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ANTARKTIKOJE KRITO LĖKTUVAS, 
ŽUVO 257 KELEIVIAI

! CHOMEINI PAVARĖ UŽSIENIO REIKALU

IŠ NAUJOSIOS ZELANDIJOS LĖKTUVAS KIRTO 
Į EREBUS KALNĄ, VISUS UŽMUŠĖ

CHRISTCHURCH, N. Zelan-. Pietų ašigalio, bet lakūnas, pa- 
dija. — Keleivinis Naujosios Ze- matęs rūkstantį ir lavą verčian- 
landijos DC-10 lėktuvas, nuve- tį Erebus kalną, pasuko į kairę 
žęs į Antaktiką 257 keleivius, ir rengėsi nusileisti, kad kelei- 
pasiekė Erebus kalną, dideliame j viai galėtų pasivaikščioti An- 
ir tirštame rūke kirto į kalno tarktįkoje.
pašlaitę-ir-užinušė visus 249 ke- Besileisdamas lėktuvas turėjo 
leivius ir 8 žmonių įgulą.‘Lėktų- r įlistį į nepaprastai tirštą rūką.
vas pakilo iš Chritchurch aero
dromo, laimingai pasiekė An- 
tąrktiką, iš tolimo Pietų ašiga
lio pasuko į kairę, kad galėtų 
nusileisti ir duoti progos žmo
nėms .pasižiūrėti kalnų, gamtos 
ir pasiklausyti ūžiančio vėjo. 
Dabar įAntarktikoje pavasaris, 
dar šalta, bet ne taip, kaip esti 
žiemos mėnesiais. Jeigu lėktu
vas būtų skridęs tiesiai, tai už 
poros valandų galėjo būti netoli

Tas rūkas suklaidino du lakū- 
nūs ir lėktuvo patarnautojus. 
Lakūnas pasiuntė paskutinius 
radijo pranešimus į N. Zelandi
ją, pranešdamas, kad jau mato 
rūkstantį Erebus vulkaną, o vė
liau pranešė, kad leidžiasi į rū
ką ir Erebus kalno pašlaitėje 
rengiasi nusileisti.
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ivo užsienio mi į šitas Kotl)zadė> parviškimas 
nisterio į šeštadieni plan::: j:r į kelis kartus blIVO kitų radijo 

stcjčių pakartotasAMes ne dury 
sinie jokios taik‘s su JA. Val
stybėmis, o jos turi žinoti^ kad 
turi visus mūsų reikalavimus 
išpildyti nes JAV stoja kovon 
su pačiu Dievu”, baigė savo 
kalbą naujas užsienio ministe-

Rusai labai susirūpinę 
gazolinu

MASKVA, Rusija. — Sovietų 
valdžios- atstovai yra .labai kusi-

kiėkvienais metais mažėja, rašo 
iš Maskvos Chicago Tribune ko
respondentas.

Sovietinio plano komisijos na
rys Nikolai Bašbakov Sovietų 
“parlamentui” pareiškė, kad ga
zolino problema visiems turi 
rūpėti, nes kiekvienais metais 
Sovietų Sąjungai reikės dau- 

: giaū ir daugiau naftos bei Įvai
rių jos produktų.

Savo kalboje Bašbakovas pa
brėžė, kad netolimoje ateityje 
Sovietų Sąjunga turės labai 
smarkiai susirūpinti gazolino 
problemomis, nes iki šio meto 
jos dar neišspręstos. Didžiausia 
problema yra išmokti gerai ra- 

• -vfinuoti naftą.-Rusariregali iš- 
- -leisti gazolinui tiek daug pinigų, 

kiek išleidžia amerikiečiai.

kiečių Antarktikos aviacijos ba
zė. Amerikos lakūnai tuojau 
atsirado nelaimės vietoje ir pa
stebėjo gana dideliame pašlai-1 
tės plote ištaškytus keleivių la
vonus. Jie nepastebėjo nė vie
no gyvo žmogaus. Visi keleiviai 
žuvo nelaimės vietoje.

Pran'e^nTal šakbTkad'A.niark- 
tikoje žuvo 191 zelandiėtis. 24 
japonai, 20 amerikiečių, 7 aust- 
raliečiai, 5 britai ir 2 kanadie
čiai. Jie norėjo pamatyti, kaip 
pavasari atrodo' Antarktika ir 
pasižiūrėti, kaip Erebus kalnas 
pučia lavą’'iš gilumoš.

Ralph Steel, 73 metų amžiaus 
'Illinois ūkininkas, 'jau seniai 
svajojo apie tokią kelionę Į An
tarktika. Ją pasiekė, bet jį ten 
ir mirtis sutiko lėktuvo nelai
mėje.

Miles

POPULATIONS
__  . India- <

AREAS
India 
1,261,597 £

hną Jungtinių Tumų Sa: : į
! tarybos posėdį kur buvo n:«- < 
į matytas Afalhasano Bani Sadr 
į pranešimas apie Irano ;>( c -;
ja Amerikos atžvEgiu ./ 1.) i 

i įkaitu padėti.
i ■ Mula Chomeini ketvirtadie-: I • r ?

i nio rytą atleido dabartinį už-į 
• sienio minister} Afalhaną Ba- į 
! ni Sadp nuo užsienio reikalų 
j ministerio pareigu. Jis nrieši-i 
nosi grig^ai paties Chomeini i 
politinei linija^ kurią nustatė 
pats mula trečiadienį pasaky
toje kalboje. Mula pareiškė,! 
kad jis nepripažins j< kio spren 
dimo, kurį paskelbs amerikie
čių suplanuota įstaiga arba tei | 
sinas. * * 1

Buvęs užs. reikalų ministeris

Bangladesh
/7 Mitiion -■

Pakistan
55 Mi!lion ė

Pakistan
310,403

Bangladesh 
55,126

■ Kalkutoje mahometonai protestavo prieš amerikiečius, “įsiveržt) 
sius” . į. Mekos šventyklą, o Bangladešo sostinėje taip pat 

buvo-protestų prieš JAV.

CHICAGOS MOKYKLŲ SUPERINTENDEN-1
- ..; j *3 •

TAS J. HANNON ATSISTATYDINO

Illinois demokratų partijoj 
nesantaikos didėja

Illinois valstijos iždininkas 
Jerome Consentino pareiškė ne
pasitenkinimą demokratų par
tijos vadovybe ir siūlė nušalinti 
Cook Apskr. demokratų pirmi
ninką George W. Dunne ir vals
tijos pirmininką John P. Touhy. 
Jis taip pat kritikavo Chicagos 
miesto merę Tane Byrne už 
ankstybą sen. Kennedy indorsa- 
vimą prezidentiniu kandidatu. 
Ta prdga jis pasisakė už prez. 
Carterio perrinkimą.

John P. Touhy pareiškė, kad 
J. Consentino yra jaunas politi
kierius ir nėra centrinio komite
to narys, todėl .apie naująją po
litiką nenusimano. George W. 
Dunne atsisakė Consentino pas
tabas komentuoti.

kalendokklis

Lapkričio 30: Justina, Andrie
jus Ap., Linksmuolė, Elvita, 
Saudargas, Žymantas.

Saule teka 6:56, leidžiasi 4:22.
Oras šaltas, gali snigti.

Vietnamo kariuomene 
vagia pabėgėliu maistą
NONG SAMET, Tailandas 

(AP). —-. Pabėgėliai iš Kambo
džos praneša, kad Vietnamo 
okupacinė kariuomenė naudoja 
savo reikalams maista ir kitas 
gėrybes, teikiamas tarptautinės 
pagelbos badaujantiems kambo- 
diečiams bei pabėgėliams. Kam- 
bodiečiai gauna iš tos pagelbos 
labai mažai ar visai nieko. 
Prancūzų delegatas, kuriam 
buvo leista vykti per Kambodi 
ją :aip pat pareiškė, kad mais
tas nukreipiamas nuo savo pas
kirties.

Iš visų pasakojimų bei turi
mų duo’menų Kambodijoje yra 
tokia padėtis:

— 200,000 Vietnamo okupa
cinė kariuomenė masiniai nu
kreipia maistą ir tarptautinę pa 
geibą naudoti savo reikalams ar 
siunčiant net į Vietnamą. Kar
tais kareiviai naktį konfiskuo
ja gėrybes, kurios dieną buvo 
atvežtos.

— Daugelis ryžių laukų yra 
užminuoti ir ūkininkai, einą į 
ryžiu laukus, vra šaudomi. Vie
tnamo įiialiotiniai aiškina, kad 
ryžiai bus sudorojam! autorite
tingų asmenų, kurie užtikrins 
sėklą sekančiai sėjai ir sudarys 
atsargas.

Kambodiečiams dabar yra 
duodamos dar mažesnės mais
to normos, kaip kad Pol Pot re- .pasitarimai 
žimo buvo nustatyta. Vyrauja | rinkimus, kandidatų 
įsitikinimas, kad vietnamiečiai. te.isėjų pareigomis ir kitus par 
kambodiečius išmarins badu. tijos reikalus. . ..

DEMOKRATŲ PARTIJOJE KELIAMAS BALSAS PRIEŠ 
GEORGE DUNNE IR KITUS PAREIGŪNUS

Lėktuvo grobikas 
nuteistas 40 metų

Serbų nacionalistas Nikola 
Kavaja nubaustas 10 m. kalėji
mo už lėktuvo su 137 keleiviais, 

i skrendančio iš

CHICAGO, ILL. — Chicagos 
mokyklų tinklo prievaizda Jo
seph P. Hannon trečiadienio va 
karą įteikė atsistatydinimo pa 
reiškimą. Nustebino ne tik ke
lis šimtus mokytojų, dirban
čių jo priežiūroje esančių mo- 
kvklu bet ir miesto savivaldv- 
bės pareigūnai, dvasiškiai ir 
apylinkės aukštųjų mokyklų 
vadovybė. Apie vidurnaktį lai 
kraštininkai, reporteriai prašė 
p. Hannoii papasakoti apie tik 
ras atsistatydinimo priežastis, 
bet jis atsisakė tai daryti- Jis 
dap buvo paklaustas ar kartais 
nepakeis savo nuomonės ir ne- 
atsiims savo atsistatydinimo, 
jis pakartotihai pasakė, kad 
tokio dalyko nedarys. Jis esą 
reikalą apgalvojęs ir nutaręs.

Neseniai Jis gavo 75 milijo
nus algoms, bet, atrodė, kad 
tos sumos nepakaks.

Jis tik prižadėjo ketvirta
dienio vakare padaryti plates
nį pareiškimą keliems laikraš
tininkams. Manoma, kad turė
jęs konfliktą su nauja Chica- 
gos mere.

Labai atvirai susikirto sen. 
Richard Daley Jr., kuris norė
jo tapti Cook apskrities proku
roru. Jane Bume norėjo pro- 
kuratūron pastatyti Tuchy, 
bet paskutinę minutę jis atsi
sakė. Sen. Richard Daley yra 
įsitikinęs,- kad jis vienintelis 
gali rinkimus laimėti ir prašo 
partijos vadovybės jį remti.

Dar didesnis nesusipratimas 
kilo tarp Illinois valstijos de
mokratų partijos iždininko Je
rome Consentino ir Cook
skrities tarybos pirmininko 
George Dunne. Consentino la
bai pasipiktino, kad Dunne lei
dos June Bvrne indorsuoti sen. 
Edward Kennedy, kada jis tu
rėjęs pritarti demokratų par
tijos kandadatui prezidentui 
Jimmy Carter. Constent i no 
.yra įsitikinęs, kad nėra jokios 
išeities, kad šiuos rinkimus lai 
mėtų sen- Kennedy, šitas gin
čas skaldo ne tik Cook Countv * 
bet ir visos Illinois valstijos de- 
mok ra lūs.

NEPATENKINTI GEORGE 
DUNNE NUOLAIDOMIS

Praeitą antradienį ir trečia
dienį vyko demokratų partijos 

apie < artėjančius 
rėmimą

Yorko i 
pagrobimą. Tuo lėk

tuvu Kavaja norėjo susprogdin
ti Jugoslavijos prez. Tilo būsti
nę Belgrade, bet Airijoje buvo 
sulaikytas.

