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PAKISTANE KARIAI APGYNĖ J A V AMBASADA

Didysis AmeTikos lėktuvnešis plaukią i Irano vandenis.
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Vakaruose gautas 39-asis Lįe-

Glenn Watts, susisiekimo uni
jos prezidentas bijo, kad sena
toriaus Edward Kennedy noras

Over One Million Lithuanian 
In The United States

I
(
I

dijo politikos pakeitimas būtų 
kitaip suprastas ir pakenktų 
Įkaitams.
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Chicago, Ill. — Penktadienis, jk iday, November 23^1979

PUOLA ŠIJITAI, BET SKELBIA, KAD NERIMĄ 
SUKĖLĖ AMERIKIEČIAI

čiadieni didelės iraniečiu mi
nios ir vėl susirinko ties Ame- dų pritarimą, 
rikos ambasada. Jie galėjo Jais-į 
vai įeiti į ambasados kiemą, bet j 
ginkluoti studentai neleido ira-Į

TEHERANE Į AMBASADOS KIEMĄ ĮSIVERŽĖ 
DIDELE FANATIKŲ MINIA

RIADAS, S. Arabija.. — Saudi • ginklus ir norėjo primesti savo 
Arabijos karalius pranešė Irano; valią. Jie dabar atidžiai tardomi
mulai Chomeini, kad geriausia' ir ruošiami teismui. Mulas nu- 
tuojau atiduoti ambasadoje lai- šovusieji bus baudžiami aukš- 
komus 49 amerikiečius. Kara-Į čiausiomis 
liūs pastebėjo, kad jis neturi1 maldininkų pradeda išvažinėti.

Susisiekimo unija 
su prez. Carteriu

WASHINGTON, D.C. — Susi-

teisės amerikiečių teisti, nes jie 
esą diplomatai. Karalius primi
nė, kad Amerikos kariai turi t 
teisę įžengti į Iraną ir vartoti 
jėgą savo piliečiams išlaisvinti.

u iU- I

bausmėmis. Dalis

Libra r y u

Washington, D. C. 2054C

SAUDI ARABIJA PATARIA MULAI 
CHOMEINI ATIDUOTI AMERIKIEČIUS

Karalius prašo mulą šio reikalo' siekimo (telegrafų, telefonų, ra- 
neatidėtinėti, kad būtų išvengta; dijo) darbininkų unija, turinti 
didesnių nesusispratimų.

IRANIEČIAI VERŽIASI 
Į AMBASADĄ’

625,000 narių, prižadėjo padėti 
‘ prezidentui Carteriui laimėti 

rinkimus. Prezidentą Carterį i 
jau remia visa eilė galingų uni- 

TEHERANAS, Iranas. — Tre-į jų, tuo tarpu senatorius Kenne
dy turi tiktai paskirų unijų va-
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“LKB KRONIKA” APRAŠO DIDĖJANTĮ 
SOVIETINĖS MILIGJOS BRI TALIMA

niečiams- prieiti- prję 49 ameritapti krašto prezidentu suskal- tuvos Kataliku Bažnyčios Kro- 
Itięčių. ilraoįečiųjĘiinia sukinę-;

■ * josi apie ambasados rūsio lan
gus ir šūkavo: “Mirtis amerikie
čiams”. “Mirtis prezidentui Car
teriui!” ir .kitus panašius obal- 
sius.

Ambasados vartai atdari. Bet 
kas gali prieiti prie Amerikos 
ambasados langų. Ambasados 
durys užrakinėtos ir namo vi
duje yra šautuvais ginkluoti 
Irand5 studentai. :

Ambasados rūsyje yra 49 
Amerikos piliečiai. Ten yra keli 
ambasadoriaus patarėjai, kurie 
pageidauja patys pasitarti, nes 
gyvenimas jiems darosi labai 
nuobodus: Ji’e pasiklauso gąsdi
nimų, bet dažnai nesupranta, 
dėl ko tie studentai galėtų prie 
jų kabinėtis.
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KALENDOReLIS
Lapkričio 23: Lukrecija, Kle

mensas, Liubarte, Sedula, Gili
ja, Visuomis. . . ,

Saulė teka 6:47, leidžiasi 4:26.

Orfs debesuotas^ Iisv

ŠVENTYKLON ĮSIVERŽĖ 
200 ŠIJITŲ

RIJADAS, Saudi Arabija. — 
Jau atstatyta tvarka Mekos di
džiausioje šventykloje, į • kurią 
buvo įsiveržę 200 šijitų. Jie rei
kalavo mulą Chomeini pripa-

MEKOJ SAUDI ARABIJOS KARIAI 
SUVALDĖ VISUS FANATIKUS

KARACHI, Pakistanas.— Fa-, 
natiškoji Pakistano manometo- i 
nu grupė, vadinama šijitai. pa
skelbė, kad amerikiečiai sukėlė 
riaušes ir žudynes pačioje šven-1 
č.ausioje Mekos šventykloje. 

v J j

si žinia greitai praplito veno
se Pakistano miestuose Ir pra
dėta pulti Amerikos ambaradu. 
Minia buvo tokia didelė, kad j 
ambasadą saugojusi policija ne-; 
pajėgė minios suvaldyti. Pakis-j 
tano vyriausybė pasiuntė karei-1 
vius Amerikos ambasadai ir Į 
konsulatams ginti. Ambasadą į 
gynė marinai, bet minia įsistip
rino pirmame ir antrame aukš
te. Treciame aukšte buvo amba
sados vaultas. Ten buvo suvesti’ 
visi ambasados tarnautojai ir! 
uždarinėtos visos durys. ] 

i
Už poros valandų atvyko ka

riuomenės dalinys ir išvaikė vi
sus šijitus, puolusius Amerikos! Bijomasi, kad šitoks Sovietų ra- 
ambasadą. Didelis užpuolimas 
padarytas ir Rawalpindi mieste.

Pakistane užmušta keliasde
šimt žmonių. Vyriausybė nori 
ištirti, kas sukėlė tokias riau- i pažino. Šitas pareiškimas labai 
šes ir kodėl riaušininkai buvo! 
tokie atkaklūs ir užsispyrę.

Fanatikai padarė daugiausia! 
nuostolių Islamabade. kur buvo 
pagrobę pirmuosius du ambasa
dos aukštus. Į trečią aukštą ir j 
i aukštesnius kambarius šijitai 
nepajėgė įsiveržti, nes marinai 
i viršų jų neleido.

Rawalpindi ir Karachi konsu
latai visai ..išardyti. Visi konsu-j peštynėmis. Tai buvo pirmas 
latų dokumentai išbarstyti, da-1 Įvykis, kad švenčiausioje šven- 
l.’s išvogta ir išnešta. Pakistano 
vyriausybė prižadėjo paskelbti į kraujas, 
platų pranešimą apie amerikie-' 
čiams padarytus nuostolius. 
Pats prezidentas prašė ištirti 
tokių gandų atsiradimą.

RIADAS. Saudi Arab’ja. — 
Praeitą antradienį švenčiausio
je Mekos maldyklos vietoje bu-j 
vo įsigalėjęs ginkluotas Irano! 
šijitų būrys, kuris bandė dik
tuoti įvairiems žmonėms, kaip 
Koranas privalo būti interpre
tuojamas. Prie šijitų prisidėjo: 
ir ginkluotas palestiniečių bū- j 
rys. Į

Pradžioje šventovėje visi su-j 
ėjusieji meldėsi ir garbino Ala-j 
cha, bet vėliau pradėjo disku
tuoti kelis Karona paragrafus. 
Šijitai tvirtino.
Koraną tiksliausiai interpretuo
ja mula Chomeini. Kai jis ryž
tasi, tai tūkstantinės minios jį 
seka ir meldžiasi. Jie tvirtino, 
kad Irane padarytos labai dide
lės pakaitos, nes mula Chomei
ni darbą derina su svarbiausiais! 
Korano paragrafais, šventyklom 
suvažiavusieji kitų kraštų Kora-{ 
no žinovai pasipriešino. Jiems 
atrodė, kad Chomeini visai ne
silaiko Korano ir Mahometo pa
grindiniai dėsniai jam neberūpi. 
Islamo dvasiškiai stebėjosi, kad 
Chomeini verčia kitus žmones, 
kurie nori su juo pasimatyti ir 
pasitarti, kad jį pavadintų 
“šventuoju žmogumi”, šventyk
loje buvusieji dvasiškiai mulos 
Chomeini fokhi žrtoghrūi nepri-

Rusai pataria išleisti 
įkaitusi

WASHINGTON, D.C. — So- 
i vietų valdžios kontroliuojama 
Baku radijo stotis, visą laiką 
nieko nesakiusi dėl suimtų 
Amerikos piliečių Teherane, tre- 

i čiadiemo rytą pradėjo kartoti 
t patarimą, kad reikia tuojau pa

leisti Amerikos ambasadoje lai
komus įkaitus. Tai. esą. reikia 
padaryti humanitariniais ir po
litiniais sumetimais.

Iraniečiai nesupranta šior. So
vietų pozicijos, nes iki šio meto 
Sovietų propaganda visą laiką 
rėmė mulą Chomeini ir veikles
nius jo patarėjus.

Iraniečiai studentai ir tikybi
niai fanatikai susirinko ties am
basada ir visą trečiadienio rytą 
šūkavo '‘Mirtis amerikiečiams’.’’

Kissingeris nujautė 
artėjantį pavoju

AUSTIN, Texas.— Nujaučiau, 
kad Iranas artėja prie krizės, 
bet nemaniau, kad ta krizė at
eis taip ūmai,— pareiškė Henry 
Kissi” gerjs konferencijon suva- 
žia' usi'cms gubernatoriams res- 
puolikpnams.

Kissingeris ” • kad galime 
išvengti pa” ^ių nemalonių Įvy
kių tik4 ■ . sustiprindam’ ^avo 
apsaugas. H. Kissing- mano, 
kad strateginiu .u>mo ginklų 
apribojimo sutartis privalo būti 
patvirtinta, bet JAV privalo su
stiprinti apsaugas. Tiktai galin
ga valstybė gali išvengti nesu
sipratimų. koks' išriko Ameri
ka Irane. V

Gubernatoriai aptarė gazolino 
reikalą ir prezidento Carterio 
pareiškimą, kad JAV neturi pri
klausyti nuo kitų valstybių ga
zolino. Prezidentas Carteris ry
žosi nepirkti Irano naftos, bet 
Amerikai bus sunku be jos apsi
eiti. šiuo reikalu Illinois guber
natorius Thompson pilniausiai 
sutinka su prezidentu Carteriu. 
JAV privalo kreipti daugiau 
dėmesio į šią krizę, kuri ne tik 
liečia Amerikos gyventojus, bet 
plinta po visą pasaulį.

“Laiškai iš Gulago”. Paulaitis, 
šimet švenčiąs savo 75 m. am
žiaus jubiliejų, rašo, kad lage
ryje režimai griežtėja: “Viskas 
ir visur, net mažiausiose deta
lėse, nuoseklus- ir sąmoningas 
melas”. Sadūnaitė nurodo, kad 
didelė dalis jai iš užsienio siun
čiamu laiškų konfiskuojami. Ji 
aprašo kaip^ sovietiniai “huma
nistai” ima plėšikiškus muitus 
už panešiotus daiktus. Rugpiū-! 
čio mėnesi ji gavo atostogų, bet 
Lietuvoje jai neleido apsilan
kyti.

