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MULA ĮSAKĖ MINUOTI JAV
SUSISIEKIME SU SENATORIAIS

imantį kun. J. Prunskio straips
nį apie 10 kalinamų Lietuvos 
kovotojų dėl žmogaus ir tautos 
teisių. Pavergtos Lietuvos prie
spaudą kun. J. Prunskij taip pat 
išryškino lapkričio 6 dieną kal-

JAV Atstovų Rūmų priimtoji 
rezoliucija, reikalaujanti Pabal
tijo klausimą iškelti Madride, 
protestuojanti prieš Maskvos 
pilietybės įstatymą, sunkinantį 
JAV piliečių reikalus, ir reika
laujanti laisvo apsisprendimo J bedamas amerikiečių programo- 
Lietuvai, perduota JAV Sena-! je radijo stotyje WTAQ. 
tui. Dabar svarbu laiškais, tele- 

_ gramomis ir telefonais skatinti]
JAV--senatorius, kad tą rezoliu
ciją primtų. . .J

Kreipimesi galima pažymėti f
“Please support resolution con- 

•**’eerning.: the freedom of the 
Baltic States. Your assistance 
for the passage of this resolu-; 
tion will be greatly appreciat
ed.” Senatorių, adresas: United 
States Senate, Washington, D.C. 
20510. - "
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DELEGACIJA Į MADRI
DO KONFERENCIJĄ -

Etninė Rytų Europos ameri
kiečių konferencija, kurią suda
ro devynios tautybės, pasiuntė 
prez. Carteriui raštą, siūlydama

fėrenciją pirmininku paskirti 
kongresmaną Dantę Fascell. Ta 
pati Rytų Europos amerikiečių 
konferencija siekia, kad Į dele
gaciją būtų paskirtas nors vie
nas narys, kilęs iš Rytų Euro
pos. Etninės grupės pasiūlė de- 

K vyniš1 kandidatus; kurių tarpe 
šie trys pabaltiečiai: dr. K. Bo
belis, J. Simonson ir I. Spilners.

PADĖKA WASHINGTONE 
REMTANTIEMS LIETUVĄ

Amerikos Lietuvių Taryba iš
siuntė padėkos laiškus visiems 
JAV • Atstovų Rūmų užsienio 
reikalų komiteto nariams, parė- 
musiems Lietuvai svarbią rezo- 

-liuciją, kuri paskiau buvo pri
imta Atstovų Rūmų pilnaties 
posėdy kaip rezoliucija Nr. 200. 

« « *
KANADOS LIETUVIŲ 

BENDRUOMENEI

Kambodijos tremtiniu 
.. problemos Tailande

BAN MAK'MUN, Tailandas. 
— 2,000 akrų stovykloje — pa
lapinių mieste — rado prieglau
dą 185,000 Kambodijos pabėgė
lių, priklausančių,antikomunis
tinei Khmer Seri grupei, kovo
jančiai prieš dabartinę vietna
miečių remiamą Heng Samrin 
valdžią, taip pat prieš buvusį 
Pol Pot režimą. Grupė darė pas
tangas likti Kambodijos pasie
nyje, laukiant palankių įvykių. 
Tačiau šis nusistatymas buvo 
konflikte su Jungtinių Tautų at
stovu, kuris stovyklos gyvento
jams siūlė keltis.! Khau I Dang 
stovyklą, esančią už 9 mylių nuo 
Kambodijos pasienio.

Khmer Seri pradžioje nesuti
ko su šiuo pasiūlymu, bet jų, 
vadas Vong Antichvong dabar 
pareiškė.: “Pirmiausiai turėtų 
keltis vaikai, nėščios moterys ir 
ligoniai, o paskiau visi kiti, .jei 
jie nori”. Tačiau karinis Khmer 
Seri vadas Norodom Sariavong 
pareiškė, kad frakcijos vadovy
bė kelsis į Kambodįją.

Pasienio zonoje tebeveikia 
Khmer Rouge partizanai, remią 
komunistini Pol Pot režimą.

Ge

Dr. Kazys Šidlauskas, Ame
rikos Lietuvių Tarybos pirmi
ninkas, pasiuntė sveikinimo te
legramą Kanados Krašto Lietu
vių Bendruomenės tarybos su
važiavimui.

« &
ALTA PASVEIKINO 

LATVIUS
Chicagoje latviams minint ne

priklausomybės minėjimo dieną 
sveikinimo kalboje Amerikos 
Lietuvių Tarybos linkėjimus 
perdavė kun. J. Prunskis.

APIE LIETUVOS POLI
TINIUS KALINIUS

Miunchene leidžiamas žurna
las “ABN Correspondence” iš
spausdino šešis puslapius už-

Patarė negaudyti 
svetimšaliu ■ c,

WASHINGTON, D.C. — 
neralinis prokuroras Benjamin
Civiletti išsiuntinėjo laiškus vi
siems Imigracijos pareigūnams, 
kad jie pristabdytų savo pastan
gas gaudyti nelegaliai, Ameri
kon Įvažiavusius svetimšalius.-;

Ateinančiais metais bus daro
mas viso krašto gyventojų sura
šymas. Civiletti nori, kad sura
šymas būtų galimai tikslesnis ir 
būtų surašyti visi Amerikos gy
ventojai, nesvarbu, ar jie yra 
šio krašto piliečiai, ar nelegaliai 
įvažiavę. Civiletti nori, kad bū
tų prisilaikoma įstatymo, kuris 
nusako visiems krašto gyvento
jams užpildyti surašymo duome
nis be baimės, nes imigracijos 
pareigūnai nesivadovaus surašy
mo duomenimis.

Surašymas vyriausybei yra 
svarbus kitais sumetimais. Ji 
nori tiksliai žinoti, kiek žmonių 
gyvena Amerikoje. Tos žinios 
reikalingos maisto, aprangos ir 
gyvenamos erdvės klausimams 
spręsti.

Visuotiniame surašyme visi 
privalo dalyvauti ir lakštus už
pildyti.

KALENDORĖLIS

Lapkričio 29: Iliuminata, Sa- 
tuminas, Ūmėdė, Lygė, Dau
jotas.

Saulė teka 6:55, leidžiasi 4:22.
Debesuotas, šaltas, gali snigti, no užsienio ministerio B. Sadc.

— Trys New Yorko bankai 
traukia teisman Irano valdžių 
už nemokėjimą skolų. Vienam 
bankui tranas skolingas 66 mi.

I ■ ' ■ ' •

lijonus, o kitam — $8 milijonus. 
Jie laukia atvažiuojančio Ira-

:£>-

MULA CHOMEINI NEPRIPAŽINS JOKIO
JUNGTINIU TAUTU SPRENDIMO

SAUGUMO TARYBA IRANO KLAUSIMĄ 
SVARSTYS ŠEŠTADIENIO POSĖDYJE

United Steel bendrovė nutarė atleisti 13.C00 plieno darbininkų. 
Gary plieno dirbtuvėse atleis apie 3,000. Unijos rūpinasi 

parama, darbininkų šeimoms.

BREŽNEVAS PASIRINKO TICHONOVĄ

AR JIS -TAPS SOVIETU SOSTO ĮPĖDINIU?

su žmonėmis klausimus 
lengvai svarstyti, kaip tai pajė
gia padaryti Tichonovas.

Ligos taip pat dažnai prade- 
.da kankinti A. Kosyginą. Ne
stiprus ir Brežnevas. Jis nori 
pirma išspręsti kelias reikalin
gas 
kui

MASKVA, Rusija. — Leoni
das Brežnevas. Aukščiausiosios 
Sovietų Sąjungos tarybos pir- 
minirikc.š. ‘ praeito antradienio 
naktį paskyrė Nikalojų Ticho- 
nbvą p’lnu ’ Sovietų Politinio 
Ėiubo nariu. Šitas paskyrimas 
susilaukė labai plačių komen
tarų. Daugelis manė, kad Brež
nevas paskirs Kirilenką. kuris 
žino labai daug valstybės pa
slapčių ir dažnokai tardavosi su 
Brežnevui įvairiais klausimais. 
Bet Kirilenką neturi to reika
lingo švelnumo, kurį turi Ticho- 
novas.

Net pats Brežnevas nemoka

taip

valstybines pakaitas, o pas- 
jis pais išvažiuos į Krymą.

Pataricninetvirtinti 
atomo sutarties

— Saudi Arabijoje nukritęs 
lėktuvas užmušė 157 keleivius 
ir įgulą. Praeitą mėnesį minėto 
lėktuve kapitono kambaryje at
sirado labai daug dūmų, bet me
chanikai nesurado priežasties.

Prezidentui rūpi Illinois 
demokratai

WASHINGTON, D.C. — Pre- 
zidentas Carteris, patyręs apie 
Jane Byrne pakrypimą į senato
riaus Edward Kennedy pusę, 
pradžioje buvo pasiryžęs nura
šyti visus Illinois demokratus. 
Bet jis greitai patyrė, kad ne 
visi demokratai pritaria senato
riaus K-ennędy kandidatūrai.

Chicagon buvo atvykęs buvęs 
demokratų partijos Centro ko
miteto pirmininkas. Jis sužino
jo, kad demokratai rengiasi bal 
suoti už prezidentą. Labai gerą 
įspūdį padarė buvęs Illinois se
nato pirminifikas Hynes. Jis di
dele balsų dauguma buvo iš
rinktas Chicagos miesto aseso
riaus pareigoms. Jis padarė tu
riningą pareiškimą ir pasižadė
jo kviesti deinokratus balsuoti 
už prez. Cajrterį., Lenkų vadai, 

| aišku, pasisakė už sen. Kenne
dy, bet ir jų tarpe keliamas bal 
sas už prez. Carterįr ,

WASHINGTON. D.C. — Ron
ald Rumsfeld, buvęs įtakingas 
respublikonų. veikėjas ir už
ėmęs svarbias pozicijas prez. G. 
Fordo administracijoje, visapu
siškai nagrinėjęs pasirašytą stra
teginių atomo ginklų apriboji
mo sutartį, prašė senatorius ne
tvirtinti minėtos sutarties. Jis 
yra įsitikinęs, kad šiuo atveju 
rusais negalima pasitikėti. Mes 
turime priemones atomo sprogi
nėjimams registruoti, bet ne vi 
suomet galime toms registraci
joms pasitikėti. Sproginėjimai 
vyksta labai toli, atgarsiai ne- 
visuomet tiksliai registruojami.

Prez. Fordo administracijoje 
Rumsfeld buvo krašto apsaugos 
sekretorius. Jis buvo labai ge
rai informuotas apie atomo ga
lią ir priemones atomo bom
boms nugabenti į didžiausio pa
vojaus vietą. Jam atrodo, kad 
JAV turėtų sustiprinti savo ka
ro išlaidas bent 40 bilijonų do
leriu. Juo galingesnės bus JAV, 
tuo labiau jas gerbs visi kraštu
tiniai nus’statę arba turintieji 
diktatūrines intencijas.

— Tstambulo laikraštis gavo 
pranešimą, patariantį popiežiui 
ilgai Turkijoje nesisvečiuoti. 
Popiežius susitiks su nauju 
premjeru S. Demirel.

— Olimpiados-80 organizato
riai kviečia Kiniją įsijungti ir 
dalyvauti žaidimuose.

udarė 
kurios na.riai 

padarė r>av iški 
vjesn np1 rinsinėji-

liov.ard S. Marks 
masinės automo- 
žymiai pabrangi-

, Sanatas tyrinėja auto
mobilių vagystes

. WASHINGTON (AP). — £ 
natas prieš 15 
tyrinėtoji; r 
pirniiausū . 
mus Senato
mo komitete, 

Tyrinėtojas 
pareiškė, kad 
biliu vagestės
na automobilių apdrauda. Pei 
metus automobilių vagystės pa
daro apie 4 bilijonus dolerių 
nuostolio. Dabar JAV įvyksią 
automc'biiiu vagystė kas 32 se 
kliudės. 1978 m. buvo pavogt;’ 
apie vienas milijonas automo
biliu. 1967 m. buvo rasta bei 
atgauta 86pavogtų automo
bilių, o praeitais metais tik 
6.1 G. nes vis daugiau automobi
lių vagių tampa profesionalais.