Prieš paskelbimą bausmės, 
Kavaja atsistojo ir teisine esan
tiems serbams pasakė: “Mirtis 
komunistams! Mirtis kruvinam 
žudikui Tito!” Prokuroras Tho
mas P. Sullivan apgailestavo 
serbų ir Kavaja šeimos tragedi
ją laip pat lc;o?iziną. kur s lai- 

ap.jnhų 
i sexn
jos iakūnas Kavaja l .S. Dis- 
trikto teisėjui Joel M. I'lauin 
pareiškė: "Mano likimas dabai 
yra Jūsų rankose, taip pat liki
mas mano trijų vaikų. Kaip da
bar aš stoviu čia, ateis diena, 
kai aš padėsiu savo kojas ant 
la'svos Serbijos žemės”. Teisė 
jas Flaum į tai atsakė: “Mr. Ka
vaja, jūs turėjote privilegiją 
gyventi krašte, kuri leido jums 

2 kovoti prieš tuos, kurie pagrobė
' jūsų namus. Jūsų elgesys nega
li būti toleruojamas. Nebuvo 

į patarnaujama kilniems tiks
lams, sudarant gyvybei pavojų 
lėktuvu skrendantiems”.

Chicagą,

u |-a-

— Senatorius Henry Jackson 
pataria valdžiai planuoti įvesti 
gazolino racionavimą. Jam at-: 
rodo, kad be to neapsieisime,

Į todėl nėra jokio reikalo ilgai ati- — Chicagon atvažiavęs Ron- 
dėlioti reikalingą žygį. Į aid Reagan stengiasi gauti ga-

---------- --------  ’ limai daugiau pinigų savo rin- 
. —Chicagos biznieriai rengia- kiminei kampanijai. Jeigu jam 
ši pagerbti ponią Lillian Carter, neduos užtenkamai pinigų, tai 
prez,? Carterio motiną.------------- 1 jis nekandidatuos.

NEW YORK, N. X bau
gumo taryba apsvarsčiusi pa
ties Chomeini pareiškimų, su
sirinkus šeštadienį nuvalytu 
laiktu atvyks Iranu atstovas f 
posėdį ar neatvyks, pareiškė 
Š a ugu m o ta ry bos pi rmi n in k tts 
Palacios.

Saugumo taryba negali leisti 
Iraiiui tyčiotis iš Jungtinių Tau 
tų organų ir nekreipti jokio dė 
mesiu i tarptautinės organiza_ 

4 cijoy-p ^arimus.
ja, norėjo važiuo-1 , aišku, kad Tranas su

ti į New Yorką, dalyvauti Jungj 
tinių Tautų posėdyje ir aiškiu- t 
ti Irano poziciją. Be to. jis no- į 
rėjęs Saugumo tarybai išdės-j 
tyti faktus apie šacho Rėza 
Pahlevi valdymo laikotarpį ir 
iraničiains padarytas skriau
das. Mulai ši ministerio .pozici
ja nebuvo aiški, todėl jis ii at
statė ministeri, Ministeris no
rėjo dar kartą aiškinti mulai 
susidariusią padėtį ir Ivanui 
gresiančią padėtį. Alinisteris 
Bani šadv norėjęs šios nela- 
mės išvengti iraniečiams, ku
rie jau ir šiaip yra pakanka
mai nukentėję. Mula Chomei
ni pranešė ministeriui, kad jis 
naujos padėties nesuprantąs ir 
pasiūlęs jam atsistatydinti. Už
sienio ministeris taip 
darė.

Vieton pasitraukusio 
nio ministerio, jo vieton 
paskyrė Hanliner Sadek

mulos

Koib’
Kotb-

laužė konsuliarine sutarti, isi-
1 - v

veržė be jokios priežasties i 
Amerikos aubasadą, suėmė ten 
dirbusius tarnautojus doku
mentus išdraskė ir išvogė. Sau 
gurno taryba imsis priemonių 
prieš tokią diktatūrinės Irano 
valdžios sauvalę.

Cornell ligoninės ądm i aistra 
cija pranešė, kad šacho opera-

apie tai, praneša specialistai. 
Jis gali išvažiuoti bet kurią die 
na iš ligoninės. Manoma, ka<’ 
šachas Rėza Pahlevi dar ši:, sa-

Sulaikyta moteris senato
riaus Kennedy raštinėse 
WASHINGTON. D. C. J Tre- 

Ic adienio rytą i sen. Edward M. 
' Kennedy raštinių laukiamąjį 
piėjG' blogai apsirengusi moteris, 
į Kai ten buvęs agentas paprašė

zadė tvarkė visus Islamo radi
jo propagandos reikalus. Mula 
mano, kad jis giciciau>iai su
pratęs Islamo idėjas ir moka 
jas tinkamai paaiškinti.

Trečiadienį Kondronc buvo 
susirinkusi Islamo taryba 
svarstė dabartine padėti. Prieš 
posėdį kalbą per radiją pasa
kė dabartinis užsienio ministe- 
ris Bani Sadr. Jis prašė su
prasti dabartine padėtį ir nesi
imti jokių priemonių prieš J- 
XV.Tuo tarpu Kotbzadis per ra 
diją pasakyta kalba buvo vi
siems aiški ir suprantam a. Jis 
reikalavo, kad Amerika ati
duotu Ivanui šachą, kad galt tu 
nuteisti jį mirtin. ‘*Tegu Ame
rika atiduoda mums šachą o 
mes jiems atiduosime visus 

įkaitus^ per radiją pareiškė 
Kotbzadė.

- Jeigu JAV nenorės atiduo
ti kriminalinio nusikaltėlio, 
pareiškė kitame sakinyje tas 
pats Kotbzadė, tai galite hū. 
ti Tikri, kad visi Įkaitai bus ofi-

išeiti, moteris pradėjo sukauti 
ir su 6 colių peiliu puolė priė
mimų tarnautoja Mary Ann ML 
kulich. Slapias agentas Joseph 
Mcu>burber moterį pavertė ant 
grindų ir atėmė peilį.

Sulaikyta moteris yra 3S m. 
Suzanne Osgood iš Bostono. Jos 
motina Anne Osgood pareiškė, 
kad duktė turi ilgą protin 
gos iste
(toj
(V

nedv h

li- 
ųą buvo gydoma ke 
\ų ; ‘ ių. Suzanne
.idsės draugė Esther

• dalyvavo su sen. Kėn
io draugais Chappaųuid-

Įtariamoji pakaltinta užpuo
limu federalinio pareigūno ir be 
užiato pasiųsta i nervų ligoninę 
stebėjimui. Sen. Kennedy tuo 
laiku buvo raštinėje, be! apie 
įvykį sužinojo tik po 1 <• Pinu
čiu. 

Ch

Nation d Weatlu r Service 
praneša, kad šių melų žiema 
bus šaltesnė, negu normaliais 
metais. Tačiau nebus tokia šal
ta kaip praeitais melais, o snie
go iškris mažiau, negu norma
lia -žiema. - V



Stepono Kairio atsiminimai

mis,
•' ’ I -*•> 

C UI U

ne!

šitaip ištisomis vafandb-, kiniams moralinės Įtakos, juoba 
k.ąęi; visi tai kąip nors susi 
ų . runhėjusioje i 
patikimoje; atmintyje. Nuo'galėjo kultūringai

* t

ir nevisuo-! potencialus kunigas. Mo-Minius 
veikti tik 

r į rinktinės šeimos. Bet jos visos 
h bfd.AO nu-j buvo lenkiškai poniškos, ir tik

t0

t Q ••i k-:<> buvo so-[reta jų norėjo save varginti au- 
v htjifvo beg ko-j k įėjimo uždaviniais. Nė vienos 

šeimos. Daktaras 
ureikis Falangoje atsirado,

uLcdos. ncpaklysiu i liecuviškos

•1 vo , skaityti, man iš jos jau išvažiavus.
- t ’- >o (|;r bu- i ii*
jaunuoliui, ir Pa- ’

.c- ę; i>.Lvą galima! Įdomiau j
-f s 11, kai p ui k n i ubus kny- ;

,kį>P1--ini veržėsi I,ia hunie į šuntakius, kapelionas 
yresyiųjų kolegų iniciatyva,.1 ■ — -- -- —

va

Pagaliau, kiek mokiniams da 
rė įtakos religija bei jos atsto, 

“jvai? Per eilę metų religijos mus 
mokė ir saugojo, kad neiškryp

m::no nederėjo domėtis, bet mo
kėta įsigėbėti gdųa toli.

Mokyklos Įtaka mokinių inte
lektui bei jų būdui formuoti, pa
veikti juos moYiliai buvo labiau 
ne 
(ia

giaina. Mokykla sau skyrė 
.sgiau > poiięiškai, baudžiamų- 

Kaip .pędagaginių uždavinių.
atskubėdavo pas mus. kai kuo 
s išsišokdayoniĮe ir jau post 

f .etanų .. ..Įvyki 
karcerių, pažymio

kun. Viksva. Kapelionas Viksva 
buvo inteligentiškas, berods, ga
na daug skaitęs kunigas su li
beraline minties kryptim ir 
praktiška gyvenimo nuovaka. 
Gal dar prieš ji buvo nustatyta 
tvarkaį kad kas sekmadienio’ ir 
šventadienio rylą mokiniai su
sirinktų progimnazijos priean
gyje ir iš ten gretomis eitų baž
nyčion. Bažnyčioje mokiniams

kad kiekviename musų slypėjo

"Vilniaus Vizija'’Dail. Mikalojus Ivanauskas

Ze-

mo nepaliestu religingumu, kaip 
mumyse kapeliono pastango
mis sužadintu pamaldumu.

Kapelionas Viksva nepadėjo 
mums, bent nan, susidaryti 
idealaus kunigo vaizdo. Mūsų 
kapelionas savo darbe progim
nazijoje ir santykiuose už jos 
sienų gražiai sutapo su kitais 
mūsų pedagogais; kartu su jais 
lankydavo Prūsus ir mūsų ben- 

Privaiomos ir nustatytais ter- | drabučius. Labai neretai mus 
nuo: minais

likviduodama j)UV0 skirta atskira prie didžio- 
už elgesį su

ki. kaita.s ti'ųųipu, kaip.įUI.gj0 savo mį§ias , įr> berods, 
jr^ausiiųis. f pamokyinmjiįję jjeins skirtą pamokslą. Prie-

jo altoriaus vieta. Gimnazistai

PreventyN-ųiio.... karo su piktu 
i!i(J;inipebįieloje mokykla kaip 
;i nebuvo, pasiruošusi kariauti.

McžėnitLsantykiai su bendra
uta M ?r?ekiiiniiikėmlš'' bu’V'o -'ilė' 
i:ek KtdlOTim'o,' kiek kulinarinio vanoriškas, bet mėgiamas, 
pobūdžio. Sparčia? kūgome. Jū
ros oraSl'linas!saugodamas nuo• minais, atliekamos išpažintys, 
beik arfų -slogų bei’ ’susirgimu, j Kunigaą Viksva Įvedė moki. 
/.MuudtiWžvėrišką' apetitą, ir niams prievolę iš .eilės patar- 
šeii':i--iiJnkė---rbūd5.'vd' • vertinama ^nauti. jam mišias laikant. Tas 
parai JlĮii/iką ir .-kaip’ mūiftš š-avo religines pareigas ir apei-
puOūcHavoJs’ialan? Kuklios, die gasiatlikdavome rūpestingai, bet 
v;;baim;-.įgr^itęs (jų ben- -. jų vykymas -buvo pagristas daū- 
/ ha bučiuose •• daugiausia -būda- ‘ giau natūraliu,’is tėvų pastogės 
vo) nė’ nepretendavo daryti mo- atsineštų ir dar jokio abejoji-

^velykinių apeigų dienomis mo
kiniai iš eilės budėdavo prie 
Kristaus karsto’. Per gegužės 
mėnesio vakarines pamaldas 
bažnyčios lankymas būdavo sa-

lankydavo ir pals’ vienas. Tu
rėdamas detektyvinių palinki
mų, dažnai atsirasdavo kamba
ryje visai nelauktas ir ne iš tų 
durų, per kurias pas mus atei
davo visi kiti: Įeidavo per vir
tuvę ir atsirasdavo mūsų, nutir
pusių, tarpe, kaip nepaperka
mos sąžinės tylus priekaištas;

Arniouticing a new interest rate for 
Bonds

Laiškas lietuviškai spaudai Čikagoje
Dienraštis Draugas skelbia, skins žinoma,- kiDit solistas cV,- 

kad š.m. XII. 8 d. Jaunimo Cen- Daunoras yra neka'tas ir -p ie- 
tre Įvyksta solisto Vaclovo Dau- vartom suk*. P? <š jį rietas ”io- 

.noro koncertas. Bilietus į kon- to -et r' r jam siunčia užuo-et r
certą platina Vazonėlio krautu, jautą. B t ieigįkarta s s’aigaat- 
vė Marquette Parke, Skelbia silik'ų, i.ad p’.i š konce’to prD, 
dar ir “Margutis”, Sofia Bar- z. a i> pi* Jauninii'
cus ir šluto radųo valandėlės. s i * iti 'k r.n’s p'ak'-
Bet niekur nekalbama ir prane- Iri'ū' gr r*ė". tai -:cs bus
Šimuose nerašoma, kas Jaunimo • - r- f r-- • -
centre rengia solisto V. Dauno- pries jo 'augelą sargą 
ri koncertą. Klausinėjami skel
bėjai ir bilietų platintojai trum
pai atsako: bus paskelbta vė
liau. Jaučiama, kad jie žino kas 
konertą rengia, bet sąmoningai 
slepia.

