niekur nenorėjau iš jo

Juozas Pautienius

ba, pvz. mano buvo nurodyta, 
jog užrekorduoti tokie išsireiš
kimai “Kudirka žadėjo sustoti 
į mūsų koloniją”, “šaukite po
niai”, skambinkite poną”, kad 
“rezistencija” pavirto j “reziden
ciją” ir kt. Tie kalbos darkymo 
pavyzdžiai yra paimti tik iš vie
no radijo kalbėtojo žodyno. Jie 
dokumentuoti, turbūt radijo ar
chyve tebelaikomi. Kaip besis
tengtų žodžiais žaisti, Danutė 
Kaškelienė negali faktų paneig
ti, o mano rašinio žodžius iš
kreipdama, posteringauja, esą aš 
niekinąs radijo darbuotojus. Ne
sąžiningas priekaištas.

IR ŠMEIŽIANTIS 
■ PRASIMANYMAS

įš-Laiške D. K. įteigoja, jog 
spausdinus tik keliom dienom 
prieš balių,, norėta pakenkti ma
nuoju rašinėliu. Gal-kas Danu
tei Kaškelienei ir- atsiuntė Nau- 

I j ienas “ekspresu”, bet tie lai
kai, kai Čikagos dienraščius gau
davo į ketvirtą dieną, jau seniai 
praė:ę. Spaudą iš- Čikagos da
bar keliauja ilgiau.. Minimi Nau
jienų numeriai atėjo kitą savai- 

. tę, po baliaus. .. . ■ -

TIKRAI GERAI 
PABALIAVOTA

Tvirtina D. K., jog nežiūrint 
to tariamo mano kenkimo, ne
žiūrint, kad aš ir mano “artimie
ji bendrininkai” į balių neatė
jome, balius gerai pavykęs- La
bai malonu, ir iš laiško matyti, 
jog gerai užbaliavptaA nes pa
miršta net, kada" tąs "balius bu
vo: rašo, jog rugsėjo' 11, o iš tik
ro radko balius buvo spalio 11 
d.

Ponios priekaištas, kad aš į ba 
lių neatėjau, yra tik kišimasis į 
mano asmeninį gyvenimą, nes 
aš apsisprendžiu, kuriuos paren
gimus lankyti, kuriuos aplenkti. 
Nebūtų reikalo aiškintis, bet ga
liu pasisakyti, jog jau senokai 
mano apsispręsta. Parengimų, 
kuriuose programa ne tik sceno
je, bet ir prie stalų vykdoma, 
nebelankau. Nepatinka, kad me
nininkas ar prakalb įninkąs sce
noje vos ne širdį atverdamas no 
ri' publiką pradžiuginti; o pub
lika ’ lėkščių, peilių, šakučių ir 
stiklų muziką leidžia.

Niekada nesu -pasisakęs ir ne. 
manau pasisakyti prieš tuos, ku-J 
rie balius mėgsta, kurie juos

Padariusi prielaidą, jog mano 
norėta radijo baliaus pasiseki
mui pakenkti, rašo D. KI, jog 
;ai esą aišku,"kodėl aš ir mano 
“artimieji "bendrininkai” neatė
jome į "balių. Taigi, jei yra arti-

lanko, nes tai yra grynai asme
ninis kiekvieno reikalas.

■KALBA VISŲ-NUOSAVYBĖ

Grįztaint prie kalbos darkymo, 
kuri vos ne graudulingai Danu-

mieji, turėtų būti ir tolimieji 
bendrininkai, bet D. K. nė vie
nos pavardės nėparriini, kas jie 
tokie? Pagaliau, ką reiškia žodis 
“bendrininkai” ?

Lietuvių kalbos, žodyne aiški
namą, jog bendrininkas yra da
lyvis,. dalyvauto jas. paprastai 
blogame darbe. Teisės praktiko
je žinomi gaujų ir kitokių nusi
kaltimams vykdyti grupių ben
drininkai.

Aš jokių blogų darbų nedarau 
ir jokių bendrininkų neturiu, 
man tai priekaištaudama Danu
tė Kaškelienė parašė .šmeižiantį 
prasimanymą.

tė Kaškelienė gina, reikia prisi
minti, jog kalba yra visų lietu
vių nuosavybė, o ne vien radijo 
pranešėjų, tad kiekvienas gali 

• nustebti, viešai girdėdamas, kal
bą ne tik darkant, bet kryžiuo- 
te kryžiuojant.

Esu ne su vienu radijo klubo 
valdybos nariu kalbėjęs ir 'jiems 
priminęs, jog yra radijo klausy
tojų pasipiktinusių kalbos dar
kymu, kodėl taip leidžiama elg
tis? Įdomiausias atsakymas bu
vo prieš metus gautas. “Kad jis 
labai nori per radiją kalbėti”.

Pastebėtų nenormalumų iš
kėlimas nėra griaunamasis dar
bas. Nežinau, ar D. K buvo vie

name radijo programų rėmėjų 
susirinkime, kuriame pasiūlius 
perrinkti tą pačią valdybą, vie
nas iš tuometinės valdybos na
rių pareiškė, jog jis sutinka vėl 
valdybėm būt ręnkamas, jei susi
rinkimas nubalsuos, jog dabar 
išrinktoji valdyba panaikins ra
dijo programas, t» y. atliks to 
sambūrio, kaip nereikalinga, lik 
vidaeiją. Dauguma nąrių prieš 
tokį siūlymą pasisakė, radijo 
programos tebetransliuojamos. 
Panaikinimo siūlymą dąręs vy
ras yra buvęs Liet. Bendruome
nės apylinkės pirmininku, ku
riam lietuviškieji darbai mieli, 
bet radijo programų rengėjų 
valdyboje būdamas susidarė vi
sai priešingą nuomonę, negu 
daugumos, net nebijojo viešai 
ją pareikšti.

