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(Tęsinys) dėjo vykdyti. Mes tą iš anksto 
žinojom, mums tai nebuvo ir 
nėra naujiena, bet daug Vaka
rų valstybių tikėjo, kad su jais 
dar galima susitarti.

Neseniai iš okupuotos Lietu
vos pabėgęs Vladas šakalys,, at-

Lapkričio 11 d. jau atrodė, 
kad kosferencija neįvyks, pės 
nuo rugsėjo 8 dienos nebuvo 
susitarta dėl darbotvarkės. Pen
kiolika minučių prieš vįdumak- __ _ __ __________
tį, pirmininkaujantis vengras t vežęs VLIKui naujus tautos įga- 
sustabdė laikrodį 2 ar 3 valan- lįojimus,. labai aiškiai pabrėžė, 
das ir tada subarė, kad kdnfe- įįj su Sovietų Sąjunga niekada 
rencija bus atidaryta be darbo- niekas jokio susitarimo negalės 
tvarkęs. Tada’ paleido laikrodį atsiekti. Jie susitarimus daro tik 
ir pro forma atidarė konferen- j tam, kad kitus apgauti. VLIKas, 
ęiją. Pagaliau po keturių dienų, 
lapkričio 15 d., sutarė, kad iki 
gruodžio 18 d. Svarstys žmo
gaus teisių- šeimos sujungimo, 
bendradarbiavimo ir panašius 
klausimus, o po Naujų Metų 
(81/1/29) — ekonominius ir ka-

ALTa ir BALFas artimai bend
radarbiavo dėl šakalio atvežimo 
į Ameriką, jam parupsiant 
spaudos konferencijas lietu
viams ir amerikiečiams, ir taip 
pat sudarant galimybes aplan
kyti lietuvių kolonijas ir nuvykti 

rinius klausimus. Taigi šiaip j Madridą.’ Madride jis daug 
taip konferencija prasidėjo, nes j naudingų pareiškimų padarė. 
Scivietų Sąjungos blefavimas iki į - 
paskutinė; minutės buvo iškel- Iš paskutinių davinių jau a:š- 

•kis i matyti, kad Madride susi
tarimo nebus. Vakarų! ir Rytų 
ideologinė kova, vykusi iki šiol 
užkulisiuose ir slaptuose posė
džiuose, išėjo į viešumą. Visas 
pasaulis pamatė, koks yra dide
liai drairiatinis skirtumas, tarp 
Vakarų aldari£į demokraiiniųĮjr 
Rytų uždarų diktatūrinių siste
mų. Sovietai nčri paneigti, at
mesti reikšmę nagrinėjimo žmo
gaus teisių, nes jie gerai su
pranta ir mato, kad tai veda 
prie jų sistemos griuvimo.

1975 metais’ pasirašytas Hel
sinkio aktas pasidarė didžiausia 
diplomatinė jėga pasaulyje, per 
kurią pamažu žygiuojama į So
vietų imperijos sunaikinimą. 
Kremliaus išminčiai labai grei
tai pastebėjo, kad pasirašydami 
Helsinkio aktą, jie padarė didelę 
politinę klaidą ir tai užtušuoti 
jie pradėjo skelbti nebūtų daly
kų! Kad, būk tai, sienų klausi
mas yra išspręstas, kad būk 
tai jų okupuotos teritorijos 
yra jiems pripažintos ir t.t. Va
karų valstybės visus tuos Sovie
tų melus paneigė, o JAV ir Ka
nada net priėmė specialią rezo
liuciją, kiek tai lietė Pabaltijo 
valstybes. Tik gaila, jog kai ku
rie mūsų rašai vos, persiėmę So
vietų propagandos melu, su
maišė mūsų visuomenę ir dar 
šiandien bando kalbėti, kad 
Helsinkio aktas yra išdavimas. 
Tai tik nesusipratusių kalba.

Gerbiami ponai,-jei bent ko
kie be karo veiksmų teritoriniai 
pasikeitimai Europoje įvyks, tai 
įvyks tik išdavdje Helsinkio ak
to, o jei karas Europoje kils, tai 
irgi tik išdavoje Helsinkio akto. 
Jis atidarė duris ir įleido šviesą 
į pavergtų žmonių namus ir su
judino juos iš prislėgiino naujai 
kovai už laisvę, kuri jau prade
da nesustabdomai plėstis.

(Bus daugiau)
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"‘ tas j- viešumą. Vakarai yra pa- 
, girtini, nes šį kartą atlaikė So

vietų spaudimą ir jų nepabūgo. 
Tai atnešė bent moralinį laimė-' 
j imą Vakarams. Gruodžio 5 d. 
JAV delegacija iškėlė religinį 
persekiojimą okupųptoj Lietu
voj ir apie Katalikų' Kronikos 

__ leidėją suėmimus. . .. / ,

Iki šiol ’konferencija ,.iebe- 
vyksta, Vakarai vis dar laikosi 
gerai ir kelia yisuš Sovietų ir
jų satelitų nusikaltimus prieš 
žmoniją. Reikia tikėti ,kad bus 
iškeltas ir Pabaltijo' klausimas. 
Ąr tai įvyks, artima ateitis pa
rūdys. - • '•

Madride buvo artimai bendra
darbiauta su pabaltiėčiais per 
Pabąltiečių Pasaulinę Santalką 
(World Baltic Conference), ir 
viską organizavome sutartinai, 
kaip demonstracijas, pareiški
mus ir t.t. Malonu buvo pama
tyti, kad ispanų spauda Pabal
tijo klausimu laikėsi teigiamai 
ir nesigailėjo informacijų.

Teko susitikti su R. česoniu, 
kuris yra JAV visuomeninės de
legacijos narys. Santykiai buvo 
geri ir korektiški. Jis su VLIKo 
delegacija koo’peravo.

Dar yra per anksti įvertinti 
Madrido kbnferencijos reikšmę 
ir įtaką mūsų laisvės bylai. Be 
to, ji dar nepasibaigė, tačiau jau 
yra aišku, kad nuo Belgrado iki 
Madrido yra padaryta . didelė 

- pažanga ir Lietuvos Vardas Vis 
plačiau ir plačiau skamba tarp
tautinėje plotmėje, šiandien visi 
supranta ir mato, kad Helsinkio 
aktas yra didelis Sovietų Sąjun
gos diplomatinis-politinis pralai
mėjimas tarptautinėje arenoje. 
Jie šiandien prieš visą pasaulį 
viešai pasirodė kaip smurto ir 
nesantaikos nešėjai, nes visų 35 
pasirašiusių valstybių akivaiz
doje laužo tai, ką viešai paža-

KALEN DORELIS

Gruodžio 23: Viktorija, Jo* 
• nas K., žibutė, Velbutas, Kan
tautas.

' Saulė teka 7:15, leidžiasi 4:25.

— Valstyės depbartmentas ga
vo leidimą padaryti skrodimą 
jau palaidotoms dviems sese
lėms, tikslu nustatyti, kokiais 
ginklais jos buvo nušautos grup-

LIBERIJOS EKONOMINĖ PADĖTIS 
YRA KRITIŠKAME STOVYJE

IEŠKOMA PASKOLŲ UŽSIENIUOSE 
EKONOMIJAI STABILIZUOTI

MONROVIJA, Liberija. — šių 
metų balandžio mėnesyje 17 jau 
nų viršilų ir puskarininkių. nu
vertė prezidento William Tol
bert valdžią. Jis ir daugelis val
džios pareigūnų buvo viešai-- su
šaudyti ir užkasti pelkėse. Vi
si buvo kaltinami vagystėmis ir 
korupcija. Revoliucionieriai ža
dėjo tinkamiau paskirstyti gery
bes gyventojams. 28 metų ser
žantas Samuel. K. Doe tapo 
valstybės bei vyriausybės galva. 
Po 8 mėnesių valdymo Liberijos 
ekonominė padėtis tapo tragiš
ka, visai arti suirutės.

Valdant prezidentui William 
Tolbert, Liberija buvo draugiš
kuose santykiuose su JAV ir ki
tais sąjungininkais. Dar ir da
bar, Liberijai paskelbus ekono
minio atkūrimo planą, ji gavo

nenustatyto dydžio paramą. Ta
čiau to neužtenka. Ji nori sku
biai gauti 80 milijonų dolerių. 
Aiškiai įrodyta, kad kulipkos ir 
kraujas ekonomijos nepakelia, o 
tik ją sužlugdo;/-, •

Paskolos tikslu Liberijos dele
gacija lankėsi Libijoje. Sakoma, 
kad Libijos diktatorius Moam
mar Chadafy prižadėjo suteikti 
paskolą.

Samuel K. Doe prašo gyven
tojus susiveržti diržus, kol eko
nomija pagerės. Liberija per me
tus eksportuoja geležies rūdos 
už 250 milijonus dolerių. Tačiau 
pasaulinė plieno produkcija yra 
kritusi. Tai atsiliepė į Liberijos 
pajamas. Trims kasykloms gre
sia bankrotas.

SUDUŽO VENECUELOS 
KELEIVINIS LĖKTUVAS

BOGOTA (AP) — Sekmadie
ni popiet sudužo Venecuelos ke
leivinis lėktuvas. Visi 62 kelei
viai ir 6 Įgulos nariai žuvo. 
Prancūzų gamybos dvimotoris 
lėktuvas kakilo iš Riohacha ae
rodromo ir už 10 minučių sudu
žo Guaira dykumoje. Pilotas 
spėjo radijo bangomis pranešti, 
kad lėktuve įvyko sprogimas ’’ir 
bandys nusileisti’. ’ U *• >

Aerovias dėl Cesar bendrovės 
kalbėtoja pareiškė, kad buvo te
lefonu praneštas grasinimas sus
progdinti lėktuvą.

IŠRASTAS TAUPUS 
AUTOMOBILIS

CLEVELAND, Ohio (UPI).— 
Treičadisnį buvo parodytas ir 
išbandytas naujo automobilio 
prototipas varomas oro spaudi
mu, nuvažiuodamas 117 mylių 
su galonu benzino. Automobilis 
dabar turi tik pagrindines dalis 
ir užtruks trys melai iki masi
nės gamybos.

Oro spaudimą išvysto specia
lus ventiliatorius, dabar varo
mas <80 arklio jėgų motocikld 
motoru, vėliau bus pagamintas 
specialus motoras.

Automobilio vidutinis greitis 
yra 60 mylių per valandą. Jo iš
radėjas James Bede tvirtina, 
kad visas jo dalis bus galima 
pirkti laike 18 mėnesių už apie 
$8,000 ir bus lengva susistatyti 
jįačiąm.;

— Kubos prezidentas Fidel 
Castro pare'škė kompartijos 
kongresui, kad praeitą vasarą 
Kuba apsivalė nuo nepageidau
jamo elemento. Į Miami išvyko 

I per 3 mėnesius 100,000 nepa
tenkintų kubiečių- Kongrese da
lyvavo apie 2,000 delegatų iš 140 
valstybių.

SULAIKYTI DAR DU PUER- 
TORIKIEČIŲ TERORISTAI
Du pusrtorikiečiai — 30 metų 

Luis Rosado ir 23 m. Felix Rosa 
sulaikyti gruodžio 10 d. ir lai
komi be užstato WaukeganO ka
lėjime. Jie kaltinami plėšimais, 
asmenų grobimu, vagystėmis ir 
nelegaliu ginklų laikymu.

Federaliniai valdžios parei- 
gūsai nurodė, kad jie priklauso 
10 asmenų FALN teroristų gru
pei, tą pat dieną apkaltintai už 
bombų padėjimą bei sprogdini
mą Chicagoję. -

PRISIPAŽINO PRIE 
NUSIKALTIMO

Apie vidurdienį viena porto- 
rikietė, kalbanti pusiau ispa
nišku salų gyventoju akcentu, 
patelefonavo New Yorko ži
nių agentūrai ir pranešė, kad 
Pennsylvania stotyje abi b<>m-» 
bas padėjo portorikiečių ko
vos organizacija, siekianti Por 
to Rico salų gyventojų nepri
klausomybės.

Porto Rico gyventojai prieš 
porą metų balsavimo keliu di 
dele balsų dauguma nutarė 
prisidėjo prie JAV. Keturis me 
tus krašto gyventojai turėjo 
progos pasisakyti dėl šios sa
los ateities Rinkimai buvę lai
svi. Didelė gyventojų daugu
ma. 96% balsavo už prisijun
gimą prie JAV. Porto Rico gy
ventojai tapo tikri JAV pilie
čiai. Jie turėjo teisę pasirinkti 
savo ateitį. Visi portorikiečiai 
gavo teisę laisvai keliauti į 
JAV., čia susirasti darbo ir ap
sigyventi Amerikoje. Daugelis 
pasinaudojo šia teise ir čia 
įsikūrė.

WASHINGTON D. C.—Sek
retorius Muskie atmetė Irano 
valdžios pareikalautus 24 bili
jonus dolerių už 52 įkaitų ame 
rikieČių paleidimą.
Irano vyriausybė pranešė 

žirijos atstovams, kad tai 
paskutinis Irano valdžios
siūlymas. Jeigu JAV nepadės j 
Alžirijos banką 24 bilijonų do 

• lerių arba aukso, tai Irano vy
riausybė toliau jokių pasitari 
mų neves, o suimtus dipolma- 
tus, patarėjus ir JAV ambasa 
dos tarnautojus atiduos Irano 

, teismui.
Irano valdžios raštas yra 16 

mašinėle rašytų puslapių. Ten 
yra pasakojama, kodėl JAV 
prezidentas privalo padėti to 
kią dolerių sumą i Alžirijo? 
banką. Dabartiniu metu Vai 
stybės departamento pareigu 
nąi studijuoja atsiųstą ilgą do 
kumentą. Iš j<r aišku,y kad da 
bartmė Irano vyriausybė nor 
gauti iš Amerikos ne tik visu, 
įšaldytus Irano pinigus ar ki 
tas vertybes, bet ir paties ša 
cho ir jo šeimos Amerikos ban 
kuose arba nesudegamose ii 
saugiose dėžėse sudėtus Irane 
šacbo“*sėimos narių pinigus. B< 
visos tos sumos, apskaičiuoto, 
pagal dabartinės vyriausybės 
ekspertų duomenis, prie visų 
tariamų šacho ir Įšaldytų su | 
mų, premjeras Raaji dar pri 
dėjo 8 bilijonus dolerių. Tai 
nepaprastai didelė suimtųjų 
išpirkimo suma, kekią prem 
jerąs .Rająi pareikalavę.

