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Amerika negali 
išleisti šacho

Spaudimo metu buvo mirti
nai sutrempta 11 žmonių, o 20 
buvo sunkiai sužeisti. Visi buvo 
nugabenti į artimiausią ligoninę. 
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WASHINGTON, D.C. — Se
nato užsienio reikalų komitetas, 
apsvarstęs artėjančią Madrido 
konferenciją, persiuntė Senatui 
svarstyti ir pasisakyti Pabalti
jo valstybių nepriklausomybės 
klausimu. .

Atstovų Rūmai' jau -priėmė 
Rezoliuciją Nr. 200, kuri pata
ria prezidentui įrašyti Pabaltijo 
valstybių. klausimą į rengiamą 
Madrido konferenciją, kad suva
žiavusieji atstovai- galėtų spręs
ti Lietuvos, Latvijos, ir' Estijos 
valstybių, ir tauttj' likimą. Dabar 
tą patį reikalą svarstė Senato 
užs. reikalų komitetas, aptarė 
smulkmenas ir antradienį visą 
reikalą perdavė Senato pilna
čiai, kad galėtų šį klausimą 
svarstyti.

Senato komiteto paruošta re-Į 
zoliucija truputį skiriasi nuo 
Atstovų Rūmų rezoliucijos. Jos 

‘ ir numeris kitoks. Tuo pačiu rei-

Mirtinai sutrempė 
1 1 žmonių

CINCINNATI, Ohio. — Pir
madienio vakarą tūkstančiai 
žmonių rinkosi į Coliseum sta
dioną pamatyti ir išgirsti pagar- i 
.sėjusią rock muzikos grupę The J 
Who. Vartai turėjo atsidaryti 
7 vai. vakaro. Laukė tokia dide
lė minia, kad prižiūrėtojai ne
galėjo jų suvaldyti?Iš lauko pu
sės kas nors metė buteli i stik-

e * Į
lines duris. Kada išmušė dide-> 
lę skylę, kai kurie stengėsi per! 
ją prasiveržti į vidų. Prasidėjo I 
didelis spaudimas ir tuo metu' 
žmonės krito. Po jų ateinantieji 
negalėjo sustoti ir sutrempė 
nukritusius.
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numerį 54. *“
Senato užsienio komitetas ir 

Senato pirmininkas gavo daug

rį būdu gyvybės neteku -11- žmo
nių. Teismas kol kas nežino, ką 
tardyti ir ką klausinėti.

Nežiūrint to incidento, kon-
laiškų ir telegramų tuo pačiu j certas vis vien vyko. nes rengė- 
klausimu, bet galima dar dau-l 
giau pasiųsti. ’

Sen. Howard Baker, užsienio 
komiteto narys, Rez. 54 pasiūlė 
Senatui svarstyti ir priimti. Šia 
proga jis pasakė pavergtiems! 
lietuviams naudingą kalbą ir 
patarė visą reikalą svarstyti ir 
priimti. Jam atrodo, kad prezi
dentas būtinai privalo Lietu
vos,- Latvijos ir Estijos klausi
mą įrašyti į Madrido konferen
cijos dienotvarkę ir reikalauti, 
kad rusai pasiaiškintų, kada jie j 
pasitrauks iš karo metu.užimtų j 
kraštų ir.,leis gyventojams pa
tiems tvarkyti, savo-reikalus.

Žinią, pranešė- Amerikos Lie
tuvių Taryba vakar, gavusi žinią 
iš Washingtono. ALTos sekreto
rius pareiškė, kad būtų ne pro! 
šalį pasiųsti senatoriams po laiš- Vance pareiškė Senato Už- 
kutį ar telegramą, patariant 
jiems balsuoti už Rezoliuciją 
Nr. 54, liepiančią kelti Lietuvos* 
ir kitų Pabaltijo valstybių lais
vės klausimą. i

jai bijojo, kad jį atšaukus, ga
lėtu kilti dar didesnis sumiši- 
mas, kurio pasėkos atneštų 
didesnę nelaimę.

1

Atnaujins prekybos 
santykius

' WASHINGTON (AP).— 1965 
metais Rodezija pasiskelbė ne
priklausoma ir nutraukė ryšius 
su Anglija. Valdžią sudarė bal
tųjų mažuma, dėl to JAV nu
traukė prekybos santykius, nors 
jos pramonei buvo reikalingas 
chromas, kurį eksportuoja Ro
dezija. Vykstant Londone dery
boms dėl naujų rinkimų, daly
kai pasikeis, nes valdžią suda
rys daugumos išrinktieji.