Primenu tą faktą ir manau, 
jei D. K. pasiteirautų, rastų ir 
dabar radijo klausytojų, kuriems 
programa, kaip ji parengiama, 
nereikalinga, tačiau daugumai 
radijo programos patinka, eina 
į balius ir visaip remia. Dėkoju 
už kvietimą į talką radijo valan
dėlei, bet pagal patarlę Barbe 
tridarbe nenoriu būti. Pasirin
kau laisvalaikį panaudoti kores
pondencijų rašymui, to ir lai
kausi. Linkiu ir Danutei Kaške
lienei laikytis radijo veiklos ba
re, bet neužmiršti, jog tobulėji
mui nėra galo ir turgavietės in
teligentų gramatika ir kirčia
vimas iš radijo valandėlės galė
tų išnykti; o gi pravartu kiek
vienam į inteligenciją pasinešu
siam karts nuo karto lietuvių 
kalbos žodyną pastudijuoti. Ir 
laiškelyje D K. net viename žo
dyje dvi klaidas padarė: nėra 
“slapivardės”, tik “slapyvardis”; 
negali būti “prięlpbiai'’,1 pagal 
žodynąį-gąli buii t’ik “priekabės”.

— Hartfordo ligoninė rado, 
kad Connecticut valstijos- gu. 
bernatorė Ellą T. Gjąsso serga 
kepenų vėžiu. Mrs..Grasso buvo 
pirmoji moteris išrinktą guber
natore 1974 m. Ji yra--61 metų.

— Uper Voltą respublikos pre 
zidentas Sangoule Lamizana ir 
jo režimas buvo nuverstas šį 
antradienį. Sukilimui vadovavo 
pik. Saye Zerbo. Prez. Lamiza
na paėmė valdžią taip pat su
kilimu 1966 m.

— Nablus miesto apylinkėje 
prie Elon Moreh žydų kolonijos 
vakariniame Jordano krante, pa 
lestiniečių teroristas apšaudė 
autobusą, vežusį vaikus. Sužeis 
tas sargybinis ir šoferis. Užaliar- 
muota armija apsupo apylinkę 
ir tikrina kiekvieną namą.

— .Nacionalinis Saugumo ko
mitetas praneša, kad Padėkos 
Dienos savaitgalyje JAV keliuo
se žus 500-600 asmenų. ' v

klausomu tarnautoju, o daugiau troškau būti 
savarankiu žmogum. Tad maniau, kad technikos 
mokslas man tą savarankumą labiau užtikrins. 
Žinoma, čia dar prisidėjo ir tai, kad, jau dirbda
mas Žemės ūkio statybos skyriuje, susipažinau 
su kai kuriais statybiniais klausimais. Tai taip ir 
nutariau pasidaryti statybininku, — atsakė Kazi
mieras.

Tokiu statybininku Kazimieras-išliko iki savo 
mirties, maždaug 50 metų. Vykdė įvairias statybas 
Lietuvoje. Pasibaigus Antrajam pasauliniam ka
rui pasirodė, kad tai labai gera profesija ir Vo
kietijoj, nes daugumas miestų buvo labai su
griauti — visur dunksojo didžiausios griuvėsių 
krūvos. Su dviem kitais lietuviais inžinieriais 
Kazimieras Regensburge sudarė bendrovę ir pra
dėjo atstatinėti Vokietiją. Daugiausia statybinių 
darbų toji jų bendrovė tuomet gaudavo ne iš vo
kiečių, bet iš amerikiečių okupacinės armijos, ku
riai reikėjo ne tik kareivinių, bet ir kitokių pa
talpų sandėlams ir kitiems reikalams. Daugiausia 
teko atstatyti apgriautas patalpas, bet buvo pa
statyta ir šiek tiek naujų. Tokį darbą dirbant, 
Kazimierui nereikėjo eiti gyventi Į DP stovyklas. 
Regensburgo mieste jis turėjo gražų butą.

Į JAV Kazimiėras atvyko 1949 m. Vasarą ir 
čia apsidairęs,ir susipažinęs su aplinka, po kurio 
laiko vėl griebėsi statybininko arba, kaip čia sa
koma, kontraktoriaus profesijos. Kartais jis juo
kaudavo, kad čia Čikagoje pirmiausia išmokęs ne

keltis. Be to, nenorėjau būti ir nuo ko nors pri- 
anglų kalbą, bet baigęs mokytis Vokietijoj pra
dėtąsias lenkų ir ukrainiečių kalbas. Mat, tiek Vo
kietijoj, tiek ir Čikagoj daugumas pas jį dirbusių 
darbininkų kaip tik buvę lenkai ir ukrainiečiai. 
Kažkodėl lietuviai naujieji ateiviai nesiveržę la
bai į statybinius darbus.

11.
Visą savo gyvenimą Kazimieras buvo prak

tiškas ir apdairus žmogus. Dar Lietuvoj bestaty
damas kitiems namus, jis neužmiršo ir savęs.

(Bus daugiau)

KLAIDŲ ATITAISYMAS

Pirmojoje šio nekrologo apie inž. K. Karaziją 
atkarpoje, Naujienų Nr. 223, 1980.XI.18 d., pir
mosios skilties treciojoj eilutėj iš apačios išspaus
dinta; konstruktorius, turi būti kontraktorius.

Treciojoj atkarpoj, “N.” Nr. 225,1980.XI.20 d., 
antrojoj skilty, kur rašoma apie agron. B. Kara
zijos anais laikais Anykščių apylinkėje išsigytą 
žemės plotą, išspausdinta 12 hektarų, turi būti 
120 ha. Tai tokio dydžio tas sodas būtų buvęs, tik
rai didžiausias visoj Lietuvoj.

Kitos šiame rašinyje pasitaikiusios spaudos 
klaidos yra mažai reikšmingos ir skaitytojai kr? 
vai gali suprasti, kas norėta pasakyti.