Kronika sveikina Eucharisti
jos bičiulių sąjūdį, kuriam šį
met sueina dešimt metų, šimtai 
sąjūdžio dalyvių atšventė 
kaktį eisena į Kryžių kalną, 
rią veltui bandė sukliudyti 
licija ir saugumas.

Spausdinami Tikinčiųjų 
sems ginti katalikų komiteto 
dokumentas Nr. 15, “Lietuvos 
Vyskupams ir vyskupijų valdy
tojams”, ir Nr. 16, “LTSR Pro
kurorui ir Švietimo Ministeri
jai”, kuriame protestuojama 
prieš mokinių terorizavimą Lie
tuvos mokyklose. Pranešama, 
kad Liudui Simučiui, po 22 me
tų Gulage sugrįžusiam i tėvynę 
ir susikūrusiam šeimą, įsakyta 
išvykti iš Lietuvos. Aprašoma, 

tavo’jiems už’istatymų nesilai-j kaiP moksleivių susirinkimo 
kvma. Kroniką, pamokslus I 
(“Telšių katedroje kalbama apie 
Lietuvos laisvės rytą, rusini
mą”, ir t.t.). Telšių dekanai “ga
na drąsiai gynė Bažnyčios rei
kalus”. Stiprus buvo ir Jurbar
ko klebono kun. M. Buožiaus 
pasisakymas. Liepos mėnesį su
kvietęs visus ordinarus, Anilio
nis ypač puolė “ekstremistus”.

Vyskupas-tremtinys Julijonas 
Steponavičius; Vakarų spaudoje 
minimas kaip vienas naujai pa
skirtu kardinolų, liepos 22 die
ną “be valdžios leidimo” buvo 
atvvkes į Kybartus, kur buvo 
minimas bažnyčios pastatymo 
50 me4u iubihejus. Kybartiečiai 
entuziastingai sutiko vyskupą, 
kuris savo pamoksle ragino ti
kinčiuosius . “drąsiai- ginti savo 
tikėjimą”/; ” 
, Kronikoje spausdinami Petro 
iPaulaičio ir .Nijolės Sadūnaitės

dys demokratų partijos gretas I nikos numeris, 52 psl., išleista^ 
ir atiduos prezidentūrą konser- liepos 22 d. Iš”'jo matosi; , kad 
vatorįams bent 20 .metų. Jeigu valdžios organai Lietuvoje kei

čia taktika, atvirai naudodami 
brutalias priemones prieš jiems 
nepatinkamus asmenis. Birželio 
28 d. prie Varėnos teismo pasta
to apie 80 tikinčiųjų, ypač jau
nimo, su gėlėmis sutiko kaltina
mąjį, kun. S. Tamkevičių. Vė
liau prie geležinkelio stoties mi
licija ir saugumas pradėjo juos 
gaudyti. Jaunuoliai ir moterys 
buvo negailestingai mušami ir 
spardomi. Danai Kelmelienei 
buvo sunkiai sumušta galva. Su
imta 13 asmenų. Savo gegužės 
15 d. pareiškime KP CK sekre
toriui P. Griškevičiui, Petrašiū
nų tikintieji protestuoja prieš 
milicijos brutalų elgesį. Virš 
šimto milicininkų ten sumušė 30 
tikinčiųjų, kurie stengėsi ap
saugoti naujai pastatytą kryžių.

Naujoji Kronika aprašo Reli
gijų reikalų tarybos įgaliotinio 
P. Anilionio išpuolį prieš Lie
tuvos kunigų akciją, reikalau
jančią atšaukti tikinčiuosius, 
d i s kriminuojančius “Religinių 
susivienijimų nuostatus”. Šį pa
vasarį Anilionis sukvietė visų 
vyskupijų dekanus ir priekaiš-j

rinkimų metu demokratai būtų 
suskaldyti ir John Connally ar 
Ronald Reagan taptų krašto 
prezidentu, darbininkų judėji
mas galėtų nukentėti. Darbinin
kai neturėtu užmiršti, kas atsi
tiko, kada nesutarimas dėl Mc- 
Govemo nedavė galimybių H. 
Humphrey tapti, prezidentu. Tai 
buvo skaudus smūgis darbinin
kijai, — pabrėžė G. Watts.

Maskva susirūpinusi 
. ■',. JAV karo laivais

WASHINGTON, D.C.—Mask
va labai susirūpinusi politine 
įtampa, kuri paskutinėmis sa
vaitėmis išaugo. Sovietų valdžia 
tvirtina, kad Iranas privalo iš
leisti visus ambasadoje laiko
mus piliečius. Iranas juos suėmė 
be jokio motyvo, ir jis privalo 
juos paleisti.

Sovietų Sąjunga kitaip į visą 
šitą reikalą pažiūrėtų, sako So
vietų diplomatai, jeigu JAV

su- 
ku- 
mi-

tei-

žinti svarbiausiu ir patikimiau-j bandytų vartoti jėgą suimtiems 
siu Mahometo parašyto Korano’ piliečiams išlaisvinti. Ką ši įta-

__  Ą « . t i j _____xkingo diplomato pastaba reiškia, 
šiandien sunku pasakyti, bet 
aiškiai rodo, kad Sovietų val
džia labai atidžiai seka visus 
įvykius Irane.

Visiems aišku, 
valdžia taip pat 
pratimų su mula 
tie nesusipratimai kilo daugi au- 

dėsniais. Tada darban buvo pa- sja tada, kada Sov.. Sąjunga ne
leistas kumštis, o vėliau panau- rėjo iš Irano gauti daugiau naf- 
doti ir revolveriai. j tos Azerbaidžanui. Vis vien da-

Karalius paskelbė, kad suimti bar yra aišku, kad Sovietų val- 
visi mušeikos, kurie vartojo J džia pritaria idėjai, kad amerU

aiškintoju.
Maldykloje buvo daugiau ma

hometonų tikėjimo šalininkų, 
bet kai prasidėjo debatai, tai sa
lėje buvo 90 tikinčiųjų, kurie 
nesutiko mulą Chomeini pripa
žinti ištikimiausiu aiškintoju. 
Jie nurodė visą eilę jo veiksmų, 
kurie nesiderina su Mahometo

kad Sovietų 
turėjo nesusi- 
Chomeini. Bet

kiečiai turi būti išlaisvinti.

— Jane By me mano, kad 
Thomas Tully turėtų būti de
mokratų partijos kandidatas 
miesto prokuroro pareigoms, o 
sen. Richard M. .Daley mano, 
kad jis pats geriau tinka toms 
pareigoms.

Mulą .Chomeini. nesitaria 
su Islamą .taryba,, tiktai, jai įsa-, 
kinėja, ką daryti.; , ;T. - ;■• j

metu, vasario 3 d., Pasvalio vi
durinėje mokykloje pasirodė 
priklijuoti atsišaukimai, patrio
tiški šūkiai, iškelta trispalvė.

(Elta)

— Saudi Arabija paskelbė, 
kad suimtų šijitų tarpe nėra nė 
vieno amerikiečio. Visi yra Ira
no šijitai. pakėlę riaušes ir žu
dynes dėl Korano inierpreta 
cijos.

paveikė šijitus. kuriems rnirla 
Chomeini yra didžiausias žmo
gus pasaulyje.

Po poros valandų poilsio, vėl 
prasidėjo Korano interpretacija. 
Pakėlus balsus, diskusijos tapo 
garsesnės. Irano šijitai išsitrau
kė ginklus ir sužeidė kelis Sau, 
di Arabijos karaliaus svečius. 
Diskusijos baigėsi kruvinomis

ovėje būtų palietas tikinčiųjų

Plačiai komentuojamas 
Carterio pareiškimas

WASHINGTON, D.C. — Pre
zidentas Carteris, antradienį 
patyręs, kad mula Chomeini 
rengiasi atiduoti teismui amba
sadoje laikomus 49 įkaitus už 
šnipinėjimą, pasitaręs su saugu
mo tarybos nariais, pareiškė, 
kad JAV gali naudoti karo jėgą 
įkaitams išlaisvinti, šitas prezi
dento Carterio pareiškimas tuo
jau apskrido visą pasaulį ir vi
sur dar ir šiandien plačiai ko
mentuojamas. Anksčiau prezi
dentas pabrėždavo, kad JAV 
nesirengia vartoti .jėgos įkai
tams- atgauti, o antradienį jis

— Saudi Arabijos užsienio 
reikalų ministeris kritikavo Ira
no šijitus už kraujo liejimą Me
kos ventovėje. Visi suimtieji bus 
atiduosi mahometonų teismui.

jau numatė tokią galimybę.
Dar plačiau apie karo jėgos 

vartojimą viso pasaulio centrai 
prašneko, kai prezidentas įsakė 
Filipinuose stovėjusiam lėktuv
nešiui skubėti į Persijos įlanką. 
Jis pastebėjo, kad prie jo prisi
jungs kiti 6 karo laivai, kurie 
jau dabar buvo Raudonosios jū
ros vandenyse. Prie šio lėktuv
nešio prisijungs ir kitas galin
gas JAV lėktuvnešis, Rytų Vi
duržemio jūroje nešiojąs šimtą 
karo lėktuvų. Visiems įdomu, 
kaip JAV bandys šią galingą jė
gą naudoti. '• » '

Saudi Arabijos karalius su
prato. kad mula Chomeini fCO- 
šia perversmą prieš jį. Jis ne
žinojo. kiek tų šijitų privažiavo 
i Meką ir Mediną. Jis kreipėsi 
i prezio’entą Carterį pagalbos. 
Jis bijo.,o. kad Irano šijitai ir 
palestiniečiai nepadarytų per
versmo Saudi Arabijoje ir rie- 
užvaldytų Mekos bei Medinos. 
Prezidentas Carteris būtų galė
jęs tuojau atsiųsti Amerikos lėk
tuvus. bet jo pranešimai ne
skelbiami.

Tuo tarpu paties karaliaus 
saugumo dalinys atskubėjo į 
Meką ir suėmė visus šijitus. ku
rie naučolo ginklus ir išprovo-

kad šiandien kavo k.aųio valiejimą. Buvo 
pal*"’ as gandas, kad muštynes 
* Joje išprovokavo ameri- 
kiečiai, bet suimtųjų tarpe ne
buvo ne vieno amerikiečio. Įsa
kyta suimti visus Irano šijitus ir 
palestiniečius. Saudi Arabijos 
policija labai atidžiai tardo su
imtuosius. Nori išaiškinti, kuris 
paleido gandą, kad riaušės mal
dykloje šukelė amerikiečiai.

Irano Šijitai bandė bėgti ir 
slapstytis. Ten pasislėpti labai 
lengva, nes suvažiavo labai daug 
žmonių. Saudi Arabijos kariai 
vis dėlto suėmė daugumą šijitų, 
buvusių šventykloje. Jie bus 
teisiami. Jie turės atsakyti.

šijitų sukeltas maistas Meko
je numalšintas, bet dar lieka 
Irano ir JAV problemos.

