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SAUGUMO TARY SVARSTO IRANO
AMERIKOS LIETUVIU TARYBOS CHIH*

SUVAŽIAVIMO REZOLIUCIJOS N. VIETNAM
Amerikos Lietuviu Tarybos 

suvažiavimas^ -įvykęs 1979 m. 
spalio 12 d. Clevėlande, Ohio, 
Hollėnden Ho'use viešbuty, pri
ėmė šias rezoliucijas:

1. Suvažiavimas kviečia JAV 
lieturių visuomenę sugretinti 
jėgas ir bendromis pastangomis 
siekti tautai Jaisvės.

Okupuotos Lietuvos tautiečių, dienos ir kitomis progomis au 
P yRač jos jaunimo ryžtas ir 
pasiaukojimas, jų g y v y b ė s 
a ukom i s paskelb tas ATaiš^'ės 
Lietuvai!’’ šūkis tebūna mums 
visiems įkvėpimu’ ir stiprintoju 
Lietuvos vadavimo siekimuose. 
.. 2- Suvažiavimas! prašo Ame
rikos Lietuvių Tarybą sudarant 
čių organizacijų vadovybes, kad 
paragintų. save' padalinius akty
viau'prisidėti prie Vasario 16 d. 
minėjimų organizavimo, aukų 
Altai rinkimo ir jo darbų rėmi
mo.

3. Suvažiavimas pasisako 
prieš JAV lietuvių centrinių or 
ganizacįjų vadovaujančių asme
nų lankymąsi okupuotoje 'Lie
tuvoje ir lietuvių jaunimo siun
timą į Vilniaus Kapsuko Uni
versiteto ir kitokius kursus.

Žuvo 146 piligrimai
J ID D A, Saudi Arabija. — 

Greitosios pągeibos specialistai 
apžiūrėjo' sudužusį Pakistano 
lėktuvą ir rado tik 146 keleivių 
ir 11 Įgulos narių lavinus. Lėk
tuvai vežė atgal j- Pakistaną 
muzulmonų .maldininkus, lan. 
kiusius' Meką. Kai kurie jų bu
vo pakliuvę. į radikalui užėmu
sių. Meką; nelaisvę. >

Lėktuvas sudužo pirmadienį 
sunkiai prieinamuose Hizaz 
kalnuose prie Raudonosios jū
ros. Avarijos priežastis-—.užsi
degusi elektros sistema.

Airiu teroristai pradėjo 
Kalėdų ofenzyvą

BELFAST, šiaurės Airija 
(UPI)-. — Pirmadienį airių te. 
roristai išsprogdino 21 bombą 
devyniuose miestuose. Nuken
tėjo’ traukiniai, jų stotys, vieš
bučiai, krautuvės ir prekybos 
centrai. Sužeisti 7 civiliai ir 2 
britų kareiviai. Pareigūnai tvir
tina, kad tai yra detaliai supla
nuota ir koordinuotai įvykdyta 
akcija. Jie daleidžia, kad tero
ristai pradėjo Kalėdų ofensyvą.

Sprogimai įvyko Belfasto, 
Omagh, Strabane, Dungannon, 
Loughborough, Lisnaskea ir 
Bclleek miestudse. Traukinyje 
tarp Belfasto ir Lisburn buvo 
rastos 2 bombos. Keleiviai bu
vo iš traukinio evakuoti. Įvykus 
sprogimui, nukenteio tik 2 va
gonai. 1

k ale n dorelis

Lapkričio 28: Maura, Soste 
nas, Vakarė, Rimgaudas, Gim
butas.

Saulė teka 6:54, leidžiasi 4:22, 
Oras vėsus, gali snigti.

4. Suvažiavimas dėkoja vi
siems JAV lietuviams, Altos 
skyriams ir bendradarbiaujan
čioms organizacijoms už suteik 
tas aukas, įgalinančias Altai ves
ti Lietuvos bylą ir stovėti Lie» 
lovos laisvinimo pozicijose.

Tuo pačiu suvažiavimas kvie
čia visus tautiečius Vasario 16 

kori Lietuvos laisvinimo reika
lams ir aukas siųsti Alios val
dybai.

5. Suvažiavimas, išklausęs ir 
priėmęs Altos pirmininko, kitų 
valdybos narių ir iždo globėjų 
pranešimus, reiškia jiems vi
siems nuoširdžią padėką už at
liktus darbus Lietuvos laisvini
mo veikloje.

6. Suvažiavimas paveda Alios 
valdybai padėkoti visiems ku
rie jį sveikino ar šia proga Al
tą parėmė auka.

Rezoliucijų komisiją sudarė: 
. pirm. Teodoras. Blinstrubas, 
Vladas Bakūnas.Ąle na Devenie; 
nė, Vytautas Jokūbaitis, Alek
sas Laikūnas, dr. Kazimieras 
Pautienis, Pranasr Razgaitis, 
Juozas Skorubskas, kun. Adol. 
fas Stasys, dr. Vladas Šimaitis. 
Ta pati komisija paruošė ir 
Kongreso rezoliucijas.

ALTos Informacija

Kinijos kariai reikalauja 
demokratijos -

PEKINAS, Kinija. — Kinijos 
kariai, ilgus metus mokyti klau
syti vyriausybės, pradėjo naują 
politikos kryptį, gavo leidimą 
pritarti naujai pozicijai, lei
džiančiai žmonėms Įvairiai gal
voti. Ne visi gali iš karto susi
gaudyti, kodėl vyriausybė kai-, 
talioja įsakymus. Kareiviams 
buvo suprantama, kai vyriausy
bės įsakymas buvo trumpas ii 
aiškus, o dabar to aiškumo jau 
nėra. Jie nesupranta, ką karei
viai turės daryti, kai krašto dau
guma eis visai kitais keliais. 
Tada sunku bus ir kareivius su
valdyti, nes daguma jau bus ki
tais keliais nukrypusi. Seni par
tijos nariai bijojo tokio skilimo, 
todėl jų dalis ir dabar nieko ne
nori žinoti apie siūlomas pakai
tas. Tuo tarpu jaunimas naujo
vių nebijo, įsitikinęs, kad prie jų 
galės priprasti ir vėliau iš jų 
gaus daugiau naudos.

Chicagos transporto 
problemos

Chicagos administracija’ ir 
tranzito pareigūnai svarsto, kaip 
tinkamiausiai panaudoti $1,2 
bilijonų federalinių pinigų, skir
tų Crosstown greitkeliui, kuris 
nebus statomas. Vieni siūlo re
montuoti vidunniesčio greitke
lius, o kiti - statyti naują greit- 
kelj link Chicagos pietvakarių.

Abiems projektams 
neužtenka.

pinigų

— Washington© politiniuose 
sluoksniuose kursuoja žinios, 
kad Chomeini režimas, ilgai- 
neišsilaikys. Politikosr,planuoto
jai nori užtikrinti, kad sekanti
Irano vyriausybė . .būtų drau- aukštus, sudegintas ir sveikas 
giškesnė Amerikai. , išlikusias minąretes ., vanden-

Scuth China

S. VIETNAM
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UŽ MINAREČIŲ DEGINIMĄ RUOŠIAMI GREITI 
TEISMAI SUIMTIEMS ŠIJITAMS

RIJADAS, Saudi Arabija. 
Sekmadienį vakare oficialia, 
buvo paskelbta, kad buvo su 
imti visi šijitai, penkias diena; 
besirandantieji didžioje Me
kos moškėj e, bet šiandien pa
aiškėjo, kad toje pačioje mc 
škėje, pogrindyje, dar yra d 
kambariai,, kuriuose yra gru
pė šijitų su keliais imamais, 
Korano aiškintojais. Minėti 
imamai priešinasi šijitų reika
lavimams. Jie nenori duoti pri 
vilegijos vien tik šijitams, nes 
Koraną aiškina ir kiti žmo
nės-

ŠIJITAI PADEGĖ 4
mečetes

gruTardymas parodė, kad 
pč šijitų matydama, kad 
teks į Sąiidį Arabijos karių 
rankas,' padegė 1 minaretes. 
Sumanytojai ir minarečių pa
degėjai atskirti nuo kitų ir pri
valės aiškintis teisme Jiems 
gal] būti nukirstos galvos mie
sto aikštėje.

Saudi Arabijos vyriausybė 
turi įsteigusi informacijos mi
nisteriją. Ją tvarko ministeris 
Abdo Jamįni. Skelbdamas 
spaudai ir gyventojams pirmą 
pranešimą, jis jau, tada paste- 
bėjo, kad visi 200 maištininkų 
šijitų sekmadienio vakare, pa
teko į armijos rankas bet ke
liems pavyko laiku pasprukti 
j pogrindį ir ten užsidaryti. 
Kareiviai nenorėjo vartoti jė
gos ir mesti juos laukan. Jie 
žinojo, kad be maisto ilgai ne
galės rūsyje slaptis, užtat juos 
ten ir paliko. , , 4.-,

Kareiviai, kontroliuoja ..visą 
ipąldyklą, vi^us tris pastato

Tailande, Kambodijos pasienyje, yra tremtinių stovykla, kurioje 
siaučia badas ir ligos. Ponia prezidentienė savo akimis tai matė. 
Dabar paaiškėjo, kad stovyklas valdo Kambodijos komunistai, 

kurie dalį pasiųsto maisto siunčia Į Vietnamo komunistų 
okupuotą Kambodiją.

tiekį maldyklą ir kitus pasta
tus bei sales. Dar neatidarytos 
durys į rūsį- Jos uždarytos iš 
vidaus. Prie rūsies durų visą 
laiką stovi sargybos. Papras
tas kareivis jų nepakels. Suim
ti šijistai tvirtina, kad suimtų
jų tarpe yra keli Saudi Arabi
jos šijitai, b« šitas reikalas 
dar nenustatvtas.

PATARIA IŠVAŽIUOTI 
ISLAMO KRAŠTU

WASHINGTON, D. C.—Val
stybės departamentas patarė vi 
siems ambasadų ir konsulatų 
tarnautojams, dirbantiems ne 
būtinus darbus, išvažiuoti iš 
islamo kraštų. Amerikiečiai 
jau turi bėdos Irane, Afganis
tane ir. Pakistane. Kalkutoje 
amerikiečių centrus puolė fa. 
natiškos muzulmonų grupės, 
kai gavo žinią apie tariamą 
“'amerikiečių” įsiveržimą i Mc 
kos didžiąją moshę. Bet kai 
buvo paaiškinta apgaulinga ži
nią, lai Indijos muzulmonai at 
siprašė amerikiečių už Įtari
nėjimus be pagrindo. Jei Pa
kistano diktatorius būtų tuo
jau pasiuntęs kareivius Ame
rikos ambasadai ginti, tai ji ne 
būtų1 buvusi sudeginta. Daba: 
Islambado blz’neriai siūlosi pa 
tys atstatyt, sudegintą Ameri
kos ambasadą, bet apie jos at- 
tatymą tiio tarpu niekas dar ne 
kalba- Pasirodo, kad JAV tur. 
dešimt ambasadų islamiško
se valstybėse. Niekas nežino, 
kurioje pirma gali užsiliepsno
ti fanatiku aistros. Patvs vai- V w
dovai nežino.

> .Specialistai apskaičiavo 
kad Venesueloj dar yra 50G 
bilijonų aliejaus statinėlhj. Ly
giai tiek; pat statrnėliu yra ir 
Saudi Arabijoje;**

PHILIPPINES

: buitys vadina
... gangsteriais

RIJADAS,'At'foija. — 
Arabai tp* a^uja smarkiai 
bausti šir to. kurie buvo is-r*rv- 
vę į Mekos šventykla vidų ir 
dviejuose karriha- nuošė laikė 
įkaitus.

— Tuos gangsterius, reikia 
smarkiai nubausti už maldyklos 
ir tvarkos ardymą. — pareiškė 
naftos pramonės ministeris Ja- 
mani.

Į vidų įsiveržė karaliaus ulo
nų daPnys. kuris be pasigailė
jimo atėmė ginklus ir įvedė 
tvarką, šeichas Jamani pranešė, 
kad ulonams pavyko suimti 
maištininkų vadą, prisilaikiusį 
Irano mulos Chomeini įsakymų. 
Jis turės aiškintis teisme už pen
kių dienų netvarką koplyčioje.

Saudi Arabijos vyriausybė 
iki šio meto atsisakė daryti ga 
lutinj pareiškimą apie žuvusių 
skaičių.

Sulaikyti septyni piratai
BANGKOK. Tailandas. — UPI 

agentūros žiniomis. policija 
areštavo Ta lar.do žve* 
jus, įl’r;-'i uis ; • : ' ’ ’-u Virina, 
nio pabėgėlius laiveliuose. Jie 
taip pat kaltinam: išžaginimais 
ir nužudymu mažiausiai 50 viet
namiečiu.

Policijos pareigūnas pareiškė, 
kad jis buvo labai nustebintas 
ir sujaudintas visa eile plėšinių 
bei piratų veiksmų prie Kat sa
los, 30 mylių nuo pakrančių. 
Jis spėja, kad į šiuos nusikalti
mus bus įtraukti apie 200 Tai
lando žveju.

— U. S. News & World Re
port žiniomis krizė Irane padi
dino JAV įtaką kituose arabų 

tiniais Saudi.Arabija baiminasi 
dėl kylančio mahometonų ra
dikalizmo ir nori didesnės Ame
rikos įtakos Artimuose Rytuo
se, stipraus Amerikis laivyno 
Arabijos jūnj rajdne ir pagei
dautų bazės sau&ifnojė.