I — Naujienos, Chicago. III., Friday. N'ovenil»cr 2X. 1980



*
ARMAGEDONAS IR PO JO - PASAULINE TAIKA

Mirinke | kuri he br aiški i vadinama Armagedon*'
^Apreiškimo 16:16)

18. Jis gimė kaip dieviškosios meilės dovana ir buvo užtikri
nimu, kad visi toli siekią Dievo pažadai laiminti pasaulį tinkamu 
metu įvyks. Taip žiūrėdami į pranašystes, mes pamatome kokius 
gilios reikšmės turi pranašingi angelo žodžiai, kuriais buvo pa
skelbtas Jėzaus gimimas: “Nebijokite... gimė jums šiandien Išga- 
nyUJjas, kuris yra Kristus, Viešpats, Dovydo mieste” (Luko 2: 10, 
11). Po to, paskelbime dalyvavo didelis pulkas angelų, kurie 
giedojo, sakydami: “Garbė Dievui aukštybėse, žemėje ramybė ir 
gera valia tarp žmonių” (Luko 2:14).

Turėdamas trisdešimt melų Jėzus pradėjo eiti savo pareigas. 
Jo tarnystė buvo nuolatiniu pririniinimu, kad jis buvo atėjęs iš 
dangaus kaip pasiuntinys, įvykdyti Dievo duotuosius pažadėjimus 
ir įsteigti pasauly jo ramybės ir amžinojo gyvenimo viešpatavimą.

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI, 5241 So. Mozart, Chicago, IL 60329

DR. PAUL V. DARGIS ' 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

WaeMheatar CeeMnurrity tUntkoe 
Medicinos direktorius

A “Lietuvos Aidai

VALANDOS: 3—8 darbo dienomią ir

KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ

Programos vedėja

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 8:30 vai. vakaro.

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

St. Petersburg, Fla., 12:30 vai. p.p. 
iš WTIS stoties, 1110 AM banga.

2646 W. 71st Street
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBt AKIŲ LIGO» 

3907 Wwt 193rd Strc* 
Valaodoa pagal šutarima.

Kaip pažinti oro pasikeitimus?

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMCTRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71 SL TeL 737-5149

Tikrina akli. Pritaiko akiniu*
“contact teaaw***

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Valandos: antrai 1—4 popiet,

Ofiso telefonas: 776-2880, 
Rezidencijos telef.: 448-5545

Tropikuose visuomet yra daug 
lietaus ir drėgmės, kadangi ga
rai kondensuojasi nuo saulės ši
lumos atmosferoje? Yra vietų,

- kur daug lietaus, pav., Brazdi- 
jos vad. Rain Forest srityje prie 
Amazonės upės. Yra ir tokių 
vietų, kur lyja tik kartą per me
tus. Yra katastrofiškų liūčių; 
uraganai, ateina iš vandeningų • 
vietų, užlieja jūror. pakraščius, 
net didelius žemės plotus- Sun
ku pasakyti, kodėl atsiranda 
tornadai, daugiausia pavasarį, 
net tokiose vietose, kur jų ne- 
būdvo.

Moderniame amžiuje nereikia 
į dangų žiūrėti, koks bus oras. T 
Radaras, balionai, oro satelitai 
matuoja oro bei atmosferos 
spaudimą ir pasisikeitumus. Per 
televiziją parodo dalį kontinen
to ir oro padėtį; iš anksto infor
muoja keliautcjus, lėktuvų skri
dimus ir pan. Iš anksto įspėja 
artėjančius pavojus.

Yra daug būdų orui spėti. 
Ūkininkai orą spėja iš gyvulių 
elgesio. Jūrininkai — iš žvaigž
džių ir kitų dangaus ženklų. 
Aukštas oro spaudimas reiškia 
giedrą orą, žemas — audrą ir 
lietu. Drėgmė atsiliepia į fizi
nį organizmą. Prieš lietų mie
gas, ima, giedras oras nuotaiką 
kelia. Ūkininkai sakydavo: “Jei = 
gu rudenį nuo ąžuolų prikrinta 
daug gilelių, tai bus gili ir sai

TUVIŲ DIREKTORIUS

CHARL STASUKAITIS
VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

— GORDON FUNERAL HOME —

1729 South Halsted Street, Chicago

TeL 226-1344

Mažeikai Evans
Laidotuvių Direktoriai

6845 SOUTH WESTERN AVE
Tel. 737460001
9837 SOUTH KEDZIE AVE.
Tel. 422-2000

naudinga pažinti oro 
pakaitas iš atmosferos ženklų. 
Oras nuolat keičiasi, keičiasi ir 
temperatūra. Oro pasikeitimus 
žmonės sekė per šimtmečius, se
ka ir šiandien moderniomis prie 
monėmis.

Saulei tekant i išleidžiantis yra 
I geriausias laikas stebėti orą, 

sekti bei pramatyti,.kokia diena 
bus rytoj, Pav., giedras ir rau
donas vakaro dangus reiškia sau
są atmosferą arba aukštą oro 
spaudimą. Kai saulė leidžiasi 
miglose arba debesyse, reiškia, 
kad oras drėgnas ir' tada susida
ro debesys. Tada geros sąlygos 
susidaryti audrai. Ryte pilkas 
dangus paprastai reiškia gražią 
dieną. Raudonas saulėtekis reiš
kia glogą orą. Kai patekėjusi 

’saulė pasislepia debesyje, gali 
valdyba. Po susumkimrr^ous vaisęs, j būti lietaus. Laumės juosta ry

te reiškia lietų, o vakare — bus 
kita diena giedri. Šviesiai rau
donas ratas (lankas) aplink sau
lę, reiškia didelę audrą. Kai sau
lė leidžiasi pro debesis, dažnai 
pasirodo lyg kelios' saulės pro 

vaidyba 1981 metams. Po susirinkimo debesio plyšius, reiškia, kad ki- 
" —?" E' Strungys, rast. dieną bus audringas oras.