Tyrinėtojas Richard H. Sha
piro pareiškė, kad patyręs va
gis gali pavogti automobilį per 
2 minutes. Tie automobiliai daž
niausiai būna išardomi specia
liose dirbtuvėlėse ir jų 
parduodamos remonto 
vėms. Jei 
vežimi su 
H mis, iai 
įrody.i. . 
mobilių dalys, 
kosi nuomonės, 
liūs vag;a tik paskiri 
dėl 
bausmes ar baudas.

dalys 
dii btu- 

Įiclicij?’. sulaiko sunk- 
vog.v rate mobilių da- 

nkr leirmuose 
■ . i vegtų auto 
’('išėjai vis lai- 
kad autoinobi- 

asmenys,
lo jiems duoda lengvas

Nukentėjo Mona Lisa 
paveikslo kopija

SOFIJA, Bulgarija.—AP agen 
tūros žiniomis, čia meno paro
doje buvo išstatyta Leonardo da 
Vinci garsaus paveikslo Mona 
Lisa kopija. 25 metų bulgaras 
M. I. Stefanov išsiskyrė iš žiū
rovų ir peiliu įrėžė paveikslo 
kairįjį kraštą. Parodos sargas jį 
sulaikė nuo tolimesnių 
Įbrėžimas yra 7.5 colio 
nepalietė figūros.

Paveikslo Mona Lisa
buvo paskolinta is Luvro mu
ziejaus Paryžiuje. Ten yra ir ori
ginalas. ’ 1

piūvių. 
ilgio ir

kopija

TEHERANAS, Iranas. — Ira-i 
no vyriausybė nepripaž ns jok oį 
Jungtinių Tautų sprendime, l’c-j 
čiančio Iraną. Iranas repripo.- - 
žins jokio sprendimo ar teismo 
nutarimo, jeigu to teismo ar ko-: 
miteto pagrindų sudaryme ca- į 

! Ivvavo JAV atstovai.
Į

Griežtoje savo kalboje C..c-: 
į me’ni kvietė 20 milijonų irahie- j 
: čių mobilizuotis karui i 
■ JAV. Tuo pačiu Irano karo spe I tiktai vienu klausimu — 
: cialistai rodė žmonėms, kaip j 5 • • 4 !i krašto gyventojai privalo gintis 
t iki paskutinių j‘ėgų, jei JAV.
i bandytų iškelti savo karines pa- Į 

jėgas bet kur Irane.
Irano radijas paskelbė, kad į 

mulos Chomeinio vyriausybė 
į minavo visą Amerikos ambasa- 

dą. Jeigu Amerikos aviacija: 
bandytų pulti Irano teritoriją.! 
tai ambasada būtų išsprogdinta.: 
Nei Chomeini, nei Islamo vy-;

j riausybė nebūtu atsakingi už‘ 
amerikiečių likimą.

Irano televizija rodė iranie
čiams, kaip reikia vartoti gink-! 
lūs prieš amerikiečius, jeigu \ 
JAV parašiutais ar karo laivais] 
bandytų įsistiprinti 
mėje.

NEW YORK. N.Y. 
čiuose pasitarimuose 
tarybos nariai išaiškino daugelį 
klausimų,' bet oficialiai Saugu
mo tarybos pirmininkas Pala-f 
cios paskelbė, kad ateinantį šeš.- i 
tądien? Saugumo taryba svars-j 
tys Irano klausimą. Tikimasi, ’ 
kad nimėtame pasėdyje galėtų 
dalvvauti ir Irano užsienio rei- v 
kalu ministeris.

Visi susirūpinę, kad dabartį , 
nis Irano užsienio reikalų mi-: 
nisteris Bane Sadr jokioje tarp 
tautinėje konferencijoje nedaly
vavo ir niekas nežino jo pajėgu
mo svarstyti sudėtingas tarp-; 
tautines problemas. Pačiame 
Irane jis kelis kartus bandė, ta-. 
čiau tai jam nesisekė. Viename] dinamo 
oosėdyje jis net išstojo prieš] ėmės vi 
Chomeinio poziciją.

Atrodo, kad dabartiniems Tra
no valdovams labiausiai rūpi 
keršyti buvusiam Irano šachui. 
ir visai jo šeimai. Irano vyriau 
sybė per Kanadą buvo pasiun-t cho sveikatą, 
tusi gerai ginkluotų Irano vyrui 
grupę lėktuve, bet New Yorko 
aerodromo vadovybė neleido at- 
skridusiems iraniečiams nusi-1 
leisti. Jie grižo i Kanadą. Cho
meini visą laiką kalba apie ša- ( 
cho suėmimą, parvežimą i Ira 
na +r ten teismą, kuris veikiau
siai nubaus ji mirtimi.

Privačiuose pasikalbėjimuose 
iraniečiams buvo išaiškinta, kad ! 
Amerika šacho neišduos. Jiems 
taip pat užtikrinta, kad joks įta
kingesnis JAV pareigūnas su 
šachu nesikalbėjo jokiais vals
tybės reikalais. Iranas būtų pa
tenkintas. jeigu Irano ministeris 
turėtų progos Saugumo tarybai 
išdėstyti visus tuos nusikalti
mus, kuriuos šachas ir jo gimi
nės padarė iraniečiams ir vals 
.tybei-

Atvažiavęs užsienio reikaltj

ministeris galės pasinaudoti 
laisva spauda, bet ministeris tuo 
nesitenkma. Jis nori palikti ofi
cialų pareiškimą Jungt. Tautose, 
kad visas pasaulis žinotų apie 
Rezos Pahlevi ir jo giminių pa
darytą žalą Irano gyventojams. 
Užsienio reikalų ministeris nesi
rengia pasimatyti su jokiais 
Amerikos ar kitų valstybių pa- 

prrešH reigūnals. Jis rengiasi atvykti 
> sne i tiktai vienu klausimu — šacho..

apkaltinimu.
WASHINGTON, D.C — Pre

zidentas Carteris pareiškė savo 
pasipi'kinimą labai žiauriu Ira- 
vo valdžios elgesiu su suimtais 
49 Amerikos piliečiais. Už suim
tųjų kankinimą yra atsakinga 
dabartinė Irano vyriausybė, mu
la Chomeini ir studentai, sau
goj an tieji ambasadą.

Preziuentas. gavęs tikslių ži
nių anie iraniečių vartojamas 
tardyme priemones žinioms iš
gauti ir apie bandymus suim
tųjų nuomonėms pakeisti, pa
reiškė. Kad toks elgesys yra di
delis suimtųjų prievartavimas.

Irano

- Priva-1 
saugumo'

Irano šachas rengiasi 
išvažiuoti

NEW YORK. N.Y. — Gvdvto- 
įai specialistai, operavę vėžiu 
sergantį šachą, jau panaikino 
paskutinę kliūti, kuri sulaikė 
šachą vietos ligoninėje. Mano
ma, kad šachas jau galės išskris
ti į Meksiką ateinantį penkta
dieni.

Šachas gydomas New Yorko 
Cornell ligoninėje, kur jam bu
vo išimtas paskutinis akmuo iš 
tulžies tako. Svarbiausias gydv- 
toja.s oare’škė. kad dar reikia 
norą dienu sekti, ar neatsiras 
patinimu ar temperatūros. Jei 
viekas bus tvarkoje, tai šachas 
galės laisvai išvažiuoti.

Irano šachas serga vėžiu, va- 
limfoma. Vėžys yra ap- 
są limfų sistemą. Teks 

šachą stebėti, kaip padaryta 
operacija veiks visą sistemą. 
Gydytojas pastebėjo, kad spe
cialistui teks kartas nuo karto 
nuvykti į Meksiką patikrinti ša-

Pats šachas Rėza Pahlevi yra 
pareisi"' "'orą išvažiuoti į- Mek
siką, k., d 
do'- •- ei

- -njai Trano val- 
altiniu Amerikos.

I’RMMPA! iŠ VISUR
Harvester International 

kompanija pripažinta kalta ir 
nubausta S500.000 bauda už 
vandens teršimą pietinėje Chi
cagoje.

— Gydytojai pataria krau
juoti nustojusioms moterims ne
vartoti estrogeno, nes jis suke
lia.kepenų šlapimo kanalo vėži.

— Kongreso atstovu daugu
ma pripažįsta, kad orez. Carte- 
rio susivaldymo politika geriau
siai tiko Irano klausimui aptarti.

— Turkų valdžia imasi prie
monių. kad niekas nepasikėsin
tų prieš popiežiaus gyvybę.



Stepono Kairio atsiminimai
(Tęsinys)dėsto nų ų dalykti ne-ze.eno pasiustas kautis sų sa- nė prie vieno, labiau racėnaisris lis matematiką.! ūžiamas, tris kartus pūtė sida- r labiau būčiau ją pamė-ibrc trimitą, šaukdamasis vieš- ' ' >• ii - j; s Poi'.lesl-Į palies pagalbos ii, jos nesulau-ir ■ ' ' ri” nervų kęs, garbingai žuvo’. Jei Karo- -- k : * v ki rt ę klasėje j lis Didysis nėra praliejęs aša- -• , .. -i '’■■•pa Gospo- ro> tauriajam Romndui pagerbta;.-.] L Viešpatie) ir nu-, Ii, iai, kad ir pavėluodamas, pa- i.. i šiurpiu, i dariau už jį aš.■' c-’ .to PV-Tgos progini-i j -c ■:>a-‘ p’itii nė vie- v.-. > c, iu. v e: ,a a pamėgs u : Audringas ba-> tną mūsų, kas j ik neišmokdavo pamokės, ža-j ė<i ivo sutrinti i dulkes. Išėjo-j le iš jo rankų ne tik visi gyvi.< { jau trečioje klasėje mokė- imii- deklamuoti. su grynu etuvišku akcentu, ištisus L.hateauiiriando monologus; ir

p —

i

<

Jei

ir jų smarkiai spau-

1 ąs visas skaitymas, be siste. mos ir vadovavimo, kuriam laikui išraudavo ir mane iš kas. dienės aplinkos, nukeldavo Į svajingąjį nepaprastų įvykių pasaulį, žadindavo vaizduotę ir ryžtą žygiams, kurie neturėjo nieko bendro su mokykla ir aplinkos tikrove. Jis tiek paveikdavo, kad pirmoje klasėje norėjau būti indėntj vadu, antrojoj - jūrų piratu, o trečioj — pasekti kilnųjį riterį Rolandą. Deja, mano kojos buvo dar per- trumpos. Ir tik jau ketvirtoje būdamas, pradėjau grįžti į realaus gyvenimo sąlygas. Kas buvo, manau, visiems, paaugliams, bendra, lai kad netilpome mūsų kasdienybėje, jautėmės tik dar pradedą gyventi, jaunatvės jė. gų perteklius drąsino užsimoti

mokslu galo, o gal būtume pasisavinę bent vieną vakarų kalbą.Mūsų mokytoju savo darbe mokykloje stropia; laikėsi programos. prie jes nepridėįdami nė skatiko. Jei kas rūpėjo daugiau žiu Ii. galėjome ]>asipildy- ti skaitydami. Pamėgau skaityti. Pradėjau nuo pasakų ir kitokio vaikams skaitymo, o vėliau; toli už Palango’s ribų ir veržtis te prai i jau Fem more Coope-iį nežinomą, viliojantį pasaulį.Mayridą, kaiką Jules Verne. Jau vyrais brendę mūsti tarpe eilės ėjo kelionių aprašymai,1 vyresnieji buvo, atrodo, reales- likas iš istorijos ir pagaliau ni.ožinė literatūra rusų ir Vokąautorių. Deja, mūsų, moki
i.

nių, bibiioiektrje jos 45%vo nedaug. Viskas, žinoma, tik rusų
' Vienas epizodas mūsų tuonįet-i pilam gyvenime verčia paabejoti 1 ir dėl vyresniųjų. O buvo tai]).1X93 meti] pavasarį, laimingai baigę egzaminus (aš tuomet iš trečiosios perėjau j ketvirtąją), keliese su tarėme ..žygiu pažymė- ' Ii mokslo metų pabaigą. Nuta-padarė -ncbeatsĮmenamo autoriaus ' . jjovadinta ‘Didžių.p?.sa ulyj e’, o. jpj eamu, kaip Karolio rėmė aplankyti Prūsus, tiksliauleris_. Rolandas, siu- tariant. Nemirzetą. Jei gali mū
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atpildas

Gyveno žmogus Dievo duotas, 
tik vargo nugaluotas.
Prastai avėjo, 
skystai vilkėjo.
Atrodė kaip skeletas-

Jis buvo mokslininkas ir poetas, 
Pradžiuginęs tėvynę ir žmoniją, 
praturtinęs tautų žiniją.

Staiga susopęs,
tas žmogus numirė, nė pusės amžiaus neikopęs.
Dabar visi sujudo žengti
Per jo menkos buveinės slenkstį 
ir ėmė laidotuves rengti.