Visiems yra labai gerai žino
ma, kad sopistas V. Daunoras 
darė žygius ir visur kreipėsi,

*n fa a š’-iai išcucda kad V.‘ 
Daunoras savo koncertai; Anie

te vyko re arodyti 14*t;i- 
tiškos damos meną, tet dar d ir

sumoje ir poniškosios Palangos 
‘oro.’ Nežiūrint Į tai, kad visas 
mokykloje mokslas buvo rusų 
kalba dėctoinas, kad, kas buvo 
skaitoma, buvo rusiškai skaito
ma ir kad mes patys tarp savęs 
kalbėjomės rusiškai, rusiškoji 
kultūra prie mūsų nelipo, nesi- 
sunkė Į mūsų sielą. Mokykla, 
mus mokydama ir vertindama 
mūsų mokslo’ pažangą, dažniau 
buvo linkusi mums nugnybti, 
kaip pridėti. Mokykla sekė mus 
žvaira akimi ir negailestingai 
žymėdavo bent eilinius mūsų 
nusikaltimus. Mokykla buvo 
mums savotiškas priešas, prieš 
kurį visuomet stodavome vie
ningai rikiuoti, kritiškai vertin. 
darni, ką ji mums duodavo. Tr 
dėl to, manau, rusiškos mokyk
los mums Įtaka buvo kaip tin
kas: krestelėjus lengvai byrėjo.

Kitaip mus veikė lenkiškoji 
kultūra, kaip ji Palangoje reiš
kėsi. Su kiekvienu maudymosi

ypač nejauku pasidarydavo', kai 
užtikdavo kortuojančius. Kiek 
tik atsimenu, už betkokius nusi
žengimus nereikėdavo brangiai 
mokėti: byla neidavo mokyklon 
ir pasibaigdavo čia pat trumpu 
pamokslu, kaiką ir už ausies 
naimant — tėviškai. Už tai ka
pelionas apie kiekvieną mokini 
žinojo tiek, kiek nė vienas mov- 
tojų. Mano mokykloje buvimo 
paskutiniaisiais metais kunigą 
Viksvą progimnazijoje pakeitė 
kun. Genys, nepaprastai mal
dingas, geras ir vaikščiojęs po 
šią ašarų pakalnę beveik nelies
damas kojomis žemės. Mano 
kapelionu jis tebuvo metus.

Kiek galiu mūsų tuometinę 
padėti atkurti, iš esmės buvo, 
me palikti patys sau. Į kilusius 
vaiko ar jaunuolio sieloje klau
simus turėjome atsakyti patys 
sau. Kiek tik galiu dabar atsi
minti, patys savimi tenkinomės. 
Ir šiuo atsitikimu daugiausia' 
mitonie iš to, ką buvome Pa-1 sezonu tos kultūros Palangoje 
.angon iš namų alsviežę. Iš mū--tirštėjo. Skardėjusi vasaros mė-

kad iš okupuotos Lietuvos būtų 
su šeima išleistas Į užsienį. Jo 
prašymai buvo atmetami, o jis 
pats net savo kolegų nepalan
kiai niekinamas ir nedraugiškai 
sutinkamas. Yra žinoma, kad 
solistas V. Daunoras atvyko Į 
Ameriką lik 6 savaitėms, bet 
šeimą turėjo palikti okupuotoj 
Lietuvoj. JĮ lydi ‘‘akomponialo- 
rius”, gerods, koksai Robertas 
Bekionis.

Staigus Daunoiu atvykimas Į 
Ameriką, nelauktas gavimas iš
vykti iš “valdžios” leidimo nors 
ir trumpam laikui, slėpimas 
kas Amerikoje rengia jo kon
certus lietuviškose kolonijose, 
yra perdaug konti'oversinis ir 
tas prašosi išaiškinimo ar paaiš. 
kinimo. Pirmiuasia iš skelbi
mus dedančios spaudos ir ra
dijo Įstaigų, paskiau ir paties 
solisto V. Daunore spaudoje ar 
per radijo’ pasisakymas. Neži
nant ir slepiant, kas rengia kon
certus, susidaro trynimasis išei
vijos visuomenėje Čikagoje? Vi-

giau suskaldyti Amerikos lietu
vius. Jau ir taip regali siis:kal- 
bėti ir susitarti LB vadovai su 
pavergtos Lietuvos laisvinimo 
veiksniais, čia Maskva ptr Vil
nių ir suteikė “malonią” Dau
norui “lietuviškomis dainomis-*
nesantaikos ir ambieljų ply'i 
praplėsti. Jau kartą Jaunimo 
centras buvo apsaugotas ‘ nuo 
komunistinių filmų rodymo. Ar
gi ir dar kartą teks tuos pačius 
vaistus naudoti?

Charles Pakalnis

DENTURE WEARERS
A major c

* advancement

CUSHION GRIP
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su mokytojų tik vienas kitas ga
lėjo daryti mums Įtakos, — ge
ros ar blogos.

Mes čia buvome Įtakojami 
dar dviejų, r-.eiasmeninamų 
veiksniu: rusu mokyklos ios vi-

nesiais, ji 
gyvenimą 
tus. Veikė 
čių šeimininkes, 1- 
nė, Martišauskienė, Jurgutienė, 

gry- 
per 
orą

T**’1

fe

veikdavo Palangos
ištisus likusius me-i

L

ir tokias bendrabu-!;;
p Pukeviėię-

Here’s some great news for 
aU Americans. On June If 1979, 
t^e interest rate on United

and H, was increased to 6’/2%.
This 6V2% rate will apply to 

new Bonds and to all outstanding 
ones, too. For Series E Bonds 
that have not reached original 
inatui’ity of 5 years; the 
irhproved yield will be received 

a bonus when the Bonds 
mature. For older Bonds and 
Įmotes, and ibi* Sėries H Bonds 
the increase takes effect with 
t^eir next semiannual interest 
period, beginning on 
or after June 1,1979.

So you see,

J

in America-

Bonds are getting better all the 
time. This new 614% interest rat 
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.

If .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.
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DENTURE ADHESIVE 
one application holds 

comfortably up to 4. days

įsu

2 $

4 
Change the oil and 
filters every 3,000to 
6,000idiles to aVOId L 
wasting gasoline.

Don’t be a Bom Loser!

WISE
— Dabar tu, Kairy — pokvie. 

tė kapelionas.
Manyje vyko momento kau

tynės, kaip turiu kalbėti, ir pra
dėjau . . . lenkiškai. Iki pusės 
dssivaręs, suklupau. Būčiau 
mielai prasmegęs i žemę. Buvo 

‘gėda prieš kapelioną, prieš kla- 
|sės draugus ir prieš save. Svi- 
jiir.anti gėda,, kad staigaus kvo- 
| limo atsitikime ‘nepadoriai’ pa- 
Įsieigiau. Viksva tik galva palin
gavo, o tas niekingumo jaus
mas, kaskart vis grįždamas ir 
svilindamas, dar ilgai nuo ma
nęs neatstojo.

(Bus daugiau)

Žobernienė ir visa eilę kitų, 
nu žemaičių. Per jas ir 
‘kultūringosios’ Palangos 
veikė ir mus. Juo lengviau da
rė mums Įtakos, kad visgi bu-| 
vo sava’, katalikiška, jau ,am«| 
žiais čia buvusi ir aiškiai už mū
sąja, iš kaimo’ atsineštąją pra
našesnė.

Turiu čia pastebėti, kad augš- 
aičiai, ir ypač tų apylinkių, kur 

buvo tirščiau dvarų ar smulkes
nes šlėktos, lengviau pasiduo
davo poniškai paveikiami. Vie 
na mokykloje atsitikimų gyvu j 
atgarsiu prisimenu dar ir da-1 
bar. Man esant trečioje klasė I 
je, klastingas kunigas Viksva! 
panoro patikrinti, ar mes moka
me Tėve Mūsų. Mano kaimynas! 
suole Meškauskas iššauktas su
kalbėjo poterį lenkiškai.

>.v
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SOME CHICAGO MOTOR CLUB TIPS ON

tXPP.ZSSW.W DWVW&

the ....... ,7^ lane

TAVO ŽODIS YRA TIESA-----
Jono 17:17

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

ŠV. RAŠTO—- 
NAUJASIS TESTAMENTAS

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

KAINA $3. .

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

November 30.4979^*^•

OUR SAVINOS 

CERTIFICATES 
earn up to

CHICAGO, ILLINOIS
Phone i VlrjiBta 7-7747

Thur.9-8 Sat. *-l

2212 WEST CERMAK ROAD

Pmtx Kazanavskas, PrniJcAi

HOURS» Mon.Tue.Fr1.9-4

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1305

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

IF YOU DRIVE AT THE 
SPEED ST y IN

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to sav lartyl

see us for 

financin9 

AT OUR LOW RATB -
WITH REPAYMENT

TO FIT YOUP IMCGMF

raid ind 
Compeucded MU

(Federal Savings pnd Loan



RQMAS KIRSTUKAS

“TAIKOS ANGELO” PASTANGOS
(Tęsinys)

Po to kalbėjo mokytoja An
tanina Repšienė, sakydama: 
“Mielas daktare, Tamsta gerai 
prisimeni,.kai 1974 metais įvyko 
LB Tarybos suvažiavimas Oak 
Brook’e, į kurį buvo įleidžiami 
tik rengėjams “patikimi atsto
vai”, o tuos, kurie tikrai atsto
vavo,, fyet nepatąikavo LB Tary
bos suvažiavimo rengėjų užgai
doms, tik po nemalonių ginčų 
buvome “įleisti” ir tik kaip sve- 
čiai-stebėtojai be teisės dalyvau
ti diskusijose ir tuo mažiau bal
suoti. Laike pertraukos susiti
kau su p. Juozu Gaila, nors 
anksčiau Jo ir nepažinojau, bet 
žinojau apie jo postą L. Bend
ruomenėje. Laike pasikalbėjimo 
su J, Gaila, aš jo prašiau, tie
siog maldavau, kad jis panau
dodamas savo .poziciją, savo įta
ką ir savo gabumus, darytų vis-' 
ką, kad tik nesusiskaldytų LB. 
O jis, pasijutęs tokiu visagaliu, 
su arogantišku azijatišku šaltu
mu atsakė, kad jam nei kiek ne
rūpi ir nei" kiek nesvarbu, kad 
LB suskiltų net ir į . penkias da
lis! ... Toks jo pasisakymas aiš
kiai parodo, kokios .vienybės 
jūs trokštate.

O, be to, ar ta Gailos ir Nai
nio LB yra padariusi kokį rim
tą žygį prieš rusų-komunistų 
savivaliavimą ir teriojimą mū
sų krašte? Atbulai, jūs bendra-

darbiaujate su okupantais! Jūs 
ruošėte vaikų vežimą į bolševi-j 
kų pionierių stovyklas, jūs siun
čiate lietuvių studentus į rusų 
komunistais valdomą Lietuvą, 
kad “išmoktu'’ lietuviu kalbos, 
tik. žinoma, iš politrukų. Jūs čia 
atsikvipčiat visokio plauko “me
nininkus” ir prie uždarų durų 
jiems darote iškilmingus pri- 
ėmimus-agapes... Ir lyg to dar 
negana, jūs išleidžiate prokomu
nistinius vadovėlius lituanisti
nių mokyklų mokiniams, panau
dodami lietuvių patriotų suau
kotus Lietuvių Fondui pinigus, 
kurie buvo suaukoti ne tam 
reikalui.

Gėda mums lietuviams turėti 
tokią Lietuvių Bendruomenę, 
kuri yra jau tiek daug nusižen
gusi mūsų tautai, tai kaip mes 
galime dėtis su tokia LB ir kaip 
jums, daktare, ne gėda kalbėti 
apie kokią tai taiką, ir dar su 
tokiais, kurie išnaudoja lietu
višką nuoširdumą ir dosnumą 
savo taip suktiems ir 
kiems tikslams.

