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IRANO STUD
PABALTIECIŲ SANTALKOS KVIETIMAS

Pasaulio Pabaltiečių Santalkos (Baltic World Conference) 
vadovybė 1979 metų ketvirtame prezidiumo posėdyje priėmė 
kruopščiai apgalvotą planą pabaltiečių dalyvavimui 1980 metais 
Įvykstančioje Madrido konferencijoje. Šio plano pagrinde yra 
vieningas ir bendras pabaltiečių atstovavimas prie visų Helsin
kio Baigiamąjį aktą pasirašiusių vyriausybių.

Visi lietuviai yra prašomi jungtis prie Madrido konferenci
jos ruošos šiais būdais: '

— Susilaikyti nuo nesuderintų pareiškimų Helsinkio sutarti 
pasirašiusiems vyriausybėms.

— Patiekti žinomus žmogaus teisių pažeidimo faktus (ir do
kumentaciją, jei jos yra);

— Aukomis stipriai paremti Lietuvos ir lietuvių bylos eigą, 
aukas siunčiant Tautos Fondui.

1979 m. lapkričio 6 d.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas

1611 Connecticut Avenue NW
Suite 2, Washington, DC 20009

BOLIVIJĄ IKI RLNKIMU VALDYS KON
GRESO ATSTOVĖ LIDIJA GUEILER

PULKININKAS. ALBERTO NATUSCH BUSCH SUTIKO 
ATSISTATYDINTI IŠ PREZIDENTO PAREIGŲ

. • ' * -

LA PAZ, Bolivija.’ —- Karino- Paskutinių dviejų savaičių ko- 
menės vadai, Kongreso atstovai Į vos, užmuštų ir sužeistųjų skai-
ir politikai penktadienį susitarė 
atstatyti demokratiją, baigti pi
lietinį karą ir laukti artėjan
čių rinkimų davinių. Tuo tarpu 
laikinuoju krašto prezidentu iš
rinkta Lidia Gueiler. Visi pri
žadėjo gerbti prezidentę, klau
syti jps patvarkymų ir laukti 
rinkimų rezultatų.

Pulk. Natusch Busch, patyręs 
iš karių apie vykusius pasitari
mus ir susitarimus, tuojau įtei
kė atsistatydinimo pareiškimą 
ir tai viešai pareiškė per televi
ziją. Jis nenorėjo trauktis, jeigu 
būtų paliktas buvęs prezidentas 
Walter Guevara ,Arce. Naujoji 
prezidentė turi teisę pasirinkti 
tokius ministerius, kokie jai ge
riau patiks.

Pasitarimuose dalyvavo Boli
vijos darbininkų federacijos pa
reigūnai. Jie nenusileido nė vie
no žingsnio pulk. Natusch val
domiems kariams. Darbininkai 
pasidarė barikadas pačios sosti
nės centre. Darbininkai nerei
kalavo jokių privilegijų dabarti
nėje vyriausybėje, bet jie norė
jo, kad Bolivijos kariuomenė 
nežudytų darbininkų, kaip darė 
tada, kai jie bandė kovoti už 
geresnį atlyginimą ir sveikesnes 
darbo sąlygas. Posėdyje dalyva
vę kariai prižadėjo leisti darbi
ninkams organizuotis į savo są
jungas ir kovoti už savo teises.

Bolivija rengiasi pravesti rin
kimus gegužės mėnesį. Vyriau
sybė, politinės partijos ir kariai 
prižadėjo padėti pravesti teisin
gus rinkimus, išrinkti vyriausy-

čius paveikė visus gyventojų 
sluoksnius. Visi pareiškė, kad 
šios aukos turėtų būti paskuti
nės Bolivijos istorijoje.

Naujas Angliakasiu 
unijos pirmininkas

WASHINGTON (AP).—Ang
liakasių unijos — United Mine 
Workers . pirmininkas ■ Arnold 
Miller atsistatydino dėl ligos. 
Jis serga širdies liga ir gydosi 
Charleston ligoninėje. 56. metų 
A. Miller buvo išrinktas UMW 
pirmininku 1972 metais. Jo ka
dencija baigiasi 1982 m. gruo
džio 22 d. UMW taryba nutarė 
iki to laiko laikyti jį pirminin
ku emeritu ir mokėti pilną pir
mininko algą.

Naujuoju UMW unijos pirmi
ninku išrinktas Sam Church. Jis 
buvo angliakasys W. Virginia 
valstijoje, o 1972 m. rinkimuose 
kandidatavo Millerio pavaduo
toju ir buvo išrinktas.

— Demokratų partijos Centro 
komitetas leido Massachusetts 
valstijoje pravesti pirminius rin
kimus. Gyventojai turės progos 
pamatyti senatoriaus Edward 
Kennedy politinę galią.

’ bę ir po to pavyzdinga valdyti 
kraštą.

KALENDORELIS

Lapkričio 19: Severiną, Pon- 
tijonas, Rimgailė, Dainotas, 
Tautvaiša.

Saulė teka 6:42, leidžiasi 4:29.

Oras šiltas. 
K W

Dr. Blažys Šidlauskas praei
tą penktadienį buvo vėl iš- T 
rinktas Amerikos Lietuvių 

Tarybos pirmininku.

DYS AMERIKIECI
bl

Irano šachas Rėza Pahlevi, truputį' pasitaisęs, 
pats prižadėjo išvažiuoti iš JAV.

NAUJAS “PERSPEKTYVU” NUMERIS 
PASIEKIA VAKARUS

Vienas po kito, pro geležinę 
uždangą pradeda prasiskverbti 
irt paskiri savilaidinio žurnalo 
Perspektyvų numeriai. Pirmasis 
išeiviją pasiekė antrasis nume
ris, ištisai paskirtas A. Sacha
rovo studijai “Mano kraštas ir 
pasaulis”. Prieš porą mėnesių 
Drauge pasirodė ištraukos iš 
vienuoliktojo Perspektyvų nu
merio. Galiausiai, šiomis dieno
mis gautas ir devintasis nume
ris, išleistas šiais metais.

Beveik pusę 9-to Perspektyvu 
numerio užima du svarbūs rusu 
disidentų raštai: Ą. Sacharovo 
“Apie Aleksandro Solženicyno 
laišką ‘Tarybų Sąjungos va
dams’”, jo interviu BBC ko
respondentui Janiui Sapietsui 
(1979 vasario mėn.). Tuomi 
Perspektyvos tęsia savo pirma
jame numeryje (1978 m.) pa
skelbtą redakcinę liniją: “Taip 
pat bus dedami ir vertimai, ta
čiau tiktai tų autorių, kurie gy
vena arba gyveno Tarybų Są
jungoje. bet dėl savo įsitikinimų 
yra arba buvo persekiojami iki 
jų išvykimo arba ištrėmimo į 
užsienį”. *

Straipsnvje “Spaudos konfe
rencija Vilniuje” aprašomas ke
liolikos Vilniaus “kitaminčių” 
susitikimas su vasario 5-8 d. Lie
tuvoje apsilankiusiais užsienio 
laikraščių k o r e s p o ndentais. 
Spaudos konferencijoje, įvyku
sioje Angelės Ragaišienės bute, 
dalyvavo Reuter agentūros ko
respondentė Chamberlain, Los 
Angeles Times atstovas. Fisher, 
ir Agence France Presse žurna
listė. Jiems buvo išsamiai nu
šviesta padėtis Lietuvoje. Vaka
rų spaudai buvo prikišta, kad ji 
nutylinti lietuvių “tautinį pasi
priešinimą ir “elementariausių 
žmogaus teisių pažeidinėjimą”. 
Pabrėžta, kad “laisvės troški
mas ir viltis gyv’ visoje lietuvių 
tautoje”, ir todėl esą “netikslu 
mūsų judėjimą vadinti disiden
tiniu”,' nes kolabprantų lietuvių 
tarpe esanti tik “saujelė”.

Spaudos konferencijoje daly

vavo ir du jaunuoliai, planuo
jantys tapti kunigais. Jie minė
jo, kad Lietuvoje veikia ir po
grindinė Seminarija, slapta ruo
šianti būsimus kunigus, kuriu o c

šiuo metu yra apie penkiolika. 
Vienas dalyvių pasakojo, jog 
“katalikiškoji opozicija” manan
ti, jog tik religija gali išgelbėti 
Lietuvą nuo sunykimo, ir todėl 
“visas jos dėmesys sutelktas ties 
religine laisve”, tačiau, jo bend
raminčių supratimu, svarbiau- 
s’os Lietuvos problemos esan
čios tautinio pobūdžio ir “net 
pilnos religinės laisvės suteiki
mas dar toli gražu tų problemų 
neišspręstų”.

Diskusija apie santykius tarp 
“katalikiškosios” ir pabrėžtai 
“tautinės” opozicijos santykius 
tęsėsi ir svečiams išėjus. Vienas 
vilnietis kritikavo lietuvių emig
raciją už “siaurą partiškumą” ir 
perdidelį LKB Kronikos iškėli
mą Vakaruose, “tarytum ji vie
na atstovautų lietuvių tautą”. 
Jis kalbėjo, kad neužtenka ko
voti vien už religijos laisvę, atsi
ribojant nuo tautinių proble
mų” ir prikišo Lietuvos kuni
gams “neklaidingumo komplek
są”. Perspektyvų redaktoriai sa
vo komentare pareiškia, jog jie 
apie LKB Kroniką “kitokios 
nuomonės” ir rašo, kad šis leidi
nys “dabartinės periodinės po
grindžio spaudos pradininkas, 
savo kryptingumu jau suvaidi
no labai reikšmingą politinį ir 
istorinį vaidmenį, atkreipdamas 
daugelio pasaulio kraštų dėmesį 
į Lietuvą ir į jos gyventojų be
teisiškumą”. Redaktoriai nuro
do. kad kunigija taip pat “svar
bi lietuvių tautos dalis, kurios 
dauguma savo gyvenime ir 
veikloje... jautri ir tautiniams 
klausimams, ką atspindi ir LKB 
Kronika. Perspektyvoms žino
ma, kad Kroniką leidžia “ne ku
nigai. o Lietuvos katalikai”. Re
daktorių nuomone, “siekiant 
s v a r biausiojo tikslo reikėtų 
X’engti to, kas skiria, ir vieny
tis per» tai, kas jungi i”.

( Įdomūs Algio Daniaus slapy- 
i vardžiu pasirašyti komentarai
i sov etiniais klausimais. "Dieno- T

rašČio puslapiai”, gauti “Lietu- 
; vos komunistų sąjungos (už Lie- 
■ tuvos išstojimą š TSRS) var- 
i du”. Danius įžvalgiai rašo apie 
j rusų disidento Snegiriovo numa-
i rin;irą ’r sovietinės propagan- 
' dos prieš Kiniją "bumeranginį” 
pobūdi. Minėtoji “Lietuvos ko
munistų sąjunga” įteikusi ir 
straipsnį “Brangiu mirusiųjų že- 

i mė” apie Prūsų Lietuvos surusi- 
I n;mą, kuris apibūdinamas kaip 
j “dar neregėtas didžiavalstybi

nis šovinizmas, pasireiškęs geno
cidu ir kolonizacine politika”. 
Straipsnio autorius paneigia dar 
š'andien tebegirdimą nuomonę, 
kad Maskva siūliusi Lietuvai 
Rytprūsius, tačiau Vilnius atsi
sakęs. Toks gandas buvęs “są
moningai paskleistas, norint pa
siteisinti prieš liaudį”. Lietuviui 
kultūros naikinimą Baltarusijo
je dokumentuoja A.B. straips
nyje “Ten. kur gęsta lieti’"’*- 
bė". Autorius ragina savo tau
tiečius “teikti visokeriopą pa
galbą” Baltarusijos lietuviams” 
ir tunmi ginti lietuvybę “nuo 
mūf , vyresniojo brolio agresy
vaus šovinizmo”. (Elta)

Nuba’ American 
Anlines benckov-

WASHINGTON _,.C. — Fe
deralinė aviacijos administraci
ja. patikrinusi šių metų gegu
žės 25 dieną įvykusią lėktuvo 
DC-10 nelaimę O'Hare aerodro
me. nubaudė bendrovę S500.000 
bauda už netinkamą lėktuvu 
prižiūrėjimą. Ši suma pinigų eis 
nelaimės metu pad arytiems 
nuostoliams apmokėti.

Tyrinėjimo, metu nustatyta, 
kad bendrovės samdyti mecha
nikai neturėjo reikalingos kva
lifikacijos ir lėktuvo neprižiū
rėjo kaip reikia, o tas apsileidi
mas atnešė mirtį ne tik visiems 
keleiviams, bet ir įgulai. Be to, 
dar žuvo trys žmonės ant žemės.

Keleiviai buvo apdrausti. Įvai
rios apdraudos bendrovės prisi
dės prie didelių išmokėjimų, 
bet Federalinės aviacijos admi
nistracijos vadovybė rado rei
kalo pačią aviacijos bendrovę 
nubausti puse milijono dolerių.

Paleidc ambasados 
virėja

TEHERANAS. Iranas. — Visi 
amerikiečiai, rasti Amerikos 
ambasadoje ar Teherane, buvo 
atvesti į ambasadą ir ten jau 
praleido geveik dvi savaites. Su 
amerikiečiais ambasadoje ketu
rias dienas buvo uždarytas ir 
Luigi Salvia. Studentai rado jį j 
ambasadoje, žinojo, kad jis yra 
užsienietis, todėl jo ir neišleido. 
Bet po trijų dienų jie išaiškino, 
kad jis ne amerikietis. Jis buvo 
Amerikos ambasados virėjas, 
italas. Apie tai pranešus Cho- 
meiniui, mula tuojau įsakė stu
dentams Luigi Salvią išleisti.

— Irano pareigūnai giriasi, 
kad Iranas galėtų 20% suma
žinti naftos eksportą ir vis tiek 
galėtų gauti pragyvenimui rei
kalingų pinigų.