4

Tos laidotuvės buvo puikios, iškilmingos, 
labai turtingos.
Nabašninko pagailę,
prie kapo jam visi pradėjo reikšti pagarbą ir meilę-

su pedagogai, dėl ko negalėtume riausia Juo labiau nyko iš akių mes? Kompanijoje iš penkių buvau jauniausias. Sausoji valstybės siena buvo rusų stropiai saugoma, ir nebuvo kitokio Prūsų karalystėn kelio, kaip jūra. Anais laikais Palangos žvejai dar nebuvo taip sumenkėjo, kaip nepriklausomybės metais, ir dėl to mums nebuvo sunku surasti tarp jų žmonių, kurie žygiui pritartų. Valtin su mumis sėdo du žvejai. Bendromisi jėgomis nustūmem valtį į vandenį, kiek pasiirėmė nuo kranc to, ir žvejai iškėlė bures. Kryptis tiesiai Į jūrą, į Švedų karalystės krantus. Iš geografijo’s mckslo žinojome, kad tik tuo-\ met išnyksime iš priešo akių, > jei įsileisime' jūron nemažiau 7 i kilometrų. Taip ir darėme.1 Viskas mums sekėsi kuoge-
Announcing a new interest rate for 

U.S. Savings Bonds:

ra; bet atestatai dar negauti, irj į juos įrašytas blogas elgesio’ pa-' žymys galėjo dožnam užtrenkti betkurios mokyklos duris, išskyrus gal klierikų seminariją Kaune. Atsipirkome neperbran- giai. Baigiantieji gavo pasėdėti karceryje 24- vaandas, nebaigusieji — elgesio po keturis ir priedo po 12 ' v a 1 a n d ų karcerio. Ar dėl šio įvykio buvo kaltas ir Fenimore Cooper — ne- buvo.'Jįūstatyta;. bent karceryje su mumis jis nesėdėjo.
FALANGOS -STUDENTAI'Drąsiai pasukome U krantą, ir ..Į .Maim metais Palangos pre- dar drąsiau apsistojome • sausa/U^maždi aė baigė gyventi savo epinį, ‘didvyrių’ laikotarpi. Kai trečioje ir ketvirtoje klasėse dar buvo vyrų su ūsais, nuo paruošiamosios klasės ėjo jaunoji mokinių karta, vaikai nedau- giau dešimties metų amžiaus. Bet veidą mokyklai vis dar teikė ta savotiška, beveik iš visos Lietuvos suplaukusi ‘pasivėlar vusiųjų’ rinktinė, gal vienintelė carų imperijoje. ....... .Merkinių masė buvo socialiai slucgsniuota ir tautiniu atveju

Graudžių kalbų paklausę, jautresni nusilpo.
Vainikų ir gėlių ant kapo nesutilpo-krantas, juo labiau silpnėjo mūsų su juo ryšys, stiprėjo drąsa ir laisvės pajautimas. Jūros platybėse jautėmės mūsų pedagogų nebepasiekiami, ir jų mums autoritetas nyko' lygiai taip, kaip melsvos ūkanos dengiamas krantas. Kai Birutės kabio pušys buvo vos hematomos pasukome į pietvakarius. Paslaugaus vėjo varoma valtis,, tik iš lengvo šoninės bangos pasiū. huojama, bematant kirto carų imperijos sieną, ir jau buvome Prūsų teritoriniuose vandenyse;

Viena nabašninko kaimynė artima, 
iš laidotuvių eidama , ■
ir paskutinę ašarą nuo skruosto braukdama, •.<- 
nusistebėjo:
“Toks vargšas buvo, o visi taip puikiai palydėjo!-.”

A- Giedrius

r. ”

lik nedaug atmiešta. Mūsų tar- denio’ iš vyresniųjų-klasių inte- . pe turėjome gana bajorų ir jų iektualinį bei kultūrinį lygį,'apie dauguma buvo žemaičių bajo- jo ‘mentalitetą’ iš viso? Jau lirai. Man mokyklon įstojus, dar garsėjo trys Parčevskiai, kurių ; vienas vėliau baigė medicinos : mokslą ir buvo iš žymiųjų mū- i sų internistų. Bucevičių bend, labutyje ir jų bute gyveno, pro-, gimnaziją baigdami, Bacevičius ir Jukna. Kartu su manim mokėsi Bronius Pšelgauskis, Opul- skis, Šlepavičius, Vitartas, du Zelionkos. Baigė progimnaziją būsihiasis daktaras Margirdas. Senutės. Kaminskienės bendra-. būtyje gyveno trys Grajauskai.Mane klasės draugu Buvo Mari-; jonas Meškauskas ir vyresnėje klasėje jo brolis Jonas — abudu dvarininkai nuo Jonavos. Bet- bajorai nesipūtė prieš mus, ūkininkų vaikus, ir nežymūs atsi-. skiesdavo mūsų tarpe. Beveik pavieniui į tą žemaitiškai lietuviškąją masę buvo įsiterpę negausūs rusai, keietas mokinių, žydų, vienas kitas vokietis ir tik vienas latvis. Nebuvo lenkų, jeL neskaityti vięno, iš Vilniaus atklydusiu mokinio. Kiek tik atsimenu,! tautinio klausimo mūsų tarpe kaip ir nebuvo.i Kas būtų galima pasakyti- apic tuometinio Palanges ‘siu.

tuomet vyresniųjų mokinių daii- ' 
pe pasižymėjo neeiliniais :gabu-'- mals Jonas Maciūnas, vėliau baigęs gimnazijų Mintaujoje :ir- medicinos mokslus .Maskvoje: > Gerai, mokėsi Antanas Smetona, įstojęs į antrąją- klasę-;ir :jau! kiek paaugėsi Bet- .‘subrendusių’: vyi-ų daugumui mokslas sunkiai, sekėsi. Ankstyvo rudens ir<pa-< vasario mėnesiais, popietinėmis; valandomis. bendrabučių erdvūs kiemai tiekė , retą; vąizdą,: Juose pirmyn- ir atgal, kartais suklių-j darni, vaikštinėjo, mokiniai, m©-; juodami rankomis,- linguodami: galva, užmerkadnii-akis.ir tai-, n u; diskai., kaldavo . syętimųjų kalbų žodžius, netaisyklingąsias, veiksmažodžių formas, istorinių Įvykių datas, duomenis iš geografijos, tik kaip kada pažiūrė? darni Į knygą. . ..(Bus daugiau)

koja kad ir svetimos valstybės žemėje.Padėčiai Prūsuose išalkinti : pasiuntėm į Nimerzetą žvalgus. Krante likusiems nereikėjo ilgai laukti. Nepraslinko nė 20 minučių, kai pamatėme dulkes ir kiek vėliau pačius žvalgus, -- j Nemirzete būta . mokytojų, ir mūsų žvalgai buvo jų pastebėti. Prūsų žemėjejmums pasidarė karšta po kojų. Nebcgąišda-. mi pasileidome. į jūrą. Atrodė, kad mums pradėjo nebesisekti.Kai išlipome Palangoje į savąjį krantą, mūsų jau laukė sienos koreivis, pasveikino stilingu rusišku sakiniu ir norėjo vesti i kordoną pas karininką, žemaičio' Jaso atkaklumas,, kuris į sveikinimą atšovė tokio pat pajėgumo sakiniu, turėjo būti dėkingi, kad nuo mūsų pagaliau atstojo. Liūnnas atrodė mūsų kelias atgal. Kai sugrįžome namo, ten mūsų jau laukė tie patys iš Nimerzetos atskubėję mokyto, jai ir . . . nežinoma ateitis. Valstybės sienos peržengimas laurais voinikuctam jaunimui ir su nevisai aiškiais ukslais, pažiūrėjus į reikalą kreivai, nebuvo juokas.Mūsų pedagogų gaibei reik:a pasakyti, kad žmoniškumas nugalėjo juose činauninką. Kks- žemę tarpe bebai-

new Bond

and H, was increased to 6!/2f

YOU'LL RUN INTO TROUBLE IF 
THERE'S A SUDDEN STOP WHILE 
YOU'RE FOLLOWING TOO CLOSELY-

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

Don’t be a Bom Loserlkursantų Į Prus; 
buvo keli progimnazijągią, tarp jų ir Antanas Smelo-

Arthritis Sufferers! ..
Now. Get relief 9 

for painful inflammation'

r“ “ ----------------- ------------- i
! SOME CHICAGO MOTOR CLUB TIPS ON

NAUJIENOS *"

Here’s some great news lor 
all Americans. On June 1,1979, 
the interest vate on United

UliUO, LUU. 1 U1 kJCl it 

that have not reached original 
maturity of 5 years, the 
improved yield will be received 
as a bonus when the Bonds 
mature. For older Bonds and 
Notes, and for Series H Bonds,

their next semiannual interest 
period, beginning on

in America

time. This new 6¥2% interest rate, 
together with the tax advantage^ 
available, makes Savings Bonds 
even more attractive.

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

I f you -haven’t thought 
about Savings Bonds for awhile, 
this is the kind of news that 

should increase your 
interest.
Bonds are a better 

buy than ever before.

..................... .. ....................... ..

For minor arthritis pain. Arthritis Pein 
Formula has 50% more medicine than 
ordinary beadache..tablets. -Phis two a ~ 
aniacids for double stomach protec- C 
tion. Try Arthritis Pain Formtrfa^tfre 
arthritis specialist, from thfemakers Of 4. 
Anae in.* .

ų*. November 29, 497^**'
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ROMAS KIRSTUKAS

“TAIKOS ANGELO” PASTANGOSKartas nuo karto “bendradar- biautojų” Kremlius teikiasi atsiųsti j lietuviškai nusiteikusių organizacijų susirinkimus sau patikimus “taikos angelus” (Aš galvočiau, kad tie angelai yra su ragais...).Vienas iš tokių raguotų “taikos angelų” — jau visiems žinomas veteranas, dr. F. Kaunas, kuriam jo “patarėjai”, nutraukdami jam idiliško sekmadienio popiečio poilsį, “draugiškai” liepė nuvykti į JAV LB (Rcg.) Cicero Apylinkės narių visuotinį metini susirinkimą, kuris Įvyko š.m. kovo 7 dieną Ciceroje.Kaip jau visi žino, virš minėtos organizacijos narių susirinkimas gerai organizuotas, vystėsi broliškoje nuotaikoje. Į pabaigą leido kalbėti net ir “draugui taikos angelui”, kuris buvo prašęs tik porai minučių, nes turis ką tai tokio labai svarbaus pranešti. Gavęs iš susirinkimo pirmininko sutikimą, dr. F. Kaunas prabilo, sakydamas: “Jau atėjo laikas daugiau nesirieti, nesiginčyti ir susitaikyti. Juk mes visi esame lietuviai. Geriau jėgą - panaudokime lietuvių gyvybiniams reikalams, nes rietenos atneša neapykantą ir su tuo visokias ligas.: širdžių priepuolius, < odos suraukšlėjimą ir pilvos skaudėjimą, o mūsų Cicero LB nariai (suprasti: sutvertos balandžio 7 d. Roosevelto mokykloje) jau du metai kaip serga chronišku viduriavimu”.Iš susirinkusiųjų kažin kas pertraukia: “Veskite juos pas daktarą! ’. .Toliau dr. F. Kaunas tęsė: “Jūs dėkitės prie mūsų, dalyvaukite VIII Tarybos rinkimuose ir jeigu tie rinkimai jums per greitai; tai mes reikalui esant galėtumėm juos atidėti... Ir nereikia nusiminti, jeigu jūs tų rinkimų ir nelaimėtume! dabar, tai gal kada nors ir laimėsite, bet tas nesvarbu. Svarbu, kad būsime susitaikę”.Iš klausytojų tarpo garsiai vėl pertraukia:— Daktare, sakyk tai skaldytojams, sakyk Markeliui!Bet dr. F. Kaunas, lyg nieko .negirdėjęs, tęsė savo, sakydamas:- “Jau greitai bus išspręstas tas jau pasenęs klausimas; tai kas pirmas atsirado, ar višta ar

