
VISLį LIETUVIU LAIKRAŠTIS UŽ TAUTOS LAISVĘ

THE LITHUANIAN DAILY NEWS
.............................................................. (i®!,:

VOL. I.XV Price 20 c- Chicago', 111. — Antradienis, Tuesday, January 2, 1979

yj The First and Greatest
r Lithuanian Daily in America

The Lithuanian Daily News
Published by The Lithuanian News Publishing Co , Inc.

1739 So. Hakted Street, Chicago, Ill. 60608 
HAymarket 1-6100

Over One Million Lithuanian 
In The United States

TAIVANE DIPLOMATINEI MISIJAI 
NEPAVYKO SUSITARTI

Kiniečiai patenkinti JAV globa, bet jie ne
pritaria komunistinės Kinijos pripažinimui

bės pasikeis diplomatais. Tuo 
talpu Pekine veikia Amerikos 
prekybos delegacija, kuri gauna 
didelius valstybės užsakymus. 
Mano, kad šis reikalas bus ga
lutinai aptartas, kai viceprem
jeras Tengas atskris i Washing. 
toną.

TAIPEI, Tąivanas. — Fonno- 
zos salon nuvykusi diplomatinė 
Amerikos misija nepajėgė susi
tarti su nacionalinės Kinijos at
stovais dėl visos eilės abi vals
tybes liečiančių reikalų. Abi pu
sės vedė labai ilgų valandų gin 
čus, bet negalėjo susitarti keliais 
pagrindiniais klausimais. Misi
jai pavyko susitarti dėl ginklų 
pirkimo. Savo' vadovybė gaus 
jau anksčiau Amerikoj užsaky
tus ginklus ir .galės užsakyti 
naujų. Liko visa eilė nuosavy
bės ir įvairaus turto klausimų, 
liet, dėl jų nepavyko susitarti, 
nebuvo laiko.
Atstovai domėjosi senatoriumi 

Barry Goldwateriu

Dviejų dienų nuolatinių pasi
tarimų metu nacionalinės Kini
jos atstovai labiausiai domėjosi 
sen. B. Goldwaterio pozicija. Jie 
norėjo patirti, ar yra galimybės 
suvaldyti prezidentą CarterĮ ir 
neleisti jam pripažinti Pekino 
vyriausybės. Pats Goldwateris 
kiniečiams pasakė, kad jis. kreip
sis Į aukščiausią teismą, bet čia 
pat pabrėžė, kad Amerikoje už
sienio politiką veda prezidentas. 
Valstybės sekretorius tiktai vyk
do prezidento Įsakymus. Visko 
aptarti nesuspėjo, užtat abi pu
sės sutiko sudaryti agentūrą, 
kuri galės kartas nuo karto su
eiti ir aptarti likusius klausi
mus. Nacionalinė vyriausybė 
dėkinga, kad prezidentas Carte
ris rūpinasi salos gyventojų 
saugumu, bet kitais svarbiais 
salos ir visos Kinijos reikalais 
kiniečiai turės patys rūpintis.

PREZIDENTO CARTERIO 
NEKRITIKUOJA

WASHINGTON, DC.— Grupė 
senatorių pasisakė prieš prezi
dento' Carterio nutarimą pripa
žinti komunistinės Kinijos vy
riausybę, bet kiti yra Įsitikinę, 
kad 
tusi

tarptautinė padėtis priver
tai darvti.

Tikisi didinti 
prekybą su Kinija

WASHINGTON, D. C.

KALBA APIE PEKINO VY
RIAUSYBĖS PRIPAŽINIMĄ

PEKINAS, Kinija.—Nuo sau
sio 1 dienos ryto JAV vyriau
sybė pripažino Pekino vyriau
sybę teisėta Kinijo's vyriausybe. 
Tuo tarpu eina pasitarimai tarp 
Washington© ir Pekino Įvairiais 
legaliais klausimais, bet nuo 
sausio 1 dienos Amerikos pri
pažinimas galioja. Pats Kinijos 
premjeras Hua Kuofengas pra
nešė visiems kiniečiams apie 
prezidento Carterio pripažini- 
•mą, o sausio pirmą dieną per 
Visas radijo stotis pasakys dar 
vieną svarbią valstybinę kalba. 
Sausio' 29 dieną, o gal ir anks
čiau, Į Washingtoną atskris 
vicepremjero Tengo Ksiaopingo 
vadovaujama kiniečių delegaci
ja, o kovo pradžioje abi valsty-

Ki
nijoje buvusieji JAV pareigū
nai tvirtina, kad neti ūkus gero
kai padidės Pekino vyriausybės 
prekyba su Amerika.: Iki šio me
to kiniečiai pirkadavo iš Ame
rikos javus, daugiausia . ryžių. 
Dabar aiškėja, kad Kinija; nori 
Įsigyti geroką kieki pačių- nau
jausių lėktuvų- keleiviams ve
žioti ne tik- pačioje Kinijoje, bet 
ir užjūriu- Dabartiniu metu Ki
nija modernios aviacijos kelei 
viams pervežti veik neturi; Ka
riuomenė turi kelis transporto 
lėktuvus, kuriuos vyriausybė 
naudoja. Kiniečiams .neapsimo
ka statyti brangių tiltų. Jiems’ 
pigiau įsigyti didoką kieki nau
jų keleivinių lėktuvų, net heli
kopterių ir naudoti juos kelei
viams pervežti. Beto, Kinijai 
reikia naujų ginklų. Iki šio me 
to naudojami ginklai yra gero
kai susenę.

— Sovietų karo jėgų įsiver
žimas Į Iraną ves prie atomi
nio karo.

KALENDORfiLIS

1979 m. sausio' 2 d : Arvydas, 
Engas, Fulgencijus, Fulgas, Pul
gis, Kuona, Gailė, Dovas.

Saulė teka 7:17, leidžiasi 4:29.
Oras šaltas, snigs. ,. ‘

ezidenias Carteris nuo sausio 1 dienos

JOKIOS PALESTINOS SAMARIJOJ NEBUS;

Portlande sustojo motorai ir lėktuvas nukrito j 
dėl visiškos degalų stokos • j

JERUZALĖ, Izraelis. .— Jo
kios Palestinos kairiajame Jor
dano upės krante, kur senojoje 
Judėjoje buvo Samarija,- nebusi 
— pareiškė premjeras Begin. 
Bandymai Įrašyti pasižadėjimą 
duoti aųtc'nomiją kairiajame 
Jordano krante ir Gazos srity
je gyvenantiems palestiniečiams 
jokios autonomijos niekad ne
duos. Savivaldybės teises arabai 
ir šiandien tebeturi, o kalbėti 
apie pagrindą Palestinos valsty
bei neverta, nes jo nebus. Užsie
nio reikalų ministeris Dajanas 
sutinka patenkinti Egipto reika
lavimą ir Įrašyti David stovyk
loje aptartus dalykus, bet patsl 
Beginąs griežčiausiai pasiprieši
no’ ir nesirengia daryti jokių 
nuolaidų, šiuo atveju B’egino ir 
Dajano nuomonės skiriasi, bet

jiedu gali panašiai kalbėti, su- 
sita re.

Valstybių atstovai planuoja į 
. susitikti (

Nežiūrint i. padarytus. griež
tus Izraelio pareiškimus. Egipto 
ir Izraelio atstovai rengiasi su
sitikti tęsti taikos derybas ir 
bandyti dokumentą pasirašyti. 
Izraelis norėtų atiduoti Egiptui 
Sinajaus pusiasali, kad galėtų 
gauti naujus didelius aerodro'- 
inus Negevo dykumoje. Jeigu 
kiltų platesnis konfliktas Arti
muose Rytuose, tai du aerodro
mai ir nauji lėktuvai Izraeliui 
būtų labai reikalingi.

GACY NAMO POGRINDY 
ATKASTI 28 LAVONAI

IRANO POLITIKAI REIKALAUJA 
KONSTITUCINĖS MONARCHIJOS

Šacho motina atskrido Į Kaliforniią gydytis 
pats šachas nesirengia vykti iš Teherano

UGANDOS 1DI AMINAS 
APSISTATO SAVIŠKIAIS

Ugandos nerinkas “prezk 
tas" Idi Amin pašalino iš pa 
gų savo padėjėją, viceprezic 
tą Mustafa Adrisi, alimdai 
iš jo svarbiausią įstaigą — 

-saugos’’ministeriją ir jo vit 
paskirdamas savo artimą di 
gą gen. majorą Ibrahim Moi 
gynybos sekretorių. Negana 
Idi Amin paaukštino larnyl 

1 savo artimą rėmėja pulk.
Farouk Minavą. buvusi fri
zuojančios slaptosios poiic 

laujantieji jau ištisi metai *en- . >

žudyti, bet. nespėjo: buvo rastas 
palindęs po lova bekombinuojąs 
kaip rankšlu' -■ t pasisihaugti. 
Dabar lai’‘' itas diržais prise- 
giotas lovoje ir dieną-nakti 
'dviejų sargų saugoma1' »acv 
advokatas- yra Sa’- Adm.ira.nte, 
kuris ir anks’iau tvarkydavo jo 
reikalus, ir dabar susirū’-'aęs, 
kad jo klientas 
iiško teismo.

Sprendžiant iš 
dario betardant 
spėjama, kad jo 
sieks iki 32, kuriu keletą Gacv 
sumetęs j Des Plaines upę.

Jei Gacy pats vienas nugala
bijo- toki kieki jaunų žmonių, 
tai jam tenka “rekordas”. Kiti 
tokio baisaus rekordo nepasie
kė. Visoj modernioj JAV isto
rijoj Gacy buvo pirmas. Hous
ton, Tex., už 27 nepilnamečių 
nužudymą 1973 metais buvo 
nuteisti du piktadarių gaujos 
vadeivos Elmer Healv ir Dean; 
Corvl.

no šachas Rėza Pahlevi, pasita
ręs su artimiausiais patarėjais, 
principe sutiko perleisti krašto 
valdymą krašto piliečių rink

liam parlamentui ir to parla
mente' sudarytai vyriausybei. 
Šachas turi krašte pakankamai 
elementų, kurie sutiktų ir toliau f 
priešintis fanatikams, užsienio, 
agentams ir kitu valslvbiu in-' 
teivencijai krašto ūkiui ardyti. 
Paaiškėjo, Jįąd maištaujantiems, 
ekonominę pagalbą teikė ne tik, 
sovietų agentai, bet Libijos ko
munistai ir palestiniečiai. Maiš
taujantieji jau ištisi metai , vir|įnį|J;a 
kia krašto ūkiui, negamina ži-‘ A(irisi įrižo į r„an(la iš į 
balo, kenkia krašto apsaugai ir; ro liaoninės ^inte. kur buvo 
kelia krašte bereikalingą ne- (joinas nuc-sužalojinilh jo jį, 
rlm3* zinui susi trenktis su sunk v

Tuojau buvę vaskluislaa ga>l- mk] |)alvl„mi5 ka|1)a
|das, kad pats,šachas rengiasi iš. jkad visa la inci(lenla s.jf;, 

.kavo pats Aminas, norėda 
nusikratyti savo konkurento

vykti į užsieni, kol bus padary
tas vyriausybės perdavimas par
lamentui ir jo rinktai valdžiai. 
Bet pats šachas tuojau paneigė j 
tokius gandus. Jis pridėjo, kad 
niekur nesirengia trauktis is į 
Teherano. Išvyktu tiktai valstv-j * - - t

nėr* iis besą-

palies pikfa- 
prasi tarimų, 

atiku skaičius

.į

Diktatorius Amin, besitraukdamas iš Tanzanijos, 
Įsakė pasienyje sušaudyti 200 Ugandos karių ir pa
liko. Dabar šaukiama tarptautinė konferencija, kad 
ištirtų, kodėl Amin įsakė sušaudyti 200 savo karių • 

ir palikti jų lavonus pasienio baloj*’.* ’ ■

NAUJŲ METŲ ŽINIA

DETROITAS. — Naujieji 
lai atneša Detroite' municipali
nių Įstaigų tarnautojams žinią, 
kad taupumo sumetimais 318

CHICAGO. — Pagarsėjęs 
John Gacy namas Clireagos 
priemiestyje Norridge, neinkor
poruotoje dalyje, 8213 \V. Sum. 
nerdale SI., jau daugiau kaip 
savaite virto lavonine. To namo! tarnautojai, jų tarpe 9ti ugnia- 
pogrindyje per vieną savaitę.Į^.dai, aiicidžLmi iš tarnybos, 
iki praėjusio penktadienio, jau i Parodo, kad šeštasis didumu
atkasti lavonai 28 'keliolikame 
čių jaunuolių, kuriuos kažko
kioms Orgijoms atsiviliojęs tū
las John Gary, 37 metu amžiaus 
kontraktorius, Įtariamas homo
seksualistas. kuris juos išnau
dojęs nužudydavo.

Namo pogrnidžio paskutinia.- 
mc ketvirtadalyje yra dar keli 
žemės Įdubimai, kur kasinėji
mai pradėti šeštadienį ir spėja
ma, kad dar gali būti koks pus
tuzinis pakastų Gacio aukų, 
nors pats piktadarys tvirtino, 
kad “tik” 27.

Kadangi Gacy turi savo, krū
mais apaugusius žemės lotus 
Wisconsinc h- Floridoje, ir ten 
pradėta jo aukų palaikų ieškoti.

Suimtas ir nugabentas Į 
Cook apskrities kalėjimo Cer- 
mak ligoninės psichiatrinę jo
prahir tirti, Gacy mėgino nusi- 223 žmėnės... .

Me-

Amerikos miestas Detroitas ne
begali subalansuoti biudžeto. 
Sumažinus toki skaičių tarnau
tojų, esą, bus sutaupyta trys 
milijonai dolerių.