Nr 269

REIKALAUJA TUOJAU GRAŽINTI
BLAUSI šachą r. pahlevi X
MULA CHOMEINI ĮSAKĖ PALEISTI VISUS 

SUIMTUS AMERIKOS JUODŽIUS

TEHERANAS, Iranas. — Ira-; 
no studentai, saugojantieji Ame- j 
rikos ambasadą Teherane.' gar-j 
siakalbiąis pranešė, kad buvęs f 
Irano šachas, kai išvažines iš
Amerikos, privalo važiuoti trin
tai į Iraną, niekur kitur. Jeigu 
šachas būtų išleistas į bet kurą 
kitą valstybę, įskaitant Melni
ką. kaip kalbama, tai tada lia
nas imsis griežtesnių priemenių 
prieš Teherano ambasadoje lai
komus amerikiečius. V.sa tai
kelis kartus pakartojo prie am
basados pastatytas garsiakalbis.

Šacho klausimas buvo kelia
mas dideliame mitinge Tehera
no aikštėje, o kai demonstran
tai pradėjo skirstytis, tai dalis 
minios atvyko prie JAV amba
sados.

Pasmerkė Irano 
studentus

CHARLESTON. West Virgi-
nia. — Charleston Daily Mail 
įdėjo pasikalbėjimą su Senato 
daugumos vadu Robert C. Byrd. 
Pasikalbėjimas lietė iraniečių 
studentų, studijuojančių Ame
rikoje. laikyseną ryšium su da
bartiniais 'įvykiais. Jis pareiškė, 
kad nesistebi ir nekaltina ame-
rikiečių. mėtančių akmenis, 
kiaušinius ar kitką į čia de
monstruojančius studentus. Jei 
Amerika išduotų sergantį šachą, 
tai užsitrauktų amžiną gėdą.

Paskalbėjime stipriausiais pa- 
! reiškimais laikomi šie sakiniai:

[ — Aš pats jaučiausi lyg no-
Buvo sulaikvta 30 iraniečiu, 

dirbusių įvairius darbus Ame
rikos ambasadoje, bet jie visi 
tuojau paleisti.

Praeitą savaitę mula Chomei- 
ni įsakė išleisti iš Amerikos am
basados 7 moteris amerikietes, 
laikytas nuo lapkričio 4 dienos 
JAV ambasadoje, šeštadienį 
Chomeini įsakė vyriausybei ir 
Teherano studentams išleisti iš 
kalėjimo visus ten laikomus 
Amerikos juodukus. Iki šešta
dienio iš JAV ambasados dar 
nebuvo išleistos moterys. Ten 
laikomi ir juodaodžiai, nors pats 
Chomeini buvo įsakęs juos iš
leisti išvažiuoti iš Irano.

Amerikos ambasadoje laiko
miems ir studentų saugoja
miems amerikiečiams minia 
pradėjo grasinti penktadienio 
vakare. Tas pasikartojo ir šeš-

rėdamas duoti smūgį. Man taip 
pat užverda kraujas matant tuos 
taip vadinamus studentus gat
vėse. saugomus mūsų policijos, 
norinčius kenkti valdžiai, kuri 
juos globoja ir moko. Mes nesi- 
derime su valdžia, kuri vado
vaujasi civilizuotais principais 
ir žmonišku elgesiu pagal taip- 
tautines taisykles. Mes derimės 
su būriu anarchistų.

Išrinkta grožio 
karalaitė

LONDONAS. — 1979 metų 
pasaulio gražuolių karalaite iš
rinkta Gina Swainson. 21 metų 
Miss Bermuda. Ji studijuoja 
Wisconsin universitete, šįmeti- 
niuose gražuolių rinkimuose bu
vo., virš 70 varžovių.

tadienio rytą.
WASHINGTON, D.C. — Pre

zidentas Carterits. patyręs apie 
naujus grasinimus Teherano 
ambasadoje laikomiems ameri-
kiečiams, štai ką pareiškė:

— Šachas Rėza Pahlevi, pasi-' 
gydęs New Yorko ligoninėje., 
galės išvažiuoti ten. kur jis nori.!

Suimti iraniečiai mažai ką ga
lėjo paaiškinti. Bet jie tuiės 
aiškintis teismui, kuriems tiks
lams jie atvyko j Ameriką su ga
lingais ginklais ir amunicija. 
Tuo tarpu jie visi buvo bendrai 
apklaus nėti ir jiems paskirti

Atvažiavusieji tvitrino. kad

užstatai.

Jis buvo įleistas i JAV vien hu- j ginklai buvo gabenami į Iraną, 
manitariniais sumetimais, jis ir tuo tarpu visa iraniečių grupė 
bus išleistas tais pačiais sume- atvyko tiesiai iš Irano. Jie ga
limais, nežiūrint i grasinimus. Įėjo ruoštis teroro veiksmams 
daromus sulaikytiems JAV am- pačioje JAV sostinėje, 
basadoje. ! - — ■ .

Valstybės departamento pa
reigūnas H. Carter III pareiškė, 
kad JAV nekeis savo pozicijos 
buvusio Irano šacho atžvilgiu 
vien dėl to. kas bus pasakyta | 
prie iraniečių pagrobtos Ameri-1 
kos ambasados Irane.

Baltimores-Washingtono aero
drome buvo suimti 7 vyrai ir 
viena moteris, atsivežusieji mo
dernius šautuvus ir didoką kie
kį amunicijos.

Suimtieji pareiškė, kad veža
mi ginklai priklausė Iranui. 
Kaip tie ginklai galėjo priklau
syti Tranui, uostą saugojusieji 
pareigūnai negalėjo išaiškinti, i 
Suimtųjų pasakojimai pasienio 
pareigūnų neįtikino.

Be to, suimtieji turėjo Wash- 
ingtono žemėlapį, kuriame buvo 
atžymėtos visos užsienio amba
sados. esančios Washingtone.

Rosalynn Carter, prezidento 
žmona, aplankiusi pabėgę 
lių stovyklas Tailande, la
bai susijaudino vargu ir 

skurdu. Ji stengiasi nu
skriaustiesiems padėti.



PRISIMINUS SPALIO DEVINTOSIOS
METINĘ LIŪDNĄ SUKAKTI

<aujiendse’’ Nr. 184 J. Ti-į patys tą padaryti, bet priėmėn 
is savo i-ašinyj “DAŽNAI Į kaip dovaną iš kitų mainaisJ un

GRAŽŪS ŽODŽIAI LIEKA ŽO-

principus, kurie buvd 
stambeldystės laikais, 
iki šių dienu, nors ir 
didelių imperijos plotų 

mažos terotorijos

Lietuvą. Tai beveik negirdėtas 
ultramoralinis kraštutinumas 
jei pagrobtą daiktą laikome 
garbingu veiksmu pačiam atsi
imti, o laukiama lyg kokios ma
lonės, kad pats kaltininkas ati
duotu.

/

Štai popiežiui Jonui Pauliui 
II pratarus į lietuvius palankius 
žodžius, buvo visų sutikta su 
džiaugsmu ir gražia viltimi, 
kad žmogaus teisės, šiuo atžvil
giu lietuviams, bent tikybinėje 
srityje, bus įgyvendintos, čia tu
rima omenyje lietuvių reikala
vimas leisti SAVO TĖVU KAL
BA MELSTIS SEINŲ KATE
DROJE, kas nėra krikščioniška 
ir apsilenkiama su pagrindine 
žmogaus teise, nes tėvų ir pro
tėvių ji buvo statyta ir joje mel
stasi. Taip pat nesuprantama 
atidėliojimas VILNIAUS KRA
ŠTO ^JUNGIMO Į LIETUVOS 
BAŽNYTINĘ PROVINCIJĄ, nes 
jok>ais įrodinėjimais negalima 
pateisinti Vatikano politinį ša- 
.liškųmą. Gi tikrumoje ši popie
žiaus gražiai minima žmogaus 
teisė šiuo atžvilgiu nekompli
kuota ir niekam jokio pavojaus 
nesudaranti, bet vis tik neres
pektuojama ir bent iki šiol nie
ko gero nesimato.

Tuo pačiu tenka nustebti, kad 
Stasys LOZORAITIS, j r., Lie
tuvos atstovas prie Vatikano, 
Balzeko tautinės kultūros mu
ziejuje suruoštame pagerbime, 
savo, kalboje PATARĖ ŠĮ REI
KALĄ DAR NEKELTI IR ESĄ 
REIKIA KIEK PALAUKTI, NES 

■POPIEŽIUS ESĄS LABAI UŽ- 
r.____ > KITAIS REIKALAIS,

su i Kyla klausimas, k o’dėl’lietuviai

Lie*w->$ nepriklausomybės laikais Alytuje pastatyta dviaukštė mūrinė mokykla

ALTa skubiai prašo pagalbos
Lapkričio mėn. 13 d. J.A.V. Atstovų Rūmų nariai vienbalsiai 

(390) balsiai priėmė House Concurrent Resolution 200 Pabal
tijo valstybių klausimu.

Dabar si rezoliucija pereina į Senato užsięnio reikalų komite
tą svarstymui. x

Skubiai prašoma siųsti laiškus užsienio reikalų komiteto na
riams prašant jų paramos, kad ši rezoliucija kuo greięiau būtų 
svarstyta ir priimta viso senato.

čia pridedamas užsienio', reikalų komiteto narių sąrašas ir 
laiškų teksto pavyzdžiai. Malonėkite kuo daugiau išreklamuoti

ALT INFORMACDA

Dž1 ' t>" iškelia gan opų šių die- 
r-i betnviams kHusimą. Jis pa- 
i >do nekuriu veiksnių bei mū
sų įtakingų asmenų, prieš kitas 
tautas nusiženrnima, saves ne
įvertinimą, ar tiesiog pasakius, 
vergišką užsilikusi nuo ankstv 
\esnių laiku arsždavimą kita- 
t uėiams. Dėl faktų aktualumo 
ir reikšmės manau pavartų būt 
plačiau paskleisti ir kanadiečių 
tarpe. Todėl minimą* straipsnį 
cituoju ištisai: 

# £
Ilgu metų bėgyje lietuvių tau

ta turėjo daug įvairių sunku
mų, buvo niokojama ir engia
ma svetimųjų ir net savųjų. Tik 
turėdama didelio tobulumo mo
ralinius 
pasiekti 
išsilaikė 
teko iš
susispausti 
apimtyje.

Dėka aukštos-rautinės mora
lės, lietuviai iš prigimties yra 
kūribingi, darbštūs ir, kas svar
biausia, pasižymi giliai sveiku 
protavimu. Užtat davė sveti
miems karalius, karo vadus,* 
mokslininkus, rašytojus ir šiaip 
kitų iškilių asmenybių. Sau gi 
pasiliko nuolankų paklusnumą, 
darbo jungą ir didelę kantrybę 
bei ištvermę vargti užkrautą 
svetimųjų vargelį, kuris atėjo 
su primosią lenkų Unija. Paseko 
je to, buvome nustoję beveik 
visko, įskaitant bemaž ir 2/3 sa- 
VO lot cltOS.

Tad nenuostabu, kad po to
kio totalinio jungo lietuvis ir-IMTAS 
šiandien liko lok- pat, atseit.
savo gvveninio problemomis Į turi laukti, o re kiti? Atrodo, 

mažiausiai gadinti nuo-‘kad toks patarimas, visai nešt
iems. Pavyzdžiui, net derina su Lietuvos reikalų at- 
Vilnių, esant palankiai stovavimu. Kaip lik reikėtų ska- 
atsiimii, neišdrįsome tiuli veikti, o ne stabdyti, kol

dar žmogaus teisės linksniuo-teises, nežiūrint kieno ir kur jos. džiaugsme paskendo. O ta, pu- 
jamos, nes ilgai laukiant šuva į būtų laužomos jsė širdies, politika per greit iš-

Yra žinoma, -kad su tylinčia aiškėjo —vietoj grąžinus lietu- 
visuomene mažai kas skaitosi, vių kalbą į Seinų katedrą, atsi- 
bet su aktyviai veikiančia dau- rado lenkų kalboje pamaldos 
giau ar mažiau visi skaitosi. Net. Kaune, Karmelitų bažnyčioj “T. 
ir Šv. Rašte parašyta: Parašy- Ž.” Nr. 14/1521, 1979. IV. 5 d. 
kito ir gausite,belskite ir bus Mdns. Kl. Razminas rašo: “Pa- 
juins atdaryta. (vergtoje Lietuvoje vis labiau

* * * -stiprėja lenkų įtaka. Ne tik Vii-j
Reik sveikini J, Tijūną už niaus krašte, bet ir- Kauno apy-Į 

drąsias ir taiklias mintis. Trum- linkėję tai vis labiau jaučiama, 
pu rašinėlių palietė visą Lietu-, Paskutiniu metu po įvairių šy
vos tragišką istoriją. Jei tokių gių ir pastangų Lietuvos len-i

. . . — w i 1 1 *V i • f l

iūiKčt K t 
pagrobtą 
padėčiai

kepsnį nuneša, anot lietuviškos 
patarlės.

Neapsirinkant galima pasa
kyti, kad popiežiaus paminėtos 
žmogaus teisės, jei iš mūsų pu
sės nebus spontaniškai prašoma 
lietuviams talkinti ir jas vykdy
ti, tai liks greitai pamirštos, nes 
lenkų aukštų dvasiškių veikian
tis Vatikane “koncernas’’ pasis
tengs šį lietuvių keltiną klausi
mą padaryti neaktualiu.