Giovanni BiellimMoteris ir vaikas

kiaušinis? Ir galimas dalykas, kad sekančių rinkimų išrinkta 8-oji LB Taryba tikrai išspręs teigiamai šį klausimą”.Vėliau dr. F. Kaunas darė kokius tai palyginimus tarpe vieno labai lieso žmogelio ir kito labai nutukusio piliečio. Nieko negalėjau suprast, ką jis tuo palyginimu norėjo pasakyti, nes nekantraują susirinkimo dalyviai kažką šakė ir, kadangi visi kalbėjo kartu, tai vos tik atskirus žodžius nugirdom, kaip tai: Gana pasakų!... Be gėdos....' Laukan! ... ir tam panašiai. Nepaisant visokių tokių pasisakymų, dr. F. Kaunas su nepapras- tu atkaklumu kažką sakė, nors' dėl susirinkusiųjų šūkavimų ir. pasisakymų nieko nebuvo gali-- ma suprasti, bet dr. Kaunas tur-' būt sakė ką nors “rimtaus” ar, begėdiško, nes jis bekalbėdamas tai raudo, tai balo, tai raudo... ■Padėti išgelbėjo susirinkimo • pirmininkas A. Tauginas, šaky-j damas, kad susirinkimas skai- į tomas užbaigtu ir prašė visus; atsistoti ir sugiedoti Tautos him-j ną, bet pasipiktinę susirinkimo nariai reikalavo teisę replikai. Matėsi pakeltų daug rankų, prašydami kalbėti. Ir. jei neklystu, tai pirmam teko kalbėti -Kviri- nui Runimui. Jis tarė: “Mielas! daktare, Tamsta labai gerai ži-j nai, kad ALTa buvo gavusi tei-j sę Vasario 16-osios proga iškelti, lietuvišką vėliavą prie Cicero miesto Valdybos rūmų, irgi žinai, kad Jūsų medum patepta- jai LB-nei Įtaigojant buvo at-Į imta ta teisė vėliavos pakeli-' mui... Tamsta labai gerai žinai,' kad tuo reikalu buvome nuvykę pas to miesto Valdybos aukštą' pareigūną prašyti, kad neatimtų ALTai jau pažadėtą sutikimą jjuriuo pasirašė A. Markelis, dėl vėliavos pakėlimo ir Tamsta labai gerai žinai, kad ta pro-.' ga ir Jūsų medum pateptos LB pirmininkas Adolfas Markelis sutiko, kad vėliava kels tik' ALTos vardu. Atėjus vėliavos ’ pakėlimo dienai ir valandai, tai; tas pats A. Markelis melagystėj suklastojo neva to paties aukšto' pareigūno naują “parėdymą”, Į kuriuo remiantis, A. Markelis J LB vardu turės kelti vėliavą. Ir Į tik Cicero Šaulių būrio vadui ! Karoliui Milkovaičiui griežtai

nepasisekė Įvykdyti savo siriūrTamsta irgi labai gerai ži-j nai, jau š.m. sausio mėn. ALTa! per spaudą skelbė, kad jie Cice- ę;roje Vasario 16-osios paminėjimą ruoš vasario 8 dieną, bet jūsų LB išleido atsišaukimą, po

A

ir-l IRANO MOTERŲ TEISĖS neištikimybe x: " <H DrOslilUtė

buvo kviečiama “vieningai” atšvęsti Vasario 16-osios paminėjimą ir ne kartu su ALTa, bet vasario 22 dieną. Ar tai ne skaldymo darbas? Ir jeigu Jūs trokštate vienybės, tai kam dar reikėjo ruošti kitą tos sukakties paminėjimą? Juk ALTa jau buvo paskelbusi, kad Vasario 16 paminėse vasario 8 d. ir viešai kvietė visus vieningai prisidėti. Jūs to nenorite, jūs tik norite į viską paglemžti, visus valdyti, pasipriešinus, tai A. Markeliui rįįe, įjį jūsų klausy-visus už nosies vedžioti ir no-

PALAIDOTAS AGR. A. RYMAVIČIUS197J mietų lapkričio 26 dieną Petkaus koplyčioje buvo atsisveikinimas su agr. A. Rymavi- čiumi.Kan. V. Zakarauskas jo maldas, sugiedota sukalbę- "MarijaA 0 žodž- Pakv pirm velionio gyvenimo apybraižą. |A. Rymavičius gimė 1912 m J ?daimų apskrityje. Baigęsi a. istoįo i Dotnuvos Žemės ūkio akademiją. Ją bai-i gė 1935 metais. Buvo Linininkystės Instruktorius, dirbo Lietūkyje. Karo grėsmė nubloškė Į! do Pagaliau Įsikūrė Ame-1 Vedė J. Milvydaitę iš.Fenix, Jame dirbo. Įsigijo

. šantaras gražiu
i pradėjoe ė Agronomų įvadiniu atsisveikinimą.

kaityte, vargonais grojo muz. Kai va. t is.Išvakaiėse ir laidojimo dieną susirinko jo kolegos agronomai ir palydėjo į kapines. Po laidojimo maldų sugiedota “Marija, Marija”.Girnirė' tradxinerr.s vaišėms pakvietė į Gold Coast restoraną. Dėkojame. Tai. berods. 25-sts agronomas miręs. Pirmas buvo agr. J. Grinkevičius, miręs 1952 metais. Aš esu v'enas :š tų, kurie rūpinosi jo laidotuvėmis.K. Paulius

r ik o j )s. Persikėlė Į:. Pirko motelį.daug ir sunkiaimetų pardavė ir

savo žmonos.

Prancuzas Louis Blerio’ 2 1936) pirmasis perskri- Angbios kanalą vienviečiu 23 arklių jėgos lėktuvu 1909 m. iiepes 25 d. Kelionė iš Les Bara- ųiies, Prancūzijoj, iki Dover Castle užtruko 37 minutes.
ENERGY, 
WISE

For your headache get 
extra strength and safety, too.

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

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

more pain reliever than any

tų... Lyg dar to nebūtų gana, ką jūs padarėte su Cicero lituanistinių mokyklų mokiniais Vasario 16-osios minėjimo proga? Jūs vienus išvežėte ekskursijon i “Art Institutą”, o kitus sušaukėte į neva tai ateitininkų susirinkimus ir tik tam, kad tų mokyklų mokiniai negalėtų dalyvauti vėliavos pakėlimo akte prie Cicero miesto Valdybos rūmų! Ir visa tai daro Tamstos

Mula Chomeini pareiškė, kad Islamiška tvarka teikia Irano j moterims specialų respektą, to-Į dėl, jis Įsakė išleisti 5 amerikietes iš užhntos JAV ambasados Teherane. Tačiau Irano moterys pergyvena savo teisių dėka- densą nuo pat Chomelnio režimo' pradžios vasario mėn. šaho išleisti Įstatymai dėl moterų teisių bei laisvių buvo panaikinti, o Įvesti griežti Korano nuostatai pagal šijitų mulų aiškinimus. Irano 17 milijonų moterų tapo šeimos ir vyro vergėmis.Moteris gali paveldėti tik pu-j sę palikimo, teismųo'se vieno vyro liudijimas atstoja dvieju moterų pareiškimams. Ji neturi teisės skirtis nuo vyro, kuris gali turėti 4 moteris. Paplūdimiuose mišrios maudyklės yra uždraustos. Moterys turi dėvėti tamsios, spalvos rūbą, vadinamą čudaru. Jos negali užimti daugeli darbų ir negali būti teisėjomis. Moterys, apkaltintos

j. viešai mušamos, „roslilutės baudžiamos mirties bausme.Daugelis Irano moterų, anksčiau palaikiusios Chomeini. dabar jam yra priešingos. Iš kario jos bandė protestuoti, bet dabar si galimybė y ma: prieš

abudu Po 17 puikią rezidenciją. Deja, neilgai teko džiaugtis. Žmona mirė 1979 m. balandžio 22 d. Vyras, sunkios ligos kamuojamas, negalėjo dalyvauti žmonos laidotuvėse. Palaidojo jos sesutė M. Ročkuvienė šv. Kazimiero Liet, kapinėse. Iš tos pat koplyčios lapkričio 27 d. palaidotas jos mylimasis šaliaLiko dukterėčia Danutė su vyru ir Ročkuvienė, kiti giminės ok. Lietuvoje.Velionį iš Phoenix atlydėjo D. Zakaras. Jis paminėjo mirusių dideli vaidmenį kultūriniame gyvenime ir atsisveikino Phoe- nixo lietuvių kolonijos vardu.Pamaldos buvo Šv. Mergelės Marquette Parko parapijos bažnyčioje. Pamaldas laikė ir gražų pamokslą pasakė kan. V. Zakarauskas. Solo giedojo D. Stan-
Lknlt use of diswasher 
to once a day, after the 
ovening meal, and cut 
excessive use of water 
and electricity.
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TRYS NAUDINGOS
KNYGOS

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI ŠIAS NUPIGINTAS 
IR LABAI NAUDINGAS KYNGAS:

— Leonardo Šimučio
AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

500 psl. Kieti viršeliai ............................ $5.00

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

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

— Henriko T. Tamašausko
LIETUVIŠKASIS PAMARYS

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

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

$6.00

NAUJIENOS
< 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

MM

bandė protestuotia neimano- <alima protestuoti, tik ne Chomeini režimą. i
l

peršama. A. Markelio vadovaujama L. Bendruomenė. Nejaugi tai būtų galima tartis su tokiais? Aš manau, kad ne!”(Bus daugiau)
KNYGOS ANGLŲ KALBA

2. Jmm'mm, A JUM IN TH! DARK. Ptkintliku Ir tntv~H nnotrH 
tprriyiMi. pih»tĮ Ii gyvenimo. Lengvu rtlliut. gyv* kalba. araSai i!W>u 
150 p«I. Kaina CJ0.

Dr. JuvMt ». Kančių*, HISTORY OP LITHUANIA. Lietuvos litorUfr 
intrant* nno pat «enųjų amiftj iki pokario ■eftj. Vidutinio formato. 14' 
*»L, kainuoja 13.00.

Dr. Jvexet S. VYTAUTAI THR GREAT. Irtorimal DI.K V-
J tauto bruožai, paliečiant to talko Lietnvoa valatvoea ir ic* kairamu 'i.tnrlji 
til pal. Ktinfc S3.00. Kietais virieUala M.OO.

Dauguma Siu knygų yra tinkamo* dovano* {vairiomis dtokotuIs Jas J 
dt** knyga* galima ialgyti atallanklu* i Naujienw arba «t«inntn* čeki t 
olnlgine perlaida

17W Ha!stW 8tr*M. nt 4MM

a

4

t

UR. ANTANO J. GUSENO RASTAI
NAUJIENOSE GALINA GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYO^nrO- 

JO, VISUOMENES VEIKSJO IR RĄŽYTOJO ATSIMINIMUS
A. J. Gu»»*ri _ MINTYS IR DARBAI, 230 p«l„ liečiančiu* 1903 

metą Ivykiua. Jablonakic ir Totoraičio Jaunas dienas ir 
rtpinlmą._________ __________________________

A. J. Gvmmi — DANĮ T S, jtj priežiūra, rreikau Ir gretir 
Kietais rlriellaia, vietoje M.00 dabar tik ____
■inlrMat* vlrtellala tik _ ____________________ _

A. J. — AUK1TA KULTŪRA — ŽIAURU* tMONtS.
Kelionė* pe Buropa lapūdtlei. Dabar tik ,

&r.

Or.

WI arfytM *rW«4»nt 5*c.

17 J? S«. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. žt«01

IDŪŠe?

mrl 
M.X

i5
® Kpl. Elgen M. Long krido abu aps- per 38,-žemės ašigalius15 valandų, padarydamaskelione. 1971 m. lap-

I — OICĄ»$ i ill Thursday, November 29, lįjg

896 myliųkričio 5 d. jis išskrido iš San Francisco aerodromo ir j ji grįžo gruodžio 3 d. Skrendant virš antarklikos lėktuvo kabinoje buvo -10 laipsniu Farenheito' že- L vmau nulio.

2759 W. 71st St, Chicago, HL
v 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.
D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

" . Tel. 476-2206

1 urime po kelias 
RETAS KNYGAS

1. Run. M. Valadkos Už LAISVĄ LIETUVĮ
Minkšti viršeliai, 410 psl.____ 510.00

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

Minkšti viršeliai _ 510.00

3. A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Minkšti viršeliai 515.00

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

Čekį reikia išrašyti

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

Pridėti doleri palto illaidonia.

510.00



OMILV MRW*

•«<>* *;xwi Minda >

T* Sc Halstad Sfrwa* hies

R> ‘ » w* . ' »Sl <G»

ji JiKtinb*. a, 
'iubAcriptior

. v_xL’lc<igo $33-W pel jeai. pel
ax months, SlO.iX) per 3 months. In 
ither USA localities $30.00 per year, 
46.00 per six months. $9.00 per 
hree months. Canada $33.00 per year; 
ther countries $34.00 per year

> -thuaniar m.

i ill. £0401 raii^ait» <21-41$*

<n << ru,r^^i>

use* uetu >io m
runs menesi aids’* * > **<<M
4enam meneaiui J; , t ajw*

Kanadoje ' v * .
metamą OS.uv
pusei metu -" ‘ |18.(X
’ienam mėnecuj/' * f 156

ŽU »niJ5 per 'opi

Muo gruadiiQ pirmoi a 
OisnrsšZio kainos!

aicagoj? *r priemiesčiuos
metams £53.00
pusei metu . $18.00
trims mėnesiams $10.00
vienam mėnesiui $2.50

tose JAV Tietoee:
setams 533-tC

Užsieniuos* * - ~ ‘ -
metama fe < . , ....... 434.’^
pusei metu ___  — $18.O(
denaro mėneatiU __ i 4 0G

#.. f'* j Ut< ;
Naęji«n</» eina įasdien, uarman 

sekmadieniu*. ,Leidt> Naujienų Bet 
drevė, 1789 So. Halsted St. Chicago 
0J 80606 Telef 421-6100

^nl£us naikia dusti .«*M* *<«*- 
orderiu kartu sisakmv

NAUJIENŲ ražtinė atdara kasdien, ižakyrtu aekmadientua. im
9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro. Seitadienlaia — iki ii vtL

Ko Daunoras atvažiavo?
Tarptautinė padėtis labai įtempta. Prezidentas Car- 

teris bent du kartus į savaitę daro viešus pareiškimus 
apie santykius su mulos Chomeini vadovaujamu Iranu.