JAV NESVARSTYS JOKIŲ KITŲ KLAUSIMI 
KOL AMERIKIEČIAI NEBUS PALEISTI

i koaflik 
i prie 1 
pre-, tas s

NEW YORK, N. Y. Jum 
tiniu Taniu sekertorius ixu V w
AValdheim pirmadienį susą; 
kč Saugumo tarybs. 
tų išspręsti Irano i 
Amerikos Valstybi 
kuris gali nuveji 
ro, jeigu nebus iš 
mis dienomis.

Saugumo tarybos poseiits lu 
rėjo" prasidėti 2 vai. po pietų. 
Jam turėjo pirmininkauti ši 
mėnesį Saugumo tarybos pir
mininko pareigas. einantis Be. 
livijes atstovas Sergio Palacios 
de A’izzio. x*

Saugumo tarybos-nariai, pa
sitarę su Jungtinių Tautu'Sek- 
retorium ir tarybos pirminin
ku, nutarė pirma susirinkti pri 
vačiai ir aptarti šio posėdžio 
eigą ir problemos sprendimą. 
Jeigu nebus klausimas aptar
tas, taj vargu ofieialialus posė
dis duos'' pozityvių rezultatų. 
Tarybos nariai klausima svar
stė neoficialiuose pasitarimuo
se, bet negalėjo prieiti prie kon 
krečių rezultatų. Pasitarimai 
užsitęsė iki vakaro, padaryta 
pertrauka ir vėl susirinkta iki 
vidurnakčio, bei niekas iš to 
neišjo. Atėjo ir praėjo dvylik
ta vai. nakties, bet klausimas 
vis dar.pasiliko neišspręs
tas.

Po vidurnakčio Saugumo ta
rybos sekretorius Kurt Wald
heim paskelbė kad svaidy
mas iki vidurnakčio nedavt 
rezultatų. Tada sekertorius K. 
AValdheim paskelbė, kad Sau
gumo taryba susirinks antra
dienį po pietų šiam klausimu, 
svarstyti. Tuo tarpu Saugam; 
tarybos nariai ves pasikalbėji 
mus privačiuose 
muose

Pasitarimų metu 
kad Irano užsienio 
negali a įvyk t j be 
savaitės, šios savaitės dieno 
mis vyks svarbios mohamet 
nų šventės Irane, kuriose pats 
ministeris norėtų dalv'auti. 
Be to. ateinanti sekmadieni bl!> 
patvirtinta nauja Irano konsti
tucija. Ministeris mano, kad ši 
tas faktas sudarytų didelės 
svarbos mini.-Uerio štabui su
stiprinti. Pirmas pranešimas 
sakė, kad ministeris atvyks 
tiktai ateinančios savaitės pra 
tižioje, bet vėliau, kai paaiškė 
o j, kad Saugumo taryba noriu, 
ti išspręsti ir kitus klausimus, 
tai padėtis pasunkėjo ir ininis- 
terio antras praenšimas sakė, 
kad greičiausiai jis čia galėtų, 
būti lik ateinantį šeštadieni.

Privačių pasitarimų metu 
taip pat paiškėjo, kad JAV ne
svarstys jokių kilų klausimų 
Saugumo taryboje, kol n<bu> 
išleisti 49 įkaitai, dabar laido
mi Amerikos ambasadoje.

A’alstybės departamento sek
retoriaus pavaduotojas Hod" 
ding Carter III pareiškė, 
kad Saugumo taryl>os pasėdy
je /AV atstovas -varstys liktai 
49 Amerikos piliečių išlaisvf- 

niiną ir išvežimą iš Irano. Jis 
pridėjo, kad JAV yra pasiry
žusius liečiančius nuomonių 
skirtumus tarp JAV ir Irano 
aptarti.

• čia įeitų ir dabartinės Irano 
vyriausybės kaltinimai. Ameri
kos atstovybės pabrobinias Ira 
ne, sulaužymas veikiančių kon 
suliarinių sutarčių ir pagrobi
mas <liploihatų yra pats svar
biausias klausimas JAV. lodei 
jos šitą klausimą pirmiausia ir 
nori spręsti.
Pasikalbėjimuose pati o-l ’■ ir 

Said Sanįavi, kuris pareiškė 
kad jis yra lran<« atstovas 
Jungtinėse Tautose, o šiuo at
veju Saugumo tarybai jis no
rįs pareikšti, kad didžiausioji 
nelaimė Irano tautai prasidėjo 
1953 metais, kai i Irano sostų 
įkopė kachas Rėza Pahkvi, 
perver-nio būdu paisekes Ira
no sostą. Nuo to laiko JAV am
basada su Irano iškamša šachu 
Rėzą Pąhleyi išnaudojo kraš
tą vijomis priemonėmis, o kra
štą valdė kankvnėmis ir žudv- 
nėnns. šachas buvo baisus Ira
no tironas, todėl dabartinė 
Irano vyriausybė nori patrauk
ti jį teisman.

JAV atstovas pareiškė, kad 
jis sutinka tarti> visais klausi
mais, kurines dabartinė yy- 
riausybė negiasį kelti ir fak
tais paremti, bet pats svarinau 
sias lieka klausima> 19 
Amerikos diplomatų ir tar
nautojų paleidimas.

Kinijos atstovas Saugumo ta 
ryboje pareiškė, kad dabartinė 
Irano vyriausybė nepriva’o 
laužyti veikiančius susitkrimu< 
ir turi išleisti Amerikos amba
sadoje pagrobiąs taniau lojus.

Soviet u S ą j u n g( > s atstovas 
taip pat pasisakė už dipknna- 

ir piliečių paleidimą iš Ira- 
Jeigu veikia konsuliarinės 

reikia jas pildyti, 
‘e, kas atsiliktų, 
vyriausybė suimtų 
veikiančius Irano 
ir kalėjimai) ai 

rano Dilio.

no 
sutartys, tai 
Isivaizdu- k i t C 
jeigu JAV 
Amerikoje 
diplomatu- 
stovyklon padėtų i 
eitis.

TEH 
la (’’

Ilk - 
x isiis 
kovai

n.\X ' Iranas. — ? 
neini, imki. ipdainns 
saugumo tarybų 

pręsti problemas 
ir pareikalavo 

iraniečiu ginkluotis 
prieš amerikiečius. Jis 
linu tvirtina, kad amerikiečiai 
daugiausia žalos padarė Ira
liui. Didelė Irano gyventoju 
dauguma nesupranta, kur Cho- 
nieini nori nuvesti visa k ra- 
šta.

— Administracijos pai čigo
nai, turį reikalų su krize Irane, 
praneša, kad studentai, užėmę 
JAV ambasadą Teherane, yra 
dominuojami kairiojo elemen
to. jų tarpe Sovietų agentų.
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MODERNI MOZAuia IR MAGARYČIOS
Dėste RIMAS NERLMAVTCIUS

Frontininkai iškeliauja
"Neprikląųspųips Lietuvoj“ 

47 nr. Aleksandrą Vaisitįnienė, 
savo straipsnio įžangoje taip 
rašo: s

DVIEJUOSE
HORIZONTUOSE

m • 2<»anor 
e'-up: o».e:e Lietuvoje

Juodkrantėj, *nt Raganų kal
ne-. minko lietuvių stebėjo mi- 
tukg’ųes tr^ybe . jų atvan- 
s rdiG į?o:i i'i:’ 'ųainatikų ir 
i.OHiiĮu i;-- ki.mm ;zmo liaubsi- 
r’rno. Sp-ko i d. ‘’Tiesoje“ apie 
tai taip įe.šjina:

. ‘ Raganų kalnas sumargulia
vo žmonių minia. Kalno papė
dėje įsispraudusi iš ąžuolo iš
drožta ragana tarsi ragino kilti 
aukštyn. Bet žiūrovai, išgirdę

ratų bildesį, žvelgė žemyn: ati
dardėjo atūžė visas raganų ir 
kipšų. pasipuošusių liaudies 
meistro Aniceto Puškoriaus 
kaukėmis, vežimas. Taip prasi
dėjo nepaprastos iškilmės . .

“Dvi savaites dairęsi ir mąs
tę, meistrai Juodkrantėje kalė, 
drožė ąžuolą . . . Jie sukūrė 29 
skulptūras . . . Čia raganos ir 
velniai, drakonai ir pelėdos, Ne
ringa ir Naglis, Bangpūtis ir 
Vandenis . .

"O žmonės būreliais vis ko. 
pė į kalną dar kartą pasižiūrėti, 
dar kartą aplankyti naujųjų 
kaino gyventojų.”

— Pergyvęųę kelias dešimtis 
metų išeivijoje, daugumas iš 
mūsų išėjo jąu į pensiją. Senat
vė ir ligos nejučiomis pradėjo 
jsiinauti į mūsų namus. Kai ku
riems jau ir “Angelas Sargas” 
akis užspaudė ir jau šv. Petras 
su raktų krūva prie dangaus 
vartų laukė, įsileidimui į dan-j 
gaus karalystę. I

Kas-gi taip keliauja tiesiai! 
'prie dangaus vartų? Gaila, bet j 
lai galėtų būti ne kas kitas, tik* 
frontininkai. Prieš keletą metų 
jie manė ir Darbininke rašė, 
kad visį kiti išmirs, o jie liks 
valdyti . . .

Apžvalgininkas

Pasikalbėjimas 
Maikio 
su Tėvu

M

• Meksikiečių restoranas taip
reklamavo savo gaminamą či- 
li: “Mes negalime duoti savo 
gaminamą cili daugiau, negu! 
trims asmeii’ms, nes pradedat 
veikti mūsų priešgaisrinė siste-j 
ma.”. į

• Nustatyta, kad pesimistai 
labiausiai rūpinasi dėl optimis- (i!j 
tų patarimo nesirūpinti.

• Pinigų rinkėjas

Keisti, visai nesuprantami jo
. bendrakeleivio veiksmai... Ni

(Skirsnelis iš Juozo Švaisto knygos PETRAS
t

ŠIRVOKAS, 228 psl., kaina $2.75, gaunama Naujienose) 

(Tęsinys)
KEISTOJI GRAŽUOLĖ

— Tu vis tyli, mano džiaugsme? Ar žodis tau atim
tas, ar laikinai kuria nors paslaptimi uždarytas? Kodėl 

!nieko neatsakai: kas tu toks esi?, . . . , •
Pagaliau prabilo Petras: ■■ <> .i .

,— Nei žodis man atimtas, nei jokia pslaptimi nesu-4 
varžytas jis, tik neatėjo dar mano laikas. O pasakyti 
turėčiau daug. .. z , ,

— Gerai, mano mielasis! Aš tave taip-vadinu, nes. 
mano širdis taip sako. > • : : ; >

Linksma, nušvitusi čiauškėjo kunigaikštytė. Čia ji 
džiaugėsi žiedu,’ čia įdėmiai apžiūrinėjo nuostabų jau
nuolį- Paskui savo merginoms tarė:

— Draugės, palydėkit svečią į .kitus kambarius.!-Aš 
netrukus susitvarkysiu- -. '..> ■/ ■ . ,7:.:..

Puošni, linksma ji vėl susitiko Su Petru ir nusivedė '■ 
[ jį pas tėvą, čia iškilmingai vaišinosi ir šnekučiavosi ’ 
! nuoširdžiai, ilgai( Petras apsakė visus savo pęrgyvem- 
'mus nuo pat išplaukimo iš to dvaro ligi.sųgi’įžimOį Nu-- 
tylėjo tik apie savo nuotykius pragare,. nes jo.mąnyr*. 

Imu, nebuvo tai reikalinga. ' - • ■ i-: -.77 '
Kunigaikštytė išklausiusi gyvai atsiliepė:^? ' !
—Matai, tėve, argi, ne Apvaizda visa taą 'sutyąriįę?

Argi mano pasitikėjimas Ja ii*-tasai, ilgas laukimas j ne- ,* 
Visi kiti prižadėjo jos'pasiteisino? Dabar štai Susilaukėm to,.;kuriam.,tuj-ihane?* 

kahiandai pritarti ir dirbti. Va- buvai pažadėjęs, ir kuriam ąš’ pati mielai atiduodu''sa^'^ 
jūs tęsis kol bus sukelta 25 tūk
stančiai dolerių. P-o to, >gal būt; 
direktbnai; ras geresnių -priemo- 

Įdėl prieš porą savaičių apžval-' nhi biudžetui ‘subalansuoti. Tu;
gininkas užsiprašė 25 tūkštan-. Maiki, kai' kalbės: • su 
čius dolerių. Tada aš maniau,, skaitytojais; patark jiems rei 
kad jis perdaug užsiprašė, bet kalauti atatinkamo prenume- — Jie gavo tai, ką užsitarnavo!

Pasveikinusi senelę su artėjančiomis Kalėdomis ir pa- 
pasakojusi, ko ji laukia iš Kalėdų senelio, kantriai 

klauso senelės pamokymų.

— Maiki, šiandie vedu rim1 
pakalbėkiąu apie rimtus 

Naujienų reikalus. Aną subatos 
7 . "7 . . *” vie°ojeį dieną, kada tu flirtavai su pane-

bažnyčioje įsitikino, kad Bažny-|^m> aš ikiūtinau i Naujienų Va- 
čia yra operuojama metaliniais j jaus Komiteto pt\ėdį ir stebė- 
pinigais smulk omis moneto ,jau j{as ^en {ja,.vsįs. Vaikeli 
mis. Ateistas įsitikino, kad atei-inaujieniečiai tikrai rūpiuasi 
stu būti ngą naudinga: periną.jdienrašči0 likiniu -fai jaŲ ne 
žai švenčių. !sekretas. Dabar man aišku, ko-

• Dar vienas šuolis užregis-j 
truotas Moterų išlaisvinimo or
ganizacijoje. 35 m. Mrs. Mari- 
Ivn J. McCucker iš Osceola 
Mills, Pa., 1977 m. Skundė teis
mui Rushton Mining Co., kad 
jos nepriiina angliakase. Ji tapo 
pirmoji moteris, žuvusiu nelai
mėjo kasyklose.