BALTIEJI RODEZIJOJE BĖGA

GAISRAS NEKILO 
DĖL DEGALŲ STOKOS

PORTLAND, Ore. — Dir 
bės pareigoms atlikti, o apie vy;keleivinis lėktuvas, iŠ Denv
riausybės perdavimą pagal par-, vežęs 189 keleivius ir įgulą, 
lamento susitarimą jis taip pat turėjo nei lašelio degalų. K 
turės savo z.odį; Tuo tarpu Irane: tonas iš lėktuvo skundėsi, 
nėra parlamento ir nėra'kam iš karto jam suslijo visi ke 
vyriausybės perduoti. j didžiojo lėktuve motdrai ir

Praeitą penktadieni šacho mo-j nepajėgs pasiekti aerodro 
(tina sprausminiu lėktuvu išskri-Uain i galvą neatėjo n'vnlis, 
dc iš Teherano ir už kelių va- jis galėjo būti be degalų. Jis 
landi] pasiekė Kaliforniją. Pa-*vo skridimui reikalingą k 
gyvenusi moteris kurį laiką sir-į degalų ir tikėjosi pasiekti 
guliavo. Ji jau anksčiau yra bu-1 skirties vietą, bet nepajėgi 
vusi Kalifornijos ligoninėje, kurį padaryti. Speciali federal 
jai buvo suteikti reikalingi svei-į valdžios komisija tikrina n 
katos patarnavimai. Tais pačiais) mės priežastis. Ji pirmiausia 
sumetimais ji atskrido ir šįkart/statė, kad lėktuvo ratai ir v 

j Sustiprėjusi, ji rengiasi ir vėl nutūpmio mechanizmas g 
į grįžti Į Teheraną. Josios išskri-Įveikęs, jame defektų neb 
dimas sukėlė naujų gandų Jei--Kai komisijos nariai patik 
gu išskrido šacho molina, tai degalų atsargas, tai nerado 
buvo pasakojama, kad išskrisiąsį lašelio. Nėra ko stebėtis, 
ir pats šachas. Bet šacho kance-ilėktuvas nesukėlė gaisro, 
liarijo's viršininkas paskelbė, nebuvo degalų. Dabar nor 
kad šachas niekur nesirengia tirti, ar kariais indai degal 
važiuoti. Jis pasiliks sostinėje,'laikyti nebuvo skylėti. Gali 
kol pavyks atstatyti normalią daiktas, kad degalai išle' 
tvarką ir pradės atsigauti kraš-įbeskrendanl.
to ūkis.

šachas sutiko leisti krašto gy 
ventojlms Įvesti 
monarchiją, bei jis aiškiai pa 
brėžė, kad konstitucijoje priva 
lo būti aiškiai nustatytos ir ša-!galba ii 
cho teisė: 
tokia vvriausvbė. kuri \ W w
kaitalkfti konstituciją ir 
rinti šacho teises, šachas 

) pasiryžęs išsikovoti teise 
giminės nariams dalyvauti kraš-j — i— —
to administracijoje, šachas nori į Slratėi^nių ginklų sut 
visus reikalus taip su tvarkyti, i bus svaęgfom*; kai išvaj 
kad kitos valstybės agentai ne-;Kmijcrs/delegacįia iš Was!

... ... \. t i •• tono,/ - -• galėtų papirkincti Irano piliečių x 
ir organizuotai kenktų krašto 
ūkiui bei apsaugai, šachas ne 
leis maištininkams ardyti tvar 
kos, klastoti rinkimus ir naudo
ti kitų valstybių pinigų rinkimi.

krašte sybės reikalus tvarko |jrem 
tvarka, ir jo kabineto, nariai.

SALISBURY. — Rodezijos 
karinė komanda pranešė ketvir
tadienį. kad nuo dienos, kai pra
dėjo veikti iš abiejų rasių susi
dariusi koalicinė laikinoji val
džia, kurios juodieji nacionalis
tai partizanai nepripažįsta ir 
pradėtą karą toliau tęsia, jau 30 
asmenų žuvo. Paskutinė parti
zanų auka buvo iš Vokietijos 
misionierius, kurį partizanai pa
sigrobę išsivedė ir nušovė.

Per lapkričio mėnesį Rodezi-.
ją apleido 2,057, o atvyko tik ne» kampanijai. Pirma 

( jprivaio būti ramybė

Nelaimės metu gyvybės i 
j ko 19 žmonių. 50 buvo sun 

konstitucinę sutrenkti ir sužeist.i bet nei 
nas nesužeistas mirtinai. 1 
geliui buvo suteikta pirmoji 

i namo. Kiel
lis nenori, kad būtų na>" 7 iviui buvo patiki 

jalėių sveikata, bet sužeistu skai< 
siau-'palyginti, ne lo'ks didelis.

yra-eilė keleivių iš atridento vi 
avo’galėjo toliau keliauti.

, :o vėliau išrinktas puriame 
. konstitucinei tvarkai nustr

. Kai bus Įstatymas, lai tada < 
būti kalba ir apie vyriaus 
perdavimą. Tuo tarpu vyt

ir



Vliko valdybos pranešimas seimui

Jonas Jasaitis Draugo 1978 Tuo tikslu 1959111. rugpiūčio 
m. rugpiūčio mėn. 31. d. laido- mėn. 10 d. “Drauge’’ paskelbė- 
je rašo: “Devyniolika mokslo -«e, kad norime žinoti kiek at
metu jau praėjo nuo to laiko, sirastų vaikų, galinčių lankyti 
kai T ėviškės, parapijos salėje į planuojamą įsteigti mokyklą, 
susirinkusieji : įsteigė . šešladie-J Per gana trumpą laiką tokių 
nine pradinę lietuvių mokyklą,! vaikų buvome surašę virš 60. 
kuri vėliau buvo pavadinta Krį-1 
slij. no Donelaičio vardu”. .

devyniolika sinbą 1 mokyklai patalpų ieškoji-, 
nuostaba $e-Ima. Mano atsilankymai keliose

,2. Turėdami tokį galimą mo
kinių skaičių pradėjome nevar

1-.:,..; įVt'rių korespondentų ir 
\ . uo.neixcs \eikėjų ilgesnius ar 
trumpesnius mokyklos vęikles 
aprašymus. Beveįk kiekviename 
tų aprašymų mokyklos kūrima
sis pavaizduotas vis.kiek kitaip- 
KcTęspondęn.tų aprašymus būtų 
galima pateisinti,. nes, jiems ži
nias teikusieji patys neturėjo 
tikslesnių žinių, arba turėtąsias 
nepaminėjo. . . . .

Istorinės.tiesos tikslu, manau, 
kad man reikia jau pertraukti 
devyniolikos metu tvlos laiko
tarpį ir pasakyti, kaip iš tiesų 
ši mokyklo kūrėsi. Kada nors 
ateityje rašantieji lituanistinių 
mokyklų kūrimosi istoriją Ame 
rikoje, negali būti klaidinami 
netiksliais pareiškimais ar fak
tų nutylėsimu. Gi Tikroji>'tiesa 
yra ši f — I 1

1. 1958-59 moksle' melais aš 
bu vau’ levų komiteto jiirminih- 
ku ptrė Aušros Vartų parapijos 
veikusios ■ lituanistinės moky
klos.’Mokslo metams 'baigiailfis; 
iš parapij'dš ;buvo gauta žinia, 
kad toliau ši -mokykla-vargų ar 

.naudotis parapijos pątal- 
pcųms.,,Manę' žmona,- ir aš . tuo
jau _ piiadėjomę , .ieškoti būęlų 
naujai mokyklai, steigti pietva
karinėje čikągęs daly, kreipiant 
dėmėsi Į Marquette ,P.arką. 
Moms atrodė, kad.yra gana .daug 
išsfekTud'žiusIfr' sėffnū,' -kunoš 
arba negali arba^nenori savo

' * A \ L * ,

vaikų leisti į pilira^arapinę mo- 
k j&rje.lu<^jstįką.-s dė-
stdžža*' i£a?p’’ĮMedas- prie; norma- j 
lios mokyklinės programas.

f - - K.’ iŠ J. ■ f >’' : -Z
; 5 ufl t r sįįfe • CV z JT-

rdosšvie- 
mokvklos

parapijose baigėsi nusivylimu. 
Teko šauktis garbingo atmini
mo, mūsų artimo šeimos drau
go,; Jeronimo Ignatonio pagal
bos- Mes galvojome, kad jis ga
lėtų įtikinti LB. apy 
limo tarybą to'kios

.reikalingumu ir padėtų šiai 
kyklai surasti patalpas.
bėgo. Mes susitikinėjome su J. 
Ignątoniu,.bet iš jo patalpų klau
simu nieko nesužinojome. Apie 
rugsėjo mėn. vidurį aš jam pa
sakiau, jei dar per savaitę, laiko 
patalpų reikalu nieko nesužino
siu, tai mes'(žmona ir aš) eisi
me į Tėviškės parapiją savo lai
mės bandyti'Jis manęs fada pra
šė dar į Tėviškės parapiją neiti. 
Palaukę dar savaitę, mano' žmo
na ' ir ašy j aplankėme Tiviškės 
pkrapijc's kleboną kun. Anėą 
Trakį, kuris su džiaugsmu miis 
priėmė ir leido mokyklos reika
lams naudoti parapijos • patai-

(Tęsinys)

Teisinėje srityje teko aiškinti 
VLIKO tarnautoj ų nedarbo ir 
kitų socialinių draudimų rei
kalus. Taip pat tirta galimybė 
gauti subsidiją pagal “Compre
hensive Employment and Train
ing Act”. Tuo reikalu yra kreip
tasi į atitinkamą įstaigą, bet 
konkrečių rezultatų dar nėra.

Visuomeniniai Reikalai

Visuomeninių reikalų sritis 
yra labai plati ir dėl to atskirus 
šios srities žygius yra atlikę, 
ar juose dalyvavo, beveik visi 
Valdybos nariai. Su pagrindinė
mis Lietuvos laisvinimo darbą 
dirbančiomis Organizacijomis 
VLIKO santykiai buvo, bendrai 
Kalbant, nuo patenkinamų iki 
gerų. Visuose VLIKO Valdybos 
ir Tarybos posėdžiuose, tik su

■£• S

Tolumoje matyti Vytauto bažnyčios bokštas, Kaune

vardų, bet kun. A. Trakiui pasi i čiau tarti žodį. Jonas Jasaitis klc's reikalingumą. Gal mokyk.

'; 3. J.au turint; patalpas, rūpėjo 
kuo.-gręičiąusią. surasti moky- 
klos v.ędęją-mokytoįą,, nes mok-. r ,
slo metai būvį, jau čia' pat. Vėl ’prašant' manę? Į ji '.nelinkti': 'S'tl- 
tėkQ5 kreiptis^.ĮJ^Ighatanį'pra- 
šaiį.t jo,skubios,pagalbos?Į. mū
sų namus kviestam pasitarimui 
atvyko J. ignątonis šu y.'Rbzni- 
kiene. Pasitarime dalyvavo: ir 
kun. Ą. Irakis. O. Roznikienė 
Patiko -HHr -mokytoja; -bet • pra-- 
Šė ją skaityti mokyklos laikina- 
■fa ■Mėc'ėja;-S'kbi- bmf-surastas kr 

.. tas. Įsmilę, ^šiąiųe J3g££įį|riine 
tbuvo ’svarstomas' mokyklos vk?~ 
Idas. Buvo' minėta V’efeta galinių

ulius Kristijono Donelaičiu .var- pasveikino įsikūrusią mokyklą, 
dą, visų pasitarime dalwavusiij 
pritarimu jis ir buvo priimtas.

4/-Tuojad po šio pasitarimo] 
mudu (žmona ir’ aš) išsiuntinė
jome daugiau kaip 60 kvietimų 
j tėvų susirinkimą, Į sųsiriflki- 
ma atvvko apie 35 tėvai nes 
kaikurių tėvų telefoninių pašau
kimų patyrėme,-kjd jiems ne
labai patinka mokykldš prisi
glaudimas prie Tėviškes parapi
jos. Šiam susirinkimui’ pirmi
ninkavau aš. Susirinkimas iš- 
rinko pirma, tėvų komitetą, man

' L i j- R

sirinkimas‘’jSi'itafė jparinktam 
mokyklos vardui-Kristijono Dįt- 
įnėlaičio litu.aništnč mokyklą. J; 
'ignątęąis pranešė, kad minkyk^ 
įa.vadovausis LB švietimo taryi 
bos._ .priimtais: mokyklų • nuosfat 
rtais ir programa. Man pirminin
kaujant susirinkimui, Įgnatoius. 
man-pranešė, kad susirinkiman 
yrą. atvykęs Jonaą Jąsajjįs, 
jnėlims LB Apygąrdos ;pirmią 
niakas, ir prašė, kad aš jį kvies-

i

'<1 On

■ VJ’

Si

retomis išimtimis, dalyvavo 
LB Valdybos ryšininkas p. K. 
Jankūnas. A. a. prof. Jonui Pu- 
zinui mirus, lietuvių visuomenė 
nustojo išimtinai vertingo ir 
tauraus asmens, o VL1KAS savo 
bendradarbio ir ryšininko prie 
PLB Valdybos. Taigi, ilgą lai
ką ryšys su PLB Valdyba buvo 
vienapusis. ši aplinkybė abejų 
organizacijų santykiams nepa
kenkė. Antravertus, tenka ap
gailestauti, kad buvusio PLB 
pirmininko “atviri” pasisaky - 
mai savo nuopelnus keliant bei 
VLIKO veiklą nuvertinant prie 
konstruktyvaus Lietuvos laisvi
nimo darbo' neprisidėjo. Pavyz
džiui, White Plains konferenci
joj, pagal iš anksto sutartą dar
bų pasidalinimą, PLB pirminin
kas padarė išsamų pranešimą 
Lietuvos laisvinimo einamųjų 
ir specialių darbų bei žygių .klau
simu. Gerai paruoštą referatą 
skaitė ALTOS atstovas kun. 
B'agdanavičius apie Lietuvos lai
svinimo ilgalaikius darbus, ir 
priemones. Visi suvažiąvimo da
lyviai šią medžiagą svarstė, tai
sė, papildė ir rezultaje sutarė 
eilę išvadų, kurios bendrai pa
lankiai vertinamos. Tai buyd 
bendro darbo išdavos ir kartu 
pavyzdys veiksnių pasitarimams 
ateityje. Vėliau pirmininkas pa
reiškė; “Paruošom politines 
veiklos planą, White Plains 
konferencija jį priėmė, o niekas 
jo nevykdo”. Taip nėra, šių me
tų rugsėjo 30 dieną Cieveląnde 
keturi VLIKO Valdybos nariai 
buvo susitikę su naujucję.PLB 
pirmininku ir jo talkininkais. 
Apžvelgus' White Plains konfe
rencijos numatytus uždavinių?, 
konstatuota, kad žymi jų dalis 
sėkmingai vykdoma VLIrif), 
Lietuvių Bendruomenės ir kitų 
organizacijų. Nusistatyta tai tę
sti bendrai susitarus ar apie at
skirai atliekamus darbus v*em 
kitus painformavus, Sutarta 
taip pat ir kai kuriuos naujus 
politinio pobūdžio’ darbus vyk
dyti bendromis pastangomis, o 
kitus uždavinius derinti, šiame 
susitikime abiejų organizacijų 
atstovai padarė išsamias bėga
mųjų ir ateities darbų apžval
gas. VL1KAS pažadėjo remti 
Pasaulio Jaunimo Kongresą. Ci
tuojant iš jungtinio pranešiiiiv' 
spaudai, šis VLIKO ir PLB “Pa
sitarimas vyko nuoširdaus at
virumo, pasjtikėj imo, darbo 
darnos ir viltingos jo kiętięs 
dvasioje ’. Mes esame tikri, Kad 

| tai nėra tušti žodžiai, beueku 

(Nukelta į o ysl

ios išėjimas iš Tėviškės parapi
jos mažos erdves taip pat turė 
jo Įtakos Į jos augimą. Moky-