— Ne vienas prezidentas ne 
gali imti atsakomybės pasiųsti 
į Alžirijos banką tokią didelį 
dolerių ir aukso sumą. JAV v\ 
riausvbė turi teise atšaldvti w *- *
Irano piliečiu ir įstaigų Ame
rikos bankuose įšaldytas su. 
mas. JAV privalo apskaičiuoti 
JAV skolas, bet JAV
sę taip pat atskaityti ir Irano 
vyri a u sy bes A mer i k a i peikiau- 
>ančias sumas. Ankstyvesni no 
se pasitarimuose Irano atsto
vai sutiko leisti JAV atskai
čiuoti nesumokėtas Irano >ko 
las .bet paskutiniame praneši 
me nė vienu z« dzin nružsime 
na apie Irano skolas, Be to 
dar reikalauja, kad JAV pri
dėtu į Alžirijos banką dar aš 
ruonis bilijonus doleriu, 
prezidentą^ tokios sumos 
gali padėti. JAV tokią

turi tei-

Joks 
ne 

sumą 
galėtų sudaryti, bet pirmą žo-
dj turi tarti Kongresas ir teis, 
mai. Joks prezidentas be teis 
mo leidimo negali paimti iš 
Amerikos banko jam neprikišu 
sančių santaupų ar vertybių.

Valstybės departamentas stu
dijuoja atsiųstą laišką, bet pre 
zidentas Carteris yra įsitiki 
nęs.kad jis nesuspės baigti pa
sitarimų, todėl visą reikalą tu 
rėš spręsti naujas prezidentas, 
kai bus prisaikdintas.

TEHERANĄ, Iranas. — Pre-— Sovietų milicija išvaikė šim
tus jaunų demonstrantų, susirin- j ridentas Bani Sadr, suprasda- 
kusių Maskvos priemiestyje pa-! mas tarptautinu teises, reika- 
gerbti bytėlį John Liimon. ’ Hvo paleisti visus diplorhttui it

* -* M ' , .

derėtis dėl įšaldytų sumų, tuo 
tarpu premjeras Rajai, pildy
damas Chomeini instrukcijas, 
tol vedė kovą, kol visai išjun
gė iš jų 62 įkaitų amerikiečių 
paleidimą. Paskutines sąlygas 
amerikiečiams paleisti padik
tavo pats premjears. Preziden
tas yra visai išjungtas iš šių 
svarstymų.

Provincijose keliame vis gar-* 
sesnis balsas prieš mulą Cho- 
meinį. Pietų Irane praeitą sek
madienį įvyko tarpusavės peš
tynės. Isiahane minia sekma
dienio mitinge buvo tiek pasi
piktinusi Chomeinio politika, 
kad išnešė jo paveikslą į gatvę 
ir ten suniekino. Minia pasipik 
tinusi nepaprastai didele 
mei galia, kurios niekas 
nedavęs.

Premjeras Rajai Pats 
karo jėgoms respektuoti
-ChotneTtttirYrždrandė jo paveik 
sius niekinti. Kariams įsakė 
gerbti vyriausią Irano karo 
jėgų vadą.

Cho- 
jam

isakė 
mulą

NEW YORKO PORTORIKIE-
ČIAI IŠSPROGDINO GELE

ŽINKELIO STOTĮ

NEW YORK, N. Y. — Sek
madienio anksti rytą, kai žmo
nės rinkosi Pensylvania gele
žinkelio sb.tyje, sprogo dvi 
bombos, padariusios didelius 
nuostolius ir sutrukdžiusios 
trafiką penkias valandas.

Pennsylvania stotis yra labai 
didelis geležinkelio judėjURO 
centras; Dvi. bc*nbos buvo pa
dėtos stoties sandėriuose. Abi 
buvo užtaisytos laikrodžiais. 
Bombos sprogo viena po ki
tos.

Pačioje storyje buvo virš 
tūkstančio žmonių. Sprogimas 
buvo t< ks didelis, kad žmonės 
išlakstė i saugesne- vietas. 
Buvo siBtadbyli traukiniai, 
kad išaiškintu, kas tas bom
bas padėjo ir kuriais sumeti
mais. Pirmiausia turėjo išaiš
kinti, ar kartais Uotvje nėra 
daugiau padėtu bombų.

Nuostoliai dar neap^kaičiuo- 
ti. bei paliestos atsarginės sau
gumo dėžutės. Nežinia, kokių 
nuostolių sprogimas padarė ki 
toms dėžėms,,kuriose buvo žmo 
nių daiktai

Policija taip pat banda nu 
statyti. kokio> gamybos pa
dėtos bomb s buvo,. Trafiko 
sustabdymas taip pat padarė 
nuostolių geležinkeliams.

SUMAŽĖJO NAFTOS 
GAMYBA

Praridė,Us Irano — Irako ka
rui. žymiai sumažėjo OPEC 
valstybių, naftos produkrjja. Ji 
vra žemiausia 10 metu laikotar
py e. Rugsėjo mėnesį pereitais 
metais per dieną pagamindavo 
31, 2 milijonus statinaičių naf
tos, gi šiemet tik 25 5 milijonus 
statinaičių

Gruodžio pradžioje JA Valsty
bėse galonas benzino vartoto
jams kainavo apie $1.22.• ■'5 Oras šaltas, Vėjuofaš, sni|$. 1 diio 4 d., S^vadorę-.



TVIRTA SVEIKATA- PASTOVI LAIMĖ
Kūno, proto ir jausmų darnos pagrindai

Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas
- JONAS ADOMAVIČIUS, M. D.

KALĖDŲ REIKALINGUMAS KIEK
VIENAM MŪSIŠKIUI
Atgimti visapusiškon sveikatom yra bū
tina kiekvienam, o Kalėdos skatina į tokį 
atgimimą — todėl jos visiems reikalingos.

(Gyvenimiška tiesa)

Daug kuo žmogus rūpinasi 
gyvendamas šioje žemėje. Daž
nai per rūpesčius žmogus pa
miršta rūpintis pačiu svarbiau
siu jam dalyku: visapusiška 
sveikata, šiandien medicina ap
taria visapusišką sveikatą kaip; 
ne tik kūno, ne tik proto svei
kumą, bet ir nuotaikos-nusitei- 
kimų (kitaip saaknt, asmeny
bės) tvarkingumą. Gali tu žmo
gau būti kūnu stipras kaip bok- I 
sininkas, o protu galingas kaip 
Išminčius, vienok tu būsi pats 
nelaimingiausias sutvėrimas ant 
žemės, jei tu negaluosi jaus ; 
mals, nusiteikimais, asmenybe: i 
jei tu pavydėsi, pykši, nervinsis, i 
apkalbėsi, tinginiausi... ir visa.- ; 
kitas blogybes papildysi, kuria I 
dabar papildo jausmais nesusi
tvarkę kriminalistai ir visi kito
kie netikusieji asmenys.

Visi dabar dejuojame.del kri 
minalo gausmuos mūsų apylin
kėse. Pranešama, kad moteris 
kiu kriminalisėių skaičius la^ai 
pagausėjo’ per paskutinius de
šimt melu. Taip tik dejuojama
bet nieko veiksmingesnio neda- i

romą kriminalo bangai sulaikyti 
ir ją prašalinti. Vfsokios ne
veiksmingos priemonės pasiūlo
mos. Tai reikalaujama daugiau 
policijos, tai bausmių padidini
mo, tai naujų kalėjimų staty
bos, tai daržnesnio bažnyėiosna 
lankymo... Ir taip mes mirks- 
tame kriminale be jokių pro- 
'vaisčių — be vilties kada nors 
jo atsikratyti.

Taip nutinka todėl, kad mes 
nesiggiebiame reik alingiausio 
darbo kriminalui sulikviduoti. 
.flat. visas žmogous papildomas 
blogis, įskaitant ir kriminališ- 
kus jo veiksmus, prasideda na
muose. Taip, namuose, ne kur 
kitur. Daugelis mėgsta-kaltę dėl 
žmogžudysčių mesti televizijai.
tik ne tėvams. Gydytojų ir psi
chologų atlikti tyrimai tvirtai 

■ nurodo, kad visokių niekdarys- 
ėių šaltinis yra namai: netikę 
tėvai nenurodo vaikui žmoniško

. šeimą — suardys! visą žmogaus 
! gyvenimą. Trip atsitiko š ame 

krašte dabar. ■
i Toliau bus dar gražiau. Kai 
I reikės dabartinius atsakingose 
j vietose esančius darbininkus pa

keisti naujais, bus didelis var
gas šiam krąŠtui. RijminąbsUi 
nepajėgs reikiamo darbo nu
dirbti. Tada ims kentėti žmonės 
nepalyginamai daugiau.

Jausmais nesubrendę 
asmuo yra visokio 

blogio šaltinis

Asm'ybe-jausmais (nusiteiki
mais) kaip reikiant neišsivystęs 
žmogus yra visokiam blogiui 
palankus. Toks žmogus girtaus, 
vogs, kito negerbs, narkotizuo- 
sis, tinginiaus, kitą skriaus, net 
žudys — ir pats nežinos, kodėl 
jis taip elgiisi. Jam atrodys, 
kad jis tinkamai elgiasi.

Apie tokius be tinkamos as
menybės žmones kun. Kristijo
nas Donelaitis rašė, kaip apie 
mėšlavabalius. Pasak jo, mėšla- 
vabalis mėšle dainuoja. Ir nė 
nemėgink jį gėdinti, jį grau
denti — nieko neišeis tcl, kol jis 
iš mėšlavabalio nepavirs į nor
malų vabalą. Taip nutinka ir su 
jausmais nesubrendusiais žmo
nėmis: jie artimą skriaus — ir 
manys, kad žmoniškai elgiasi. 
Iš čia gaunasi mūsų tarpusavi
nės nesantaikos tarp pavienių 
asmenų ir organizacijų narių.

kelio. Taip ir užauga namuose 
visokiausi tikri niekdariai. Su

it irusios-divorsuotos šeimos yra 
pats pajėgiausias šaltinis krimi
nalistams atsirasti. Suardyk

Nė neklauskime, kedėl anas 
taip neteisingai kalba ir di.ba
kui jis gyvens neteisybėje, ko! 
jo asmenybė kalėdiškai neat
gims į normalaus žmogaus as
menybę. Už tai mes nesijaudin
kime ir neklausinėkime, kodėl
šitas ar anas taip niekus kalba, 
lokius netikusius darbus atlie
ka. Jie taip elgsis savo pakriku
sios asmenybės diktuojami. Kcl 
tokie asmenybe nepąsveiks, tol
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Announcing a new interest rate for
U.S. Savings Bonds:

jis bus nekalf4iški, įiežmonljki. 
netuuuneniškj,

Cž tai m»3 viri griebkimės už 
reikiąmos veiklos ir tik žmoniš
kai elkimės per visą mūsų gyve
nimą. šioa Kalėdos tegul muf 
paskątina dar daugiau gėrio sa 
vo artimui suteikti. Neklausy
kime visokių jausmais pabėgu
siųjų, visokių mėšlavabalių kri 
tikos. Kontroliuokime savus el
gesius, juos derinkime su tei 
šingumu ir tvarka. Tegul mūsų 
naųd ngi darbai kalba už mus 
Stenkimės iš visų jėgų artimui 
tarnauti. Visas jėgas ir patyri 
mą sunaudokime vien gėrio kū 
rimui apie save.- Pagerbimą bei 
paprikimą priimkime domėn tik 
iš pagirtą žmogaus, o ne iš 
mėšlavabalio.► -

Užsiaugbiima* asmenybe 
subrendusio žmogaus

Kaip kiekvienas gėris neatsi
randa pats savaime ant šios že
mės, taip ir kalėdiškas žmogus 
mūsų tarpe atsiranda tik at Ii 
kus tinkamus ir sunkius darbus 
Tėvai turi pradėti, auginti žmo
nišką, be kriminalinių nusitei
kimų asmenį nuo pat maržumėr 
savu pavyzdžiu, o ne liežuviu 
Trejopas pareigas tėvai turi at 
likti: vaiką, jie privalo žmonis 
kai mylėti, jo elgesius reikiama* 
kontroliuoti ir kisti jam ror 
maliai vystytis. Tik taip trejo
pai auginamas vaikas bręsta i 

'normalų žmogų.
' Bet iš kur gausi to tekius tė 
vus, kada dabar motinomis- 
tampa penkiolikmetės, mokyk
los nebaigusios ir jokiam dar
bui nepasirengusios. Tokie vai
kai tėvų visai nepažįsta. Tokios 
motinos eina vargti visą-gyve-. 
bimą ir kitus varginti: jos atsi
randą visuomenės globoje — h 
palieka visam laikui našta vi
suomenei. :

žmogus skąitcįi labiausiai iš-- 
yivystęs tvarinys ant žemės. Bet 
jis nemoka išauginti sveikai 
žmonėmis savo vaikus. Bepigu 

'svirbliui — jo vžftkai išauga lik- 
rąis žvirbliukąj^j.^virbliaiš.. Tik 
-ne žmogaus vaikai tokie įaimin- 
,gi ant žemės randasi.,•

Didžiausias žmogaus 
nemokdamas.

kinti vaikui pereiti iŠ vaikystė''r' 
į suaugusiųjų gyvenimą. Tame 
laikotarpyje tėvai turėtų įdiegti 
savo vaikams pagarbą vyres
niam, gerbimą svetimos nuosa
vybės ir gyvybės, o taip pat ir 
savos. - ' _

Žinoma, dabartiniai vaikai la- 
1 bai datųf išmoksta, bet kd jie iš
moksta -r- tai rfidejis klausimas 

; Jie išmoksta visa to, ko mes su 
auguskji juos mokome savi 

, PAVYZDŽIU, o ne liežuviu. U? 
tai šios Kalėdos mums visiems 
yra labai reikalingos. Jos pakar
totinai primena mums, kad tai 
ka tik geravaliams. Kitaip sa
kant, taika galima tik tarp tai
kingų (asmenybe subrendusių) 
jausmais susitvarkiusių) žmo
nių. Todėl nė nemėginkime 
žengti į šalį nuo šio teisingo ke 
lio, taip įsakmiai mums prime
nančią sunkiausią pareigą atlik
ti: asmenybe susitvarkyti — 
geravaliais tapti.