I



WINNIPEG, MANITOBA
WALTFBJ IR BIRUTĘ GIEDRAIČIUS APLANKIUSWINNIPEG, Manitoba, Kana-, ų metų spalio 31 dieną Į sužinojus, kad mūsų Lietuvių klubo na lys Walteris (Vladas) G .s : ir dies priepuolio iš- r buvęs nuvežtas į Winni- ' JT' General ligoninę ir kad pag ž?s namuose sveiksta, tai aš ir mano žmona Helena tą pa- čių dieną nuvažiavome jį aplankyti. Radome namuose ir jo

žmoną Birutę. Jie abudu linksmai, draugiškai mus pasitiko.Pradėjus su Walteriu Giedraičiu apie jo širdies priepuolį kalbėti, jis mums pasakė, kad daktarai jį į namus paleidžiant pasakė, kad jie (daktarai) nesuradę. kad jis (Giedraitis) būtų buvęs širdies priepuolio ištiktas, bet taip pat nesuradę kodėl jis buvo tiek daug nusilpęs.

v»?žr<

Carburyje gyvendamas ir pastoviai Naujienas skaitydamas,! 
jis matydavęs mano ir kitų Win-I nipego lietuvių korespondentų aprašymus. Bet į Winnipegą atvažiavęs, kol susitvarkęs pastoviai Winnipege apsigyventi, neturėjęs laiko skaityti, tai pasitenkindavęs vien Winnipego anglų kalba dienraščius paskai- tydamas. O dabar, kai jau esąs pastoviai Winnipege apsigyvenęs, tai kaip Winnipego Lietuviu klubo narys, vės Naujienas skaitys:ąs.Taigi dabar ir apie gerbiamą mūsų Winnipego Lietuvių klubo narį Walterj Giedraitį ir jo malonią žmoną, ponią Birutę, Giedraitienę, bei apie jų praeitą Kanadoje gyvenimą, nors trumpai, parašiau. Dar turiu pasakyti, kad G edraičiai turi gražų automob IĮ ir dažnai atvažiuoja į Winnipego Lietuvių parengimus linksmai laiką praleisti. Tai nors tiek.Nuo savęs Giedraičiams linkiu ilge laimingo gyvenimo ir sveikatos jiems abiems.

Kazys Beniušis,

I

Raguočių “gaspadorius'
NERIMAS ISLAMO PASAULYJE

GIEDRAIČIŲ GYVENIMAS KANADOJE iškišti
Prie užkandžių ir kavutės besigardžiuojant. Giedraitis mums

wane
-V-.1-^ D; j. KO

.SJG m. oaiandzio menesi gyveno Depden Saskache- I provincio^e ir ten nusi-j .30 margų žemės ūkį.iaiko pagyvenęs ijepden hewano provincijoje, per- Į avventi i Carbury, Mani- orovincij ir nusipirko 320 ičs.. Vėl;au dar pri- margų žemės, ir tada 430 margu (viena oną) žemės ūkį. Taurė j ęs 40 raguočių ir iat telyčių, kelis javus ir vieną veislinį ieną melžiamą karvę.gyvuliai ganydavosi atvertuose krūmuose je. Turėjęs vieną dili su n i, vadinama 4’TrickeyT\- s šu;> buvęs išlavintas. Kas- nubėgdavęs ganyklas ir atvydavo į ži- jis

pr. sęs 
jau tile ūky e pie tick

en p? ievakarė j e v e c m. s apt \ er tanamus ją nojb, 1 tuoj g elzti. ras si rvę pamelžu s pieno palakti.

pais kalakutams galvas ir lauke iš pastatytų lovių palesti. Tuo kalakutus lesinant, buvę įdomu matyti kaip didesni kalakutei mažesniuosius nuo tos ■.arpuotos sienos nu gainiodavę. Kai didesnieji kalakutai pasisotindavo, tai tik tada mažesnieji tegaudavo prie sienos prieiti ir palesti.Papasakojęs apie farmų gyve- n'mą, Giedraitis pridėjo, kad 1977 metais tą farmą Carburyje sardavęs ir atvažiavęs i Winni- 
<*■- w w 4-pegą apsigyventi. Čia nusipirkęs ta namą, kuriame dabar gyvena (Tai Winnipego priemiestis). Dabartinis Giedraičio namas naujov.škai pastatytas su ^natural gas” apšildymu. O beis- mento-rūsio visai nėra, tai ir šilumos mažai tereikia.Kadangi priešakiniame be’ vaisių kambaryje, kuriame sėdėjome, yra pianinas ir ant sojos matėsi padėta . gitara, tai paklausiau, kas tuo pianinu moja ir kas ta gitara skambina? Tuojau poniutė G’edraitienė pa- gitarą ir pradėjo gražiai Tok oje malonioje besišnekučiuojant,visas pusdienis prabėgo lyg pusvalandis.Rengiantis į namus važiuoti, atsisve xinant Giedraitis padavė man didelį Kanados "žaliuką’’ Naujienoms atnaujinti, nes

KVIETIMASR. Liet. Bendruomenės Taryba- ir Centro valdyba maloniai kviečia Jus ir Jūsų artimuosius dalyvauti tradicinėjeKŪČIŲ VAKARIENĖJEš.m. gruodžio 8 di 7 vai. va.ŠAULIŲ NAMUOSE2417 W. 43r<l St., Chicago, Ill. Tradicinių valgių vakarienė. Kūčių nuotaikos programa.Kūčių vakarienė — auka $8 asmeniui.
Rengėjaie Seniausias Vokietijoj Heidelbergo universitetas Įsteigtas 1386 metais.e Žmogus gali būti sunaikintas. bet ne nugalėtas. (E. Hemingway)

Žmonijos sas vyksta epochomis, sritimis ir kontinen- prie!Kq gali vienas žmogus padaryti progresas ar regre- [ tikėjimo, kuris juos veda pasaulyje serijomis, Viduramžių kultūros.Arabų ir kitų Mahometo tikėtais. Per visą tą laiką pasaulio jimo pasekėjų didelį sujudimą iššaukė Izraelio Įsteigimas ir jo; privilegijuotas status quo. Są-: jūdžio centrui persimetus į da-‘ bartinį Iraną, Įtampa padidėjo

ėmė skamb'ntL draugystėjepat tame ūky i as didelis -tvaraušinti. Viena buvusi sukaltasu paliktais tuščiais tar-
e ouvęs\ as kala-1 siena to ’• I is storu i

Helps Shrink 
Swelling Of 
Hemorrhoidal
Tissues

caused by inflammation
Doctors have found a medica
tion that in many cases gives 
prompt, temporary relief for 
hours from pain and burning 
itch in hemorrhoidal tissues,then 

’ helps shrink swelling of these 
tissues caused by inflammation. 
The name: Preparation H®. No 
prescription is needed. Prepa
ration H Ointment and sup
positories. Use only as directed.
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40 metų amžiaus sulaukęs, pasi- kitomis apreikštomis religijo- 
juto esąs Alacho, pašaukta būti 
ja pranašu: ekstazėje pats papasakojo, kad arkangelas Gabrielius iš dangaus jam perdavęs paties Alacho pamokas apie naujojo tikėjimo tiesas.Panašiai kiekvienas naujo tikėjimo skelbėjas savo tiesų pa- tikėtinumą paveda angelams. Pavyzdžiui, Mormonų tikėjimo tiesas jaunam amerikiečiui pranašui Joseph Smith davęs angelas iš auksinių plokščių nurašyti ir išversti anglų kalbon. Tai — j “The Book of Mormon”, išleis- ■ ta 1830 metais. Mormonai dabar daugiausia apsigyveno Utah valstijoje aplink Salt Lake City. Skelbiama, kad mormonai turi apie 6 milijonus tikinčiųjų.Mahometas sumaišė Senojo ir Naujo Testamento davinius su “pagonišku” tikėjimu ir pradėjo, tokią savo evangeliją platinti dykumos arabams. Prieš jį buvo ruošiamas pasikėsinimas. Turėjo pabėgti į kitą arabųi miestą — Medina. Dabar tiedu I abudu miestai Meka ir Medina i yra “šventi miestai”, kurių bent vieną turi tikintysis savo amžiuje kartą būtinai aplankyti. Abrahomo dievui Jahvei paliktas tas pats arabiškas vardas Allah (Alachas).Savo tikybą Mahometas pavadino Islam, kas arabų kalba reiškia “atsidavimas” (Dievo valiai). Bet Mahometo surašyta knyga Koranas (El-Qur:an) buvo taisoma, papildoma, cenzūruojama ir gerinama dar per 300 metu. 

L,Islamas yra pusiau tikybinė ir politinė-ekonominė programa, be specialaus dvasininkų luomo ar hierarchijos, bet pačių kalifu, kurie privalo būti Islamo gynė-

media (spauda, radija, televizija ir kt.) tuos įvykius paverčia pirmosios reikšmės žiniomis ir dažnai taip tęsiasi po keletą metų. Taip buvo su Afrika prieš ‘ iki sprogimo. Sujudimui vado-: porą de^mtmečių. kai Kongo ] vauti griebėsi mahometonų ti- Į kėjimo šaukliai, įsitikinę, kad dabar čia yra tinkama proga at-, gaivinti Mahometo Koraną, ku-' ris buvo pradėtas parašyti sep-‘ tintame amžiuje ir per keliolika šimtmečių kardo pagalba išpla- t.ntas. Šiuo metu Korano išpa- jaį viršininkait^ažp paties žintojų priskaičiuojama daugiau Mahometo įpėdiniai ar vietinin- kaip 300 milijonų žmonių, daugiausia Azijoje ir Afrikoje. ’ Islamas prasidėjo VII amžių-je Arabijos dykumoje, Mekos bu’vo te p-at7Istorija~ kaip’ir"su mieste. Ten 570 metais gimė ir ______________ _________________________
augo svajotojas Mahometas, - -------------------------------(arabiškai Abul Kasim Muhammad Ibn Abdallah), kurio giminės valdė Mekos miestą ir sau-; gojo Kaabos šventąjį akmenį.' Beskaitydamas savo laikų kny-į gas, Mahometas labai pamėgo žydų bibliją (Senąjį Testamentą) ir panoro būtinai ir arabams ką nors panašaus paruošti.Būdamas pirklys, Mahometas' daug važinėjo, stebėjo gyveni-! mą ir žmones ir daug skaitė, o!'

vardas 'aidėjo..kasdieą ir kasi valandą kaip; visų siaubingų įvykių Afrikoje .-centras. Panašiai dalykai dabar vyksta Azijos arabų ir bendrai Islamo kraštuose. Čia žydai buvo pirmuoju objektu atsakingi už visa tai, kas prasidėjo, kai po I Pasaulinio karo laimėjusieji pradėjo .naikinti savo kolonijas, paliekant patiems kolonistams laisvę susidaryti savo valdžias kaip nepriklausomos valstybėlės ir tokių vien Afrikoje greit išdygo kaip grybų po lietaus.Izraelio įsteigimas arabų te? ritorijoje buvo panašus į krašto akmens įmetimą į sujaudintą skruzdėlyną, ir Teherano mies- tas tapo, kaip Kongo Afrikoje, visos revoliucijos centru. Tik Afrikos ir Irano sąjūdžių intencijos buvo skirtingos: kai Afrikos spalvotieji siekė politiniai ir ekonomiškai progresuoti, Azijos žmonės susispietė prie seno

kai, ir mulos, tai mahometonų • kunigai, dvasininkai,. Korano skelbėjai-šaukliai. Su Islamu

luiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiUiiiiiiiHiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiniiitiiimn!::

TAVO ŽODIS YRA TIESA
Jono 17:17

IR PAŽINSITE TIESĄ, O TIESA IŠLAISVINS JUS
. . Jono 8:32

” ’ŠV RAŠTO 
NAUJASIS ’TESTAM ENT AS

IR PSALMAI
LEIDINYS LIETUVIŲ KALBA. ĮRIŠTAS 
KIETAIS PLASTIKINIAIS VIRŠELIAIS 
PRAKTIŠKO KIŠENINIO FORMATO.