Valstybės sekretorius Cyrus

sienio reikalų komitetui ir laiš
ku atsakė senatoriui Jesse 
Helms (R., NC). kad preziden
tas Carteris tuojau pasiūlys at
naujinti prekybos santykius ir 
panaikinti kitas sankcijas, kai 
tik į Rodezija (dabar Zimbab- 

j vę) atvyks britų gubernatorius 
rinkimams prižiūrėti.

— FBI pranešimu, Los Ange
les srityje, dešimtyje apskričių, 
šįmet buvo 1,007 bankų apliplė- 
šimai, net ‘782 daugiau, negu 
praeitais metais.

KALENDOReLIS I

Gruodžio 5: Kristinar Sabas, 
Alauta, Nameda, Vintilas, Gaila.

Saulė tėka 7:01, leidžiasi 4:20.
Oras šiltas.

Armija ir ČIA darė bak
terinio karo bandymus
WASHINGTON (UPI). — 

Church of Scientology tyrimų 
grupė per keturis mėnesius nu
statė, kad Armija ir ČIA 1954 _  _ r _ . . W •

.— North Dakotoj, Willistone 
miestelyje, kol gaudė šunis, kaž
kas išsprogdino šungaudžio 
automašiną. Matyt, kad.žmonės 
labiau nemėgsta šungaudžio, ne- j metais New Yorko mieste darė 
gu palaidų šunų. | bakteriologinius ir cheminius

i bandymus. Jie buvo pakartoti 
pravažiavimo tuneliuose 1956 
metais.

TEISMAI TARDO

MULA CHOMEINI NENORI SAUGUMO TARYBOS 
KLAUSYTI. KOL JAV NEATIDUOS ŠACHO

CINCINNATI. Ohio. — T. j 
‘Ne 1, ats'ovų rūmų pirmmin- 

khs, pare’škė. kad Irano šachas 
Rėza Pahlevi išvažiuoti iš JAV 
bet kada. Be 
trys valstybės, 
šachui jį įsile sti. Ponas 
°tsisakė išverd nti tas 
bea. o'‘kv*eti’s’as šachą, 

ka/1 tvo tarpu 
revaživeja ir

gipto. yra dar 
kurios pasiūlė 

; O’Neil 
valsty
bei jis 
šachas 

niekur nevažiuoja ir pasiliks 
Arreriko e ko1 sutvarkys savo 
sveikatos ne kalus.

New Yo^ko t< is nuikaį mano, 
kad am'erik ečiai neturėtų šacho 
išleisti, kol nebus sutvarkyti 
visi Amerikos ir Irano reikalai. 
Mula Chomeini nėra amžinas. 
Š;andįen jis tvarko Irano reika
lus. bet v.’są laiką taip nebus. 
Iranas turės sutvarkyti visas 
skolas ir tarptautinius santy
kius. šiuo atveju. šachas yra ir 
bus pats geriausias liudininkas, 
nes jis užsakinėjo prekes ir 
žadėjo mokėti pmigus.

MULA CHOMEINI SIŪLO NUVERSTI
KARALIŠKA CHALEBU ŠEIMA

C

TEHERANAS. Iranas. — Iki 
šio meto suimtus 49 amerikie
čius tardė ir klausinėjo studen
tai. Pagal studentų rekomenda
ciją buvo išleisti juodžiai ir mo- ’ 
terys. __________ _____ _
- Dabar . oficialiai pranešama, 
kad astuoni amerikiečiai, lai
kyti JAV ambasados rūmuose, 
specialių Islamo prokurorų la
bai žiauriai klausinėjami. Pats 
mula Chomeini kelis kartus pa
kartojo, kad niekas negali jam 
uždrausti teisti buvusius diplo
matus už šnipinėjimą arba žinių 
rinkimą ČIA agentūrai. Niekam 
ne paslaptis, kad ČIA turėjo 
kelis agentus Teherane. Jie tu
rėjo teisę teirautis apie žmonių 

ir informuoti savo: 
Susidaro įspūdis.1

dabartinė Irano valdžia j 
karta tardo 8 amerikiečius, i 
galėtu suruošti jiems teis- i

asmeniškai atsakytų už Ameri-1 
kos piliečiams padarytą žalą.