5. ‘'Draugo'”; 1959 m- spalio 
mėn. 23 d. laidoje buvo įdėtas J. 
Uzraguvio mokyklos įsteigimo 
aprašymas su stamboka antra
šte: “Atidaryta“'evangelikų Kri
stijono Donelaičio lituanistinė 
mokykla”. Tokią antraštė matyt 
suklaidino j kai’kuriuos tėvus, 
ko pasėkėję, s draugiau kaipO5 
šiasdėšiintięs pąreiškusių norą 
šion mokyklon siųsti 'savo vai-

"dkruMoje .mokyklon 'atvy
ko, rodos, 32 mokiniai. Norėda- 
ni atitaisyti ši netikslumą, Igna- 

..ohiš,$r'aš paruošėme savo ben-
tr'ąfipareišk'imą,skuris, deja, ne- 
>uyN>ipaskelbtasx

. 6. Pirmas naujai išrinkto tėvų 
roniiteto posėdis įvyko mūsų

, .amuose, komiteto pirmininkui 
Į. (geruliui negalint jame daly

vauti. Posėdyje vėl dalyvavo 
kun.-A. Trakia1 ir J. Ignątonis. 
Mano žmona Angelė buvo komi
teto vicepirmininkė, šiame ' po- 
šėcf^je Ignątonis pranešė, kad 
kur adės tik ką'i? Kanados atvy-
Aisį. Julių šįrką, kuris sutiko 

. Ali mokyklas tvedėj u.
' *'** ? i*" . V ; 2 C * .L.

"•»7. Pirmiesiems mokslo me- 
iams^'bešibaigi’airtf' žmona ir aš 
-arėniihr.kui^būtų galima sura- 
ifi. erdvesnes 'mokyklai patal
pas. .Nutarėme -laimę pabandė 

Aij Marquette-’^Parko Field- 
-apusej,, Pasiprašę pas. parko 
direktorių vizitbį't'Sbu nuvyko
me į pasiniatyni^ sū juo. Par
ko elirektorlus ųiums paaiškino, 
kad parko - distrikto nuostatais 
remiantis, parką pastatuose 
mokyklos, kaipo- tokic’s, nega
lima (urėti, bet būtų leista veik
li kaip šeštadieniniais vaikų ir 
jaunimo auklėjimo tikslu susi
būrimais. Mano žmoną ir aš pa
sirašėme direktoriaus paduotą 
Joiripą, kuria mes įsipareigojo
me laikytis išvardintų nuosta
tų, dėl tvarkos iF atsakomybės 
už patikėtą visuęjnemnį turtą.

Mokykla 1960-61 mokslo me
tais persikėlė į Marquette Parko 
Fieįdhousą ir ten išsilaikė iki 
1962 m. gruodžio mėn. Mokykla 
šiuo laikotarpiu gerokai išaugo, 
tėvams supratus tokios moky- kos pareiškimu “Per penkiolika

metų mokyklos nueito kelio me
džiaga yra pilnai surinkta ir ji 
bus sudėta 15 m. sukaktie pro
ga išleidžiamame K- Donelaičio 

'Ut. mokyklos metraštyje .
Kla iš Marquette Parko Field- if « . _ tai bus idonii dokumen. 
nouso perkelta į viešosios moky- Įinė knyga ne tįk mflsų laikų 
klos Francis McKay patalpas jaunjmuit tėvams, bet taip 
jau kitų žmonių pastangomis.

A. Gintneris (Draugas 1959 
m. 10.28.), kalbėdamas apie LB « 
rašė: . .kuri pati ją įsteigė ir| 
rūpinasi jos išlaikymu”. i

M. Peteraitienė (Draugas I960.1 tyli, bet galiu vaizduotis, kaip 
11. 5): “Didelė garbė ir padėka la “pilnai sulinkta “medžiaga 
pirmiesiems rganizatc'riams Ka- aPle mokyklos steigimą galėjo 

būti supainiota.
J. Grabauskas (Draugas, 

1975. 3. 6.) vėl painiojasi rašy
damas, kad mokyklą įsteigė 
kuru A- Trakis ir J. širka.

VI. Ramojus (Dirva 1963. 4.!
24.): “ši mokykla, vadovaujanti Stasys Juškėnas (Naujienos, 
anuometiniam tėvu komiteto pirj 1975. 3. 13) dar toliau painio- 
mminkui E. Geruliui, buvo įs-'iasi sav0 aprašyme apie moky- 
teigta “Tėviškės” evangelikų pa- klOs įsteigimą, jos penkiolikos 
rupijos pastogėje 1959 metais”. sukakties proga.

Vi. Ramojus (Draugas 1964.
l. 29.), minint mokyklos penke- 1975 5. 21.) jau teisingiau ap- 
rių metų sukaktį, rašė Svečhjjrašo mokyklos steigimąsi, pažy- 
oūryje buvo matyti vienas iš» 
mokyklos įsteigėjų, Standard 
Federal, b-vės viceprezidentas 
A. Kašuba”.
. Vladas Būtėnas (Dirva 1971

m. d. 12.) rašo, kad buvo mo
kyklos direktoriaus J. širkos 
pakviestas pasikalbėjimui iš ku
rio ... “Surinkau tikrai Įdo
mios medžiagos . . .” ir toliau 
rašo: “Ir įdomu, kad Donelaičio 
mokyklą Čikagc'je 1959- 10. 19. 
įsteigė ne kas, kitas, bet buvęs 
Toronto Maironio vardo lit. mo
kyklos mokytojas bei vedėjas 
Julius Širka . . -

Vladas Būtėnas (Dirva. 1795. 
3. 5.) rašo, kad mokyklos pen
kiolikos metų sukakties išvaka
rėse, mokyklos direktorius J. 
širka į savo namus buvo pasi
kvietęs spaudos, atstovus ir pa
teikė pluoštelį žinių, taip pat pa
minint, kad steigiamajame su
sirinkime 1959. 10. .17. dalyva
vo LB atstovai Jonas JasaitL 
ir mokyt. J. Ignątonis (kad aš 
šaukiau susirinkimą ir jam va
dovavau - tas faktas nutylėtas). 
Toliau Būtėnas rašo, kad J. šir-

pat ir ateities instorikams, ku
rie tyrinės išeivijos lietuvių

Man šio metraščio neteko ma.

š ubams”.
V. Abr. (Dirva 1960. 12. 14.): 

■‘Jos steigimo iniciatoriumi bu
vo A. Kašuba”.

jasi savo aprašyme apie moky.

Jonas Jasaitis (Naujienos,

niėdamas, kad mokyklai patal
pos Tėviškės parapijos gautos 
A. Kašubos ir kitų tėvų inicia
tyva. (Iš tikrųjų tik mano ir 
mano 
gautos, 
dus).

Kad 
išaugo, 
dieninę mokyklą, tai buvo tėvų 
komiteto, mokyklos vadovų ir 
direktoriaus J. širkos užtarnau

tas nuopelnas, mokyklą vedant 
jau beveik dvidešimt metų.

Antanas Kašuba 
Deltona, Florida.

žmonos iniciatyva jos 
kun. Trakiui mielai Įei

ni okykla taip sparčiai 
bene į didžiausią šešta-
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-A of dreams. And, U.S, Sayings 
rxnAs have been helping to make 
iuj/pyklreams come true for years.

H^v.'^onds mature in less than 
ix y'ars.'That means your dreams 
;»? come trui? faslerthsn ever before.
Xou cajf buyAhaHeain your parti* 
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certificates 
EARN UP TO 73/4%

OUR

2212 WEST CERMAK ROAD

HOURS 1 Kon.TJ.e.Fri.9-4

CHICAGO, ILLINOIS 6QSCS

Phone I Virginia 7-7747

Thur.9-8 Sat. 9-1

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

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

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

Atdara šiokiadieniais nuo
9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro.

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai, vak.
• D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

Tel. 476-2206

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuvių Iraternaiinė or

ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

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

SLA —išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerių 
nariams.

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

K'.ei /ienas lietuvis ir lietuvių draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

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

SLA — vaikus apdraudžia pigią terminuita apdrauda: už 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams.

SLA —kuopų yra visose lietuvių kolonijose. Kreipkitės 
j savo apylinkės SLA kuopų veikėjus, jie Jums į
mielai pagelbės i SLA isfrašyti. : J

Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centrą:
'7

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
New York, N.Y. 10001

307 W. 30th St.
| Tel. (212) 563-2210

NAUJIENOS, CHICAGO i, ILL.
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linksmai ir triukšmin- ANTANAS DIRŽYS

kanto jūrų saulių kuopc's prim. 
E. VENGIAXSKAS^ nasveikines .t 
gausiai: suširinkusias ir kvies-j-, 
damas j. š: V. (’TARĄ perskai-l 
lyti Tėvynės Prršhmnimo tek-Į 
sląy'kuriš visiems atsistojus, suį 
susikaupimu buvo išklausytas, i 
Sekė “Lietuva Brangi k . hie-4- 
liodijbš garsai 'ir Jbuvo’ tržde“’’ “-1' 
pehkičst -savo' paskli tini i > 
tifigos,’ atatinkančios Kūčių 
karuf; iiiiotaiktis, žvakutės.

Lietiivoš laišvėk kovo tek 
ir pavergtai, tačiau Itovojar 
Liėtuv'ai-žvakutę uždegė pil

rinkas
t OTsnn

iinovė” ir LDK
5 -'efr--.:

iCR. 1. jžUUKel.

kuopoh pinnii

S VC i k-j MU!
tuos jCrv Š
ikmmius ir

mi

švedas, u; imliuosius pavergto;? 
TCVybėje ir kėftciantiems Sibi
ro taigose broliariis ‘bei . sesėms 
atininti - p. K. Leonaitienė, Lie
tuvos kariams ir šauliams pa
gerbti - kpt. A. Juškevičius, įni
rusių sesių bei brolių ii- artimų
jų; amžinam prisiminimui - kun. 
Tev.* J. Borevičius ir plačiuose 
pasaulio vandenynuose po' sve
tima vėliava plaukiojančius lie-

i.ietu 
mo rytojaus.

eikloje. siekiant T 
i laisvo ir nerril

Po sveikinimų, besivaišii

d<;vanbmis atvyko į Vy- 
>. Kalėdų Senelio skirtas, 
suneštas dovanas, gavo, 

dideli ir maži, dalyvavę 
viauKantėnų nuotaikingame ir 
■ su prasminga programa prave- 
\ štame., prieškalėdiniame Kūčių;

AMERIKOS LIETUVIŲ 
RESPUBLIKA IR LIETUVA

temai 
aetus.

(Tęsinys)
ši rezolucija buvo priimta 

vienbalsiai ir, kaip ‘Vienybė 
Lietuvninkų’ rašė, Seimas su
prato, kad pinigai bus pasiųsti 
Komitetui, kuriam tada pirmi
ninkavo A. Smetona.

Be- to, paskirstant pinigus iš 
‘Tautiškų Centų Fondo’, buvo 

..H . paskirta: Autonomijos Fondui
ci.-va^oje pei j ^qq dolerių, emigrantams 500 

Idol, ir ‘Žiburėlio’ Draugijai Lie
tuvoje - 250 dolerių.

Autonomijos Fondui dar te-

io kalėdiniu renginiu Gen. 
Bukanto jūrų šaulių kuopa 
igė savo i5-.sius sėkmnigos 
os jubiliejinius metus ir 
ig?i žvelgdama į ateitį, su 
a organizacine energija ir 
yzimu dar daugiau plėsti 

veiklą
ius Naujuosius 1979-sius.

J. š.

ko iš aukų, atsiųstų Seimui su 
sveikinimais.

* sj: 5JS

3. 1916 MėTŲ ORGANIZACINIS 
SUSIVIENIJIMO

tariant, suskambėjo lietuviškos 2 # - f
kalėdinės giesmės visų vakarie-** 
nės dalyvių skambiai su įsijau-Į j 
linui giedamos. Nepamiršo ta j Į
vasara susirmstisiu, j. s. iv- vi- 
DŽIAUS asmenyje, KALĖDŲ i s 
SENELIS, kuris skambalais pa-1 $

ITTnr~aHTTT-*—i ii bu mu Iiiir^.w mjiij.i-mli'i, W .nr? lpw i i. u

; ' DR. ANTANO .L GUSENO RAŠTAI
NAUJIENOSE GALIA-.ą GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO- 

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
Dr- A. J, Gvssen — MINTYS IR DARBAI. 259 psl., liečiančius ĮSOS 

metų Įvykiui;, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienes ir susi- 
rapinimĄ..:_______

0r. A. J. Gussen — DANTYS, ju priežiūra, sveikata ir greii* 
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik_
Minkštais rirž-liai* tik ' , _____________

Dr. A- J. G’jssen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Kuropą ĮspūdžM. Dabar' tik 

?2.«$

_ ___ $2,00 
flip pit uIilMkyH wltv, atsiuntus srbs money orderį prlo 
nurodyt m kilnos arktadant 50c. HIiMowmu

N

t

I
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RIMTA KNYGA - GERIAUSIA DOVANA
Xsonar.-jxi ji'jfi yuikiv knyfų, kuri** ?xpu*i b*f k*ld<

»p!n*< cr i»m*yw4.
Aickis.-idr^s Pck«;nl»k>s, MfiS GRĮŽTAMI. Įdomfl* jaunų dieną 

atsinuaiitAl ir Įvykių bei vietų aprašymai, zkaitomi kaip ro- 
manas. 337 osl. Kaina 35.