KAINA $3.

LITHUANIAN MINISTRIES, P.O. Bex 321, 
Oak Lawn, HI. 60454

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to savejeguhrly!

ConpouaM 
Qua rta rTy

OUR SAVINGS
CERTIFICATES 

EARN UP TO 3%

see us for 
financing.

AT OUR 10W RATB

Jfatnal taftai 
Sasings and loan

2212 W£ST CSRMAK ROAD CHICAGO, HXINOB 6060S
Phouei 7-7747

BOURSt Mon.Tu«.Fri.9-4 Thar.9-8 Sat. 9-1

SERVING CKCSGO AND SDBDRBS SINCE 1905

mis: juo toliau, tuo daugiau tų 
tiesų-ir-jos vis gražesnės.Mahometo mokymas, prasidėjęs dykumoje paprastų dykumos gyventojų, klajoklių tarpe, staiga kaip apkrečiamoji epidemija paplito su nepaprastu veržlumu ir, nors agresija ir karas nėra Korano užginami, bet “kova prieš Alacho priešus” privaloma. Nieko netrukus, naujojo tikėjimo kurstytojai, paties Mahometo suorganizuoti į ne tik tikybinę, bet ir į politinę bendruomenę, užtikrinę dykumos klajoklius, likę savo mokytojo Mahometo tiesas skelbti toliau .už Arabijos sienų nebe pili- grimais eidami, bet kardais nešini pradėjo puldinėti kaimyninę, ilgose kovose su Persija privargintą Siriją, kurią per keletą metų ne tik suišlamino, bet ir užkariavo (tai buvo 640 metais, pačiam Mahometui dar neseniai —632 metais— mirus. Mahometas mirė savo gimtamies- tyje Mekoje 632 m. birž. 8ji)..Pirmoji Mahometo Islamą įtiT . . kėjo ir priėmė ja paties žmoną . . Ghadiža, pusbrolis Ali ir keli pirkliai. “Yra tik vienas Dievas (Alachas) ir Mahometas yrą jo pranašas” — tokiu šūkiu iki turkų sumušimo, prie Vienos ir Afrikos -maurų- išmetimo iš. Ispanijos Mahometo sugalvotas Islamas turėjo pajungęs apie 400 milijonu žmonių. (Bus dąugiąu)
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LAIŠKAI SENATORIAMSSekmadieni,' lapkričio 25 d., nuo 8 vai. ryto iki 2 vai. popiet, 'Šv. Antano parapijos mažojoje salėje padės parašytu laiškus senatoriams dėl JįęzbTiucijoš ^200.
L,. Bendruomenės

Valdybą• Ramusis vandenynas yra 64 milijonų kvadratinių mylių ploto ir jame telpa pusė viso pasaulio vandens.
Geriausias 

pasaulyje konjakas.
Martell.
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Rašo VLADAS RASČIAUSKAS

(Tęsinys)
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pietų

Keliautojas Vladas Rasčiauskas stovi Alyvų D. -<<je
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APSKRIDOM TRUCHANO 
IŠVAIKŠČIOTAS VIETAS

iiuri greic.au p’Si už lietuvių kapinių

žemyn ir surasti Truchano mir-! ties vietą.(Bus daugiau)

i a Et tos n1 r n

nepa- reikn- cinką, paty

Šv. Kazimiero kapinių sklypų savininkų susirinkimas Įvyko 1979m. spalio 21 d. 2-rą, v.p.p. Field haus salėje prie 5I tern Ave. Žmonių prisi

tik kapinėms, bet
Į lai nekreipia dė-

let k;ori

kyla ir lietuvių 
qucle Parke, be 
vvko. 1 Jauniaus

parapijos Margu 
Regis paaiškino,

nko p‘l- nair mai, bet ne

kęs i Arkidiccezųa ir tm pastangas ked būtų aplan- parapija Mariam lainą, o už valandos jis buvo tam- siaus ame miške. Jis plaukė vandeniu, bet dangaus nematė, nes
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Dr. B. K.nčlvt, VYTAUTAS TH F GXEAT
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvei vairinei k 
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medžiai ir lapai viską uždengė. Tris kartus jam teko-kristi žemyn su kajaku, bet jis pajėgė iš krūmų išlisti ir ramesnę upę pasiekti. Už kitos valandos Gyvatinė įtekėjo į didesnę upę. Tai buvo Gordono upė.Gordonu jis Įplaukė j įlanką, o ten lengvas vėjas jį nunešė į Strahano Įlanką ir uostą. Stra- hano įlankoje iš pietų atplauku- l sį Truchaną pasitiko pakraščių sargas. Tada Truchanas atliko' didžiausią kelionę.Pakraščių sargas stebėjosi, kad nepažįstamas žmogus atplaukė iš pietų. Jis stebėjosi, nes niekas iš pietų nepasirodydavo. Žmonės plaukdavo į pietus, o už kelių valandų grįždavo, tuo tarpu Truchanas - buvo pirmas žmogus, kuris iš atplaukė į šiaurę.Truchanas padarė labai bų pranešimą Tasmanijos saugotojams apie savo kelionę; į pietus. Jis pirmas įrodė, kad Tasmanijoje nėra upės, einančios iš žemės gilumos. Gyvatinė išplaukia iš Peder ežero. Per kalnus, medžiais ir krūmais bei miškais apaugus į upelę, jos vanduo prasiveržia į Gordono upę. Savo tvirtinimus Truchanas iro-Į dė trauktais paveikslais.Gyvatinė pakėlė Truchaną į drąsiausius Tasmanijos kalnų ir upių tyrinėtojus. Baigus jam pranešimą apie savo kelionę kajaku “iš žemės vidurio” besiver- na salė, apie 400. Buvo ii žiančiais upeliais. Truchanas jos valdybes rinl tapo įtakingu Tasmanijos tyri-’atsiradus naujų kandidatų, penėtojų. Viršininkas jam pasakė, jsiliko senoji valdyba. Reikėjo:
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laikui keičiantis.dv-isiškių autoritei daugiau pa-aip tikėjimui• mūsų žemępor-
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ie-K inih-į lai, gal įį vieny-’ Lietuviai i'
- jji neturtingi, bei i

Peder ežeras yra kalnuose. Anksčiau jis būdavo pilnas, bet kai elektros bendrovėms reikėjo daugiau vandens, tai Peder ežeras nusekė. Seklumoje buvo kelios lygumos. Tos lygumos paverstos žaidynių laukais.Viena lyguma paversta aerodromu. Dabar jis atrodo ne toks didelis, bet reikia jį palikti... Mes nusileidome šalia ežero < esanč.oje lygumoje, o vėliau lėktuvas nuriedėjo į žvyru ir baltais akmenimis klotą taką.Kai Truchanas pasiekė Peder ežerą ir pradėjo dairytis, kad galėtų nustatyti, kas čia buvo ir kas dabar pasidarė, į Peder ežerą plaukė keli upeliai, virš jo jau ėjo didėlis upokšnis. Jis vadinosi Gyvatinė (Serpentine). Jis sukinėjosi, kaip gyvatė, įvairiais takais, pakraščiais ir kampais. Vietomis Gyvatinė buvo labai gili; dugno pasiekti negalėjai, o vietomis ji plaukė paviršiumi. Josios dugno akmenys ■buvo tokie slidūs, kad nė viniuo- ti batai negalėjo žmogaus vietoje atlaikyti. Akmuo buvo toks slidus, kad nepajėgė, vinys sulaikyti. Vinys į .akmenį nelindo, bet paviršiumi slydo. Akmuo buvo toks slidus ir kietas, padarytas iš paties kiečiausio granito... Uili jTruchanas, apžiūrėjęs Peder ežero upes ir upeliukus, nutarė savo kajaku leistis Gyvatine žemyn. Kad tai bus nelengvas darbas, jis žinojo. Bet jis taip pat žinojo, kad be darbo niekas nesidaro. Jam buvo aišku, kad pietų Tasmanijos turtų saugotojai nieko neišaiškins ir nieko nesuras be didesnių pastangų.Peder ežero vandenims nusekus, Truchanas įlindo į savo kajaką ir leidosi pavandeniui. Plaukimas buvo labai sunkus. Teko plaukti, sukinėtis verpetuose ir kristi po kelias pėdas i žemyn, bet jis norėjo patirti, i kur ta Gyvatinė įplauks. iŠ Jam pavojingiausias buvo tas ^Gyvatinės .galas, kai teko plaūk- '|i nepaprastai -. stiprią srove ir Vandenimis, apaugusiais ilgiausiais medžiais ir krūmais. Tru- tehanas įplaukė į’- Gyvatinę die- ’.Ii ‘ r-L--*. V *
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ri laiko nvalo t’ bus ati
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Irano problemos komplikuojasi
Mula Chomeini, dabartinis Irano valdovas, išleido 

13 Amerikos piliečių, o likusius 49 rengiasi atiduoti Is
lamo teismui už šnipinėjimą. Trylika JAV piliečių lėk
tuvais nuvežti į Vakarų Vokietiją ir paguldyti ameri
kiečių ligoninėse, kad būtų patikrinta pastarųjų svei
kata ir apklausinėti. Išleisti Amerikos marinai juodu
kai ir Padėkos Dieną kitais lėktuvais būtų grąžinti į 
Ameriką.

Prezidentas Carteris, lėktuvu parskridęs iš David 
stovyklos, gavo paskutines žinias apie įvykius Irane ir 
apie pavojų likusiems Amerikos piliečiams, uždary- 
tieųiš,^Amerikos ambasados patalpose.

■ - Antradienį buvo atidarytos ambasados durys ir 
keliems laikraštininkams buvo leista įžengti į ambasa
dą. - Jie pamatė ambasadoje laikomus amerikiečius ir 
patyrė apie sulaikytųjų amerikiečių nuotaikas. Jie bi
jojo Irano studentų nuotaikų, nes mula juos tebevadi
na šnipais ir rengiasi visus teisti.

Prezidentas Carteris, pasitaręs su saugomo tary
bos nariais, pasitaręs su Valstybės departamentu apie 
Irano studentijos ir partizanų nuotaikas, dar kartą pri
minė: iraniečiams,. mulai ^Chomeini ir rdabartiniems . Ira
no valdytojams, kad juos įpareigoja sutartis, pasirašy
ta su Amerika, liepianti neteisti diplomatų, teikti jiems 
protekciją ir saugoti jų gyvybę. Be šios dviejų valsty
bių sutarties, Iranas pasižadėjo gerbti pagrindines žmo 
gaus teises, tikėjimo laisvę. Irano vyriausybės nariai 
bus atsakingi, jeigu nukentės ambasadoje laikomi 
amerikiečiai.

Be Irano, prezidentas Carteris kreipė ypatingą dė
mesį į lapkričio 19 dienos įvykius pačioje Mekoje. Meka 

pa- 
su
su-

o Saudi Arabijos karališkoji šeima buvo pati didžiau 
šioji Korano interpretatorė.