Tad nieko nelaukiant lietuvių 
išeivija turėtų veikti. Tam rei
kalui reikia sukviesti organiza
cijų atstovus ir sudaryti komi
tetą', kuris išvystytų akciją su
rinkti išeivijoje esančių lietuvių 
bent 100.000 parašų, prašant 
popiežiaus intervencijos čia pa
minėtų klausimu. Iniciatyvą tu
rėtų imtis Amerikos Lietuvių 
Romos Katalikų Federacija ar
ba Vilniaus Krašto Lietuvių Są
junga bei Lietuves Vyčiai. Taip 
padarius bus parėdyta, kad lie
tuviai rūpinasi savais reikalai* 
ir neatląidžiai kovoja mž savo

SENATO UŽSIENIO REIKALŲ KOMITETO NARIAI

Senator FRANK CHURCH, Chairman (Idaho) 
SENATOR Claiborne Pell (Rhode Island) x - .
Senator George S. McGovern, (South Dakota) -
Senator Joseph R. Biden, Jr. (Delaware} x
Senator John Glenn (Ohio)
Senator Richard Stone (Florida)
Senator Paul S. Sarbanes (Maryland)
Senator Edmund Muskie (Maine) ' _
Senator Edward Zorinsky, (Nebraska)
Senator Jacob K. Javits (New York)
Senator Charles H. Percy (IHinois)
Senator Howard H. Baker, Jr. (Tennessee)
Senator Jesse Helms (North Carolina)
Senator S. I. Hayakawa (California)
Senator Richard Lugar (Indiana)

Adresas: The Honorable .........

a wan

. > was had enough we bad to fight the British

Because winter at Valley Force meant snow, Ice. 
wk! freezing temperatures. Ali set ious enemies to a 
tcakeshift army without proper clothing, 
not nearly enough food, and short on 
saaesA nition t ‘

Nowadavs, people are štili helping America 
MTeetg and self-sufRdcnt.Ąnd thcv'rc helping thes»- 
•-Ives to safe, dependable savings. By lakinę stock ta

America with the Payroll Savings Plan. 
at. Buy United States Savings Bcnd»

the enki

No# £ Bundi p** 6% swKTWIf hrlrf nwudfcy 
</ 5 • 44* tke ėmc ww ) Lew, •*'*-*> or J^rawwi
Bor A can be repUced s rwirJ» prr/Kied. \h5ww 
needed, Birwfc can be cwbed at your bx4c_ tneeww >

minčių atsirastų daug, gal kar-įkams pavyko išsikovoti sau len-. 
tais ir lietuvių tautybė ątsigau-!kiškas -pamaldas Kaune. Pamal- 

—— —.a.-.. ... n *i. L  i * 4 t, i ^.. .f . ...I* r-1« tz o,, _
rimtas dėmesys. Pirmučiausiai'no Karmelitų parapijos švento- 
pradėkim nuo pasiūlymo iš or-jvėje.” Skaitos Lietuvą lenkinti 
ganizacijų atstovų sudaryt ko-’yra pirmesnis 1 
mitetą surinkimui 100.000 para-; reikalas. Lietuviai jau senai da- 
šų. Kas tų parašų rinkimą ture-Iro pastangas į palaimintuosius 
tų organizuoti? Ir ar iš viso’ tie'ir šventuosius iškelti b. Vilniaus 
parašai reikalingi? Normaliai • arki vyskupą Jurgi MATULAI- 
galvojant nauju komitetų .ne-JTĮ. Deja jis Vatikanui nėra “tin- 
bereiktų, nes dar iš nepriklau- j karnas”, štai š.m. “T.ž.” Nr. 22 
somybės laikų vra užsilikusių-skaitom pranešimą: “Palaimin- 
diplomatinių atstovų ir keletasjtaisiais paskelbti du praėjusioj 
išeivijoj susidatiušįų veiksnių. Į šimtmečio' kunigai -— ispanas!

Ypač J. Tijūno minimas Lie-ldomiriinkonas Francesco! Dear Senator: 
tuvos atstovas prie Vatikano.!LOLL (1812-1875) ir šv. Dva-> 
Jie ir turėtų daryt Vatikanui vienuolijos nafĄŠ prancūzas Į : 
intervenciją. Jei veiksniams būt 
reikalinga visuomenės parama, 
lai jie tiesioginei kreiptųsi . ją 
minimų parašų be jokių atski-1 
rų komitetų sudarymo. Iš visuo-pas^ ; 
menės susidarytų pareigūnai 
tik techniniam darbui atlikti.

Į jo mintis reiktų kreipti dos lenkų kalba čia vyksta Kau- Dear Senator

Senate Foreign Relations Committee 
United Statės Senate
Washington, D. C. 20510

Your help is most sincerely requested fpr passage of H. C.
utiuva iciirviiiii. - -
bei svarbesnis I ^solution 200. We would appreciate your support of Baltic

—* .Oft*States issue.
Yours very truly,

Dear Senator

The. issue’, of \ Qie WalW;'States Irfeeds ytfur support. Please 
vote in favor of passage of H. C. Resolution 200 when it comes 

į up before the Foreign Relations Committee. A. ’
Yours very truly,

Plsase support adoption of H. G? Resolution 20fr. \opr ąssisr' 
tn nūnjos narys prancūzas j : ; i : • -- i »•'

kun. Jasques Desire LAVAL Hance will' be greatly appreciated lor passage of this 
(1803-1864). Jasques Laval jau- concerning the Baltic States. . ’

Įnystėje buvo atitolęs nuo reli
gijos ir, baigęs medicinos moks- 

. .” Popiežius greičiau su- 
j žinojo ir pamatė ispaną ir pran- 
Įeuzą paskelbdamas juos palai- 

a7 toid7^ai^^t^*Va-įmjn^’,n^u S2VO kaimynys- 
tikaną? Greičiausiai, ne! Nei-^-i esantį lietuvį kandidatą.
100.000, nei milijonas parašų! Kai Stasys LOZORAITIS jr. 
lenkų nusi ta tymo nepakeis. Bet [įtaigoja lietuvius, kad savais rei- 
parašai vistiek įteiktini, kitaip Įkalais dabartiniu metu netruk- 
lenkai pasigautų dar vieną ko-jdyti popiežiaus — jis užimtas 
zerį, kad lietuviai į tas sritis ne-Į esąs, tai parodo, kad jis yra ne

Yours very truly,

Dear Senator: - - - .

The Baltic Stales issue needs your support. Please vote for 
passage of H. Č. Resolution 200. Yotir help will be greatly appre
ciated.

Yours very truly,

pretenduoja, nes suteikta teise 
nesinaudojo,

Lietuvos atstovas prie Vatika- 
aiseit savo noru no, bet Vatikano atstovas lietu- 

atsisakė. Jie taip kalba apie pra- viams, todėl ir įtaigoja lietu- 
eities unijas, kad patys lietuviai wins, kas naudinga tik Vatika- 
savo noru prie Lenkijos prisi-Įnui ir lenkų politikai. Tik jei 
jungę. Taip dabar kalba r usaų Į Vatikanas neturėjo laiko Lietu [tikri, kad ir dabartimai rusąi 

" Q IiA 11' Lr i o T zl Ai o 1z/\ 1. X  it __ _ -11 . f ,;aip ir vokiečiai dėl savanoriško!-vos bažnytinius reikalus sutvar- 
Kiaipėdos-atidavimo’. Susidaręs, !kyt per 500 metų, tai lietuviai 
kaip ir larptai tinis grobuonių j galės palaukti dar kilus 500, o 
melodas save uzniasKuot iv pa-j gal iki to laiko, kol visuose Lie- 
leiąiDt. - jtuvois miestuose ir bažnytkai-

Dėl dabartinio popiežiaus iš- miuos atsiras lenkiškos pamal- 
Įartų kelių lietuviams palankių dos, kaip dabar Kaune-Karme- 
Žodžių, būtent ’mand pusė šir- lituos. Kada lietuviški veiksniai 
dies Lietuvoje”' dalis lietuvių Lietuvos reikalais tik tiek tesi-

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to savejegulertyl

see us for 
financing. 

AT OUt LOW RATE
■; WtTHRSPAYMENT 
TO fit YOUR INCOME

aa4 
Compounded 

Qua r te rl

OUR SAVINGS 

CERTIFICATES 
EAR I.' r to M /n

y

™ ! ■■■EyiSii RCD

/Mutual Federal 
Savings and Loan

2212 WEST ČEBMAK ROAJD CHICAGO, HUNOIS

Prn» Kaiaj»ac«a*. Phone i YlribUa 7*7747
SOVRSi Man.7u«.rrl.Thur.^-8 Sat. 9-1

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE. 1905

rūpina, tai lietuviškai visuom&r 1981 metais.
nei pats laikas pabūsti. Bandjmias White Sands šau-

Istorija kartojasi. Kadaise dykloje N.'M. parodė, kodėl ar- 
Lietųvos bajorai paskendo len- tileristo svajonė išsipildė: gręit 
kiškoj politikoj, o tuę pasinau- judantis tankas pramušamas 

vienu artilerijos sviedinių, iš
šautu iš tolimos kamtolės.

Bandomas tąnkas bę ž.W9tuų 
buvo pasmerkta-, kai (įk kafęi- 
vis pusantros myįįos ątstųmc 
nuo jo jį pąstebėiĄ sų neinatę^uu 
laserįo spiuduliu. Dar. d'-fl VAY- 
liąs toliau, už kalnų vįętiųės,. ki
tas kareivis, gavęs signalą^ iššo
vė “Copperhead’’, iš haubicos. 
Kai sviedinys lękė o^c lanku, 
mažas sensorius jo prieky j. ieš
ko j o taikinio, v,adovaųjamąjs, Įą- 
serio spindulio, I\ąi taįkiųys bu
vo. sųsęktas, ląserįd spindulys 
nukreipę sviedinį j lanko bokš
telį. Speciali sprogstama me
džiaga sviedinio priekyje prade
gino mažą angą tanko bokštelio 
šarve ir ištaškė ištirpusį meta
lą tanko viduje.

“CopĮ>erhcadu sviedinys yra 
svarbus tuo, kad jis gali būti 
iššautas iš (ūksiančių artilerijos 
pabūklų, esančių dabar JAV ir 
sąjungininkų kariuomenių tar

nyboje. Dėl tų sviedinių didelio ’ 
. taiklumo jų reikės žymiai ma- 
! žiau.

dojo Maskvą. Į tą pąčią balą 
dabar skęsta lietuvių diplo 
matai ir kiti veiksniai. Būkime

■i
sugebės tokias progas išnaudo
ti. I

Nesenoj prąęilyj lietuviai var
guoliai išgalbėjo lietuvių tautos 
likučius, net nepriklausomybę 
buvo atstatę, kad ir labai siau
rose ribose. Todėl ir dabar įšęi-. 
vijoj esanti lietuvių tautos da-. 
lis neturėtų likti pasyvi. Kartas 
nuo karto’ vis turėtų pasižiūrėti, 
kaip naujųjų laikų “bajorai” 
tarptautinėj plotmėj lietuvius 
atstovauja. J. Tijūno nurodytam 
punkte neturėtų likti nė vienas 
pasv-vus. Kas
džiu j darba vis 
rašų rinkti.

Iš VISKO
SPALIO DEVINTOSIOS DVA-
TEBEsrręsiA ir ta žaizda 
NEUŽGIJO ! ! 1

X Kovas

plunksna, kas žo-
Šiuokart pa-

MATOME, KAD

NAUJAS PRIEŠTANKINIS 
GINKLAS

Neseniai JAV pademonstravo 
naują revoliucini ginklą, skir
tą tankams nugalėti. iPagal Pen
tagono vyriausio mokslininko 
W. J. Perry tvirtinimą, tas, taip 
vadinamas '‘Copperhead” (va
rinė gyvatė), artilerijos sviedi
nys padarys kot’os priemonėse , 
perversmą, didesnį už radaro j 
atsiradimą antrame pasaulinia
me kare, kai jis prądča \ eikli

Technikos Žodią a nr.

DENTURE WEARERS
I » r A rnajor ;

. advancement r 

CUSHION GRIP 
DENTURE ADHESIVE 

one application holds
| comfortably up to 4 days
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Detroito naujienos
Detroito Lietuvių 

Organizacijų Centro
kauskas. Jis savo kalboje pary

škino, kad ALTa sudaryta iš 13
Veikla.

Dloc yra stipriai įsijungęs į 
Amerikos Lietuvių Tarybą. Spa
lio mėn. 12-13 ir 1 t dienomis, 
Dloe delegatai atkyviai dalyva
vo Alios suvažiavime ir Ame
rikos Lietuvių Kongrese Kleve- 
lande. Į suvažiavimą ir Kongre
są buvo nuvykę ir dalyvavo se
kanti delegatai: pirm. Dr. Al
gis Barauskas, leis. Stasys ši
moliūnas, Antanas Vaitėnas, 
Česys Šadeika, Petras Pagojus, 
Vincas Tamošiūnas, Antanas 
Norus, Gena vaite Norienė, Pe
tras Januška, Birutė Januškie
nė, Antanas Sukauskas. Svečių 
teisėmis — Ada Poderienė ir Šv. 
Antano Parapijos klebonas AI- 
fdncas Babonas.

organizacijų, dirba bendrą, po
zityvų darbą Lietuvai išlaisvin
ti iš Sovietų sąjungos. Perskaitė
visų 13 organizacijų vardus 
Kaip kas nesusivokia kaip suda
ryta ALTa. Kaip kurie iš daly
vių pareiškė gerai, kad paaiš
kinta ALTos sudėtis.

Sugrįžę delegatai iš suvažia
vimo ir Kongreso, buvo nepa
prastai patenkinti išrinkta nau
ja ALTos Valdyba Lapkričio 
4 d. pakvietė Detroito visuomenę 
supažindinti su ALTos nuveik
tais darbais, šv. Antano Para
pijos patalpose prisirinko pilna 
kavinė išklausyti pranešimų.

'Pirmą pranešimą padarė Dr. 
Algis Barauskas įpatingai pab
rėždamas, kad suvažiavimas ir 
Kongresas buvo gausus delega
tais. Suvažiavime turiningiau
sias kalbas pasakė ALTos pirm. 
Dr. Kazys Šidlauskas, VLIKo 
pirm. Dr. Kazys Bobelis ir Lie
tuvos konsulas Anicetas Simu
tis. Visų trijų kalbos padarė de
legatams gerą įspūdį, ir jos bu
vo priimtos audringais ploji
mais. Delegatai pasiūlė visų 
trijų kalbas išspauzdinti atski
rai ir išsiuntinėti delegatams.

Sekantį pranešimą padarė 
teis. Stasys Šimoliūnas. Savo 
pranešime jis pinčiai palietė su
važiavimo darbus ir nutarimus.

Kongresui užsibaigus, buvo 
priimtos 17 rezoliucijų, kurias 
paruo'šė ALTos vicepirm. T. 
Blinstrubas. ALTa svarstė su 
LB susitarimo klausimą, priėjo 
išvados, kad reikia pasikeisti 
tiktai ryšininkais. LB nelik ne
atsiuntė į Kongresą savo atsto
vo, bet nei nesveikino. Matome 
jau ir iš spaudos, kaip bendruo- 
menininkai savo rašomose, ko
respondencijose menkina AL
Tos suvažiavimą ir Kongresą.