Nepaprastas žvaigždžių mir-

Chicago, Illinois 66629 
Telef. 778-5374

SUSIRINKIMU

Joniškiečiu Labdarybės ir Kultūros 
klubo priešmetims susirinkimas įvyks 
antradienį, gruoązio 2 a., i vai. po
piet Vyčių saleje, 2455 vV. 4/in oi. 
Nariai prašomi atsilankyti, nes yi a 
daug svarbių reiKaių aptarti ir bus 
renkama 1981 m. vaidyoa. Po susi
rinkimo bus vaišės. A. Kaiys

....Upytės Draugiško klubo priešmeti
nis susirinkimas įvyKs peiiKtau.eiij. 
gruodžio 5 d., 1 vai. popiet, Aiieiso 
salėje, 4500 Šo. Taiman Avė. Nariai 
prašomi būtinai atsiianKyU, nes tens 
daug svarbių reikalų aps varsty a, oe 
to, dus renKama nauja 1981 metams ■

A, Kaiys •

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAI ir GXIRURQAS

Cendra praktika, spec. MOTIRŲ lifte.
Ofisas 2652 KfUT Wfa j Brighton Parko lietuvių Moterų

Tai. PR 3-1223 klubo priešmetinis narių susirinki
mas įvyks ketvirtadieni, gruodžio 4 a., 
1 vai. popiet, Anelės KojaK saleje, 
4500 S. Taiman Avė. Narės prašo
mos atsilankyti, nes yra aaug svar
bių reikalų aptarti ir bus renKama

bus vaišės. E. Strungys, rast.

OFISO V AL.: pinu aatrad, trcčUo.

oiaia 3-4 vaL popiet ir kita laiko

P ŠILEIKIS, O. P, ■ 5 Chicagos Lietuviu Suvalkiečiu d:au- 
OBTHOPE)A»-PROTEąSTAS' gijos priešmetinis narių sus rinkimas 

įvyks penktadienį, gruodžio 5 d.. 6 vai ! 
vak. Vyčių salėje, 2455 W. 47th Sc. naujai 1931 metų kadencijai valdybos 
Nariai Kviečiami atsilankyti, nes yra rinkimai. Po susirinkimo — vaišės

E. Strungys> rast

dažaL Speciali pagalba 
V* t Aren Support*) ir t t

g £ įy g B__1 svarbiu reikalų aptarti ir bus

TtM.: PftMptcf C-5tM

FLORIDA

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063

DR. C. K. BOBELIS

TeL (813) 321-4200

PERKRAUSTYMAI

takų chirurgija.
5025 CENTRAL AVĖ

ALVUDo valdybos nariui

STASIUI LUKOŠEVIČIUI

ALVUDO VALDYBA ir GYVENTOJAI

staigiai mirus,
nuoširdžią užuojautą reiškiame jo žmonai Marijai 
ir visiems giminėms.

A

gėjimas atmosferoje, reiškia lie
tų. šviesiai baltas mėnulis reiš
kia, kad bus gražus oras. Išblyš 
kęs mėnulis nurodo drėgmę ir 
dažnai pasikartojančias audras. | ta žiema. Jeigu žuvys plaukia į
Jeigu žvaigždės danguje atrodo ( ežero gilumas, tai bus ilga žie- 
toli ir mėnulis turi lanką aplink j ma. Jeigu paukščiai anksti skren 
save, paprastai reiškia, kad atei- i da į Pietus, tai greit bus žiema” 
na audra. > ir t. t. Pamatysime, kas teirin- •

Debesys labai patikimi orui j gas. M. Šileikis.
spėti ženklai- Cumulus debesis i 
prieš mėlyną dangų atrodo la-j 
bai šviesus, tai reiškia, kad bus I 
giedras oras. Bet kai oras drėg- i 
■nas ir tvankus, tas pats Cunulus | 
debesis pradeda greičiau judėti, i 
tai reiškia, kad ateina audra. Cy- 1 
rus bebesis yra skystas, turi le
do kristalu. Paprastai jis po 10 ar
3(1 valandų iš-anksto įspėja, kad ^vaduotojas Balys Vosylius, 
bus audra? Ryto metu pažaliavęs P1S1 S1° uu,nerio 44 .P^iapiai 
dangus, reiškia, kad ore yra •! ^irti paminėti Austrakjos skau-j 
daug drėgmėsar paprastai reiš-į^05 ^etų sukaktį. Įvairūs : 

i straipsniai gausiai iliustruoti 
nuotraukomis. Visą medžiagą į 
atsiuntė Bronius Žalys. Metinė 
prenumerata $6, atskiras nr. $2. 
Laikinas administracijos adre
sas: 8913 So. Leavitt, Chicago, 
IL G0620.

EUDEIKH
GAIDAS - DAIMID

Atsiųsta paminėti
• MŪSŲ VYTIS, vasaros nu- • 

meris, skautiškos minties jauni- i 
m o ir vadovų žurnalas. Leidžia i 
Akademinis Skautų Sąjūdis, re- . 
dagūoja Juozas Toliušis ir jo

kia oro pasikeitimus.
Dūmai parodo, kiek ore yra 

drėgmės.-Jeigu dūmai kyla aukš
tyn, tiesiai, tai i-ai. ore yra ma
žai drėmės, jeigu dūmai mažai 
pakyla ir linksta žemyn, tai 
oras pilnas drėgmės, — tuoj 
pradės lyti. Su lietum atsiranda 
ir vėjas. Vasaros metu lyja su 
pietų vėju, dažnausia su vaka
rų vėju. Kai lyja su rytų vėju, { 
reiškia ilgą lietų. Lietus ir jo 
dažnumas bei staigumas priklau
so nuo geografinės padėties. Tro 
pikuose dažnai būna staigus, bet 
trumpas lietus. Lyla saulei švie. 
ciant iš mažo debesėlio,,bet pi
la, kaip “iš viedro” (kibiro), 
sakydavo kaimiečiai.