Praeitos savaitės pradžioje jis pasiuntė karo laitais 
j Persijos įlanką. Vieni laivai plaukė iš Filipinų uostų, 
o antrieji atsirado iš Rytinės Viduržemių jūros. Prezi
dentas pareikalavo tuojau paleisti 49 įkaitus, laikomus 
Teherane, Amerikos ambasadoj. Užvakar padarė ‘"pareiš- 

• kimus apie žjaųrų elgesį su ambasadoj uždarytais5 amerį- 
'• kiečiais? Vakar pasakė svarbią kalbą apie amerikiečių 

reikalavimus galimai greičiau paleisti visus ambasadoje 
laikomus amerikiečius. Tuo tarpupmūla Chomeini kiek
vieną’dieną sako kalbas prieš JAV ir liepė 20 milijonų 
iraniečių organizuotis mirtinai kovai prieš amerikiečius, 
nenorinčius suimti ir atiduoti jiems, šacho Rėzą Pahlevi.

Susirūpinusi ne tik visa Amerika, bet ir kitos vals- 
; tybės, nes visos bijo naujo karo. Nedidelis neapskaičiuo

tas žingsnis gali pradėti žiaui^ karą, sunaikinantį ne tik 
iraniečius, bet visą eilę kitų valstybių. 4 j

Tuo tarpu Vaclovas Daunoras, vienas iš geresnių liė^

vaduoti iš rusų pavergtos Lietuvos, bet mes visi žinome 
kad jo noras šiame klausime mažai ką reiškia. Lietuve, 
atsirastų tūkstančiai jaunesnio ir vyresnio amžiaus žmo 
nių, norinčių išvažiuoti iš Lietuvos, bet jie to padalyti ne 
gali. Zenkevičius, vadinasi tarybinės Lietuvos ministeris 
bet ir jis užsienin gali išvažiuoti tiktai Gromykai le"d‘ 
Amerikon jis važinėja, kaip Sovietų delegacijos na
rys, o kai niekas nemato, tai paslapčiomis prie savo 
vardo prideda ir Lietuvos užsienio ministerio vardą. Iš- į 
važiuoti norėtų daugelis, bet išvažiuoja tik keli. Išva
žiuojantiems duodama instrukcija, kada ir kur jie pri
valo važiuoti, ką sakyti ir apie ką tylėti.

Prieš kelias savaites nuo rusų saugų pabėgęs jau
nas lietuvis A Kasiulis per vieną radijo pusvalandį vie
šai pasakė, kad iš Lietuvos niekas savo noru užsienin 
neišvažiuoja. Išvažiuoja tiktai su leidimu, sovietų pasu ir 
sovietų pinigais. ;

Sovietų valdžia, išsiųsdama Daunorą užsienin, tu-. 
rėjo vieną, o gal net kelis tikslus. Galimas daiktas, kad 
Maskvai, be kitų reikalų, rūpėjo siųsti Daunorą dolerių5 
ieškoti. Mes žinome, kad doleriai yra vienas labiausiai
reikalingų vertybių. Maskva žino, kad doleris yra ka
pitalistinės mainų sistemos įrankis, šiandien doleris! 
yra visos užsienio 
neapkęstdamas amerkiečių, 
dolerį norėjo pakeisti kita mainų priemone. Jis jau įsa-

FAKTAI IR IDĖJOS P. STRAVINSKAS
Ė“ u£n"o’i MENAS IR BOLŠEVIKU' PROPAGANDAii 1X Jtx 1 L4. j iit>i^ Ll -LJL dxxL/

už tą prekę mokėti, bet Irano užsienio ministeris tuojau 
sustabdė tą mulos įsakymą, nes nieko Iranui taip ne
reikia, kaip dolerių. Jeigu amerikiečiai ir kitos valsty
bės tebemoka už prekes ir patarnavimus doleriais, tai 
reikia būtinai- juos imti. Kapituliavo mula. Doleriais 
mula buvo patenkintas, nes jis pats žinojo, kad be dole
rio nieko užsienyje nenusipirksi. ,

Maskva žino, kad lietuviai yra dosnūs. Jie siunčia 
šimtais ddlerių vertės įvairių. medžiagų. Tuo tarpu jie 
ima didelius muitus. .Mąskva nustato pasakiškai dideles 
sumas.už keliones į Lietuvą, lupa daugiau, negu bet 
kuri kita valstybė. Lietuviai grynais apmoka kelionę, 
viešbučius, už maistą ir kitas būtinybes, nes Maskvai 
labai reikia: dolerių. Jie skriaudžia tuos,’ kuriems siun
tinys siunčiamas, nes jų tai yra vienintelis būdas dole
rius iš lietuvių išrinkti. . . , . ■

/Doleriai rusams reikalingi pirkti Amerikos prekes 
ir- apmokėti už įvairius patarnavimus. Jie įsteigė Vil- 

_ Tuo tarpu Vaclovas Daunoras, vienas iš geresnių liė- j niuje,dolerinę krautuvę, kad apvalyti Vilniun-nuvežtų 
tuvių dainininkų, gavo'Sovietų valdžios pasą ir leidimą Amęįįkpą, lietuvių kišenes. Vilniųj'e reikia laukti mos- 
šešioms savaitėms;, gavo iš Sovietų valdži.os-kelionęi reika kvičiaus du arba net tris, metus, o doleriais jį perkant, 
lingu dolerių, nes Rusijoje ir visuose okupuotuose kraštub- 7 galima 

' se niekas dolerių negali laikyti,nepranešęsSovietų valdžiai. 1 naičiui.
kur tuos dolerius gavo ir kuriame sovietiniame banke juos 
laiko. Jeigu valdžią jam nebūtų davusi dolerių, tai Dauno
ras nebūtų galėjęs išvažiuoti, nes savo dolerių jis neturė
jo ir neturi. Sovietų vąldžia, išleisdama Amerikon Dau- 

3 norą, prisegė jam palydovą, ' jauną akomponiatorių- ku
riam taip pat davė dolerių kelionei ir Įpareigojo visą laikąj 
s^kti Daunorą. * „t <

Bolševikinė valstybė, kaip sa- Lietuvoje puoselėjamas menas, 
kė žibalą perkančioms valstybėms rasti kitą priemonę ko žymusis komunizmo eksper-' tas W. Gurian, jura aukščiausio laipsnio despotizmas. Ji yra despotinė sava konstitucija, sa, va valdžios praktika, ypač gi sava propąganda.Bolševikinė propaganda yra despotinė ypač gi dėl to, kad ji skleidžia didžiausią melą, netiesą. klaidina žmones, nesiskaitįy- dama šų jokia teise ir morale, su valstybės žmonių įsitikinimais ir valia. Ji brukama daž- niausa jėga.Į bolševikinę propagandą įkin- kvti visi tos valstvbės kultūros darbuotojai, ypač gi menininkai (platesniąją to žodžio prasme).Dainininkus, solistus, muzikus, artistus, net baleto artistus — šokėjus ir kitus, bolševikiniai despotai, tiesa, gerai paruošia, apmoko, išvysto jų talentą, bet jie despotams reikalingi fr Įdomūs tik tiek, kiek juos galima panaudoti savajai propagandai. ' .Bolševikiniai despotai taip [Partijai ir ‘darybų^Valdžiai” už vertina ir okūp. Lietuvos meni ninkuš (platesniąją žodžio praš,

išvažiūbti tą pačią dieną ir atiduoti gimi-

delienė savo sveikinimo'-žodyje jo koncerte Montreal j’?2) Ką ,sakė‘ jam, .solistui V. Noreikai, veidai tų j,o tautiečių, kurie savo’ plojimu karstai pritarė sol. E. Kardelienės sveikinimui, kur buvo pabrėžta ir tai, kad Lietuva šiandien nelaisva, kad visi trokštame jos laisvės?3) Ko vertas būtų užsienio lietuvis, reiškiąs, savo “palanku*
kokie paruošiami “tarybiniai” menininkai. Tai ar gi gali būti bloga toji “tarybinė” valdžia?Ar pasisekė V. Noreikai ir kitiems propagandos tikslais į užsienius išleistiems okup. Lietuvos dainininkams, solistams lai-pmą-ir“pasigėrėjimą’’ okupantui, mėti mūsų lietuvių prielankumą okupantui, tai “tarybinei” vai.džrai? Atrodo, kad. ne.Bet žiūrėkime, ką V. Norei, ka skelbia “Tiešcje”, grįžęs į okup. Lietuvą, kur jis buvo bolševikinių - despotų atžymėtas artisto garbės vardu”.Jis ten rašo, kad, viešėdamas Kanadoj, pastebėjęs “pokario emigrantų” tarpe vis gausėjančių žmonių, “kurie kupini palankumo ir pasigerėjimo jausmų” “tarybiniam menui” . . . Tą jis šakosi “išskaitęs’’ daugelio veiduose ir “išgirdęs” “artimesniuose pokalbiuose” •. . .Taip mūsų Virgilijus rašo, nuolankiai padėkojęs7 ir pareiškęs savo “gilią pagarbą” ko'rri-

Rusai galėjo išsiųsti Daunorą dolerių pasišienauti. 
Jis suruošė koncertus Bostone, New Yorke ir Chicagoj 
Jėzuitų Centre, tai jau pasidarys kelis tūkstančius do- Jei jie leidžia pvz., ok'up. Lie- 
lerių. Daunoro uždirbtais doleriais rusai, galės Ameri- Iuvos lietuviams pasirodyti sa
koje išlaikyti porą patyrusių sovietų šnipų, galės nusi- 

; pirkti elektroninių mašinų lietuviams išnaudoti.
vo menu ir gebėjimais užsienyje (sakykime, kad ir mūšų liė- tuvįų -scenose), tai tik tikslu 

. . # . .. . Nejaugi laisvi lietuviai turėtų duoti pinigus Dau- laimėti' bolševikinei valstybei
Dainavimo metu palydovas seka kiekvieną Daunoro';norui ir jo palydai, kad rusai dar labiau galėtų išnau- mūsų prielankumą, kaip sako, 

doti pavergtą lietuvių tautą?- Jeigu koncertuose uždirb- padaryti iš to savo propagandą, 
tus pinigus galėtų pasiimti pats Daunoras, tai dar šuo

žingsnį, o vakare išpasakoja, ką dainininkas galvoja ’ir'pla 
nuoja-daryti. ~ ----

Sunku patikėti, kad Daunoras būtų išvažiavęs vien dėtį jų nematė, bet visi žino, kad Amerikoje uždirbtus dole- 
nesusipratimų su Noreika. Jeigu rusai būtų įsakę Norei- * rius Daunoras iki paskutinio centro turės atiduoti 
kai nesikišti prie Daunoro, jis seniai būtų jo neskriaudęs Maskvai.
ir be pagrindo nesikabinėtų. Jeigu čekistas, priėjęs prie
Daunoro būtų jam pasakęs niekų nepasakoti apie Vir- ryti sąlygas Daunorui pasipinigauti, kad Maskva dar 
gilijų Noreiką, tai Daunoras niekad Noreiką būtų labiau galėtų pavergti lietuvius, jų tarpe ir patį Daunb- 
neskundęs Daunoras, aišku, asmeniškai būtų‘norėjęs iš- rą, bei jo žmoną, Lietuvoje paliktą įkaitu?