Laisvė be atsakomybės 
yra nulis

Visi dabartiniai be asmenybės 
žmonės rėkte rėkia laisvės. Jie 
jau pasinešė visokių laisvių ke
liais: jie lytiniame gyvenime vi- i 
sai pasilėido.'Jie religiniame gy- j i 
veninio visai užsnūdo. Jų lais-| 
varne gyvenime nėra vietos pat- j 
riotizmūi, tėvų bei vyresnių sa- 
yo amžiumi žmonių pagarbai. 
Taip laisvę be drausmės — be 

į atsakomybės pamėgusieji 
ta narkotikuosę, visokio 
nio ir rūšies įpročiuose, 
juos jaunus žudyte žudo.

skęš-

kuria

bų naudingumą, kada visi žino
me, kad žmogui dvi kojos rei
kalingos. Tokia paskaita moky
tojų suvažiavime buvo nušvilp
ta. O vis tik Bendruomenės laik
raštyje ji rado vietos. Visokios 
religinės spaudos turime iki va
liai — bet tikrai naudingos re
liginės literatūros mes nemato
me kaip savo ausų be veidrodžio. 
Mums reikia žmogaus užaugi- 
nimo žmogumi žinių. Mums 
trūksta psichologinio turinio

viskiams ateiti talkon visuose
reikaluose: kūno ir dvasios v»r-*

giausia, kad pagalba beveik ne
prieinama dvasia paliegusiam ir 
ekonomiškai susilpusiam. Visi 
bėgte bėga, vienas kitą aplenk
dami, saviškio išnaudoti, kaip 
galėdami jį apmulkinti..

Reikia klebonijose, organiza
cijų būstinėse įkurti saviškiams . 
patarimų centrus, kur neišsįga- 
Imtieji apturėtų pagalbą žalių

kingų. 0 apie sveikatos pagrin- kortelių gavime, savų sąskaitų;
dus mes esame tikroje dykumo
je: kiekvienas apjakėlis mūsiš
kį veda sveikatos vardan į svei
katos trūkumus. Yra ir tekių 
religinių iškrypėlių, kurie mėgi
na išvilioti santaupas iš lengva
tikių mūsiškių. Jie gąsdina žmo
nes velniais, pragarais, nepapil- 
dytų nuodėmių baisumais — ir 
perša savus išsigelbėjimui re
ceptus, tik daugiau už juos lupa 
kaip daktarai. Tik asmenybės 
susveikimas- išgelbės mūsiškius 
iš tokids apgaulės.

Pats laikas mums pradėti sa-

sutvarkyme, palikimo dalykuo
se ir visos eilės einamųjų rei
kalų atlikime.

Gydy tojai, kreipkime didesnį 
dėmesį į apsaugą nuo sumenki
mo ir į reikiamą mitybą. Moky
tojai talkinkime tėvams žmogu
je žmogų ugdant: kitaip net ge
riausios jūsų panstangos atkris 
nuo nežmoniško asmens kaip 
žirniai nuo sienos. Visi žinome 
dabartinės mūsų sunkenybes. 
Tas sunkenybes mažinkime ge
rais savo darbais. Dirbantiesiems 

(Nukelta į šeštą puslapi)

pamėgusieji išsidirbo sau naujai || 
moralę — tokią, kuri pateisinai 5$ 
visus jų visokiausiai nežmoniš-1 Sįl 
kus elgesius. Ir nė nemėgink Į || 
jiems ką nors žmoniško primin- j 
H: jie tol žmoniškumo nepasėji 
savins, kol asmenybėmis nesu- v 
sveiks, kol jausmais nesužmo- 
niškės — nesusitvarkys. w
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2624 W. Lithuanian Plaza’ Court
L. ir M. KUPCKEVIČIAI, savininkai

. Didžiausias žiųųgapS;7>:-mok 
Alimas yra jo nepajėgumas tai

Visko turime, bet stoko
jame reikąiingiausio |

Negalime pavesti vaiko auklė
jimą šalutiniams asmenims. šaT 
lia namų esantiems. Negalime į 
vien spausdinti knygas, visai 
nekreipdami dėmėsią į skaitan
čiųjų knygas prisiauginimą. Ne
galime kalbėti apie dviejų kai-

LINKSMU KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

Drau^ms ir Kostumeriams

K. J. Macke Realty Co.
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LINKI SAVO NARĖMS, JŲ ŠEIMOMS IR 
VISIEMS AMERIKOS LIETUVIAMS

LIETUVIŲ MOTERŲ DRAUGIJA

Here’s some gr Kd-news for 
all Americans. On June 1,1579, 
the interest rate on United 
States Savings Bonds, Senes E 
and H, was increased to

’Jhis 6Vž% rate will apply to 
new Bonds and to all outstanding 
ones. too. For Series-E Bonds 
that have not reached brigiital 
maturity of 5 years, the 
improved yield will be received 
as a hoiuis when the B.oncfe 
mature. For older Bonds ^nd 
Notes, and for Series H Bonds, 
the increase takes effegt. with 
their next semiannual intek est 
period, beginning on At-a < 
or aft er June 1.19711 lake

. stockVX 
ril Arfterica

Bonds are getting better all the 
time. This new 6^% interest rate, 
together with' the tax advantages 
available, makes Savings Bonds 
even more attractive.

And when you buy Savings 
Boi »• Is through the Payroll 
Savings Plan at work, or the 
Bond- a-Month Plan where you 
bank, Bonds are still the most 
convenient, easiest, safest way 
to save.

If you haven’t thought 
about Savings Bonds for awhile, 
this is the land of news that 

should inci'ease your 
interest.
Bonds are a better 

buy than ever before.

Kalėdų ir Naujųjų Metų proga
SVEIKINA CHICAGOS IR

JOS APYLINKĖS LIETUVIUS ______________ * _ ■ .

UrrLti KAŽ.\NAUSKAS, l’rcztdcntas

Mutual Federal Savings
AND M)AN ASSOCIATION

2 — Naujienos, Chicago X. u’, Tuesday, December 23. 1980

\ LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ 
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visiems geros valios lietuviams

S HILDA ir JULIUS KUZAS
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LOS ANGELES, CALIFORNIA
Ateitininkijos 70 mėty sukaktuvės

Gruodžio 14 d. Šv. Kazimiero 
parapijos salėje Ateitininkų sen
draugių sąjungos Los Angeles 
skyrius surengė viešą ateitinin
kijos sąjūdžio 70 metų sukak-
ties paminėjimą.

Skyriaus pirmininkas Jonas 
Motiejūnas trumpu įžanginiu 
žodžiu kreipėsi į publiką. Toliau 
be pranešėjo, be programos atli
kėjų “pristatįnėjimo”, mylėji
mas ėjo sklandžiai, kiekvienai^ 
kalbėtojui ir menininkėms ži- ? w nant kada scenon įžengti.

Prelatas Petras Celiešius at
kalbėjo trumpą maldelę?už mi
rusius ateitininkijos pirmūnus ir 
kitus veikėjus — narius-

Ignas Medžiukas, teisininkas, 
perželgė ateitininkijos steigimą
si ir veiklą istorijos eigoje, bai
giant šiais laikais ir viltimis atei
čiai. Turėjo užrašus, bet kartais 
nukrypdavo nuo bendros ateiti
ninkijos istorinės veiklos ir pa
pasakodavo įdomių savo išgy
venimų iš pažinties su vyriau
siais vadais.
.. Ateitininkijos istorija nuo ca
ro laikų. Veikta slaptai. .Tik po 
1917 m. revoliucijos į viešumą 
išeita. Nepriklausomybę atgau
nant- ateitininkų įnašas, vėliau 
valstybininkai, ateitininkai, klai
kios Stalino teroro dienos, nacių 
okupacija. Ir vis, daug pavar- 
flži^< ddug už-laisvę kovose ir 
Sibire žuvusiu.
y < * - -? ’ ■ **

Santūriai, bet vaizdžiai kalbė
jo Ignas Medžiukas. Nė viena ki
ta partija ar grupė neigiamai ne
paliesta, nors gyvenime tarp 
organizacijų būdavo ir dabar 
pasitaiko trinties. Net aplenkti, 
nepaminėti nė ateitininkijos- va
dų . (Dovydaičio ir Ereto) -areš- 
taį Smetonos valdymtr- laikais, 
tik prisimintas prez. A. Smeto
na, kad 1927 m. Palangoje atei
tininkų kongrese ateitininkus 
gerais, tautos sūnumis pavadinęs.

• Po šios istorinės apžvalgos Lie
tuvos dramos aktorės Nelė Venc 
lauskaitė-Apeikienė padeklama
vo Vinco Kazoko eilėraščius: 
“Gimtosios šalies vizija” ir “Vie
toje maldos”.

Lietuvos. kariuomenės kapito
nas .Martynas Sumantas, biržie
tis, trumpoje savo biografijoje 
priminė tuos laikus, kai slaptai 
įstojo į mokleivių ateitininkų bū
relį, kaip laikraštėlį leido, susi
rinkimus darydavo. Pirmasis pa 
saulinis karas .per Latviją nu- 
keldino jį. j Petersburgą. Lietu
von grį^o 1919 m. Baigė karo 
mokyklą. Sambūriuose nebeda- 
lyvavęs, bet širdimi likęs atei- 
tininkįjai artimas.

PreL P. Celiešius prisiminė 
laikus, kai jam klieriku esant 
kunigų seminarijoje proofesoria- 
vo trys žymūs ateitininkų vadai, 
gyvenimu ir būdu skirtingi, bet 
visi ėję į bendrą šviesą — į reli
giją ir į tautos kultūrinimą.

Stasys Šalkauskis dėstęs filo- 
soofijos įvadą. Dvarininkų kil
mės, lenkų kalba namuose, stu
dijavo rusų ir prancūzų kalbo
mis, bet ir lietuviškąjį sakinį bu
vęs gerai valdąs profesorius. 
Kalba patraukianti, .užburianti.

Pranas Dovydaitis kaimietiš
kos kultūros. Paskaitose neveng 
davęs išsireiškimų, kaip “aukš
čiau bambos neišseksi”, “snarg
lius” ir kt. Tai nešlifuotas, ne
auklėtas, bet geros galvos, įžval-

gus ir geros atminties religijų 
istorijos dėstytojas.

Pranas Kuraitis, prelatas, so
ciologijos dėstytojas, sustingęs, 
sušalęs, kaip mumija. Daug tarp
tautinių žodžių vartojo. Klieri
kai mažai ką suprasdavo. Ir uni
versitete kaip profesorius ir pa
rapijoje kaip pamokslininkas 
Kuraitis buvęs neįdomus. Bet 
buvęs nepaprasto išsilavinimo, 
nežemesnio, kaip St. Šalkauskis. 
Studentus pasikviesdavo, juos 
pažinęs įkalbėdavęs studijoms. 
Per privačias Kuraičio rankas 
praėję Girnius, Maceina ir Ivins 
kis.

Raimonda Apeikytė pianinu 
paskambino Juozo Gruodžio so
natos Nr. 2 antrąją dalf “Tykiai, 
tykiai”.

Aktorė Nelė Venclauskaitė 
Apeikienė padeklamavo Putino 
eilėraščio “Vergas” antrąją dalį i 
•r B. Brazdžionio — “Paskutinis j 
pasmerkto-myriop žodis”. -

Abiem menininkėm sendrau
gių pirmininkas J. Motiejūnas 
įteikė gėlių. Raimonda Apeikytė j 
dažnai losangeliečių publiką džiu j 
gina savo pianistės gabumais, j 
tačiau gaila, kad tokia gera įde-j 
klamuotoja Anelė Apeikienė- 
Venclauskaitė reta viešnią lo- 
sangeliškės scenoje.

Baigdamas programa, J. Mo
tiejūnas skaitė ateitininkų fede
racijos vado Juozo Laučkos laiš
ko ištrauką, kuria jis džiaugėsi 
ne tik sendraugių veikla, bet kad 
priauginta ir ateitininkiškojo 
jaunimo, į 
kitur besireiškiančio^

Deja,

Vū ¥ .
-

Dr. Kosto R. Jurgėlos, VLIKo v-bos vice
pirmininko politiniams reikalams, 

pranešimas VLIKo seimui
Dar 1979 m. birželio 9 d. Val-r ba atskiru leidiniu išleistų visus 

j dybos posėdyje kėliau klausimą 
i apie galimas įstatymines teises 

ir ribojimus veiklai ne “ameri
kiečių*’ grupėms, VLIKo vardu 
pasireiškiant JAV Valstybės 
Departamente, Kongrese, tarp-

• tautiniuose telkiniuose ir infor- 
J macijos organuose. Taipgi kė- 
i liau sumanymą į'Valdybą kocp-
• tuoti vieną ar du atvykėlius iš 
Į Lietuvos. Kėliau ir . pasirucči- 
: mus Madridui, kai anuomet vy

riausybės nesirengė ten kelti 
politinius ar apsisprendimo klau
simus, ir tenkintis socialinių pa
žeidimu reikalais. Be to, Fascell 
Komiteto ir šalies Prezidento

puikiai stovyklose ir pranešimuose nebuvo poskyrio 
apie Lietuvą ar Pabaltijį nebent 

geroje-šimtinėje publi-J Sovietų Sąjungos poskyryje už- 
kos nė dešimt nebuvo-'to ‘ateiti-j simenant vieną kitą lietuvį. 