“Kaip tamsta pirmą kartą su
tikai savo vyrą?”

“O, tai buvo dangiška. Aš už
myniau jam ant kojos minioje 
ir jis tarė “Neatsargus idiote”.

Mokytojas važiuoti automo
biliu: “Koks yra didžiausias pa
vojus automobilistams?”

Mokinys: “Policija”.

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO {STAIGA

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

4330-34 SO, CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523*0440

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

know Your heart

Nuo

1914 metu

IT

B

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60429

Apdraustas perkraustymas 
iš įvotriv otstumy.

ANTANAS VILIMAS
TeL 376-1882 «rha 376-5996

ISOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos is W0PA, 
1490 kiL A. M.

Ųotvviv kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 4:00-4:30 
vah popiet. Šeštadieniais ir sekma
dieniais nua 8:36 iki 9:30 vaL ryto.

Vedėja — Ahfama Oaukus
Telef.: HBmlock 4-2413

Passbook Savings.

4 V'JVn savings 
(Minimum $500} 

Omfrcate

IR
MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 
4040 ARCHER AVENVE

CHICAGO. ILL 60632

PHONE 254-4470

Midland ^ving^ 
nauja taupyrno

■ paskola r iklius visos raw 
sų apylinkes. Dėkojame 
Jums už rntrms parodyti 
pasitikėjimą. Mes norėtu
me būti Jums naudingi 
ateivio.

Sąskaitą <pdreosfos 
iki S40,000

2657 W. 69 S'TREEV 
Chicago. IL 6062 

925-7400
'29 SO. Avė^
Bridg^viov/, IL

TeL 598-9400

HELP,fOUR HEAR! FUND 

HELP VOUR HEART C* 
___ ' ' . Vi.

“Ervinas sakė, jog aš esu pui 
kiausia ir geriausią įspūdį tei
kianti mergaitė, kokią tik jis yra 
matęs"’.

“Tu neturi tekėti už žmogaus, 
kuris meluoja tau būdamas su 
tavimi susižadėjęs”.

Ponia (kuri davė elgetai lėks 
tę sriubos): “Kaip patiko sriu
ba?”

Elgeta (maloniai): “Hm — 
aš įspėsiu tamstą neduoti jos 
savo vyrui”.

Še mininkas: “Aš laukiau ver 
dančio vandens pusę valandos, 
ar dar jo nėra?”

Nauja tarnaitė: “Ne, pone, aš 
pamaniau, jog pirmasis perilgai 
neužverda, todėl jį pakeičiau”.

• Mane pavadino kiaule, gy
rėsi mažas paršelis.

(Rytų priežodis)

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 
TeL: 652-5245

I RIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE NORIN I

Aikštės automobiliams pastatyti

Z

V

į*

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

ę

i

AMfiULANSO
PATARNAVIMASChicago*

Lietuvių

Laidotuvių
Direktorių

TURiME

KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO

DALYSE

. PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVĖ. TeL: i Arde 7-3401

BUTKUS - VASAIT1S
TeL: OLympic 2-10(0

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAfayette 3 317

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArds 7*1x38 -1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hill*, Ill. 974*4419

3354 So. HALSTED STREET TeL YArda 7-1911

— Naujienos, Chicago, 8, TIL I riday. Xoveml>er 28. 198'>
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Marquette Parko Liet. Namu Savininkų 
sąjungos narių susirinkimas ■

Lapkričio 21 d. prieš 8 vai. kaip reikia kovoti su įsilaužėliais ' 
ik. pirmininkas J. Bacevrf"**. ’plėšikais.

J. Bacevičius dalyvavo pasku
tiniame pensininkų susirinkime.' 
Jam padarė gerą įspūdį. Jis ten' 
sveikino pensininkų sąjungos 
pirmininką St. Vanagūną ir pa
sidžiaugė puikia tvarka organi
zacijoje.

Mokslo ir Pramo'nės muziejus 
gruodžio 5 d. turės tautybių pa
rodą. Kvietė ir lietuvius ten gra
žiai reprezentuotis.

Laiškų skaityme buvo priim
ti sveikinimai ir padėka nuo M.

i. Kucharski, Richard : 
M. Daley ir kitų, laimėjusių rin
kimus.*

Išrinktajam prezidentui Ron
ald Reagan pasiųstas sveikini-j 
mas ir padėka už apsilankymą į 
Marquette Parko kolonijoje. !

švenčių proga valdyba pasky
rė spaudai ir radijo valandėlėms

radėdamas sveikino susirinki- 
io dalyvius ir patiekė dieno- 
rarkę.
Prašė atsistojimu pagerbti mi

rsiąs nares: Angelės Katelienės 
lamytę J. Malakauskienę - Ste- 
onaitienę, M. Minkienę ir B. 
larcinkęvičienę. Ta pačia ty- 
>s minute pagerbti kariai, kri- 
įsieji už tėvynės laisvę.
Priimti nauji nariai: A. Arba- 

litis, V. Maželis, M. Ansas, .1. 
tulgienė, B. Lukas ir V. Mor
finas. Naujus narius pasitiko-) Russo, I- 
te katutėmis. Pirmininkas pra- 
» siekti įrašyti dar daugiau 
aujų narių.
Marquette Paiko rajone *Prc- 

ybosir Pramonės Rūmai x>r. 
anizuoja paradą. Marquette 
rational bankas turės float 
lątformą. Būtų gražu, kad ja
le pasirodytų bent pora lietu- 
aičių, pasipuošusių tautiniais 
ūbais.
Praeito susirinkimo . proto 

olą perskaitė Ang. Karalienė, 
riimtas be pataisų. Pasigėrė- 
nai gražiai ir tiksliai rašom: 
rotokolai.
Serga mūsų distrikto jiolici- 