I 
neaiš-1

I
i

DĖMESIO! DĖMESIO! KALBA KGB!
1953 m. KGB (tada vadinosi 

MGB) atsiuntė i Vakarus agen-
lą l etuvj Praną Jančauską. Jo 
uždavinys buvo sekti lietu'įių 
išeiviją. P. Jančauskas atsklei
dė savo darbo metodus sekan-

I. Vaidinti taip, kad atrody
tų, jog tikrai esu Lietuvos pa-

2. Sekli kiekvieną vakarieti 
lietuvį. Sužinoti jo būdą, silp-

bes, adresus ir i. t.
3. Nustatyti, kokius asmenis 
Įima būtu užverbuoti, kad 
ibiu Maskvos MGB reika

ENERGY 
WISE

Po tų p. A. Repšienės pasisa
kymų, gavp teisę kalbėti Stasys 
Pranckevičius, kuris, tarp kitko, 
tarė: “Dar gerokai prieš 1974 
metų balandžio 7 d. jau visi ži- 
noio, kad yra ruošiamasi prie 
LB suskaldymo. Žinojo apie tai 
ir mūsų klebonas. Kada LB| 
skaldytojai kreipėsi į jį, prašy
dami patalpų dėl susirinkimo, 
tai klebonas supratęs, kad toks 
susirinkimas gali pakenkti lie-

I

Limit use of diswasher 
tip once a day, after the 
evening meal, and cut 
Excess! ve use of water 
*pd electricity.

Mt be a Bom LtMrt

1MAI‘

tik tada svajoti apie vieningą 
Lietuvių Bendruomenę.

Pranckevičiui baigus kalbėli, 
tarė žodi Aldona Brusokienė, 
sakydama: “Tamsta, daktare, 
esate labai menkas diplomatas, 
jūs svo kalboje pasakėte, kad 
tik trijose mažose vietovėse yra 
nesantaika ir riaušės, kas fakti- 
nai neatitinka tikrovei ir aš 
Tamstai pakartotinai turiu pa
sakyti, kad pasipriešinimas prieš 
dabartine LB vadovvbe reiškia- C v V
si visame krašte, nes prie mūsų 
jau prisidėjo šešiolikos valstijų 
lietuviai, ir jie visi yra mūsų I 
registracijos čarterio dalyviai, j 
O jūs ką gi padarėte per tiek 
daug metų LB registracijos rei-tuvių kolonijai, pareiškė, kad jis į daug metų lb registracijos Tei

tam reikalui salės neduos, tadajkalu? Užregistravote tik Conec-
dr. Petras Kisielius. Adolfas 
Markelis ir jūs, daktare, laks-Į 
tėte po visą Cicerą, ieškodami ^ 
patalpų tam susirinkimui ir ar j 
kartais ne Tamsta tarpininkavo
te Education Board Įstaigoje, 
kartu pameluodami susirinkimo 
tikslą, gavote Roosevelto mo
kyklos patalpas ir už jų naudo
jimą dr. P. Kisielius sumokėjo 
savo čekiu. Ee to, juk ir Tams
ta esate pasirašęs ant to pakvie
timo, kuriuo kvietėte Į LB su
skaldymo susirinkimą. Daktare, 
pats skaldei, ir dabar pats nori,. 
kad mes taikintumėsi su jumis.
Tai kur čia logika? Mano nuo
monė, kad pirma jūs turite pa
tys pasmerkti savo suktybes ir

tikute ir tai nepilnai. Tai ir 
viskas.

Jūs per 20 metų nedavėte jo
kios atskaitomybės Amerikos 
mokesčių Įstaigoms, t'uomi nusi
žengdami prie Amerikos Įstaty
mus. Ir visa jūsų veikla remiasi 
melu ir apgaudinėjimu. Savai
me kyla klausimas, ar yra ver
ta tartis su nusižengėliais?

Daugybė iškeltų rankų, ir vi
si reikalavo žodžiui teise, nore- A* /

į š:rdies puepuclis, ar, 
paties daktaro pasakymo.

kas 
kad 
nas-

anot
pilvo skaudėjimas, ar dar 
blogiau, tad pažymėdamas, 
diskusijas jis nutraukiąs ir 
kutiniu kalbėtoju bus dr.

josi nepa-tautas Juargis. 
tenkintų prote;

Dr. V. Dargis srvo 
kalboje pabrėžė, kad 
Ferdinandas Kaunas ; 
ras draugas ir kolega 
pasakęs labai gerą ir 
kalbą, tik ne ten pats 
taras Kaunas su ta kalba turė
tų kreiptis pas Nainį arba pas

daKta 
vra jo ge-Į 
ir kad jis 

prasmingą

Pabaigai tenka pastebėti, kad 
čia visų išvardintų replikos bu
vo palydėtos karštais plojimais.

Himno posmams pasibaigus, 
vargšas “taikos angelas" suglau
dęs ausis spruko iš JAV LB Ci
cero Apylinkės narių susirinki
mo ir dabar eidamas per kai
mynus pasakoja, k 
mėtė ji akmenimis.

susirinkimą, 
mėn. 
Tau- 
Glen-

darni atsakyti dr. F. Kaunui. LOS ANGELES, CAHF. | 
bet susir-nkimo ANGELEė MAŽOSIOS
matomai, norėdamas išvengti į . „t-.t-ttit nn«»t, .. . i -i; ii. iEILiOS BIcILLIL dral-dar stinresniu nas1 ;.ikvmu ir oi- w.

GIJA, po ilgesnes, net kelių me
tų pertraukos — šaukia narių 
ir prijaučiančių
kuris įvyks š.m. gruoilžio 
9 d. (sekmadienį) 12 vai. 
Giliuose Namuose, 3356 
dale Blva. Los Angeles.

Visi, kurie domisi Mažosios 
Lietuvos dalyje gyvenę ar dir
bę kviečiami susirinkime daly- 

įvauti. Susirinkime bus aptaria- 
' Įuia tolimesnė draugijos veikla, 

peakama nauja valdyba, apta
riama Klaipėdos minėjimo pro
grama, pasisakoma įvairiais ki
tais draugijos veiklą liečiančiais 
reikalais.

Kiekviena ir visus — susirin
kime dalyvauti kviečia L.A.M. 
L.B D-jos Valdyba.

VI. Bakūnas, vicepinn.

lams.
1. Sužinoti lietuviškųjų orga

nizacijų pavadinimus, nustatyti 
jų paskirtis, sužinoti vadus, jų 
adresus ir t.t.

5. Aktyviai daiwauti lietuvis, 
koše organizacijose, stengtis 
pasiekti to, kad būčiau paskir
tas i organizacijų vadovybę ir 

•vėliau apie viską praneščiau 
•Maskvos MGB.”

Janėauskui duotos instrukci
jos vertos dėmesio kaip įspėji
mas būti apdairiais.

Buvęs KGB kapitonas A. 
Mjagko'v savo knygoje sako, 
kad Sovietų Sąjungoje ne tik 
atskiri asmenys, bet ir tautos 
yra skirstomos į patikimas ir 
nepatikimas. Lietuviai įeina į 
nepatikimų tautų skaičių. Per
šasi išvada, kad Maskva šiek 
tiek pravėrė ok. Lietuvos geleži
nę uždangą ne vien dėl ameri
koniškų dolerių, kas irgi labai 
svarbu, bet, svarbiausia, nutil
dyti ir sudemoralizuoti išeiviją 
ir tuo pačiu moraliai' gniuždyti 
pogrindžio kovotojus pačiame 
okupuojame krašte.

Kaip’ matome, okupantui ne
blogai sekasi: apsilankę ok. Lie-

tuvoje, ners ir trumpam laikui, 
grįžta palikę dolerius ir užsiri
šę burnas . . . Giminės nuken
tės .. . prašė tylėti . . . Labai 
mažas miešimi's iš apsilankiu. 
siu anapus bekovoja prieš ko
munizmą bei okupantą. O ką 
bekalbėti apie bend.adarbiauto- 
jus, kurie mėnesius praleidžiu 
okupuotame krašte gen. Petro
nio jjlobajami.

Okupantas atsiunčia ir visų 
rūšių menininkų išeiviams “pa
linksminti”. (Patikimi atvyksta 
vieni, bet dažniausia juos lydi 
KGB “apsauga”, kad ameriko
nai “nepagrobtų', o pavergta
me krašte lieka užstatas — žmo
na ir vaikai.

Atvyksta ir d s’dentų, kurie 
labai įvairūs: vieni susiranda 
darbu ir kuriasi, kiti skraido iš 
kontinento į kontinentą ir ban
do pertvarkyti lietuviškuosius 
veiksnius, kiti iš anksto garsi
nami kaip veiklūs disidentai ir 
po heroiškos kovos su okupantu 
atvyksta į Ameriką ir nutupia 
i . . . “Akiračius”!

Atvyko ir visa eilė nuotakų, 
ištekėjusių už ok. Lietuvoje be
silankančių turistų. Jos tuojau 
įsijungė į veiklą, kuri nuosta
biai panaši į Prano Jančausko 
aprašytąją: tuojau mezga ry. 
sius su išeiviais menininkais, 
spaudos ir radijo žmonėmis. 
Aktyviai jungiasi į organizaci
jas, ypač jaunimo'. Renka sta
tistikas apie lietuvių šeimas, 
ruošia iš ok. Lietuvos atsivežtų 
eksponatų parodas ir t. t. Įdo
miausia, kad jos ne tik be kliū
čių atvyko, bet laisvai siuva per 
Atlantą ten ir atgal, ten ir at
gal ... O juk žinome, kad be
veik nėra galimybių sujungti 
perskirtas šeimas.

(Nukelta į penktą puslapį)

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* ę 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. 4
Extra strength with safety* Thafs common sense. Thafs Anacin*

tablets, Anacin starts with a

TRYS NAUDINGOS 
KNYGOS

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI SIAS NUPIGINTAS
- IR LABAI NAUDINGAS KYNGAS:

3

— 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

q Didžiausią hidroplaną pas- 
tarė Howard R. Hughes. Tai bu
vo 8 motorų 190 tonų lėktuvas, 
219 pėdų ilgio. Jo sparnų ilgis 
buvo 320 pėdų. 1947 m. lapkri
čio 2 d. ji išbandė pats konstruk-’ 
torius H. R. Hughes, pakilda
mas iš Long Beach uosto į 70 
pėdų aukštį ir nuskrisdamas 
1,000 jardų. Tuo 840,000,000 hi- 
dronlanu daugiau niekas nes- 
skrido.
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IAY DRUGS VAISTINĖ
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2759 W. 71st St, Chicago, HL
» RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL

DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

I

f

Čekį reikia išrašytiOr,

Or.

i

l7St RalvtM *t.

taip pat paitv, at*lvnt*« «r*« ir-naf prM
wr*rfT**« •rldtdrnl 'CrifofH.

17XT &». Ž1ALSTED S L, €MK H N.

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
NAUJIENOSE GALIA,* GAUTI NEPAPRASTA' ĮDOMIUS GYDYTO- 

JO, VISUOMENES VEIKtJO IR RA1YTOJO ATSIMINIMUS
A. J. GutMA — MINTYS IR DARBAI. 253 psl.. IBTO

metą fryktu«. JeblovnHc ir lotoralčto tiun»» dienu tr 
--------------------------------------------------------------

A. J. OvtMfl — DANTYS, jų prieitSra. awJar* ir
Kietai* rlrieUaia. betoje 54 OC dabai _
■inkttaia »triellau ttr ___________ _______

A. J. — AUKŠTA KUL I OKA — ŽtAURUk SMCHtl
Kelionėa pc Ruropa Ct ___ ___

| — MĄUJISMM, CBICAM Ii 4^ jįjį

4030 Archer Avė TeL 476-2206
Seniausias automobilių pardavėjas lietuvis

Volare Premier Coupe

Chrysler - Plymouth - Arrow mašinos ir 
Station Wagon’s už $3,570 ir daugiau. 
(Vartotos mašinos — urmo kainomis)

Geriausi mechanikai taisymo ir priežiūros departamente i;

KNYGOS ANGLŲ KALBA
L J—A KISS IN THS DARK. Ir (ntrrifo nuutyfcv

tpraiyBud, paimti U gyvenimo. Lengvai atUluz. gyvi kalba. 
150 p«L Kaina $230.

Dr. Jutui a. Kančių*, H ĮSTOK Y C? LITHUANIA. Lietuva iftortfe 
-antrauka nuo pat ienĘjų amžių iki pokario metxj. Vidutinio formato. W 
->aL, kainuoja Q.00.

Dr. Juazaa B. Kantlm, VYTAUTAS TH g GKSAT. Morima? DTK V; 
tinto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos vsurrynes ir kaimynu mtorih 
til pal. Kaina $3.00. Kietais vlriviiidi $4.(50.