Saugumo taryba nesvarstė 
jokio kito klausimo, bet reika
lauja be jokių sąlygų išleisti dar 
laikomus Amerikos piliečius.! 
Saugumo taryba savo nutarimą j 
pranešė dabartinei Irano vy
riausybei. šią savaitę ji dar 
kartą susirinks ir patikslins nu-j 
tarimą.

KENNEDY KENKIA DE
RYBOMS SU CHOMEINIU

Naudinga oro studija
W' SHINGTON (AP).—Okea

nų ’.r Atmosferos administracija 
giubalinhi mastu studijavo oro 
kaitą 147 vaist’^ ’r u okeanuo
se. Gautas patyrimas įgalins 
tiksliau rūpėti orą ir du^*l nu
rodymus aviacijai b<-: .aivams.

Okeanų ir At’’ osteros admi
nistracijos kaioetojas Rex J. 
Flemming pareiškė, kad gauti 
tyrimų daviniai bus sugrupuo
jami ir panaudojami globalinei 
oro tarnybai. Australija jau da
bar priėjo tam tikrų konkrečiu 
išvadų ir žymiai pagerino oro 
spėjimą.

TRUMPAI IŠ VISUR

nuotaikas 
viršininkams, 
kad 
dar 
kad 
mą.

SAUGUMO TARYBA REI
KALAUJA LAISVĖS

NEW YORK, N.Y. — Saugu
mo tarybos nariai, posėdžiavu
sieji pirmad enio vakare, priėmė 
rezoliuciją, liepiančią Irano vy
riausybei paleisti visus 49 ar 
daugiau suimtų Amerikos pilie
čių, diplomatų ar konsulatų 
tarnautojų.

Saugumo taryba tvirtino, kad 
Trano vyriausybė, sulaužiusi 
pasirašytą diplomatinę sutarti.

WASHINGTON. D.C. — Pre
zidentas Carteris padarė didelę 
klaidą. Įleisdamas nusikaltusį 
Irano šachą Į JAV, — pirmadie
nį pasakė senatorius Edward 
Kennedy. Prezidentas Carteris 
nieko į tai neatsakė, bet Vals
tybės sekretorius Cyrus Vance 
pare škė. kad sen. Kennedy ši
tokia prezidento'Carterio kriti
ka gali labai pakenkti preziden
to vedamoms deryboms išlais
vinti 49 Amerikos piliečius. Da
bartinis Irano valdovas kabina
si prie kiekvieno žodžio, kurį 
viešai ištaria bet kuris įtakin
gas Amerikos politikas, o sena
toriaus pareiškimas gali būti 
nukreiptas prieš amerikiečius ir 
apsunkintų jų išlaisvinimą.

— Havajų “dženitoriai” ir 
gatvių valytojai, pastreikavę 
41 dieną, grįžo į darbą. Streika
vo 7.700 valytojų.

— Ispanijoje susidarė “Nauja 
jėga”, kuri visame krašte mušė 
katalaniečius ir vaskus. gyve
nančius ne savo rajonuose.

— Aukščiausiojo teismo 
mininkui Burner nepritaria 
sė’u daup"’ma i. nedidžia 
prave'd reformų.

— Chicagoje kalbama, kad 50 
žmonių komitetas okupanto 
ruošiamam koncertui suruošti 
išsiskirstė. Lieka tiktai daini
ninko draugų komitetas, bet žy
miai mažesnis.

— Indijoje, prie Belgaum 
miestelio, nuriedėjo nuo bėgių 
keleivinis traukinys. Žuvo 25 
keleiviai ir 10 buvo sužeistų.

oir- 
tei- 
i am

bandymai buvo pavadinti Į bėtUri 'teises teTstfee vieno dip 
vardu, lomato ar valstybės tarnautojo.

Bandymų dokumentai arba lai- Jeigu
komi labai slaptai, arba yra su- ir suažalotų dabar 
naikinti. - Amerikcs piliečius, tai jie nusi-

----------------— žengtų veikiantiems tarptauti-
— Gruodžio 11-oji bus Žmo-’niems įstatymams, Irano val

gaus teisių diena. . | džios pasirašytoms sutartims ir

“Operation Big City”
ano vvriausvbė teistų 

laikomus

Robert Strauss, buvęs demo
kratu partijos pirmininkas, taip 
nat pareiškė, kad sen. Kennedy, 
darydamas tokius pareiškimus 
anie šachą, parodė, kad jo nuo
voka apie užsienio politiką yra 
menka.