A. Ptkainiškis. METAI PRAEITYJE. Netolimų {vykių priliminl- 
ir laiko Įvykių Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, nakira- 
tyti Į 12 dalių. 296 psL. kaina $3.

Dr. Kszys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS. H tomai, Gra
liais viršeliai*. 336 p«L Kaina $6.00. Minkštai* Tiri. $5.0$

Prof. vad. Biržiški, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO
RIJA,. I dalis. 208 psl., Įrišta — $3,00, minkštais vir
šeliais — $2,00; H dali?, 225 psl., įrišta — $3,00. minkš
tais viršeliais ______ _____________________ ___ $2.5t

ėtanrlkc; Tomas — TimišiuskM, LIETUVIŠKASIS PAMARYS.
Pakalnės Ir Labguvos, apskritys su Įdomiais aprašymai*, iliu
stracijomis ir dokumentacija. 336 psl., kaina SB.

■ » KssIOnas, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dalių Lietuve* 
partizanų buities romanas 292 puslapių. Kaina $3.

Janina Narūne, TRYS IR VIENA, jaunystės atgjminima. 1 
170 psl. ---------- --------------------------------------------- W.M

M. Gudslis, POVILAS MILERIS, biografljo* bruožai 232 
puslapiai -- ------------------------------------------ ---------- S3JS

Knygas užsakant reikia pridėti 25 et. pašto lilaidoma.

NAŪJI2N08,

1733 S. SU Chicago HL — TeL HA 1-SIW

Poezija — kaip pavasaris, kuri 
lazdynui išskleisti mažuti deimantu ____ ,
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu įveda i gamini vaizdu ir garsu ste
buklus. Dramatiškai besikeičianči’.’^se gamtos sf°norai 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žedži-’s jausmų ir minčių 
gelmes. •

^Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidinių:
51. J. Aufustaltyfi - Valčlūnlsni, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS, 

mato. 12/J psl. Kaina SI.—.
į2. Jurui* Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS, T^gljo*. giesu 

Kišeninio formato, 157 psl. Kaina $2.00.
\3. Butkų Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI 155 psl. $1.50.
.4. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIA VĖTROJE. Eilių rinktinė. IfP i 

psl/ Kaina S3.00.
5. Kleopas Jurgelionis, GLODI • LIŪDI T.vrikos eilės. 105 Ml. $2 00 ;

;B. Anatolijus Kairys. AUKSINĖ SĖJA Ėilėraščiai. R5 psl. *2.00
,7. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie- < 

3 išvietintas lietuvaites senovės laikais: su autoriaus iliustracijomis $5.00.
ią. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko ! 

"Anykščiu Šilelis”, vertimas. 42 psl $2 00
9. Balys Rukla, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės. 95 psl. $1.00.
10. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 1P7 psl., $3.03 '
11. Stasys Sastvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji lyriko* knvga. 152 psl. $2 50
12. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE Eiliuoti kūrini

Ual, 92 psl.. $1.00. j
13. Petras Sagatas. PLAUK, MANO LAIVELI. EIIAtrWsI. 112 psl. $1 00 I I
14. EugenlĮus Gruodis. AGUONOS IS SMĖLIS. Eilės 70 psl $1 <Y) Į | 
15 Elena Tumlenė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai RA nst. $2 50 i ' 
Ifl. Alfonsas Tvruolis METU VINGIAI. Lvrikns rinktinė. 180 psl $3 00 I
17. Jonas Vala’tis, SENOVĖS LIETUVIU DIEVAI. Mitologijos poemai i

55 psl. $1.00. *
18. Adomas Jasas, BOK PALAIMINTAS. Poezija, 115 psl. $3 00.

I I 
Korydami Įsigyti šias ar kitas knygas, prašom® atsilankyti i Naujieno I j 

raštinę arba užsakyti pa’tu, pridedant čeki ar pinigini orderį. j I
I VA H T T E V G Q H

prsd?;oie pro tirpstantį sniegą liepia 
pindinti žinda, rpkr’šo medžių šakas

izdžiuose svajoia. 8 
Tancmn it*

&

Didelio fr>

poemos

■ KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lleto- 

: vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis. 
i Cit suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Juonį Kspačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai spiek 
džiaot Lietuvą, bėgimą nuo bolaevikrj ir gyvenimą tremtiniu įtovyk- 

į lose Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais kaina 4 doL
JuoTif Kapažinskasr IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Uetvio Dalia 

yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tą<sa. Tai yra Amerikoje beisl- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai ilio- 
xtruota. 300 psl. Kaina 7 dol.

ČIKAGIET£$ ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTO^ .LTETUVO^. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose. Druskininkuose. Kaune. Naudakluose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ka ji ten matė, kokiai 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 05 psL $1.50. Yra tai? pat 
Jyersta i anglu kalba.

M Zosėenko. SATYRINĖS NOVtLt£ Genialaus num rašytojo 
60 satyrinių novelių, 199 pusi., kaina $2.

D. Kuraitis, KELIONt | ANAPUS GELEŽINES UŽDANGOS. Au
toriau* pastabumą neapgauna Intuirfsto Ir agltpropo propaganda M 
ufciaakarinial. Abi knygai para/rytov lengvu, gražiu rtfliuml

Prof. P. Pakarkllt, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBSS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psl. dokumentuota istorinė studija apie prūsu IDdįaa-

rių
Cis

*•—..1739. So. Halsted. Street CMcauo, IlHrutis 60608 
t-

Vlnc«« LIUBLINO UNIJOS
>*L Kain* 5LB0.

Ir kiti laidiniai yra cnraani
MAUJIFNOSM, 1731 S*. HALŽTCO IT.

WKAKTUrS PAKATWl,

CHICAGO, FLU

Se£| «r pUalcImf

1916 metai yra 30-tieji nuo 
SLA įsikūrimo. Tų metų vidu
ryje organizacijai priklausė 
9401 narys ir jos turtas siekė 
120,715.39 dolerių sumų. Nariai, 
organizuoti kuopomis, tuo me
tu skirstėsi 240 kuopų, kurių 
kai kurios kuopos buvo sugru
puotos dar ir j 9 apskritis su 
apskričių vadovybėmis.

SLA tvarkėsi ir veikė pagal 
savo Konstituciją, priimtą 1912 
m. birželio 3-8, ir pradėjusią 
veikti nuo 1913 metų pradžios. 
Jos spausdinta 1917 metų laida, 
su pakeitimais iki 1916 metų 
29-to Seimo, su taisyklėmis ir 
nurodymais, pačiame pirrrfame 
skyriuje sako: - “Susivienijimo 
oficiali kalba privalo būti įietu-

viška”. šiuose ketveriopuuse tik-luo-
Oficialieji kalba pačioje Kon- se vienybės idėja yra ne tik pir- 

stducijojc yra labai apvalyta masis tikslas bet yra ir vvrati- 
nuo .svetimybių, yra žymiai gry- jautis. Vienybės siekime pinna* 
nesnė už pinnesniųjų Konstitu- sis žingsnis yra asmens apsi- 
ciju kalbą. Ne lik nebėra len- sprendimas organizacijos ai- 
kiškos ‘sz’ - raidyne, ar 
rių’, ’mitrių’ žodyne, bet ir 
straipsnių sakiniai yra sureda
guoti mūsų dienų kalba ir sin
takse. Jei dar šioje Konstituci
joje sutinkame ‘Seimo Galybę’, 
‘Centrališką Komitetą’, ‘pirmsė- 
dį’ ar kits, užsibuvusius nauja
darus. tai šie nėra akli skoliniai 
,š kitų kalbų, o savi terminai, 
ne taip ir bauginantys, greičiau 
pralinksminantys, kai dabar 
mokam pasakyti lietuviškai Sa
vičiau, geriau, teisingiau.

SLA tikslai yra nusakyti Kon
stitucijos skyriuje, ir štai kokie:

1. Platinti vienybę, sujungiant 
lietuvius į vieną draugiją.

2. Mokėti pomirtines 
pas, šelpti narius ligoje, 
našles ir našlaičius.

3. Apšvietos pakėlimui 
vių tarpe steigti knygynus, skai 
tykias, leisti švietimo raštus, 
skirti dovanas už parašymus 
gerų raštų, teikti pašalpas Su
sivienijimo narių vaikams ei
nantiems aukštesniuosius mok
slus.

4. Rengti moksliškas ir kito
kias paskaitas, taip gi ir paskai
tas skelbiančias tėvynei (Lietu
vai) atsidavimą bei jos gaivini
mą; apvaikščioti žymius mūsų 
tėvynainių darbus ir garsius 
Lietuvos istorijos atsitikimus.

Be to’, užtaranti ir remti, su
lig reikalo, ir kitokius sumany
mus, čia nepaminėtus bet nau
dingus tiek Susivienijimui Lie
tuvių Amerikoje, tiek ir visai 
lietuvių tautai.

organizacijos
‘sąna- žvilgiu ir jon įstojimas. Į tą pir

mąjį ž’ngsnj, j vyriausią tikslą 
teks matyti daug pastangų, pla
navimu ir vadovaujančių asme
nų kalbų. Tai buvo lada, kaip 
kad yra dabar. SLA didysis ir 
pagrindinis užsimojimas, nuo 
kurio priklauso ir kiti tikslai - 
apsauga, šalpa, labdarybė ir 
švietimas, tų visų, kurie jau or- 
ganizaeijon yra įstoję.

ŠIA POMIRTINĖ APSAU
GA. šiuo metu pagal Konstitu
cijos XV skyriaus nustatymą 
Susivienijimo nariais gali būti 
lietuviai nuo 18 iki 50 metų jų 
amžiaus. Visi priimtieji Susivie- 
nijžman asmenys tampa: a) ap
saugos nariais, arba b) druagy- 
bos nariais.

pašal- 
šelpti

lietu-
Apsaugos nariai yra keturių 

skyrių, pagal jų pasirinkimą ap
saugos skyriaus. Tuo būdu tie 
pomirtinės apsaugos skyriai yra 
tokie:

I skuriaus - kurių pomirtinė 
drauda yra $ 150.00

II skyriaus - kurių pomirtinė
drauda yra 300.00
III skyriaus - kurių pomirtinė
drauda yra 600.00
IV skyriaus - kurių pomirtinė

zdrauda yra 1,00.00
(Bus daugiau)

— H. B. Haldeman, praleidęs 
18 mėnesių kalėjime, paleistas 
laisvėn. Haldeman buvo įtakin
giausias prezidento Niksono pa
tarėjas, išvedęs prezdentą iš 
Baltųjų Rūmų.

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jasmlm*, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir Intymių nm^tyta

Dr. Juozas B. Končių*, HISTORY OF LITHUANIA Lietuva latortjg 
Mntrauka nuo pat tenųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato, 
mL, kainuoja $2.00. - .. -3

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai Dli Vy
tauto bruožai paliečiant to laiko Lietuvos valstybė* ir joa kaimynų istorija. 
211 paL Kalus $3.00. Kietai* viršeliai* $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiom!* progom!*. Ja* iy 
Hta* knygas galima įsigyti atailanktū* i Naujiena* arba atmauta* čekį » 
.piniginę perlaida. . •t

2739 B»itM fiabted StraM, Chfeac*, AL «HU

Taupykite dabar
pas mus

SJIG

Pas mus taupomi Jūsų pinigai at
lieka didelius darbus. Pirma, jie pa
deda Jums pasiekti asmeniškus jūsų 
užsimojimus. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10-tą mė

nesio dieną, neša nuošimčius nuo 
mėnesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos
neša

lauja bausti ne laiku išsiėmus cer- 
tifikatus. /

UNIVERSAL
1800 So. Halited St Chicago, III. 60608

I
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kad jis pats viešai toki pažadą padarę ir dabar turi jį 
atlikti šį kartą jį įtikinėjo jau ne Vance, bet geriau- 
sias jo draugas — Dajanas. Nesutarimų abiejų tarpe 
dar yra daug, bet galima tikėtis, kad kas nors iš tu de
rybų išeis. Amerikos diplomatai abi puses įtikino, kad 
taika abiem bus naudingesnė negu karas. Jeigu kas tuo 
reikalu dar nebetiki, tai mula Chumęini, Andropovo 
šokdinamas, juos pradeda įtikinti. Gal jie patys įsiti
kins ir taikos sutartį pasirašys.

Kad kelios galvos geriau, negu viena, mes jau įsi-į 
tikinome praeitais metais, Kad vadų — karo, valstybės,' 
partijų ir politikos gadynė pasibaigė, kai peržengėm 
valstybės sieną ir savo kardą atidavėm sieną saugoju- 
jusiam policininkui, tai likome be vadų. Mes esame visi 
lygūs. Tavo nuomonė yra tokia gera,2 kaip ir manoji. 
Kiekivenas pasilikime prie savo nuomonės. Jos nerei
kia keisti. Kiekvienas tegu savo nuomonę didžiuojasi, 
kol josios kampai truputį nudils.

Neveskime ginčų tais klausimais, kuriais negalime PANEVĖŽYS, LIETUVOJE

Kitose JAV vietose 
metams _

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu karto /u užsakymu.

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo
9 vai. ryto iki 5 vai. vakaro, šeštadieniais — iki 12 vai

Pradėkim naujus metus lietuviškai

susitarti. Nekelkime praeities, kuri mus gali skirti. 
Įsivaizduokime, kad kada nors netolimoje ateityje tu
rėsime progos pasišildyti karštame Palangos smėlyje 
ir galėsime tuos klausimus ramiai aptarti. Dr. Grigai
tis savo draugų pasitarime jiems priminė, kad progra-1 
mos ir planai gali būti naudingi, jei Lietuva bus nepri
klausoma ir laisva, bet kol Lietuvos laisvės nėra, tai 
tos programos neturi jokios vertės. i

Nesiginčykime nesutariamais. Nestatykime namo be 
pamatų. Visi pripažįstame, kad Lietuva privalo -būti 
nepriklausoma. Vargu kas pasipriešins, jeigu dar pri
dėsime, kad ji turi būti demokratinė. Vienas kitam ųž 
gerklės neimsime, kaip ėmė nepriklausomoje mūsų 
tėvynėje. Vadais laikysime tuos, kurie bendrą darbą 
yes,. o neskaldys. ‘ 3 ■.