Dan^uma knygų yra tinkamos dovaror ivainenh 
rita* knyga* galinu Uigytl atsilankius 1 Naujiena irbs 
olnlgfrie perlaida

Turime po kelias 
RETAS KNYGAS

I. Run. M. Valadkos UŽ LAISVĄ LIETUVĮ
Minkšti viršeliai, 410 psl.____ $10.00

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

Minkšti viršeliai _ $10.00

3. A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA.
Minkšti viršeliai _ __ _____________$15.00

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

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

Pridėti doleri palto iilaidom*.

$10.00



Šachas pasitikėjo savo kariais, bet jis nekreipė jokio 
I dėmesio į tarybininkus šijitus* kurie buvo pasiryžę ne 
tiktai patys aukotis, bet pasiryžę žudyti pačius protin
giausius Irano karo vadus, šachas nemanė, kad mula 
Chomeini 15 metų varęs propogandą prieš šachą ir ame
rikiečius, bus toks žiaurus. ;

Patys ištikimiausi šacho generolai patarė šachui iš-j 
vykti porai savaičių atostogų, kad jiems pavyktų apra-, 
minti fanatikų aistras, šachas paklausė geriausių ir išti
kimiausių savo patarėjų ir išvyko Į Egiptą, o vėliau Į Ma-1 
roką, gi dar vėliau kai išgirdo apie be mūšio beriedančias ■ 
geriausių savo generolų ir policijos vadų galvas, nepa
jėgusių Įžiūrėti, kad mula Chomeini grįžo i Iraną ne į 
vienas, bet lydimas didelės valstybės patyrusių parti- i 
zanų- galėjusių nuginkluoti ne tik pasitikti atėjusį Ira
no karo aviacijos mokyklos vadą, bet be mūšio ginklus 
atiduodančių policijos vadų ir kariuomenės karininkų 
ginklų atidavimą ir žengimą Į skerdyklas, kaip savo 
laiku tai darė Chicagon atvežti Nebraskos ir Idaho 
jaučiai.

Labai mažas skaičius Irano karo vadų ir politikų 
tikėjo, kad gretimos valstybės agentai, anksčiau va
dinęs! partijos narius, dabar vadovavo revoliucijai, 
ir savo Įtakos plėtimui išmokė naudoti pačius at
silikusius tikybininkus, nežiūrinčius savo tautos ir val
stybės interesų. Alula Chomeini, bekovodamas prieš ša- 
Ihą Riza Pahlevi, tiek neapkentė amerikiečių, padėju
sių susipažinti su naujausiomis mokslo žiniomis ir pasi- 
ryžusiems iš atsilikusios analfabetų tautos padaryti pa
žangą ir pagrindines žmogaus teises gerbiančių pilie
čių valstybę. Visa tai mulai nepatiko, nes amerikiečiai 
norėjo ištraukti Iraną iš tryliktojo šitmečio Irano ir pa
daryti kultūringą žmonių tautą.

Amerikos prezidentas ir visos kitos galingosios val
stybės Saugumo taryboje pasmerkė Amerikos diploma
tų pagrobimą, jų izoliavimą, o dabar visos ambasados 
užminavimą, rodo, kad vyriausiam Irano mulai visai ne
rūpi pasaulio opinija. Jis pareiškė, kad nekreipiąs dė
mesio Į Jungtines Tautas arba tarptautinį teismą- Jis 
nekeripia dėmesio į prezidento Carterio prašymą neža
loti pagrobtų Amerikos diplomatų ir ambasadoje lai
komų 49 Amerikos piliečių. Jis jau iš anksto padėjo 
minas aplinkui Amerikos ambasadą, kad bet koks pa- 

Jjmišėlis išprogdinęs vieną miną, išsprogdins visus pa- 
priešas. Jis Įsakė visiems sveikiems vyrams ir- moterims! s^tis ir elektros vielomis sujungęs minas, kurios su-
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Chomeini baigia amerikiečių kantrybę
Niekad Amerikos prezidento pareiškimas nebuvo 

toks aiškus ir griežtas mulos Chomeinio politikos atžvil
giu, koks buvo pasakytas praeito trečiadienio vakarą. Ira
no mulą Amerikos prezidentas porą kartų Įspėjo, bet pre
zidento žodžiai nebuvo tokie griežti ir tokie aiškūs, kokie 
jie buvo pasakyti trečiadienio vakare.

,— Seks baisios pasekmės, jeigu bent vienas ameri
kietis mulos Chomeinio ginkluotų jėgų bus nukankintas, 
— pareiškė prezidentas Carteris- Prezidentas nėjo Į 
smulkmenas ir neaiškino, kokios tos pasekmės bus, bet 
kiekvienam aišku, kad amerikiečiai gali pavartoti jėgą, 
jeigu Chomeini pavartos prievartą prieš. Amerikos dip
lomates, ambasados ir konsulatų tarnautojus ir JAV pi- 

; liečius, 25 dienas laikomus JAV ambasadoje Teherane.
Kiekvieną dieną mula Chomeini sakydavo kalbas prieš 

amerikiečius. Jis tiek toli nuėjo, kad lapkričio 27 dienos 
vakarą iš savo Kon dvaro, esančio apie šimtą mylių atstu- 
moje nuo Teherano, kvietė 20 milijonų iraniečių ruoštis i 
kovai prieš JAV, kurios esančios pats didžiausias Irano'

Laisvės Alėja Kaune

naikins ne tik nieko dėtus diplomatus, bet ir visai ne
kaltus žmones. Minų išsprogdinimo pasekmės mulai vi-, 
sai neberūpi. Neapykanta Amerikai pas ji tokia didelė, 'Įsijungs Į protestantų sąjūdžius, 
kad mulai visai neberūpi kas bus toliau.

Antradienio naktį Saugumo taryba nutarė susi- įa“uą ų’sŪMJm£tų"tikSŽiuo-

ginkluotis, mokytis šaudyti moderniškiausiais šautuvais 
ir kitais ginklais naikinti amerikiečius.

Iki šių metų gegužės mėnesio JAV buvo skaitomds 
geidausiąs Irano draugas. Tūkstančiai Irano gabesnių 
mokinių buvo siunčiami Į Amerikos kolegijas ir aukštes
nes mokyklas, kad galėtų pramokti, kaip iš versmių iš
traukti naftą, o vėliau rafinuoti ir kitaip išdirbti; Iranas 
gavo pačius naujausius Amerikos ginklus, kad kraštas 

; galėtų apsiginti nuo plėšrių kaimynų, ieškančių būdų ne 
tik pagrobti turtingas naftos versmes, bet pavergti visą 
35 milijonų tautą. Irano kariai buvo- pasiruošę apginti

■ ne tik žemę, bet uostus ir krašto turtus. Irano kariai, mo
ką vartoti pačius moderniškiausius lėktuvus ir susisie
kimo priemones, apgynę iraniečius, buvo pasiruošę ap
ginti ir visus Persijos Įlankos kaimynus, šachas ne tik]
pats buvo pasiruošęs vadovauti krašto gynimui, bet jis konai pritaria prezidento Carterio reikalavimui išleis-
buvo paruošęs patyrusių karo vadų kadrą kovoms orga- ti 49 pagrobtus Amerikos piliečius. Diplomatinėje isto-
nizuoti, o vyriausią savo sūnų buvo išleidęs Į Amerikos rijoje tai pirmas toks atsitikimas, jei neskaityti Vidur- 
karo aviacijos mokyklą mokytis vartoti pačius naujau- amžių, kad svetimos valstybės diplomatai būtų
sius kovos lėktuvus- suimti, dieną ir naktį tardomi ir kankinami. Net

JEI ĮLEISI VELNIĄ Į BAŽNYČIĄ. „
Ispanas šv. Rašto prof. dr. B. mūsų (komunistų) ‘ skverbimui- 

M. Sanchez, gerai susipažinęs si. Apsimesdami esą palankūs, 
su komunistų veiklos metodais, 

[paskelbė 1957 m. kompartijos 
išleistus slaptus potvarkius 
krikščionybei sunaikinti Kinijo 
je. Tie pagrindiniai potvarkiai 
>u Įvairiais pritaikymais ir va
riacijomis buvo (ir yra) nau
jo jami ir komunistų užimtuo
se kraštuose Europoje.

Pagrindiniai potvarkiai skam-
:a šitaip:

1. Draugas (komunistas) 
skverbsis Į bažnytines mokyk- 
as, stengsis tapti kunigų semi

narijų auklėtiniais, kels riaušes 
ir jose dalyvaus kartu su stu. 
deniais, prisitaikins prie jų nuo
taikos, dalyvaus visokioje vei
kloje ir dirbs visose bažnytinės 
akcijos grupėse.

2. -Draugas (komunistas), ku
riam bus duotas uždavinys, 
krikštu taps bažnyčios nariu, 
įsirašys į Marijos legijoną arba

j Ten su entuziazmu ir gražiais 
. žodžiais Įsivels Į veiklą, kad pa

rinkti tiktai šeštadienio vakare, kada dabartinis Irano 3ius, net ragindami mylėti Die- 
užsienio ministeris tikisi pasiekti New Yorką. Jam yra 
žinomi amerikiečių rūpesčiai. Jis žino, kad prez. Car
teris asmeniškai leido šachui atvykti Į New Yorką vien 
humanitariniais sumetimais ir yra pasiiyžęs nieko ne
kenkti šachui, kol jo gydytojai nepasakys, kad be dide
lės rizikos gali išvažiuoti iš ligoninės, bet jis jokiu bū
du nesuims šacho ir neatiduos tarptautines sutartis 
laužantiems šių dienų Irano valdovams-

Atstovų Rūmai ir Senatas, demokratai ir respubli-

vą ir propaguoti taiką.
3. Kiti draugai (komunistai) 

su meile ir nuoširdumu pagelu 
bės religinėms Įstaigoms ir įsi
jungs į dvasišku) tarpą.

4. Mokyklos yra svarbi sritis

mūsų - aktyvistai pritaikins tai
syklę: priešui nugalėti reikia 
Įsijungti į jų. tarpą.. Dėl to mai
šysis su mokyklų direktoriais/ 
profesoriais ir studentais, prL 
taikydami taisyklę: suskaldyti 
reiškia valdyti. Ieškos būdų su
sidraugauti. su studentų tėvais 
ir jų šeimomis.

5. Imsis iniciatyyos visose 
veiklos srityse, skverbsjs Į visas 
bažnytines draugijas, užsitar
naus tikinčiųjų pasitikėjimą ir 
per parapijines tarybas Įeis Į 
pačios, bažnyčios valdymo apa
ratą.

6. Įsiskverbę. į bažnytines or
ganizacijas praves taikos sąjū
di ir taip Įneš savo Įtaką Į vi
sas religinio gyvenimo sritis.

7. Skverbsis Į visas religinės 
veiklos sritis pagal taisyklę: su
naikinti priešą dirbant jo nau
dai.

8. Mūsų draugai (komunis
tai) atskleis priešų silpnąsis 
puses, panaudos susiskaldymus, 
nesusipratimus be! kivirčus, ne
utralizuos religinius ir bažnvti- 
nius nuodus, ĮšvirkŠdami - savo 
(komunistinio) priešnuodžio.

9. ' Kiekvienas draugas (ko. 
munistas) skverbsis iki pat Ka
talikų Bažnyčios gilumos, kad 
ją sumuštų nuo pamatų iki vir-

karą paskelbęs Hitleris, suėmęs Dekanozovą, saugiai jį 
laikė, kad atiduotų gyvą Sovietų Sąjungai, o vėliau 
maršalas Žukovas, gavęs Chruščiovo Įsakymą, jį su
šaudęs. Tuo tarpu Chomeini nenorėjo net priimti prezi
dento Carterio specialiaus atstovo. ' . - .

Jeigu koks pamišėlis, netekęs kantrybės, uždegtų 
aplinkui ambasadą padėtas minas, būdingas prezidento 
Įspėjimas galėtų labai brangiai kainuoti Tranui.

-------------—; J'nr. .... . .. '
šaus. Kadangi protestantizmas 
padarė klaidą; priimdamas ' ko
egzistenciją, tai jį .galime palik
ti natūraliai mireiah «-■

Iš Katalikų Bažnyčios Kroni
kų h- kitų šaltinių žinome ko. 
kiu precizišku tikslumu minėti 
potvarkiai vykdomiYmųsų pa

vergtoje Tėvynėje., šiuos meto
dus komunistai sėkmingai nau
doja ir laisvame pasaulyje. KGB 
agentai . dirba ššjlpOjS — -jnėrio, 
kultūros srityse,, ų ypa< b.y. ma 
si Į žmogaus- teisių bei, moterų 
“išsilaisvinimo’’ '-sąjūdžius* kul
tus, religines sektas, etc. Bene 
stipriausiai ir ? isukčiausiais' bū
dais atakuojama Katalikų Baž
nyčia. Panaudodami ekumeninį 
sąjūdį KGB /agentai - - stengiasi 
patraukti Į Įvairias sektas bei 
komunistams ’ •naudingus sąjū
džius ne tik eilinius katalikus, 
bet vienuolius ir kunigus, net 
aukšto rarigo’dvariškius.’ ’ "

Senas posakis ’ tvirtina, kad 
jei įleisi velnią j 'bažnyčią, tai 
jis lips ir ant altoriaus, šis po
sakis KGB agentui' tinka ne 
šimtu, bet tūkstančiu pro'centų.