‘ Ra viriau “žmogaus teisių” srity
se nesiriboti Helsinkio susitari
mais: reikia kelti ir Jungtinių 

kJr‘stovyklavimas, kur iškyla- Tautų Chartos ■ įsipareigojimus, 
vimas, kur linksmas judėjimas—J kaip vėliau padarė 45 baltie- 
jaunimas, koks jis bebūtų, — 
su jaunimu mielai bendrauja;

?.p:e Lietuvą ar Pabaltijį nebent

ninkiškojo jaunimo. Taigi, beri- Į Raginau , 
dra liga: jaunimas nemėgsta se
nųjų istorijos prakalbų, bet jei

NKVD AKGB dookumentus, ka
daise karo metu iš Lietuvos per 
Švediją gautus ir LAICe mano 
globotus, kurių dalis buvo pas
kelbta “Lithuanian Bulletin” ir 
Kersteno Komisijos. Klišės ir 
visi re:kalingi vertimai buvo 
su LAIC archyvu perkeltą į Chi- 
cagą, — papildant gal dar Rib- 
bentropo-Molotovo dalybų ei
ga, ir iš pokario svarstybų.

Deja, aname posėdyje pritrū
ko laiko svarstyti, ir nutarta 
laukti kitame posėdyje PLB ry
šininko pranešimo apie PLB po
litinės veiklos planus.. Tačiau 
sekantis ir eilė paskesnių Valdy
bos posėdžių buvo “PLB ryšinin
ko incidento” veik monopolizuo
ti dėl PLB posūkio į dissidentinę 
veiklą. Tadgi principinius poli-

z

čiai.” Helsinkio grupės naudo
tinos šalia Amnesty Intematio- 

Sugiedojus ateitininkų ir tau- J naU ACEN (Assembly of Capti- 
tos himnus, šios popietės progra- ve European Nations), ar Capti- 

. ma baigta. Sendraugių valdybos ve Nations Assembly, nustatyti
vieningą nuoseklią politinę lini
ją, vis išskiriant Lietuvą iš So-

.kiti nariai yra: Rita Bureikienė
sekretorė, tPranas Grušas iždi
ninkas, Julius Raulinaitis jauni-j vietų Sąjungos ribų ar rusų di- 
mo reikalu vadovas. I sidentų . .

Į
Gerų švenčių visiems skaity

tojams, Naujienų bendradar-
Ypatingų klausimų tarpe nu

rodžiau tęstinas pastangas išlai-
biams ir spaustuvės bei redakci- • Kyti Lietuvos diplomatines įstai
gos štabui- Ir manasis jaunimas Sas akivaizdų ---- ------ 
šaukiasi pagalbos. Mokyklos 
atostogos. Didelis anūkių noras 
prie Lake Tahoe kalnuose pas-Į
lidinėti (ski), reikia vairuotojo, I Jus'°s polemikos spaudos. Taip-

į suverenumą, 
— jei įmanoma, išvien su lat
viais ir estais, derintis su ALT 
ir PLB, vengiant ką tik prasidė-

tad iškeliauju į Kalifornijos šiau
rę. Prie rašomosios mašinėlės 
tik po Kalėdų beprisėsiu. Tad 
laimingų ir ateinančių metų!

-NAUJA KNYGA 
APIE PRŪSUS

Lothar Kilian. Zu Herkunft 
und Sprache der Prussen. / Mil 
Worterverzeichnis Deutsch-Pru- 
ssisch. 1980. Rudolf Habelt Ver
lag Gmb H. Bonn.

Autorius dr. Lothar Kilian vo
kiečių yra skaitomas aisčių-bal- 
tu tautos žinovu. Alums, lietu- 
viams, tuo ypatingai įdomus, 
kad jis laikosi ir pakartoja dar 
po Pirmojo Pasaulinių karo po
litiniais tikslais įvairių nacių 
autorių (tarp jų Georg Gerullio, 
mūsų kalbininko K. Būgos) te
zę, kad prūsams priklauso sūdu
viai, sembai, “nadruviai” su 
“šalaujais”; taip, kad mažlietu-

gi išryškinti buvusios Valdybos 
sandėrį su ne visų ukrainiečių 
pripažįstama vyriausybe, ir ga
limus dvišalius ir daugiašalius 
telkinius sų ukrainiečiais ir bal- 
tiečiais. Plėsti bendradarbiavi
mą su Pasauline Baltiečių San
talka. Lietuviu teisėms Seinų 
vyskupijoje ginti — bendradar
biauti su ALT ir PLB, ir kon
takte su lenkais Pavergtųjų Sei
me. Irgi išvien su ALT ir PLB, 
siekti Vilniaus atkivyskupijos 
priskyrimo bažnytinei Lietuvos 
Provincijai, nusistatyti dėl LB 
raginimo rašyti laiškus perse
kiotojams Lietuvoje, ir dėl PLB 
ryšininko sumanymo svarstyti 
lietuvių karo belaisvių statutą 
“SSSR karo su Kinija” atveju. 
Galop raginau dėti pastangas, 
kad ALT ir (ar Kultūros Tary-

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

■ BCPKCTINGAl IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nno

Sekmadieniais nuo 9 vaL ryto iki 8:30 vai vak.
D. KUHLMAN, R.S., Regiatruotai vsistininkAa

Tel. 476-2206

I viai tarytum būtų XV-XVI šimt- 
1 mečio kolonistai iš D. Lietuvos.

Knyga turi 171 psl. teksto, 
12 žemėlapių ir 2185 prūsų (?) 
kalbos žodžių žodynėlį.

Nepriklausomos Lietuvos lai
kais keletas mūsų kalbininkų ir 
istorikų yra išsimokslinę vokie- 

' čių nacių mokslininkų žinioje 
ir įtakoje, liko jų įtaigoti, net 

, lietuvių tautai kenksmingo
mis, neobjektyvaus mokslo te
zėmis. Labai būtų laikas, kad 
dabartiniai niekienb nevaržomi 
mūsų mokslininkai senus šio 
autoriaus jtaigojimus pristatytų 
objektyvaus mokslo šviesoje.

tinės veiklos klausimus dažnai 
teko apspręsti-telefoniniais po
kalbiais ir laiškais su VLIKo pir
mininku ir kitais. Sunkumų bū
ta ir dėl kelių vicepirmininkų 
pareigų ir jurisdikcijos nenusta- 
tymo-

Mano asmeniškai tikrai daug 
laiko įdėta “rezoliucijos 200” do
kumentacijai ir svarstyboms Bal- 
tiečių Santalkoje. Net gavus “45 
baltiečių” deklaraciją, mūsų kai
mynai vis tebekalbėjo apie “rug
pjūčio 23” dalybas, tarsi Lietu
vos likimas irgi buvo pavestas 
Maskvai anuo susitarimu. Teko 
atitaisinėti; Galop' ir mūsų kai
mynai pasiruošimuose Madri
du! pradėjo cituoti ir “rugsėjo 
28” dalybas ir Berlyno sutikimą 
už Lietuvos pasienio perleidimą 
Maskvai gauti kelis milijonus do
lerių auksu. Galop, sudėtingų 
svarstybų keliu buvo paruoštas 
bendras memorandumas Madri
do Konferencijai. Tačiau pasku
tiniame posėdyje estų atstovas

reikalavo viską trumpinti, Ka
dangi dokumentacija turėjo būti 
darooma paskirų kraštų atski
rai, sutarėme dėl trumpinimų. 
Tik Madride gavau gerai pa- 
luoštą latvių dokumentaciją. 
Nei estų dokumentacijos, nei To
mo Reme.kio leidinio, nemačiau. 
Dėl lietuvių kelių organizacijų 
nesuderintos veiklos, nesitarimo 
ir “laukimo kitų” — tiksli doku
mentacija Lietuvos reikalais Ma
dride nebuvo pateikta, apart 
International, o gal ir mūsų “di
sidentai” ką nors paruošė.

“45 baltiečių” deklaracijos, 
arba “Baltiečių Chartos”, buvo 
keli paskubomis paruošti netiks
lūs vertimai, skleidžiami kelių 
grupių. Man teko, pasitariant su 
dr. Domu Krvicku, paruošti ga
lutinį juridiniai tikslų tekstą 
anglų kalba. Šalia bendro su 
Baltiečių Santalka memorandu
mo, buvo mudviejų su prof. 
Krivicku paruoštas jungtinio Lie
tuvos Diplomatijos Šefo ir VLI-

Kq memorandumo Madrido Kon . 
fereheijai projenktas. Ministe- J 
ris Lozoraitis nesutiko tą Jung- 
tinį memorandumą įteikti ko- ’ 
munistų valdomų valstybių vy- < 
riausybėms. Tad jį abiems pasi- _• 
rašius, VLIKo pirmininkas as- x 
meniškai įteikė nekomunistinių 
šalių vyriausybėms.

Kai dėl 45 baltiečių deklaraci
jos, VLIKo Valdyba buvo jų 
tarpininkė svetur ir įvykdė dek
laracijos nurodymus: jos rusiš
ką tekstą, su ankliškū, vokišku 
ar prancūzišku vertimu, įteikė
me arba paštu pasiuntėme Tau-, 
tų Sąjungos (kur Lietuva, Lat
vija ir Bestija buvo geram stovy 
nariai iki galo) įpėdiniui, Jung
tinių Tautų gen. sekretoriui, vi
siems Atlanto. Chartos ir Helsin- 
kio Akto signatarams, įskaitant 
Brežnevą, Suomiją, Kubą, Ni* 
karagvą, Lenkiją, Rytinę Vokie
ti j ąą, Jugoslaviją, Bulgariją Ru-į 
muniją ir tt.

(Nukelta į penktą puslapį)

Sveikinu savo mielus gimines, ištikimus 
draugus ir gerus kaimynus; 

linkėdama jiems-LINKSMŲ KALĖDŲ 
ir LAIMINGŲ NAUJŲ'METŲ.

MARION DAMBROS 
6918 So. Rockwell St. :

— Chicago, IL 60629 “• f

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 
mūsų klientams, draugams ir pažįstamiems

SU ŠVENTOMIS KALĖDOMIS VISUS 
SVEIKINA IR LAIMINGŲ NAUJŲ 

METŲ VISIEMS LINKI

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ NAMŲ 
SAVININKŲ BRIDGEPORTE

• i

Valdyba ir Nariai

k

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujųjų Metų 
linkiu mūsų klientams ir draugams

MARQUETTE DELICATESSEN
DANUTĖ KURAUSKAS

Skanus namie darytas ir importuotas maistas
Priimam užsakymus pobūviams

2553 W. 71 St. — Chicago, Ill
Tel.: PRospect 6-2717 (

A

I

| Linksmų Kalėdų ir Laimingu Naujų Metų y
J “ ‘ f
į linki visiems savo klientams ir draugams §

BALTIC BAKERY
JUOZAS ANKUS

4627 So. Hermitage Ave. Tel. LA 3-1510S

IR ANTRA KRAUTUVE

?2616 W. 69 St Tel. 737-6784*5

»

STANLEY ŠAKINIS
. ' -r LIETUVIS DAŽYTOJAS

Dažo namus iš lauko ir iš vidaus. Darbas garantuotas.

4612 So. Paulina St Tel. YArds 7-9107

Linksmų Kalėdų ir Laimingų 
NAUJŲJŲ 1981 METŲ 

linkime visiems savo kostumeriams 
draugams ir pažįstamiems

I

BRIDGEPORT DELICATESSEN
3263 So. Halsted St., Chicago, Hl. 60608 

Phone CA 5-6696
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LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ

linki savo klientams, draugams ir 
pažįstamiems

A. G. AUTO REBUILDERS
3518-24 West 63rd Street 

Tek: 776-5888 
Chicago, UI. 60629

ANICETAS GARBAČIAUSKAS, sav.
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Visa tai buvo daroma vardan draugystės, kuria buvo surišti nuo pat jaunų dienų būsimas kunigas ir būsimas enkavedistų viršininkas. Autorius matomai iškelia savotiškai naują idėją, kurią jis pats sekančiai apibūdino: “Kai idėja išskiria, tai draugystė jungia... Ar idėja yra didesnė dorybė už draugystę, kuria remiasi žmoniškumas ir apskritai gyvenimas? Ar keršto idėja nepralenkia pačios nusikaltimo idėjos?“ (Draugas, 15.IV. 1978).Tokia savo romane keliama idėja autorius netiesioginiai grindžia “bendradarbiautojams”

tyvus, kurie vis labiau įsigali 
mūsų demoralizuotoje visuome
nėje.

Iš romano eigos išplaukia ir ki
ti Gordono gelbėtojų motyvai, 
nes artėjant antrajai bolševiki
nei okupacijai, tikėtasi per drau
gystę su pačiu raudonuoju vel
niu išgelbėti savo kailius ir ko 
gero išvadoti ‘savo artimuosius 
iš Sibiro tremties.

Trumpai tariant, šiame klai
kiame minčių ir veikėjų raizga
lyne neišryškėjo nei viena pozi-Kam tuomet reikėjo su tokiu nevykusiu kūriniu eiti į platesnę amerikiečių visuomenę? Ar

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išakyna aekmadieniua, 
ryto 9 vaL ryto iki 5 vaL popiet Šeštadieniai* — iki 12 vaL

Kurios organizacijos yra patriotines?
Ramojus neseniai Drauge klausia: ...“Kaip nusta

tyti Įvairių kitų lietuviškų organizacijų “patriotišku
mo” laipssnį? čia man atrodo jau galvosūkis”... Ir jis 
išvadina kelias asmenų grupes, kurias, jo manymu, tik
tų vadinti “patriotiškomis” organizacijomis. Nežinia 

kodėl žodi—patriotas — Butėnas visada rašo kabutėse. 
Qal jis mano, kad visai tą žodį reiktų išmesti? Gal reik
tų vadinti “liaudies veikėjais”?