O Amerikos karinius sluoks
nius sujaudino žinia, kad Rich
mond, Va., 54 m. gyventojas! 
Mr. Prophet Davis, norėdamas 
nušauti panelę Helen M. John
son, pataikė sau j nosį.

Šmotelis. Tie šeši ir sudarė či- 
kagiečių Naujienų Vajaus komi
tetų. Panelė Mikužiutė buvo* iš
rinkta pirmininke ir įpareigota 
organizuoti platų Naujienų rė
mimą.

naujienų

Dream
chine

dabar patyriau, kad ne perdaug, rates padidinimo. Juk visiems 1t 
Naujienos duoda nuostolius. Pa- bus geriau, kad Naujienų- leidi- 
jamos už prenumeratas nepa-J mas bus .apsimokantis. Juk nie- 

o ša- kam nemalonu elgetaut 
lutinių pajamų beveik nėra. Se- jausti šalia savęs elgetas, 
niau buvo stambus pajamų šal
tinis garsinimai, dabar garsini
mų beveik nebėra. Kitas paja
mų šaltinis buvo spaudos, dar
bai: knygos, plakatai, draugijų 
konstitucijo’s, tikėtai — dabai 
nebėra draugiją, nebėra plaka, 
tais garsinamo veikimo, nebe
reikia konstitucijų, o . knygoms 
spausdinti — nebėra meistrų. 
Naujienos net sau konstitucijos 
negali atspausdinti’: Dabar prieš 
akis stovi klausimas: ar pasek-’ 
ti “Keleivio” pėdomis, ar kreip
tis į skaitytojus didesnės para
mos?

— Sakyk, Tėve, ką tas Vajaus 
Komitetas nutarė?

— Vaikeli, jie nutarė prašyti 
paramos — daug didesnės pa
ramos.

Ale, Tėve, juk kas metą rem
tis su parama, kažkaip ne biz- 
niška, nepatogu. Skaitytojų ’.go
muryje gali kilti kailumėlis, 
gali atrodyti, jog Jįojęs pr^šy-: 
mas virsta elgetavimų. Ar nei 
geriau imti tokią prenumeratą, 
kuri apmokėtų visas leidimo iš-' 
laidąs?

— Žiūrint iš eole, Mąikį bųtų’ 
geriau. Bet Naujįeųų vędėjąį

dengia dienraščio išlaidų ar

vo ranką ir širdį.
Petro mintys tarytum' b'uvb'nukiyPusios į šalį^Jlfe 

visai netikėjai paklausė: .. ' 'y- . {
— 0 kaip su tais; trimis, mąpąj jbičiuįįąi^fj jjję,/

dabar, beveikia? ■ u/i-Jują c.o i >;.•?»
'■ veikiai*^ atsakė

- • ’T -/• ‘kunigaikštytė ’ 7. ; ’ ' 7’ ■ , v-' ■■ : 5 7 •
zz « — Labai s paprastai! .Pasinaudodami'į^no/nelaimė,"1’ 
jie klastair smurtu siėkė datig(jĮaįmęti. Apsigąyp-, gob-;. ? 
sėliai . •. Jūroje aš buvau priversta, sutikti<su jų-reika^/ 
lavintais ir pasižadėti'vykdyti- 'Bet pargrįžusi ;'tuojąų 
padariau, kas reikia- Paliepiau pririšti priė.7 arkinį. iio-; 
degų ir paleisti Į visas keturiaspušeš-','? <!J '..Į'! .

— Taip .žiauriai ... . — tarytum pasigailėjo^ tarytum-j

— Kad ir -man visi: žiaurūs ’ buvdi'j' Tik "'paeib^ąs^'

i-a pt.tr Ui^» i.*

n.-ive tw-ei, !-.e p:r.g to make 
f yv »irw»rn.- ecinr Uue for years. 
N /*• Braus- mature in less thaji 

•- /enra 1 tu»i nu-ans your dreams 
-> ne' r>i.- • f,a»i ever before.

v t <»., , p-s- m year patu-
- r- -» •• - uix Un-

& - ’ ■ -»f H f - t.?J|<»

. ■-..; . k. *n

Imas jiems yra dalis tikėjimo: 
I davimas jų dienraščiui aukų 
Į lyginasi elgetų įvaldymui. Jie 
savo laikraščio prenumerata 
riša tu tikėjimi į l)įeyą. Tc'dė) 
nauj.eniečiai bijo kelti prenu 
merktą O reikė'ų kelti. Jei nau- 

i jieniečiai m mės klausys, pasiū- 
Įiysiii pa!:el:i lick( k:d prenume- 
į nata padengtų visas dienraščič 
Įišiadrs — g?l 10 dclcrlų ga 
daugiau. Juk angliškų diriiraš 
čių prcnuincrat i Čikagoje — 60 
dot., o į kitas miestus —- 78 do 

įleriai. Tiesa jie dueda daug po- 
I pieniaus, bot už popierių užmo 
I ka garsintojai, kerių ten dau 
i ginu negu rašto. Naujienos prie 
anų nosilygina, bet ir jų spaus

: din’mns pigesnis.*
Tėve, ar tau valia pasakyti 

kas tame posėdyje dalyvavo?
Aš manau velia. Gal anie 

nepyks. Ten da yvavo Naujienų 
reikalų vedėja Kirstina Austin,

. Kitą kartą, Malki, pakalbėsim 
apie . kitus. .Naujienų reikalus.. 
Kai -Naujienų. Bendrovė, atsiža-. 
da viso’kio pelno h pereina i .vi
suomenės rankąs, toj i visuome
nė pųivąįo būt. plačiai paįnfor-[nusistebėjo Petras, 
mųota. . . b:

— Gerais pakalbėsim.į gręžtomis priemiiiėiiiis g^lejatTišsilaikyti'’
Isayo laisvę, nepriklausom'uirįą. ’ Nuolat’ ^ko^pr\'’plakai j.’

7... . D y i.k b .v a [kad pagrobę didelį išpirkimu’gajiįį£' Gr^modįįi;
Kartą garsusis prąn c,ūz ųjsi: žemą norų jaunikiai, ,k-ui7L£ifĮ^7.a(š kaip.Jt pasididžiaj7is<4 

mokslininkas Pašteuras sųsigin-- mas ar. koks-papuošalas tereikalihga'buvaut’‘Nei: įš^tiy^

V1KO" vis besįgąū^aštį. Kartais to’ks '
Vieną dieną, kai Pasteuras] M net" keikdavau, sayo Jįkiįįą, :

žiūrėjo pro mikroskopą, į labo- J (įė motįįna . . . Na ! Gana ^u^dų
ratpriją įėjo du vyrai -— dvika-j^ąš tokią laiminga, kad nebenoriu praeities nuoskštėido^ >! ' 

mis drumsti savo laimės. Aš -taria •■•’savo lęmtąjį^^čv^ 
mylimąjį • . . - • '■"iX-■ :

Ji meiliai prisiglaudė'- ir išvelnipžiįš baltomis . 
apie dvikovas. Bet rodos, aš tu J komis apkabino JO kąklą.
riu teisę pasirinkti giųklą, su į — Pąbąr tu mąnoglofeejaą-ir : .-’viskaįs, vis=-

I kas • . . - - - ;„7: -y.■•■■■s
«tsą.T|

Pasteuras jieiųs parpdė du Išdidus, senstelėjęs kunigaikštis įpinl^t^flf’^ėdėjo 
dešros gabalus, tąx.dmnas: “Vie-isąvo rūmuose ir t^įp pat saldžiai ^p^j^i?j£*^i^ųdąbar 
nas.iš jų apnuodytas, kitas — gyveno ir džiaugėsi jaunųjų džiaugsimi-
ne. Valgysim. Katram papuls f ‘ •„ -
apnuodytas — tas mirs, kat
ram ne —liks gyvas." . -į *

Laikraštininkas nelies utiko ;
stoti į tokią dvikovą . . .

Tau linkiu gerai išsimiegoti.

čijo su laikraštininkui Laikraš
tininkas pakvietė ji stoti, dviko
vom

vininkas ir kitas. Jis, neatitrau
kęs akių nuo ■ mikroskopo’, pa.- 
klausė: ■ - ■

-- Ponai, aš daug nesuprantu

kuriuo teks kautis.
— Taip, turite teisę! — 

kė vyrai.

Škotiška mirtis
Parduotuvės savininkui atė

jo paskutinioji valanda. Visa 
šeima susirinko prie jo lovos.

— Ar tu cšjčįa, motin?

— i n ano riausi as s un u s ?

O visi kiti penki sūnūs ? 
Taip, HėiMi.

:— O keturios dukrelės ?
— Taip, tėveli.
Senukas susijaudino ir ban

dė dar a Užsėsti.- •
— Tai kaip čia xįąbąr? 

sas gi a^iawuja. pirkėjus?

(Bus daugiau)

tas, redaktorius )>;• apžvalginin
kas M. Gudelis, Vytautas. (įals-. 
kis. E. Mikužiui ė, Mikas šilei\ 
kis ir Naujienų steigėjau •* '-.t Jaunystei džiaugšniafei
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Kanados naujienos
VLIKO VEIKLA IR DABARTINE POLITINĖ AKCIJA

' LN visuomeninės veiklos ko- 
.mitetui pakvietus, VLIKo pirm, 
•dr. K. Bobelis š.m. lapkričio m.

1<S d. LN karaliaus Mindaugų 
■jnenėje padarė išsamų praneši
mą apie VLIKo veiklą ir dabar 
tinę politinę akciją. Susirinki- 
pią atidarė LN valdybos narys 
11. Lipus, supažindindamas su
brinkusius, apie 400 dalyvių, 
su dr. K. Bobeliu, kuris yra ki
lęs iš lietuvio savanorio kūrėjo 
šeimos, gimęs Lietuvoje ir me
dicinos daktaro laipsnį gavo 
Vokietijoje. JAV reiškėsi akty
viai bendruomenės veikloje, de
vynis metus buv o ALTos pir
mininku ir šiais metais buvo 
išrinktas VLIKo pirmininku. 
Būdamas ALTos pirmininku1 
1977 m. dalyvavo Belgrado kon
ferencijoje kaip patarėjas prie 
amerikiečių delegacijos, kurios 
atstovas senatorius Dole iškėlė 
Pabaltijo valstybių okupadijos 
klausimą. ’.Jis aktyviai dalyvavo 
JAV politinėje veikloje, turėjo 
keturis pasitarimus su buv. pre 
zidentu Fordu ir kitais aukštais 
pareigūnais. Dr’ K. Bobelis tu 
'ri gerą iškalbą, aiškų žodžių ta
rimą-ir pranešimą padarė gyvu 
žodžiu, nukaitydamas; kurio 
santrauka čia yra patiekiama.

Dr. Ę; Bobelis savo praneši
mo pradžioje palietė VLIKo at
siradimo istoriją. VLIKas bu
vo įsteigtas 1943 m, rudenį Lie
tuvoje, buvo sudarytas iš po
grindyje: veikusių politinių par
tijų ir sąjūdžių atstovų. Jo už
daviniai buvo paskelbti 1944 m. 
vasario 16 d. deklaracijoje: lie- 
iuvHų- tautos laisvė ir valstybės 
nepriklausomybė yra tautos eg
zistencijos pagrindas. Nuo' 1945 
•iki 1955 -m. VLIkas veikė Vo
kietijoje ir iš čia persikėlė į JAV 
ir savo būstinę turėjo Niujor
ke. VLIKą sudaro :- l ) SEIMAS 
— partijų ir sąjūdžių atstovų 
sųvąžiavįinas, • 2) TARYBA — 
15 narių, renkam' seimo atsto
vų.ir 3) VALDYBA — 8 nariai, 

'jęei^ąmi tarybos. 1979 m. kovo 
Jm. būvo išrinkta nauja valdyba, 
ČJostpirm.' dr. K. Bobelis ir VLI- 
JKo.: būstinė perkelta į Washing- 
?į;on’ą, JAV sostinį kurioje yra 
^palankesnės darbo sąlygos, nes 
jcia’ yra;; sukoncentruotos visos 
■ JAV valdžios Įstaigos, su kurio- 
uhis reikia palaikyti ryšius,- jas 
;&nkytikir;infprniuoti. ;

4“ ’’r:y '/r ' v ‘
'U'. '

/I m-

U u v

M. Šileikis Gėlynuose

kurioje atskleidė KGB agen-
VLIKo politinė veikla yra la-1 

bai šakota: palaikyti ryšius su 
įvairių valstybių vyriausybėmis, 
jas informuoti apie okupuotos 
Lietuvos padėlį, reaguoti sku
biai apie politinius persekioji
mus. Pavyzdžiui, prieš pora sa
vaičių Lietuvoje buvo suimtas; 
lietuvių tautos laisvės kovotojas, 
Helsinkio grupės vadovas Anta
nas Terleckas. Apie šį įvykį tuo
jau buvo painformuota spauda, 
radijas, JAV kongreso atstovai 
ir atitinkamos valdžios įstaigos. 
Ryšium su įvykusiomis rugpjū
čio m. 23 d. Maskvoje demons- 
traijomis, kurioje 37 lieutviai, 1 
latviai ir 4 estai reikalavo, kad 
Sovietų S-ga atšauktų susitari
mą su Hitleriu ir pasitrauktų iš 
Pabaltijo valstybių, ir jų atsių
stu raštu Jungi. Tautų Organi- 
zaijai, VLIKas irgi prisidėjo 
prie šio pireiškimo išplatinimo, 
paruošė išsamią informaciją, 
kurią išsiuntė Helsinkio akto 
signatarams.

1980 m. lapkričio m. įvyks 
Madride Helsinkio akto valsty
bių konferencija, kurioje susi
rinks aktą pasirašiusios 35 val
stybės patikrinti jo vykdymą.