Trečias kalbėjo .Antanas Su-

Šie trys trumpi pranešimai; 
publikai labai patiko, ir buvo 
pageidaujama kad to’kie prane
šimai būtų daromi po kiekvie
no ALTos suvažiavimo, ar di
desnių konferencijų. Dloc Val
dyba publikai pažadėjo po kiek 
laiko vėl padaryti pranešimą 
Apie ALTos ir Dloc veiklą. Pu
blikai buvo parduodama po 1 ! 
dol. Ameriko’s Ue’uvių Tarybos 
išleista brošiūra Lithuanias 
Jews and The Holocaust. Bema
tant visas knygutes išpirko.

Muzikinis veikalas 
“Sekminių vainikas”.

Muzikui Stasiui Sližiui vado
vaujant Mergaičių Chorui, tai

reiškia? T J paslaptis! PLB-nės 
; vadai Namys ir Kasparas tai 
i žino. Tiesa, žodžiai gražūs, bet 

ne su meile Lietuvai išreikšti, 
dirbtinai, apgaulingai. Ir kur

n

J. Siusi, 
sveikinu

idž. Gero. Pone 
Nuoširdžiausiai

oFCPnnOn SAulSCDmSiS.i

VITG* FLCVE DOUGH ,T4E uRuGUOYĄn

Flagship santa puy to ctxrr
TUF AKGFMVtNtAH N Avy IN 1S41 <

PiE-EATimG WA<?ONCE 
illegal in Scotland f!
A n^LtAMe4TA«?y decree 
in 1^33 MADE (T ILLEGAL 
Foe AMMDKJE .UKJDEC tre 
Rank: of bason, to hat

į anglų kariuomenę, kovoj o j 
prieš vokiečius. Karui pasibai-: 
gus, 1951 m. atvyko Amerikon, į 

' Detroitan. Čia pragyveno ir dir- 
kinant Tautiniu šokių C«rupei fro įvairiose Įmonėse iki mir- 
.“Šilainė’V gruodžio mėn. 1 d. ”.'ties 
vai. vakaro Dievo' Apvaizdos į Algis, gwendamas Detroite, 
Parfapijos salėje bus suvaidin-! stipriai įsijungė i lietuviškos vi
tas A. Gustaičio muzikinis vei- suomeninės veiklą. Mėgo muzi-j 
kalas “Sekminių vainikas”./Vei- ką, buvo akordienistas; kurį lai- 
kalą režisuoja Justas Pusdešris. ką grojo tautiniams šokiams, 

Tai bus vienas iš didžiausių priklausė jūrų skautams, vado- 
pastatymų šiais metais Detroi- vavo Šarūno Laivui, pasiekė Ju
to Lietuvių kolonijoje. Po vaidi-jros skautininko laipsnį, priklau-Į 
nimo-šokiai ir vaišės grojantisė Detroito Dramos Mėgėjų! 
R. Kaspučio orkestrui. Stalus įI Sambūriui, 
ko'ncertą jau dabar galima užsi- Draugijai, 
sakyti pas St

Lietuvių 
Dariaus - 

inalinskienę ir klubui, Radijo klubui, 
kitus Rengimo Komiteto, narius. Lietuvių Fondui.
Rengėjai - Choro Tėvų Ko iii i lė
tas.

C- a MEXtCftu Palm 1 
T v SEPVcO AS An EXC^uEkH 
GA3*-<EWTGL£AhiSE» i* K-S ‘

SOME
FARM-HOOSES.......

- Girėno
Baliui ir

Velionis buvo pašarvotas Ste- 
ponausko laidojimo koplyčioje 

MirA A Pp«v« iBeechdaly Rd. Atsisveikinimas
* Į įvyko lapkričio 2 d. Artimų ir

štai vėl netekome brangaus; draugų prisipildė pilnutėlė kop- 
ir, palyginus, dar jauno, tau-'lyčia. Rąžančių sukalbėjo Die- 
raus Lietuvio. .AJgis Pesys mirė vo Apvaizdos Parapijos klebo- 
spaiio 31 d. 1979 m. Ann Arbor nas kun. Viktors Kriščiūnevi- 
ligonineje. Velionis buvo gimęsįčius. Atsisveikinimą su velioniu 
rugsėjo II d. 1921 m. Lietuvoje, j pravedė Jūrų Skautų skautinin- 
Seredžiuje, Kauno apskrityje.' 
Mokėsi ir baigė Vilkaviškio Pro
gimnaziją, įstojo į skautus dal
gy vendamas Lietuvoje. Įpusė
jus pasauliniam karui, vokie
čiams užėmus Lietuvą, stojo į 
savisaugos dalinius, kaž kokiu 
būdu jo dalinys atsidūrė Italijo
je ir pateko į anglų belaisvę. Iš- rus — Lietuvių Namų Draugi- 
sivadavimui iš belaisvės, stojo jos vardu, Vytautas Kutkus — 

Liet., Fondo vardu, Kazys Go
gelis — Radi j d klubo vardu, An
tanas Janušis — LB vardu, Jur
gis Baublys — Balfo 76 Sk. var
du.

Prie 
Tautos 
Skautų 
Apvaizdos Parapijos šventovė
je, už velionio vėlę Mišias atlai
kė tos parapijos klebonas kun. 
Viktoras Kriščlūnevičius. Po 
maldų vėlionid kūnas nulydėtas

kas Jurgis Baublys, apibūdinda
mas velionio Algio gyvenime? 
nueitą kelią. Atsisveikino sekan
ti organizacijų atstovai: Jonas 
Asminas, buvęs Baltijos Tunto 
tuniininkas, Vincas Zebertavi- 
čius — Detroito Sambūrio Me
no Mėgėjų vardu, Antanas No-

For your headache get 
extra strength and safety, too.

Anacin* has extra strength, by a panel of experts, used as 
More strength than any reg- directed. But Ahacin gives you 
ular headache tablet And more pain reliever than any 
Anacin combines that strength regular strength headache 
with safety* $ tablet. Gives you safety you

Like aU leading headache expect with extra strength you 
tablets, Anacta starts with a want. Read and follow label 
pain reliever recognized safe directions.
Extra rtrteagth with safety. That’s common sense. That’s Anacin. ,

TRYS NAUDINGOS 
KNYGOS

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI ŠIAS NUPIGINTAS 
IR LABAI NAUDINGAS KYNGAS:

1 — Leonardo Šimučio
AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

500 psl. Kieti viršeliai _______________$5.00

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

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

3 — Henriko T. Tamašausko
LIETUVIŠKASIS PAMARYS

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

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

$6.00

NAUJIENOS
17-39 S. Halsted St, Chicago, IL 6Q608

A. newly- 3oRN Black 
3EAR WEIGHS POUND— 
A full grown bhar 
WEIGHS 3oo POUNDS ĮĮ/

T'^

. TĖVU
ŽEMĖ 
LIETUVA

-įHE akoent
O WlNĘ DOVILE THAT IT W/=>S 
CąllEO MEN BECAUSE
l“r -TOOK CXjE man ~ro ORirUK 
IT.ONE -ra H-louo THE OKiki 

AMOTHEfi to PocO it 
OOVJKl H1S

“Pasaulio Lietuvyje" dažnai vartojimo vad. “šakalinio vytu- 
pasitaiko visai neteisingų kalti- ko’. Net ir irečiajame PLj 

Kongrese vartojo ne žirgą, o vi
sai panašų į asilą gyvulį. Ruoš
tame 1978 metais Seime Kana
doje, PLB-nės viršininkai neda
vė vietos tikrajam Lietuvos Vy
čiui, bet ir nedrįso ten kabinti 
jų mylimą dirbtinį vytuką ar, 
asilą. Tuo būdu nekabino nieko. 
Ar ne gėda, kad ruoštame Sei
me nebuvo vietos Lietuvos Vy
čiui? Ir kur tas patriotiškumas 
ir meilė Lietuvai?

Laike buvusio PLJK 1967 m. 
Buenos Aires susipažinau su 
a.a. Vladu Venckumi, ir nuo to 
laiko palaikiau susirašinėjimą 
organizacijų klausimais ir jų 
veikla. Artinantis III PLJ Kon- 

susirašinėjimas buvo 
Viename laiške jis 

“I ruošiama III Kon- v

nimu, norinčių save išaukštinti, 
dangstantis avies kailiu, po ku
riuo slepiasi vilkas.

Spaudoje buvo daug rašyta 
apie niekinimą mūsų garbingo 
herbo — Vytis: jojantis raitelis 
su kardu rankoje. Žinome, kad 
tik PLB-nės pirmininkai bijosi 
tikrojo Lietuvos, herbo. Patrioti
niai laikraščiai, kaip tai Laisvo
ji Lietuva, Naujienos, Dirva ir 
kiti, net pirmuosius puslapius 
puošia Lietuvos Vyčiu. VLIKas, 
ALTa, Lietuvos Konsulatai, Pa
siuntinybės, Lietuvos Namai ir 
kitos patriotinės Įstaigos puošia
si garbingu Lietuvos Vyčiu. 
Įvairių organizacijų ruošiamus 
minėjimus ir šventes puošia tik
rasis Lietuvos herbas Vytis. Pa
vyzdžiui, Cleveland© Lietuvių 
choras “Nerija” 1977-1978; Lie
tuvių klubas Detroite; Lietuvių 
Tautiniai namai; Garbės prezi
diumas meninės programos me
tu; T. Daukanto ir Klaipėdos 
Jūrų Šaulių kuopos šventė Chi- 
cagoje 1979; Amerikos Lietuvių 
Tautinės S-gos pirmasis seimas 

, 1949. Visose sueigose ir šventėse 
visur matome Lietuvos Vytį.

Tik PL Bendruomenės buvu
sieji pirmininkai: Barzdukas ir 
Nainys bijosi tikrojo Lietuvos 
Vyčio (lyg žydas kryžiaus). 
Buvo daug rimtos kritikos dėl

gresui,
tankesnis 
man rašė:
gresą aš nevažiuosiu, nes jis ne
patriotiškai ruošiamas”. (Jam 
buvo iš anksto žinoma, kad bus 
daroma propaganda 
okupanto naudai ir 
skaidrės.)

Pasiunčiau jam III
so programos lapelį 20.XII.75 — 
6.1.76 su įrašu: “Tėvų žemė Lie
tuva, Mūsų širdy visada”. Pui- 
ku, gražu, patriotiniai žodžiai.' 
Bet... ką tas asiliškas ženklas

Lietuvos 
rodomos

Kongre-

bendruomenininku patriotišku
mas, jei Lietuvos Vyčiui nėra 
ruoštame Kongrese vietos?

Iš a.a. V. Venckaus gavau ši
tokį atsakymą:

Jus, 
taip garbingai ginant Lietuvos 
valstybingumo simbolius. Jūsų 
paskelb tasai Vytautinės Lietu
vos Vytis visai nepanaši į ją, 
bet tikra asilo kopija. Tai tik' 
“suasilėję” protai tokią emble
mą galėjo priimti kaip III PLJ 
K-so simbolį, žinoma, jeigu pa- 
skelbtasai Vytis tikrai atatinka 
Jaunimo Kongreso propagandos 
plakate esamajam.

Žiūrint Į šią “vyti”, taip ir pri
simena lietuvių dainos žodžiai: 
Asile, asile, durnių karaliau...

Su geriausiais linkėjimais lie
ku Jūsų

Vladas Venckus

Ir ka atsakys PL Bendruome
nės Nainys ir Kasparas, ir kiti 
buvę viršininkai, pataikavę Lie
tuvos okupantui?

A.a. Vladas Venckus yra ži
nomas visose vietose, kur tik 
gyvena lietuviai. Venckus buvo 
žmogus su meile Lietuvai, mei
le broliui ir sesei lietuviui. Dau
geli metų pirmininkavo Vene- 
zuelos Lietuvių Bendruomenei 
Duosnus, nuoširdus aukotojas 
VLIKui, ALTai, Jaunimo Kon
gresui 1967 m. Buenos Aires. 
Nuoširdus ir nepalaužiamas pat
riotas, mylis savo kraštą — Tė
vynę Lietuvą. Venckus savęs 
neaukštino, nežiūrėdamas turi-

mų išlaidų dirbo, aukojosi Lie
tuvos laisvei, netrokšdamas atly
ginimų ar apmokamų kelionių. 
Sugebėjo atskirti tuos, kurie 
dirba dėl asmeninės naudos, kad 
gautų apmokamas keliones, o 
paskiau į visą ranka numotų... 
tegul dabar dirba kiti. Panašių 
yra visur, jų netrūksta ir Ar
gentinoje.

Garbė tiems, kurie dirbo ir 
dirba kaip Vladas Venckus.

J. šiušis

— Afganistane Paktijos pro
vinciją kontroliuoja musulmo
nai partizanai, neleisdami ru
sams kojos įkelti.

— Širdies priepuolį rečiau 
gauna tie. kurie dažniau pasilsi O
ir moka laikytis dietos.

Stop itching fast of external 
vaginal, rectal, and other skin 
conditions. Doctors find even 
severe itching can be treated 
with a special drug. You can 
now get this anti-itch drug 
ingredient with no prescription 
in BiCOZENE*. Use only as 
directed. The medically proven 
creme for 
itching. BiCOZENE

Ant. Sukauskas

ITSt R*»$h Strwi. Ctk»<a 0h

karsto buvo pastatyta 
vėliava. Stovėjo Jūrą 
garbės sargyba. Dievo

i

Dr. Juvea* D. XenAua, HISTORY OP LITHUANIA. Uetoro* utoriju 
antranki noo pat renųju amžių Iki pokario ■etų. Vidutinio formato, 145 
■L, kainuoja $3.00. ?>

Dr. Joana D. Kanžloa, VYTAUTAS THS GltEAT. TMorimat DLK V? 
fanto bruožai, paliečiant to laiko Lietuve* valatyues ir jo* kaimynu l.tortji 
til pel. Kaina $3.00. Kietais vfriellala $4 00.

Dauguma ktų knygą yra tinkamo* dovanos įvaldomi* progomis. Jie b 
dtas knygai galinu ’atgyti atsilankius 1 Naujienas arba atsiuntus irki v 
Hntgine perlaida

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jtmbm, A KISS IN TW1 DARK. Pfkanttfką Ir lntvnj*ų nuiXytt: 
iyreal, paimti Ii gyvenimo. Lengva* stiliai, gyva kalba, sražkl liWne

| w MAWfMKQS, fc Monday. November 19, 1979

17W S». HAL8TKD ST, CHICAGO, ILL. mo?