Saudi arabiškos šeimos nelaimei į Meką susirinko 
didokas skaičius šijitų, kurie Korano svarbesnius para
grafus kitaip interpretuoja ir naudoja kitas priemones 
tvarkai palaikyti. Šiandien į Meką suvažiavo didokas 
sijotų skaičius, kurie Mekos maldykloje užėmė pačią 
švenčiausią vietą. Šijitai pareikalavo teisės tvarkyti 
Korano inteipretaciją. švenčiausioje maldykloje įvyko 
susirėmimų, pasiliejo kraujas ir pasigirdo šūviai. Muš
tynės ir žudynės persimetė į kitas seniausias maldyklos 
vietas. Saudi Arabijos karališkos šeimos nariams teko 
atstatyti tvarką. Visiems buvo labai nemalonu, nes 
svarbiausioje Mekos maldykloje liejasi arabų kraujas. 
Šijitai reikalauja šventų vietų kontrolės, o Saudi Ara
bijos šeima nesirengia perleisti šią privilegiją. Tuo tar
pu nežinia ar Saudi Arabija prašė pagalbos prieš Irano 
šijitus.

Tuo tarpu suimtųjų Amerikos piliečių likimas bu= 
vo perkeltas į Jungtinių Tautų Saugumo Tarybą. Pasi-J 
rodo, kad Jungtinių Tautų įstatymai leidžia kiekvienai, 
valstybei ginti savo piliečius ir jų nuosavybes. Įstaty
mai taip pat įpareigoja kitas valstybes padėti ginti ame
rikiečius. Vienas paragrafas sako,kad pavojun pastatyto
ji valstybė turi teisę saugoti savo piliečius. Jie tūri tėi^ 
sę įžengti į užpuoliko teirtoriją ir panaudoti jėgą Irane 
esantiems JAV piliečiams saugoti.

Galinga Sovietų radijo stotis, siunčianti. žinias' į 
arabų valstybes, pareikalavo ,kad mula Chomeini tuo
jau išleistų Amerikos piliečius, nes niekas negali būti 
teisiamas pagal veikiančius įstatymus. Valstybės de
partamentas labai apgailestavo ,kad Sovietų Valdžia 
paskelbė tokią savo poziciją. JAV bijo, kad šitas Mas
kvos sprendimas nepakenktų suimtiems amerikiečiams. 
Irano jaunimas, paklausęs Sovietų vadobyvės, gali 
tiek .susierzinti ir sušaudyti visus amerikiečius ,laiko
mus JAV ambasadoje.

Dar labiau nustebino vakar paskelbtas Baltųjų 
Rūmų pranešimas, kad prezidentas Carteris įsakė ga
lingiausiam JAV karo laivui iš Filipinų vandenų plauk
ti Į Persijos įlanką, kad galėtų ginti Amerikos piliečius 
ir jų teises. Prie šio lėktuvnešio, turinčio 85 karo lėk
tuvus, prisijungė kiti 6 JAV karo laivai. Juos pasitiks 
kitas šeštojo laivyno lėktuvnešis. Tai bus pati galin
giausia Amerikos karo jėga, atsidūrusi pietų Irano 
vandenyse. Kiti komentatoriai sako, kad Amerikos ka
ro laivai gali padėti ginti SOudi Arabijos teises nuo įsi
veržusių šijistų. Niekas nežino, kiek šijistų atvyko į Me
ką ir niekas nežino, koki yra jų tikslai. Visiems aišku, 
kad šijistųs kontroliuoja mula Chomeini.

Amerika galėtų iškelti diviziją marinų Ir užimti 
Teherano aerodromus, bet labai brangiai kainuotų pa
siekti ambasadą. Galimas daiktas, sako JAV strategai, 
galėtų išlaisvinti 49 amerikiečius, bet visa tai brangiai 
kainuotų, žūtų didokas skaičius karių. Karo vadai pata
ria imtis taikos priemonių išlaisvinti amerikiečius. Jei
gu Chomeini teistų ir žudytų įkaitus, tai tada Amerikos 
karo jėgos galėtų atsilyginti mulai ir fanatiškiems ira
niečiams. .

Įtampa Irane eina prie pabaigos. Iraho valdžia 
i fiėnori nukentė

ti nuo JAV karo jėgų. Strateginės Irano vietos gali bū-
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Viduramžiais heraldus. ar--------------—---- -------- --------- ------- — .---- - - -’ ba šeimos- ženklus pradėjo pai- 
Prėzidentaš Carteris nenori vartoti , karo . Jėgos syti riteriai ant-savo šarvų, kad 

prieš buvusią draugingą tautą, , het negali rąraiai šėdėr is ją galėtą atpažinti, kai jie 
ti, kai dabartinė Irano vyriausybė yra pasiryžusi be ^autynių tiiėtn fąjvais uždeng- 
jokio pagrindo žudyti ,JAV nekaltus piliečius, grobti jų - av- sav° 7^^. 
turtą ir niekinti pagrindines žmogaus teises ’ v

JAV nepravokavo incidento, bet.jos negali rainiai Agrikultūrą depart-
sudėjusios rankas laukti, kol mulos •Chomeini vyriausy- , suvalgo virš 150 svarų-mėsos.
— — -—■ ■ ■ - ~ ---- - -■■ ■ 1 - . .  -------------------------------- ----- --------------------

važiavo tūkstančiai tikinčiųjų pasimelsti ir sustiprinti tuiės atiduoti suimtuosius, Jeigu

Saudi Arabijos pareigūnai palaikydavo tvarką Mekoje. išgriautos.
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dvasią. Meka priklauso Saudi Arabijai. Iki šio meto

skaitosi pati švenčiausioji maldykla mahometonų 
šaulyje. Kiekvieną metą tūkstančiai mahometonų 
plaukia į Meką, kad galėtų pasimelsti Alachui ir 
stiprinti tikėjimą. Tiems patiems tikslams šį kartą su-

!bė pradės žudyti Amerikos - diplomatus.

Okup. Lietuvos sol. Vaclovo 
Daunoro koncertas

BIRUTĖ KEMEŽA1TĖ

1979 m. lapkričio 17 d. Drauge buvo toks skel
bimas: “Sol. Vaclovo Daunoro koncertas rengia
mas gruodžio 8 d., šeštadieni, 8 vai., Jaunimo 
centre. Visi kviečiami dalyvauti. Bilietai Vazne- 
lių prekyboje”.

Tokia staigi be jokių paaiškinimų žinutė 
į skaitytojų smegenis trenkė lyg perkūnas iš gied
ro dangaus. Skelbimas apmokamas, kas jį padavė, 
kas yra to koncerto ruošimo iniciatoriai? Tas 
skelbimas yra taip sukombinuotas, kad skaityto
jams pakiša mintį, jog V. Daunoras yra legaliai 
Vakaruose gyvenantis solistas. Jis labai gudriai 
suredaguotas ■— sąmoningai nutylėta, kad solistas 
Vaclovas Daunoras atvyko specialiems koncer
tams iš okupuotos Lietuvos. Gal būt, rengėjai ti
kisi, kad tokiu būdu skaitytojų dauguma (nekreip
dami dėmesio i vardą) apsiriks ir sol. Vaclovą 
Daunorą palaikys jo broliu sol. Ričardu Dauno
ru, kuris 1976 m. su Vilniaus universiteto stu
dentų dainų ir šokių ansambliu atvykęs į Pran
cūzijoje "engiamą tarptautinį folkloro festivalį, 
slapta nuo jo pasitraukęs pasiprašė politinio pa
bėgėlio globos ir pasiliko gyventi Europoje. Be to, 
skaitytojai turėtų žinoti, kad sol. Vaclovas Dau-

noras iš okupuotos Lietuvos atvyko ne vienas, bet 
lydimas koncertų meisterio Roberto Bekonio.

Taip pat yra pravartu pastebėti, kad sol. Dau
noras ir Bekonis yra išleisti į JAV net Šešioms 
savaitėms. Už ką tokia privilegija ir toks komu
nistų didelis jais pasitikėjimas? Tai kas, pagaliau, 
tą koncertą ruošia? Mano turimomis žiniomis, jį 
ruošia iš Kultūrinių ryšių su okup. kraštu šali
ninkų sudarytas Specialus komitetas.

Tačiau prisiminkime ką išeivijos kolaboraciją 
remiančių laikraščių kai kurie korespondentai 
apie sol. Vaclovą Daunorą rašė. Štai vienas pa
vyzdys! Algis Šimkus (1979 m. kovo mėn. 24 d. 
Drauge) “Solisto Vaclovo Daunoro sunkumai Lie
tuvoje” straipsnelyje rašo: “Šią žiemą atėjo žinia, 
kad Lietuvoje pagarsėjęs' ir populiarus operos 
solistas Vaclovas Daunoras paprašė leidimo iš
vykti iš Sovietų Sąjungos. Jisai gimęs 1937 me
tais, taigi jį kaltinti nesugebėjimu atsikratyti iš 
nepriklausomybės laikų paveldėta “buržuazine’’ 
ideologija būtų sunkoka. Tokio lemtingo žygio 
priežasčių tenka ieškoti kitur”.

Toliau paminėjęs, kad V. Daunoras 1959 m. 
baigė Vilniaus konservatoriją, ir 1967-68 m. okup. 
Lietuvos komunistų buvo išsiųstas studijuoti į 
Milano La Scala operos mokyklą, kad 1970 m. lan
kėsi JAV ir suruošė savo rečitalį Chicago's Or
chestra TTaU, paduoda priežastis dėl ko V. Dau
noras prašėsi išvykti iš okup. Lietuvos. Cituoju:

“Deja, taip sėkmingai besivystančioje tarptauti
nio masto karjeroje, laikui bėgant* pradėjo atsi
rasti nusiskundimų. Vilniaus operos direktoriaus 
kėdę užėmus savo balsinio pajėgumo zenitą jau 
baigiančiam perlipti tenorui Virgilijui Noreikai, 
vis dar pirmyn bežengiantis Daunoras pradėjo 
nebegauti svarbesnių vaidmenų. Po kiek laiko 
Daunoras visai iškeliamas iš Vilniaus į žymiai 
menkesnį Kauno operetės teatrą. Vėliau atleidžia
mas ir iš šio darbo ir net iŠ solisto pareigų filhar
monijoje, paliekant jį vien dėstyti konservatori
joje. Į gastroles dabar Daunoras jau visai nebe
išleidžiamas. Nenuostabu, kad jis pasiryžo des
peratiškam žygiui”.

Tačiau, kaip matome, Algio Šimkaus žodžiai 
nepasitvirtino. Sol. V. Daunoras koncertuoti į 
JAV jau yra išleistas ir net su 6 savaičių laiko 
apimties privilegija. Tačiau net pačiam A. Šim
kui pasirodo absurdiška įtikinti skaitytojus, kad 
sol. V. Daunoras prašosi būti išleistų iš okup. Lie
tuvos tiktai dėl nukentėjimo nuo sol V. Noreikos 
pavydo, todėl dar štai ką prideda: “Netenka abe
joti, kad prie Daunoro nesėkmių prisidėjo ir 
karštakrauje menininko gal kartais ir ne visada 
tinkamai atsargiai pareikštos nuomonės ar ir jo 
asmeninės problemos”. *

(Bus daugiau)

K. Donelaičio mokyklos 
mokinių darbai

(Tąsa)
DULKĖS DONELAITYNE

“Lietuvių literatūras skaitymai’’ ir konspek
tai susilaukė netikėtai didelio Pasisekimo kitų 
lituanistinių mokyklų tarpe. Jau tų pačių mokslo 
metų viduryje Pradėjo plaukti užsakymai iš 
įvairių vietovių ir netrukus šis. Kr. Donelaičio 
mokyklų leidinys pasklido po visą pasaulį: juo 
naudojosi Kanados lituanistinės mokyklos, Aus
tralija ir didžioji dalis Amerikos lit mokyklų. Iš 
tikrųjų yra daug lengviau suškaičiuoti aukštes
niąsias lit. mokyklos, kurios “Lietuvių literatū
ros skaitymų” nenaudoja, nes tokių yra mažuma. 
Knyga su konspektais užsakyta net iš Stockhol- 
H’o, Švedijos universiteto bibliotekos ir įvairių 
kt. mokslinių institucijų.