Taikos sutartis, kurios la
bai siekia Sovietų Sąjunga, 
kad jos okupuoti kraštai bū 
tų juridiškai pripažinti jos nuo- natinė, vėjų, vandenilio ir bran- 
savybe, bus pasirašyta, kai Hel- duolių lydinių teikiama energi- 
sinkio akto valsty 
akto įsipareigojimų vykdymą.} . .
Belgrado konferencija nepavy
ko, nes buvo įrodyta, kad So
vietų S-ga ir jos satelitinės vals
tybės pažeidžia 
principinius 
Helsinkio aktas 
kiekviena tauta 
vo savistovų 
religinį gyvenimą, šitas princi- S 
pas yra mūsų svarbiausias gin
klas kovoje už Lietuvos nepri
klausomybę. VLIKo užduotis 
yra patiekti Madrido konferen
cijoje dalyvaujančioms valsty
bėms įrodomosios medžiagos, 
kad Sovietų S-ga pažeidžia žmo
gaus teises ir sąmoningai igno
ruoja tarptautinius Įsipareigoji
mus. šiuo pagrindu VLIKas ren
giasi Madrido konferencijai ir 
atliekami paruošiamieji darbai 
iškelti Pabaltijo valstybių ne
priklausomybės atstatymo klau- kraštų valdžias, 
simą. Lapkričio m. 13 d. JAV 
kongresas vienbalsiai priėmė Plačiai palietė įvairias aktuali-

JONAS KAIRYS

IŠAUŠ NAUJA GADYNĖ
i

NEBUS SKURDO, SIELVARTOS; ŽMONES 
ILGIAU GYVENS

(Tęsinys)
Senienų iška- 

kuro lobiai, ypač saulėssenų 
energija ir kitokia — geathermi-

ybės pripažins ja bus, manau, kaip tik tas švy- 
mų vykdymą:. turys, kuris mus nuves į tokį

Helsinkio akto 
Įsipareigojimus, 
patvirtino, kad 
turi teise i sa- 

f

globalinį gerbūvį, kokio žmogus 
dar nėra matęs".

PASAULIS-TIK DABAR
PRADEDA SUPRASTI

Pasaulis tik dabar pradeda 
suprasti Estandiary pažiūras į 
mūsų ateities galimybes. “Kada

j politinį, kultūrinį,] aš 1960 metais kalbėjau apie

mums labai svarbią rezoliuciją, 
kuri reikalauja, kad S-ga pasi
trauktų iš Pabaltijo valstybių, 
būtų 
m ai 
daus 
JAV 
šia linkme veikti. Patvirtinus 
šią rezoliuciją JAV senatui, vy
riausybė turės daryti atitinkmą 
intervenciją, šiuo reikalu bus 
kreipiamasi į Kanados parla
mentą ir vyriausybę, ir kitu

pravesti laisvi rinki- 
del savo valstybių vi- 
ir išorinio tvarkimo'si ir 
prezidentas įpareigojamas

galimybes panaudoti saulės 
energiją praktiškam gyvenime, Į 
mano prielaidas žmonės pajuo
kė, išjuokė ir mane. Dabar aš 
tikiu, kad praktiškame gyveni
me mes galime turėti ne tik sau-1 
lės šiluma, bet ir vėsinimą. Ir, 
be to, jau apie 1980 metų vidurį 
mes galėsime ir saulės satelitus 
pajungti. Technologijos proble
mų čia nėra. Yra tik politinės 
problemos, pirmenybės klausi
mas”.

Idėja gali atrodyti ir fantas
tiška. Gal dėl to ir didelė ener
gijos ekspertų dauguma nėra 
linkusi pritarti, manydami, kad 
bent šiuo tarpu nėra galimybių 
ir tinkamų priemonių visa tai 
įvykdyti. Bet Estandiary pasi
lieka nepakeičiamu, nors jo sau
lės energijos idėjos ir liekasi tik 
jaukių svajonių junginiu. Jam 
ir kontroversijos nėra svetimu 
reiškiniu, jis su tvirtu įsitikini
mu skelbia savo pažiūras.

— Žmonija jau dabar stovi 
nemirtingumo amžiaus priean
gyje. Kas, — pasakė jis, — iš 
šiandien gyvenančių išgyvens 
per ateinančius 20 metų, tas gy
vens per 200 metų, o kas išgy
vens 200 metų, čia gyvens visa-

extra strength and safety, too.> ea
Aoacni+has extra strength. by a panel of experts, used as 

More strength than any reg- directed. But Anacin gives you 
ular headache tablet. And more pain reliever than anyular headache tablet And

., with safety. f tablet. Gives you safety you
Like al leading headache expect with extra strength you 

tablets, AMdtt starts with a want. Read and follow label

TRYS NAUDINGOS 
KNYGOS

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI SI AS NUPIGINTAS 
IR LABAI NAUDINGAS KYNGAS:

1 — Leonardo Šimučio
AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

500 psk 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.

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

$6.00

NAUJIENOS
17*39 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

nones, kuriomis SSSR agentai 
siekia sunaikinti išeiviją ir tau
tinius saiūdžius:

1. K ( B i *; re i' h 11 a k ovot i prieš 
užsienio anįlsov e inių uaciona- 
iistu centru veikia i- urbs ant:, 
sovietinius naciou<Jistiniu* cen- 
trub Scv:eii! S'M s teritorijoje.

2. Kovojant prbš užsienio n.r 
Cionalistinius c nti us, |pare:go

! jama juos išardyti.
Suslabdyli užsienio orga- 

• 1 j u teikiamą c r g a n i z a c i n e 
prie . . ibą ir ideologinę parama 
— Sovietu S-gos teritorijoje nacio- 

ginekologu priežiūroje, nors uaiistiniiuns elementams.
i gali pareikalauti ir dau-1 4. Nacionalistus ideologiškai 

iiau laiko. Tokia

1974 m. iš Kom. Rusijos ps- 
„es KG3 kauitonas Aleksei

nes s2VG tiksi:‘.uis siekti

AMERIKOS ŽMONĖS
ATRODYS GERIAU

Į nuginkluoti, panaudojant ata- 
: tifikamai parengta medžiagą.

5. imtis priemoaių suskaldy
ti ir sunaikinti jų grupes ir izo
liuoti ak t v viuosi us nacionalis- -
lūs.

dos. jei norės. Tie nerangie. 
lepūs gyvulių kūnai bus pakei 
ti tvirtais, ilgai tveriančiais ai-: 
tėrnatyviais, ne mėsiniais. Greit; 
gendančios dalys bus pakeistos- 
ilgalaikiais, negendančiais. leng- • 
vai lankstančiais komponentais, į 
ko pasėkoje bus, ką Estandiary. 
vadina “telekūnai”.

“Teležmonės”, — tęsia savo.; 
išvadas Estandiary. — bus žmo-; 
nės. kurių smegenų sistemos 
bus jungiamos su kitų smegenų • 
sistemomis, kūnai — su kitų kū-' 
nais telekomunikacijos būdu,: 
tam. kad reikalui ištikus, būtų: 
galimas greitas susisiekimas,! 
apeinant sienų ir gyvenviečių ■ 
trukdymus. Tie kvazi-žmonės 
bus palaikomi. — ppanašauja. 
Estandiary, — telepamckymų i 
būdu. Visi dėvės specialiai paga- • 
mintūs apsaugos apdarus-kostiū- i 
mus.' Ir netikėtarrie atvejuje, ar į 
ištiktis staigiam širdies priepuo-} 
liui, kostiumo temperatūra auto- i a 

matiškai nupuls iki maksimumo {k 
šalčio laipsnio, tuo būdu apsau-! g 
gojant ligonio smegenis nuo pa-: s 
blogėjimo ir skubiai pagalbos•« 
suteikus, bus galima kūno gyvy- ■ a 
bę atstatyti ir ligonį vėl sveiką, | 
jo žodžiais tariant, ant gyveni- | 
mo scenos pastatyti. §

Bus pagerinimų bei pakaitų g 
ir genetikos srityje. Senatvė bus 1 
nugalėta, pasikeis ir visuomenės f 
struktūra. Gimdymo kontrolė \

tai liečia mūsų atei- 6. Tam skaldymui ir ntigin, 
ma. Sakoma, kad klavimui reikia infiltruoti i na- 

ikos žmonės atrodys ge- cionalistu organizacijas KGB 
negu jie atrodo dabar. Jie Agentus, kurie išryškintu jose 

ir sukeltu 
grtrj)ių nesu-

■ - n 3 u.
.būsią aukštesni, gudresni, svei- vidaus skirtumus 
kesni dėl to, kad mokslo ir tech- j taqi nacionalistų 
nologijos pažangos dėka, jų 
maistas ir medicinos priežiūra 
bus geriausi.

Kodėl tik Amerikos žmonės 
galės susilaukti ypatingos prie
žiūros ir geriau atrodyti, pasako 
genecistas tyrinėtojas dr. Ken
neth S. Brown. Jis pasakė: “Pa
grindiniai sutinku įr esu nuomo
nės. kad XXI amžiaus amerikie
čiai bus pranašesni. Ta linkmė 
jau yra pasireiškusi dabar. Tar- 
pinimo.?pue<kr'"fMelting Pot) 
įtekmėje, kokioje dabar yra 
Amerikos- visūom&nė, išsivysto 
labiau sinietriškos,- balansuotos 
proporcijos, negu žmonėse,'gy
venančiuose prigimties kraš
tuose”. - Į ' ■ • '

(Pabaiga)

tarimus.
7. Su pagalba patyrusių KGB 

agentų stengtis užimti naciona
listų grupių vadovybę.

8. Įžymiuosius nacionalistus 
sukompromituoti jų kolegų aky
se, sukeliant įtarimą, kad jie 
bendradarbiauja su KGB.

Jeigu skaitytojas atkreips dė
mesį į 4-tą ir 6-tą punktus, tai 
lengvai supras kokią medžiagą 
“tiltų statytojai” atsiveža iš 
anapus ir kaip ja sukemša į li
tuanistinių mokyklų vadovėlius 
Ir į bendradarbiautojų kontro
liuojamą spaudą.

Bus nesunku suprasti, kodėl 
Bendradarbiaut o j ai su ok. Lie
tuvos komunistų partija, kuri 

(Nukelta į šeštą puslapį)

> RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI ® FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

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

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

iMUCii;

Dr. K. Bobelis savo pranešime

I

1TH B*wth Haletod Street, Chfcat*. IK W«en

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAIt

i

S1.M

a. «. Gmaan — DANTYS, Ju prietiflra, rreikit* ir groll*
Kietai* vlrtallala, vietoj* 14.00 dabar tik___ ______
Klnkital* virtai!*!* tik _______________ _______

Dr. A. J. — AUKiTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONES.
KetionA* e* tampa įfpOdii*!. Dabar tik

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. tamima, A KISS IN THS DARK. Pik*ntiikq Ir Intrafq nnutytti 

tpraiyBMi, paimti ii gyvenimo. Lengva* (tiltai, gyva kaina. šnži*I iile’jru 
ISO p*L Kaina S3 JO. •

Dr. JtMua R. KenSlue, HISTORY OF LITHUANIA. Lietnvoe Ktorijoi 
jantranka nuo pat aenqjq am&Q iki pokario metų. Vidutinio formato. 147 
o*L, kainuoja $3.00.

Dr. Joeaa* B. Kenflva, VYTAUTAS TH! ORRAT. Irtorimal DT.K Vj 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lletavo* valatyoe* ir jo* kaimynu i>iorij* 
111 pal. Kaina $3.00. Kietai* virtai!*!* $4.00.

Dauguma
dtaa knyga*
pinigine P«r

17W S*. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. ftttl
■S-^UL**
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jas, liečiančias VLIKo ir kraštų 
lietuvių bendruomenių santy
kius, kuriuos šiame biuletenyje 
dėl vietos stokos nėra galimumo 
pamir ėti. Atsiradę nesklandu
mai su PL bendruomenės vado
vybe nėra principinio pobūdžio, 
daugiau asmeniškos ambicijos 
iškelti, kurie išnyks laikų bėgy
je, nes neklysta tik tie kurie ne
dirba. VLIKo pirmininkas pra
šė visus remti VLIKo darbus, 
pabrėždamas, kad “tik vieniu-

gai dirbdami, viens kitą supras
dami, pozityvia kritika mes at
sieksime savo tikslą”.

,Po pranešimo VLIKo pirmi
ninkas išsamiai atsakė į klausi
mus ir susirinkimas, užtrukęs 
apie pusantros valandos, buvo 
užbaigtas LN visuomeninės vei
klos komiteto pirm. T. Stanulio 
širdinga padėka dr. K. Bobeliui.

J. Varčius
Lietuvių Namų Žinios

knygų yra tinkamo* dovano* Įvairiom!* progom!*. Jas t 
laikyti atrilanJdoa 1 Naujiena* arba aistrintu* čeki a*

NAUJIINOSR GALIA.* GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO
JO, VISUOMENES VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS

Dr. A. J. Ouawn — MINTYS IR DARBAI, 23® pat, liečiančiu* 1900 
metu įvykina. Jablonridc Ir Totoraičio jaunai diena* Ir mil 

____ rtpiairea. —_____________________________ ___ ta.ee

1. Kun. M. Valadkos Už LAISVĄ LIETUVĮ
Minkšti viršeliai, 410 psl.____ $10.00

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

Minkšti viršeliai_____ $10.00

. A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA.
Minkšti viršeliai__________________ $15.0d

4. J. Laukio ORAKULAS. 414 psl.
Minkšti viršeliai $10.00

Cekj reikia išrašyti:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted Si 
Chicago, UI., 60608

Pridėti doleri palto iilaidom*.
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Susipyko su ponu ir išvažiavo Amerikon
Šio šimtmečio pradžioje ir praeito šimtmečio pabai

goje ne vienas lietuvis, susipykęs su dvarponiu, viską 
mesdavo ir išvažiuodavo į Ameriką. Kartais išvažiuo
damas jis ponui dar baikas iškrėsdavo. Dažniausiai pa
darydavo žalos pono dvarui, kartais ir pačiam ponui. To
ki dalykai dėjosi tiktai šio šimtmečio pradžioje, kai ca
ro generolai prakišo karą su japonais ir turėjo prašyti 
Amerikos, kad sutaikytų Rusiją'su Japonija.