— Puerto Riko komunistai ir 
keli demokratai sudarė komisi
ją, kuri tvirtina, kad JAV nori 
Puerto Riką padaryti Ameri
kos kolonija.

— Maisto produktai Chica- 
goje keliais centais pigesni, ne
gu kituose didesniuose mies
tuose.

— Dauguma Irano moterų, 
atvestos į balsavimo vietą, ati
davė kortą milicininkui, kad 
už jas balsuotų.

— Buvęs Irano šachas nenori 
dar važiuoti į Egiptą, nes tiki, 
kad ten jo gydymas galėtų būti 
sutrukdytas.

BEIRUTAS, Libanas. - IU 
Saudi Arabijos ir Irano pasie
nio ateinančios žinios sako, kad 
tarp Irano ir Saudi Arari’C' 
eina tikras karas. Nuo pme ic' 
savaitės antradienio keliose vie
tose ivvko kruvini susirėnvmri 
tarp Sau-li Arabijos karių m į 
ginkluotų Irano šijitų. įsivertu i 
siu į Saudi Arabiją. Nesuf;"”?-’ 
timai prasidėjo, kai gerai gink-Į 
luotą šijitų grupė Įsibrovė į Me-' 
kos moskę ir pradėto sauva- ' 
liauti. Moskėje buvo Saudi Ara- ’ 

'bijos skirti sargai, bet vėliau jų pulk. Kadafi. Jis pats turi išaiš- 
r vietas užėmė iš Irano atvykę .kinti žmonėms, kad ar.-bežada 

negali būti demonstrantų taiki
niu 
ga
joje 
nių, 
tik vienas policininkas.

Libijoje yra 2.500 - 3,000 ame
rikiečių. Jiems patarta grįžti į 
namus bet tik maža dalis pasi
naudojo patarimu. 14 ambasa
dos tarnautojų išvyka į Paryžių 
ir Romą. Valstybės departamen
tas patarė amerikiečiams bent 
laikinai išvykti iš 11- islamiškų 
kraštu.

Reikalauja saugumo ga
rantijų ambasadoms 

ir diplomatams
WASHINGTON. — Nors Li

bijos užsienio reikalų ministe- 
ris atsiprašė dėl užpuolimo 
JAV ambasados Tripolyje, ta
čiau Valstybės departamentas 
pareikalavo saugumo garantijų 
Amerikos diplomatinėms įstai-

■ j goms ir asmenims. Garantijas
■ turi duoti pats Libijos valdovas

Sekmadienį Saudi Arabijos 
kariuomenės dalinys pareikala
vo atiduoti ginklus ir pasiduoti.' 
bet šijitai nebuvo linkę pasi-. 
duoti. Dalis šijitų buvo išleista, 
o- kiti suimti ir atiduoti karo | 
teismui. Saudi Arabijos kariai i 
tuojau užėmė visus svarbesnius | 
kelius ir takus, kuriais šijitai, I 
nebaigę laukti švenčių pabai-; 
gos. pradėjo traukti Į Iraną.

Tuo pačiu metu kita grupė, 
iraniečių kreipėsi į Saudi Ara-' 
bijos vyriausybę, kad sustab-. 
(lytų visą naftos gamybą ir • 
oardavimą Amerikai ir kitoms' V ■ Į
Vakarų Europos valstybėms.; 
Saudo Arabijos naftos pramo-] 
nės ministeris atsisakė sustab- • 
dyti gamybą ir nenorėjo net 
klausyti apie naftos ir gazolino, 
oardav’mo sustabdymą. Saudi i 
Arabijos vyriausybė pritarė mi-j 
nisterio Jamani nutarimui. Ira-j 
no atstovai, nepajėgę primesti j 
savo pasiūlymą, patarė versti- 
dabartinę Saudi Arabijos Cha-J 

]ebų karališką šeimą. Tada Sau.-’ 
ii Arabijos kariai gavo įsakymą 
pulti visus bėgančius šijitus. į

Saudi Arabijoje, visai netoli 
Irano sienos, ivvko keli kruvi
ni susirėmimai-tarp Saudi Ara- ‘ 
bijos karių ir bėgančių Irano ( 
ginkluotu dalinių.