Pasimokykim iš Carterio. Nesibijokime sueiti ir 
išsikalbėti. Išsikalbėję, galėsime rastį bendrą kalbą,1 o j

DELFINĄ TRICIENĖ

VEIKLIOJI DANWĖ ZILIS-ŽILIENĖ
menės reakcijoj dar slapstosi, 
dar vaikščioja su kaukėm, vie
na kalbėdami, kita darydami. 
Pirmiausia bando lįsti į ameri
kiečių bibliotekas, muziejus, sa
les su parodom ir koncertais, o 
paskui šliaužia į lietuvių pasta
tus. Mat gal žmonės pagalvos, 
kad jei jau amerikiečiai leidžia, 
tai ką. besipriešinsi . ..

Amerikiečiai tu mūsų vidaus 
skaudulių dar nežino.* Jiems 
lietuviai yra lietuviai. Tokiu bū
du lietuvių visuomenė yra pri
statoma, kaip pripažįstanti da
bartinę Lietuvos padėti norma
lia ir parodoma, kad išeivį a su 
bolševikų okupuota Lietupa 
normaliai ii- noriai santykiauja.

6. Kas buvo tikrieji 2-ros parodos 
rengėjai?

D. Žilienė šitame krašte nau- dimas priklauso Santarai-švie- 
ja gyventoja. Vargiai ji sugebė
tų taip aktyviai veikti, jei netu
rėtų užnugario. Jos pačios teigi
mu, į 2-rą parėkia išsiuntinėta 

'1.500 pakvietimų. Surinkti tiek 
adresų1 ir padengti išlaidas - ne 
vieno ar dviejų asmenų darbas, 
nors “Draugo” skelbimuose pa
roda buvo reklamuojama kaip, 
privati.:Pakvietimuose taip pat:

Paskutinė praeitų metų diena jau praėjo. Paskuti
nį josios darbų knygos puslapį jau uždengėm su pasku
tine pareitų metų diena. Atvertėm .naują lapą, kurio vir
šuje užrašyta: 1979 metų pirmoji diena.

Visi žinome, kad praeitais metais didelių darbų 
nenudirbome. - Neturime tokių darbų, kariais galėtu
me pasigirti ir visi pasididžiuoti. Nėra nieko, ką galė
tume įrašyti į pirmą šių metų lapą.Visi tai žinome,todėl 
tuo reįkąįų jolaų ’diskusijų nepradėkime; Neverta. Me
tų pradžioje pasimokykime iš vaikų. Po ilgų kalbų ir 
žaidimų, kai negali jokiu svarbesniu reikalu-susitarti, 
jie. pasiima kempinę ir viską nuo lentos nutrina. Nura^ 
šykime ir ines praėjusius metus į didelę nesėkmę ir pra- 
dėkime iš naujo. „

■Prezidentas Carteris mokosi iš. vaikų, tai kodėl, 
mes negalime iš jo pasimokyti? Kalbėtu ir susitikti ne
norėjusius egiptiečius ir izraelitus jis suvežė į Dovydo 
stovyklą, apstatė marinais, pranešė, kad niekur nega-, 
lėes išvykti, kol,tarp-savęs neišsikalbės. Buvo pakan
kamai valgyti ir gerti. Vyresnieji galėjo prigulti, bet. 
niekas negalėjo niekur...telefonuoti ar išvažiuoti. Jie tu-, 
rė-jo teisę tarp savęs visais klausimais kalbėtu Bet nie
ko .neųžrašinėri ir nerekorduoti. Kar nusibodo kalbos,; 
tai šachmatais su savo priešais galėjo; lošti,"'bet niekur 
neitų..kol viskas nebus'aptarta. Tuo tarpu Vances pa
skirstyti. diplomatai dabojo, kad kalbos būtų tęsiamos.. 
Jeigu jos nukrypdavo Į‘šalį, tai sekretoriaus bendradar
biai grąžindąv) juos prie pagrindinės temos ir liepė 
kalbėti.

Visos tos kalbos abi puses nuvedė prie Washingto
ne pasirašytos sutarties. Pats Dajanas tokią sutartį siū-, 
lė pasirašyti. Carteris patvirtino abiejų pusii^.vadų de
damus parašus. Tai buvo pats svarbiausias įprezidentp lietuviams išvykti įš. Lietuvos. Padėsime .išvyti ne tik 
darbas Ką jis ir sekretorius Yąnce dabar- daa|o, tai tik-1okupantus, bet ir okupanto atvežtus kolonistus. Jeigu 
tai'prim'eha-ne tik Dajanui, bet ir Sadatui, ką jiedu Wa-[Carteris padeda egiptiečiams išvaryti primestus kolo,- 
shingtone'savu noru paisrašė. Beginąs, ištrukęs iš D.o-j pistus,e tai kodėl jis negalės: padėti ir lietuviams tai pa
vydo sto’vyklos, bet namo dar neparvažiavęs, gailėjos^ daryti? Iki šio meto nei Vienas Amerikos prezidentas1 bendrai dirbdami galėsime atlikti, kad ir mažiuką dar-
kad pasirašė? Už tą parašą jo partijos nariai planuoja nepripažino Lietuvos Įjungiįno į rusišką Soyiętų Sąjun- belį, kurį jau galėsime įrašyti į Naujų Metų lapą. Metų
jį iš Lokūdo išpieštų bęt gęn., Dajanas jam primena, gą. Jeigu išmoksime išsikalbėti ir jei sieksime Lietuvos gale lapai nebus tušti.

bendros kalbos nuves mus prie bendro darbo. Jeigu. Da-l,’1^al^iai kviečiame į Danutes 
janas galėjo rasti bendrą kalbą su Sadatu, tai- kodėl 
•įvairūs mūsų grupių vadai bei vadukai negali rasti 
bendros kalbos? {

Kalbų metu galėsime nustatyti, ar mums vis dar 
teberūpi nepriklausoma Lietuvai Jeigu mūsų tarpe at
siras ir tokių, kurie šitokį tikėjimą, jau .pametė, r jeigu 
.mūsų tarpe atsiras ir tokių,, kurie su okupantu paberti pašto-ženklas, štai kas:

lės ir liaudies' meno parodos ati
darymą . .” etc- Rengėjai nie-

; kur nepąiuineti ir nepasirašę. '
Ant pakvietimų kairiojo voko’ 

kanapa buvo tik Žilienės namu

drautį ir- jam pašųnuodegauti nori/-tai sų tokiais gąlė- 
?sime laisvai atsiskirti: Galėsime jiems įrodinėti, kad jie 
klysta, bet su . tokiais netikinčiais-negalės būti bendro 
•dąrbo. Kalbėtis su jais, visuomet galėsime, bet su jais:- 
Įdirbti jau bus sunku. Kas Vilniuje nori būti pavedžio
tas po kapsukines “mokslo” sales, kam rūpi Šarmaičio 
'prižiūrimas “tikros lietuvių tautos istorijos” institutas, 
tas,(tegu nosį ten įkiša ir pąsisemia “tikiu” šaltinių vąn- 
,depsĄ Ėte.t kurie žinome, kad panašiai lietuvių tautos 
.praeities dokumentus naikino ne tik naciai, bet šiąn- 
•dien juos naikina rusai šarmaičių rankomis, tai galime 
•rasti bendrą kalbą ir bendrą darbą. Pavieniai nieko ne
padarysime, bet kartu suėję galėsime okupantui dar 
pakenkti. Jeigu būsime apdairūs, tai galėsime padėti 
lietuviams išvykti ijį Lietuvos. Padėsime .išvyti ne tik
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Žinia, tokie leidimai priva
tiems asmenims neduodami. 
Pagal įstatymus organizacijos- 
jų negali nei skolinti, nei perlei
sti kitiems. Tai kas tie tikrieji1 
parodos rengėjai? Atatinkamai 
pasitikrinus, paaiškėjo, kad leL

sai.
1978 m. spalio 13-tą d. Santa

ra-Šviesa J. Centre surengė po
mirtinę ok. Lietuvos dail. St. 
Krasausko parodą. “Drauge” til
po puikūs straipsniai, tik nepa
stebėjau, ar kur buvo rašyta, ar 
kalbėta, apie šio' dailininko iliu
stracijų albumą raudonarmie
čio garbei “Amžinai gyvi”, iš
statytą 1-mo'je Žilienės parodo
je . - .? Krasausko parodą San
tara-Šviesa’ ’ rengė ‘ viešai, tad: 
kodėl slėpėsi už Žilienės prie
juostės rengdami jos parodą J. 
Centre?

Ne paslaptis, kad ąkirątinih- : 
ką, Santaros-Šviesos ir fronti
ninkų bendradarbiautojų su ko - 
munistais kadrai bet kokia kai- 

? ! - * 7 f ‘ ‘ . * - • . . .

na nori palaužti išeivijos nusista
tymą. nepripąžinti Lietuvos oku-f 
Racijos. Glaudžiai bendradar
biaujami su okupantu, jie ren- 
'gįa koncertus,^ parodas, persi-' 
i-spaudina, platina ir premijuoja.; 
komunistų aprobuotą literatū
rą, raginą vežti vaikus į bolše 

?vikų mokyklas ir 11.
Prisibijodami lietuvių visųo- :

nepriklausomybės, tai mes galėsime dirbti bendrą dar? 
bą nepriklausomai ir demokratinei Lietuvai atgauti. 
Joje Įvesime pagrindines žmogaus teises, tai nereikės 
jokių perversmų daryti ir vienas kitam už gerklės 
griebti . j .

Pradėkime Naujus Metus, nutarimu išsikalbėti 
Laisvai išsikąlbėję, gal galėsime tęsti bendrą darbą, o.

- Brežnevo kelionė bus atidėta

PARYŽIUS, Prancūzija, t Nie
kam nė paslaptis, kad . sovietų 
“a^k|ęiąusįos .̂ Jąryįps’? ‘ pirmi
ninkas’ Brežp^y^tųp!rėjo sausio 
mėnesį patekti r Ameriką ir iš
sikalbėti su. prezidentu-/Carte- 
riu. Jis padarė kelias, nuolaidas 
atopainių ginklų,. kontrolėj, . su- 
'tartj’jėptikėŪąnms būti pĮE|ie- 
stas. Sekretorius yapce aiškiai 
Croinykai. -.^s^kg><tka<dv. nuolai
dos privalo. būti esmines, bet ne 
antamlės- Prezidentas'-Gafteris 
nenori susitikįnįp.-kuriamę, su
tarties tekstas iš? aiiksto. neap
tartas. Jis pą.sakė ‘•G'romykai, 
kad nėra jpkįųC prasmės susi
tikti su prez. Carteriu sausioil5 

;.dienąr jeigu sutarties teksto dar 
nėra. Susitkimas" atidėtas'” ke- 
liems-mėnesiams.' - Į

- - * • - c i * į

\ Jungtini! 
Valstybių Iždas (U. S. .‘Treasu
ry) nuo ateinančio sausio m. 
4 dienos — lėšoms sukelti, pra 
dės pardavinėti mėnesinius bo 
nūs. Iždas norį per 15 metų su
kelti $1,5 bilijono.

MANTAS. AUKŠTUOLIS

YYTAtTO PERGALĖ ŽALGIRIO
MŪŠYJE
^Tęsinys),

Sidabrinis trimitas skardžiai virpina orą;
Mūsų lietuviškas genijus pasiekė šviesią au

rora. 1
Žąlgįrio didį vąįrųką — žvaigždėtą kalno 

viršūnę; ...
Ji niekados negęsta, lyg šviesa pirmtakūnė.

Amžių degą žarijos širdį lietuvio kūrena;
Aisčių kilniai didybei teikia dievišką peną.
Tai supintas vainikas: iš jūros lelijų Jūratės,
MeiĮęs didvyrio Kęstučio ir dieviškos mūsų

Birutės.
Aiškus Pajūrio žaibas Traką griaustinio už- 
i kurtas.
Gyvos aukurą ugnys, kur gimė karališkas 

burtas. .
Ryšys jūros su jūra — mažučio Atlantis di

džiūno ;
Jo takai slaptingi senovėj nežinomi tūno.
Kas gal atspėti ryšį: Baltijos —jūrų Juodųjų?
Vedė takai, '’kur žvaigėdėti Vytauto planų 

didžiųjų. ;
Ak, tas mistiškas takas tarp Šiųjų dvejato 

jūrų,..— ■
Juk yra tai rūbelius dviejų didžiųjų kultūrų,

Jei nebus šio rubežiaus viskas žūšią be žado;
Nuo žiauriųjų barbarų, skurdo,, vergijos' ir 

bado.
Genijaus aįdas skamba žemėj senelių 

. šventojoj.
Neša garsą Tėvynėn, kur laukia protėviai jojo.
Garsas pirmiausia liečia Trakų istorinį bokštą, 
O vėliau garbingą Vilniaus karališką sostą.
Ežero Gylio vandens išjudino Baltijos bangą;
Prie Birutės kalno, kur kanklės gintaro, 

skamba. . . ?
Garse, skubėki Tėvynėn — šalelėn mūs pa

davimų.
Pergalės dydį nu-neški, kur pilys Bangpūčio, 

t rimo. <
Paskutinį kartą drožęs kryžiuočiams nuo

žmiesiems,
Priesaiką atsiminė — prie Kaupo ranką iš

tiesęs.
Vytautas;

—Dar turiu primįti vieną įvykį skaudų,
Nuo kurio ir dabar manoji sąmonė rauda.
Kartą iš žygio sugrįžęs, raudau skausmingąją 

žinią,
Kad kryžiuočių padaužos Kaunąj užimti mė

gina; ų
Prisidengę audroj, atvyko Nemunu tyliai
Ir klastingi užpuolė Kauno įgulos pili-

Lėkėme dieną, naktį net nevalgę, negėrę,
Kad greičiau užtiktum kryžiuočių puolanti

žvėrį. I
Rytui išaušus, buvom jau ant Nemuno kran- 

* to; —
Bet^ų sugriovė, romovę sudegino,

šyęiąta-.
Twyį įguloj rikių buvo permaža,— 

Negalėjo, apginti platų prieplaukos plažą, 
Ir kryžiuočių masės, pilį mūs sunaikinę, 
Meldės “šventai mergelei”, sudraskę įgulos 

; žynį.
Baisų vaizdą išvydęs, rankas pakėlęs į 

dangų,
Prisiekiau sunaikinti kryžiuočių žiaurią ža- 

bangą.
Savo žodį priminiau—jau Žalgirio mūšy^
Kai kryžiuočių lavonai buvo sukloti į rūsį.—.