į Holy Sepulchre kapines amži
nas poilsiui.

Nuliūdime liko mama ir se
suo Lietuvoje, brolis Antanas 
su šeima, kuris rūpinosi ir lai
dojimu, daug draugų ir pažįsta
mų.

Mielas, Algi, ilsėkis ramybė-

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
NAUJIRNOSR GAL IN. A GAUTI MIPAPRASTAJ (DOMIUS GYDYTO 

JO, VISUOMtNtS VtlKtJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. J. Gv«wn — MINTYS Ht DARBAI, 2W p*L, Uečiančfn* 190$ 

m*tq {vykia*. Jablonskio Ir Ivtoralčio tiunai diena* Ir rast 
__________________ _ "į **-*

Or. A. J. Orui" — DANTYS, prletlttra. rmiAat* ir Ertu
Kietai* rlrtęlial*. vietoje U.00 d*Mr tik_________
Kinkttai* virbeliais tik________________________

Or. A. J. — AUKiTA KULTOKA — ŽIAUROS IMONSl.
Kelionė* p* Rnrop* IfpGdiUl. Dabar tik

1. Kun. M. Valadkos UŽ LAISVA LIETUVI
Minkšti viršeliai, 410 psl.------- $10.00

2. V. Biržiškos SENOVĖS LIETUVIŠKŲ KNYGŲ 
ISTORIJA, I ir H dalis

Minkšti viršeliai _ $10.00

3. A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA.
$15.00Minkšti viršeliai

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

Čekį reikia išrašyti:

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

Pridėti doleri palto išlaidom*.

$10.00

I
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ir JU sąjungininkų karo jėgas o vėliau šių dviejų val- 
satybių atstovai dalyvavo kaip Amerikos ir Kanados val
stybių galvos.

Lietuvos, Latvijos ir Estijos atstovai Helsinkio 
konferencijoje nedalyvavo, nes rusai su naciais šias, 
valstybes pasidalijo dar prieš karo pradžią.

Sovietų karo jėgos, okupavusios Lietuvą, ■ Latviją 
ir Estiją, prisijungė šias tris valstybes dar prieš karo 
pradžią, bet dabar Helsinkio aktai įpareigoja klausi
mus iš esmės aiškinti, svarstyti ir nutarti. Belgrado 
konferencijoje šitas klausimas buvo iškeltas. JAV kon
ferencijos narys sen. Robert Dole, iškėlė, o JAV dele
gacijos pirmininkas Artur Goldberg Sovietų komisijai 
priminė, kad Lietuvos, Latvijos ir Estijos įjungimo į 
Sovietų Sąjungą nepripažįsta ir tas klausimas turės būti 
svarstomas Taikos konferencijoj.

Ateinančių metų lapkričio mėnesį Helsinkio aktus 
pasirašiusios valstybės jau pranešė Sovietų Sąjungai ir 
visam pasauliui, kad Madrido konferencijoje bus svar
stomas Lietuvos, Latvijos ir Estijos laisvės klausimas. 
Atstovų Rūmų vienbalsis nutarimas Pabrėžė rusams, K. Donelaičio mokyklos mokiniai, atlikę Vasario 16 minėjimo meninę programą.

Žvilgsnis j Helsinkio aktus
1975 metų rugpiūčio 1 dieną į Helsinkį suvažiavo 

35 valstybių galvos, skaitė Helsinkio aktų paskutines 
redakcijas, sakė kalbas, aiškino nuomonių skirtumus ir 
pasirašė dokumentą, kuris vadinasi Helsinkio aktai Eu
ropos saugumui ir bendradarbiavimui įgyvendinti.

Helsinkio aktai pradėti ruošti 1973 metų liepos 3 
dieną. Pirmieji posėdžiai pradėti Helsinkyje- Pasitari
mai ėjo visus dvejus metus,kol galų gale buvo pasirašyti. 
Helsinkyje 1975 metų rugpiūčio pradžioje.

Helsinkio aktai nėra Europos taikos sutartis. Iki 
sutarties dar toli, nes iki šiol laimėjusios valstybės 
negalėjo susitarti dėl taikos sutarties. Vakarų są
jungininkai buvo norėję anksčiau susitarti, bet Sovietų 
Sąjunga taikos sutarties nenorėjusi. Josios reikala
vimai buvo toki dideli, josios baimė dar didesnė, tad kal
bėti apie Europos taikos sutartį ji nenorėjo. Karo me
tu ji užėmė dideles Rytų Europos teritorijas, kurių ji 
nenorėjo atiduoti. Sovietų valdžia buvo pradėjusi dide
lius ūkio pertvarkymo projektus, kurių nepajėgė pri
vesti prie sėkmingo galo. Darbininkams Sovietų val
džia buvo prižadėjusi gerą atlyginimą ir sveikas darbo 
sąlygas, mokslo įstaigoms priždėjo modemiškas prie
monės naujovėms atidengti, o pramonei prižadėjo tokią 
gausią gamybą, kad visi bus apsirengę, pavalgę, gyvens 
sveikuose iri švariuose butuose. Visą tai buvo pažadėta. 
Gerai gyveno tiktai Sovietų karo vadai, policininkai ir 
valdžios aukštieji pareigūnai, o kaip gyveno didelė gy
ventojų dauguma, tai naujos santvarkos planuotojai ir 
Vykdytojai dar ir šiandien nenori laisvam pasauliui pa
rodyti. Komunistams rūpėjo pavergti visas Rytų Eu
ropos tautos, bet ne kalbėti apie Europos taiką. Sovietų 
diplomatai pasakojo apie baimę, kurią jiems sukeldavo 
Vakarų Europos valstybės. Jie bijojo ir šiandien dar bi
jo, kad Vakarų Europa atsigavusi nuo karo griuvėsių, 
nepareikalautų Sovietų armijas atitraukti į Rytus.

Hesinkio aktus paruošė 35 valstybių atstovai, pa
siskirstę į įvairias komisijas. Be 33 kare dalyvavusių

A. SVILONIS

VARDIKLIS, KURIS JUNGIA SKIR-
ren-
Ko-

da-

kad preziedntas Carteris šitą klausimą turės kelti.
Turime pripažinti, kad šiais metais patys lietuviai 

yra geriau pasiruošę Madrido konferencijai, negu bu
vo pasiruošę Belgrado konferencijai. Į Belgrado konfe
renciją buvo nusiųstas tiktai vienas Amerikos Lietu
vių Tarybos atstovas, o šiais metais be ALTos, ten 
giasi ir visas Vyriausias Lietuvos Išlaivinimo 
mitetas.

Prieš keturis metus didelei Amerikos lietuvių
liai buvo kišama sovietinė propaganda. Tuometinis 
Amerikos prezidentas Gerald Fordas, prieš išvykda
mas į Helsinkio konferenciją, pasikvietė j Baltuosius 
Rūmus Dr. Kazį Bobelį ir SLA prezidentą Povilą P. 
Dargį ir užtikrino jiems, kad JAV gins Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos teises, tuo tarpu brežnevinę propagan
dą skleidžiusieji lietuvių laikraščiai tvirtina, kad Lie
tuva ir kitos Pabaltijo valstybės yra paaukotos. Jie nu
ėjo tiek toli kad lietuvius nusiminiman stūmė. Jie 
tvirtino, kad už Judos grašius Amerikos ir Vatikano 
atstovai pardavę Lietuvą. Visos minėtos tos gėdos, 
— brežnevinės propagandos dar neatšaukė.

JAV rimtai ruošiasi Madrido konferencijai. Ko
miteto pirmininkas Daniel Fuscell visą metą veda ap
klausinėjimus. šių metų balandžio 2, 3 ir 4 dienomis ap- 
klausinėjo visą eilę atsakingų valstybės pareigūnų apie 
Helsinkio aktus ir kelius teisinius klausimus ir vertino 
anksčiau atliktus darbus, šį rudenį Kongreso komite
tas išleido aštuntąjį apklausinėjimų gana didelį tomą. 
Paskutinis tomas, didžiausias, turi 398, 6x91/2 puslapius, 
Jame yra daug svarbių dokumentų ir atsakingų parei
gūnų pareiškimų. ,

Helsinkio aktų pasirašymo metu tik vięnąs Dr. K, 
Bobelis patarė lietuviams pasinaudoti tame tarptauti
niame dokumente esančiomis teisėmis ir normomis.Tada 
Naujienos vienos netikėjo, kad prez. Fordas ir popie
žiaus atstovas būtų pardavę Lietuvą.

Dabar Helsinkio aktais ruošiasi naudotis ne tik 
Amerikos Lietuvių Taryba, bet ir VLIKas, vadovau-

Atsitiktinai į rankas pateko savo turtingus dvasios ištek- 
žumalas “Į Laisvę”, skirtas rug- i liūs”.
sėjo mėnesiui. Tai frontininkų! šitoks jo turtingos dvasios iš
leidžiamas oficiozas. Nepeiktina teklių iškėlimas aikštėn skamba 
jo išviršinė išvaizda, popierius: per daug išpūstai, kas paprastai 
ir spauda. Galima sakyti, pa-' palydima šypsniu. Pirmiausiai, 
trauklus. Jame yra ir pakanka- tas gali atiduoti turtingus d va
rnai straipsnių, straipsnelių. Kai sios išteklius, kas juos turi su- 
kurie jų parašyti patyrusių žur- į kaupęs savo dvasioje. Bet kad 
nalistų ir verti dėmesio, kiti ne-, St. Barzdukas tokius “turtus” 
objektyvūs, šališki, kitus nieki- būtų atidavęs LB-nei, tai jau 
nantys. Tai toks įspūdis, pavar- ■ per tirštai smilkoma. Sunku pa
čius ir paskaičius šį žurnalą.

Iš visų šiame leidinyje at
spausdintų rašinių, pirmiausiai 
mano dėmesį atkreipė St. Barz- 
duko, vadinamo Pasaulio Lietu
vių B-nės garbės pirmininko, at
sakymai į jam pateiktus klau
simus. O klausimų gan daug, 
Į kuriuos St. Barzdukas duoda 
gan plačius, atsakymus. Taip pat 
keistokai skamba ir jo pristaty
mas labai išpūstomis pagyro
mis apie jo turtingus dvasios 
turtus. Žinoma, nėro ko tuo. ste
bėtis, iš patirties jau žinoma, 
kad reikia tik priklausyti fron
tininkų grupei, tai toks žmogus 
be jokių silpnybių, kaip tie kiti 
mirtingieji nepriklausą tai gru
pei. Todėl ir St. Barzduko as
muo aptariamas, labai aukštų, 
pompastiniu vertinimu. Jis. ne 
tik sugretinamas su prel. M. 
Krupavičium ir prel. J. Barkū
nu, bet dar daugiau: “Jis, tikė-

' darnas didžiąja Lietuvių B-nės 
jamas Dr. Kazio Bobelio. Priešinasi vadinami “Lietu- ^ėja, • jai atidavė pagrindimus 
vos pardavimo politikos likučiai”. Jie ir dabar tvirti- -- —
no, kad Lietuvos pardavimas Helsinkio aktais, antrą rašė prieš keturis metus, jie nežino, kuriam galui sten-

tikėti, kad jis būtų vienas iš tų, 
mūsų Tautos didžiųjų vyrų. 
Paprastai yra sakoma, kad su
kauptus dvasios turtus atiduoda 
rašytojai, menininkai, mokslo 
vyrai, išradėjai, naujų sociali
nių sistemų kūrėjai, didžiųjų 
sąjūdžių organizatoriai. Todėl, 
kad ir nenoromis, kniečia pa
klausti, kokius dvasios turtus 
St. Barzdukas atidavė kad ir 
B-nei? Tiesa, kad jis uolus fron
tininkas, bend ruomenininkas, 
gal ir geras lietuvių kalbos mo
kytojas. Bet jis vienas iš dau
gelio. Žinoma, apie kitus taip 
nerašoma, nes jie ne frontinin
kai, apie juos tylima. Tiesa, ir! 
frontininkų yra pasižymėjusių 
turtinga dvasia. Nejaugi St. I 
Barzdukas dvasios turtais tur
tingesnis už prof. A. Maceiną, 
už prof. Z. Ivinskį, dr. J. Grinių 
ir pagaliau ir už J. Bražaitj? 
Kiek teko patirti, jis išgarsėjęs 
kaip sugebantis nukalti pravar
džiavimus ir jais suniekinti

tuos, kurie turi savo nuomonę.
Nesakyčiau, kad jo kuklumas 

būtų didelis ir nenorėtų pasi
girti po to, kai jį “Į Laisvę” par 
klausėjas skaitytojams pristato 
kaip turtingą dvasios turtais, 
kuriuos perleido LB-nei: Jis pats 
tai patvirtina, pasinaudodamas 
lietuviška patarle: “Akmuo me
tamas ne į sausą, bet į vaisiais 
apkibusį medį”. — ši patarlė, — 
sako jis, — matyt, tinka ir man. 
Pažvelgus iš šalies į tą “medį”, 
vaisiais apkibusį, deja, jei tie 
apkibę vaisiai ant to medžio bū
tų, tai jie turėtų būti tiek maži, 
kurių plika akimi negalima įžiū
rėti. Ypač, perskaičius šio jo 
pokalbio atsakymus.

Negalima tylomis praleisti 
kad ir tokio jo atsakymo, kai 
klausėjas jo paklausė: “Kaip 
Jūs vertinate Gudelio-Zakaraus- 
ko - Danilevič.aus - Dargio - Stra
vinsko sąmokslo sudarymą prieš 
Lietuvių Bendruomenę? Kas tas 
bendras vardiklis, jungiąs kata
likų kunigą, marksistą teroris
tą, ateitininką, šviesietį maso
ną, tautininkų valdžios aukštąjį 
pareigūną?

(Bus daugiau)

— Irano studentai pataria 
prezidentui Carteriui neišleisti 
šacho net ir tuo atveju, kai jis 
pasveiktų.

— Irano studentai bijo va
žiuoti į Iraną. Jie žino, kad gy
venimo sąlygos ten esančios 
sunkios.