Kr. Donelaičio vadovybė vargu ar galėjo ti
kėtis tokio vadovėlio pasisekimo, Leido jį, nes 
buvo būtidaė reikalas. Leido bijodama užsitrauk- , 
ti didžiulę finansinę naštą, bet leidinio paklausą 
ir mecenatų dosnumas pralenkė hot slapčiausias 
visų viltis.

(K. Donelaičio mokyklos leidinys)
. . (Pabaiga)



f
\

M*r**’ 7

ŠV. RASTO 1 YRINETOJA)
J. Muiikant, 195 Vaa Pelt Avenue, Staten Island, N. Y, 10303

C!

EUDEIKISNaprikUuscmyb^i laiky-ūkininkąJtodyba. prie Nemuno,

OYW*IY*Vn*VlB>>>BKSEEKXaKK9EDCEKECBEC?

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
'■ KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI 

• « «Ar tiesa, kad netolimoje ateityje pritrūks žmonėms vietos ant žemęs? Kai kurie yra pasakę, kad “Žemė jau pripildyta su kaupu”. Apie žemės perpildymą gali manyti tik tie, kurie Dievo nepažįsta ir nežino jo nutarimų. Jis juk yra visos išminties ir tvarkos 
Dievas, galintis įvykdyti visus savo sumanymus ir nutarimus. Psalme 24:1 skaitome: “Viešpačiui priguli žemė ir ko ji pilna, pasaulis ir visi, kurie jame gyvena?. Dar skaitome Izaijo 45.18: “Dievas, kuris padarė žemę ir jis ją sutvėrė; jis padarė ją, kad būtų gyvenama”. Dievas juk žadėjo padaryti visą žemę tobulu “linksmybės sodu”, rojumi ir savo amžinoje karalystėje palaiminti visas žemės gimines. Kada Dievo valia bus vykdoma žemėje taip pat, kaip danguje, tada užteks vietos ir maisto visiems, kurie bus pripažinti vertais amžinojo gyvenimo.

Laidotuvių Direktoriai

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

DK. K. G. DALUKAS 
akUIERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
Medical Building) Tab LU 5-6444 
Pftima ligonine pagal susitarihvį- 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

Negina atvykusių svečiu

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

W**^h«st«r Community klinikos 
. . Medicinos direktorius '

1938 S. Msnhoim Rd., Wostcnostor, IL.
VALANDOS: 3-—d darbo dienomis ir 

■ kas antra šeštadienį 8—3 vaL 
’ Tol.: 562-2727 arba 562-2723

TEL — BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS
‘ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

SPECIALYBE AKIŲ LIGOS 
3907 W«4t 103rd ShW

Vai ag ring pagal riki tarimą

DR. FRANK FLECK AS
; QPTOMETRISTA5
KALBA LIETUVIŠKAI

-į 2618 W. 71 St. Tai. 737-5144
Tikrina akta. Pritaiko akinius ir

> “contact lenses’*
VaL aaal y įsi taring Jždaryta treč.

DR.LE0NAS SEIBUTIS 
inkstu, PŪSIU ir 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
; 2434 WEST S3 rd STREET

Chicagos lietuviai pastatė jėzuitams didelius mūro namus, kuriuose yra įvairių salių, naudojamų kavinėms, parodoms ir pasilinksminimams.Lietuviai eina į jėzuitų namus, bet paskutiniu metu ten vykti darosi pavojinga. Praeitą šeštadienį visai prieš namus buvo užpulta grupė lietuvių, apdaužyta, apvogta ir visai bereikalingai išgąsdinta.Jėzuotų namuose buvo suruošta fotografijų parodėlė. Pasibaigus parodai, fotografijos buvo nuimtos ir nešamos į automobilį, stovėjusį visai prieš jėzuitų namus. Nespėjo parodos ruošėjai priartėti prie savo mašinos, iš tamsos išlindę keturi juodukai pareikalavo pinigų, laikrodėlių, žiedų ir kitų vertybių. Kas nenorėjo duoti, tą apdaužė. O kas bandė rėkti ir šauktis pagalbos, tai tą sumušė.Viską išvalę, vagiliai dingo tamsoje. Didžiosios jėzuitų namų durys dar buvo atidarytos,

bet niekas pagalbos šauksmo negirdėjo, o kas girdėjo, tai tarėsi negirdėjęs. Niekas pro atdaras duris nosies neiškišo, kai keturi juodžiai keturis lietuvius daužė.

kalbimas buvo bendrabučio šei- mane nelaimių matęs, tik namininkės reikalas.Jau kiek vėliau sužinojau, kad mąją klasę, ir vPalangoje būta dvejopu bend- Taip ir teko padaryti.(Bus daugiau)
mojo ranka: ‘Įstosi į paruošia- kas bus gerai’.

xetviruL.
' Offeo 776 ■'830 

į RiflctendlM t*l«f4 *48-5545

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR SHIRURGAS 

Sandra praktika, span. MOTERŲ Ilfee.
OfUaa 2652 WEST STKJ1T 

Tuk PR 8-1223
OFISO VAL; pina.. antrxt, trečted

rabučių: poniškųjų įr neponiš-i kūjų. Poniškuosius bendrabučius laikė ponios E-cevičienė, Babianskienė, Kamniskienė ir dar kelios kitos. Mūsų bendrabutis buvo pusiau poniškas. Mūsų šeimininkė, gerą kulinarijos žinovė, mus malinio gardžiai, sočiai ir poniškais valgiais, čia Eetuvių ir tai pastebėjo popie pirmą kartą išmokau sriubas!valgyti iš atskiros lėkštės, valgant garsiai nesriuobti ir varto-, ti šakutę bei peilį. Ryto' metą ir ;nučių. Policija atvyko, bet ką Į vakarienei, kai žemaičiai įpras-1 tų jiems būdu valgydavo rytais koše su taukais, męs, augštaičiai, gerdavome arbatą, prisidurdami savo sviestu ir iš namų atvežtais sūriais: Apie mūsų

Jeigu būtų du arba trys vyrai išėję, tai bent vieną juodį būtų galėję įtempti į mašiną ir nuvežti policijai. Vietoj gintis, jie pradėjo svarstyti, šaukti policiją, ar nešaukti. Kol nutarė pašaukti, tai praėjo bent 20 mi-

Šv. Kazimiero Lietuviy 
kapiniy reikalaiAtkelta iš 3 ps> prašvilpta 30 m. net greičiau. Tai buvo, tiesiok pažeminimas

GAIDAS- DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

jie galėjo daryti, kai juodžiai prieš pusvalandį buvo dingę.Apdaužyti ir apvogti lietuviai nenori skųstis, kad nepakenktų jėzuitų namams, o jėzuitai net šviesos nepaprašo gatvėj. Jiems1 apetitą niekas • mūsų neklausė:, nebūtų sunku gauti sargą pavojaus valandomis. Už sales paima gražų pinigą, tai bent galėtų vagilius atbaidyti. Anksčiau gatvės buvo apšviestos, bet dabar užpuolikams patogiau.
Nukentėjęs

k

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Chicago^

Lietuviu

Laidotuvių

Direktorių 
Asociacijos

AMSULANSO 

PATARNAVIMAI

TUKIME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE,

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

4.330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

žius ir jam suspaudė širdį, toks kard. J. Cody pasielgimas. Ir to jis nepamiršo, užtai, prieš mišias pasveikindamas įvairiomis kalbomis jų tautybės žmones, lietuvius išskyrė ir jiems atida-i vė pagarbą, pasakydamas ii- į glausiu sveikinimu.‘Mano nuoširdus sveikinimas Amerikos lietuviams. Likite ištikimi Kristui, Bažnyčiai. Branginkite kilnias cautos tradicijas. Tegloboja jus Dievo Motina Marija. Garbė Jėzui Kristui”.Antanas Marma.

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMEjūros oras ir jaunystė tiek sužadindavo noro valgyti, kad sviestas mamos kietai pridėtoje puodynėje tirpo’ kaip, vagiamas.Bendrabučiuose buvo tvarka. Kiekvienam jų būdavo, vyresnysis’ ir žurnalas. Kas mokinių kur išeidavo, turėdavo būti įrašomas. Įrašydavo vyresnysis, o sakramentalinė" įrašo formula buvo, ‘chodil gulintį.’ (ėjau pasivaikščioti), nurodant vietą ir laiką. Vaikščioti buvo leista iki šeštos vakaro. Penkiolika minučių prieš varpelis, girdimas visame miestelyje ir apylinkėje, mums pir- mindavo, kad laikas, namo bėgti. Po šešios reikėjo ruošti pamokos; po šeštos bendrabučius lankydavo mūsų pedagogai, ir būdavo vargo tam, kurio neras- Į davo namie. jSavo' mokslo kelią aš piadė- jau suklupdamas: laikiau egzaminus Į pirmąją klasę ir virtau. Nepasisekimo priblokštas ir iš klasės išėjęs koridoriun pravir- |kau, — griuvo mano svajonės. Kaip tik lud riet koridoriumi bėgęs lotynų kalbos mokytojas Vasilkov, atrodė', daugiau už

SUSIRINKIMŲ

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

Telef. 476-2345

Stepono Kairio atsiminimai.(Tęsinys) pačiame miestelio pakraštyje, o už Jurgučių sėdybos ėjo laukai.Žemaičiai turėjo už mus aug- štaičius geresnes sąlygas mokytis. Mokslo metų pradžiai jie Palangon atvažiuodavo sunkiai krautais vežimais, kuriuose iš namų atsigabendavo svarbiausių valgio' produktų tiek, kad jų užtektų iki Kalėdų. Po Kalėdų atvykdami atsiveždavo valgio kitai metų pusei. I’gų metų praktika išdirbo pristatytinų produktų normas, ir jos buvo beveik vienodos visuose bendra-1 bučiuose. Pinigais žemaitis mokėdavo tik už valgio ruošimą, butą, kurą ir kaikuriucs kitus patarnavimus. Mes, augštaičiai, ne tik Jurgučių, bet ir kituose bendrabučiuose už savo pragyvenimą mokėdavome pinigais, po aštuonis rublius mėnesiui; žibalą lempai turėjome patys

PALANGOS
PROGIMNAZIJOJE

Lietuviu Žagarės klubo .priešmeti- nis susirinkimas įvyks sekmadienį, , lapkričio 25 d,, 1 vai, popiet Anelės šešta' progimnazijos I saloje. 4500 So Talmari \Ave. Nariai -- - kviečiami atsilankyti, nes yra svar- ibių reikalu aptarti ir išrinkti naują valdybą. Bus ir vaišės.Rožė Didžgalvienė, rast.Apsigyvenau Palangoje kartu su savo kaimynais, Jankausku ir Keblu, mažame Jurgučių bendrabuty. Dviejuose kambarėliuose tilpo dar ketvirtas — debeikietis Jurg s Gogelis ir pastogės kambaryje vienas pats gyveno jau minėtasis Aleksanl- ras Vaitkevičius, — tai ir visas bendrabutis. Visi mano mokslo draugai buvo ketvirtosios klasės ir visi, be Vaitkevičiaus, ruošėsi važiuoti Kaunan. Gretimame jau pasenusiame name buvo antras bendrabutis, kur, be kitų, gyveno Kazys šaulys, bū- simašis prelatas, ir nepaprastai malonaus būdo mokinys šablic- kas. Gatvės pasukime buvo matyti dar vienas bendrabutis, — iš šiaip kiaurai per visą Palangą. Pati mūsų gatvė, rodos, Smėlio gatve vadinama, buvo pirktis, taip pa* ir cukrų. Aps-

TeL: OLympic 2-1003

TeL YArdg 7-1911

Tol. WA 5-8063

^JvernightWonder 
Pili forConstipationniaia 2-4 vaL popiet ir kita laiku 

pagal roaitarima-

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ.

v F ŠILEIKIS. O. P.
i ORTHOPKDAtt-PBOTEZJSTAf 
Jhk Aparatai - Protezai. Mėa. bau- 
C* dažai. Speciali pagalba tOlom 

(Aren Supports) ir t t,

2to0 West 43rd Stw Chkaa*. VL M429 
TeteGi PRaapact MOM

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, UI.