Bandoma sudaryti įspūdi, kad Vaclovas Daunoras, 
susipykęs su Virgilijų Noreika, prie A Noreiką prikal
bėjo įvairiausių būtų ir nebūtų dalykų, apsisuko ir Ame- 
rikon. išvažiavo.

Apie Virgilijų Noreiką mes jau. visi šiek tiek esa
me girdėję. Jis turėjo gerą gaisą ir'-Ubai gražiai dainuo
davo.. Tos jo dainos buvto-tokios gražios, jos Sek veik
davo klausytojus, k&d jie tiesiog apalpdavo. Jis važinė
davo po visą pasaulį ir rodė, savo balso tembrą ir plau
čių galią. Visur jis važinėjo ir visur-dainavo, bet Ame
rikoje jam nesisekė. Jam nepavyko padainuoti didesnei 
miniai lietuvi ų,kad galėtų daina patraukti į Maskvą.

Okupantas pirma Noreiką įtraukė į komunistų 
partiją, o vėliau padarė jį visų lietuvių dainininkų po
nu. Su dainininkais jis galėjo daryti, ką jis norėjo. Ga
lėjo leisti jiems dainuoti,- galėjo neleisti. Galėjo duoti 
gerą vaidmenį Į didelį atlyginimą, galėjo iš Vilniaus į 
Kauną išvaryti ir ten dainininkus mokyti. Galėjo nūs-, 
tumti į šalį geresnius dainininkus ir iškelti į viršūnę 
silpnesnius.'" r

Noreikai sekėsi dainininkus tvarkyti, kol jis buvo 
genite, bet reikalai pakriko, kai jo balsas pradėjo silpnė
ti ir plaučiai ne vieną gaiduką pratęsdavo.' Dar buvo 
blogiau, kai atsirado vienas kitas jaunesnis daininin
kas, kuris galėdavo taip dainuoti, kaip.- Noreika dainuo
davo. Pasakojama, kad Vadlovas Daunoras Noreikai pri 
lygdavo. Daunoro galią patyręs Noreika, pradėjo jį per
sekioti. Jam nedavė svarbesnių rolių, nustumdavo į 
menkesnės vertės vaidinimus, o, pagaliau, jį išvarė iš 
Vilniaus ir net iš Kauno.

Daunoras pora metų važinėjęs iš vienos įstaigos į 
kitą, skundėsi aukštesniems partijos pareigūnams, kad

Noreika jam kliudinėja ir nori nuslopinti didelį 
talentą. " . '

Tas - daininkų sąjungos pirmininko priekabu 
mas buvo toks didelis, kad Daunoras nutarė išvažiuoti į 
Ameriką ir Amerikos lietuviams parodyti, kaip tikram 

i dainininkui sunku dainuoti, “tarybinėje” Lietuvoje. Jis 
j nori savo talentą įrodyti Amerikos lietuviams. Ir ką jis; 
laimės, pasirodęs Amerikos lietuviams, kad jis geras 
daininikas ir kad jis geresnis už Noreiką Grįžus pa
vergtom Lietuvon, jam vistiek teks susidurti su tuo sen- .. 
Gtančiu ir nuolat jį persekiojusiu Noreika. * I

Kai Daunorą Noreika iš Vilniaus išsiuntė į • Kauną, f 
tai Daunoras kaupė visas jėgas, kad tuometinnieins Lie-- 
tuvos valdovams įrodytų Noreikos blogą yalją ir sens
tančios širdies kerštą. Iš Vilniaus išsiuntimas į Kauną 
buvo skaitomas dideliu pažeminimu Daunorui. O kai 
Daunoras buvo išsiųstas į mažą provincijos miestelį, 
tai didesnio įžeidimo dainininkui negalėjo būti. Pats 
Daunoras visa tai labai skaudžiai išgyvenęs, tokio pa
žeminimo jis negalėjo pakęsti. Jis atvažiavo į Ameri
ką- kad Amerikos lietuviai jį užjaustų, surengtų jam 
koncertus, o jis vėliau galėtų, jeigu ne patį Noreiką, tai 
bent kelis partijos narius įtikinti, kad Amerikos lietu
viai kitaip galvoja, negu Noreika.

Argi išsiuntimas į Kauną galėjo būti toks jmn di
delis pažeminimas? Ar Kaune negyvena lietuviai, ku
riems gero dainininko sudainuotos dainos būtų nepati
kę? Ar jis patekęs į Kauną, negalėjo Kauno teatre savo 
geru balsu tiek išagrsėti kad Kaunas prilytų Vilniui, 
o tie naujieji turtuoliai su savo naujesniais maskvičiais, 
nustotų klausyti senstelėjusio Noreikos^ užsinorėtų į 
Kauną Daunoro pasiklausyti. Jeigu jis įbuvo išsiuntęs į 
Šialius ,tai tą patį jis galėjo padaryti su Šiaulių teatru.

Sakote, kad Šiauliuose ir Kaune mažiau mokėdavo, 
negu Vilniuje. Komunistinėje lygybės santvarkoje gali 
ir tas dalykas pasitaikyti. Bet kaip Kaune, taip Šiau
liuose gyvena lietuviai, kurie uždirba mažiau negu 
Daunoras. Jeigu minėtose vietose gyvenantieji lietu
viai, uždirbdami mažiau, negu Daunoras, gali pragy
venti, tai kodėl Daunorui ta našta nepakeldama? Kodėl 
Amerikos lietuviai turi padėti Daunorui, bet neprivalo 
padėti Kauno ir Telšių lietuviams- kuriuos persekioja 
rusų pastatyti įvairūs noreikos?

Jeigu Daunoras būtų, kaip Noreika įsivaizduoja, 
geresnis dainininkas už jį, tai ko jam bijoti Kauno-, 
Šiaulių ar Lygumų? Kodėl jis, atlikęs dienos darbo va
landas, kaip visa eilė lietuvių inteligentų, dirba ne tik 
Kaune ir Lygumose, bet tolimesniame Sibire? Kodėl j Taryba-7^0^- 
Daunoras, baigęs darbą kartu su Sovietų vergais, už- šauktas (1917 m.) 
trauktų tokią dainą, kad Sovietų agentai prie jo priar
tėti bijotų? Dauno nekęstų Noreika, bet jį mylėtų visa 
Lietuva. Daunoro daina paliestų didesnes gelmes lie
tuvio širdyje, negu pasakojimas kokiam rusui, valdi
ninkui, kad jį išleidžia į Ameriką. 0 jeigu Daunoras, 
vergo darbą atlikęs, kaip tai daro trys milijonai lietu
vių, užtrauktų laisvės dainą, tai joks Noreika negalėtų 
jo ištrinti iš lietuvio širdies.

■ Mums atrodo, kad visa tai istorija apie Noreikos 
neapykantą Daunorai, yra nerimta. Ne Noreika darė 
Daunorui sovietinį pasą- kad jis šešioms savaitėms iš
važiuotų į Ameriką. Pasą davė Sovietų valdininkas. Tas 
pats Sovietų valdininkas ir Noreikai tokią neapykantos 
galią davė. Tas pats rusas gali pasakyti Noreikai kad 
nustotų neapkęsti Daunoro. Jeigu rusas įsakys, tai 
Noreika mylės Daunorą, kaip dabar gal pagal ruso 
įsakymą jo neakenčia.

r

r

PAVERGTOSIOS TAUTOS IŠVADAVIMAS
P. STRAVINSKAS

ZIGMAS SUTKUS

Idėjiniai pūvančios ir besiskaldan- 
čios Žurnalistų sąjungos reikalu

(Tąsa)
Kontrolės komisija įpareigota nemiegoti, vi- - 

sa tai laiku pastebėti ir apgailėtiniems įvykiams 
užbėgti už akių. Jau dabar mes su žiburiu nema
tome, ar LŽS dalyvauja savo protestais dėl spau
dos laisvės prievartavimų Sovietų okupacijoje- 
Dabar tik tyli atkakli kova dėl kažin kokio kon- 
traverssinio karčiančio tupėjimo Lietuvių Žur
nalistų Sąjungos C V pirmininko suirusioje kė
dėje. Dabar tiktai Sovietų džiuginantis skaidy
masis, vienus viešai vadinant “pozityviais LŽS 
nariais”, o kitus niekiniais pravardžiavimais. Ir 
į tą prosovietišką vaidinimą visu piestu įšoko 
“Garbės teismas”!

Kažin kaip iš karto atsirado elemento, ku
ris neragina patriotiškai veikti, bet kovoja dėl 

neteisėtai, be rinkimų, apturėtų kė
dučių . ■

Tad LŽS ■ aldymosi trijulė (Centro valdyba, 
Garbės teismas h* Kontrolės komisija) neapsau
gojo LŽS nuo staigios gėdingos idėjinės impo

tencijos ir nuo klaidingų manevrų. LŽS presti
žas atiduotas graboriams, vilkti jį į laidotuvių 
namus, į krematoriją.

Jonas Kuprionis gavo per rinkimus nedaug 
balsų. Jis buvo tiktai trečioje išrinktųjų vietoje. 
Dėl viešumai dar nežinomų kombinacijų, jis da- 
sigavo į Centro valdybos pirmininko postą. Tik 
kulnus apšildęs, slapčiomis vyksta neva buvusio 
savo darbdavio siunčiamas, į ok. Lietuvą; ten 
skaito paskaitas bendradarbiškai moko, kaip 
veisti miškus, perpasakodamas amerikinio dar
bo būdus, stiprina tuo ekonominį sovietų poten
cialą- kuri lengva panaudoti prieš JAV. Tai pil
nos koloboracijos paveikslas. Jonas Kuprionis 
įžūliai elgėsi prieš Lietuvos išeivijos veiksnių 
White Plaine mieste padarytus nutarimus, prieš 
griežtą nepageidavimą, kad joks Išeivijos centri
nės organizacijos vadovavimo narys į jokius san
tykius su okupanto pereigunais nesiveltų, čia ir 
glūdi tos aukštos TAUTINĖS ir PATRIOTINĖS 
pareigos nesusipratimas ir jos išdavimas. Jonas 
Kuprionis nuskubėjo į okupuotą Lietuvą, būda^ 
mas LŽS Centro valdybos pii-mininko pareigose, 
ten turėjo didelių ir retų privilegijų, kurios teh 
kiamos tiktai “savo šutvės” asmenims. Jo veiks
mai ok. Lietuvoje privalo būti vadinami jų tik
ruoju vardu. 0 LŽS Centro valdybos nariai, ku

tosios tautos valią ir -kalba_ pa
sauliui tautos vardu.

. 12_-— šalia VLIKo JAV’ ver-i 
kia iš mūsų politinių grupių at
stovų sudalytoji ir Įąį>ąį.jte,ųg 
mūsų tautai nuopelnų turinti.

AmerikpąIJętuviy. Taryba, , 
vad.;~ĄyTąs, .Josios,--lygiai kaip- 
ir VTLIKo nuopelnus bei- darbus 
įvertins mūsų tautos* istorija. 
Istorijos perspektyvoj jie atro
dys nepaprastai reikšmingi, ,dį-_ 
dėli>A-. -Ą 

pnaio
Ką .dabar bendrai galime; pa- 

sakyti dėl • čia ? minėti* ? lietuvių 
susitelkimų (Komitetų,’ -Tary
bų, Seimų, Konferencijų iri_'L 
t.), kurie reiškė
kalbėjo tautoj vardu ?'■’ Galime 
pasakyti, štai kąp < > e J a?

1) ’kad juose (išskyrus; vieną 
kitą išimtį),•■■buvo* susitelkUšios 
visos mūsų ‘■politinės" jėgos ..ir 
grupės. _

2) kad jos dirbo ten vieningai 
(kur ta vienybe šūšiškaldėį pvz. 
Petrapilio Seime, ten ir nieko 
gero nepakiekta), jp r "

3) kad, vienybė!''paif&š, vi
suomenėje kildavo' rinitas susi
rūpinimas ir būdavo dedamos 
pastangos,, jai . ai’sįatyti. .-Taip 
Peu’apily, vienybei pairus, - ji 
buvo, siekta, atstatyti- -Voroneže 
ir pilnaiLbuvo atstatyta Vifriiu- 
je. Kaip gražu,5 kj^Nepfiklau- 
somybės ' Aktą jpasirasė visų 
mūsų politiniiį mipiųL atstovai.

grindyje — ir taip iš visų* mū- Todėl ir atsistačiusi Ljetuva 
sų politinių grupių atstovų (taip sįems mums dygiai buvo hrapgi.

Augščiausioji Visos Rusijos 
Lietuviv Tautos Taryba, 

veikusi iki -pat bolševikinės re
voliucijos.

' 8. — 1917 m. buvo sušaukta 
Vilniaus kinferencija, 

priėmusi rezoliuciją- atstatyti 
-Lietuvos valstybę^ sutvardytą 
demokratiniais pagrindais. Kon
ferencijoje dalyvavo net 214 at
stovų (iš 264 kviestųjų). :

9. — Tos konferencijos nu
tarimui ir programai vykdyti 
išrinkta.