Ir tą keršto taurę iškėliau aukštai į pa
dangę, t

Kad saulutė gaiviai šviestų prie motinos lango. 
Taip ir jūs, lietuviai keršykit skriaudą mo

tulių, ;
Ir už jų dukreles, kurios nuo kryžiuočių par

puolė.
Jūs atminkit amžiais dėsnį gamtos pirmutinį;
Tik per kovą būsi laisvas savo Gimtinėj.

Vytautas, grįždamas Tėvynėn, priminė di
džiąją kovą;

Ateičiai planus svarstydamas politiko — gero 
. i žinovo.

Vytautas:

Ir arčiau širdim— paliepiau mano šau
niesiems, —

Grįžti skaitlingiems pulkams į Tėvynės pa-
. i

Čia gi, vyre, reikia plieno valios sustoti — i 
Kirsti baisų priešą —* tą kraugerį, juodą'kry

žiuotį -
Nes valstybės vyrui reikia žiūrėti į tolį;
Kartais pikčiausią priešą laikyti už artimą 

brolį. i
Aš su savo draugais ‘ svarstydamas' wSus
’ dygius,
Sveikinau savo žemės laisvus pajūrio lygius..
Ir kovos didžiosios įspūdižius greitai užmirsį, ' 
Jau maniau kaip naikint/ mūsų šaliąį kenks

mingąsias širšes.
Kad manoji Tėvynė nežųt nuo lenkiško smurto 
Ir kad neišgrobtų mąnoysįos tėviškės (tirto. 
Tad man teko, sustabdyti tą kruviną ęudtą, 
Nes turėjau išvengti, kąd lęnkąi sąų neišnau

dotų . . .
Mūšis štai apijovė. Kas gyvas vargingai 
dudeno. :

Sužeisti kryžiuočiai merdi ant kruvino klano, 
Likę, kaip skeveldros į šalį išsiskirstė;
Vąrgą kitiems paruošę, gavo, pabaudai rykštę. 
Pintų Žalgirio lauką dengė karžygiai žlugęy 
Kaip neartų dirvoną gvazdikų sužėlusių» 

žliūgė. - •
(Bns daucrianl
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DR. K. G. BAlUKAS 

akušerija ir moterų ligos 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Rd, (Crowford 
Medical Building). yf|, LU 5-6446 

Priima ligonius pagal susitarimą.
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8001.

DR. C. K. BOBELIS 
•NKSTŲ IR iLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Talat. 695-0533

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

t938 S, Henheim Rd., Westchester, IL 
‘/ALA.',DOS: 3—8 darbo dienomis ii 

kas antra šeštadienį 8—3 vai. 
Tel.t 567-2727 arbe 562 2T28

, EL. — BE 3-5393

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBE AKIŲ LIGOS 
3907 West 103rd Strat) 

Valandos pagal suMtarimą.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71 St. Tai. 737.5149 

'ikrina akis Pritaiko ^kininu ii 
^contact lenses”’

MJ agal susitarimą, uždaryta tree

DR. LEONAS SĖIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656. WEST 63rd STREET 
Vai anirad. 1—4 popiet, 
ketvirtu. 5—7 vai. vak, 

tęleM 776-2480 - 
<ezįae;icijo$ įelef.: 448-5545

UR; VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CSIRURUAS 

loridrą praktika, spe& MOTERĄ lipj.- 
-fisas 2652 WEST 5vth S i P.2-E7

$ Tai. PR 8-4223
- jllSO VAL,: pirm,. ąnųąd., trečia* 

r pėhkt’ 2-4 ir 6-8 vai. - vak. Sfcšcadit 
ais 2-4: vai. -popiet ir k-tu Taik 

. pagal susitarimą.
• - - ’ ** - ■ ■ -

P. ŠILEIKIS, O. P.
iRTllOPEDžis-PKOTE^ST.- 

zfre Aparatai.Protezai. MŪS. bar 
jJK dažai. Speciali pagalba L 4omt 
ST* CArch Support,, it t f
Vai.: 8—4 ir 6 Č8 ®*>«+adieniais 2.—J 
2450 West 63rd Št„ Chicago. 1(1, 6062* 

Talaf.. PRospect 8-5084
a—■ 1 . . ~

perkraustymai

, MOVING
Leidimai — Pilna aparauda 

. ŽEMA KAINA 
R. ŠE RE N AS , 
Tol. WA 5-8063

MOVING
Apdraustas parkraustymas 

ii ivalriv atstvmv.

ANTANAS VILIMAS
Tel. 376-1882 arba 376-5996

, - VLIKO VALD. PRANEŠ.

(Atkelta iš 2 psl.) 
palaukti, kad ateitis tai patvir
tintų.

šia proga taip pat galime pra
nešti, kad VEIKAS turi naują 
ryšininką prie PLB Valdybei 
Vladą šoliūną.

Š. m. kovo 19 d- ALT0S ir 
VLIKO atstovai buvo susitikę 
New Yorke, Tartasi šiais klausi
mais :

— Laisvinimo darbai po 
Belgrado ir jų padala.

— Veikiančios Bendros
Lietuvių žmogaus Teisių 
Komisijos padėtis.

— Tarporganizacinių 
santykių .padėtis ir 
veiksnių konferencija.

— Studijos, susijusios su 
ateities Lietuva.

— Pabaltijo Santalkos 
informacijų forumas.

<
Lietuvių Fronto Bičiulių Ta

rybos rugpjūčio 1 d. viešu laiš
ku buvo keliamas klausimas, ar 
tokie susitikimai naudingi. At
sakymas aiškus: šiuo metu to
kie dvišaliai susitikimai yra ge
riausia p r i e m o' n ė laisvinimo 
darbui koordinuoti. VLIKAS 
jais atlieka labai svarbų uždavi
nį ir dėlto jie laikyti naudin
gais. Antroje minėto laiško da
lyje Lietuvių Fronto Bičiulių 
Taryba siūlė tuoj pat sušaukti 
veiksnių konferenciją bendrai 
visų veiksnių finansuojamos 
informacinės tarnybos įkūri
mui., VLIKUI darant pastangas 
bendrą žinių tarnybą ir bendrą 
fondą steigti 1975 metų pradžio
je, veiksnių- konferencija iširo. 
Dėl.pašlijusių organizacinių 
santykių^ ir ne dėl VLIKO kal

bės, iki šiol, naujai bendrinei vei
ksnių konferencijai sąlygų ne
buvo. Dabar mes matome aiš
kias prošvaistes.

Pasinaudodami . šia proga 
kviečiame Lietuvių Fronto Bi
čiulius ir kitas-, suinteresuotas 
v'LIKO orga'nizacįjas-narius 'sa
vo įtaka veikti, kad kliūtys ben
driems didesniems užnię’janis 
būtų pašalintos. . f... , j

Grįžtant prie \‘LIKO santykių 
su ALTA, galime priminti, kad. 
kaip ir praėjusiais keliais me
tais šių organizacijų ryšininkais- 
buvo J- Blinstrubas ir Jurgis Va
laitis — ALTOS ir VLIKO val
dybų pirmininkų pavaduotojai. 
Pastarasis dalyvavo š. m. AL
TOS metiniame suvažiavime 
Čikagoje, Jo žodyje buvo iškel

ti ALTOS darbai ir nuopelnai, 
darbų ir rūpesčių ryšys su VLI- 
KU. Priminga ALTOS iš san
tarvės kilusi organizacinė pri
gimtis. Palinkėta /suvažiavi
mui, be kita ko, darbų ir nuta
rimų, kurie paskubintų sutari
mus, kurie savo ruožtu paleng
vintų mūsų visų kelią į bendrą 
tikslą — nepriklausomą ir de
mokratinę Lietuvą”.

Šių metų bėgyje su Jungtinių 
Amerikos Valstybių Bendruo
mene ryšys buvo palaikomas 
atskirų VLIKO Valdybos narių 
laiškais, telefonu ir vienu k’tu 
asmeniniu susitikimui. Penki 
VLIKO Valdybos nariai, JAV- 
bių Lietuvių Bendruomenės 
Va’dybos ‘kvietimu, dalyvavo 
priėmime Baltuosiuose Rūmuo
se š. m- lapkričio 20 dieną.

Š. m. spalio 14 dieną Valdybos 
pirmininko pavaduotojas Jurgis 
Valaitis dalyvavo Kanados Lie
tuvių Bendruomenės X~sios ta
rybos antrojoje sesijoje Toron
te, Anapilio sodyboje. Pasidžiau
gęs Kanados Lietuvių nuveik
tais darbais ir padėkejęs už pa
ramą, VLIKO atstovas dalyva-- 
vo’ simpoziume tema “Lietuvos 
laisvės byla bei aukos Lietuvos 
laisvinimo reikalams”. Drauge 
dalyvavo PLB, JAV LB ir Kana
dos Lietuvių Bendruomenės pir
mininkai. Ta proga buvo trum
pai apžvelgti VLIKO darbai, pa
daryta konstruktĄ’vių sugestijų 
mūsų visuomeninių santykių 
klausimais ir pirmintos galimy-’ 
bės naujų lėšų šaltinių už lietu
vių visuomenės ribų, šiame Ka
nados LB suvažiavime nutarta 
laikytis lėšų, rinkimo ligšiolinės 
tvarkc’s. ū

• VLIKAS turėjo ryšiį.su B AL
FU, dalyvaudamas bendroje 
Lietuvių žmogaus Teisių Komi
sijoje. VLIKAS palaikė ryšius 
su visa eile didžiųjų lietuvių 
visuomeninių organizacijų, da
lyvaudamas jų- suvažiavimuose 
arba sveikindamas raštu. Iš jų 
pažymėtinos šaulių Sąjunga, 
Skautų,'4 Pirmi j a, Lietuvos Vy
čiai, Lietuvių Moterų Klubų Fe
deracija, Lietuvių- Katalikių Mo
terų Organizacijų-Sąjunga ir kt. 
Su plačiąja lietuvių visuomene 
VLIKAS ryšį paJaikė pirmiam 
šiai per ELTAubiuleteniusTietu- 
vių kalba.

Informacijos reikalai
Kaip jau minėta, sekretoriaus 

jr informacijos reikalų tvarky
tojo pareigoms buvo išrinktas 
Bronius Bieliukas.
, VLIKO informacinę tarnybą 

sudaro A’LIKO įvairiomis kal

bomis leidžiami biuleteniai: lie
tuvių, anglų, prancūzų, italų, 
portugalų, ispanų. Lietuvių kal
ba Eltos Inforrfiacijų biuletenio 
gavėjų skaičius per šiuc’s metus 
padidėjo nuo 300 iki 800. Ją šiais 
metais redagavo Rima čerkeliū- 
nienė, Jonas Rūtenis ir Bronius 
Bieliukas. Aktyvinant Tautos 
Fondo veiklą ir plečiant Tautos 
Rondo atstovybių ir įgaliotinių 
tinklą, Eltos Informacijų lietu
vių kalba gavėjų skaičius ir to- 
diau didės.

Anglų kalba ELTA pasiekia 
parlamento narius, universitetų 
ir kitas biblie'tekas, žurnalistus, 
tarptautinius politikos tyrimo 
institutus, studentus. Jos doku
mentine medžiaga daug kas 
naudojasi ir pamini ELTA, savo

leidiniuose kaip (os medžiagos 
šaltinį. Anglų kalba biuleteniai 
išeina 12 kartų per metus ir su
daro didelio formato apie 180 
puslapių knygą.

Prancūzų kalba ELTA reda
guojama ir ekspedijuojama Pa
ryžiuje Birutės Venskuvienės. 
Siunčiama ne tik Prancūzijoje 
gyvenantiems, bet ir Belgijos, 
Šveicarijos, Italijos, Luxembur- 
go ir net Kanados bei kitų kraš
tų prancūziškai kalbantiems. 
Pažymėtina, kad joje talpina
mos informacijos yra plačiai 
naudojamos prancūzų kalba lei
džiamuose periodiniuose leidi
niuose. Numatoma nuo naujų 
metų prancūzų kalba Eltcš ti
ražą padidinti nuo 500 iki 750.

(Bus daugiau)

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Turėdami didį Kunigą Dievo namams, artinki mes tikra iirdfmi, 
pilnu tikėjimu'*. — Ebr, 10:21, 22.
Kuomet Dievo vaikeliai nori artintis pas jį ir būti jam patinkamais, jie 

turi turėti nesuteptą sąžinę, kad galėtų sakyti: aš darau visa norėdamas pa* 
mėgti Viešpačiui, o taip pat stengiuos pamėgti geram ir teisingam žmogui. 
Neužmirškime, kad tas, kuris pradėjo mumyse gerąjį prirengimo darbą, nie
kados nesikeičia; jei mes pilnai tikime į Jėzaus padarytąjį permaldavimą už 
mūsų nuodėmes, atnaujindami savo pasišventimą ir laikydami savo auką ant 
altoriaus, nedarydami kas mums patiems patinka, bet kas patinka Dievui, tai 
žinokime, kad pabaigę savo žemišką kelionę, mes įeisime i amžinąjį mūsų 
Viešpaties karalystę ir išgirsime jo pagyrimo žodžius: “Gerai darei, gerasis 
ir ištikimasis tame”

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

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai

Peach Time Is Here

SOPHIE BARČUS
RADIJO IEIMOS VALANDOS
Vite* praflrame* H WOFA,

1490 kIL A. M,

Lietuvių kalba: kasdien ano pir
madienio iki penktadienio 3.-06 
—3:30 vai. popiet Šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 8-30 
M ryto.