Lietuviams reikia rimtai pagalvoti ar verta suda-

Štai, pvž., solistui Virgilijūi Noreikai buvo leista pasirodyti savo gražiu artisto balsu Kanados lietuvių scenose. Kuriuo tikslu? Aiškų norint mums parodyti, kad, va, kaip “tarybų’’

apdovanojimą jo “liaudies artisto garbės vardu” . . .Ar bereikia dar didesnės propagandinės netiesos, kurią, solistas V.: Noreika, greičiausia, prieš savo valią (agitpropininkų įsa. kyfaš) skelbia toje bolševikinėje “Tiesoje"?•I) Argi Kanados lietuviai (ir f ai ne- kokie “pokario emigrantai”, o tremtiniai, politiniai pabėgėliai) V. Noreikos koncertuose plojo ir savo pagarbą bei pasigerėjimą reiškė ne jam asmeniškai, ne jam, kaip lietuvio vardą garsinančiam menininkui, ką pareiškė jam ir sol. E. Kar

kuris žudo mūsu.taūčą ir laiko sukaustęs? jos? dvasią, neleišda. maš jai'I’Alsvsl rr4s'i?^i)isti? Ku- ris 'ne^ipąž||ttą* kultūrines lai- svės niekam, nič niekam, išski- rį^^tĮk.'l^feiuįdstus,. kuris. išniekiną .. meną', naudodamas jį savo propagandai?Kol solistas V, N.or^ij^ buvo užsienyje, jis.atrdd^-ėsąs menininkas-; grįžęs gijj Okupuota mūsų kraštą, jis Įmp Reikštis ne savo dainos merijų^ ne savo ;spe- Čialybėj,-; O agitpropinihko me- IU-TJ;.,įT r< T • \ ĮjUlVargšas menininkas Agitpro- po tarnyboje,- bolšcvikų.nelaisvė- je. :. LŠtąi, koks .yra “menas’’ bolševikinėje .valstybėje! v.yMenas bolševikams- reikalin. gas tik tiek, kiek jį- galirfia panaudoti jų despbtinėi propagandai. • " x ’ Ji ’t 1967 rriplapkrič|dr'22*d. J. Kardelio redaguotoje 'Nepriklausomoje Lietuvoje Pėttas Stravinskas paraše įddSitj straipsnį' dpie Virgilijų Norėją, "Daunoro mokytoją; dainavusį Kanadoje. Manome, kad tada-keltos . mintys dar ir šiandien yra,gyvos.N. Red.

— Buvusio mero Michael ,Bi-

Argi lietuvių Amerikoje uždirbto pinigo negalima 
sunaudoti vertingesniems tikslams?

landic paveikslas išmestas iš Chicagos paveikslų galerijos.— 'Šiaurės Irane; Mašabado srityje du kartus gana smarkiai antradienio naktį ir trečiadienio rytą sudrėbėjo žemė'.
ZIGMAS SUTKUS

Idėjiniai pūvančios ir besiskaldan- 
čios Žurnalistų sąjungos reikalu

(Tąsa) ,

Tas Garbės teismo “pareiškimas” pasisakęs' 
ginąs “asmens teises” dėl aiškumo ir anglų kal
ba “human rights”, ir neįvertindamas, kad taip 
kalbama dėl Kuprionio, visiško apsime
lavimo skaitytojams. Niekas “asmens teisių” 
Kuprioniui neatima. Nei varžo jas. Kaip. Kup- 
rionis jis gali važinėti, kad ir į peklą, jeigu vel
niai jam vizą duos. Bet jis negali turėti privilegi
juotų kelionių į ok. Lietuvą, kaip L^S CV pirmi
ninkas. Dėl to visa ta kadrilė iš Kuprionio ir Gar
bės teismo pusės; ir protestai iš išeivių. Kiekvie
nas šitą reikalą suprantą, bet Garbės teismas a p- 
s i meta to nesuprantąs ir taip į akis 
kvailina žmones. Bent grįžęs iš kolaborantinės 
keliones privalėjo tuoj pasitraukti iš C V są- 

t
Kaip įk minėta, CV nariai ėmė trauktis iš 

C V. jie nekovojo už patriotišką LŽS prestižą. 
Tyėd;<m;i' k; ip zmiė, Kuprionis sėkmingai varė 
ska.dymą, nuotaikų gadinimą- darbo noro

griovimą.
O LŽS Garbės teismas vapalioja apie Kuprio

nio “asmens teisių” pažeidimą protestuojančiųjų 
laikraštininkų rašiniais! Šie gi nori tik LŽS pres
tižą išgelbėti- kad jis netaptų raudonųjų graborių
medžiaga. Ta;p Garbės teismas įsivėlė, kaip Pily
pas iš kanapių, Į kvailą padėtį. Apsimetė neišma
nėliu, padėties nesuprantančių bernelių būreliu.
kvaiši ūkais

Garbės teismui nė galvoj, kad Kuprionis ne
kaso mūsų spaudoje apie tai, ką jis ok. Lietuvoje
matęs ir patyręs, ir tuo neatlieka žurnalisto pat
rioto garbingos pareigos. Tokia tyla nėra gera 
byla. Ta tyla yra vanduo ant okupanto malūno. 
Taip kalba žmonės, kurie šaltai/vertina Jono Kup
rionio elgesį. j

‘“Viešą garbės teismo pareiškimą” pasirašė:
J. Dagys, pirmininkas, ir nariai J. Vaičeliūnas ir 
J. Karka. Jų parašai byloja: štai vyrai, kuine leng
va ranka pasinešė griauti veiksnių nutarimus dėl 
bendravimo su okupantu ir pritaria centrinių or
ganizacijų vadovybių nariams trankytis ok. Lie
tuvoj privilegijuotomis kelionėmis. Tenka šiuos 
Garbės teismo teisėjėlius klausti, o kaip atrodys, 
kada, sakysim, VLIKo ALTos, JAV LB ir PLB 
vadovybių nariai, kaip privilegijuoti svečiai, pa

l

sirodytų Vilniaus “Rodinos” robaksuose? Tokią 
teisę pripažinę Kuprioniui, jie’ pripažino,savaime 
aišku, kokią teisę ir VLIKo vadovybei ir kt. Gal 
ir sau. Nežinia gi, gal Garbės teismo nariai tran-
kėši po ok. Lietuvą, o grįžę tylėjo apie tat kaip 
dabar Kuprionis tyli, ir iš pareigų nesitraukia...

Tokio ‘“Garbės teismo” veiksmais braunasi 
į C V veiklos viešus vertinimus Centro valdybai 
visiškai degeneravus, dabar LŽS prestižo gelbė-
jimo vienintelė viltis — tai Kontrolės komisija. 
Šis LŽS organas turi imtis iniciatyvos atsiklausti 
visų narių — ar reikia suspenduoti Centro valdy
bą ir Garbės teismą ir paskelbti naujus Centro vai
dybos ir Garbės teismo rinkimus? Taip elgtis Kon-
trolės komisiją įpareigoja LŽS Įstatai. Jeigu me
dicina nesibaido labai sudėtingų operacijų, kurios 
išgelbsti gyvybę, kodėl tokių operacijų turi bai
dytis patriotinė išeiviška organizacija? Dalinai 
apie tai kalba J. Ktr. (aukščiau cituotas šiame ra
šinyje). Jis pasakė: “Privilegijuotos (kelionės) 
turi būti arba iš anksto užsitarnautos, arba atly
ginamos viešais pareiškimais — okupanto garbi
nimais, arba sutikimu grįžus teikti pageidaujamų 
informacijų, o jau mažų mažiausia — tylėjimu”.

' Lietuvių Žurnalistų Sąjungos ir jos Garbės 
teismo prestižo karstnešiais be baltų pirštinių

tapo J. DAGYS, J. VAIČELIŪNAS ir KARKA. 
Ant jų sąžinės neleistino veiksmo baltinimas. Jie 
ir nepastebėjo, kad Joną Kuprionį bebaltindami, 
patys heatplaunamai apsiterliojo “‘Made in SSSR” 
kolaborantiniais ekskrementais. Maskva dėl to 
patenkinta, fenkavedistas generolas Vilniuje (Pet
ronis) patenkintas, visi išeiviški perekulčikai pa
tenkinti- Jonas Kuprionis privirė čia geros košės!

Ar savo neveikimu LŽS Kontrolės komisija 
prisidės prie LŽS laidotuvių, prie jos puvimo?

(Pabaiga)

4 _ MAUJlfcNOS, CHICAGO 8, ILL jhuiUa/, Nuvtiuber 29, 1979



ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR P fiAIŠKINIMAI 
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI 

• ■ •
DIEVO ŽMONIŲ DRĄSUMASEsamąjį laiką Šv. Raštas vadina paskutinėmis dienomis ir pavojingais laikais, kuriuose daugelis “alps bijodamiesi ir laukdami to, kas užeis visam pasauliui; nes dangaus galybės sujudės” (Luko 21-26). Tikintieji psalmisto žodžiais sako: “Dievas yra mums prieglauda ir stiprybė, labai tikra pagalba suspaudimuose. Todėl -nebijosime, nors ir žemė drebėtų’’ (Psai. 46:1). “Viešpats geras ir jis sustiprina sielvarto dienoje; jis žino kas juo pasitiki” (Naumo 1:7). “Būkite drąsūs ir elkitės rūpestingai ir Viešpats bus su jumis geruose dalykuose” (2 Kron. 19:11). “Nebijokite ko jie bijo ir neišsigąskite. Kareivijų (dangaus pulkų) Viešpatį laikykite šventu; jis teesie jūsų baimė, ir jis tebūna jūsų išgąstis”. Jį gerbkite ir klausykite (Iza. 8:12, 13). “Nesiduokite nieku nugąsdinti savęs priešams, jiems tai yra žuvimo ženklas, jums gi išgelbėjimo”. — Pil. 1:28.

ĖV. RASTO TYRINĖTOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue. isiann x V loxtM

Mažeika & Evans

EUDEIKISKitą dieną vėl gaištame po
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Laidotuvių Direktoriai
6845 SOUTH WESTERN AVE.

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

akUIERIJA ir moterų ligos 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
Medical Building) TeL LU 5-6446 
Priima ligonius Dagai susitarimu.

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

PIRMOJI ATEIVIO KELIONĖ AMERIKON

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

WeOrhetter Community klinikos 
Modicinot d iro kt ori us

<938 S. Manheim Rd., Westchester, IL
VALANDOS: 3—9 darbo dienom!* k 

antra šeštadieni 8—į vai
Tol.! 562-2727. arba 562-2723

T6L. — BE 3-5893

DR. A. R. GLEVECKAS 
gydytojas ir. CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3»T’ W.tf 103rri Stot*

Valandos pasai susitarimą.

HR. FRANK PLECKAS
. . OPTQMETRISTAS

KALBA TJETUVIšKAl 
2619 W 71 51. T«l. 737 5145

Tikrina, ak®. Pritaiko akiniua ir 
“eontwt tense?”

- Vai. uet «*®itarijna. Jždervta treč

DR.1.EONAS SEIRUTTF
WVIJ. PŪSL AS Iff 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2456 WF.ST C?rP ^REFT 
TZal wrrtrad 1—4 Dopiet

OTten teteT.j 776 
RwricUnrHo* tetefj MS-5545

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS Iff =MlBU»GAt 

praktika. MOTFJJ life*
O*H*» 94S? WFF- TiKIT

«F19O VAT.< ... an***<i- trečiar 
r penkt 2-* ir A-8
•iaia 2-4 nnn’** ir Hta laikr
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kas, iš kur ir ko važiuoja, pasi- „ tlli darė labai malonūs, tik nakvotiSusitaupę Neraudos kasyklose šiek tiek pinigų, nusipirkom utoniobilį, didėlį, seną “biuj- ką’\ Įsigyti reikėjo, nes Amerikoje gyvena du žmonos dėdės ir dvi tetos — seni imigrantai. Reikia juos aplankyti ir. galų gale padėkoti už atsiųstus Lietuvon dolerius, padėjusius žmonos motinai išauginti ir išmokyti penkis vaikus, kai mirė jos vyras.1950 m. vąrąeą. atėjo pirmo'-, sios išvykos diena. Paruoštas kelionei “biuikas”. stovi kieme. Atsargai Įdėta keli galionai benzino, kelios kvortos alyvos ir geras tankiukas vandens. -Nėra kelionės planelio, bet jo ir nereikia. Visi važiuoja tiesiai į pietus, važiuosime ir mes.Važiuoti nepaprastai smagu, dargi nuosavu autcinobiliu į garsiąją Ameriką par turtingus mūsų gimines Massachusetts valstijoje, Gardner mieste! Ir kaip jauku milžiniškoje mašinoje! Žmona patogiai sėdi čia pat prie alkūnės, peukerių metų Mariukas vartosi ant pagalvių ir. antklodžių. Viskas čia gerai '.taisyta. Jei “biiiikas*’ sulūžti! kur pakelėje, tai be jokio rūpesčio galėsime gyventi automobilyj e.‘"Bl.uikas” tačiau nerūžta — galingai traukia žvyruotu, raitytu keliu vis pirmyn ii- pirmyn. .Sustojame neš reikia automobilįPavalgęAmerikos link. Jaučiamės atvažiavę- Į grožio šalį. Pasiekiame naktį N.agaros -miestą ir sustojame -ant augšto kalno... kurio apačioje matome putojanti prožektorių šviesoje Niagaros krioklį. BrUcll kas per vaizdai.,Įsitaisome “biuike” miegoti caip gercj<e lavoje. Deja, iš m.e-, go pahuduw ni.stebusi po'-icija. •Iš karto pojcimikai manė kažką baisaus suradę, bet sužinoję