Europos valst. atstovų,Helsinkio aktus ruošė dar JAV ir' kartą tik patvirtintas, o dabar organizuoja politinį ko- giasi organizuoti naują komitetą, pasimatyti su And- 
Kanada. JAV ir Kanada padėjo sumušti nacių Vokietijos mitetą ALTai ir VLIKui griauti. Jie nežinojo, ką jie rew Young.,, i

— Henry Kįssingęrįg .porėtų 
būti New Yorko senatoriumi, 
bet pats abėjoja, ar jam pavyk
tų rinkimus ląimęfi.

— Keli Chicągos bankai jau 
ima 15%% už pinigų skolinimą.

K. Donelaičio mokyklos 
mokiniu darbai 

C

KAIP LIETUVIAI SENOVĖJE GYNĖSI 
NUO PRIEŠŲ

SNIEGUOTA ŽIEMOS DIENA
Vieną šaltą dieną 1979 m. pradžioje atsikė

liau 5 vai. ryto ir ruošiausi eiti į mokyklą- bet 
per radiją išgirdau, kad visos monyklos uždary
tos. Pagautas staigios laisvės jausmo, greitai 
apsirengiau ir nuėjau prie lango pažiūrėti, kas 
sutrukdė mokslo dieną. Pamačiau gražų, didelį 
baltą apvalkalą, užklojusį visą miestą. Sniegas 
dar vis krito. Per radiją miesto burmistras pra
šė, kad žmonės liktų namuose, niekur nevažiuo
tų ir neitų- Išgirdęs tokį pranešimą, aš šilta apsi
rengiau ir ruošiausi nuvažiuot į miesto centrą. 
Reikėjo man pasilikti namie, bet pasijutau lyg 
mažas vaikas, norėjau pamatyti visą miestą- kol 
sniegas tebebuvo baltas ir gražus.

Išėjęs į lauką, susidūriau su pirmąja prob
lem?.: prapuolė automobilis. Kur dingo mūsų ir 
kitų mašinom? Abipus gatvės buvo tik daug bal
tų kauburų- Gal tai mašinos po sniegu? Pradė
jau kasti. Po pu ės valandos sunkaus darbo pa
stebėjau,kad tai r.e mūsų mašina, o kaimyno,ku

ris išskrido į Floridą dar prieš sniegus. Ėmė no
ras išdaužyti tos mašinos langus, bet nutariau 
neeikvoti savo energijos Tiek to, aš galiu važiuo
ti autobusu. Tai buvo antroji mano klaida.

Nuėjau prie autobuso stotelės, ėmiau laukti. 
Pirmasis miesto plūgas visoje Chicagoje prava
žiavo pro mane 30 mylių greičiu ir užmetė ant 
manęs sniego kalną- Kai po valandos dar nebuvo 
matyti jokio autobuso, atkišau nykštį į gatvę ir 
pradėjau prašinėti, kad kas pavėžintų. Kai pa
galiau pasisekė įlįsti į mašiną, ji netrukus ap- 
klimpo sniege, užblokuodama pusę gatvės. Aš ir 
kiti trys vyrai ją iškasėme ir pajudėjome toliau- 
įklimpę dar du ar tris kartus ir palaukę pusę va
landos Dan Ryan greitkelyje, pagaliau atvažia
vome į gražų miesto cetrą.

Praleidau visą dieną slampinėdamas po krau 
tuves. Grįžtant namo, autobuso motoras suspro
go, o grįžęs sužinojau, kad kaimyno garažas su
griuvo. Vėliau nuėjau į naują, gražią parduotu
vę bet po valandos ir ji bupo be stogo —sniegas 
suslėgė.

Tačiau Chicągos gyventojai yra stiprūs ir 
atsparūs žmonės. Kiti miestai gal net suprasti 
negali (ypač kur Floridoje ar Kalifornijoje), 
kaip mes žiemas praleidžiame. 0 mums kas? 
Chicagoj gyventi bent nuotyginga ir įdomu: nie
kuomet nežinai, kas dar gali atsitikti.

Vytenis Kirvelaitis, VII A kl-

KALBANTI VYŠNIA
Buvo vienas vyras, kuris augino vyšnias. 

Vieną dieną rinkdamas uogas, jis išgirdo, kad 
kažkas jam kalba. Aplinkui nebuvo nei vieno 
žmogaus. Staiga jis išgirdo balsą iš krepšio su 
vyšniomis ir pamatė, kad kalba viena raudona 
vyšnia. Vyras taip išsigando, kad griebė tą vyš
nią ir prarijo.

Jau burnoj būdama, ta vyšnia ir sako:
— Kodėl taip padarei? Kodėl tu mane pra

rijai? Dabar aš tavęs niekuomet ramybėje ne
paliksiu ir iš tavęs niekuomet neišeisiu-

Tas žmogus labai išsigando ir mėgino visaip 
išimti vyšnią, bet negalėjo.

Kiekvieną sykį, kai jis tik atverdavo burną, 
norėdamas ką nors pasakyti, vyšnią ir su
šukdavo:

— šitas žmogus mane prarijo!
Tas žmogus po kiek laiko visai nustojo 

kalbėti-
Praėjo keli metai. Žmogus vis nekalbėjo ir 

pradėjo galvoti, kad ta vyšnia nebegyva. Bet jis 
vis tiek bijojo atverti burną ir ką nors pasakyti. 
Taip jis visą savo gyvenimą nekalbėjo.

Kada tas žmogus numirė, kalbanti vyšnia iš
šoko iš jo burnos, nusirito žeme, ieškodama savo 
sodo ir vyšnios medžio. Kai atrado, greitai vėl 
prisikabino ant šakutės . Dabar kitas žmogus

tvarkė vyšnias. Jis ją nuskynė drauge su kito
mis ir įdėjo į krepšį- Vyšnia vėl prakalbėjo. Žmo
gus taip išsigando, kad išbėrė visas vyšnias ant 
žemės ir netyčia užmynė tą kalbančią vyšnią. Ji 
daugiau nebekalbėjo ir pasaka pasibaigė.

Vidas Liutikas, V kl.
VIENO MILŽINO ISTORIJA

Dideliame miške gyveno mažas, vienišas 
žmogelis, vadinamas Mažiuku. Jis buvo labai sti
prus. Galėdavo vienu pirštu didelį medį išversti 
iš šaknų. Kada reikdavo jam pereiti per upę, jis 
prinešdavo daug nriedžių ir akmenų, tada sauso
mis kojomis galėdavo pereiti- Kiti žmonės labai 
bijojo Mažiuko ir su juo nedraugavo. Jiems ne
patiko, kad tame miške gyveno Mažiukas, nes 
norėdavo jie ten pamedžioti, pasirinkti grybų ar 
uogų. Jie niekaip negalėjo sugalvoti, kaip jį Iš
varyti iš to miško. Vienas senukas jiems pasakė, 
kad toli už kelių ežerų ir kalnų jis žinąs kitą sti
pruolį — milžiną, vadinamą Tamuku.

(Bus daugiau)

VIST BTZNTFRI
G AUSIN RUBS NAUJIENOSE
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■■JOWRRRirRi wbmmhmrte nKEKKKSEE’rrrrzTrrr r r 
ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI

KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI 
I •* i ■ • • •

GYVOJO DIEVO BAŽNYČIA
Šiandien pasaulyje yra daug žmonių rankomis pastatytų puoš

nių šventnamių, vadinamų bažnyčiomis. Bet Dievo Žodyje yra 
parašyta, kad “Aukščiausiasis negyvena rankų darbo pastatuose” 
(Ap. Darb. 7:48). Kristus po prisikėlimo iš numirusių “įžengė ne 
į rankų darbo šventyklą, tikrosios atvaizdą, bet į patį dangų” 
(Žyd. 9:24). Turėti draugystę su Dievu ir su jo Sūnumi Jėzumi, 
nereikia didelių ir puošnių namų. Jėzus yra pasakęs: “Kur du 
ar trys yra susirinkę mano vardu, ten aš esu jų tarpe” (Mato 
18:20). šv. Povilas sako: “Jūs esate Dievo bažnyč’a ir Dievo dva
sia gyvena jumyse” (1 Kor. 3:16). šita Dievo bažnyčia yra sta
toma iš gyvų akmenų. 1 Petro 2:5 skaitome: “Jūs būkite kaip 
gyvi akmenys, ant jo (Kristaus) antstatomi”. O gal ir tu norėsi 
būti -vienas iš anų gyvų akmenų? Ateik pas Dievą maldose ir 
prašyk jo patarimų. Psal. 32:8 skaitome: “Aš pamokysiu tave 
ir parodysiu tau kelią, kuriuo tu turi vaikščioti”.

iV. RAITO TYRINĖTOJAI
J, Muzikant, 1S5 Van Pelt Avenue, Staten Island, N. Y. 10303
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Laidotuvių Direktoriai

STUMBRAI - BIZONAI - BUFFALO

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

DK. K. G. DALUKAS
AKUŠERIJA ir moterų ligos 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
Medical Building} Tel. LU 5-6444 
Pwimfl ligonius pagal susitarimai.

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

DR~PAUL V. DARGIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Westchester Community klinikos 

Medicinos direktorius
x938 S. Manheim Rd., Westchester, IL.
VALANDOS: 3—-S darbo dienomis ii 

kas antra šeštadienį 8—3 vai. 
Tel.: 562-2727 arba 562-2723

TEL — BE 3-5493

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CH 1RURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 Wert K|3rd Street 
Valandos pagal susitarimą.

DR.f RANKPLECKAS
optometristas

K AT-RA LIETUVIŠKAI 
2611 W. 71 St. ToL 737-5J4S 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”

VaL asai susitarimą. Uždaryta tree.

ROMO GIEDROS PASKAITA AME
RIKOS LIETUVIŲ KONGRESE

Skaitė šių metų spalio 14 d. Hollenden salėje, Clevelande. 
, (Tęsinys)

Stepono Kairio atsiminimai
(Tęsinys)

DR.LEONAS SEIBUTIb 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W ĖST 63rd STREET 
Vai. antrad. 1—4 popiet, 
ketvirta. 6—7 vai. vak. 
Ofiso teist.: 776 "'3SC 

. Rezidencijos telefu 443-5545

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, spec. MOTERŲ Ilges. 
Ofisas 2652 WEST Sfta SYROIT 

Tol. PR 3-1223
OFISO VAU: pinu antrad^ trečiad. 
Ir penkt. 3-4 ir 4-3 vaL vak. ĖUtadir- 
niais 3-4 vaL popiet Įy. kita laiku 

pagal susitarimą.

Nežiūrint visų pastangų, ku
rias dėjo okupantas, Lietuva 
yra gyva. Visa tai reikia pama
tyti, norint pajusti ir suvokti 
savo tautos potencijas. Todėl la
bai dažnai į langytojus įš užsie
nio yra žiūrima su panieka ir 
pajuoka, nes jų veiduose at
spausta per daug baimės ar eu
forijos. Vieniems vaidenasi 
kraujo ištroškę enkavedistai, ki
ti visur mato smėliu išbarsty
tus takelius. Tikrovė dažniau
siai būna pilka, žinoma, jie ne
pamatys etapuojamų kalinių ir- 
uždarų teismų, tačiau bend
raudami su giminėmis ir nau
jais pažįstamais, sužinos apie 
Lietuvą daugiau. Daugiau gero 
ir daugiau blogo. Jie pamatys 
daug girtų, bet turės progos Įsi
tikinti lietuvišku darbštumu ir 
skeptišku optimizmu, pamatys 
jų meilę savo kraštui.

Tokia yra važiavimų į Lietu
vą logika. Todėl nekaltinkime 
tų žmonių, kurios tėvynės ilge
sys traukią pamatyti ir išgirsti. 
Daugelis argumentuoja, kad at
važiavę turistai Į Lietuvą palie
ka daug pinigų užsienio valiu
ta, kurią okupantas naudoja sa
vo galybei didinti. Tame yra 
daug tiesos, bet ta valiuta, ku
rią jis ten palieka yra tik lašas 
jūroje, palyginus su ta pagalba, 
kurią sovietų sąjungai teikia 
vakarai grūdais, technologija ir 
kreditais.

Suprantama ir tai, kad vieti
nė valdžia stengiasi tas keliones 
panaudoti savo propagandi

niams tikslams, leisdami aplan
kyti tik tas vietas ir susitikti tik 
su tais žmonėmis, kurie yra iš 
anksto numatyti. Tačiau kaip 
visuomet -biurokratinėje maši
noje būna sutrikimų ir gėdinu. 
Sovietų sąjunga nėra tokia ide
ali mašina, kaip laikrodis bet 
greičiau panaši Į jaučiais trau- 
kiainą vežimą. Todėl efektyvu
mas dažnai būna nedidelis.

Kiek dar laiko Lietuva 
temps sovietini vežimą nėra 
aišku, bet ne mes vieni esame 
į jį įkinkyti. Vieną dieną jau
čiai gali užsispirti ir vežimas 
sustos. Tačiau nedarykime pro
gnozių. Prieš mūsų akis nuoga 
realybė. Pavojuje — rezervai, 
pavojuje — pati- tauta. Be jos 
nebebus nei Lietuvos, nei lietu
vybės. '

Pavojaus akivaizdoje., žmonės 
pamilsta vaidus, vienijasi ir 
įgouna didesnį ryžtą.

Ačiū už dėmesį.
(Pabaiga)

Never too sudden, never too slow 
— this remarkable little pill stimu
lates your system s own natural 
rhythm. Gently, comfortably, over
night. In the morning, you’renght 
back on schedule. Smoothiy. com
fortably, every time. That’s why 
they call Ex-Lax pills the overnight 
wonder. That’s right. Ex-Lax pills! 
For occasional use.
Take as directed

QBTHOPE)AS-PBOTEZ)STA£ 
k ' Aparatai - Protezai Mėd. ban- 
■ d šiai Speciali pagalba kJ|e*m 
* ■ lArch Supports) ir L t

2M0 Wort 63rd Stw Chicago. KL 60699 
Telef.: PRespoct 6-5034

FLORIDA

TECHNOLOGY
ON THE MOVCff

I Computers Dressed In Khaki

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

takų chirurgija.
5025 CENTRAL AVĖ.