Lietuvos Taryba,
iš 20 asmenų. Ji, kaip žinome, 
pasirašė Lietuves Nepriklauso
mybės Aktą (1918. II. 16), kū

(Tęsinys)

4. —.Vilniuje pasilikę to pir
minio Komiteto nariai persior
ganizavo ir' toliau veikė, kaip 
CENTE.. LIETUVIŲ KOMITE
TAS VILNIUJE..

Jis, kaip žinome, 1916 m. ge
gužės mėn. kreipėsi į JAV pre
zidentą Wilsoną (drauge sii kitų 
pavergtųjų atstovais),' siuntė 
savo atstovus. į pavergtųjų tautų 
kongresą Šveicarijoje (Lozano
je), vis rūpindamasis atgauti 
mūsų pavergtai ai tautai laisvę. 
Visur kalbėjo tautos vardu.

5. — Lietuviu Komitetas, vei- 
kęs Petrapily, parengė dirvą 
platesniam mūsų tautos laisvi
nimo darbui, kuriam vadovauti | riuo buvo atstatyta mūsų vals- 
buvo sudaryta .LIETUVIŲ TAU- lybė, gyvavusi ik: bolševikinės 
TOS TARYBA

Ši ■ norėjo- į tautos laisvinimo 
darbą įtraukti platesnes mases.

6. — Ir taip tos Liet. Tautos

Lietuviu Seimas Petrapily.
. Tas. Seimas, tiesa, suskilo, iš-, 
sisklrstė, nepriėjęs vieningo su
sitarimo mūsų tautos laisvės, 
atgavimo klausimu. Bet tuojau 
pozityviosios mūsų jėgos grie
bėsi vėl atstatyti mūsų praras
tą politinę vienybę, ypač, kad 
dėl suskilimo Seime buvo pri
versta. likviduotis ir pati Lie
tuvių. Tautos Taryba .

7. — Tada Voroneže buvę 
sudaryta

okupacijos. - -
• 10. — Bolševikams okupavus 

mūsų Tėvynę, vėl mūsų gyvas
tingos jėgos telkėsi į pasiprieši
nimo sąjūdį. Iš. jų, bolševikus iš 
Lietuvos išvijus (1941), buvo 
sudaryta. ..

,Laik Lietuvos vyriausybė,., 
tuojau p.at ■ atstačiusi Lietuvos 
valstybinį gyvenimą. Ai.

11. — Tą vyriausybę vokie- 
čiams, užslopinus mūsų pasi
priešinimo jėgos susitelkė po-

pa t ir iš rezistencinįų sąjūdžių) 
buvo sudarytas (1.944), • . ' 
Vyriausias Lietuvos Išlaisvini

mo Komitetas* VLIKas, 
kuris iki šiol atstovauja paverg

Noreikos neapykanta Daunorui okupanto buvo iš 
anksto suplaunuota, kad Amerikos lietuviai kreiptų 
dėmesį į nesamą neapykantą, ir nukreiptų ją nuo Lietu
vos okupantų,, kurių visiems lietuviams reikia ne
apkęsti.

rie buvo čia* Amerikoje, nenubalsavo išmesti J. 
Kuprionį iš pareigų, suspenduoti jį, atvirai pa
vadinti jį pavojingu LŽS veiklai ir prestižui- ne
kovojo už LŽS patriotinį prestižą, bet. .. pabėgo 
iš Centro valdybos ! O kolaborantui to' tik ir rei
kėjo. Tuoj pat jis susikvietė savo žmones, nerink
tus pavadino rinktais, pavadino juos LŽS Centro 
valdyba! Ir toliau “pirmininkauja”; per savo 
“Garbės teismą’’ ginasi nuo demaskavimų, nuo 
teisingų jo adresu pareiškimų. Reikia dar pri
durti, kad dauguma jo valdybos narių nėra žur
nalistai nė minimalia to pašaukimo bei sugebė
jimo dalele. - 7

Jonas Kuprionis tylomis grįžęs iš pavergtos 
Lietuvos, niekur apie kelionę nekalbėjo, neati- 
dengė prievartos ir kovų dėl laisvės, nes jis to ir 
nematė. O juk visi disidentai ir bėgliai iš ok. Lie
tuvos reikalaute reikalauja plačiai burna kalbėti 
apie okupaciją. Itin didelė čia pareiga tenka laik
raštininkui. Amerikiniai laikraščiai pilni savo 
korespondentų rašinių iš Maskvos ir, net Vil
niaus—vis dar skamba pranešimai apie prievar
tą ir vargus. Tik LŽS C V*-“pirmininkas”, buvęs 
ok. Lietuvoje bene porą mėnesių, tyli ir dedasi, 
kad tai ne pareiga pasakyti žmonėms, ką ten 
matęs . . . Jonas Kuprionis varo tokiu elgesiu ir 
visą Sąjungą į sovietinio režimo toleravimą, apa-.

ir sava. • **• ■

Kuo turime susirūpinti
■ . šiandien.? ,.

.V ‘--f ’ ■ %, t

Tai vienybės atstatymu Tau
tos Imsvinįmp^darbe^^į' Tenka 
labai apgailestauti, kad vikria 
mūsų politinė grupė 
vis-ą ji, o tik jos vadovaujamieji 
asmenys) ėmė neigti 3,)^Lfką 
kaip tautos vadovybę, ėmė gin-

(Nukelta į penktą puslapį)

•tiją, anemiją. Sąjunga tyli net tada, kada. ok. 
Lietuvoje budeliai terorizuoja ir spaudos žmo
nes, jų tarpe V. Petkų. Kuprionis nori užkrėsti 
Sąjungą tylos ir “nepastebėjimo okupac. vargų” 
gangrena.

Kada, pagaliau, spaudoje suskambėjo pro
testo balsai, kad Sąjungoje puvimas, LŽS CV iš
leido aplinkraštį, smerkdama visus, kas tik pra
kalba prieš Kuprionį ir pavadino juos blogais, 
laikraštininkais. Iškeikė juos! 0 jų visa kaltė:, 
demaskavo J. Kuprionio netinkamą elgesį Kada: 
ėmė. girdėtis daugiau protestų, Kuprionis įkinkė j 
Garbės teisiną jį ginti; Garbės teismas nusikalto' 
įstatams ir ėmė smerkti prieškuprionininkus tei 
sinti Kuprionjo kadrilę. Tuo Garbės teismas per-; 
žengė savo kompetencijos ribas. Gegužės 2 die
ną “Garbės teismas” išsiuntė visiems laikraš
čiams savo “Viešą pareiškimą”. Kai kurie, tokiu 
keistu elgesiu nustebę, nedėjo, kiti dėjo be ko
mentarų. Tik “Naujienos” nudugniai, ta proga, 
panagrinėjo susidariusią gangreną LŽS kįįpe. 
Vėliau prisidėjo “Tėviškes žiburių* •autoriai.

< 1 O* t ’/ , T *2 1 € ‘ ' V i " f
■ A ' ;;; (Bus daugiau). į / . 

f c -* - -i*** ti *‘ititimiiiiiiiiiinmmhiiiiiiiiiiiiHUiiiiiiimimuiuiUiiu^ujm^mwHii 
BIZNIĖEIAI 'PRAŠOMI GARSlNTlS NAUJIENOSE

4 _ NAWIINOi, CHICAGO I, IU- Wcdn^cto.. November 23, 1979



nnnminmnrntESEErnrrrrr!—-rwr: 
’ ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IP P£ AIŠKINIMAI

KIEKVIENA. DIENĄ BŪTINI KRIKSCIOMUI ■
I • • •

NUODELIU ATLEIDIMAS
Apie nųodėųny atleidimą yra įvairių nuomonių. Todėl klau

simas, kas gali atleisti nuodėmes? Žiūrėkime ką apie tai sako šven
tasis Raštas. Parašyta, kad nuodėmių atleidėjas yra Dievas, mūsų 
dangiškasis Tėvas. Psalme 103:2.3 skaitome: “Garbink Viešpatį, 
kuris atleidžia visą tavo nusidėjimą”. Psalme 130:3,4: “Jei tu, 
Viešpatie, palaikysi nuodėmes, kas išsilaikys? Juk pas tave yra 
atleidiųaąs, kad tavęs bijotų”. Maldoje mes prašome: “Atleisk 
mums mūsų kaltes, kaip mes atleidžiame savo kaltininkams” 
(Mato 6:12). “Jei išpažįstame (tam, prieš ką nusidėjome) savo 
nuodėmes, Jis (Dievas) yra ištikimas ir teisingas, kad mums at
leistų mūsų nuodėmes ir apvalytų nuo k’ekvienos neteisybės” 
(1 Jono 1:9). Šv. Raštas aiškiai sako, kad nuodėmes turime iš
pažinti tam, prieš ką mes nusidėjom, ir prašyti, kad atleistų mums 
mūsų nusidėjimą. Jei nusidėjome prieš D'evą, tai Dievui išpa- 
žinkime? jei prieš brolį, tai broliui.

SV. RASTO 1YRINETOJAi
J, Munkant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island. \ Y 10303
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Laidotuvių Direktoriai 

6845 SOUTH WESTERN AVĖ.

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

Kauno Prisikėlimo bažnyčia okupuoto]' Lietuvoj

j"ūJtERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

4449 &?. Pulaski Rd. (Crawford 
Modicąl Building) Tel. LU 5-6448 
Priima ligonius pagal susitarimu.

Tei neatsiliepia, skambinti 374-8004

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

■ Wo«ręko*for Community klinikos 
Modicinos direktorių*

<938 S. Manheim Rd., Westchester, IL 
. - ; t" * * v ■ *. . • - - ■

VALANDOS: 3—9 darbo dienomii ir 
.. kas. antra ^eštadiAnį R—3 vai

T® L; 562-2727 ąrh> 562-272?

PAVERGTOSIOS TAUTOS 
IŠVADAVIMAS

(Atkelta iš ketvirto puslapio) 
čyti jo teisę kalbėti pavergtosiom 
tautos vardu. Tenka apgailes
tauti ir sepėratizmą tautos lais
vinimo darbe.

Kitų tautų pavyzdžiais, o ii 
savo tautc's gražiomis tradici
jomis sekdami, turime ir vėl vi 
si susitelkti viename tautos lai
svinimo sąjūdyje jr sutilpti vie
name Vyriausiajame Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitete — mūsų

Stepono Kairio atsiminimai

‘ JEL. — BE 3-5893

DR. A. R. G T.f: VELKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE AKIU LIGOS 

3 9C7 1 03 rd Streef
Valandos, pagal susitarimą.

Dg, FRANK PLECKAS
OPTOMETR 1ST AS

H r KALBA TrTETTTVIŠRAT
* W 71 St Talį 737-514$

•' L ' & •

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
lenses7*

Vai. i Auėt&rimą. Uždaryta treč.

UR, I JT)N AS SEIBUTIf.
INKSTU. PŪSLE*JP .

PROSTotac ^midiidama

W. STREET "

Hįof.; 776'8*0
7*^.*48-5545

DR, VYT. T A CP. AS 
Gydytojas repuos** 

SAddM M*-. -HCTERU

Tol. PR *.-T-MJ

Ir penkt 2.-4 ir k-JP yąl.-'jeį. Atitadie

pagal fiuitaržih*.

p Šileikis, o. p.
1 ORTHOPSRA.'V^RO'TKZTST A C
A ARWMf’ - Protezai. Majd fean- 

dažei. SooeHl pagauto tejlemv 
fĄfch Swjar>r*§) * t

jfc=4 įf &=& 8^-1
W«# 4*rH St. HL MM7O
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Neginčykime VLIKo te'sės 
kalbėti tautos vardu, 

kaip ją ginčija mūšų tautos'pa
vergėjas. Juk niekas ir anks
čiau iš mūsų visuomenės negin 
čijo susikūrusioms mūsų bend 
ičnėms organizacijoms (Komi
tetams, Tarybom^ ir 1.1.) kal
bėti tautos vardų, reikšti tau 
.tos valia, kada pati tauta bųvc 
pavergta, Kddėl tat šiandien tu- T -- -M- T
ri būti kitaip?

Nere'kalagkĮmę iš ’VLIKo kad 
jis mums patiektų “tautos 

įgaliojimus’’, u 
nes gi pavergta tauta, kaip mi- 
nėjome ,nei pati kalbėti, nei ki 
tų įgalioti negali. Sudarę VLI- 
Ką' iš mūsų Įvairių politinių 
grupių, mes VLIKo teisę kalbė
ti kovojančios tautos vardu ■ iš
vedame i§ fak.to.. kad mūsų-tau
tos masės yra pavergtos ir iš 
fakto, kad mes, VLIKą suda
rantieji, esame laisvi, Laisvieji 
ir atst.oyaųjąiiLe Įiavergjtu-cisiųs 
kalbaiųe jų vardu, keliame pa
sauliui taupos skundus bei pro
testus, kad pavargtoji mūsų -tau
ta būtų išlaisvinta. Tai nėra Uk 
mūsų teisė, o ir pareiga.

Tekalba ir toliau mūsų 
Y'LĮKąs pavergtosios 

(autos vąrdu’

(Tęsinys)

Dabar visas įdomumas vasa
rojaus lauke. Ten ir visi lauko 
darbai. Jau nupjauti miežiai; 
jau pjaunamos avižos. Pagelto 
’inąi. Dar vietomis žaliuoja bul
vienojai. Žirniai prigulė prie že
mės, ir jau retas pasigundo jų 
pasiraškyti. Ruduo, kaip klas
tingai besišypsąs vagis, kas die
ną vis ką nors nuvagia iš vasa
rojaus lauko spalvų. Jau nu
blokšti ir rinktinio prėslo rugiai, 
išvėtyti ir paruošti sėklai, — po 
Žolinės .prasidės sėja. Sudiev 
taipt greitai ..prabėgusi vasara!