>s vadas. Pareikšta užuojauta.
Kasininkas A. Patackas pa- 

ekė provizorinę banketo apy
taką. Iš viso pajamų buvo 
2,700, išlaidų $1,920, lai pelno 
ko $780. Smulkią ataskaitą 
uos sekančiame susirinkime.
A. Patackas prašė, kad pen- 
ninkai paskubėtų sudaryti 
?stamenhis nes rusų agentai 
.’ko paglemžti jų palikimus.- 
les turime daugybę pavyz 
iių, kaip rusai susidorojo su 
ilikimais tu asmenų, kurie 
Įdėliojo testamentų sudarymą 
gerasis Dievulis juos pašaukė 

nžinybėn.. Sunkiai uždirbti 
J'leriai teko rusams. Eikit pas 
ivokatus sudaryti testamentus. 
A. Patackas ir P. Ankus — de
galai nuo mūsų, sąjungos VIII 
strikto komisijoje, kuri kovo- 
i su kriminaliniais nusikalti- 
lais. Antradienį bus posėdis, 
ir bus nagrinėtos priemonės į

ftE^ESTAfi.m.

| dėmesį

3!

Ncmtl, Žemi — Pirdevlmrt 
REAL ESTATE FOR SALE

jienų, kurias skaito nuo 1919 m. 
Anksčiau j*s gyveno Čikagoje,

Namai, Žemė — Perdavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
,R REMKIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKtJIMAIS.

. • ^>£L VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
' PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

bet pablogėjus sveikatai, 1965 
išvyko j Naują ą Meksiką.1 

Sveigindamas Naujienas 66 me- 
j tu sukakties proga, /is atsiuntė, 

$10 auką. Dėkui. i

— Ponia Elma Sdiarlner is, Cennak Roaj Chicago, 111 Tel Virginia 7-774

BUTŲ NUOMAVIMAS
* NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS

• NOTARIATAS • VERTIMAI.'

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA f

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

— Stmas Kvečas, Santa Mo- ( 
1 nica, CaL, Alto skyriaus valdy-( 
• bos narys, prie prenumeratos 
t pridėjo $10 auką. Los Angeles 

tautietis užsisakė Naujienas tree 
daliui metų, bet pavardės prašė ’ 
neskelbti. Dėkui už auką ir už,

Brighton Parko, prątęsdama pre į 
numeratą, savo gerus linkėjimus 
atlydėjo $5 auka. Dėkui.

— Ponia Teresė Sakalauskas,

$280 aukų. Po $40 gaus D.rau- kalbėjo Št. Vanagūnas, J. Bag-! Pasirodžius chuliganams, pa-i 
gas, Naujienos, Sandara, Mar- džius, B. Andrikaitis, p.‘ Bara- saukti A: Patacką tel. 776-4752.; 
gutis, L. Aidai, L. Lietuva ir S. ‘kauskas ir kt. J. Stonkus pasisa- Jis tarpininkausiąs policijoje.

Tuo' .susirinkimas ir baigtas.

j c/o Blue Spruce Resort, Rt. 2, 
( Como Beach, Lake ’ Geneva, 
; Wis., savo gerus linkėjimus at. 
| lydėjo $10 auka. Dėkui.

—. Chicagos Centrinės Biblio
tekos Kultūros centre gruodžio 
mėnesį 16 tautinių grupių turės 
savo kalėdines programas. Gruo 
džio 19 d. 11 vai. ryto ponia Ma
ria Krauchunas vaišins svečius

• LIETUVIŠKAS RESTORANAS su 
namu ir įrengimais Manjuette Parko i 

________  ______ ______ , rajone. Labai geras biznis, lengvos 
kalėdiniais pyragaičiais taip pat Pirkimo sąlygos.

_________ . ’ - « T»TvmvT 'iTT'nrhTicrrc' --5^ 4-^,

i Maplewood. Labai tinka giminingoms 
j šeimoms.

— Arėjas Vitkauskas, veiklus ■ • MŪRINIS BUNGALOW Brighton 
niais išsirikiavo ilga eilė. Į ,,w., kt„„ com' lParke> 15 metų. Reikia skubiai par-{ vVorld-Wide New Bureau savi , įnotį. Neanksta kaina, į

Iš viso dalyvavo 125 nariai. . ninkas, kurio įstaiga per 25 me-
Susirinkimas baigėsi po 10 vai
vakaro. K: Baukus

Barčus. Susirinkimas šį pasky-Įkė prieš tuos pareiškimus. Jis
(Pirmininkas dalyvius pakvietė dalyvaus Kūčių vakaro progra-'• 2 BUTŲ MEDINIS prie 68-tre ir 

. ! t J ‘ i Maolewood. Labai tinka giminingoms
4 Į vaišių. Prie haibolo ir kavų-. moję.
’ [ tės su pyragaičiais bei smnusti- J -

| "imą aprobavo. ■

Prieš 4-5 metus buvo' sudary
ta komisija Marquette Parko 
rt ikalams ginti. Tam tikslui bu- į 
vo "tinkami parašai. Advokatas ' 
C. Kai pasisakė prieš F. Savicką j 
ir tuos parašus panaudojo, ne-1 
gavės tu asmenų sutikimo. To-1 
kių pavardžių sąraše yra net! 
336. Pastebėjau spaudoje, kad 
keletas žmonių protestavo už to
kį blogą elgesį ir atšaukė savo 
parašus. Susirinkime J. Janu- 
šaitis reikalą ro adv. C. Kai at- 
šautki jo ir jo žmonos Veroni-! 
kos pristatytus parašus ir, gal 
būt, net atsiprašyti, kad be su-1 
tikimo panaudojo tuos parašus] 
ne tam, kam jie buvo paduoti, j 
Apie tai pasisakė ir J. Bagdžius. i 
Be abejo, yra ir daugiau tokių, 
kurie-nepatenkinti advokato iš
sišokimu. ' • ••

J. Bacevičius pasisakė prieš F. 
Savicką. Būk, lietuvių dėka iš
rinktas į Springfieldo seimelį, 
nesiteikia atvykti į mūsų susi
rinkimus ir mūsų reikaluose pa
dėti, ginant Marquette Parko 
koloniją. Tuo pačiu klausimu

[Savicko negyrė, bet prašė su
prasti kiek įvairių įpareigojimų • 
jis turi; J. Stonkus dar priminė, 

tkad mes turėtume būti korek-■ 
j tiški santykiuose su vietos ad- 
, ministracija.