Vadija Aldana Daukvt
Ttlaf.t HEmlock 4*2413

7159 So. MAPLEWOOH AVE. 
CHICAGO, ILL. 40429
■ —— i r

Didžiausias kailiu 
pasirinkimai

•MORMANĄ
urSteina

263^582/

477.844

185 North

J d žinote kurie
galėtų užsisakyti Naujienas, pra
šome atsiųsti jų adresus. Mes 
jiems siusime Naujienas dvi sa
vaites nemokamai.

Fresh peaches and pudding are an irresistible combination 
when it comes to summer desserts. Almond Custard Cream is 
deliciously different and a fitting welcome to the peaeh season. 
It’s made with vanilla flavor Jello-O pudding and pie filling — 
the cooked version — enriched with egg yolks and discreetly 
flavored with almond extract Topped with prepared Dream 
Whip whipped topping and succulent slices of fresh peaches, 
it’s a dessert to savor on a sultry day.

Almond Custard Cream
1 package (4serving size) 

vanilla flavor pudding 
and pie filling 

T cups mflk 
egg yolks

Combine pudding mix and 1/4 rap of the mflk in saucepan; 
blerld in egg yolks. Add remaining milk. Cook and stir over 
medium heat until mixture comes to a fuU boil. Remove from 
beat. Add extract; then fold in beaten egg whites. Cool, stirring 
occasionally. Spoon into individual dessert glasses; top with 
peaches and garnish with prepared whipped topping, if desired

2

1/4 teaspoon almond 
extract

2 egg whites, stiffly 
beaten

Sweetened sliced fresh 
peaches

MARY SRIBIKE
Pagal tėvus KASMAUSKAITĖ

Gyv. Cicero, Illinois

Mirė 1978 m. gruodžio 29 d., sulaukusi /8 metu am
žiaus. Gimusi Lietuvoje, Skaudvilės parap., Tauragės apskr.

Paliko nuliūdę: dukterėčios — Florence Soukup su šei
ma, Helen Kasmauskaitė ir Bernice Mikalajūnas, brolio 
žmona Petronėlė Kasniauskienė ir kiti giminės, draugai bei 
pažįstami.

Kūnas bus pašarvotas antradienį 1 vai. popiet Vance 
koplyčioje, 1424 So- 50th Avė., Cicero, Ill.

Trečiadienį, sausio 3 d., 9 vai. ryto, bus. lydima iš koply
čioj į Šv. Antano parapijos bažnyčią, o po gedulingų pa
maldų bus laidojama Lietuvių Tautinėse kapinėse.

■ Visi a.a. Mary Sribike giminės, draugai ir. pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai 
paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
dukterėčios, brolienė, giminės.

Laidotuvių Direktorė Jean Vance. Tel. 652-5245,

ANNA NICUS
(PABIRALAITS)

Gyv. 7322 Crane, Niles, III.
. j . .Anksčiau gyveno Marquette Parke.

Mirė 1978 m. gruodžio 29 d., 9:30 vai. vak., sulaukusi 
83 metų amžiaus. Gimusi Lietuvoje, Kupiškio m., Pane
vėžio apskrityje.

Amerikoje išgyveno 65 metus.
Paliko nuliūdę: sūnus Edward Nicus, jo žmonų Sylvia 

(Dargis) ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.
Kūnas pašarvotas Mažeika-Evans koplyčioje, 6845 So. 

Western Avė., Chicago, Ill.
Antradienį, sausio 2 d„ 10:30 vai. ryto,, bus lydima iš 

koplyčios į Lietuvių Tautines kapines.
Visi a.a. Annos Nicus giminės, draugai ir pažįstami 

nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai 
paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
sūnus, marti, giminės.

Laidotuvių Direktoriai: J. Evans Jr. ir S. Evans. Tele
fonas 737-8600.

W'> -■ .-^

{ The home pictured above 
j doesn’t appear much different 
i tha.n any typical suburban 
home. But It incorporates en- 
erry-savinr features in de- 
sim. materials, and appli
ances which can cut energy 
needs by up to 54! percent. It 
has tw< heat-circulatinr 
Heatilator Fireplaces (ri^ht), 
designed to draw room air in 
through the lower vents, 
iwarm it and then re-direct 
the heated air hack into the
1WOOL

! The more effective use of 
energy-saving design, materi
als and appliances can well 
aave up to one half the cost of 
heating And cooling our homes. 
This claim is being proven by 
>Jew York’s Long Island Sav
ings Bank. Its “Centenergy 
*76” house waa built to demon
utrate the many practical ways 
©f conserving energy. The to
tal additional cost of these 
improvements wag approxi- 
mately $4,000 « . , projected to 
be amortized within 4 to 5 
rcan through reduced ex- 
HasMAe TnchwWid. arc vWtj

sulation within walls &nd-oeIU| 
ing as well as in earthen benm 
around the foundation, orien
tation. to seasonal sun atti
tudes, energy-saving <ppli* 
ances and fireplaces.

The two Heatilator Kre- 
places re-circulate heated air 
back into the room. This fea
ture alone reverses the usual 
heat loss characteristic of most 
fireplaces, according to the de
signers of “Centenergy

The Jbreplacei were sappHed 
by Home CrafUf Ine^ Floral 
Park, New York. Heaiilaiar 
Fireplace, d. DhXstoa of Ve^a 
Indiuthee, Inc^ located U Mt. 
Pleatant, Iowa, mannfactwrea 
a complete line of 
freeitandinff vsZI- 
^toented freplacee . . • 
aLuctrk or wnd<i

Trys Moderniškos Koplyčios 
fljMį? Mašinoms Vieta 
VįScA Tel. 737-8600

Tel. 737-8601

EUDEIKIS
G AID Ad D AlM ID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO JSTAIGĄ « .

< ' 4 ' * ’ f» ) j X . . *

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

1330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONEt) KOPLYČIOS

T K U S
TĖVAS IR SŪNUS . ė.''

MARQUETTE FUNERAL HOME -s'' 
k .J,/ 2533 W. 71st Street

: A 1410 So. 50th Ave., Cicero 
'4r Telef. 476-2345

t koplyčios
’ AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

CkJcagof
Lk-tRrię

>irt storis
Aszociaeijo?

ambulance 
PATARNAVJ. 
MAS DIINA 

IR NAKTĮ

^9
TURIMI 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE.

PHILLIPS - LABANAUSKAS
IK LAURYNĄ* UABANAUbAAh

3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3101

BUTKUS - VASAITIS
t44S So. čOth Ave. Cicero, (11. Phone: OLyiupic 2-1UGJ

PETRAS BIELIŪNAS
<348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayett* 3*3571

GEORGE F. RUDA1INAS
321$ So. LITUANICA AVE. Tri.: YAri* 7-1138-1131

STEPONAS 0. LACK ER SŪNŪS
(LACXAWId'

2424 WES1 STREET . KKpwblk 7-1X13
2314 WEST 23rd PLACE Vli rinh 7-€47>
11628 SOUTHWEST HIGHWAY, Palo. Hills. PL t74-441f

V _______________________________________________ ________________

J. RIDIKAS
STREET Phene: TArda 71»U

MAUJItNOt, •, ha. Tuėcchy. Jafiuaty 2. 19“’’

ry%25c5%25a1i%25c4%25af.su


TUnis. visiems - gimnazijės Kalė-

LINKSMŲ

ŠVENČIŲ!

jus Čepulis tuo pat tikslu įteikė Gausus namu pasirinkimasM. ŠILEIKIS Iliustracija 
___________ $2. Kalendoriai jau yra išsiųsti

yisqs pasveikino ir palinkėjo 
graž'ų atstogų. Kun. Fr. Skė
rys, sveikindamas'-visus daly
vius, ypatingai pasveikino disi
dentą T Venclovą, koris šią dks 
ną prieš, piet gimnazijoje moki
niams buvo skaitęs paskaitą ir 
pravedęs pokalbi. ‘ -*“"■ - » -* - į

Po šių kalbų ir sveikinimų įi, 
vyko tradicinis paplotėlįų laut 
žymas. Paplotėlių laužymas^ ki- 
lęs iš senųjų krikščionių Yeiškia 
visų nesusipratimų ir nėapykah- 
tų^panaikinimą ir naūją^įfr’adžią 

__ santykyje# tarp laužytojų. *Visi 
ės perskaitė_kun.. Fr^Jikėrys.,bandė laužti papl61&tfc§''Mu' vi-'« 

sais, tuo iš reikšdami save' ge
ras norus ateičiai, pasisveikin
dami Kalėdų proga ir pati nk ė- " 
darni laimės ir sėkipės^^įiigiis 
laužyti*” paplotėlius, prasidėjo 
pačios kūčios..—jų .valgymas. - į

Ir šiais metais ant stalų buvd 
galima rasti - virš -12--skirtingų 
patiekalų — įvairiausių žuvų, 
kisielių,"' prSkučių,' “kaldūhų "su 
grybais ir t. L Viskas -buvo pa
gaminta be mėsos, be aliejaus, 
be pieno. ’ * N
.. .. Pavalgius prasi dėj6i’iTriiItiirį-: 
nė dalis --4 
inai. Bendrai sugiedojus gies
mę “Aš iš dangaus čion* atei
nu”, kurią vargonais lydėjo mo
kyt. V Banaitis, deklamavo mo
kinė Kristina Veršelytė B. Braz- 
džionio^ r eilėraštį “Užgimimo 
.Gloria’L-Mokinės Irenos Mičiu- 
lytės vadovaujamas mergaičių, 
'chorelis, kuriam priklauso Ka* 
rina Langytė, Petra Langyį 
tė, u o 1 ė:: Zalatoriūtė, '

Gir skylė, Rena-r

Tradicinė Vasario 16 gimna- 
žijo's Kalėdų eguletės ir kūčių 
Šy<ę*Jlė 1Q78 mi. -įvykę- ketvirta
dienį, gruodžio mėn. 14 d., va- 
kSfe: gimnazijos* valgyklą su
sirinko mokiniai,, mokytojai, 
auklėtojai ir visas personalas. 
Sveėių gimnazija pagal- tradici
ją ir šiais metais nekvietė, nes 
Kalėdos yra šeimos šventė, ir 
todėl jos yra švenčiamos gim
nazijos šeimos ratelyje.' 

šventė buvo pradėta giesme 
“Tyli naktis, švenfta nąktis’Ą ktr 

/rią giedpjo'.yisLkariu; Re gfes-v 
..mės

Kalėdų evangeliją (Luko 2, 1 - 
20),. Eglutės ^žvakutes uždegti 
buvo pakviesti Kuratorijos val
dybos pirmininkas tėv. A. Ber
natonis, OFMCap,- gimnazijos 
direktorius V- Natkevičius ir 
mokinių komiteto pirmininkas 
Benius Federavjčius. Sekė gim
nazijos direktoriaus ''žodis.'

Jis- pabrėžė,- kad- šiandien 
švenčiamos kūčios yra ir krikš
čioniška šventė, ir lietuviška 
šventė. Krikščioniška esą nau
ja meilės samprata. Graikų fi
losofai teigė, kad mylėti gali tik 
paprasti žmonės, gi dievai nepa
žįstą meilės. Krikščionybėje 
Dievas yra labiausiai mylinti 
būtybė.' --Lietuviski mūsų kūčio- 
se-esantys papročiai,'kurie dali
nai net yra kilę iš pagonišku 
k alkų. Kūčios .švenčiamos^’'da
bartinėje Lietuvoje. Jų nešvęsti 
reiškia .-ne vien nebūti krikščio
niu, bet ir nebūti lietuviu.

■5. Po to sekė tėy.?Ą. Bernatonio, 
OFMCap, žodis;- Jis -įmoširdžiar Brigita

bai dėkingi, lie jų aukds Vasa
rio 16 gimnazijos moginiai ne
būtų turėję tos gražios ir įspū
dingos šventės.

Penktadienį po pietų ir šešta
dienį ryte mokiniai išsiskirstė 
Kalėdų atstogų. Dauguma išva
žiavo pas tėvus, kai kurie iš už
jūrio panaudojo progą payaži-1 
nė t i po Europą arba aplankyti 
kurį nors vieną šio kontinento’ 
krašja. Po trijų svaicių visi su-’ 
grįš atga į mokslo židinį ir vėl 
pasimatys! ,

Petras Veršelis

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE 

%

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS
(R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJTMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į. ------*;

PETKAS KAZANAUSKAS, Prerdentaj

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-774?

F-

mokiniu' pasirody-

— Lietuvių Jūrų Skautija Či
kagoje paskyrė Naujienoms 25 
dolerių auką h’ ją įteikė per My
kolą Maksvyti. Dėkui vadovybei 
ir visiems to dalinio skautams.

— Joana Pautienytė įteikė 
’penkinę už kalendorių. Anatoli-

ŠIMAITIS REALTY 
Notary Public 

Insurance, Income Tas 
2951 W. 63rd St TeL 436-7878

pietvakariuose

į jsėrtulailytė, Brigita Preu- du šokius - “Vengriškąjį šokį" vi7n,s skaitytojams. Ju dar B U D R A I T I S REALTY 
saite, 'Lirią^Kęmeraitytė ir pati įir “Kaiservval^er” (“Imperato- lma Sautl-Naujienų raštinėje. -----
vadovė, sugiedojo'keturias giės-jriaus'valsą”). Ypatingai ūž an- - -

trajį šokįrji užsipelnė daug ka- pietvakarių lankėsi Naujienose.
.tučių. ! Jis užsisakė Naujienų tik šešta.

Užbaigos žodi tarė kun. Fr. dienių laidas. Dėkui už vizitą ir

O GERIAUSIAI ČIA
LABAI ŠVARUS 2 butu namas ir 

garažas, elektrinės durys, atskiri ga- 
zu šildymai, Brighton Parke. $37,000.

SVARUS kaip stiklas 7 kamb. mū
ras, centralmis šildymas - vėsinimas, 
liuksus .nauju namu apylinkė.

$53,900.

2 AUKŠ'fŲ mūro namas ir 2 auto 
garažas. Apie $6,000 . paj^nnj. Nau
jas stogas, gazu šildymas, apsauga 
nuo potvynių, aluminum langai, ga
lite pirkti už $41,800. -

MODERNUS 15 metu mūro namas. 
2 butai ir profesionalui liuksus ofi
so patalpa. Daug priedų, Marquette 
Parke, aukšta kokybė, $50,000.