Vasara tikrai

rias klases, jau buvo įstoję Į 
klierikų seminariją Kaune. Bet 
dabar kartu su manimi Palan- 
gon važiavo trys nauji: Fabijo- 

ir Antanas Kemėšiai ir Jo- 
Kavaliauskas, — visi trys

nas
nas
iš Vastapų kaimo, alantiškiai. į

PRADEDU SPEIGLIUOTIS

FLORIDA
DR. C. K.- ftOBĖŲS

Prostatos, inkstų ir šlanumo 
.taku chirur^ią, 

.5025 CENTRAL' AVĖ
^t. Petersburg. Fj.ą. 3371 <‘ 

Tel. (813) 321-4200

Z—r—■—-ū e-1, JA 
pęąK raustytai

MOVING
Leidimai — Piln/i apdr/.ud» 

7EMA KAI M
R. IE MNAS
Tel. i W   

— k,i____ i---------u i

MOVING
Apdrayrijij perkraytfynj^y 

l| leeiHo aHfymy 

an-'ą^iąt 
ji;t v* 37*.1882 erke 378-59*4 

k '.A ------------- ----------->

niniu. Visiems ir ypač maniai ( 
tebebuvau Stepukas, kaip ir

Pastabos:
rl). šis'.straipsnis buvo kada 

).<sk. Ibtas Leonardo Šimučio 
reuągūolame “Drauge”. Randu, 
kad jo minlvs aktualios ir šian- i v w
dlen. Todėl pakartoju jas prieš 
VLIKo Seiiiio šiųmetinę sesijų, 
šaukiamą gruodžio 8 d., Wash
ingtone.

2) Č?įr turimas minty LFB ir 
V. liastenio vadovautos LTS su 
ULK pasitraukimas iš VLIKo ir 
tuo pačiu susiskaldymas jo gru. 
piu laisvinimo dai.be.

3) Daugiausia VLIKą. kaip 
tautos atstovybę, neigė LNT va
das V. Rastenis, pritariamas ir 
LFB vąd.o J-. Brazaičio (žiūr. jų 
pareiškimus, VLIKo Komisijai, 
vedusiai su jais pasitarimus, iš
leistus Clevelandc Liet. Demo
kratinių Grupių atskiru spau-

Į dos leidiniu).

TSCHNŪLG6Y
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Computers Dressed In Khaki
kinds of front-line computing 
chores, such as directing air
craft strikes against enemy 
armor, or determining thr 
trajectories of artillery fire.

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

JįTojt there ace computers 
iough enough to survive the 
rigors of battlefield condi
tions. The Mobile Military 
Data Processing System 
ghojvp in the photo is housed 
In a portable shelter about 
the size of a travel trailer. It 
has the computing poy^er of a 
Somplete commercial data 
processing center.
I 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 
tumidity. Consequently, the 
jystem can handle many

išvaižiavimui nebedarė

Antruosius mokslo metus 
pradėjau, pakeisdamas bendra
butį. Jurgučiai mokinių nebe
laikė. ir aš persikėliau gyventi 
pas Bacevičius. Tam pačiam 
bendrabutyje ir vienam su ina- - 
nim kamabaryje- apsigyveno 
Fabijonas Kemėšis. Naujas ben
drai uitis buvo didesnis, nevie
nalytis ir triukšmingesnis. Iš 12 į 
jame mokinių mudu su Keme
šiu buvome augšlaičiai, visi ki
ti žemaičiai ir jų pusė bajorai, 
tik retai kada griebę lenkų kal
bą. Pali Bacevičių šeima, nusi- 
cvvene 4. W t.
lenkiškai

ankstyvesniais metais. Bet ma
no dabartinėje padėtyje buvo 
kaiko ir naujo. Piie bendro val
gomojo stalo man, kaip ir se
niau, buvo skirta antroji nuo 
tėvo vieta, pirmąją užleidžiant 
Banadutei. Bet kai ir aš imda
vau ką pasakoti apie Palangą 
ir iš savo mokslų lobvno, mano 
šnekai buvo skiriama jau dau
giau dėmesio, kaip kam kitam. 
Kas sekmadienis galėjau va
žiuoti su tėvais bažnyčion, eilės 

1 nežiūrėdamas. Ir Skiemonyse 
jau buvau ne bet kas, — visi

man prabėgo malė mano kepurę. Man už bro- 
itaip viena diena. Per visą tą liūs lengviau, buvo tėvų išstpra- 
laiką Palanga kažkur buvo din- syti, kad leistu- važiuoti i aplin- 
gusi ir beveik užmiršta. Gyve-. kinių parapių', atlaidus. Nebu
vau tuo, kuo gyveno mano na-'vau varomas dirbti. Mano padė- 
■irškiai — visišku kaimo gyve- lis namie buvo privilegijuota.

Mane paruošti antrajam Pa- 
langon
mamai tiek rūpesčio, kaip pir
mąjį kartą. Bet ašaros buvo tos 
pačios, tik gal netiek gailios: 
Stepukas buvo Įstatytas Į gerą 
kęĮi.ą, ir tereikėjo, kad neišklys- 
tų. Kąi yėl sėdau su tėveliu Į 
trumpą, kratų vežimą ant kie
tai šieno prikimštos maišės, ran
kove šluostydamas pašlapusią 
nosį, buvau saulės tamsiai rus
vai griebtas, buvau laukų vėjo 
ąpglcstytaš, šienu pakvipęs, šie
nu buvo prakvipusi visa mano 
siela. Vėi buvau "kaimo vaikas, 
ir tik gimnazisto kepurė rodė 
mano labai silpną ryši su civili
zacija. Namie praleistos pus
trečio mėnesio atastogos, man 
nežinant, manyje sustiprino 
luunitetą prieš mokyklos pas

tangas laimėti mane rusiškai 
kultūrai, prieš Palangos ponis-Į 
kos visuomenės įtakas mane 
poniškai nuteikti, apskritai prieš 
miestietiškos būklės pavojus. 

[Tą imunitetą pakartotinai man 
stiprindavo kiekvienos .namie 
praleistos atostogos, — gal taip 
pat man nežinant.

Tas pats bėriukas, tėvo iš 
anksto paruoštas, vėl mus nuve
žė Jonavon rugjųčio 12 dieną.

naujų 
Abudu

si kartą važiavau ji
draugų kompanijoje.
mano kaimynai — Jankauskas
ir Kėblas, baigę Palangoje ketu-

tekalbėjo 
atskiram 

ir tik. vy

dvarininkai, 
. Gyvenome 

nuo šeimininku name 
resniojo’ priežiūroje.

Pradėdamas mokslą pirmoje! 
klasėje, pasijutau dikčiai ap
krautas. Nauja buvo lotynų kal
ba, nauja vokiečių ar prancūzų 
kalba, kiečiau pradėjo gulti arit
metika ir rusų kalba — to vis
ko man, dar kaimiško nejias- 
lankurno veikiamam, buvo kiek 
perdaug. Pradėjau slūgti žemyn 
Į ‘beveidžių’ vidutiniųjų tarpą. 
Pasijutau užgautos ai.ųbicįjos 
,r įsitempiau. Metų gale vėl iš
silyginau ir sekančias klases 
baigiau, ne vienoje nepasigany- 
dąmas, paskutinę — net su pa
gyrimo lapu.

(Bus daugiau)

PATS SKAITYK IR DAR KL- 
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTI “NAUJIENOS”

SUSIRINKIMŲ

Dridgeporto Lietuvių N.ąiaų 
Savininku Draugijos priešineti- 
uis susirinkimas įvyks gruor 
džio 1 d. 1 y a L popiet 3<S08 So, 
Union Avė., įėjimas iš kiemo. 
Nariai malonėki !e atsilankyti, 
nes yra daug nutarimų svarsty
ti ir bus renkama nauja valdy
ba. Po susirinkimo bus vaišės.

Stella Kaulakis, pirm.

LAJTYUA 2^*0 ACWOOL- 
AG* CHILDREN BUTWEBU 
TH1 AGG* C* S ANP 
WERI KILLED BY MOTOA 
VEHICLE* Af THB U-V 
Charles m. hayb, 
PM*ltXFNT oe THE CHICAGO 
Motor CLUB, ASKS DfttYfkS 
TO BE FSPECIALLY alert 
*OR CHILDREN NOW THAT 
SCHOOL I* X SESSION

EUDEIKIS
GAI DAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Chicagos
Lietuvių

Laidotuvių 
Direktorių 

Asociacijos

AM8ULANSO 
PATARNAVIMAS

TURiME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. UHJANICA AVE. TeL: YArd, 7-3491

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

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

GEORGE F. RUDAIINAS
3319 So. LITUANTCA AVE. TeL: YArds 7-1138-113S

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 71213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, IU. 974-4416

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET TeL l'Ards 7-1911

.■
ilS

fa
ik
 ą

;:

iOPHIE BARČUS
RADIJO i S IMO S VALANDOS
Vl*e, preer>*a< H WOPA

149t ki L 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 
'ai. ryto.

Vedėja Aldona Daukus

Telafu Hindeck 4141*
7159 So. MAPLEWOOD AVE. 

CHICAGO, ILL. 60629

£ “Lietuvos Aidai’
—, .. KAIt BRAZDtlONYT*

Programai

Kasdien nuo pirmadienio Do 
penktadienio 9 vaJL vak.

Visos laidos ii W0P\ rtoties. 
banga 1490 AM.

St. Petersburg Fla.. 5:30 vaL p.p 
U WTIS stoties 1110—AM bano

2646 W. 71*t Street 
Chicago, Illinois 6062$ 

Telef. 778-5374

I ~ HAUMIHM, CHKMO «, IU-.J\Ubcxlaj, Member Ą



Kompozitoriaus Jeronimo Kačinsko 1
kūrinių koncertas New Yorke ” 4

Antroje koneerttf dalyje’ bir *š.m. spalio mėn. 27 d. Kultū
ros Židinyje, Brooklyne, buvo vo išpildyta 1-rios miniatūrosį 
surengtas komp. Jeronimo Ka- Andante grazioso, Adagio serio- 
čin.sko kūrinių koncertas, kurį se, Andante con moto ir Allegro’ 
atliko Berkiee muzikos kolegi- ma non Iroppo. Veikalą išpild^ 
jos studentai, Angelė Kiaušaitė 
ir Vytas J. Bakšys. Iš viso buvo 
išpildyta 16 kūrinių. Koncerte 
programa buvo suskirstyta į 
dvi dalis. Pirmoje koncerto da 
lyje buvo išpildyta kvintetas, 
pianu palydint pačiam šio vei
kalo’ autoriui komp. J. Kaėins. 
kui. Veikalas sudėtingas ir pa
rašytas modernia muzika. Pub
likai visai nepaliko, nes *-to me
ninio grožio, kurį randame kla
sikų muzikoje, visai nėra.

Po kvinteto solistė Angelė 
Kiaušaitė, kuri dar studijuoja 
Filadelfijos konservatorijoje, pa
dainavo tris liaudies dainas: 
“Kai saulutė leidžias”, “Lazdy- 

balsas 
ir sub 
kad ji 
kurio-

kurių 
visai

neiš
nelis” ir “Sadulis”. Jos 
nėra stiprus, bei gražus 
tingas. Tik labai gaila, 
pasirinko tokias dainas,
se negalėjo pilnai pasireikšti. 
Jai pritarė su pianu Vytas J. 
Bakšys, New England konser
vatorijos studentas. Akomponi- 
mentas visai neatitiko dainų 
dvasiai.

Vytas J. Bakšys pasirodė la
bai gerai, kaip senas prityręs 
pianistas. Jis paskambino Ref. 
lekcijas. Veikalas ilgas ir sudė
tingas. Nors parašytas modernia 
muzika, bet vietomis, ypatingai 
Andante grazioso dalyje, pras
kambėjo gražiai.

fleita, kluenetas ir čelo. Ir šią 
veikalas, kaip ir kvintetas, puį 
blikai nepaliko.

Ikiblikos nuotaika pasitaisėį, 
kai mišrus <-horas, vadovauja
mas Brian O’Ccnnell išpildė 
šešias dainas. Dainavo .lietuviš
kai. Dainos skambėjo nepapras
tai gražiai, lyg koks simfoninis 
orkestras. Jose buvo gražių 
rėjimų ne tik ritmikoje ar di 
namikoje, kaip, pay., iš forto 
pianissimo, bet taip pat gražiai 
perdavė dainų nuotaiką ir dva. 
šią, nors patys cho'ristai, 
tarpe buvo tamsiadžių, 
nemokėjo lietuvių kalbos, 
kai kuriuos žodžius gerai
tarė, bet dainos meninės vertės 
neliūstojo.' Išmokti tokias sudė
tingas ir ilgas dainas, tegalėjo 
tik gerai nusimaną muzikoje ifhja 
tam pasišventę žmonės, vado
vaujami gero ir prityrusio. diri
gento, kaip Brian O’Connell. 
Publika buvo sužavėta ir nesi
gailėjo karštų plojinių. Juos pa- 
gerbdami, net du kartu atsisto-lganizavo jiems padė.
J0’ . . . jkojo. Dar juos pasveikino gen.

Choras drausmingas, -.4idelis, .konsulas Anicetas Simutis, Var- 
gerai susidainavęs ir paklusnusSąjungos 
dirigento,^lazdelei, -kurią _ vaini- kįrmininkas Vytautas Kerbelis 
kavo konėrtą. Nors dainoj pąęa-U kiti Po pasveikinimu, kelius 
šytos moderniam muzikos sti-Į^j^ tarė ^p-, j/4Kaems, 
liuje, bet publikai visos jos pa,^ kuri^ veikaIai Ron. 
ūk.o. _Cia,. reikia pasakyti,Jis?