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

perkraustymai
. MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė 

žema kaina
R. H k i N A S
Tai. WA 5-8063

. Now there are computers 
iough enough to survive the 
rigors of battlefield condi
tions. The Mobile Military 
Data Processing System 
^own in the photo is housed 
fa a portable shelter about 
the size of a travel trailer. It 
has the computing power of a 
Complete commercial data 
processing center.

But, unlike its civilian cous
ins, this system can operate in 
the severest of environments 
» . • including desert heat, Arc
tic cold, and salt-laden tropic 
humidity. Consequently, the 
System can handle many

kinds of front-line computing 
chores, such as directing air
craft strikes against enemy 
armor, or determining the 
trajectories of artillery fire.

Norden Systems, a subs! 
diary of United Technologiei 
Corporation, developed th< 
mobile system, which is built 
around the company’s “mili 
tarized” digital computers 
Their circuitry is derived from 
commercial computers manu
factured by Digital Equipment 
Corporation. Special compo
nents and packaging mak< 
them suitable for military us/ 
on land, at sea, and in the air.

MOVING
Apdraustai perkravatymat 

U Jvairiy aHtumv.
ANTANAS VILIMAS

Tai. 37S-1U1 arba 376-59%

| dovanojau visa, ką ji man bu- j 
1 vo pikto padariusi, plaukiant 
laivu iš Liepojos. j

Tuometinės Palangos nebuvo 
galima įsivaizduoti be grafo 

j Tiškevičiaus. Juozas Tiškevi- 
i čius, kazokų pulko atsargos pul
kininkas, kuriam kariškoji uni
forma prisvilo prie kūno, pa
prastai gyvendavo Kretingoje, i 

į Bet Palanga buvo išsistaciusi jb 
I žemėje, o jo miškai supo Palan
gą iš pietų ir šiaurės; kas norėjo 
naujai statytis, turėjo reikalo 
su grafu. Dar nc-buvp išsibaigu-1 
sios naujų savininkų bylos su! 

•grafu, o palangiškių atminime i 
vis dar buvo gyvos kalbos apie' 
Lai, kaip rūstus grafas mėtė Pa
langos ūkininkus iš jų senų 
miestelyje lūšnų, kad turėtų lai
svas rankas savaip Palangą 
tvarkyti. Juozas Tiškevičius tu
rėjo čia savo rezidenciją, gyven
damas Palangoje vasaros mėne
siais kukliame mediniame na
me, pačiame poniškosios mies
telio dalies centre, kitoje gatvės 
pusėje įsirengęs parką i? jame 
pastatęs kurhauzą. Grafas buvo' 
ir Palangos gyvenimo pačiame 

centre. Be to kad jo pastango
mis 1886 metais buvo įrengta 
progimnazija valdiškos mokyk- j 
los teisėmis, jo galią jautė čia 
kiekvienas, net tos pačios pro
gimnazijos mokslo personalas.

, Maudymosi mėnesiais grafas 
' buvo švyturys ir mūsų čia su- 

Palanga turėjo dar daug lai- važiuojančiai bajorijai, jos tra- 
sves vietos statytis. Kairiajame 
ir dešiniajame Ruožės upės 
krante, — kairiajame nuo gra
fo senojo parko ir dešiniajame 
nuo mano laikais garsaus Zo- jį savaime atsidarydavo Vilniaus 
bernienės bendiabueio, — jūros generalgubernatoriaus rūmų 
kryptimi bėgo dideli dar laisvos darys, jau nekalbant apie Kau- 
žemės plotai, kuriuose mes, pir ną, ir buvo neatsargu užmiršti, 
niosios ir antrosios klasės mo-.
kiniai, prisiskaitę Fenimo’re: 
Cooper veikalų, galėjome nevar
žomi kariauti visų rūšių indėnų 
stiliaus karus tyruose, krūmais 
apaugusiose kalvose ir miškuo-; 
se.

Palanga turi istorinę relikvi
ją — Birutės kalną, stropiai se
no šilo saugomą ir turi didelę 
gamtos dovaną - jūrą su bene 
geriausiu visame rytiniame' 
Baltijos krante peplūdymiu. j 
Tas save m ai c, nes Baltija pa
prastai skyrė ir mums, moki
niams: mc’kyklon po vasaros 
grįžę, gerais melais jūroje ras-, 
davonie šilčiausią visame sezo
ne vandenį ir galėdavome dar 
2-3 savaites joje maudytis. Ir 
koks dieviškas malonumas! Už 
pirmąjį pasimaudymą aš jūrai

Tuometinė Palanga, be vasa
ros mėnesių, nepaprastai ra
mi, su nusistovėjusiu ir lėtu gy
venimo tempu, turėjo viską, ko i 
buvo reikalinga. Turėjo senutę,! 
iš maumedžio, bene 1718 me-j 
tais statytą bažnyčią medžiais 
apaugusiame šventoriuje; baž
nyčia žadėjo stovėti dar šimtą ; 
metų. Klebonijoje buvo du ku- j 
nigai; trečias, senukas, gyveno 
altarijoje. Turėjo savo progim
naziją, paštą, muitinę ir vais
tinę, iš kurios vaistininko Grių- 
hofo gaminamos, trejos-devyne- 
rios sklido po visą Lietuvą. Tu
rėjo savo ‘daktarą’ — karo me
to felčeri Borauską, prie ligonio 
kviečiamą tik didžiausioje bė
doje, ir kuriam iš visų jam 
žinc’mų vaistų didžiausio pasi
tikėjimo turėjo ricinos alyva. 
Nuo betkurų pavojų iš vidaus 
ir iš oro Palangą saugojo polic
meisteris su dviem policininkais, 
ir čia pat jo pašonėje buvo dar
žinė su bėdos varpu stoge ir su 
visokiais joje sukrautais prie
taisais gaisrui gesinti. Palangos 
ugniagesyba buvo suorganizuo
ta savigalbos principu, ir retais 
Palangoje gaisro atsitikimais tie 
patys du policininkai gaudyda
vo gatvėje vyrus be tautos ir ti
kybos skirtumo prietaisams 
gaisro vieton vilkti, nes arklių 
nebuvo.

dicijų nešėjas. Kad atsargon jau 
ir pasitraukęs, grafas Juozas 
mokėjo palaikyti senas pažintis 
ir santykius Peterburge, prieš

(Bus daugiau)

— Prancūzijos parlamente ke
liamas balsas apie būtiną reika
lą traukti teisman prezidentą V. 
Giscard d’Estaing.

— Amerikos Darbo Federaci- i 
jos preziden'.as George Meany 
Washingtone pasakė Federacijai 
atsisveik'nimo kalbą.

SUSIRINKIMŲ

UTENOS Dravgiško klubo susirin
kimas įvyks antradieni, lapkričio 20 
d. 7:00 v. v, Joanos salėj. 4258 S. 
Maplewood. Nariai kviečiami gausiai 
dalyvauti. Po susirinkimo, bus vai
šės.

Antanas Brokevičius

JAY DRLGS VAISTINE
2759 W. 71 st Sl, Chicago, III

rtUI'H.'Si lNUAJ tSHUJHJMl KEChri A' • f ANNIE » SAV
••umynaj ♦ kosmetikoj reikmenys

Atdara šiokiadieniais nuo
9 vai. ryto iki 10 »>&l. vakaro.

^kmadieniaib nuo H vai ryto iki vai vak
' Kl’fh.MAX H.N HrtfiMruouu ^matininką*

Tel. 176-2206

EUDEIKIS
GAIDAS - DA1MID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Chicągos
Lietuvių

Laidotuvių
Direktorių 

Asociacijos

AM8ULANSO 
PATARNAVIMAS

TURIME
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

3307 So. LITUANICA AVE. TeL: YArds 7-3401

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

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. TeL: YArds 7-1138-113S

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, HL 974-4416

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET TeL YArds 7-1911

<■ ——i

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS
Vl*». ^r«gram«« II WOPA.

14f« WL A. M.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 5.30 
6:00 vai. vak. šeštadieniais ir 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 

į «L ryto.

Vedėja Aldona Daukus

Telef.: HImleck 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

f — NAUJI INOJ. CHICAGO A, ILL

g| “Lietuvos Aidai’
-KAZt BRAZDŽIONYTt

Kasdien nuo pirmadienio ūd 
penktadienio 9 vaL vak.

Visos laidos « W0PA ftotiea, 
bansa 1490 AM.

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

2646 W. 714 Street 
Chicago, Illinois 60629 

Telef. 778-5374
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Gen. T. Daukanto jūrų šaulių kuopoje
š.m. lapkričio m. 11 <1. Vy

čių salėje, Čikagoje, įvyko Gen. 
T. Daukanto jūrų šaulių kuopos 
1979-jų metų paskutinis narių 
susirinkimas, kuri pravedė kuo
pos pirmininkas E. Vengianskas, 
sekretoriavo V. l’tara. Susirin
kimo prezidiumą sudarė pirmi
ninkaujančio pakviesti LŠST 
vicepirm. V. Išganaitis ir kuo
pos moterų vadovė M. Gydienė.

Susirinkimas buvo pradėtas 
kuopos vėliavos įnešimu. Ją Įne
šė vėliavos tarnyiios pareigūnai 
V. Zinkus, A. Martinkus ir E. 
Ifoltz’as. Vėliavas Įnešus, vi
siems susirinkimo 
stohint, kuopos 
L'tara perskaiE 
mino tekstą. Sekė Įdomi ir turi
ninga Są-gos garbės nario. V. 
Išganančio, paskaita, kurioje 
prelegentas aptarė šauliškosios 
ideologijos pagrindinius princi
pus, veikloje siekiant pavergtai 
tėvynei Lietuvai laisvės ir ne
priklausomybės. Nurodė, kad 
visi' šauliškieji darbai turi būti 
pagrįsti tvirta tėvynės meile, 
broliškumu, susiklausymu ir 
nepalaužiamu tikėjimu į Lietu
vos laisvą ir nepriklausomą pri
sikėlimą. Prelegento patiektos 
mintys susirinkusių daukantė- 
nų su ypatingu dėmesiu buvo' 
išklausytos ir jas baigus V. Iš
ganaitis, gausiais plojimais bei 
atsistojimu, buvo pagerbtas ir 
išlydėtas.

Prieš pradedant kuopos eina
mųjų reikalų svarstymą, pirmi
ninkaujantis keliomis mintimis 
priminė artėjančią Lietuvos 
Karinių Pajėgų atkūrimo 61 
metinę sukakties šventę ir vie
nos minutės atsistojimu susi
kaupus buvo pagerbti bei pami
nėti Lietuvos kūrėjai savano
riai, kariai, šauliai, partizanai 
ir visi nepriklausomybės bei 
laisvės kovu dalvviai žuvę ko- « w *•
vose.

Toliau sekė kuo'pos pirminin
ko E. Vengiansko Gen. T. Dau
kanto jūrų šaulių kuopos 1979- 
jų metų veiklos apžvalginis pra
nešimas iš kurio matėsi, kad namas kuopos jūrinės progra-

PLATINIMO VAJAUS ANTROJI FAZĖ

Kviečiame pasinaudoti proga.
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS 
TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU, 
NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MĖNESIUS 
UŽ 10 DOLERIŲ.

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus į plati
nimo vajaus talką!

Prenumeratos pratęsimo, užsakymu, bei galimu skaitytojų 
reikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis. 
NAUJIENOS
1739 S. HALSTED ST.
CHICAGO, IL 60608

• Iš anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede___ dol.
Pavardė ir vardas ____________ _____________ __ ____________
Adresas ____________________________________________

kuopos nariams ir vadovybei 
ateičiai tektų pagalvoti ar pa
teisinamos daromos didelės me
tinės laivo išlaikymo išlaidos, 
jei juomi nesinaudojama. Tucf 
klausimu išsivystė didesnės dis- 

• kusijos, tačiau galutinos išva-
- Visi lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas dos nepadarytos. Dėl tolimesnio 

savo asmenišką dėmesį gerai su jomis susipa-.laivo laikyfe0 nutarta raštiškai 
žinti ir jas užsisakyti. * ; atsiklausti visų kuopos narių ir

Naujiems skaitytojams, užsisakantiems Nau-
davinius patiekti 1980 mt. kovo 

________ m. 2 d. visuotiniam narių susi- 
jienas iki šių metų pabaigos, duodama nuolaida, irinkimui galutinam sprendimui

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savu . 
yra naujas skaitytojas. Priede _____  dol
Pavardė ir vardas_____________________
Adresas ---------------------------------------------

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė ..