Mekoje suimtus šijitus Saudi J 
Arabijos vadovybė norėjo tuo-F 
įau teisti ir sušaudyti už krau- į 
io praliejimą švenčiausioje mal-1 
dyklos vietoje, bet Saudi Ara-1 Amerikai i 
bijos karalius sutiko sudaryti 
komisiją iš kitų kraštų maho j stovai patarė sekti mulos Cho- 
metonų dvasininkų, kurie turė-l meini įsakymą ir nepardavinėti 
tų teisę spręsti apie šventvietės 
suniekinimą.

Saudi Arabijos kariai būtų 
padarę skubius sprendimus ir 
baigę bylą, bet dabar visas rei
kalas vilkinamas.

Įtampa tarp Saudi Arabijos ir 
dabartinės Irano vyriausybės i 
labai padidėjo. Abi pusės žino j bi j 
apie.kruvinusjsusirėmimus tarp* tą tokia pačia sparta, kaip ji ga- 
šijitų ir Saudi Arabijos karių, mino iki šio meto ir pardavinės 
Saudi Arabija yra pasiryžusi, ją taip, kaip jai bus naudinga, 
neleisti Iranui kištis į Saudi 
Arabijos reikalus. Mulos Cho
meini atstovų raginimas versti 
dabartinę Saudi Arabijos kara
lišką šeimą reiškia karą.

Beirutą pasiekė žinios, kad 
Teherano didžiojoje aikštėje 
buvo suruoštas didelis mitingas, 
kuriame valdžios atstovai reika
lavo Saudi Arabiją sustabdyti 
naftos ir gazolino pardavimą

Pirmadieni šijitų sektos na
riai demonstravo Saudi Arabi
joje, rodydami savo simpatijas 
mulai Chomeini. JAV konsula
tas Dhahran mieste ir JAV am
basada Jiddoje buvo saugojami 
policijos,!ir kariuomenės.

Paneigė įkaitu 
perkėlimą

TEHERANAS. Iranas. — Bu
vo gauti pranešimai, kad 25 
įkaitai perkelti nežinomon vie
ton. o 25 liko ambasadoje. Per
kėlimas Įvyko, pasklidus gan
dams. kad JAV ruošiasi išlais
vinti įkaitus karine intervencija.

Tačiau sekmadienį 
ambasadą kalbėtojas 
kad gandai neturi 
Visi 50 įkaitų tebėra 
basadoje.

užėmusių 
pareiškė, 

pagrindo. 
JAV am-

ir laisvojo pasaulio 
valstybėms. Irano valdžios at-

gazolino Amerikai.
Iš Saudi Arabijos atėjusios 

žinios sako, ką ' ’"’ralius įsakė 
per t • ‘>0 C00 gerai ginkluotu 

ų Į Irano pasienį ir su
stabdyti bet kokią grupę iranie
čių. bandančių Įsiveržti į Saudi 
Arabijos teritoriją. Saudi Ara- 

yra pasiryžusi gaminti naf-

Saudi Arabija neleis Irano agi
tatoriams veržtis i Saudi Ara
biją ir agituoti vietos gyvento
jus. Užsieniečiams uždrausta 
kištis į gazolino ir nafto1’ darbi
ninkų lankomas vietas. Mula 
Chomeini gali įsakinėti Irano 
naftos darbininkams nebedirb
ti. bet jis neturi teisės kištis į 
Saudi Arabijos naftos gamin
tojus.



Nes LTSR artistas,

Plauk, naktie, į kalnus, glusk i nykią žemę,

Nusipelnęs vokalistas, 
Prasižioti pats — negali.
Kaip jį spustels, taip giedos...
Jei bus partijai naudos, 
Apčiulbęs net ir tėvynę, — 
Tą, kurią per amžius gynė 
Mūsų bočiai — milžinai. ,

O dypai susigraudinę 
Pasini as-, k'a'.p avinai: 
Tarp inaironiškų dainų
Ir grobuoniškų planų — — —

Maišė košę okupantas 
Ir aypukai nesupranta, 
Paragavę jos nūnai: 
Kur pasibaigia menai? . . . 
Kur prasideda mainai? . . .

> Net apsiverkia kai kas----------
O kacapas, per dainelę
Sau lengvai praskynęs kelią, 
Juokias, trindamas rankas!

Verkt dėl tų dainelių — gėda, 
Nes ne ta paukštytė gieda 
Apie kančią Lietuvos . . .