" r 1 ■ •- kalboje- pasakė;- kad muzikoje

dirigento lazdelei, kuris vaini-

šytos moderniam muzikos sti-

Ilgametis patyrimas— sąžiningas darbas
e f - ; ~ f •. r j •’ *. V . į

Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuvių Įstaigą:
American Travel Service. Bureau - i

9727 S. Western Ave^ Chicago, Ill. 60643 
Telef. 312 238-9787"1

• Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvų, traukinių, laivų kelio,
nių (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus Icnštus; 
Sudarome iškvietimus giminiu apsilankymui Amerikoje ir teikiame infor
macijas visais kelionių reikalais. • ! .

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reiaia rezervuųu vietas 
H anksto — prieš 45 - 60 dienų.

M< Šileikis — Žiema. (Čiurlionio galerijos nuosavybė)

. Kaėianskas surado savitą ke. 
ą, o ne instrumentalinėje mu

zikoje. j
, Konėrtui pasibaigus, į sceną 
buvo pakviesti visi programos 
dalyviai ir jiems buvo įteikta 
gėlių. J. Lenktaitis, kuris suor-

pirmininkas Vytautas Kerbelis

.savo

,|ru savitu, kitaip sakant, išsiskirti
®Š kitų. .Į....-

Publikos; buvo uvirš 200, jų 
. tarpe keletas amerikiečių..
■t f*<P; M. U

Uaikras^_i^'irrnąują_ skel
bimų' nrikojel Jie gauna 29.1% 
visų garsinimams skietų- pinigų. 
Televizija gaunh’tfk 20.1

meratą, savo gerus linkėjimus 
atlydėjo 87 auka. Dėkui. Taip 
pat dėkui los apylinkės tautie
čiui, atkreipusiam dėmesį į pla
tinimo’ vajų ir užsisakiusiam 
Naujienas 4 niėn.

— Dėkui Stasiui Vilkui iš l)e 
trolio už auką, atsiųsią su 
metine prenumerata. Taip pat 
dėkui detroitiŠKiGi. užsisakiu
siam Naujienas 1 mėn.

— Dr. K. Pautienis, Pompano 
Beach; Fla.,. remia lietuvišką 
spaudą savo vertingai raštais 
ir aukomis. Dėkn už tai.

— Pnia Julia Adackus iš 
Bridgeporto apylinkės išvyko Į 
Parkside Gardens slaugymo na
mus, Burbank, Iii.

— A. a. Michalina Koplewski, 
gyvenusi Dowagiac, Mich., ilga
metė Naujienų skaitytoja ir rė
mėja, mirė laknčic 23 d., sulau
kusi 91 m. amžiaus. Apgailėda
mi jos mirtį, reiškiame užuo
jautą dukrai ir jos šeimai Flori
doje, taip pat seseriai Čikagoje.

— Maironio lituanistinė mo
kykla New Yorke ruošia Kalėdų 
eglutę groudžio 16 d. Kultūros 
židinyje. Bus įdomus vaidini
mas ir kalėdinė programa.

— Elena Juciūtė iš Bostono, 
buvusi mokytoja ir Sibiro trem
tinė, taip pat knygos “Pėdos 
mirties zonoje” autorė, yra pa
kviesta i Los Angeles dalyvau
ti Nepriklausomybės minėjime 
ir pasakyti pagrindinę kalbi]. 
Minėjimas bus vasario 17 dieną. 
Rengia Alto skyrius, talkinin
kaujant visoms organizacijoms. 
Tai bus pirmas toks įvykis, kad 
Vasario 16-sios minėjime vieš
nia kalbėtoja bus moteris. Ele
na Juciūtė yra labai jautri kal
bėtoja, pati perėjusi komuniz
mo kalėjimus, daug kančios var
go pakėlusi, kol pagaliau pasie
kė Ameriką .Jos paklausyti tu
rėtų visi, o ypač jaunimas.

— Titas S- Samys, San Diego, 
Cal., vra išrinktas 1980 metams 
House of Pacific Relations klu
bo pirmininku. , šia m klubui pri-

Namai, Žarna — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALI

Namai, Žema — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Tel. Virginia 7*7747

E

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

2 TO 4 MŪRINIS Brighton Parke. 
Palikimas. $47.000.

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

ŠIMAITIS .REALTY

Notary Public 
Insurance, Income Tax 

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

DĖMESIO
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktai $106 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensininkams
Kreiptis: — '

A. LAURAITIS
4645 So. ASHLAND AVĖ.

523-8775

PLATINIYIO VAJAUS ANTRO JI FAZĖ
Visi lietuviai kviečiami atkreipti į NąujLeiias 

savo asmenišką dėmesį, gerai su jomis’susipa-F 
zmti ir jas užsisakyti. v , j**
e. Naujiems skaitytojams, užsisakantiems Nau
jienas iki šių metų pabaigos, duodama nuolaidą. 
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, užsakymų, bei galimų skaitytojų 
reikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

1739 S. HALSTED ST.
CHICAGO, IL 60608

• Iš anksto be raginime pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede___ dol.
Pavardė ir vardas _____________________
Adresas ------------------------------------------------------------------ '

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo ... 
yra naujas skaitytojas. Priede _____  dol.
Pavardė ir vardas__ ....__ ..._____________
Adresas ______________________________

, kuris

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

e Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ii 
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus___ dol.
Pavardė ir vardas .___ _____ .______________ _______
A.dresas ............ .

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

OWNER-OPERATORS
, »V , _ > {'a 7 3 •• r - h-i .: . r ’ ,-Į 5

t D.O.T. qualified/.with tandem axle tractor for piggy back 
■ operation. Pick up and delivery within a 400 mile radius. 
A Chicago-based, ;excellent pay piackage.

: n (312) 226-7828

Gausus namų pasiriūkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTI
Įvairi apdraudė —INSURANCE
BUTŲ NUOMAVIMAS—paten

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago 

Tel. 767-vbOO.

Laikrodžiai ir brangenybės _
Pardavimas ir Taisymas.—
2646 West 69th Street
Tel. REpublic 7-1941 - - ■«

HELP WAITED — MALS 
Darbininkų Reikia

Aluminum Applicators
Gutter Installers, Roofers (tile- 

hot-shinglers), Tuckpointers. 
Western suburbs. Must speak 

English. Experienced.
771-3010

---------- ------------------------------------------------ -

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kaštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avė.* 
Chicago, 111. 60632. Tel." YA 7-5980

M. ŠIMKUS

Notary Public - 
INCOME TAX SERVICE

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

šymai ir kitokį blankai.
TOOL & DIE MAKERS

Wire & metal fabricator. Four-slide 
machine tooling experience prefered 
but not required. Single shift. Over
time possible. Apply in person or x

call 476-7600

JOHN AMANN SONS CO., INC.
5809 S. Oakley

Chicago, IL. 60636

-r- Kazys šimulis iš "Marquet
te, Parko, patriotinės spaudos 
rėmėjas, atsiliepė į Naujienų 
kreipimąsi, prisiųsdamas spe
cialiu laišku $25 auką. Tos apy
linkės tautietis užsisakė Naujie
nas vieneriems metams ir įteikė 
$2 auką, bet pavardės prašė ne
skelbti. Dėkui už aukas ir už 
dėmesį Naujienoms bei jų pla
tinimo vajui.

— A. Vitkauskas, Lockpo'rt, 
UI., specialiu laišku atskubėjo 
Naujienoms į pagalbą su $20 
auka. Dėkui.

— A. Šiikauskas, Dearborn, 
Mich., mūsų atstovas Detroite 
bei apylinkėse ir lietuviu veiklos 
korespondentas, atsiuntė $ 10 
atiką.“Dėkui už ja irmž atsiun- 
■Č-ianufs -raštus. —' ’ — 1 r" -7

.............................. , klauso 20 tautų žmonės ir turi 
Vilius Puodžius iš Brigh- per 3000 narių? šio klubo tiks- 

ton Parko, pratekdamas prenu-|ias yra puoselėti tautų kultūri- 
- b • -!'............- -------- ‘nins savumus ir draugiškumą.

■" " ■ - Balboa Park, San Diego, klu
bas turi eilę namelių, kuriuose 
vyksta atskirų tautinių grupių 
parodėlės bei pasirodymai Lie
tuviai- savo pro’gramą turė^ 

11980 m. gegužės 11 dieną.
------ —----- ———

Į DĖMESIO! KALBA KGB!
(Atkelta iš trečio puslapio) 

t f - • ■

yra visiškoje KGB kontrolėje, 
stengiasi sunaikinti VLIKą, AL- 
Tą bei suniekinti atskirus asme= 
nis.

Bus aišku/ kokius metodus 
bendradarbiautojai ■ 
kodėl taip lengvai pavyko sv. 
kiršinti Liet. Atgimimo Sąjūč

REAL ESTATE FOR SALE

Savininkas turi skubiai išvykti iš 
miesto ir parduoda 2 butų mūrinį 
namą su rūsiu Marquette Parke.

Skambinti 776-9232.

HOMEOWNERS POLICY
F. Z a po Ii s, Agent * 
3208/2 W. 95th St. 
Everg. Park, !llt 
60642, - 424-8654 C——

tun r***

State Farm Fire .and Casualty Company

SIUNTINIAI j LIETUVA '
' MARUA NOREIKIENt. 

a 7 • ’ - ' ’ 4*^:•' į * , - . * . - y
12608 West 69th St, Chicago, m. 60629 « Tel WA 5-2787

MAISTAS IšEUROPOS SANDĖLIŲ

~ SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
' Cosmos Parcels Express Corp.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th Si., Chicago, HL 60629. — Tel WA 5-27S7

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
• • ’ - 'S -

yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu fraternalinė or
ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

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

SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerių 
apdraudų savo nariams. į ’

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, na
riams patapiau ja tik savišalpos pagrindu. f-......... . -

Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gali "' 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslu tr jų gyvenimo pradžiai.

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metimui

SLA — kuopų vyra visose lietuvių kolonijose. Kreipkitės 
i savo apylinkės SLA kuopų veikėjus, jie Jums 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti

Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centrą:

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

307 W. 30th'St.
Tel. (212) 543-2213

vartojo- i. j

rądarbiavimą su komunistą: 
r grupėm. Ar ne panašiom prove 
r kacijom buvo' sukiršinti prie S 
į. vieni kitus ir ramovėnai? 
£ Manau ne vienam teko sus 
r ' durti su sėkmingai veikianči 
L “klumpine žinių tarnyba”. Rašy 
f ti ne viską galima, nes kartai 

yra pavojus patekti j “cypę”, te 
_ dėl šios “žinių tarnybos” žmc 
runės, dažnai moteriškos giminė 

paslaptingai apsižvalgo ir pr 
kužda į ausį: “Yra tikrų žinii 
kad dr. Bobelis yra KGB ager.

J tas!” Arba: “Ar girdėjote, ka i 
dr. Bobelis dirba ČIA?” Arba 
“Kan. Zakarauskas su Stravins 

J ku įstojo į komunistų partiją” 
p!Arba: “Naujienos” yra komu 

nistų laikraštis ir visi, kurie ja 
ž skaitd ir rašo yra komunistą

arba velnio apsėsti!’’
/ Tokių žinių girdėjau iš inteli 
j i gentiškų ir nrielų žmonių. Vie 

na tik galiu pasakyti, kad ti 
f asmenų nesu mačiusi demons 
d tracijose prieš okupantą ar ben 
J drai komunizmą . . .
/ Tegu skaitytojas atkreipia de 

mesį į 8-tą, punktą . . .
v Sekančiame straipsnelyje pa 

teiksiu lietuvio KGB agento pr
4. reiškimus. D. T.

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

BEVERLY SHORES, IND I A N A. 8 
room. 2 bath 2 story concrete block 
building useable as large single-fam
ily dwelling or as a 2 flat located 
one block from Lake Michigan. High 
full basement’ -with -private ground 
level entrance and beginnings of third 
bath. Easily remodelable into third 
apartment. Attached 2 car garage. 
Yard storage shed. Immediate pos
session. National Park leaseback ex
pected $60,000.

Call Renard at Callahan Realty. 
219-926-4298.

Premjero S. Demirel 
planas priimtas

ANKARA, Turkija. — Praeitą 
savaitę premjero Suleiman De
mirel darbų deklaracija buvo 
apsvarstyta ir priimta. Senas 
turkų politikas gavo pakanka
mai balsų šeštą kartą tapti 
krašto premjeru. Jis vadovauja 
Teisėtumo partijai, kurios na
riai daugumoje yra advokatai ir 
nauji Turkijos profesionalai,. 
kurie tampa didžiausia Turkijos) 
demokratų partija.

Už premjero Demirel progra
mą buvo paduoti 229 balsai, o 
prieš jį pasisakė 208 balsai. 
Premjeras neseniai laimėjo rin
kimus, bet jis turi tiktai 21 bal
so daugumą. Tačiau visi pripa
žįsta, kad Demirel mokėjo apra
minti kraštą.

Praeitais metais ir praeitą pa
vasarį Turkijoje ėjo didelės 
riaušės, iš pasalų šaudė karei
vius, policininkus, jaunimą, o 
dabar jau tų riaušių žymiai ma-1 
žiau. Premjero Demirel kalba 
ir griežta ranka suvaldė maišti-

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

Kalbame lietuviškai * ’
Tel. 476-5635 _ '

Advokatas .
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

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

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

Chicago, DI- 60629

ENERGY
WISE «

Change the oil and 
filters every 3,000 to 
6,000 miles to avoid 
wasting gasoline.

Don’t be a Bom Loser!

ninkus. Jis moka kalbą pasakyti 
kareiviams, bet jis gražiai, įtiki
nančiai pakalba ir jaunimui, 
patardamas neįsivelti į bereika
lingas tarpusavio kovas.

— Jeigu mula Chomeini nepa 
leis 49 amerikiečių, tai prez: 
dentas Carteris rengiasi sustab
dyti maisto eksportą į Iraną.
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