KYp matom, ir dabar i pirmiausia, jam užkliuvo šau
liai su savo uniforma. Jis ir vadina juos “patriotiškiau
siais” kabutėse.

Išeivijoje Ramojus teranda keliolika asmenų, ku- 
rie YuBėtų” teisę vadintis patriotais Be’ kabučių! Jis jau 
neranda nei vienos, organizacijos, kurios' negalėtu- 
m e vadinti patriotine.

Aš manyčiau, kad Ramojus pradėjo patriotų ieškoti 
ne iš to galo, pritrūko kantrybės ir nerado organizaci
jos, kurios Begalima vadinti patrotine. Jis pradėjo nuo 
asmenų. Reikia imti plačiau. Patriotais, be kabučių, va
diname ne 
gavo vyčit 
tuvais a.l 
kryžių,.

Aš manau, kad nevardinant atskirų asmenų, kaip da
ro Ramojus, išeivijoje visos organizacijos, kurios vie
nokiu ar kitokiu būdu prisideda prie Lietuvos laisvini
mo darbų, vadiname patriotinėmis organizacijomis. Ra
mojus nedrįso pasisakyti, kuriuos asmenis ar organizas 
cijas išeivijoj negalima vadinti patriotinėmis organiza
cijomis. Aš manau, kad ir čia galima trumpai apibrėžti. 
Pirmiausia negalima vadinti patriotiškomis organiza
cijomis visas lietuvių komunistines ar prokomunistines 
organizacijas, nes jos pritaria rusų orkupacijai Lietu
voje ir savo spaudoje giria okupanto darbus.

Taip pat ir tie asmenys ar organizacijos, kurios vie
šai nepasisakė, kad pritaria rusų okupacijai, bet ben
drauja su okupanto agentais, kaip dr. Nemicgas juos 
vadina “lietuvių tautos išdavikais” ir deda visas pas
tangas, kad Lietuvos laisvinimo darbą trukdytų, jų vei
kėjus visais būdais šmeižtų.

tik tuos pulko, kuopos ar būrio vadus, kūne 
kryžių, bet ii' tuos eilinius, kurie su savo šau
kė- žygi, už kurį vadas gavo vyties

Kada rusai 1940 metais okupavo Lietuvą, tai visos 
Amerikos senųjų lietuvių išeivių organizacijos prisidė
jo prie ALTo, Lietuvos laisvinimo organizacijos steigi
mo ir jos darbų vykdymo. Tai tas visas, lietuvių argani- 
zacijas ir vadiname patriotinėmis be kabučių. Tik lietu
vių komunistų organizacijos nerėmė ALTo darbų, to
dėl jų nevadiname patriotinėmis. Naujai lietuvių išeivių 
bangai atvykus Amerikon, iš karto visos jų organizaci
jos prisidėjo prie ALTo darbų. Tik vienas kitas asmuo 
nuėjo dirbti su komunistinėmis organizacijomis. Many
čiau, kad ir dabar lietuviams išeiviams tas pats matas: 
tebegalioja t. y. tie asmenys ar organizacijos, kurios re
mia VLIKo ir ALTo darbus yra patriotinės organizaci
jos, o kurios griauna ar trugdo jų darbus ir šmei
žia ir niekina jų vadus, negalima vadinti patriotinėmis 
organizacijomis.

Mūsų žymus valstybininkas . "prelatas M. Krupavi- 
čius yra pasakęs... “Kovoti su savo politiniais veiksniais, 
partijomis ir jų veikla, yra padėti priešui ir jo, priešo, 
darbą dirbti tremtinių tarpe”. Manyčiau, kad visus 
tuos, kurie kavoja su laisvinimo veiksniais, prelatas ne
vadino patriotais.

Kaip galima ir tuos asmenis vadinti patriotais, ku
rie sako, kad Lietuva dabar nė okupuoti, nes rusai iš
laisvino. Todėl negalima dabar sakyti ar rašyti “oku
puota Lietuva”. Tokie asmenys ir nerašo “okupuota 
Lietuva”, o tik tarybinė arba tiesiog Lietuva.

Nenorėčiau sutikti su Ramojaus tvirtinimu, kad 
visi Lietuvos savanoriai, Vyties kryžiaus kavalieriai ir 
kiti, kurie savo gyvybę aukojo atkuriantį Lietuvos lais
vę, be išimties ir dabar turi būti laikomi, patriotais. Yra 
asmenų, kurie laikui bėgant, dėl vienokių ar kitokių są
lygų, pakeitė savo Įsitikinimus, savo pažiūras i Lietu
vos laisvę. Gal okupanto agentai priėjai ir Įtikino, kad 
dabar, rusams okupavus Lietuvą, Lietuvai ir lietuviams 
geriau? Toks asmuo nebesutinka su Lietuvos laisvini
mo darbu. Jie ne tik kad širdyje nepritaria jų veiks
mams, bet dažnas ir aktyviai, žodžiu ar spaudoje nieki-' 
na jų darbus ir šmeižia jų vadus. Tokių asmenų, manau, 
irgi negalima vadinti patriotais.

Perskaičius Ramojaus straipsnį, darosi Įspūdis, kad 
vis dar šauliai su savo uniforma Ramojų veikia taip 
pat, kaip ir bulių veikia raudona spalva.

Ignas Petrauskas

tam, kad parodytume lietuvių 
tautą, esančią persunkta antise
mitizmu ir pilną pataikūnų, kurie lengvai įtikėjo į komunizmo pasaulinę pergalę ir žydi jos triumfą. Ar tai nėra sarkastiškas pasityčiojimas iš nacizmo ir komunizmo aukų, kuriems neva buvd dedikuotas šis romanas?Ne tam yra rašomi šie žodžiai, kad sugėdinus autorių, jury komisiją, leidėjus. Tie žodžiai buvo rašomi vos išėjus šiam romanui lietuvių kalba- Jei anuomet autorių, jury komisiją ir leidėjus nepaveikė dr. J. Griniaus įspėjimai, neversti šio romano angių kalbon, nes sudarys svetimtaučių tarpe neigiamą nuomonę apie lietuvių tautą, tai ką bekalbėti apie šių eilučių rašė- ją, ar kitus, kurie irgi kritiškai buvo pasisakę prieš autoriaus sudarkytą ir išniekintą Lietuvos žydų tragedijos pristatymą.Su šio romano vertinimu iškyla kiti momentai apie kuriuos teks plačiau pakalbėti. Labai galimas dalykas, kai tai su apgai lestavimu paminėjo AL Baronas Draugo vetdamajame, kad išėjęs romano vertimas neranda platesnio kelio į amerikiečių skaitytojus ir liks vien antrosios ir trečiosios lietuvių išeivijos tarpe, neįkandančios jau lietuviško rašto. Tai būtų labai džiugi naujiena visai lietuviškai išeivijai, nes iškelti autoriaus antisemitiniai ir kiti dvasiniai dura blai nusėstų vien dypukiškoje bendruomenėje.Tačiau yra antras galimumas,

tikėtis griežtos reakcijos. Tuo labiau, kad Vakarų Europoje ir Amerikoje didėjant antisenūtiz-ta į tas etnines ar religines grupes, kuriose šie reiškiniai pasireiškia.

KAZYS BORUTA

SVEČIUOSE PAS ČIURUONIUS
(Tęsinys)

Mama šypsodama išdėstė tešlą" keptuvėje, 
mes, vaikai, sulaikę kvapą, laukėme, kokį nepa
prastą Įspūdį padarys Motiejienei. Štai jau viena 
pusė blynų apkepė. Kastuko vikri ranka išmeta 
blynus į viršų, jie visi apsiverčia ore ir visi vienu 
laiku... nukrinta Į židinio skylę. Keptuvę Kastu- 
kas patraukia Į šalį.

Juokas, apsivylimas, apmaudas.
Kaimynė Įsižeidusi pasisuko namo:
— Didelio čia daikto! Tokių štukų kiekvie

nas gali padaryti.
O Ės tukas, lyg nusikaltęs, šypsosi:
— a\ IiCp adarysi! Du kartu tie patys ste

buklai nesirodo.
> t ♦

Vėliau, kai suaugo Čiurlioniu šeima ir atlie

tų muzikos vakarais. Pats sėsdavo prie portepi- 
jono, o visi kiti muzikantai — kas už keptuvės, 
kas už varinio dubenio, kas už skardinės, — net 
piesta ir ta pavirsdavo muzikos instrumentu, — 
visi drauge pradėdavo groti kiekvienas savo inst
rumentu, o patys mažieji, prisiderindami prie 
bendro tono, taip savo galią rodė: Žvirbliukas, 
jauniausia sesytė, cypė, kiek Įstengė, o Liamoriu- 
kas, Šuniukas, — ir tas muzikantu pavirsdavo — 
staugė nesavu balsu. Tokia klaiki, pagoniška mu
zika pasigirsdavo, kad net visų kaimynų šunes 
pradėdavo staugti ir visi Druskininkai skam
bėdavo.

Tėvas, pasiėmęs lazdą, išeidavo Į kiemą ir da
bodavo, kad koks netikėtas užpuolimas neįvyktų 
ant muzikantų. Ir tikrai kartą užgriuvo svetima 
šalis. Klebonas Voleika, vaikščiojanti dorybė ir 
lenkiška fanaberija, neiškentė ir atbėgo paklau
syti pagoniško koncerto. Siaubas pagavo dievo
baimingą ausį, kai priartėjo prie Čiurlioniu sody
bos. Tokie klaikūs garsai veržėsi pro atdarus lan-

tuvėjo, lenkpalaikiai, kurstomi klebono Voleikos, .gus, tarsi pasaulio galas atėjo. Prisėlino klebonas 
šnairomis žiūrėjo į Čiurlioniu namus ir praei-1 arčiau, norėdamas Įsitikinti ne tik ausimis, bet ir
darni žegnodavosi:

— Czarowniki tutaj, pdganie mieszkają. Kal-
akimis, kas čia darosi. Ar tik neprasivėrė pra

ba H^uviškai. Visą laiką pas juos muzika. Tikri
pagony--.

Y. kad palinksmintų kaimynus ir
papiktiu: !>onija, surengdavo tikrus pa-

Kon^tanUnas juos vadino ry-

garo vartai tų čėrauninkų litvomanų namuose? 
Bet vos priartėjo klebonas prie trobos kampo ir 
jau žvilgtels pro langą, kai išėjo iš trobos tėvas 
su lazda, neseniai klebono atleistas iš vietos-Už 
lietuvybę, piktai sukosėjo ir rūsčiai apsižvalgė. 
Ką dabar daryti? — Klebono net blusos apmirė

Jordi Bonas. Viduržemio jūros vaizdas..
lesniam laikui, bet ji savaimiai sines žudynes Lietuvoje okupan- 1 neišnyks. Svarbu numatyti kaip tai panaudoja ne nusikaltimų iš- susiklostys artimiausioje ateity- aiškinimui objektyvioje šviesoje, ' je santykiai tarp Sovietų Sąjun- i bet su tikslu sunaikinti bet ku- gos ir Vakarų demokratijų, kuriuos lems Lenkijos įvykiai.Jei priešingumai tarp, abejų stovyklų įsitemptų iki tekio laips nio, kad sugrįžtų šaltasis karas, tai vakariečių dėmesys vėl būtų nukreiptas Į šio karo laimėjimą ir i visus antisemitizmo reiškinius, karo nusikaltėlių paieškojimus, bus žiūrima pro pirštus, kaip buvo daroma pirmojo. ' šaltojo karo metu.Antruoju veiksniu, tenka laikyti Artimųjų, Rytų didėjančią krizę, į kurią, gali būti tiesioginiai Įveltas Izraelis, kas vėl nustumtų ideloginius konfliktus į šalį.

rį tautos pasipriešinimą ir sugniuždyti laisvės siekimą. Antra, Lietuvos žydų tarpe pasitaiko religinių fanatikų, panašiai lietuviškiems antisemitams, sten giasi nacių ir jų talkininkų įvykdytas masines žudynes primesti visai lietuvių tautai, kas vėl prasilenkia su teisingumu ir tiesa.Iš kitos pusės visą reikalą su- komplikuoja įsikūrusi sukilimo pasėkoje Laikinoji vyriausybė, kurį pirmuoju jšaėb ‘ nutarimu abSnė Lietuvos žydams pilietines teises,' išskyrus Vyčių or- deno kavalierius.
šauja artėjančio pavasario. Tolygiai vienas antisemitinis romanas dar nereiškia lietuviu anti-čiau lietuvišką išeivijos spaudą, tai tam tikroje jos dalyje pajun-sunktas visas romanas. Šios spau dos dalyje su antisemitiniais proveržiais yra puolama visu įniršimu Vakarų demokratijų vedama pasaulinė ir vidaus politika, jos idealai ir moralė. Tai labai liūdnas ir drauge pavojingas, reiškinys, kuris savo įsibėgėjime, anksčiau ar vėliau, susidurs akistaton su Vakarų demokratijos gynėjais- Dėl kovos pasekmių neturime abejoti.Žvelgiant į šią problemą realiau, turime imti dėmesin kitus faktus ir įvykius, kurių konfrontacija tarp Vakarų demokratijų ir kylančių antidemokratinių jė-

Negalint -pilnumoje įžvelgti ■ žydirnaikinimas Lietuvoje ne sudaręisjšimtinos dramos nacių okupacijos laikais. Vienu, sykiu buvo likviduojami čigonai, apie kuriuos niekas neužsimena. Buvo mėginta suvaryti visus lenkus į getus, bet tam okupantai nerado lietuviškos savivaldos pritarimo, kas išgelbėjo juos nuo mirties.