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVĖ. Tel: TAid. 7-M01

TeL: YArds 7*1138 - 113S

Propramo* v*44|«

I NAUJUMO*."'CHICAGO V ILL 23, ]!»79

RADIJO IŠIMO* VALANDOS
Vl««t Ii W0PA,

Vedėja, Aldona Oaukus 

Talofų HPmįeck 4-24 U 

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

Savings
(Minimum $500) 

O-’ificatp

Kasdien quo pirmadienio iki 
penktadienio 9 vai. vai.

Viao« laidos ii WOPA. stoties, 
banga 1400 AM.

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

2646 W. 71*t Stre*
Chicago, Illinois 60621

Telef. 778-5374

‘Lietuvos Aida?
KAZt RRAZDŽIONYT*

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAW1CZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7*1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hill#, HL 974-441C

DR. C. K. BOBELISProstatos, inkstų ir šlapumo takų chirurgija.-'
'... 5025 CENTRAL AVĖ.

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

, PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudė 

' ŽEMA KAINA

Apdrausta* parkrauatyma* 
i' ’ H jvalriy aHtumv.

ANTANAS VILIMAS
Tai. 376-1882 arba 3 T 6-5 996

.♦.J, HIA» r Ulbi AS4

Nuo
1914metuV

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namų 
paSKOlų roiKaius visos mfr 
sų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodyta 
pasitikėjimą. Mes norėtu
me būti jums naudingi u 
ateityje.

Sąskaitą apdraustos 
iki $40,000

2657 W. 69 STREEY 
Chicago, IL 60629 t 

Tel. 925-7400
3929 SO. HARLEM AVE., 

Bridgeview, IL 60455 
Tel. 598-9400

m
MIDLAND 
SAVINGS 
and loan association 
4040 ARCHER AVENUE

CHICAGO, ILL. 60632

PHONE 254 4470

Passbook Savings.

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’re right 
back on schedule Smoothly, 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 EX-LAX

Some 180 typical American homes can be heated for a 
year with the fuel savings a Chevrolet auto plant in Detroit 
Is getting from car parts before they even go Into the auto
mobile. The fuel gas is being saved at Chevrolet’s Detroit 
Gear & Axle plant In a simple metal testing procedure being 
performed here by Hazelta Fuqua. The electronic apparatus 
identifies pinion gear forgings which need to be heat treated 
before they can be machined. Formerly all pinion gear forg
ings were put through the heat treating furnace. By selecting 
only the ones which need the heat treatment, some three 
million cubic feet of gas per moath,~ax 36 million cubic



LIETUVOS KARIUOMENĖS ATKŪRIMAS;
.šiemef sukanka 61 metai, kai saugos vieeiuinisteriu pasikvie- 

buvo atkurta Lietuvos karino tė nemokantį lietuviškai neaiš
kios kilmės gen. Kondratovič, o 
antruoju viceminisleriu lietu
viu karininkams prisistatė J. 
Aukštuolaitis. Apie šį “vicemi- 
nisterį” karn. V. G. — Glovac-

sukanka 10 m. kai mirė Myko
las Sleževičius, kuris pakvietė 
savanorius ginti tėvynės laisvę. 
Ta proga susipažinkime kaip 
vyko mūsų kariuomenės atkū
rimas.

Po ilgų metų priespaudos, lie
tuvių tauta nusikratė vergijos 
pančius ir pasiiyžo būti laisva 
ir nepriklausoma. Tai buvo lai
mingasis mūsų tautos pavasa
ris, kuris išaušo 1918 m. vasa
rio 16 d. Jį oficialiai paskelbė 
rinktinių tautos vyrų būrelis 
Lietuvos sostinėje Vilniuje. Pas- tauen) pirmininku ir General-j 
kelbus nepriklausomybę, tuoj komandos 
buvo susirūpinta ir kariuome
nės atkūrimu. Nes ginkluota jė
ga buvo reikalinga palaikyti vi
daus tvarkai ir gintis nuo išo
rės priešų. Tuo reikalu pirmieji 
pradėjo rūpintis sugrjžusieji iš 
Rusijos liet, kariai. Jie regis
travosi Valstybės Taryboje ir 
karininkai sudarė kariuomenės 
organizacinį branduolį.

Kaip rašo kariuomenės atkū
rimo istorija, pirmuoju iš kari
ninku užsiregistravo Kazvs Škir
pa, o iš kareivių — Stasys But
kus. Registracija buvo daroma 
slaptai, kad nesužinotų vokie
čiai. 1918 m. spalių 16 d. Vilniun 
atvyko pirmieji savanoriai, vi
so 11 vyrų. Spalių 17 d. vakare 
pirmą kartą Vilniaus kareivir/*- 
se sugiedotas Tautos himnas. 
Lapkričio' 1 d. prie Valstybės 
Tarybos durų pastatyta pirmo
ji mūsų karių sargyba. Kariuo
menės organizavimas dar vis 
ėjo labai sunkiai, nes neturėta 
gerų ir tam darbui pasišventu
sių organizatorių.

1918 m. lapkričio 11 d. A. Vol
demaras sudarė pirmąjį minis- 
terių kabinetą. Bet šita vyriau
sybė visiškai nesirūpino pariuo- 
menės atkąrimu ir apie ją kam, 
V. Grigaliūnas — Glovackis sa
vo atsiminimuose rašė taip:

. . Toji vyriausybė buvo nu
sistačiusi paskelbti amžiną ne
utralitetą, atsisakyti nuo kariuo
menės ir pasiremti vien milici
ja vidaus tvarkai ir saugumui 
palaikyti. To'dėl šis ministerių 
kabinetas ir buvo vėliau vadina
mas “amžinojo neutraliteto vy
riausybe”.

Šiame kabinete krašto apsau
gos ministerio pareigas ėjo (jo
kioje kariudmenėje netarna
vęs) min. pirm. A. Volde
maras. Jis pirmuoju krašto ap-

kis rago taip:
“. . . Dauguma buvo, jį pirmą 

kart išvydę, visi mes lik iš jo 
paties išgirdom, kad jis yra 
krašto apsaugos viceministeris, 
nes apskritai paėmus, kai ku
rie, kaip- pvz., aš, žinojome, o 
kili girdėjo, jį esant Vyriausios j 
okupantų Kareivių Tarybos* 
(Der Hauptsoldaienrat fuer Lū-

Cenzūros Skyriaus 
viršininku. Ir lietuviai karmin

tt&Ėidii

Lietuvei kariuomenė buvo gerai ginkluota pagal to moto karo reikalavimus, čia matomai priešlėktuvinis dalinys.

zatorius Mykolas Sleževičius, pių atstovais, kviesdamas susi 
kai labai nustebo, kai paaiškėjo,!-j'aj vertas ypatingos pagarbos 
kad jis, buvo A. Smetonos ir A.Įvyrąs, nes jis pašaukė savano- 
Voidemaro iš okupantų Gene-|rjUS) išjudino visus į darbą ir 
ralkomandos iškviestas antruo-į j£Ova su Lietuvos priešais. Į 
ju krašto' apsaugos viceministe- bendrą darbą kvietė ir anuome- 
1111 • -tinį Tarybos pirm. A: Smetoną.

Apsaugos štabe gen. Kondra- Jis pritarė apsigynimo organiza- 
tovič pasiūlymu, svarbiausias-vimui, bet pats ir dalis vyriau- 
vielas užėmė rusai karininkai.1 sybės skubiai išvyko į užsienį. 
O kai A. Voldemaras išvyko į Bet. M. Sleževičius nebėgo iš 
užsienį, tai Kondratovič j’autė- Lietuvos ir pasiruošė ją ginti, 
si esąs Lietuvos ginkluotų pajė- Krašto apsaugos ministerių pa- 
gų valdovu ir dar griežčiau ir į kvietė lietuvį karininką Myko- 
atviriau ėmėsi vykdyti savo ru-|lą Velykį ir pradėjo kurti Tie
sišką politiką. Ta Iširusia ,‘am-ltuvos kariuomenę. Tauta tuoj 
žinojo neutraliteto vyriausybe” į išgirdo ir įvertino to didžiojo 
ir gen. Kondratovič pragaištin-Į karo šauklio pavojaus balsą. Ir 
ga veikla buvo labai nepatenkin-• vyrai palikę arklą, knygą, lyrą, 
ti jaunieji lietuviai karininkai. įšėjd savanoriais tėvynės laisvę 
ir jie surudšė sukilimą. Tuomet t ginti ir tą pareigą sąžiningai iš
buvo sudarytas stiprus koalici-Įpildė. 
nis M. Sleževičiaus vadovauja-: Vėliau Įvyko staigių pasikei- 
mas ministerių kabinetas ir pa-:timų. A. Voldemaras,, kuris vi- 
keista kariškoji vadovybė. Išga-*siškai nesistengė atkurti mūsų 
ma Kondratovič pabėgo iš Lie-j kariuomenę, buvo išrinktas Sa- 
tuvos, o rusai buvo pašalinti iš.vanorių Sąjungos garbės nariu, 
vadovaujamų vietų. Kaip rašo;apdovanotas ordinais ir meda- 
karn. V. G. - Glovackis “šitas j liais. O ką, gi gavo M. Sleževi- 
pirmasis sukilimas davė pradžią! čius, kuris pašaukė savanorius 
bei impulsą pirmajam kovos ir visą laiką jais rūpinosi? 
prieš bolševikus orgąm^avimdį M.Sleževičiusvisuometpalai- 
laikotarpini”. (Visos citatos su- kė glaudžius ryšius su Lietuvoj 
rinktos iš “Santarvės’’, 1955 m.: reziduojančiais atstovais ir 
Nr. 45.). ; kruopščiai sekė užsienių spau-

Lapkričio 23 d. buvo'išleistas Į dą. Tai jis jau iš anksto'numatė 
pirmasis krašto apsaugos mini-j besiartinančią pasaulinę audrą 
sterijai Įsakymas. Vienas svar- ir mažosioms tautoms gresian- 
biausių to įsakymo punktų, tai tį pavojų. Tai 1938 m. jau jis 
buvo pavedimas karn, J. Galvy- tarėsi su kitų demokratinių gru- 
džiui — Bykauskui organizuoti --------------------------------------------
pirmąjį pėstininkų pulką: Iš ši • 
diena tapo mūsų kariuomenės-, 
švente, kurią mes minime kiek-; 
vienais metais.:

1918 m. gruodžio 24 d; buvo; 
sudarvtas antrasis ministerių 
kabinetas.^Ji sudarė žymus vals
tybininkas/ kovotojas- ir. organi-

rūpinti, kad tie skaudūs įvykiai -
gali mus užklupii dar nepasiruo- TRUMPAI I
šiušius. Tuo tik-du kreipėsi ir ii
anuometinę vyriausybę, susirū- *
pinti konkrečiomis gelbėjimosi
priemonėmis. Dėja, jo pastan-| — Edmundas Vengianskas, 
gos nebuvo suprastos ir įvertin-'Gen. Daukanto Jūrų šaulių kūč
ios. Atėjo nelaimingieji 1939 pOs pirmininkas, gabus organi
ni. Lietuvos žemę trempia rau- • zatorius, veiklus ramovėnas ir 
donosios įgulos, o M. Sleževičių iškilus viuo'menės veikėjas taip
sunki liga paguldo j lovą. Sirg- pat spaudos bendradarbis, pa-
damas labai sielojosi, kad jau rėmė Naujienų leidimą $25 au- 
nebėra nepriklausomos Lietu- ka. Ta proga malonu skaityto- 

O kuo tuomet “sielojosi; jams pranešti, kad E. Vengian- 
Tautininkų partiją? štai tauti- skas yra automobilių pardavė

jas

vos.

ninku spaudo's ištrauka: Hollingshead bendrovėje 
“. . . šiais melais nutarėme’prĮe 5į.tos jr Western Ave.

gruodžio 17 paminėti susirinki
mais, paskaitomis ir spaudoje, j — Antanas Marma iš Brigh- 
Tai bus dvyliktosios sukaktuvės, ’ ton Parko, veiklus visuomeni- 
kurias reikėtų prasmingai ir cinkas ir Lietuvių Spaudos klu- 
rimtai paminėti 
1939 m. Nr. 46).

(“Vairas”, Ko sekretorius, lankėsi Naujie-

Mykolas Sleževičius mirė 1939 
m. lapkričio 11 d. Jo mirtis su
krėtė visą Lietuvą. Velionį Į ka
pus palydėjo vyriausybės atsto
vai, diplomatinis korpusas ir 
minios žmonių. Po jo mirties 
prabėgo keletas neramių mėne
siu ir Lietuva neteko laisvės ir 
nepriklausomybės. 1940 m. ko
munistinė Rusija okupavo mū
sų tėvynę ir išsklaidė taip sun
kiai ir rūpestihgai M. Sleževi
čiaus sukurtą Lietuvos kariuo
menę.

uose SLA organizacija reika-' 
lais. Ta proga jis Įteikė $10 au
ka. Dėkui. > -

V. Vytenietis.

— Dėkui poniai Annai Janu- 
sauskas iš Chicago's pietvaka
rių, pratęsusiai be raginimo' 
prenumeratą ir įteikusiai $74j 
auką. Taip pat dėkui tos apy-J 
linkės tautiečiui, užsisakiusiam j 
Naujienas 4 mėn., bet pavardės; 
prašiusiam neskelbti. ■ - - J

— Bruno Dapkus iš- Cicero,; 
prieš metus pradėjęs prėnume-; 
ruoti Naujienas, tapo jų rėmė-' 
j u, atsiųsdamas su sekančių; 
metų prenumerata $7 auką. Dė-; 
kui. i

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, žamė — 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, Ill. 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 TO 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 pasirinkimai 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTI

Įvairi apdrauda —INSURANCE
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- 

kam nuomininkus
4243 W. 63rd SL, Chicago

Tel. 767-0600.

HELP WANTED — MALI 
Darbininkę; Reikia

2

Order Fillers — 
Material Handlers

i Needed for wholesale produce 
firm located on Southwater 

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

Must speak English.

829-6555
Mr. Noel

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leldimg. 
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 pensininkams
Kreiptis:

A. LAURAITIS 
4645 So. ASHLAND AVĖ. 

523-8775

Laikrodžiai ir brangenybė*
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 6<5th Street 
Tel. REpublic 7-1941

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Ava. 
Chicago, 11L 60632. Tel. YA 7-5980

M. i I M K U S
Notary Public 

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

šymai ir kiloki blankai.

HOMEOWNERS POLICY

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

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

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti —kreipkitės Į Lietuvių įstaigą:

American Travel Service Bureau
9727 S. Western Ave^ Chicago, UI- 60643

Telef. 312 238-9787
• Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvų, traukinių. laivų kelio

nių (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir Intus kraštus; 
Sudarome, iškvietimus giminiu apsilankymui Amerikoje ir teikiame infer- 
macijas visais kelionių reikalais.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik teisia rezervuoti vietas 
Iš anksto — prieš 45 - 60 dienų.

p SOME CHICAGO MOTOR CLUB TIPS ON

EXPRESSWAYDRMMr
DON'T CUT IN BETWEEN CARS 
THAT ARE ALLOWING- SAFE

YOU'LL. RUN INTO TROUBLE »F 
THERE'S A SUDDEN STOP WHH-S

IF you PRIVE AT THE 
AMV//1/4ZV SPEED ST>y *4 
THE R/GMT LANE. «»MB

SIUNTINIAI I LIETUVA
/ ‘ MARUA NOREIKIENE

2608 West 69th St, Chicago, DI. 60629 « TeL WA 5-2787

MAISTAS Iš EUROPOS SANDELIŲ

— Ponia Elzbieta Jodinskas 
iš Detroito, be raginimo pratęs- 
dama prenumeratą, savo gerus 
linkėjimus atlydėjo $5 auka. 
Tos apylinkės tautietis užsisa
kė Naujienas 6 mėn., bet pavar
dės prašė neskelbti. Dėkui už 
auką ir už dėmesį.

-— Muz. Vincas Mamaitis, Eli
zabeth, N.J., šv. Petro ir Povilo 
Lietuvių parapijos vargoninin
kas ir cho'ro vedėjas, išėjo pen
sijon ir po Naujų Metų išvyksti 
Sunny Hills, Fla. Nuosavuoise 
namuose ten jau gyvena žmons

1 j Olga Mamaitienė. Naujuoju var- 
* gonininku bus muz. M. Jetkaus-

Sheet Metal Layout
Manufacturer of sheet metal prod
ucts has an opening for individual 
with experience. Must be able to 
work from drawings, samples and 

make own set ups.
PAID hospital and pension plan.

Cal! Mr. Frank
227-2288

s._________________f

F. Zapolis, Agent 
3208'/2 W. 95th St 
Everg. Park, 111, 
60642, - 424-8654

trait mm

IM1UBAMC1

State Farm Fire and Casualty Company

NAMŲ REMONTAS
Langai — Durys — Porčial — Co- 
mento laiptai — šaligatviai ir kito.

Kalbame lietuviškai
Tek 476-5635

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St, Chicago, BL 60629. — TeL WA 5-2797

DIAMOND HEAD 
RESTORANAS

SAV. ZITA IR RIČARDAS 
SHLAUSTAS

Pietūs, vakarienė, užkandžiai — vienam, dviem ar dviems šimtams. 
Amerikoniški, lietuviški ir japoniški valgiai — mergvakariams, ves

tuvėms, krikštynoms ar laidotuvių užkandžiams.
Skambinkite Zitai arba Ričardui.

Lobster $7.95, Strip steak $5.50, Butt steak $4.95.
Kugelis, dešros, įvairios žuvys, steikai, viščiukai, antys 

ir kitokie patiekalai.
Atdaras 7 dienas savaitėje nuo 11 vai. ryto iki 2 vai. po vidurnakčio.

3321 W. Columbus Drive, Chicago, III.
Blokas Į rytus nuo 79-tos ir Kedzie)

Tel. 925-1678

ras ruošia muz. V. Mamaičiui 
išleistuves gruodžio 1 d. para
pijos salėje. Muz. V. Mamaitis 
reiškėsi visuomenėje. Jis 10 me 
tų buvo žurnalo “Muzikos ži- 
nio's” redaktorium. Išleistuvių 
balių globoja kun. kleb, Petras 
žem eikis.

— ZARASIŠKIŲ klubo me
tinis susirinkimas Įvyks sek 
madeinį, lapkričio 25 d., 2:0C 
vai. p.p., Vyčių salėje, 2455 W. 
47th St Yra daug svarbių rei
kalų aptarti. Prašome narius 
gausiai dalyvauti. Bus renka, 
ma valdyba. Po susirinkimo 
bus vaišės. Valdyba

— Važiuojame į Floridą - Sun 
ny Hills ir yra vietų, Galime 
piimti keleivių.

Skambinti 737-1717.
• SPECIALI 20% NUOLAl 

DA PRISTAČIUS ŠĮ SKELB 
VIĄ. Auksiniai ir sidabriniai n 
'.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.). ....

Filina Sadauskaitė-Braunienė 
scenoje vaidybos ir dainos srity
je ėmė reikštis dar Marijampo
lės gimnazijoje tebebūdama. 
Įsigijusi gailestingosios seselės 
profesiją ir dirbdama ligoninė
se, kurį laiką nuo savo pamėgter 
sios srities turėjo susilaikyti. Iš
tekėjusi už vyro pianisto Vie
nos Konservatorijos prof. Juli
jau v. Braun, gyvendama Lietu- 
zoje, visą laiką buvo muzikų — 
nenininkų aplinkoje.

Karo metu atsidūrusi Vaka- 
,'ų Vokietijoje, dalyvavo tremti
nu stovyklas lankiusiame dai- 
ios ir muzikds meniniame vie
lele.

Vyrui mirus gyvendama Či
kagoje, dalyvavo “Pirmyn” cho- 
•o, vadovauto muz. K. Stepona
vičiaus, statytose operatėse 
(“Kornevilio varpai’’, “čigonų 
larenas”, “Grafas Luksenbur- 
;as”), jose gaudama atlikti ir 
kai kuriuos solo partijos vaid
menis. — Iki šiol tebepriklauso 
ryčių chorui ir Dainininkų Bū- 
•eliui.

F. Braunienė prieš trejus me- 
us (R) LB atstovų suvažiavimo 
lobūvyje, T. Serapinienei paruo- 
us, Vinco Krėvės “Žento” iš* 
rankoje atliko neleimingos nuo- 
akos Marytės Mėrūnienės vaid
menį.

Lapkričio 25 d. 3 vai. po pie- 
ų ją vėl matysime Marquette 
’arko lietuvių parapijos salėje 
Petro Vaičiūno veikalo “TL’Š-

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

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

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

Chicago, UI. 60629

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

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

MARQUETTE PARKE prie Kedzie 
išnuomojamas 4 kamb. gražus butas, ‘ 
apšildomas radijatoriais, suaugu- 
ūems. Yra garažas.

Tel. 778-4690. * -

Išnuomojamas 5 kamb. apšildomas 
radiatoriais butas suaugusiems Mar
quette Parke prie Kedzie. Teirautis 
po 5 vai. vak. Tel. 737-7397.

MARQUETTE PARKO 71-os 
ir Richmond gatvių apylinkėje 
išnuomojami naujai atremon
tuoti du kambariai ofisui arba 
viengungiui.

Skambinti: 925-7612

ČIOS PASTANGOS” ištraukoje, 
čia ji atliks ūkininkų Daubų 
augintinės Barboros vaidmenį.

Ištrauką scenai pritaikė ir 
Dainininkų Būrelio narius pa
ruošė Teodora Serapinienė.

I.S.
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