S. ŠETKUS Patarė kaip pervažiucf- susirasti kelią Niujorko
Gi suradom. Vai, kas per

greičiu, kad daužo vieną po kitos statines, kad pasipylusi sma- kalnus, važiuodami vėžlio grei- la dega kaip kokia liepsnos upė. Trečia — reikia mėginti pereiti į pirmą bėgį, kad neapsiverstu- me ir nenuriedėiume i pakalnę. Abejojame ar galime važiuoti, bet moteris vis dar rėkia: “Get the hell out of here’.” Ji nenori mūsų nė klausvti.Taip darydami ir važiuojame žemyn. Kelių sankryžoje žmonės jau mato’ ir sustabdo judėjimą. Pralekiame kaip patrankos šūvis ir vis dar lekiame gana toli. Pasiseka išsukti į javų lauką prie pat sekančios pakalnės. 'Apspinta žmonės — labai malonūs amerikiečiai. Jie uždusę Iklausinėja ar viskas ’okay”? Mes sveiki kaip ridikai, ir neperdaug išsigandę. Kadangi yra. nutrūkusi stabdžių žar-

tiktai apie pietus^ užkasti ir atvėsinti. — perd ^ug gar uo j a. lupame palaimintos

neleido, t i sieną, link, i •Viską jausmas atsiradus nuo mažensgirdėtoje pasakiškoje Amerikoje. Lekiame lygiais, kaip stalas, keliais .Lekiame visą dieną pilni laimės ir džiaugsmo, bet į pavakarę dalykai pradeda šlubuoti. Nustembame privažiavę ąugštę’kus kalnus. Taisomi ar :tiesiami nauji keliai. Darome apsukimą ir paklystame. Naujitelaitis kelias, bet veda augštyn ir • augštyn — apsisukti nėra « kur? Kvepia asfaltas, šviečia šonuose degančios statinės, vėp- so iškasti d.deli, gilūs grioviai.Įne]g ir Jški’itęs pagrindinis ci-Galų gale visai sutemus pa- haderis, reikia laukti, nes to-, siekiame kelio galą pačioje kalno viršūnėje! Netoli stovi labai senas pastatas, sulūžusi tvora, už ros ’pikta moteris, kuri rėkia sukti atgal. Šiaip taip apsisuka- 
iij-;. Kai pažiūrime Į priekį, apima baimė. Kažkur tolybėje juoduose dibesyse leidžiasi raudoni siūlė. Jos geltonos šviesos sklinda Į visas puses, išryškin- darnes debesis, kurie plaukia kai}> kokie niūrai rirš gaivu taip žemai, kad, rodos, tuoj uždengs viską. Ten, kur reikia važiuoti, vien tik jūra tamsos, iš- kurios vingiuodamc’s kyšo statiniu šviešos.Sunkus “biuikas” kažkaip lyg pats-pradeda slinkti žemyn. Iš plaukių stabdžiai kiek prilaiko, bet juo toliau, juo silpniau. Galų gale atsileidžia visai, ir mes atsiduriame tarp dangaus ir žemės. Atsimenu tik tiek, kad rankinio stabd.io taip ir nebepataisėme Negandoje pritrūko reikiamo kabelio. Bet sakau i pats sau: jei jau uiLti, tai nėra| ko skubėti. Prim’ausia, reikia cūli šaltam, žiūrėti ar nėra kokios išeities. Antra - neišleisti vairo iš rankų. Nesvarbu, kad “biuikas” jau lekia 90 mylių

čiu, nervindami amerikiečius, kurie naujais automobiliais nardo suktais kalnų keliais kaip strėlės. Ypač lėtai važiuojame į kilometrinio ilgio' pakalnes, šliaužte šliaužiame, nes lynoja. Pasiekus augščiausią toje srityje Trojos kalną, lietingi debesys uždengia kelią. Vos stumiamės pirmyn.Tame Apalašų kalnyne dėdė Bronislavas Kuprevičius mus ir susirado. Trisdešimt metų ištarnavusiam Gardner, Mass., mies- poiicijoje jam tokie dalykai (Nukelta į šeštą puslapį

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

to
SUSIRINKIMŲ

Bridgeport© Lietuvių Namų Savininkų Draugijos priešmeti- nis susirinkimas įvyks gruodžio! d. 1 vai. popiet 3808 So.kių dalių seniai niekas nebega-.mina. Kol tai bus gauta kuria-j Union Avė., įėjimas iš'kiemo, me dideliame mieste, sutinka- Nariai malonėkite atsilankyti, ■me pernakvoti pas ūkininką.'nes yra daug nutarimų svarsty- Tckiu būdu vėhic'jamės pas gi-Įti ir bus renkama nauja valdy- inines. kurie dabar mūsų lau- ba. Po susirinkimo bus vaišės, kia . .

oęiąKp auctvm a f

— Pilna apdraod* 
fFMA KAINA

DR. C. K. BOBHiS
Prostatos, inkstu ir aiaoHmo 

taku ^hirtrrffiia 
5025 CENTRiVti AVF 

Si Petersburg. Fla. 337K' 
Tel 0113) 321-43M
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FEEDING TIK
DOGS THAT SPEND MUCH TIME 
OUTDOORS IN THE WINTER NEED 
EXTRA FUEL TO MAINTAIN BODS' 
TEMPERATURE. INCREASE FIDOS 
DIET BY AT LEAST ONE-FOURTH

Pnom frtofcĮ* NutrWoR Reseat Ksnr*** O.CA. or Homane Sociaty

s Dog’s Life
KAZYS MATUTIS

Liūdnas prisiminimas

mirties dešimties metų progaSkaudžiai ir-liūdnai praslinko dešimt metų nuo mirties mūsų mylimojo vyro, tėvo, uošvio, senelio, prosenelio Kazio Batučio.Velionio jautrioji širdis sustojo plakusi 1969 metų lapkričio 30 dieną.Nežiūrint, kad jau dešimts mūsų žaizdajo. Velionio gražus ir pavyzdingas gyvenimas primena jį kiekviename žingsnyje. Jis ne tik buvo pavyzdingas \yras, tėvas, se. neiis ii broli.-., bet ir visuomeniniame gyvenime ir veik’oje j s ne tik patsdiug dirbo ovgnriracijose, bet ir kili s rag no kiek kalėdami dirbti ir j ' m > r.'.I iki m su k ūtin ir kimų aini nimą gerbs m ir e sim keliu.

MODERNIŠKOS ĄIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Stella Kaulakis, pirm.

3307 So. LITUANICA AVĖ.

AM8ULANSO 
PATARNAVIMAS

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Chicagos
Lietuvių

Laidotuvių 

Direktorių 

Asociacijos

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
1410 Se. 50th A ve., Cieėro

Telef. 476-2345

PHILLIPS - LkBANAUSKAS
TeL: YArds 7-3401

T*l. WA 5-W>M

Apdrav«fat perwr*wltyn»*, 
l| >v«lrrv

ANTANAS VILIMAS
l»l 376-l»t2 e-b. 37M*»4

MAKE SURE BOWSER 
WEARS H6IDENTIF1CATIOM 
1X55 AT ALL TIMES. ANIMAL 1 
SHELTERS REPORT THAT 
IACKOF IDENTIFICATION 9 
THE MOST COMMON 
CAUSE OF PERMANENTLY 
USTPET5.

F APT DISC AM'

melu praslinko, bet širdyse padalyta nei kiek nesumažė-
BUTKUS - VASAITIS

1446 So. 50th Avė., Cicero, DI. TeL: OLympic 2-1003

PtOHEEPS '<
THE PftCWMS BROUGHT 
TWO DOGS TO AMERICA 
ON THE MAYFLOWER. 
ONE WAS A MASTIFF 
FOR GUARDING, THS 
OTHER A SPANIEL 
FOR HUNTING.

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 S«. LITUANICA AVE. Tek: YArds 7-1138-113S

plaks š mes jo g.azius dirbus jo nu.cdytu gyveninio
Save' mylimiausio kapąŽolynais apkaišysiu,Tarpe rožių ir lelijųJam paminklą pastatysiu.Visko, ko aš noriu,—Tai, kad lelijos jam žydėtų, Kas pavasario rytelį.

Kad paukščiai jam čiulbėtu.Tos lelijos — lai paveikslas, Kurias gyvas numylėjo. Nors paukštelių dainelių Jis dainuoti aemokėio. ,Lai Jam, amžinu miegu užmigusia m, būna ramu ilsėtis Mes lankysime jo kapą ir puošimo gyvomis gėlėmis.
Liūdinti žmona ELZBIETA BVTUTIENĖ, 

Sūnus MOTIEJUS ir še’ma.

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 71213
2314 WEST 23rri PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, III. 974-44H;

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET

RADIJO iEIMOS VALANDOS
Visa, •mer.fr*. IJ WOPA

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

Vedėja Aldona D.ukos 
HBmUd 4-341X 

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

HAUJIiNQK CHICAGO 4, ILU

TeL YArds 7-1911

Progreme* v(4

v.

“Lietuvos Aidai’
KAZ€ BRAZDtK)NYTt

Kasdien duo pirmadienio Ud 
penktadienio 9 vai vak.

Visos laidos ii WOP A. stotim 
banga 1490 AM.

St. Petersburg. Fla., 5:30 vai. p.p 
iš UTIS stoties 1110—AM banga

2646 W. 71st Street
Chicago, Illinois 60629

Telef. 778.5374

t



Emisijos: a) 
b)

I. Mirusių narių pagerbimas.
5. Darbo prezidiumo, sekretoriato' ir komisijų sudarymas.

i m a i.

b)

Naujienas. Dėkui už ęi
Įteiktą per S. Pranskevičių. Taip

registracijos ir mandatų, 
rezoliucijų,
spaudos.

L V R. LB-nės Tarybos nariu ir atstovų su
važiavimo, įvykstančio 1979 m. gruodžio 
men. 8 d. (šeštadieni) šauliu Namuose, 

2117 W. 43rd St. Chicago, Illinois.

1. 9,C0 — 10.IIO vai. atstc'vų ir svečių registracija.
2. 10(10 vai. suvažiavimo atidarymas — Andrius Juškevičius.į 
2a. Amerikos Himnas sol. Irena Petrauskienė.

(i. Sveik i n
7. J.A.V.R.L.B-nės Tarybos narių ir atstovų pereito 

suvažiavimo protokolo skaitymas — A. Repšienė
3. Paskaita: “R.L.B-nės vaidmuo dabarties laisvinimo 

veiksnių situacijoje” — Dr. Zenonas Danilevičius
9. Pranešimai:

y *.

10.

Tarybos Prezidiumo
Centro valdybos . pirmininko ir narių 
Kontrolės komisijos ir 
Apylinkių pirmininkų.

Diskusijos dėl 
Rink i m a i:

pranešimų.

c)

Tarybos Prezidiumo 
Centro valdybos 
Kontrolės komisijos.

Rezoliucijų priėmimas.
Klausimai ir sumanymai.

12.
13.
14. Suvažiavimo—uždarymas
15. Lietuvos Himnas.

Pastaba:

; | — Ponia-Josephine Mankos iš 
-Marquette Parko', žiemos metui 
išvyko į St. Petersburg, Fla,, Ji 
maloniai nustebs, radusi savo 
laiškų dėžutėje^ Naujienas. Nus- 
lebiinas taps dideliu^ džjaųgs-

Į inų, kad tai yra ankstybą kalėr 
j diriė dovana nuo tame pat name 
I gyvenančios dukters ‘Jenny ir 
žento Matt; f Povilaičio,; Hrikint 

’brangiausiam^.visame pasaulyj 
‘ je asmeniui — mielai mamytei

— gero poilsio ir daug džiaugs; 
mo sutinkant Kalėdas, Toksinai

: t jaš praleisti- ar laiminga?;*su tikti

Registracijos mokestis ir priešpiečiai 5.00 dol 
Priešpiečiai tarp 1 ir 2 vai. dieną.

Kūčių vakarienė 7 vai. vakaro toje pačioje salėje.

5 .ĮtdkĮ^Idvanoš^arrirlcimą* malonų 
^prisidėti prie sveikinimų ir lin- 
Jįkėjimų. ’ > ’
S .• . .’t - • •■■■-

•---- Cicero Medžiotojų irs.žu-
.. .'■/ yautojų klubas “Ešerys” parė

mė Naujienų lęidiirią sil “žĮlĮO 
lauka, kurią atsiuntė per spąįL.
dos bendr.a.dąrhį htepą. Paplaus. 