Adv. C. Kai bandė aiškintis 
] dėl jam daromų priekaištų. Esą, 
Į aš esu lietuvis ir kovosiu, kad 
lietuviai būtų respektuojami ad
ministracijos įstaigose. Pasime
timo atveju privalome reaguoti^

J. Janušaičiui valdyba; už ko- 
operavimą spaudoje paskyrė 
žymenį, kurį Įteikė J. Bacevi
čius. J.J. dėkojo.

Bacevičius užsiminė, kad vai- 
j kų vežiojimas nemažai kainuo
ja. Gal nauja valdžia šiąja link- 
I me padarys reformų ?

Keletas asmenų pasisakė prieš 
keliamus mokesčius vandeniui, 
dujom/, nuosavybei.

Kitame susirinkime naujai ka
dencijai bus renkama nauja 
valdyba. Į nominacijos komisi
ją išrinkti šie asmenys: B. And
riukaitis, D. Pučinskis ir K. Juš- 
kaitis. (Rinkimo metu K. Juš-

; kaitis susirinkime nedalyvavo.)
Klausimuose ir sumanymuose 

p. Matukas nusiskundė, 1___
chuliganai sušaudė jo garažo 
duris. Iššaukta policija beveik 
nereagavo. 1 '

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė.
Tel. 927-3559

kad

tus parūpina ir pristato žinias 
ir nuotraukas reikalingas įvąi- 

i riausiems komerciniams leidi
niams ir kitai periodinei spau-

T Q I! AT ? A -I dai ^same pasaulyje, savo lei-] 
|_ I X U nt t A S džiamoj e* įvairių žinių santrau-

koje niekad nepraleidžia progos 
★ j paminėti Lietuvą, jos politinę

- (R) LB Cicei-o Apylinkė] situaciją ir šios tragedijos prie- 
paskyrė Naujienų paramai $20 žastis. sis -jautrus žurnalistas 
auka ir ja atsiuntė per kasinin- ] ^bar skiria metinę 1000 dol. pre 
ke Danutę Liepienę. Dėkui ’vai-S už knygąanglų kalba apie 
dybai ir visiems tos apylinkės rusiškąją Lietuvos okupaciją iri

partizanų kovas pries ją. (Ra-j 
syti: World Wike News Bureau,

— Petras Blekys iš Marquet- 309 yarjc^ street, Jersey City, 
te Parko, buvęs Zarasiškių klu-tjq- j 07302).
bo pirmininkas, pratęsdamas į „ A ctvrtytw 
prenumerata, parėmė Naujienų) T T 1 .. IJ
leidimą $10 kuka. Tos apylinkės! POLITIKOS KELIU galima , 
tautietis užsisakė Naujienas vie- j užsisakyti per TĖVYNES S. - 
neriems metams ir Įteikė $2 už CtO administraciją, 6819 So. , 
kalendorių, bet pavardės prašė į Washtenaw Ave., Chicago, IL. 
neskelbti. Dėkui už aukas ir už 60629. Kurie užsakymus ir pi- 
dėmesį.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax

2951 West 63rd Street

Tek 436-7878 arba 839-5568

DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilis 
Liability apdraudimas pensinin

kams. Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
Tel. 523-8775

nariams.

nigus prisius iki lapkričio 31 
d., moka $6.10 už. kietais vir-

a NEIGHBORHOOD
REALTY GROUP 

U.SJU“
Well help you moke the right move.

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI, 

nuomoti ar apdrausti savo nuo
savybę Chicagoje ar bet kur 
Amerikoje, prašome skambinti 
ar užeiti į mūsų įstaigą.

Mes visuomet pasiruošę 
jums patarnauti.

Mes priklausome MUS 
ir turime kompiuterį.

GENERAL REMODELING
• Alumin. langai, durys, medžie 
apmušimai. • Staliaus darbai, ce

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita. j- 

FET1NGJS CONSTRUCTION
7152 So. Kidzie Avenue 

Tel. 776-8505

DAŽYMAS IR REMODE- 
Ll AVIMAS ' ?

Nėra darbo permalę. Visus paimu
Iš lauko ir vidaus.

Kainos labai prieinamos.
GEDIMINAS BARANAUSKAS 

4514 So. Talman Avenue 
Tel. 523-0383

< U.» IIlUKa IV IU. tviClciia vii- LT lunllte KUUrvpiULCT į.
— Juozas Šlajus, l u^u&r~ sėliais ir $4.80 už minkštais. Virš 500-tai namų pasirinkimai.

que, New Mexico, sulaukė 86 
metų amžiaus bet yra sveikas *ir 
guvus. Jis kasdfeną laukia Nau-

art
WITH REPAYMENT 

TO FIT YOUR INCOME

see us for 

financing 
D AT OUR 10W RATES

MAISTAS U EUROPOS SANDELIŲ
A

PASSBOOK 
SAVINGS... 
ths best way to ulariyl

202 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ffiUNOB 6N0t 
Rmet Vbgbria 7-774?