Trumpame straipsnyje., neį
manoma nė pradėti nagrinėti 
visame pasaulyje visas sritis 
apėmusią komunistų veiklą. 
Apie tai prirašytą kny
gos. O visgi '.. Esu katalikė, 
todėl sąžinė neleidžia tylėti '. . . 
Su skaudančia . širdimi . turiu 
priminti tikrą, mūsų.- išeivijos 
pūliuojančią -votį,— katalikų or. 
ganizacijų ir kaikurių vienuoli
jų pasimetimą ir pasauliečių ku
nigų gėdingą tylą?. 7"^ D. T.

(Bus daugiau)
------------------ -------------------—’■

t NAUJIENOS YRA .GE
RIAUSIA DOVANA. JŪSŲ -GI
MINĖMS AR KAIMYNAMS^UŽ- 
SAKYKITE JAS ŠVENČIŲ PRO
GA.

VINCAS STAUGAITIS

Krikščionys demokratai svarstė 
svarbiuosius išeivijos klausimus

LIETUVIU KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ SĄJUNGOS 
TARYBOS SUVAŽIAVIMĄ PRISIMINUS

1.
Š m rugsėjo 15 — 16 d. Clevelande (geriau 

Cleveland© jaukiame priemiestyje Wickliffe) 
posėdžiavo penktojon sesijon suvažiavę Lietu
vių Krikščionių emokratų Sąjungos Tarybos 
nariai.

Dviejų dienų diskusijose, dalyvaujant ir 
vietos vienminčiams, ne Tarybos nariams. Ta
ryba svarstė visą eilę pačių aktualiųjų Sąjun
gos ir bendrinių klausimų. Ypatingas dėmesys 
buvo sukauptas i laisvinimo darbo, jo organi
zacijos, bendradarbiavimo su kraštu, kai kurių 
pastebėtų bendradarbiavimo su okupantu ir kt. 
klausimus.

Posėdžiai vyko Rama' da Inn motelyje ir 
ura. idėio 10 vai. šeštadienio rytą. Iš Čikagos 
dalyvavo ci< Hs LKDS centro komiteto narių ir 
kai kurie Tai. obs nariai, iš Cleveland© Tary
bos nariai ir kiti vienminčiai, iš Hot Springs — 
“Tėvvnės Sargo” redaktorus.

Tarybos suvažiavimą trumpu žodžiu atida
rė Cleveland© krikšionių demokratų skyriaus 
pirmininkas Antanas Garka, sveikindamas su
važiavusius iš kitur ir vietinius vienminčius susi
būrusius svarstyti svarbiųjų Sąjungos ir ben
drinių klausimų.

II.
Tarybos darbui vadovavo pats LKDS CK 

pirmininkas Vladas Šoliūnas, kuris pagal sta
tutą yra ir LKDS Tarybos pirmininku. Jam pa
dėjo abiejų institucijų vicepirmininkas Pranas 
Povilaitis. Sekretoriavo čikagiškė p. Pėt<- 
raittienė.

Suvažiavimą pagerbė ir žodžiu sveikino, ja
me abi dienas aktyviai dalyvaudamas Amerikos 
Liet. Tarybos pirm, d r. K. Šidlauskas. Jis kvietė 
visus dalyvius artėjančiame (dabar jau sėk
mingai praėjusiame) ALTos suvažiavime ir 
Amerikos Lietuvių Kongrese. Kartu džiaugėsi 
krikščionių demokratų bendradarbiavimu su 

ALTa. Didžiavosi ir džiaugėsi būdamas krikščio
nis demokratas. (Dr. Šidlauskas yra eilę metų 
buvęs LKDS centro komiteto pirmininku, o taip 
pat ir Vidurio Europos KD Unijos — CDUCE -- 
vicepirmininku).

Savo ruožtu taryba pasidžiaugė dr- Kazio 
Šidlausko energingu ir prasmingu vadovavimu

kovoje už Lietuvos laisvę kaip ALTos pir
mininkas- — - ’

Suvažiavimą raštu sveikino VLIKo pirm. dr. 
Kazys Bobelis, Lietuvos Darbo Federacijos pirm. 
Kazimieras Povilaitis, Lietuvos Ūkininkų Są
jungos pirm. prof. Balys Vitkus, Europos Lietu
vių Krikščionių Demokratų Tarybos pirm, ener
gingasis Lietuvos reikalų gynėjas tarptautinėje 
plotmėje Adolfas Venskus, Tautos Fondo pirm. 
Juozas Giedraitis, kuris dargi perdavė sveikini
mus ir Kanados LŪS skyriaus-

III. Centro Komiteto veiklos pranešimą — 
kondensuotą apžvalgą pateikė pirm. Vladas Šo
liūnas. Joje jis palietė Sąjungos santykius ir nu
sistatymą su pagrindinėmis institucijomis ir ak
tualiaisiais klausimais. Jis painformavo, kad su 
VLIKu ir ALTa bendradarbiavimas yra nuošir
dus ir sklandus. Dėl LB politinių užmojų (ar net 
bandymo politinei veiklai vadovauti) LKDS tu
rėjo ir turi savo kitokį, negu LB nusistaty
mą ir Lt.

“Tėvynės Sargo” redaktorius Petras Mal- 
deikis trumpai kalbėjo apie žurnalo redakcinę 
būklę- Tarė Jog žurnalas eina reguliariai, tris 
kartus metuose. Prašė talkinti rtiedžiaga.

Perduotas tuo metu sirgusio TS administra
toriaus Antano Balčyčio pranešimas. Žurnalas 
finansiškai laikosi visai neblogai-

Diskusijose šiais klausimais... dalyvavo__dr. 
Šidlauskas, dr. Jurgis Balčiūnas, Antanas- Ta- 
mulionis, Petras Kliorys, Henrikas Idzelis, Pra
nas Povilaitis ir kt. :

- IV. > AT

Po pranešimų darbotvarkėje buvo numaty
ta LKDS vrcepirm. Stasio Lūšio paskaita. Jam 
neatvykus, tarti svarbesnieji LKDS reikalai. Dis
kusijoms Įžangą padarė buvęs Sąjungos pirm- 
Algirdas Kasulaitis.

Taręs, jog žvilgsnis ateitin bus -prasminges
nis, jei pirmiau mesim žvilgsnį praeitin, jis visų 
pirmiausiai iškėlė kai kuriuos KD ankstesnius 
nusistatymus (KD politinės linijos taškus),, ku
rie anuo metu buvę nepopuliarūs, bet g”,’e":mo 
raidos ne tik buvę pateisinti, bet ir iškelti.

Štai, kad ir KD nusistatymas kovos.su ko
munizmu, santykių su kraštu (bendravimu ben
dradarbiavimo) klausimais. Visu šiuo klausimų 
kompleksu KD pasisakė aiškiai ir nedviprasmiš
kai jau prieš daugelį metų (dargi priešu y&us 
veiksnių nutarimus), > A ’

- * L jį i I - =

(Bus daugiau),
e <- ♦ 
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ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI

' KIEKVIENĄ DIENĄ'BŪTINI K»IKS0or'IUI

TIKĖJIMAS ARBA PRIETARAI
Šiandien daugelis sako; “Aš tikiu į Dievą Tėvą”. Tačiau Dievo ' 

jie visai nepažįsta ir nežino ko jis reikalauja. Kartu su tikėjimu I 
turi eiti Dievo ir jo valios pažinimas. Tikėjimas be žinojimo yra 
tik aklas įsitikinimas, paremtas spėliojimu arba įsivaizdavimu. Su 
tikėjimu turi pasirodyti geri darbai, nes parašyta, kad.“t.kėjimas 
be darbų yra miręs”, neturįs savyje gyvybės (Jok. 1:17). Didysis 
Mokytojas, Jėzus Kristus, yra pasakęs: “Kam vadinate mane Vieš
patie, Viešpatie, o nedarote ką aš sakau” (Luko 6.46). Panašiai 
kalba Ap. Povilas Kolosiečiams 1:10: “Elkitės kaip verta Vieš
paties... nešdami vaisių gerais darbais”. Ap. Jokūbas 1:22 sako: 
“Būkite žodžio vykdytojai, o ne vien klausytojai, apgaudinėjantys 
save. Tik vykdytojas tebus palaimintas už savo darbą”. “Nes žmo
gaus Sūnus ateis, savo Tėvo garbėje su savo angelais ir tuomet jis 
atsilygins kiekvienam žiūrėdamas jo darbų”. — Mato 16:27.

SV. RASTO 1 YRIN6TQJAI
F, Muzikam. 195 Van Pelt Avenue, SUU-n Kiand v V 10363 
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ronų aikivyskupas Konrad iš Vakarų Vokietijos (BRD) 
Veem iš Stockholm© ir kaip sve-1 kunigą dr.

P*1

- j M.

Mažeika Sč Evans
Laidotuvių Direktoriai

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

• mJIERUA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So, Pulaski Rd. (Crawfora 
Medical Building) Tol. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimu.

lei neatsiliepia, skambinti 374-8004

Europos Bažnyčių Sąjungos aštuntasis 
suvažiavimas Kretos saloje

EUDEIKIS

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Winchester Community klinikos 
Medicinos direktorius 

1938 S. Manheim Rd., Westchester, IL 
V’AIxANDOS: &—9 darbo dienomis ir 

kas antra šeštadieni 8—3 vai. 
Tel : 562-2727 irhe 562-272$

TEL. — BE 3-5893

DR. A. R. GLEVECKAF 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ AKIU LIGOS 
W Waat 103rd Strw» 

Valandos pagal susitarimą.

DR. FRANK PLECKAS
V OPTOMETRISTAS, 

. KALBA TJETTTVTŠKAT 
2619 W 71 St. Tel. 737-5141

Tikrina akis- Pritaiko akinius ir
< “contact lense?” 

Vai. smitarima. Jždarvta tre^

DRJ,EON AS SETRTTTT;
ĮMESTU.

PROSTATOS CMIPUoGHA 
265A WEST. .STRPF* 
Vai antrad 1—4 popiet 

. Vr+vrrtH. K-—7 «>a« vak 
Ofiin 776 '««*'

R«Ti«t*MlM *48-5545

šiais metais spalio mėn. 18*25ivykę mūsų Bažnyčios atstovai 
d.d. buvo sušauktas Europos 
Bažnyčių sąjungos 8. visuotinas 
suvažiavimas Maleme - Kretos 
saloje Graikijoje. Sąjunga bu
vo Įsteigia 1959 m. Nyborge 
(Danijoje ir turi savo' centrą 
Ženevoje) Šveicarijoje. Oficia
liai Europos Bažnyčių sąjunga 
vadinasi Europos Bažnyčių kon
ferencija (Konfeienz Europai- 
scher Kirchen, sutrumpintai 
KEK). šiais metais Kretos sa
loje atšyentėm Europos Bažny
čių konferencijos 20 metų ju
biliejų.

..Konferencijai j.riklauso be
veik visos Eurdpos Bažnyčios, 
ne tik didžios, bet ir mažos, čia 
atstovaujamos visos tikybos. 
Tik Roma dar nepriklauso, bet 
į suvažiavimus atsiunčia savo 
stebėtojus. Lietuvių evangelikų 
liuteronų Bažnyčia išeivijoje ir 
tėvynėje, kaip ir kitos Pabalti
jo Bažnyčios — Latvių ir Estų 
— priklauso šiai Konferencijai,'' 
jau eilę metų ir moka nario mo* p 
kęsti.

Į šių metų suvažiavimą kaip I 
pilnateisiai delegatai buvo nu- v

čias buvo estė ponia Rohtraut 
Moritz iš Kielio, Latvijos: kuni
gas Elmars Rozitis jun. iš Es- 
siingen-Berkheim ir socialogas 
Ints Berzinš iš Kalno, lietuvių 
delegacijai be vicesenjdro ku
nigo J. L’rdzės ii kunigo Fr. 
Skėrio dar dalyvavo kaip sve
čias Anelyza Skėrienė iš Mann- 
heimo. Iš viso buvome 11 asme
nų iš Pabaltijo kraštų.