Į ką. Dėkui valdybai ir visiedis 
i to klubo nariams.

p*.. :; ■»:■>' (.p;
^3

PLATINIMO VAJAUS ANTROJI FAZĖ
Visi lietuviai kviečiami atkreipti i Naujienas U 

savo asmenišką dėmesį, gerai su jomis susipa-'t“ 
zmti ir jas užsisakyti.

Naujiems skaitytojams, užsisakantiems Nau
jienas iki šių metu pabaigos, duodama nuolaida. 
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!

n

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimų skaitytojų 
reikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

1739 S. HALSTED ST.
CHICAGO, IL 60608

• Iš anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede___ dol.
Pavardė ir vardas______________ .
Adresas _____________ ___________ ______

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

, kuris

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ii 
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus „__ dol.
Pavardė ir vardas_____________________________ .__________
Adresas --------------- ---- ----------------------------------------------- ------

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

, 5 ' * * . V

— A. a. Adomas Daugirdas, 
Lietuvos kariuemeuės kūrėjas 
— savanoris ir jūrų kapitonas, 
mirė spalio 18 d. Sault St. Mary, 
Ont., Kanadoje. Liūdėti liks se
suo dr. Vanda Daugirdaitė — 
Sruogienė, sūnus inž. Jurgis ir 
dukterys Elena, Stanislava 
taip pat Irena ir jos vyras inž. 
Leonas Nekus. Velionis buvo iš 
senos žemaičių bajorų giminės, 
visą laiką kovojusios už Lietu
vos laisvę ir jos žmonių gerovę.

Į ‘ — Dr. Kazys Šidlauskas, Ame- 
, rikes Lietuvių Tarybos pirmi

ninkas, pakviestas skaityti pas
kaitą Lietuvių Krikščionių De
mokratų Čikagos skyriaus susi
rinkime gruodžio' 2 d. 2 vai. po
piet Jaunimo centro 203 kam
baryje. -

— Gen. T. Daukanto jūrų 
šaulių kuopos narių, šeimų, rė
mėjų ir svečių tradicinis KA. 
LEDINIS PAREINGIMAS. - KC-

— V. Kaltūnas, East Chicago, čIŲ VAKARIENĖ įvyks gruo- 
Iml. kiekvieną proga paremia ' džio 15 d., šeštadienį, 7 val. vak., 
Naujienas. Dėkui už $10 auką, Vyčiu salėje.
Įteiktą per S.. Pranskevičių. laip Programoje: Kalėdinės eglu- 
pat dėkui tos valstijos tauįie- tės įžiebimas, sveikinimai, tra- 
čiui, atkreipusiam savo dėinesi diemės Kūčių vaišės, Kalėdinės 

U Naujienas bei jų platinimo va- giesmės ir Kalėdų senelis su do- 
:jų ir, užsisakiusiam dienraštį 4 
mėn.

— Dėkui Juliui Pociui iš
Brighton' Parko, patriotinių or
ganizacijų veikėjui, ‘už’ Įteiktą

vapomis. Dalyvaujantieji Kū. 
čių vakarienėje atneša į Kalėdų

' Senelio krepšį dovanėlę, ne di
desnę, kaip 2 dol. vertės.

j Kviečiami visi kuopos nariai 
$10 auką. Jiip/pat dėkui tos’su šeimomis ir savo’ svečiais da- 
apylinkės tautiečiui, užsisakfu-jN^uti. Kvietimai gaunami pas 
šiam 
šiam 
mui, 
šiam

Naujienas dviem mėžė-1 kuopos parengimų vadovą- C. 
tinkariiesmam susipažihi-1 paskambinus vakarais

' po 7 vai. valę,, tel. VI 7-9495.
Kvietimo kaina 6 dol. asmeniui.

todėl pavardės prasiu 
neskelbti..

— Z. Puhanauskas is Kamil
s' - V"tono parg kita Jaip. rašo;. :_Siun-

• SPECIALI 20% NlJOLAI 
DA PRISTAČIUS ŠL SKELBi

čiu Jums'- W čekį Naujienų ^uksiniai, ir sidabriniai re 
'teželiai, žiedai, gintariniai karo■ prenumeratai už 1980 m. Kas į

■liks nuo prenumeratos, prašau ' JĮM’ auskarai ir kiti papuošalai 
priimti kaip auką Naujienoms. 
Taip pat prašau priimti mano 
nuoširdžiausius sveikinimus ar- 
tęjąnčių^ švenčių proga. Linkiu 
gerfaiisio^ .šėkipės , ir. iš tvermės 
sunkianię lietuviškos spaudos

Dėkui už auką ir uždarbe” 
laišką.

OWNER-OPERATORS
D.Q,T. įuajified;.with tandem axle tractor for piggy back; 
operation. Pick up and delivery; within a; 400 mile-radius.

Chicago-based, excellent pay package...

I SIUNTINIAIILIETUVA
: MARIJA NOREIKIENS

. 2608 West 69th St, Chicago, DL 60629 • TeL WA 5-2787

MAISTAS Iš EUROPOS SANDELIŲ

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
; Cosmos Parcels Express Corp.

: ‘-’i MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, HL 60629. — TeL WA b-2737

į SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE 
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu fratemalinė or- 

ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti .ir kitiems, kurie tuof 
f darbus dirba. L

1 SLA —išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MELUOTUS dolerių 
apdraudų savo nariams.

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

4 Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gali 4
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

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

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

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

Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
N«w York, N.Y. 10001 -

307 W. 30th St.. '
T«l. pH) 543-2210 -

SLA

PERKAME sidabrines ir auksi 
nes monetas bei pašto ženklu 
kolekcijas. .Mokame, aukšta 
kainas. PATRIA, 4207 So. Sac 
ramento » prie Archer.

Tel. 247-5081 (Pr.)
, — Horoscopes^or Astrological 
Tarot: Card Readings.' Saturday 

• 11 to 5 no., appointment neces- 
-Jsary. ELINOR JA.KSTO, 17 N.

STATE St., Rm., 1717. Mes kai 
game lietuviškai. 782-3777 or 
925-8392. Professional MeniLar 

'American Federationpf Astro- 
' logers. (Pr.)

PIRMOJI ATEIVIO KE
LIONE AMERIKON

(Atkelta iš 5-to puslapio) 
naujiena. Sakėsi patį Alka- 

ponę susiradęs.
Mano dėdė — vyras kaip lie

pa: baltai pražilę plaukai, veide s 
nudegęs saulėje, čia pat jo si
nus ir marti, ką tik baigę mok - 

'i lūs. Deja, viena teta jau miru.'.i.
! Kita jau antrą dieną sėdinti vi 

^ituvėje susirūpinusi, kas gi ati - 
I ‘ tiko su jos brangios seselės E - 
įizės dukrele ir jos šeima?!
S j Per ,dvi savaites turėjome L-
z Įpasakoti apie Lietuvą visa, 1 
Į ' tik žinc'me, nekartą pagieda i 

'Tautos himną. Nelengva giedu- 
e ti, malant kūkčiojančius seni ■> 

žmones. t , •
“ Abu dėdės išvyko Amerika : 

dar prieš I D. karą — pabėį
J nuo rusų mobilizacijos. Abu b - 

vb stambūs dvarininkai, ai 
f kartu įsimylėję mano žmon- s 
J motinos seseris, abu kartu veck 

ir pasiekę Ameriką. Ilgai verkę, 
žiūrėdami į Lietuvos pusę, bt:

j nebeturėję pinigų grįžti! Dau 
vargo, kol atsistojo tvirčiau. Ne 
seniai mirė dėdės Antano' Te 
bolkevičiaus žmona. Teta Mi

p nia, kadaise po visą Amerik - 
garsėjusi savo grožiu, beturi d 
deles mėlynas akis. Štorok.

J' nebelanksti, vis gailisi savųjį : 
“Ko tie šėtonai ruskiai atsigri - 
do Lietuvtfn?! Kuris liesas jut ;

J atnešė?-'”
Pagaliau ateina diena alsi 

/ sveikinti. Vėl ašaros. Kodėl, gi 
j di, turite grįžti j Kanados kas;. 
į klas, o ne į Kauną ar Vilnių, ki 
f visi laip laimingai gyvenote?, 
^1 Dėdė Antanas užkabina žin 
2 nai ant kaklo' auksinį reteži 
/ su gražiai Įgraviruotu senovišku

ne

laikrodžiu, dar vis gerai tebei-

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

DĖL VISŲ LNFORMACDŲ KREIPTIS J:

Nimal, Ž»mė — Pardavimai 
REAL ESTATE FOR SALI

Namai, Žema — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 W. Cermak Road Chicago, Hl. Tel. Virginia 7-7747

LIETUVIŠKAS RESTORANAS su 

ir visais moderniais įrengi-namu ir visais
mais Marauette Parko centre. Leng 
vos 
nis,

pirkimo sąlygos, labai geras biz 
reta proga.

ŠIMAITIS REALTY

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

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.

523-87'5

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

Įvairi apdrauda —INSURANCE. 
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- 

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago

: TeL 767-0600.

Savininkas turi skubiai išvykti iš 
miesto ir parduoda 2 butų mūrinį 
namą su' rūsiuiMarouette Parke. • 

Skambinti 776-9232.

real estate — our 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.

MISCELLANEOUS
Įvairūs dalykai

READINGS BY RUBY 
READER—ADVISOR

Advice on All Problems of LIFE.
She Is Truly a Gifted Lady and 

You’ll Be Amazed by Your Visit, 
with her. All Readings private and 
confidential. Also Card Readings.

CALL for appointment 9 to
763-4689

Special with this AD — 
Readings S2.00

9

— Irano valdžia suėmė ame
rikieti Max Copeland ir kaltina 
jį šnipinėjimu, rinkusi žinias 
ČIA. Jis buvo Electronic Engi
neer krautuvės tarnautojas.

— Izraelio vyriausybė sustab
dė bylą Nablus merui šakai iš
vežti Į tą valstybę, iš kurios jis 
atvyko i kairįjį Jordano, upės 
krantą. ’

— Kalifornijoje keli darbda
viai atleido Irano studentus, da
lyvavusius demonstracijose už 
mulą Chomeini.

— ČIA išleido studija, kurio'- 
je rašoma, kad JAV ambasada 
Teherane savo pranešimais klai
dino administraciją prieš pat 
užėmimą. Ambasados diploma
tai pranašavo, kad JAV ir Ira
no santykiai greitai pagerės ir 
amerikiečiai bus toleruojami bei 
laukiami.

nančiu. Tai tetos Uršulės pali
kimas.

Dėdė Bronislovas r ū 's č i a i 
žvilgteri į mane, tarytum bū
čiau nuovadoje. Pasiveda į šalį 
ir patylomis reikalauja, kad 
duočiau tvirtą žodį, jog savo 
gyvenime niekad daugiau po 
Amerikos kalnus nebevažinėsiu 
tokiu “grabu”, kokiu atvažia
vom šį kartą. Sunku duoti žodi, 
atsimenant kasyklų uždarią, bet 
žvilgterėjęs į nežymiai rankon 
įspraustą čekį tą, žodį jam mie
lu noYu daviau.^T^aimingai su
grįžome namo.

Tėviškės Žiburiai

L

Laikrodžiai ir brangenybė*
Pardavimas-ir-Taisymas 
2646 West 69th Street 
Tel. REpublic 7-1941

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus .. .

P. N EDAS, 4059 Archer Avė. 
Chicago, IIL 60632. TeL YA 7-5980

M. ŠIMKUS
Notary Public " ' - v 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewcod. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybes' pra

šymai ir kitoki blankai.

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolis, Agent f 
3208/2 W. 95th St 
Everg. Park, III. 
60642, - 424-8654 V

IUTI

INSVIAMCf

State .Farmer e .and Casualty Company

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

Kalbame lietuviškai
Tel. 476-5635 7

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

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

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

Chicago, HL 60629
v

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gali dau 
padėti teisininko Prano šulo 
paruošta, — teisėjo Alphonsi 
W e 11 s peržiūrėta, ‘‘Sūduvos’ 
išleista knyga su legališkomi* 
formomis.

Knyga su formomis gauna 
ma Naujienų administracijoje 
1739 South Halsted St, Chica 
go, ILL. 60608. Kaina $3.00, 

Pašto išlaidoms pridėti 90c.

juozo šmotelio
ATSIMINIMŲ 
SKIRSNELIAI

Graži, lengvai skaitoma h 
įdomi 250 puslapių knyga Su« 
krauta autoriaus troboje.

Čikagos ir apylinkės lietuviai, 
skirsnelių mėgėjai, prašomi at 
vykti ir knygą pasiimti. Kitur 
gyvenantieji prašomi užsisa-

Autoriaus adresas: 
7114 S. Campbell Avė.

Chicago, IL. 60629.

6 — Naujienos, Chicago, UI. — Thursday, November 29, 197?