Pasikalbėjimas 
Maiklo 
su Tėvu

f Keisti, visai nesuprantami jo 
bendrakeleivio veiksmai

(Tęsinys)
KAIP DIEVAS DANGUJE IR JO ŠVENTA

EVANGELIJA ŽEMĖJE
Eina sau vienas širvokas ir iftatd: atvažiuoją dide

lis ponas. Karieta tokia daili, kad tik stebėtis 'apsalus. 
Lekajus didelėm žibančiom sagom nusagstytas. Vežė
jas skrybėlėtas su dviuodegiu švarku. Arkliai šeši, visi 
kaip paveiksluose; kaklus išrietę-, uodegas išpūtę-, ausi
mis tik karpo- Pakinktai šikšniniai, išaukstftti, sidab
ruoti, žėri, blizga. Buvo jau pravažiuoją pro salį, bet 
ponas paliepė apstabdyti arklius. Širvokas žiūri ir |^- 
rai pažįsta: nagi Bandurskis BoleMovas. Tasai sUftiAbė 
pasijuokti: ;

22 Nors saldžiai jinai čiulbėtų
kur žmogus iš vargo vargui kraitį krovė! — 
Svetimoj padangėj, taip aklai sutemę, 
supasi Į vaizdą sapnas ir tikrovė.
Ąžuolų šešėliuos juodos varnos plazda, 
tartum pakaruoklių vėlės susirinkę...
Pasidėk kuprinę ir keleivio lazdą, 
šios kraupios nakvynės mielas dalininke!

Adomas P. Jasas

Apie rūtą, apie mėtą.
Jos balselis — iš Maskvos . . .

Tampo- lėlę bolševikas, 
O dainuoja — pakalikas.

Kad graži tėvynė mūsų,
Mes žinojom ir be rusų.
Ne jos grožio verkti verta
Pel maskolbernių koncertą,

> i ■ ---------- — w . ■ ■ r. — ,■!■■■ r.w ■■ i*.-—

MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto RIMAS NERIMAVIČIUS

IŠDYKĖLIS MIKAS

Nors dar mokinys nesenas, 
Bet draugų daug turi Pranas. 
Tarpe jų yra ir Mikė.
Pramuštgalvis ir išdykęs.
Nuolat jo sukta galva, 
Išdaigc'm vis prikimšta.

Karta i inokvkla Mikas 
Su vamzdeliuku atvyko 
Ir su kietų žirnių sauja, 
Kad iškrėtus juoką naują. 
Žirniai, va tuoj jam byrės 
Pro vamzdeli iš gerklės.

Ima žirniais šaudyt Mikė 
Į kiekvieno draugo plikę. 
Vienas šovinys įkando 
Ir į Prano jau irų žandą 
Dairos vargšas Į šalis, 
Kur čia yra tas šaulys.

O Mikutis lyg nudėtas 
Ramiai sėdi savo v’etoj 
Ir nuduoda, mano mieli, 
Nekalčiausia avinėli.
Tik kai Pranas nusisuko. 
Jis saldžiu juoku pratrūko.

Danutė Maauskaitė, 
Punsko mokyklos 
Vi kl. mokinė.

LB ambasadorius

ambasadoriaus Washingtone Al- 
■ gimanto Gurecko asmeniu ir 
taip rašoma: |f

“Labai slegiantį įspūdį IX- 
Isios LB tarybos sesijos dalyviam 
padarė specialus pranešimas »š 
tuo pačiu metu Washingtone 
vykusio Vliko valdybo's posė
džio, kur valdybos pirmininkas, 
pažeisdamas šios institucijos 
orumą ir išrvškindanias saVo 
charakterio iiracionalumą, iš 
posėdžio išprašė Lietuvių Bend
ruomenės ryšininką Algimantą 
Gurėcką. Esama nuomonių, kad 
šis incidentas nebuvo sponta
niškas, bet kelių Vliko valdybos 
narių iš anksto- suplanuotas. Mat, 
km kuriem silpniem charakte
riam buvo nebeįmanoma pakel
ti intelektualinio Lietuvių Bend
ruomenės ryšininko svorio.-*

Tą juokingą pahegyriką siū- 
~au. ‘užbaigti posmeliu iš pagy
rūno. daino'š. ,

Tūriu ž'.rga gražų palvą.
Mokylns netelpa j galvą, 
Ko man daugiau reik . . .

<3 Amerikoje kiekvienų me
lų kalėdiniame laikotarpyje su
sidaro vis ta pati problema, kad 
daug suaugusių, bet nepakan
kamai vaiku tiki Kalėdų sene- c.