OUR SAVINGS _ 
.CERTIFICATES 

EARN UP TO ‘8%

SIUNTINIAI I LIETUVĄ
MAUDA N0REIKIEN1

įsos w«ut st, chlore®, m. «o«29 • tu. wa
Paid tai 

Compounded

Mutual Federal 
Savings and Loan

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

TeL WA 1-2787

BOOTS j Jton.Tut.Frl.9-4

SERVING CHICAGO AND SUBUKBS SINCE 1905

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

Dr. A. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psi., liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
susirūpinimą______________________________

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais_________________

Minkštais viršeliais, tik_______________

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik_

Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 
money orderį, prie nurodytos kainos pri

dedant $1 persiuntimo išlaidoms.

$8.00

$4.00
$3.00

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausiu, didžiausia ir turtingiausia lietuviu traternalinė or- 

ganiLacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metui.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tu<M 
darbus dirba,

SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu 
apdraudę 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 apdraudė — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiani 
aukštojo mokslo ir ju gyvenimo pradžiai.

RLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: ui 
$1,000 apdraudos sumą temoką tik $3.00 metams.

SLA — kuopt) vyra visose lietuviu kolonijose. Kreipkitės 
į savo apylinkės SLA kuopų veikėjus, jie Jums 
mielai pagelbės j SLA įsirašyti.

Al XX v X u AV v M,

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, IL 60608

Galite kreiptla ir tiesiai į SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
> NbwYerk, N.Y. 10001

TM. 9H) M$-221«

Vėliau kainuos $8 ir $6. Čekius 
rašyti: Pope Leo XIII Litera-* 
ry Fund, Inc. (Pr.)

NAUJŲ METŲ ŠOKIAI
Denverio Tautinių šokių An

samblis ‘‘Rūta” kviečia visus 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
ir Kanados lietuvius Į Denverį j 
■Naujiems metams sutikti. Šo-! 
kiai Įvyks gruodžio 31 d. 8 vai. 
vak. (Rocky Mountain Time).

Įėjimas, užkandžiai, šampanas 
— 15 dol. asmeniui. Bilietai turi 
būti užsakyti ne vėliau kaip 
gruodžio 1 d. Dėl kitų informa
cijų prašome kreiptis:

‘ AR VIDAS K. JARAŠIUS, 
9135 Utica Court, 

Westminster, CO 80030
Telef.: (363) 427-3394

• arba,
ALGIRDAS M. LIEPAS, 

2545 S. Lafayette, 
Denver, CO 80210 

Telef.: (303) 722-1495 
Colorado jaunimas 
laukia svečių!

1

BUDRAITIS REALTY CO.;
6600 S. Pulaski Road 

Tel. 767-0600

R. E. INDUSTRIAL FOR SALE 
Near 1-55

INDUSTRIAL BUILDING 
43 rd & Wolcott

11,455 sq. ft. 
lot size 131 x 338, 
Zoned M2-3 
ADT, sprinklęr 
20 x 40 cooler, 
air cond., heavy power

795-8700, ext 313Call
--------- A

S&H GENERAL CONTRACTOR
Cement work — patios, sidewalks, 
etc. Tuck pointing, chimney work. 
Sewer work, electric rodding. Roof
ing — hot roef or shingles. All 
work guaranteed, no job to smaU.

Call 788-9298

RENTING IN GENERAL 
— Nuomos —

s

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

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avenue 

Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-598C

Notary Public 
INCOME TAX SERVICE

<259 S. Maplewood. Tel. 254-745 
Taip pat daromi vertimai, giminii 
Iškvietimai, pildomi pilietybės pra 

žymei ir kitokį blankai.

HOMEOWNERS POLICY

F. lapelis, Agent r 
1208W. 95th St 
Everg. Park, 111, 
•0642, - 4244654 V

State Farm fue and Casualty Company

ir

Juozo šmotelio

ATSIMINIMŲ 
SKIRSNELIAI

• Graži, lengvai skaitoma
įdomi 250 puslapių knyga, su
krauta autoriaus troboje.

Čikagos ir apylinkės lietuviai, 
skirsnelių mėgėjai, prašomi at 
vykti ir knygų pasiimti. Kitur 
gyvenantieji prašomi užsisa
kyti paštu.

Autoriaus adresas:
7114 S. Campbell Avė.
Chicago, IL 60629

Knygos kaina 5 doleriai.

Išnuomojami 2 naujai atremon
tuoti butai Bridgeport©. Galima 
tuojau užimti. Skambinti nuo 7 
vai. ryto iki 2 popiet: 847-7815

Marquette Parko apylinkėje iš
nuomojamas miegamasis mote
riškei. Informacijoms: 776-8371

ADVOKATŲ DRAUGIJA
V. BYLAITIS ir V. BRIZGYI

2458 W. 69th St. ‘
Darbo vai.: nuo 9 ryto iki 7 vak. 
šeštadieniais nuo 9 iki 12-tos 

arba pagal susitarimą. 
Telefonuoti 778-8000

WANTED TO RENT

Viena moteris IEŠKO BUTĄ, su 
2 miegamaisiais. Pageidaujama 
pirmame aukšte. Tel. 776-8371

dalykus. Radio visas apsidengė į 
ledu ir elektrinis šaldytuvas dai 
nuoja “Konstantinopolį”.

Advokatai

GINTARAS P. ČEPtNAS
Darbo valandos: nuo 9 vai. ryU 

iki 6 vai. vak. šeštadieni nuo 
9 vai. ryto iki 12 vai d. 

Ir pagal susitarimą.
TeL 776-5162 arba 776-5162

2649 West 63rd Street
Chicago, UI. 60629

Mergaitė (telefonu): “O, po- _ ______________________ ______ ' _ _ -. - -
nia, grįsk namo. Aš sumaišiau 6 — Naujienos, Chicago, 8, HI. Friday, November 28, 1980