Krikščioniškoje meilėje ir 
draugystėje visi Pabaltijo at
stovai bendradarbiavo kartu, 
ypatingai laisvalaikio metu; 
Buvo labai malonus pasimaty
mas su broliais iš dabartinės 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos.

Europos Bažnyčių konerenci-
ja yra ekumeninė bendruome- i 
ne, kuri Jėzų Kristų pagal Šven
tą Raštą pripažįsta kaip Dievą

vicesenjoras kunigas Juozas Ur- 
dzė ir kunigas Fr.' Skėrys. Kaip 
svečias delegatas tenai dalyva
vo vyskupas Jonais Kalvanas iš 
Tauragės. Iš' viso buvome tik 
trys lietuviai tarp 400 asmenų. 
Į Kretos salą buvo suvažiavę 
202 pilnateisiai delegatai iš 26 
Europos valstybių ir apie 200 
dar buvo: tarnautojai, žurnalis
tai, televizijos atstovai, vertė- 
iai-os, raštininkės, bendradar
bių štabas, garbės delegatai, sve
čiai, atstovai iš viso pasaulio 
kraštų, stebėtojai ir t.t.

Su sovietų delegacija iš Pa
baltijo buvo atvykę: arkivys
kupas dr. Janis Matulis ir prof, 
kunigas Janis Berzinš abu iš 
Rvgos, metodistu kunigas Ola v 
Parnamels iš Tallino (Estijos).- 
Estijos Evangelikų Liuteronų' 
Bažnvč’os arkivvskupas E. Hark L , .I carp atskirų Bažnyčių ir šusr 

i taikinimo Jėzuje Kristuje tarp . 
Į tautų, o taip pat i” socialinio bei 
j ekonominio teisingumo pagrin- 

... .. , . į das. Euro’pos Bažnvčiu konfe-Įgeliku huteroiiu ' ’

Mirosiav Ilajek iš’ 
čekoslovajios, vyskupą Armin 
Haertel iš Rytų Vokietijos 
(DDR), Dr. Jaap van Klinken 
iš Olandijos ir rektcTių Wilhelm 
Nausner iš Austrijos.

šių metų suvažiavimo šūkis: 
"In der Kraft des Heiligen Gei- j 
sies — frei fur die Welt.” — ; 
“Š\entosios Dvasios sustiprinti į 
- - laisvi pasauliui’’.

(Bus daugiau)

A f *i) ir Išganytoją ir todėl turime vi-1 
si dirbti Dievo garbei,. Tėvo, Sū-! 
naus ir Šventosios Dvasios var- j 
dan. šš Konferencija, Dievui va į 
dovaujant, yra taikos įrankis

ligas Jaan Kiivit negavo 
iš sovietų, nors oficialiai 
cse . buvo įtraukti kaip

nyčies iš Pabaltijo atslova* 
šie: Estijos evangelikų liūte-

‘■C'l

KVIETIMAS
Tary-R. Liet. Bendruomenės

ba ir Centro valdyba maloniai 
i kviečia Jus ir Jūsų artimuosius 
‘ dalyvauti tradicinėje

KŪČIŲ VAKARIENĖJE
š.m. gruodžio 8 d. 7 vai. va.

ŠAULIŲ NAMUOSE
2417 W. 43rd St., Chicago, Ill.
Tradicinių valgių vakarienė.
Kūčių nuotaikos programa.
Kūčių vakarienė — auka $8 

asmeniui.
Rengėjai

DĖMESIO! DĖMESIO!
KALBA KGB!

GAIDAS - 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

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

rencija yra savaranki, bet ji j 
tampriai bendradarbiauja su j 
Bažnyčių ekumenine Taryba ir 
kariu stengiasi puoselėti krikš
čioniška vienvbe ir meile tarp * 
žmonių.

Organai: plenumas t.v. gene
ralinė asamblėje, prezidiumas. Įžiūrėsime kokias priemones ko- 
palariamasis komitetas ir sek- niunistai naudojaja religijos su-

(Atkelta iš trečio puslapio)
Pasiilgimas savo krašto ir 

’ artimųjų neturi mūsų apakinti, 
i kad nepasidarytume Tėvynės 
išdavikais ir KGB talkininkais. 

Sekančiame straipsnelyje pa-

naikinimui.retarialas

SUSIRINKIMŲ

Tek: Y Ar d s 7*3401

1

TeL: OLympic 2-1003

TeL: LAfayette 3-3572

TeL: YArds 7*1138-113SCHATCAT

ofRKR AllCTYM Al

Tek YArds 7*1911

r iš

AMSULANSO 
PATARNAVIMAS

TURiME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

ŠILEIKIS. O. P.
nR’TwnPFD >

Ap&raiai - 'Pratarei Mp^ Ko* 
<«*♦*»» I?
SuriWtS> Ir ♦ t

Chicago®

Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių 

Asociacijos

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2421 WEST 69th STREET REpublic 7*1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, HL 974*4416

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE.

GEORGE F. RUDAIINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ.

28aū <r.

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

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR TMIRIIUOas 

S»adr* oraHika. •»»■- MOTFRŪ H«e' 
Oflwt 2652 WSB’ tflMBT 

Tai, PR 4-1221
OFISO VAI-: P;yr» .. 
T p^nkt 2-4 ir 
liaia 2-4 v«l poi»i«rt Jr kfa? laikv 

oagal ruiiUrim*

KAZĖ BRAZDŽIONYTt

Programoj v»d4|a

from C*t Cov^dl

| KAUHSNOir CHICAGO A 1LU

Vedėja Aldona Daukus

Him leek 4-1412

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL. 60629

RADIJO HEIMOS VALANDOS
V|*r« »rn«rv>n*< 11 WOP4

fflOOB 
OPEN 

DRIVE

Kasdien nuo pirmadienio Iki 
penktadienio 9 vai. vak.

Visos laidos ii W0PA stotie*, 
banga 1490 AM.

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

2646 W. 71»t Street 
Chicago, Illinois 60621 

Telef. 778-5374

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

DR. C. K- BOBELIS
Prostatos, inkstu ir šlapume 

taku chirurgija
" 5025 CENTRAL AVĖ
- St. Petersburg. Fla 33*10

Tel. (813) 321-4200

Leidimai — Pilna apdrevd* 
f FM A KAINA 

. R. iERINAS 
Tel. WA 5-«O43

l| »MlHv •mvrnv.
ANTANAS VILIMAS

Ui S76-TU2 37M*><

Nuo
1914 metu

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namų 
pasxo.u re.Kaius visos mir 
su apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Ales norėtu
me būti uums naudingi u' 
ateityje. ;

Sąskaitą apdraustos 
ki 4<tu,UG0

2657 W. 6Ž STREEY- 
vmcago, IL 60629

M 925-7400
8929 SO. HARLEM AVE., 

Bridgeview, IL 60455
l ei. 5*8-9400

MIDLAND
AND LOAN ASSOCIATION 
4040 ARCHER AVENUE 

CHICAGO, ILL. 60632

PHONE 254-4470

Į prezidiumą buvo išrinkti:
Metropolitas Alexy iš Talli-

i no (Estijos rusas)
M etropolitas Chrysostomos

von Myra — Istanbul (Konstan-
tmcpel) (

Profesor ius Adrian n Geense
Olandijos.

Į patariamąjį komitetą 
naujai išrinko:

Profesorių P. W. Boeckam iš nes yra daug nutarimų svarsty- 
arvegijos, Madame M. Cheval- ti ir bus renkama nauja valdy- 

Štrasburgo (Prancūzi- ba. Po susirinkimo bus vaišės. 
, vyskupą Hans-Gernot Jung Stella Kaulakis, pirm.

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVĖ.

S?vings
(Minimum £5)0)

Ce^’.licate

LA JT YtAA 2# SO SCHOOL- 
*.G« eMiLORBN BJTWtCW 
th| AGC J o J AMP 14. 
xvERI KIU.1D BY MOTOR

CmARLEJ m. haysj, 
PftJJiPeNT (X TMt CHICAGO 
MOTOR CLUB, ASKS DRlVfRS 
TO Be rsPtCJAlXY A14RT 
TOA CHILDREN MOW THAT 
SCHOOL IS tN SESSION

Bridgei»orto Lietuvių Namų 
( I Savininkų Draugijos priešineti- 

nis susirinkimas įvyks gruo- 
• dno 1 d. 1 vai. popiet 3808 So. 
IUnion Avė., Įėjimas iš kiemo. 
'Nariai malonėkite atsilankvti,

> umASOWD
■ CATS'EARS ARE SO SENSfflV*
I THAT THE SOUND EMITTED EM
i REMOTE-CONTROL TV DEVICES 
į BASED ON ULTRASOUND, 

INAUDIBLE TO HUMANE 13
i PAINFULLY AUDIBUŽ
LTOTHEM. _

7VE SOFT IIFE
A MICHIGAN ANGORA CAT , 
NAMED CHAMPAGNE CHARLIE I . 
HAS HIS OWN TREE MOUSE ' 
COMPLETE WITH CARPETED 
WALLS, INFRARED HEAT
ING, AND AN OUTDOOR. 
LEDGE THAT SERVES

1 AS A PORCH.

£ e

tips
INCLUDE SOME PREPARED 
DRY FOODS IN YOUR CAT'S DIET. 
THESE CRUNCHY FOODS 
PROVIDE GOOD EXERCISE 
FOR TEETH AND GUMS, AND 
HELP PREVENT TARTAR 
BUILPtdP.



ŠĮmetiniam Balio vajui besibaigiant
Ealfo šalpos organizacija jau 

si žinome. laisvame paša ui y- 
iietuviai gerai supranta šios 

ganizaeijos kilnius tikslus ir 
s darbus remia. Tik anoj pu- 
!j, okupantų Įtakoj, net iš lie 
ivių atsiranda kuriem Baltas 
■a pabaisa, l’žuct padėkoję už 
n vargstančių tautiečių siišel 
iną, jie Ralfą nuolat pakulio- 

i. Mat jiem viskas bloga, kas 
nuniška ir visiems žmonėms 
?ra. Be kitų \pač ten prieš 
alfą nuolat išsiž.oja komunis- 
niu maskolių bernas, kažkoks 
ytautas Miniotas Tik gaila, 
ad jis tą garbingą vardą nešio- 
I. kurio tikrai nevertas. Visi 
no savos tautos atplaišos ten 
ai ir gerai gyvena, bet dauge- 
5 vargsta nesibaigianti vargą, 
ie, kurie už laisvesnĮ 
eupanto persekiojami, yra 
ngai kritiškoje padėtyje. 
Jau greit bus -10 metų, 

^girdėto žiaurumo “vyresnysis 
?olis” mūsų kraštą plėšia, nio- 
uja ir sugrobtas gėry-bes veža 
“plačiąją tėvynę.” O kaip bū- 
r gera, kad jis ir pats į ten 
sineždintų. Jei j>o komunisti- 
io košmaro ten vargas ir neda
iliai iš karto ir neišnyktų, bet 
kra, kad žymiai sumažėtu. 7 V ' 4r

Balfn dėmesys krypsta ne tik 
čia Į vargą papuolusiems, bet 
ypač j pavergtą tėvynę. Be to, 
Balfas padeda žengti pirnuio- 
sius žingsnius ir iš ten ištrūki!-’ 
skins, ir atvykusiems į laisvąjį 
pasaulį. Baltui rūpi visi, kuriem 
reikalinga pagalba.

Šimetinis Balfi i auku rinki- 4, V
mo vajus jau eina j pabaigą. Bet.' 
vra dar nuoširdžių Balfo rėmė
jų, kurie dėl Įvairių priežasčių 
nespėjo savo aukos Įteikti. Yra 
daug tokių, kurių Balfas negali 
pasiekti dėl toliau gyvenančių, 
ar neturint adresų. Tokie prašo
mi patys savo aukų nukreipti į 
Baltą, arba įteikti per Sophią*- 
Bareus radio programos vedė
ja ponią Aldoną Daukuvieną., < 
7159 So. Maplewcod Ave. Chi-1

žodi cago, Ilk 60629. Nuoširdi Balfo 
darbuotoja jums visada padė
kos.

ypa-

kaip P. Venclova

• Mažiausia dvivietį lėktuvą 
pastatė ir išbandė Ray stits, Ri
verdale, Cal.,
9 pėdų ir 10 colių ilgio, sveria
452 svarus, varomas 85 arklio 
jėgų m o toru.
pėdos ir 2 coliai, išvysto 185 
mylias per valandą.