Washingtone daug sveria

Du/b rinko" U r r. yra pabai
ga J. Kj. reportažo apie LB ta
rybos sesiją Klevolandc Palie
tus Vlikb, Altos ir LB- santy-

liu.

MENAI IR MAINAI

Va, Brežnevas . . .
Tartum tėvas

Bet jos teisių pamintų 
Po burlioko čebatu.

Tad, kaimyne, supranti, 
Kad šitie juokai — rimti . . . 
Tu, tikiuos, nesi kulniavęs 
Tartum veršis — tais keliais...
Ir nesi ten klykęs “bravo!-’ 
Su lengvatikiais žiopliais.

Bet, deja, yra vergų: 
Nors ir gavę botagu, 
Rusui ranką jie bučiuoja 
Ir-dar dolerį pakloja. 
Ak, jei bočiai pamatytų. 
Kaip nusmurgo jų vaikai, 
išsigandę pasakytų: 
“Būs gana jiems žaist paikai! 
Reikia jiems geros pylos, 
Nes antraip - nuskęs meluos...”

Kaip jie tars, taip padarys! 
Žiū! Ir žengia pteo duris: 
Plačiapečiai ir barzdoti — 
Taip, kaip buvo . . . apdainuoti.

Atsirastu muštinu
Daug dukrelių, daug sūnų: 
Vieną pančiu, kitą kuoka, 
Trečią -— rykšte beržine, 
Išmirkyta Nemune------ —
Oi, pasturgaliai keli 
Būtų mėlynai želi!
Su senoliais menkas juokas! 
Ką jiems reiškia koks susna? 
GerAS niuksas — ir gani! 
Tvaike vyrus jie ne tekius: 
Koks nupypęs akini ve lis — 
Tai ne Žalgirio kryžiuotis!

Vožtų padlaižiui į ausį 
Ir . -. . pagytų jis tikri aus ai ’ 
Kai aptemtų akyse-,

pukai. Jie turi savo didybės 
jausmą ir to jausmo greit neiš
sižadės. Taigi ir’'’Keleiviui’’ pa
ramos jie neprašė — uždarė ir 
baigta.

— Malki, dypukas dypukui 
nelygu. Tarp jų yra apstu pa
vyzdingų piliečių-. Kaip ponia 
Kristina Sakė dauguma Naujie
nų skaitytojų esą dypukai ir rė
mėjai. Jie širdingai remia Nau

jienas ir jų idėjas išlaisvinti 
■ Lietuvą. Juk dypukai nekalti,

— Tėve, aną dieną tu prasi
tarei, kad Naujienos, norėda
mos palaikyti savo stiprybę, pri
valo labiau atsidėti ant skaity
tojų, o skaitytojai — ant Nau
jienų. Jau praėjo keleri metai, 
kai jos neišsiverčia be skaityto
jų paramos. Jų vadovybė apsi
krovė ir persikrovė darbais, kad 

i mažiau algų reikėtų mokėti, bet 
|ir tai sunku suvesti galus; sun
ku užmokėti už popierį, rašalą 
ir paštui už patarnavimus. O pa- 
jamų šįtinis vi;.J I 
ratos. Taigi, ganytoja nė^,^ ktau

kad Naujienų vadoyyW)^ajdjančiu lengva- 
prašo paramos. Ir ne_liK siaiš^^^ „Dj

arkliai

A.

— Ei, mužike, kam tą smuiką nešiojies? Bene mo
ki tu griežti?! — sušuko ir kvatojasi atsilošęs-, ka
rietoje.

Petras, nieko nelaukdamas, tik kapt stridiką iš pa
žasties į vieną ranką, griėžyklę į antrą if batfailkė, kad 
net žemė siūbuoja. Rėžia visokius šokius, paspausda
mas, pašvilpdamas, pačiupdamas^ patfepšiūdamas. Kad 
pradės Bandurškis šbktj karieta kratyltis, arkliai šoki
nėti, lekajus su vežėju šokt. Dulkės stulpais sukasiu, kaip 
kaminai tirštai rūksta. ; > -

Petras begrieždamas pastebėjo šalimais- erškėtyną. 
Jis įšoko ten, šokikai paskui jį. 0 jis tik spaudžia;'. tik 
rėžia, o tie šoka, plepsi, lamdos pb ėfškėŽiUs,bėkVfc 
puoja liežuvius iškišę. Susibadė, šušikruvinoj 
putoti, žmonės šlapi- :V A-5/