GRAŽUS SKL ZPAS ir garažas Mar
quette Parke.

MODERNUS 2 aukštu mūro namas, 
apie $18,000 pajamų. Geros sąlygos. 
Marquette Parke.

Įvairi apdrauda —INSURANCE
— Johann Preuss iš Čikagos BUTŲ NUOMAVIMAS—paren-

mes: “Veni, Emmanuel”, “Svęi-1 
kas Jėzau”, “šventa naktis” ir 
“Gaudeamus”.' .Vokiečių auto
riaus Theodor Storm eilėraštį 
“Weihnachtslied.” (“Kalėdų gie
smė”) deklamavo mokiniai 
AVolfgangaš' Langė ir Monika 
Plaušin'aitytė/' ■

Vasario’ 16 gimnazijos vaidi
nimo būrelis, kuriam priklauso . i i ; . r■ h
13 mokinių ir kuriam vadovauskitiems. Galų gale ir di-. ,
ja kun. J. Dėdinas, pastatė ir ši
ais mefAis' naują drariiat’urgiiiį 
vaikalą — “Teateinie ir tavo’ ka
ralystė”. Vaidinimas buvo pen
kių valksmų' ir truko apie dvi 
Valandas. Tema buvo paimta iš 
ŠV.- Rašto Danielių knygos. Bu- 

___ _____ _____ _ vbi jaučiamos paralelės tarp ma.- 
tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet fe visos^šarifos žos žydu tautės kovos prieš ga- 

> Lietuvos ir jos.žmonių gerovei, bendromis Jėgomis ,rt ,; ■ ■-....... - ' ... . ... «> • hngaji uzUrbatonų iš Babilono
ir mūšų lietuviu ‘ pasipriešinimą 
prieš sovietiškąjį okupantą. Vai
dinimas' buvo labai geras: įdo
mūs dramatiški momentai, gra
ži ' muzika,' nuostabūs įterptiniai 
šokiai,' • giliai pratsmiengąs. tek
stas. šis vaidinimo būrelis galė
tų su savo vaidinimais ir už 
gimnazijos ribųTietųviškpse ko
lonijose be jokios baimės pasi
rodyti. • L'

Po vaidinimo, vakarui jau to
li pažengus,"pasirodė balerina 
Kristina’ • Veršelytė, sušokdama

U £

Naujieną vadovybė ,ir Platinimo .vajaus komisija kreipiasi irisus skai* 
Tytojus ir i risus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešiu bei lietuviškoj spau
dos pirmūnų’pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amerikos lietuvių dienrašti,

taip pat pavergtos Lietuvos, ir jos „žmonių .gerovei, .bendromis'; 
siekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuyiš

lų renesanso.
n

iVIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI {
ir* š'S V-* csivK $
.jienas, atsirado mecenatų, kurie-prlMdėjo prie Pla- 
rtlngoinls dovanomis naujiems akattytąjanM.;iJi ‘-'-;

Mykolas Karaitis, sav. Grand Shores motelio.fr Reridencinio viešbučio,
17350 Gulf Blvd., .St Petersburg,r FL;. 33708, tel. 813-391-8753, paskyrė 
trijų dieną-atostogas dviems asmenims. - Laimingieji turės progos būti 
svečiais puikiame‘ motelyje prie pat pajūrio, naudotis privačiu paplūdimiu, 
žaidimu kambariu, TV, telefonu ir kitais moderniais įrengimais.

Mūsų bendradarbė fr savaitinės skilties “Aplink mus .ir mūsų namus” 
intorė M. Miškinytė paskyrė :$50’premiją. Be abejo, atakas ir daugiau 
mecenatų, kurių vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos rude
niniame Naujienų piknike. < . L-,

.Visas.Ir vis® kviečiame Ttalką.1

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimų - skaitytojų reikliom 
priiem* pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomil. ’

.J ' •»* > • :r '*;t

;A

MADJIINOS -■■■■:■
1739 SO. HALSTID lt.
CHICAGO, IL 60601

■J U 7- .

Favardė Ir nrdii

Adrestf

® Užsakau' Naujienas kaip dovaną savo _
yra naujas skaitytoja*. Priede doL

Pavardė ir Vardai _________________  -

, kurti

Adresai

SponyorLaus pavardė, vardas ir vietovė

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago 

Tel. 767-0600.
REAL ESTATE ....

Skėrys. Jis dėkojo, visiems už prenumeratą. Ta proga prane
šama, kad Naujienų šeštadieniu OAK LAWN. 4 bedroom brick ranch, 

* - -FyiII Fi ■ri y ch Lemt O nor tafrfjpnAH
laidos metams kainuoja 88. .

— Joana Mikalauskienė iš Ci- SfflC^G.0' 2 fl-\ neYly ^a^eled'

dalyvavimą ir* prisidėjimą prie 
vakaro pasisekimo. Ypatingai 
jis dėkojo aukotojams, admini-^ 
stracijai, virėjoms, mergaičių 
choreliu, vaidinimo būreliu, ba- cero apylinkės, vykdydama savo 
lėrinai, deklamątoriams ir vi- LY1'0 Prano tradicijas — remti 

paaukojo 
rektoriui ir Kuratorijos, valdy-! Naujienoms dešimt dolerių. Dė- 
bos pirmininkui padėkojo už^^- Ta prdga ji sveikina gimi- 
tartą žodį ir už dvasišką bej tau- nes, drauges ir pažįstamus, lin-; 
tiiiį pastiprinimą. , . , kėdama laimingų Naujų metų.

Po trumpos pertraukos-atėjo 1 — Penktadienį, sausio 5 d.J 
Kalėdų senis ię apdovanojo yisus 8 vai. vakaro Marquette Parko] 
mokinius dideliais saldumynų, Fieldhouse salėje. Įvyks Chica-Į 
riešutų ir,-- vaisių pripildytais gos Spaudos klubo* mėnesinis] 
maišais. ■ - į ..................  ‘ ‘

Po keturių ir pusės valandos kelios gyvo gyvehiriio problemos. 
šių pietų Kalėdų eglutė.pasibai-i • P.. L,: , .y .u, ? -i • • i. x — Teofilius Žilinskas iš Aga-ige. Ju buvo ne vien ilgiausia, bet ATooc, - , . „• ■ i. - j .• • *.v . warn Mass., išvyko i Pompanoir pati įdomiausia, iš-visu 24 X a* -rį- j J L • , TA-■ • .1 . ' , Beach, Floridoje. Ponia J. Kh-isano 1b gimnazijoje pravestų • , -v ri J, ,
(visas pravedė jmn. Fr. skė. :m0™h is Klevelando apsigyve. 
.rys!)' Kalėdų eglutės ir kūčių no' s^n"eK akagos nuėsta 
Švenčių '■ ► ^apylinkėje.’ A. Ligmal is Ams-
•'ŠĮ švėntė galėjo įvykti tik -dė-‘ tei;<}am’ N'Y” metui iš' 

ka didžiaširdžių aukų, kurias^?k°paSrSavo dukterį’ ^venan’ 
suneše mokiniu ir buvusiu mo- , Ter ield •Beac11’ Fla- Stasys 
Idnių tėvai, įvairūs,Vokietijos-ir Medufa«sk^ šiaurinės čika. 
užsienio lietuviai ir ypatingai. J^o^as savo dukterį ir 
lietuvių; kuopos S;ęhwetzingęnę,^en,?’ Clarendo'n ni- 
Darmstadte ir Kaiserslauteme. J' ^azra§is Brighton Parko 

išsikėlė į Bridgeportą-

— Adolfas Švažas išrinktas 
. Amerikos Lietuviu Tautinės Sa-

i jungos Čikagos skyriaus pirmi- 
! ninku, Jonas Gaižutis — vice- 
pirm., Veronika Lenkevičienė —

full finished bsmt., 2 car attached 
garage. Call now.

Priced for a quick sale. $39,900.
VICINITY 67th & Pulaski. Catering 
service, prosperous business. $26,000.

ARCHWAY ROME REALTY
Tel. 532-7575

TESTAMENTAI
Tuo reikalu Jums gali dau 

Į padėti teisininko Prano S u i 
" I paruošta, — teisėjo Alphons 

|susirinkimas. Bus naerinėjanml! W e. 1 ‘ s, Paarėta, “SMuvos’ 
, išleista knyga su legaliskomu

T formomis.
Knyga su formomis gauna 

ma Naujienų administracijoje 
1739 South Halsted St., Chica

]

2625 West 71st Street
Tel. 737-7200 arba 737-8534

■LECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chlcapcs mieste leldlirą, 
Mrbu Ir užmiesčiuose frett, #•’ 
rantuotai Ir sąžiningai

' KLAUDIJOS PUMPUTIS—— 
4514 S.- Tatman Av*.

T»l. 927-3559
,.,n ■ .■—m i — -iien—n—i<

Ž2~G® M. AMŽIAUS VAIRUOTOJĄ!
Tikisi $9t pusntačlul automobili* 

liability apdraudimas pensininkam
. ....

K'L A U RAITI S'"‘ "
4645 Ja. ASHLAND A V B.

“ 5XM775

v

LAIKRODŽIAI If BRANGENYBEI

Pardavimas ir Taisysi* -—- 
2646 WEST -STRICT-**33
TeM.i REwWte T-1941

r ■ J “ ' 1 ’ - -*■?- «» <■ ■
.. Naujienoms reikalingas

; LINOTIPININKAS
,T Vyrą ar moterį pamokysime šio amato. Dar- sekr.,’ona Daškevičienė — 7žd„ 

bo valandomis informacijų prašome kreiptis te- Ignas Andrašiūnas — kultūrį- 
lėfonu: (niams reikalams.

j — Robertas J. Ralis baigė 
f ■ Southern Illinois universitetą 

teisių daktaro laipsniu. Jis taip 
į pat yra baigęs politinius moks_ 
f lūs bakalauro laipsniu Denver 

universitete.
i

— Horoscopes or Astrological 
i Tarot Card Readings. Saturday 

t į 11 to 5 no appointment neces
sary. ELINOR JAKŠTO, 17 N. 
STATE St., Rm. 1717. Mes kal
bame lietuviškai?- 782-3777 or 
925-8392. Professional Member 
American Federation of Astro
logers. (Pr.)

— PIANISTO MANIGIRDO 
MATEKAIČIO fortepijono kūri
nių koncertas įvyks sausio 14 

1 d., sekmadienį, 3 vai. popiet

MARIJA N0REIKIEN1
RW8 Wm< <9th SU CMeaffe, UI S662S • Td. WA M7K7 

DWMIs psslrtnkhnas «m*m fOHm (vairiu Rtalrtv, 
MAISTAI Ii SUROTOS SANriRLIU.

i i‘š SIUNTINIAI J LIETUVĄ
Coemoj Parcels Express t^orp-

MARQUITTI OIFT PARCILS SaRVICRĮ
IMI W. 69H» »♦.. ChlowB, III. SO629. — T«i. WA M7»

ATSIMINIMŲ 
SKIRSNELIAI

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

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

Knygos kaina — 5 doleriai.
•Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Avė., 
Chicago, IL. 60629.

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

Notary Public
INCOME TAX SERVICI 

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

šymai ir kitoki blankai.

DENTURE WEARERS
} A major r 

advancement

CUSHION GRIP
DENTURE ADHESIVE 

one application holds 
comfortably up to 4 days

BEST THINGS IN UFE
bMbMMMMMaHaM

Call Frank ZapeHt

GA 4-M54

mn r ata

k
State Farnj Life Insurance. Company

ADVOKATAS 
CHARLES P. KAL & Associate! 

2649 West 63rd Street, 

Tel. 776-5162 _____ ___
Trečiadieniais iš anksto susita

rus. Seštalieniais iki 12 v. 
Vakarais tel. 373-5047. 

Raštinė veikia jau daugiau kaip 
40 metą, patarnaudama klientams.

Jaunimo Centro Didžiojoj salėj, smūgio po atsilankymo beme- 
Visuomenė maloniai kviečiama lių mišiose. ---- -

Palaidotas ketvirtadienį Holy 
Sepulchre kapinėse. Priklausė 
šauliams ir tautininkams. Nu
liūdime liko žmona Ona, duktė 
Dr. Diana, sūnus Jonas ir jų 
šeimos.

DETROIT, MICH.
MIRĖ JONAS ŠOSTAKAS

Ilgus metus buvęs Kėdainių 1 
policijos vadas ir pavyzdingas 
ūkininkas Jonas šostakas, 89, 
metų amžiaus, mirė gruodžio* 
25 d., netikėtai ištiktas širdies’

t

i

Pavardė Ir vardai

Adrmi

Pr).

HGNT.HEAPT D»S£

1979 m. 
Kiela:

Pavardė ir varde* ------------------—--------------- -------------------- !_____________

Adresas----------------------------------------------------------------------------;------------------- -

• Platinimo rajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites suslp* 
tinimui bemokamai be jokių Įsipareigojimu.

Tuo pačiu, pranežame, kad 
mokslas abiejose mokyklose, po 
atostogų, prasidės šeštadienį, 
sausio mėn. 6 d., 9 vai. ryto.

l — NAUJIENOS, CHICAGO t, ILL, TR**d*yt /eJMį&rjr 197?

— Dr. Donelaičio mokyklų 
Mokytojų Taryba ir Tėvų Komi
tetas linki visiems mecenatams, 
rėmėjams, tėvams ir mokiniams 

—- laimingų 1979-tų Naujų Metų.

Frrardė Ir tardai

CROSS TOWN PLUMBING 
& SEWERAGE

All types of plumbing repairs, 
drain lines power rodded, catch 
basins cleaned and rebuilt Free 

estimate. 24 hr. service. ~
735 6361tvardė Ir vardai

Adresai

“LIETUVOS AIDAI”
KAZE BRAZDZIONYTE,

« PROGRAMOS VEDtJA <
Pirmadieniais ir antradieniais 9:00—0:30 viL vak.
Penktadieniais 9:30—10 va], vak.

Visos laidos iš WOPA stoties, banga 1490 AM.

2646 W. 71 Street, Chicago, Illinois 60629
T«W. - 778-5374

gausiai dalyvauti. Bilietai gau
nami prie įėjimo.

— Kelionių j Vilnių
jau paruoštas. Marius

(312) 737-1717. (Pr.)

f GIVI HtAPT FUND

motelio.fr