{Naujienoms ir 
1952 m. Jis yra;

o sparnų ilgis 7 Ger

DIAMOND HEAD 
RESTORANAS

dininkas, iš anksto pratęsdaiąąs 
prenumeratą, parėmė Naujienų 
leidimą 817 auka. Dėkui.’ 4-

SAV. ZITA IR RIČARDAS
SHLAUSTAS

EU

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

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

Lobster $7.95, Strip steak S5.50, Butt steak $4.95.
Kugelis, dešros, įvairios žuvys, steikai, viščiukai, antys- 

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

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

Tel. 925-1678

£ olą (cruises), viešbučių ir "automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda- 
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus k.-aštus: 
Sudarome iškvietimus giminih- apsilankymui Amerikoje ir teikiame infer-Sudarome iškvietimus giminlh- apsilankymui Amerikoje ir teikiame infer- 
nacijas visais keliopįų reikalais. :?• t

-a - Taupykite-^isdami- Uhartered lėktuvais, tik reisur rezervuoti vietai 
ti ankatn — prieš _43--60 di<uių. ---’

PLATINIMO VAJAUS ANTROJI FAZĖ
. įsi lietuviai kviečiami atkreipti i Naujienas 
javo asmenišką dėmesį, gerai su jomis susipa-Į’ 
;inti ir jas užsisakyti. "

Naujiems skaitytojams, užsisakantiems Nau- 
ioims. iki šių metų pabaigos, duodama nuolaida. ’ 
■šviečiame pasinaudoti proga.
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS ! 
7INKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU, 
JAUTIENAS SIUNČIAME 4 MĖNESIUS 
JŽ 10 DOLERIŲ.

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus į plati- ; 
limo vajaus talką!

’ " OWNER-OPERATORS:
• < į'- ■.■■.■į J ■ . rl:■ • . , * ,

Ef.OiT. qualified witH\tąhdein axle-tractor Tęirjnggy back 
operation. Pick up and delivery;withina 400 mile radius.

■ r - ;T Chicago-based, excellent pay package. ‘
I•;(312) 226-7828 U \ '

: MARIJA NOREIKIEN®

2608 West 69th St, Chicago, m. 60629 • Tel WA 5-2787

MAISTAS Iš EUROPOS SANDELIŲ

B

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

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69th St, Chicago, HL 60629. — Tek WA b-2757

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 savo ... 
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 -------------------------------------------- ---------------
A dr e sas , ... , ,

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa 
vaites susipažinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.
Pavardė ir vardas-----------------------------------------------------------
Adresas , ............... 1

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

ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuoa 
darbus diroa.

SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerių 
apdfaūdų savo nariams.

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis SLA neieško pelno, na- 4 
riams patarnauja tik savišalpos pagrindu.

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

SLA — 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 
j savo apylinkės SLA kuopų veikėjus, jie Jums 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti.

Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centrą:

4 LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
Naw York, N. Y. 10001

307 W. 30th St.
Tai. (212) 543-2218

- — Helen ir Klemensas čižaus- 
( kai iš Marquette Parko, SLA

- ■ organizacijos veikėjai, remdami 
Naujienas, jau atsiuntė kalėdi
nį sveikinimą ir iš anksto už 
ji apmokėdami. Veiklus tautie
tis ir orkestro vedėjas Adolfas

— Feliksas Juras iš E verly 
Shores, Ind., tapo ne tik Nau. 
jienų menniir prenumeratorium, Rarnoiris jau užsakė kalėdinius 
Uet ir rėmėju; atsiųsdamas 85 sveikinimus nuo Tauragės klu- 
jų parainair*4)ėkni už dėmesį 

už auką. Taip 
pat dėkui jo artimiesiems, ku~ 
rie ji supažindino su Naujieno
mis ir turėjo teigiamos įtakos.

žinia malonu skelbti vf- 
jsiems skaitytąja ms, prašant 
įjuos aktyviau prisidėti prie pla- 
i tinimo vajaus.

— Juozas Skorubskas, Cicero, 
Į||llk, visuomenės ' veikėjas ir 
S‘Amerikos Lietuvių Tarvbos iž-

bo ir Čikagos^ lietuvių- Medžio
tojų ir Meškeriotojų klubo. l)ė. 
kui jiems. Jau priimami kalėdi
niai sveikinimai 'š privačių as
menų-, 'organizacijų ir biznio 
institucijų. < , J K-- į J

— Inž. Stasys Dubauskas, Ci
cero, III., Lietuvių Krikščionių 
Demokratų veikėjas, 
mas ‘Naujiėnoirts išeiti 
sinių 'sunkumų, Įteikė 
mai -$10. Dėkui.

—r Balzeko Lietuvių

velinda- 
iš finan- 
jų para-

Kultūros 
muziejus ruošia kalėdines vai
šes su šokiais Vyčių salėje gruo-

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas 
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės, j.Lfetuyijj Įstaigą:

American Travel Service Bureau 
9727 Š7 Western Chicago, Ill. 60643 

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

g

8 d. 7 va’, v A. ir kviečia 
ietas

vadovauja-

atsilankyti, rezervuojant vietas 
tel. 523-5523. Crogranioj daly
vaus Piano Zapo’iu' vadovauja
mi Lietuves Vyčių šokėjai ir

austo Strolios vadovaujamas 
jaunimo ansamblis. Gros Venc
kus ir jo orkestras Ninos Orbo- 

dekoructojc salėje. Ka-
iėdiiiius parneš lietu
vės, vadc\aujamo.-. Anetos Stro- 
pienės.

—j J. PikšiKngis iš Stayner, 
Out., apsigyveno Toronte. An
tanas Kušys iš Evergreen Parko 
iš\yko į l einonią

- - Dana Svet-šved’enė, mies. 
to bibliotekų tarnautoja, prane
ša, kad Viešojoj bibliotekoj, 
esančioj Archer prie Kedzie 
Avė., atidaromas knygų svetimo
mis kalbomis skyrius. Norintie
ji, kad ten būtų knygų lietuvių 
calba, prašomi jai skambinti 
tel. 778-1737.

— Gen. T. Daukanto Jūrų 
šaulių kuopon paskutiniu metu 
Įstojo šie asmenys: Kazimieras 
Astra ir Aldona Palukaitienė iš 
Marquetre Parko, Edvardas Da
ras, Zigmantas Henry, Aleksas 
Lingaitls ir Bita Daras iš Brigh
ton Parko, Vincas Lapinskas ir 
Juozas Aleksandravičius iš 
Bridgeporto, Marija Krištopai-1 
tienė iš Gage Parko.

— Chicagos Pašto viršinin
kas Frank C. Goldie prašo kalė= 
dinį paštą, ypač paketėlius, ati
duoti galimai 
paštu paketėliai į Australiją ir 
Pietų Ameriką turėtų būti iš
siunčiami lapkričio' pabaigoje, 
o i Kanada ir Meksika gruodžio 
pradžioje. Paketėliai ir oro paš
tu laiškai i Europa turėtų 
išsiunčiami gruodžio 8 d. 
pašto laiškai bei kalėdiniai 
kinimai į Kanada . turėtų 
išsiunčiami gruodžio 11 d.

Oro

• SPECIALI 20% NUULAl 
DA PRISTAČIUS ŠĮ SKELBI 
MĄ. Auksiniai ir sidabriniai re
težėliai, žiedai, gintariniai karo 
liai, auskarai ir kiti papuošalai 
PERKAME sidabrines ir auksi 

==rnes monetas bei pašto ženklų
kolekcijas. Mokame aukšta 
kainas. P ATRIA, 4207 So. Sac 
ramento - prie Archer.

Tel. 247-5081 (Pr.)

TILŽĖS DEKLARACIJOS 
MINĖJIMAS

Šiandien, lapkričio 30 dieną, 
7:30 vai. vakaro įvyks Tilžės 
deklaracijos — akto minėjimas 
Jaunimo Centro kavinėje. Bus 
kalbėtoju teisininkas KRISTU
PAS KIKUTIS iš Collinsvilės. 
Liaudies daineles iš Prūsų Lie 
tuvos pateiks ALDONA BU1.- 
TINAITĖ, palydint ARŪNUI 
KAMINSKUI. Tilžės aktas bu
vo pasirašytas 1918 metais lap
kričio 30 dieną Tilžėje. Nors d; ■ 
bartis Prūsų Lietuvoje liūdna, 
bet turėkime vilti ateitimi. Vii ’ 
kviečiami dalyvauti. Rengi 
Mažosios Lietuvos bičiuliai.

T. S. (Pr

Berniukas su Taikos 
balandžiu Tilžėje.

Namai, Žemi — Pardavimu! 
REAL ESTATE FOR SALI

Namai, Žema — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

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

DĖL VISU INFORMACIJŲ KREIPTIS I:

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 W. Cermak Koad Chicago, Ill. Tel. Virginia 7-'

LIETUVIŠKAS RESTORANAS ’u 

namu ir visais moderniais įrengi
mais Maruuette Parko centre. Leng
vos pirkimo sąlygos, labai geras 
nis, reta proga.

biz-

ŠIMAITIS REALTY

Notary Public 
Insurance, Income Tax 

2951 W. 63rd St. Tel. 436-7878,

839-1784 arba 839-5568

Gausus namų pasirinkimai 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTI

Įvairi apdrauda —INSURANCE
BUTŲ NUOMAVIMAS—pareD- 

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago

i Tel. 767-0690.

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

Skambinti 7zz6-9232.
būti __ :-------------------------------- -----
Oro! REAL ESTATE — OUT OF TOWN 

svei- 
būti

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 S60,000.

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 9
763-4689

Special with this AD — 
Readings S2.00

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

Bridgeporte išnuomojamas miega
mas kambarys su virtuve. Teirautis 
tel. 253-1387.

FOR RENT - 4 room apartment, new
ly decorated, vicinity Addison & Mil
waukee.

Call 395-7771 evnings.

BRIGHTON PARKE išnuomosiu 2 
kambarius su atskiru įėjimu rimtam 
asmeniui. Galima pasinaudoti visais 
patogumais.

Tek 376-8095.

Turkai saugo atskridusį 
popiežių Joną Pauliu Ii 
ANKARA, Turkija. — Turki

ja labai stropiai saugo trims 
dienoms atvykusį popiežių Joną 
Paulių Antrąjį, kad pikti žmo
nės nepasikėsintų prieš jo gy
vybę.

Turkų policija nelaukia, kad 
piktadariai pasikėsintų prieš 
svečią. Jie dieną prieš popie- 
žiaus atskridimą—suėmė—140ū 
įtariamų asmenų, kad negalėtų 
pasikėsinti arba kitus pakurs
tyti prieš popiežių.

Turkijos gyventojų daugumą 
sudaro mahometonai, bet ten 
yra ir nuo devinto šimtmečio 
atskilusių sentikių, šios kelionės 
metu popiežius nori išsikalbėti 
su sentikių patriarchu, kad ga
lėtų pasitarti apie galimybes 
baigti seną ginčą ir abiem baž
nyčiom būtų proga vėl susi
jungti.

PLATINKITE “NAUJIENAS”

6 — Naujienos, Chicago, UI. —

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą., 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4514 S. Talman Avė. 
Tek 927-3559

DĖMESIO 
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJ 
Tiktai $106 pusmečiui automob 

Liability apdraudimas pensininką 
Kreiptis:

A. LAURAITIS 
♦645 So. ASHLAND AVE. 

523-8775

Laikrodžiai ir brangenybės
Pardavimas ir Taisymas’ 
2646 West 69th Street 
Tel. REpublic 7-1941

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avė.
Chicago, Ill. 60632. Tel. YA 7-5980

M. ŠIMKUS

Notary Public 
INCOME TAX SERVICE

i 4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
I Taip pat daromi vertimai, gimini y 
r iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitoki blankai.

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolis, Agent 
3208 >/2 W. 95th St. 
Everg. Park, 111, 
£0642, - 424-8654

STATI lAtl

imsobancs

Į. and ^Casualty; Company

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

Kalbame lietuviškai
Tek 476-5635. ‘

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: nuo 9 vaL 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 - . ..

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gali dau 
padėti teisininko Prano šul 
paruošta, — teisėjo Alphons 
Wells peržiūrėta, ‘‘Sūduvoi 
kleista knyga su legališkom 
formomis.

Knyga su formomis gaun 
ma Naujienų administracijoj 
1739 South Halsted St., Chics 
go, ILL. 60608. Kaina S3.01

Pašto išlaidoms pridėti 90c.

Tuozo šmotelio

ATSIMINIMU 
SKIRSNELIAI

Graži, lengvai skaitoma 
įdomi 250 puslapių knyga Si 
krauta autoriau? troboje.

Čikagos ir apylinkės lietuvis 
skirsnelių mėgėjai, prašomi a 
vykti ir knygą pasiimti. Kiti 
gyvenantieji prašomi užsis 
kyti paštu.

Autoriaus adresas:
17114 S. Campbell Avė., 
Chicago, IL. 60629.

Friday, November 30, 1979