kuria kryptimi pasuks pasauliniai nykiai, dar nereiškia, kad galima lengva ranka numotf į kylančias antisemitines nuotaikas lietuvių išeivijoje, kurios yra tampriai .surištos su antidemokratinėmis ideologijomis ir priešišku nusistatymu Amerikai- Žinau iš. savo kartaus patyri-ideologinius protus yra beprasmiai, nes pastarieji yra įsitikinę | savo neklaidingumą ir su panieka atmeta bet kurią kritiką ar aiškius įrodymus. Pagal liaudies patarlę: karvės lipti į medi neišmokysi, tos išminties reikia ir laikytis. Ypačiai pamokslavimai ar griaudehimai bet kuriomis temomis lieka be pasekmių.Kas tuomet darytina? Lietuvos žydų tragedijos klausimas yra nepaprastai komplikuotas ir opus. Viena, keliamas žydų ma

An- Kairys savo romanui medžiagą rinko, anot jo paties pasakymo, per 26 metus, bet vietoje istorinės tikrovės atvaizdavimo, kurios fone vyko Lietuvos žydų tragedija, jis sukūrė fiktyvią situaciją, kurioje visus Lietuvos žydūs padarė atsako- mingus už įvykdytus bolševikų nusikaltimus, neišskirdamas iš jų tarpo koloborantų ir kvislin- gų, kurie buvo užsipelnę pasmerkimo ir bausmių, kaip jų naciniai antrininkai.(Bus daugiau)
iš baimės. Spruko Į pašalį, kad nepamatytų ir kai
lio neišvanotų. 0 tėvas, pastebėjęs šmėkštelėjusį 
ilgaskvernį, dar tyčia šunį užsiundė:

— Uže, vagį!
Klebonas, užmiršęs visą fanaberiją, šoko iš 

strioko per tvorą ir užsikabino sutaną už tvoros. 
Pasikoręs mataškuoja kojomis ir rankomis, o už
siundyta Lamsė griebia už kinkų. Tikra velniava, 
jei ne blogiau. Spiaudydamasis ir žegnodamasis 
atitrūko nuo tvoros ir pabėgo suplėšyta sutana 
be kvapo, palydimas pragaro muzikos. Užtat kitą 
sekmadienį ir išdrožė smarkų pamoksią:

— Broliai ir seserys Kristuje! Pragaro vartai 
pas mus atsivėrė. Tikri pagonys tarp mūsų atsi
rado. Einu vieną vakarą pasivaikščioti ir savo 
aveles aplankyti, žiūrėdamas, ar dorai, krikščio
niškai gyvena. Ogi prieinu prie vienų namų — 
šauksmas, klyksmas, šunų staugimas — tikros pa
goniškos orgijos. Nusiminęs einu prie kitų namų, 
— ogi dievo malonė: šeimos galva su visa šeima, 
dievobaimingai suklaupę, meldžiasi, karunką gie-

duodavo lenkiškai, o šiokiomis dienomis kalbėdavo 
ir bardavosį lietuviškai. Ypač pasižymėjo Pau
liaus žmona, praminta Tripaila, šmailaliėžuvė 
rėksnė moteriškė. Tai ji kas vakaras su savo švo- 
geriu Miku, zakristijonu, — kartais prieš karun
ką, kartais po karunkos — pradėdavo per tvorą 
visų šventųjų litaniją, o kai pritrūkdavo šventųjų 
ir prakeiktųjų, tai rėksnė Tripaila, senu dzūkišku 
papročiu užsivertusi sijoną, rodė — “nuogų šik- 
nų”, o dievobaimingas zakristijonas varstė špy
gomis ir spiaudėsi. .............

Tokių kartais pasitaikydavo pagoniškų ir 
krikščioniškų koncertų Druskininkuose. Bet-tai 
buvo tik pramogos. 0 gyvenimas plaukė savo 
vaga. ■

* * * •
Buvo Druskininkuose ir kitokių kunigų. Pas 

Čiurlionius užeidavęs mažas, žilas senelis. Tai se
niausias Druskininkų klebonas, o tada jau eme
ritas kun. Dževinskis. Buvo labai nuoširdus žmo
gus. Norėdamas padėti skaitlingai Čiurlioniu

da. Štai kur, pamaniau, krikščioniška šeima, vi
soms šeimoms pavyzdys. •

Ta krikščioniška šeima buvo Miko M., kuris 
laižėsi prie Voleikos ir, jam pataikaudamas, net 
lenkiškai švebeldavo, skųsdamas litvomaną var
gonininką Čiurlionį. >

■M. buvo trys broliai, kurie gyveno gretimose 
sodybose. Visų trijų šeimos, sekdamos ponus ir 
pataikaudamos klebonui, sekmadieniais švebel-

šeimai, tyčia atnešdavo ką nors pataisyti ir labai 
dosniai už tai atsilygindavo.

Tai buvo tikras Čiurlioniu šeimos, o ypatin
gai motinos bičiulis. Dažniausiai ateidavo su ry
šulėliu po pažasčia — sena sutana ir lauktuvėmis^

— Gal būt, ponia Konstantiene, — švelniai 
kreipdavosi Į motiną, — turėsite truputį laiko su
taisyti mano seną sutaną. (Bus daugiau) 4 — Naujienos, Chicago, III., Tuesday, Dec. 23. 1980
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ARMAGEDONAS IR PO JO - PASAULINE TAIKA
■"Jh kuriate kuri hebraUkai vadinama Arma^aden*

(Apreiškimo 16:16) 
•. » •

35. Mes tikrai žinome, jog taip bus, nes pranašystė parodo, kad 
dieviškojo patvarkymo pasekmėse visų tautų, kartu ir Izraelio, 
kurį Viešpats išgelbės savo stebuklingu apsireiškimu, akys bus 
atidarytos, kad pamatytų jo garbę. Tąsyk visos tautos sužinos, 
kad danguje yra Dievas, kuris per savo dieviškąjį Kristų vieš
patauja žmonių vaikams.

Tyras Mokslas
Apreiškimo' 16:13,14 kalbama apie “tris netyras dvasias”, ku

rios turės galingos įtekmės surinkime tautų “Visagalio Dievo di
džiosios dienos kovai”. Tyroji arba šventoji dvasia Biblijoje vadi
nama tiesos dvasia, kuri išeina iš Kristaus Evangelijos. Jos ypa
tybės yra meilė, džiaugsmas, ramybė, gailestingumas, kantrybė 
ir taip panašiai.

iV. RAŠTO TYRINĖTOJAI, 5421 So. Mozart, Chicago, IL 60632

HR PATIL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

WavMmter CemwnHv Htniku* 
Medicine* direktorių* 

i9M S. Manteia R<U Wericterter, IL 
VALANDOS: 8—0 darbo dienomis b 

kaa antra šeštadieni 8—3 vsa. 
T*L: 542-2727 arte 542-2729

Tit-------M 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPCCIALYB8 AKIŲ UGO« 

3907 W«e» 103rd Mrw!
Valandee nasal auttarima.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMBTRISTAS

KALBA UETUVfflKAI 
? 2418 W- 71 St. Tri. 737-5149 
rikrina akia. Pritaiko akinius ir

“contact leoMB’*
VaL asai enritarim*. išdaryta ttet

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ/PŪSLtSHRT 

PROSTATOS CHIRURGĖJ A 
2656 WEST 63rd STREET 

Valandos: antracL 1—4 popiet, 
ketvirtad. 5—7 vaL vak. 
Ofiso telefonas: 776*2880, 

Rezidencijos UleL: 448-5545

D R. VYT. TAURAS
■ GYDYTOJ A $ I* CHIRURGAI
tendn praktika. MOT1RŲ Hees.) 

145f WMT
Ta*. PR Š-1223

ytibu vaL.; oir».. snirad, treeUc
Ir paritu 2-4 ir 8-8 vai wk- KšUdir 
liai* 2-4 popiet -ir kita lafc

Mgal aasitariaa.

j ŠILEIKIS, O. P.
QKTHOPEDab-PBOTEZISTAS 

įj. Apmui - Protezai. Med. taa- 
dažai Speciali pasaite toleaa 

- -'Arch Snpporta) Ir L t
'«!•: 0—C Ir *—3. HcžtMierMria 8—] 
U* W«ri 43rd «♦.. Cteepe. M. 48429

TaJal.j PReapact C-58M

FLORIDA
DR. C. K. BOBELIS

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVK
St. Petersburg, Fla. 33710

TeL (813) 321-4200

PERKRAUSTYMAI

SOPHIE BARČUS
Neužmirštamam -

žmonai Zinai, sūnui Sauliui ir dukrai Agn;i nuoširdžią užuojautą reiškia ir kariu liūdi
SAGUES ŠIMOTJCNAS

5 — Naujienos, Chicago, 8, TH. Tuesday, I)< .-b* _ P'S'»

DR. KOSTO JURGĖLOS 
PRANEŠIMAS(Atkelta iš trečio puslapio)Reikia pažymėti, kad “45 bal- tiečių” memorandumas su lydraš čiu pasiųstas Belgijai, ten vyriausybei pasikeitus buvo palankiai paties naujo užsienių reikalų ministerio atsakytas. Ir Kanadoje atsiliepė naujosios Trudeau vyriausybės ministeris, su Kanados nusistatymų dėstymu anglų ir prancūzų kalbomis. (Ir Madride Kanados delegacijos du senatoriai buvo labai draugingi.) Vakarų Vokietija atsiepė užs. reik, viceministerio laišku, paskiau dr. Bobelis dar kalbėjosi su nauju ambasadorium į Maskvą. Pirmą kartą atsiliepė ir Prancūzijos vyriausybė.Vladas Šakalys, paskiausias at- bėgėlis iš Lietuvos ir vienas iš “45 baltiecrų'’ deklaracijos ini- ciatorių, dalyvavo VLIKo delegacijoje į Madridą ir naudingai pasireiškė. Dar Washingtone, vicepirmininko Liūto Griniaus ir Margaritos Samatienės pasidarbavimu, Nacionaliniam Spaudos Klube įvykusioji spaudos konferencija buvo sėkminga. Visi Spaudos Klubo nariai iš anksto buvo aprūpinti reikalinga medžiaga apie Šakalį. Konferenci- jere lankėsi keli įžymūs apžvalgininkai, o “Christian Science Monitor” panoro atskiro pasikalbėjimo, ir po poros savaičių priedo,pirmame puslapyje įdėjo jo “nordiškų veido bruožų” nuotrauką per pusę puslapio, ir patsai pasikalbėjimas nusitęsė į keturis puslapius. Madride, latvių bendruomenės Vokietijoje pirm. Julijs Kadelis sukvietė įžymius apžvalgininkus. Šakalį Jdausinė- jo Die Welt, Frankfurter Alge- meine ir kt. korespondentai, su kuriais jis kalbėjo vokiškai, su Laisvės Radi* o atstovu iš Miuen cheno latviškai, ir kalbėjo lietuviškai. Su Varšuvos disidentais jis kalbėjosi lenkiškai. Amnesty International konferencijoje prašneko angliškai, vos poros žodžių pasiteiravęs- Su rusų disidentais, buvusiais pažįstamais

ėrba sunkius darbus ėr nieką (Bus daugiau)z

“Lietuvos Aidai”

Kasdan

r

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 
Visos programos ii WOPA,

715^ So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629-

KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ
Programos vedėja

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirmt- 
dienio iki penktadienio 4:00-4:30 
vaL popiet šeštadieniais ir sekma
dieniais nuo 8:30 Iki 9:30 vai. ryto.

Vedėja — Aldona Davkvt 
Talet: HEmlock 4-2413

Apdraustas perkrausfymas 
iš įvairi p atsfumų.

ANTANAS VILIMAS
TeL 376-1882 arba 37M996

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEAAA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063

VANCE FUNERAL HOMEo
MARIUI KATILIŠKIUI

JEAN VANCE ir GEORGE SORIN!Aikštės automobiliams pastatyti

išėjus nebegrįžti,

i TIUJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

1124 South 50th Avenue 
Cicero, ILL. 60650 

Tel.: 652-5245

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 TOS stoties 1110 AM banga.

2646 W. 71 st Street

Chicago, Illinois 60629 
Telef. 778-5374

crp”.ir’r’As
V0L RAŠO MŪSŲ SPAUDOJEŠių metų la pkričio Kario 9-ame numeryje, 429 puslapyje Jurgis Gediminėnas rašo šitokį aukšto stiliaus pagyrimą: “Ne- užginčytina tiesa, kad kaip Karys yra pats didžiausias ir po- puliaraiusias visame laisvamę pasaulyje mėnraštis, taip iš visų mūsiškių dienraščių pirmauja ir stovi viršūnėje Draugas”.Klysti, Jurgi. Kol Karys buvo neutralus ir neleido savo puslapius peekioti tokiems politikos rašeivoms kaip tamsta, tai taip 

O apie Draugo viršūnę geriau tylėk ir nepliaušk niekų. Kol Draugą redagavo amžiną atilsį Šimutis’, Draugas buvo save aukštumoje, o kai jį perėmė apie laikraščio leidimą ir jo redagavimą jokio supratimo neturį žmonės, tai Draugas iš tų aukštų viršūnių nutūpė žemai su melagysčių pilnu krepšiu. Ponai, neturėdami jokio supratimo apie laikraščio redagavimą, prisisam- dė visokių rūšių amatininkų ii nuredagavo iš viršūnių į apačią.O kai sakai, kad Karys ir kariai buvd populiarūs, tai tiesa. Mūsų kariai laisvoje mūsų Lietuvoje buvo mūsų pasididžiavimas. O kai iš to kario mūsų tautos politikieriai ir aukštieji viršininkai atėmė šautuvą ir paliko duontarbę su baklaške, ar jis šiandien gali būti populiarus?O pačiam, Jurgi, patariu nesi- dangstyti slapyvardžiu garbingo didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino vardu, o pasirašyti Jurgis Skaržinskas. Taip, kaip ir aš, Gaudentius Mališauskas. Tiesa, ponas Skaržinske, noriu tamtos paklausti, kas tie “Perlai ir šiukšlės”? Ar pats save priskiri prie perlų, d visus-kitus prie šiukšlių? Neatrodo, kad ta vo straipsniai būtų panašūs į perlus, gal daugiau į šiukšles.
G. M.kaliniais, jis kalbėjo rusiškai. Argentinįęčip-^Artūro Mjčiudo pastangomis, kakalį klausinėjo Ispanijos ir Argentinos korespondentai ir TV apžvalgininkai — per vertėją. El Alcazar pasikalbėjimą su juo užvardino ša-l kalio pasisakymu, kad vakariečiai komunistai yra Maskvai “naudingi idiotai” (idiotas utiles). Mes jį Madride palikome dar keliems pasikalbėjimams.Kai kas iš lietuviu nesikrato “disidentų” vardo. Tačiau Šakalys tvirtai pabrėžia Lietuvos valstybingumą, ir visur du dalyku: reikia panaikinti Ribbent- ropo-Molotovo paktus, ir dekolo- nizuoti Sovietų imperiją — įgalinti visas nerusiškas tautas įsigyti nepriklausomybę.Kaip minėjau, daug laiko su- gaištant dėl lietuviškos veiklos disidentu keliamos nesantaikos, tarptautinės ir baltiečių politikos reikalais dažnai teko telefonu ir laiškais tartis su VLIKo pirmininku. Nesutarimų nebuvo, ir bendradarbiavimas tebėra sklan dus, be egoizmo. Vykdomasis icepirmininkas ir naujoji įstaigos vedėja yra pasiaukoję, rūpestingi ir iniciatyvos kupini bendradarbiai. Nebuvo nesusipratimų nei su kitais Valdybos ar Tarybos nariais. VLIKo Valdyboje jūs turite gabių, sumanių, gerų bendradarbių rinktinę.Bethesda, Md. 1980 m. gruodžio 10 dieną.• Iš tonos bulvių galima gauti 170 kilogramų krakmolo arba 80 kilogramų gliukozės, arba 112 litrų spirito.