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ii 
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus___ dol.
Pavardė ir vardas---------------- —___________________________
z\ dresas .................................................. ,,

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa 
vaites susipažinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.
Pavardė ir vardas-----------------------------------------------------------
Adresas------------------------------------------------------------------------

A

daukantėnų gretos nuolat auga 
ir šiuo metų per 150 narių sie
kia. Melų bėgyje buvo suruošti 
keturi didesni parengimai: pa
vasarinis — plaukiojimo sezoną 
pradedant, Jūros Diena, Union 
Pier, Mich., vasaras išvažiavi
mas sū parengimu Union Pier, 
Mich, ir rudeninis — plaukioji
mo sezoną užbaigiant. Visi pa- \ 
rengimai praėjo su geru pasi
sekimu, davę gražaus pelno kuo- ; 
pos.kasai. Numatomas dar šiais 
motais Kalėdinis parengimas — 
Kūčių vakarienė, kuri įvyks 
gruodžio m. 15 d., Vyčių salėje.

dalyviams Sėkmingai buvo pravestos me- 
sekretorius V. tinės kuOĮios šaudymo varžybos, 
Tėvynės Prisi gen. št. pik. K. Dabulevičiaus ir 

LDK Birutės Dr-jos skirtoms 
pereinamosioms taurėms laimė
ti. Aktyviai dalyvauta Čikagoje 

Įvykusiame Są-gos atstovų su
važiavime, švento Tėvo sutiki
me ir kuopos vėliava 8 kartus, 
reprezentuodama Gen. T. Dau
kanto kuopą, dalyvavo kitų ren
giamose šventėse ir minėj i niuo-j 
se. Iš kuklių kuopos kasoje tu-j 
rimų sumų 575.00 dol. paremta1 
lietuviškoji spauda, radijo' pro- išlaikymo reikalai, čia, ilgesnį 
gramos, Lietuvos konsulato iš- pranešimą padarė laivo kapt, 
laikymas Čikagoje ir kuopos na- pav. M. Maksvytis nurodydamas, 
rio jūr. kapt. B. Krištopaičio ka(j nors laivo komisijos nariai 
knygos išleidimas. Kuopos na- y Zinkus, N. Martinkus, K. 
rių ir vadovų pasišventimo dė- Pumputis ir M. Maksvytis pa- „ x „ __ ___
Ka kuopos, veikla plečiasi, kai dėjo daug darbo ir pastangų lai- suktą 800 pėdų ilgumo spalvo- 
rodo atlikti darba; ir nauji na-ĮVą tinkamai plaukiojimams pa- tą garsinį filmą, vaizduojantį' 
riai skaitlingai stojantieji j kuo-jruošti, kuopos laivas, kaž’kodėl, Gen. T. Daukanto jūrų šaulių

i mos sezono melų vykdymas ir 
laivo “Gen. T. Daukantas II”

Martinkus, K.

pos gretas.
Kuopos pirmininkas baigda

mas savo pranešimą, dėkojo vi-

dant ir kreipėsi į naujuosius

šių metų sezono laikotarpyje kuopos 1979 mt. didesnius vei- 
mažai buvo naudojamas. Laivo klos pasireiškimus. Filmo pa- 
gi paruošimo, remonto, inkara- grindiniai veikėjai — čikago's’A 4*1 petį IV, ICillVllLV, 11 Lineli ČL- Į ’ - ^**-»^*'***«« — - —

siems vadovams už talką bei vjni0- uoste įr žiemojimo išlai- jūrų šauliai, daukantėnai. Kuo- ras Antanas, sūnus kun. Anta- 
paramą užsibrėžtus darbus vyk- (]qs sudaro netoli 1500.00 dol., pos nariai ir svečiai matė save nas ir duktė Marija Stankienė.

kas yra nemaža kuopos kasai pavasariniame parengime, prie 
daukantėnus, ragindamas juos našta. Kuopos pirmininkas nu-
nedelsiant jungtis į aktyvią vei
klą kad, reikalui esant, ateity
je galėtu pavaduoti ilgus metus] 
sunkią naštą nešančius senuo- rinės programos Vykdymo pla

nas nebuvo įvykdytas, kadangi 
net atskirais raštais kviečiami

rodė, kad kuopos valdybos bend- 
raraščiuose, per spaudą, radio 
ir kt. skelbtas detalizuotas jū- 

sius kuopos darbuotojus. Pirmi
ninko pranešimas susirinkusių 
gausiais plojimais buvo priim- rėmėjai, kitų organizacijų na
tas, kurį dar papildė atskiri! riaj, o taip pat ir patys jūrų šau- 
kuopos. valdybos pareigūnai. Į įįai} laivu plaukioti didesnio su-

Po šio praneš’mo buvo apta-į šidomėjimo neparodė. Išvadoje

padaryti.
Toliau buvo kalbama metinio 

nario mokesčio, artėjančios ka
riuomenės šventės, rengiamos 
Kūčių vakarienės, uniformų, 
kuopos labdaros ir kitais eina
maisiais reikalais. Susirinkimui 
buvo pristatyti tą dieną į kuo
pą įstoję nauji nariai: A. Alek
sandravičius, R. Daras, E. Bud
raitienė, J. Aleksandravičius ir 
L. Kašinskienė, kurių įstojimas 
gausiu susirinkimo dalyvių plo
jimu buvo sutiktas.

kuris

OWNER-OPERATORS
D.O.T. qualified with tandem axle tractor for piggy back 
operation. Pick up and delivery within a 400 mile radius. 

Chicago-based, excellent pay package.
(312) 226-7828

SIUNTINIAI I LIETUVA
MARIJA NOREIKIENt

2608 Wat 69th St, Chicago, Hl. 60629 • Tel WA 5-2787 ' 
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių. i

MAISTAS IS EUROPOS SANDELIŲ

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St, Chicago, IH 60629. — TeL WA 5-2737

Susirinkimas buvo baigtas 
vėliavos išnešimu. Po susirinki
mo visi jame dalyvavę buvo 
pakviesti prie sesių skaniai pa
gamintų užkandžių ir kavutės 
puodelio. Kavą begurkšnojant 
kuopos pirmininkas E. Ven- 
gianskas parodė jo paties su-

laivo darbų ir Michigano ežero 
bangose, tradicinės Jūros Die: 
nos iškilmėse, žigiuojant su vė
liava darbo dienos parade, gam
tos prieglobstyje prie Lapių eže
ro ir kuopos laivą “Gen. T. Dau
kantas II” parplukdant Į žiemos 
prieplauką. ;

Tuomi ir buvo' užbaigtas Gen. 
T. Daukanto jūrų šaulių kuopos 
narių šiais metais paskutinis 
susirinkimas, kuris praėjo dar
niai ir darbingai, rodantis Čika
gos jūrų šaulių veržlumą, jūri
niai šauliškai veiklai atsidavima 
ir veiklumą. Belieka daukantė- 
nams palinkėti ir toliau žengti 
tuo pačiu keliu.

J. š.

— Poniu M. Vasiliauskienė iš 
Montrealio atrašė tokį laišką: 
“Siunčiu Jums $50 metinei pre
numeratai, o likučius skiriu 
Naujienų pagalbai. Gaila, kad 
pensininkai negali daug padėti. 
Už išpirkimą $50 amerikoniš
kais reikia mums pridėti dar 
dešimkę. Siunčiu anksčiau, nes 
prieš šventes būna paštas už
verstas laiškais ir siuntiniais, o 
prie to, kas žino, ar nestreikuos.

t

Dabar unijos viską tvarko. Lin
kiu Jums visiems geros sveika
tos ir kantrybės. Tikėkime, kad 
greitai pasibaigs “tiltų statybos” 
ir paaiškės, kad Naujienos buvo 
te singos”. Dėkui už laišką, 
ankstyvą prenumeratos pratęsi
mą ir už $17 auką.

— Stasys Medušauskas, Cla- 
I rendon Hills, Ill., visuomet iš 
anksto pratęsia prenumeratą ir 
aukomis paremia spaudą. Dėkui 
už tai ir už $10 auką. -

— Vytautas'Vaitonis iš Mar
quette Parko, kurį laiką spaus
dinęs Naujienas, kiekviena pro
ga paremia jų leidimą. Dėkui už 
$7 auką. Taip pat dėkui tos apy
linkės tautietei už jDlatinimo va
jaus palaikymą.užsisakant Nau
jienas keturiems mėnesiams.

— Dėkui Viliui Rudienui iš 
St. Joseph, Mich., už $5 auką, 
atsiųstą su metine prenumerata.

— Sofija Daukutė, 'Marijos 
aukšt. mokyklos senjore, pradė
jo naują skiltį “Youth on the 
Move” Southwest News-Herald 
savaitraštyje. Ji priklauso Rūtos 
rateliui, skautėms, tautinių šo
kių grupei “Suktinis” ir kitoms 
organizacijoms. Jos motina Al
dona Daukus yra lietuviškos 
radijo programos vedėja. Šiame 
pat ląikraštyje turi savo skiltį 
ir joje aprašo Marquette Parko 
įvykius Genovaitė Krajicek.

—- A.a. Ona Saulauti-enė, bu
vusi gimnazijos mokytoja ir 
skaučių veikėja, mirė -lapkričio 
15 d. Oakville, Conn., sulaukusi 
71 m. amžiaus. Liųdėti liko vy-

iš Fort i 
Opinion 
išvykęs ■

— Ona Zailskienė, Cicero, III., 
buvusi LSS Vyr. Skautininke, 
visuomenės veikėja, Balfę dar
buotoja ir Vasario 16 gimnazi
jos rėmėja, po ligos Loretto li
goninėje, grįžo į namus. Sveiks
ta dr. P. Kisieliaus priežiūroje, 
šeimos globojama.

— Vilius Bražėnas 
Myers, Fla., American 
biuro kalbėtojas, yra 
skaityti paskaitas į Idaho, Mon
tana, Oregon, Washington ir 
Wyoming valstijas. Į jo kalbas 
atkreipia dėmesį televizijos ir 
radijo stotys, kurios kviečia po
kalbiams. Savo amerikonizmo 
paskaitose jis primena klausy
tojams Lietuvos dabartinę pa
dėtį komunistų okupacijoje. Jis 
yra masinės informacijos sveti
miesiems apie Lietuvą pradinin
kas, tuo tikslu davęs daug pa
vyzdžių ir suruošęs informacijos 
seminarų.

Pranas Budyytis

Visoje Amerikoje išgarsėję! 
protesto priėš okupaciją parašų 
rinkėjas Pranas Būdvytis pate
ko į Christ Community ligoninę, 
esančią 4444 W. 95 St., Oak
lawn. Gydytojai nori nustatyti, 
kodėl kartais jam prasiveržia 
kraujas iš plaučių. Jis yra 348 
kambaryje. Linkime Būdvyčiui 
sustiprėti ir pasveikti.

— Los Angeles Birutietės grau
džio 1 dieną, šeštadienį, 8 vai. 
vak. parapijos didžiojoje salėjė 
ruošia solistės LAIMOS STE 
PAITIENftS dainų ir arijų reči 
talį. Įėjimas 8 dol., pensinin
kams ir moksleiviams 6 do?. Pi 
rečitalid apatinėje salėje JULI 
JOS ŠLAPELYTBS tautinių rū 
bu paroda ir vaišės. Visas ši< 

5 parengimo pelnas eis šalpos rei 
♦ kalams. Rengėjos visus nuošir 

džiai kviečia dalyvauti.

Namai, žema — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į:

" PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 W. Cermak Road Chicago, HL Tel. Virginia 7<7747

8 KAMBARIŲ mūrinis bungalow, 
įrengtas skiepas. 3 toiletai, didelis 
garažas, arti Marijos mokyklos ir Šv. 
Kryžiaus ligoninės. Tuoj galima už
imti

2 PO 4 MŪRINIS Brighton Parke. 
Palikimas. S47.000.

ŠIMAITIS REALTY

Notary Public 
Insurance, Income Tax 

2951 W. 63rd St. Tel. 436-7878, 
839-1784 arba 839-5568.

Gausus namų pasiriūkimaa 
pietvakariuose

Įvairi apdrauda —INSURANCE 
ŠUTŲ NUOMAVIMAS—paten

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago 

Tel. 767-0600.

MELP WARTED — MALI 
Darbininkv Reikia

.2

Order Fillers — 
Material Handlers

! Needed for wholesale produce 
firm located on Southwater 

Market. Excellent wages.
Must join Union after 30 days. 

Must speak English.

829-6555

Mr. Noel
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Prez. Carteris laimėjo 
apeliacinę bylą

WASHINGTON (UPI)-— Se
natorius Barry Goldwater (R-, 
Ariz.) ir 25 konservatoriai pa
davė prez. Carterį bei administ
raciją į teismą už vienašališką 
nutraukimą sutarties su Taiva- 
nu. U.S. Distrikto teisėjas O. 
Gasch nusprendė, kad toki su
tarties nutraukimą turi patvir
tinti Senatas dviejų trečdalių 
balsų dauguma.

Antradienį tą pat bylą ir že
mesnio teismo nutarimą spren
dė Apeliacinis teismas. Teisėjai 
vienbalsiai nusprendė, kad pre
zidentas Carteris neprasižengė 
konstitusijos nuostatams. Be to, 
nuosprendis nutraukti sutartį 
veikia tai sutarčiai pasibaigus 
— 1980 m. sausio 1. d.

9 SPECIALI 20% NUOLAI 
DA PRISTAČIUS ŠĮ SKELBI 
VfĄ. Auksiniai ir sidabriniai re 
^eželiai, žiedai, gintariniai karo 
liai, auskarai ir kiti papuošalai 
PERKAME sidabrines ir auksi 
nes monetas bei pašto ženklų 
kolekcijas. Mokame aukšta 
kainas. PATRIA, 4207 So. Sac 
ramento - prie Archer.

Tel. 247-5081 (Pr.)

6 — Naujienos, Chicago, UI. —

Namai, žarna — Pardavimut 
REAL ESTATE FOR SALI

ELECTROS 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 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
Tiktai $106 pusmečiui, automobilio 

Liability apdraudimas pensininkam* 
Kreiptis:

A. LAURAITIS 
4645 So. ASHLAND AVĖ. 

523-8775

S

Laikrodžiai ir brangenybė*
Pardavimas ir Taisymas 

2646 West 69th Street 
Tel. REpublic 7-1941

f

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Areher Avė. 
Chicago, I1L 60632. Tel. YA 7-598C

M. ŠIMKUS
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
S. Maplewood. Tel. 254-74504259 L___________ _ _

Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra- 

šymaf’ir kitokį blankai.

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolis, Agent 
3208'/z W. 95th St. 
Everg. Park, Iii. 
60642, - 424-8654

STATI

|M»«AANCt

įstate Farm Eire rand Casualty Company.

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

Įkalbame lietuviškai 
TeL 476-5635

v
Advokatas

GINTARAS P. ČEPĖNAS
Darbo valandos: nuo 9 vaL ryto 

iki 6 vaL vak. Šeštadienį nuo 
9 vai. ryto iki 12 vai. d. - 

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

2649 West 63rd Street
Chicago, UI. 60629

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

BRIDGEPORTE išnuomojamas suau
gusiems 5 kambarių naujai dekoruo
tas butas, apšildomas radijatonais.

MARQUETTE PARKE prie Kedzie 
išnuomojamas 4 kamb. gražus butas, 
ipšildomas radijatoriais, suaugu
siems. Yra garažu-

Tel. 778-4690.

IMPORTANT NEWS FOR

BACKACHE SUFFERERS!
MOMENTUM9 Tablets are 

50% stronger than Doan's. 
Before you take Doan’s Pills for 

muscular backache, remember this: 
MOMENTUM Tablets are 50% stronger 
than Doan's. That means MOMENTUM 
gives you 50% more pain reliever per 
dose to relieve backache.

To reduce pain, soothe inflammation 
sd muscles loosen-you can move more 
freely m minutes’ There’s no stronger 
backache medication you can buy with
out a prescription than MOMENTUM 
Tablets. Take only as (greeted.
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