ENKAVEDISTAI PAKEITĖ TIK VARDĄ, 
BET NE METODUS

Tėviškės žiburių 50 nr., Heli- ( skelbti jo parašytuosius 
ginio Gyvenimo skyriuje, kun. 
J. Slš. duoda būdingą žinią iš 
Sovietų Sąjungos:“Ortodoksų kunigas Dimitri Dudko 1980 m. birželio 20 dieną būva parodytas sovietinėje televizijoje viešai “išpažįstąs” savo nusikaltimus prieš Sov. Sąjungą. Tačian šiomis dienomis Kestono Žinių agentūrą pasiekė jo laiškas, rašytas po nelemtojo įvykio liepos 27 d., kuriame jis kreipiasi į visus Rytuose ir Vakaruose esančius ortodoksus. Jis taip rašo: “Aš negaliu sau dovanoti už silpnumą, ir mano širdis tiesiog plyšta, matant jūsų sąmyšį ir girdint įvairius aiškinimus. šiurpas ima pagalvojus, kaip aš dabar visiems atrodau ir kokion pagundon nuvedžiau įmones, kaip aš apvyliau tuos, kuriems anksčiau teikiau viltį. Puolu prieš jus ir prašau atleidimo. Mano pirmasis prašymas — kad visi pasitiktumėte meilės vienybėje. Pamirškime visas asmeniškas nuoskaudas, pamirškime tautinius skirtumus, nes dabar, kaip niekad anksčiau, turime susiglausti pavojaus akivaizdoje. Tai ne tik jūsų dvasios tėvas bandomas KGB ir kitų, bet ir visa Ortodoksų Bendrija, o per ją — teisiamas Kristus.”Toliau kunigas Dudko prašo vienus kitų neteisti, bet suprasti kokiame pavojuje esanti Dievo Bendrija Rusijoje. Jis prašo pa-
A. P. BAGDUONS

įNABSULAUKI
(Tekios afsitikėrris)(Tęsinys)Pietris pardavi sava prekes ėr •iž tus pinigus mupėrka tapetų, -tekia naujem longun pryšinin- kie. Dar kituokių smulmenų, ėr suderieje mūrininką Petkų, kad oryšininkie pečoką įtaisytų, ka- minoką par stuogą išvestų.Parveževis tun vakarą nabe- ie nie pry Budreus, kor gyvena muo pamiltuoji Stapi Končieni. Ats’golis svimįukuo ėlgaa na- galieje užmėgti: varties nū vyną šuona ont keta, vuo mygs kaap neje, taap rteje. Mintes gal vuo tik tvinkies, kap opis vun- dū- Nie pats nažinuoje, kaap če' atsitėka, kad Stapi patrauki anuo šerdį. Ruods, na taap graži, gyvnašli, vyra palikta, vuo dar ėr vyresni. Končius, kap ėr anuo t’eva, išdūmi į Ameriką, žadiedams greit sugrinžti su pi- ningun maišu. Vuo dabar nie akiun, nie ausun. kap į vundinį išmoka. Paraši kelius laiškus, atsiunti kelius duolerius, vuo Duotam kap trūkti nutrūka. Taap ėr lėka vyną: nie pakarta, nie paleista. Gyvena pry tievun.

pa. mokslų ciklus “Liturgija kaip gyvenimo ir tarnavimo kelias” ir “Kaip kreiptis į dabartinį pasaulį”. Esą tų pamokslų mintys kuo pilniausiai atspindėtų jo dabartines nuotaikas. Jis laiške nurodo, kaip abejojančiam ir skęstančiam Petrui Kristus ištiesė ranką, ir kviečia visus panašiai elgtis savd bendrabrolių — Dievo žodžio skelbėjų atžvilgiu. Pasak jo, dabar kovojama ne prieš valdžias, bet prieš bedievybę. Kovojama už Dievą ir už tai, kad būtų viena kaimenė ir vienas Ganytojas. Taipgi neseniai pasiekė Vakarus ir kitas kun. Dudko rašytas laiškas arkivyskupui Vasiliui, gyvenančiam Briuselyje. Laiške jis vėl apgailestauja savąją televizijoje atliktą “išpažintį” ir prašo arkivyskupą dovanoti. “Aš pervertinau savo jėgas, — rašo kunigas Dudko, — ir nusmukau žemiau nei bet kuris kitas. Tačiau dabar esu pasiryžęs atitaisyti visą žalą, kurią padariau.” Jis pabrėžia, kad jo byla jokiu būdu nesanti baigta, o tiktai prasidedanti. Šiuo' metu yra pasiekusios žinios, jog kai tik KGB sužinojo apie Vakarus pasiekusius dabartinius kun. Dudko laiškus, bandė jį priversti pasirašyti “Padėkos sovietų valdžiai” dokumentą. Visdėlto kunigas Dudko po eilės tardymų to dokumento dar nėra pasirašęs. K. Petrokaitis 

Mažeika S? Evans
Laidotuvių Direktoriai

6845 SOUTH WESTERN AVE. 
Tel. 737-8600-01

9837 SOUTH KEDZIE AVE. 
Tel. 422-2000

EUDEIKIS
GAIDAS - DAiMID

tELNIAUSlA CR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

1605-07 SO. HERMITAGE A VENĮ TE 
TeL 927-1741 —1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVIM7E 
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYOObgeresne nabsitikiere sulaukti. T k Petriun kreta į akį, ėr ons prikėba, kap smala pry tekėne. Mažne kas vakarą lieki ėr lieki pas Budrius, kad tik Stapi sutek tų, žuodį pakalbietų, šerdį nuramintų. Ėr taap ons bova naš- nekuš, vuo dabar pasidar dar tylesnis, su visu savie užsidari, nie kam šerdys naatvieri.Pačee Barauskienee šerdis bova kap įpjauta. Kudiel Pietris įsispuoksuoje į Stapį? Kad bent būtų merga, netekiejusi, kad ėr kyk vyresni, dar nabūtų bluo- gaa. Dabar buoba, vyra palikta- Kas iš tuokiuos meilis, juk ves- tys vistyk negalies: juoks ko- ness nasujungs. Vuo gyventi ba bažnyčes palaiminima — sau- guok Viešpatie, didžeusi nūdie- mi. svietą papiktinims, žmuo- niun pajūka. Pabondyk anam kun pasakyti, kad kers kap su kėrviu, net parauduonavis iš pik tomą:— Monis namuokyk. aš na ma žas vaiks. Žinau, kun darau. Muokyk sava dokteres — na muni!

TĖVAS ER SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
H J 1410 So. 50th Ave., Cicero
r Telef. 476-2345

Į TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOSI AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYT]

VARIAI:

ChicAgot

Lietuvių

Laidotuvių 

Direktorių 

Asociacijos

AMSULANSO 
PATARNAVIMAS

A

TURiMI

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

PHILLWS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUAMCA AVĖ. TeL: YArdi 7-3401

BUTKUS - VASA1TIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, DL TeL: OLympic 2-1002

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

GEORGE F. RUDMINAS 
3319 So. LITUANICA AVE. TeL: YArd- 71138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6671
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hill*, DL 974-4414
------------------------------------------------- _ i

P. J. RIDIKAS j

3354 So. HALSTED STREET TeL YArda 7-1911 ’



KŪČIŲ VAKARAS'
Po R. Liet. B-nės suvažiavimo 

gruodžio 13 d. 7 vai. vak. rinko
mės į Tautinius namus Kūčių 
vakarienės.

t Stalai parengti, lėkštės apdė
tos su Kūčių maistu. Neskaičiau 
kiek, bet man atrodo, kad buvo 

’ 12 patiekalų, kaip Lietuvoje. 
Forširuola lydeka, kepti eželiai, 
marinuota s.lkė, šližikai, aguo
nų pienas, uogienė ir kiti prie
dai. Po to buvo kavutė su pyra

gėliais.
Puošni didelė eglutė,, dekoruo- 

-ta įvairiais puošmenimis. Vidu
ry salės stalas su žvakidėse tri
mis žvakėmis ir viena mažesne, 
kuries simbolizuoja mūsų žu

vusius ir nukankintus už Tėvy
nės laisvę, čia pat sudėtos lėkš
tės su paplotėlėmis. Lėkštė pa
puošta eglutės šakelėmis ir tau
tiniais kaspinėliais. Salė beveik 

: pilna šventiškai nusiteikusių 
dalyvių.

Laukiame iškilmių atidary
mo. 7:30 vai.,ponia A. Repšienė 
pradeda visų laukiamą iškilmę. 
Vadovauti kviečia Z. ..Juškevi
čienę. Ponia, pasipuošusi tauti
niais drabužiais, savo Įvadiniu 
žodžiu nusako vakaro eigą. Pa
kviečia kan. V. Zakarauską nuo 
garbės stalo sukalbėti invdkaci- 

: ją. Po to Dainininkų būrelis su
giedojo “Sveikas Jėzau”, akom
panuojant Ad. Gabalienei. Įsi

jungė ir publika. Solistė p. Ma- 
ižeikianė pasižymėjo savo malo
niu balsu. Kan. V. Zakarauskas 
•palaimino žvakeles ir paplotėlės.

Vadovė Z. Juškevičienė kvie-i 
tė garbės pirnt dr. Z. Danilevi
čių uždegti žvakutę prisiminti 
žuvusius kovoje už Tėvynės 
laisve.

Antrą žvakutę uždegė pulk. 
K. Dabulevičius prisiminti žu
vusius partizanus. (Jis truputį 
jaudinosi.)

Trečia žvakutę uždegė buv. 
Sibiro kankinys J. Kreivėnas — 
už Sibiro kankinius.

Ketvirtą mažutę žvakelę už
degė R. Liet. B-nės Centre’ val
dybos pirm. dr. V. Dargis drauge 
su kap. A. Juškevičiumi — už 
pogrindžio veikėjus.

• Tolimesnę programą 
Dainininkų būrelis. Jis negausus 
— tik 6 moterys ir 5 vyrai, va
dovaujami p. Serapinienės.

Giedojo: “Tyliąją naktį”, 
“Linksmą giesmę mes užtrauk
sim”, “Mes girdėjom angelus”.

Tautiniais rūbaiįs pasipuošusi 
J. Variakojytė deklamavo “Kel
sim vėliavas”. Po. jos, irgi tau
tiniais rūbais pasipuošusi, stu
dentė R. Tričytė deklamavo 
“Kūčių idilę”. Abiejų puikus 
lietuviškas akcentas. .Žavimės. 
Plojo'me.

Vėl pasirodė choras;. Giedojo 
“Tyliąją naktį” ir “Gaf šiandie
ną”. Įsijungė dalyviai.?, ■<'

Sunku apsakyti, kokia pakili 
šventiška nuotaika. Puikiai rinkT 
liniu žodžiu pristatė ir progra- 
mėlęi vadovavo Z. Juškevičienė,

8 vai. valgome Kūčias. Sėdžių 
prie Jūratės Jasiūnienės stalo.

tęsia

Atneša paplotėlės, dalina. Laužo
ma ir Enkime laimės, malonių 
švenčių. Ateina ir nud kitu sta- 

j lų. žodžiu, kažkas nepaprasto.
Primena mūsų kaimo tradici
jas. Tik tiūko šieno, kurį vaikai 
nešdavom gyvulėliams.

Picikia pripažinti, kad gerai 
parengtas Kūčių stalas. Mokėjo
me po 10 dol. Pavalgėme sočiai. 
Jokio mėsiško valgio. Kūčios 
kaip kad Lietuvoje — su pas
ninku. ..

Pavalgę skanių ir įvairių Kū
čių valgių, apie 9:30* vai. skirs- 
tėmės į namučius. Malonu, kad 
turį mašinas kvietė važiuoti ir 
nereikėjo laukti autobuso. Ir 
taip saugiai išvežiojo visus da
lyvius.

Puikus suvažiavimas, aktua
lios daktarų paskaitos, rezoliu
cijos tolimesnėje kovoje už Tė
vynės laisvę ir aštrūs pasisaky
mai prieš bendradarbiautej ils 
visus maloniai ir teigiamai nu
teikė. Kūčios priminė mūsų tra
dicijas, kurios palaikytinos ir 
ateityje.

Geras ir visapusiškas vadovy
bės pasirengimas verias pagyri
mo. Sveikintini ir atstovai, su
važiavusieji iš tolumos, aukoju
sieji ir padarę pranešimus iš sa
vo veiklos. Padėka ir sveikinu
siems.

Visi skirstėmės nusiteikę viso
keriopai remti mūsų organiza
cijos, VLIKo, ALTo ir BALFo 
užmojus.

Kūčiose dalyvavo 121 asmuo.
K. Paulius

— Linksmų švenčių visam’
F R U hi F A S 1 ^3Uiieni? štabui. Aš tikiu į idėjų 

___  J___  — skirtingumą, žodžio laisvę ir 
~v_________ 'žmogaus toleranciją. Linkiu

— Dėkui A. Kapactuskui, Ro
ckford, Ill., už kalėdinius svei
kinimus, Naujų Metų linkėji
mus ir už 25 auką.

’ i Naujienoms sėkmės savo užsi-
‘’bėžtame kelyje. Janina Marks

— Vietoj kortelių, sveikinti 
savo draugus, kolegas, Naujie- 

— Chicagos Lietuvių Moterų bendradarbius, linkėdamas

REAL ESTATE

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ
------------ NAUJŲJŲ METŲ------------

— Dengiame ir taisome visų 
rūšių stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti. 
ARVYDAS KIELA, 434-9655

klubas, sve:kindamas Naujienas 
ir jų darbuotojus bei bendradar
bius Šv. Kalėdi
$50 auką. Dėkui valdybai ir vi
soms to klubo penioms.
— A. Sederavičienė. Omaha, Ne 

braška, pasveikino Naujienas ir 
ių bendradarbius Kalėdų proga 
ir palinkėjo geros sėkmės sekan
čiais metais, o Naujienų leidi
mui paremti atsiuntė- $10 auką. 
Dėkui.

— Dėkui Dr. Jonui Adomavi
čiui už nuolatinį bendradarbia
vimą, lentinius sveikinimus ir 
už ta proga atsiųstą $15 auką.
— Sen. Frank D. Savickas svei

kina Naujienas ir visus tautie
čius Kalėdų proga. Taip pat 
sveikinimus ' atsiuntė Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Sąjunga.

— Lina Vieraitytė, Ramona 
Smilgaitė ir Marilyn Augustyn 
iš Maria aukšt. mokyklos gavo 
Illinois state Scholars titulą ir 
teisę gauti stipendiją.

— Stanley E. Domikaitis iš 
Chicagos pietvakarių baigė ka
rininkams Artilerijos mokyklą 
Fort Sill; Okla., bazėje. Jis pa
keltas leitenantu.

— Genovaitė Domeika iš Mar
quette Parko gavo Amerikos pi
lietybę. i

—Kun. Povilas ir Halina Diliai Ypatingas užgimimas 
sveikina draugus ir pažįstamus 
šv. Kalėdų ir Naujų Metų proga.

linksmų šv. Kalėdų ir Igimingų 
"J Naujųjų Metų, geriausios svei- 

ų proga, atsiuntė I įa»03 ;r gražids atsities. Pride- 
„nlrlv’noi ir vi. j s?au(hj paremtt

j Dail. M. Šileikis
— Marytė Lukoševičienė, A.A. 

Stasio žmona, ir sūnus Jonas, 
vietoj šventinių kortelių, per 
Naujienas sveikina savo gimi
nes, draugus ir pažįstamus su 
Kalėdų šventėmis ir linki lai
mingų N.aujų Metų.-

Ramai, Žarna —■ Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALS

Ramai, Žemi — Pard*»lm«» 
REAL ESTATE FOR SALI 
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PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
.r žemais nuošimčiais mėnesiniais issimokejimais.

. VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

22*2 W. Cermak Road Chicago, DL TeL Virginia T-TTdt

SVEIKATOS SKYRIUS
(Atkelta iš 2 psl.)

liaukimės trukdę — jų atlieka
mų darbų nedublikuokime.' Ei
kime į niekieno neplėšiamus Į 
dirvonus ir juose iš visų jėgų j
darbuokimės. | • LIETUVIŠKAS RESTORANAS su

Tik taip visas jėgas dėdami h2™ ir įrengimais Marquette Parko 
- ’i rajone. Labai geras biznis, lengvos

BUTŲ NUOMAVIMAS j 

9 NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 
• NOTARIATAS ♦ VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

gėrio savyje ir artime įgyvendi
nimui ir būtiniausiems darbams 
talkoje besirasdami, mes pajėg
sime savyje atgaivinti gėrio 
priblėsusią kibirkštį, kuri virs 
šių Kalėdų pro’ga visiems mums 
naudą ■■ nešančia liepsna.

Šitokio gėrio šis skyrius linki, 
visiems skaitytojams šių šven
čių proga.

pirkimo sąlygos.
• 2 BUTŲ MEDINIS prie 68-tos ir 
Maplewood. Labai tinka giminingoms 
šeimoms.
• MŪRINIS BUNGALOW Brighton 
Parke, 15 metu. Reikia skubiai par
duoti. Neaukšta kaina.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax

2951 West 63rd Street

4

1 ?

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

DĖMESIO 
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensinin
kams. Kreiptis:

A. LAURAITIS 
4645 So. ASHLAND AVĖ. 

TeL 523-8775
i ... .. ■■■■■/

’Nes mums gimė Kūdikis ir
O V • X x.Gl-lVr VA U-L IX a. CX L4 J LA X» X L X V/ C* • _ • «

Vietoje sveikinimo’korteliu, ski- mUms duotas Sūnus> ™spatavi- j 
mas yra ant Jo peties ir jis bus •

Tel. 436-7878 arba 839-5568

ria auką lietuvių spaudai, i

linkiu visiems draugams 
ir artimiesiems M __ I

_ vardu: Nuostabus Patarėjas, j “ 
Galingasis Dievas, Busimojo i 

^{Amžiaus Tėvas, Taikos Kuni-j 
gi gaikštis” — Izaijaus 9:6v 
g j Paklausykite šios kalėdinės 
į|i programos šiandien 8:45 vai. va- 
g karo radijo banga 1450 AM per 

Lietuvos Aidus”. Į
Penktadienį, gruodžio 26 d..

HELP WANTED — MALB 
Darbininku Reikia

LIEJAMŲ FORMŲ 
GAMINTOJAI

GENERAL REMODELING '
• Alumin, langai, durys, medžio 
apmušimai. • Staliaus darbai, ce- 

mento laiptaij porčiai, stogai 
ir visa kita

FETINGJS CONSTRUCTION 
7152 So. Kedzie Avenue 

Tel. 776-8505

sife
M

Rožė Didžgalvienė

KALĖDŲ ŠVENČIŲ PROGAI .į
- • v. -į, 

sveikiname narius ir visus Marquette 
Parko lietuvius ir linkime, kad 1981 
metai būtu laimės ir džiaugsmo metai.

g 
g
g 4:23 vai. popiet per Sophie Bar-
g 
gi 
g 
g 
g 
gi 
g 
g

Didelės algos bet kuriam 
patyrusiam plieno liejikui.

VAN NORMAN MOLDING Co.
430-4343

Kalėdų ir Naujų Metų švenčių
proga, sveikinu gimines ir mie 

lūs pažįstamus, draugus

Juozas Šarapnickas
St. Catharines, Ontario, Canada

R, L. B-nės Marquette Parko 
apylinkės valdyba g

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARIJA NOREIKIEN1

UOS W«at liti St, CNcag®, UL tt«2f • TH. WA FiTĮi

MAISTAS U EUROPOS BANDELIŲ

Cosmos Parcels Express Corp.
j MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
’ 15C1 W, St, Chicago, DL 60629. — TeL WA 1-2717

<»i n

Turime dideli pasirinkimą
KALĖDINIU DOVANŲ

Importuoto kristalo išdirbiniu, aukso ir gintaro papuošalu. Ll»dro — 
Dresden — Hummel figūrėlę. Anri medžio drožinį. Importuoto 

pewter ir dar daugiau gražiy dovanų įvairioms progoms;
Taip pat ir paveikslų.

ANTRADIENIAIS pensininkams duodama 10% nuolaida.

Maloniai jums patarnaus DALĖ ir ROMAS DAUKŠAI, sav.

AVALON GALERIJOS-—- 
“The Ultimate in Collecting and Gift Giving” 

4243 ARCHER Ave. (arti Sacramento), CHICAGO, ILL. 
Atdara pirmad. iki penktadienio nuo 10 vai. ryto Iki 9 vai. vak. 

sesL nuo 10 iki 7 vai. vak.; sekm. nuo 11 iki 5 vai. popiet 
Gruodžio 22 ir 23 dienomis atdara iki vidurnakčio.

TeL 247-6969 į ’
. .............................. iii 'Ii’įWJl.JlUIUIIW>fĮĮBĮBĮMWWJlU Jo

cus radiją išgirsite “Būk Doras;’ 
Parašykite mums, pareikalau 

darni knygelės “Kaip atgimti 
naujo”. Prisiusime dovanai.

Mūsų adresas:
Lithuanian Ministries, 
P.O. Bdx 321, 
Oak Lawn, Ill. 60454

iš

VYČIŲ SUSIRINIKMAS
Marquette Parko 112-oji vy

čių kuopa gruodžio 16 d. 8 vai. 
vak. parapijos salėje turėjo su
sirinkimą. Pirmininkas L. Za- 
karka pradedant susirinkimą 
pasveikino dalyvius. Dvasios va
das kan. V. Zakarauskas sukal
bėjo maldą į šv- Kazimierą ir 
už mirusius “Amžiną atilsį”.

Po maldų priminė advento 
prasmę ir tą dieną palaidotą A. 
Siliūną, kurį 6:30 vai. ryto ne
toli namų, einantį į darbą, už
mušė negras. Be to, džiaugėsi 
gerai pavykusiu R. Liet. B-nės 
Tarybos posėdžiu ir VLIKo su
važiavimu Toronte.

Pirm. L. -Zakarka prašė val
dybos narius pasisakyti apie at
liktus ir numatomus darbus.

Po šių pranešimu pakvietė 
Aušros Vartų parapijos klebe
ną, sėdintį prie prezidiumo sta
lo, tarti žodį. Apsiribojo tik 
anekdotais.

Susirinkimą baigus malda, 
rinkomės prie vaišių stalo. Sta
las padengtas sumuštiniais, įvai-

Mieliems "Gerosios Nau
jienos Lietuviams" radijo 
programos klausytojams 
“Geroji Naujiena Lietuviams” 

radijo valandėlės vadovybė kvie
čia visus šios valandėlės mielus 
klausytojus kartą būti ir pa
tiems dalyviais šioje progra
moje šeštadienį, gruodžio 27 d., 
6:30 vai. vak.

Po karštų valgių vakarienės 
parodysime su detalėmis, kaip 
yra pagaminama mūsų Gerosios 
Naujienos Lietuviams radijo 
programa. Pamatysite ir išgir
site pirmąja 1981 metų progra
mą prieš išleidžiant ją radijo 
bangomis.

Maloniai kviečiame visus mū
sų mielus klausytojus dalyvauti 
šioje ypatingoje vakarienėje. 
Prašome padaryta rezervacijas 
iki gruodžio 26 dienos.

Įėjimas — laisva auka.
Priedui dovanos ir netikėtu

mai.
Rezervacijoms ir įinformaci- 

jai prašome skambinti šiuo tele
fonu: 735-4048.

Prašome pranešti neturinčius 
savo susisiekimo priemonių — 
atvešime ir parvešime. Salės 
adresas: (83 ir South-West 
Hwy.) 3647 W. 83rd St., Chica
go, Illinois.

DAŽYMAS IR REMODE- 
LIAVIMAS

Nėra darbo permažo. Visus paimu. 
Iš lauko ir vidaus.

Kainos labai prieinamos.
GEDIMINAS BARANAUSKAS 

4514 So. Talraan Avenue 
Tel. 523-0383

Laikrodžiai Ir brangenybės
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 6<Hh StrsM 
Tat. REpublic 7-1941

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. N EDAS, 4059 Archer Avenue, 

Chicago, 111. 60632. Tel. YA 7-5980

M. iIMKUS

Notary Public 
INCOME TAX SERVICE 

4259 S. Maplewood. Tol. 254-7451 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
Iškvietimai, pildomi pilietybė* pra

šymai ir kitokį blankai.

HOMEOWNERS POLICY
F. Z4P4(ix, Agent 
3208 ‘/i W. 95th St 
Ev*rg. P»rk, III. 
40642, - 424-8654

Slate Term Fand CaSuaWy Compaq

MEET THE CHALLENGE!
rios rūšies pyragaičiais su kavu
te ir vaisių sunka.

Vaišių metu grojo radijo mu
zika. Maloniai praleidom laiką.

K. Paulius

SERVE WITH PRIDE IN 
THE NATIONAL GUARD

— JAV gynylxjs sekretorius 
Harold Brown ragino Japoniją 
didinti lėšas gynybos reikalams. 
Grįždamas iš Briuselio, kur jis

Atlanto Sąjun
gos valstybių ministeriais, jis 
pareiškė, kad Japonija turi 
sekti kitų šiaurės Atlanto Są-- 
jungos narių pavyzdžiu ir di
desnėmis sumo'mis prisidėti prie 
gynybos reikalų.

PIRKITE |AV IAUPYMO BONUS

C----------  ’ —\
ADVOKATŲ DRAUGIJA

V. BYLAITIS ir V. BRIZGYS 
2458 W. 69th Št

Darbo vai.: nuo 9 ryto iki 7 vak. 
Šeštadieniais nuo 9 iki 12-tot 

arba pagal susitarimą. 
Telefonuoti 778-8000

I ■" 1 " ...........
Advokatai

GINTARAS P. ČEP4NAS
Darbo valando«: .nuo 9 vai. ryta 

iki 6 vaL vak. šeštadieni nuo 
9 vai. ryto iki 12 vai <L 

Ir pagal susitarimą.
Td 776-5162 arba 776-5163

2649 We»t 63rd Street
Chicago, UI. 60629
... - ... - i-. "

6 — Naujienos, Chicago, 8, Ill. Tuesday, December 23, 1980