Bandurskis šaukia, kiek tik bepajėgdama^
— Būk toks geras, pasigailėki, Nustok-muš k'ahki- . 

nęs! Aš tau užmokėsiu, kiek tiktai • norėsi Ik :
Sirokas nustojo ir kareiviškomis komandomis, ėmė 

įsakinėti Bandurskiui: • 'J d.’?
i ~ '»• ‘V . # •- ’ F-

i — Klaupkis dabar žemėj ! Ki^WmiAėūdW faiikk3.. 
ant krūtinės! Garsiai sakyk paskui itiaiiė:-Kaip Dievas 
danguje ir Joį-šventa^Evangelija Iždi^^Ątaip<.a^ :^ūleš-!!; 
lovas Bandurskis, prisiekiu,. kad niekad GaŪgi'aŪ mek'ab- 
kinsiu savo baudžiauninkų, neskriausiu jų irkniėkatFfiė- : 
sijuoksiu iš paprastų žmonių-. Jėigu šitą šavb įjffešalką 
sulaužysiu, tegul mane apnyksta visokios ligos-, 
mės ir tegul būnu prakeiktas pėr amžių ainzius. Ainėft. i 
Dabar važiuokit sau sveiki!

........          _ t _ i (Bus daugiau) A .•■A-š 

aarosi nejauku. Vedu su Tėvu]nyksta. Taip yra buvę Graijci-j (skjrsnelis iš Juozo švaistu kftygoš PETRAI ' 
ŠIRVOKAS-, 228 psl-.-, kaina $2-.75, gauhiaifta NąūJi^btįŠė)' '

jtebi,
1jnietais prašo, bet prašė pernai p] fa. į ]y_
ir užpernai. Dabar Naujienų w wkšdamj pial,bn}. ižen. 
Bendrinės pirnunin as, le a.-.( . spaustus ir susipainioja,
l /'.vmc' i >- o jnAvo! mnin Iro r? nrocn * - - xtorius ir apžvalgininkas, prašo 
$25,000. Ar ilgai tu tūkstančiu 

j užteks, niekas nežino. Po naujų 
metų gal teks \ėl tiek pat pra-, 
syti. Kol kas skaitytojai nerū- 
goja — dųb'da, o kaikurie net 
šimtines pakloja,' bet visiems

Gal laikas grąžins jūbš Lietu
vai?

— _AIe, Tėve, yra ir kita gali
mybė: jie žengia prie išnykimo. 
Istorijoje būta atsitikimų, kad 
tūli vyrai tūlose aplinkybės iš-

oje ir Pietinėj Amerikoje. Tais 
kaip ilgai turės-au užeigėlę. Bū-1 laikais-, jei koks vyras paaugda*
irgi nerimstam, nežinodami- O “

vo iki vyriškumo, tai tokį, varg- 
užmylėdavo iki 

j mirties. Dabar, ačiū ditevams, 
{toji nelaimė vyėiftš negresia;
dabar tūli smarkuoliai, nešinę 
savo akiračiu, išeina Į “Didžio
jo Brolio” platybes ir paklysta. 
Taip palengvėlė inušiį tauta 
nyksta. Jau išnyko ntilžihai, iš-J 
nyko pfū’šai, būrai ir latgaliai 
— o dabar lietuviai — Atskala 
po atSkalOs, Ayksta-. Tik žėhiai-

■ čiiai, stipriai įsikibę sav'd tatitiš-

į Gal atgimtų jo- dvasia.
1 nušvistų toj nakty 
’j'ain akiračiai kiti.
i

Lietuviu Kibti in
Ugdyti Draugija

tų vargas prašyti užeigėlės prie 
nedraugiško laikraščio. Juk ir šel^ moterys 

Įvedu noriau gyventi.
j — E, Maiki, tu perdaug būk- 
štauji — Naujienų skaitytojai 
tai ne keleivieč.'ai: jie labiau ap- 
■šiurnūs ir duosrius — Naujie
noms jie savo piniginės neužda-

. rys. Ir keleiviečiai būtų savo lai
kraštį parėmę, bet niekas jų ne
prašė: redaktoriai pavargo be
rašydami ir parašė atsisvėikini-ll 

Ima. Tu. Maiki, ir as, nrturegyvU 
.progos pasakyt,.. .. . Mat Jiej w kiwJ
bėgdann iš Lietuvos .r saver fa-jju-g!is XMjienU.
na beriją atsivežė. J :

— Aš, Malki, kalbinu .juos. į 
Jaū daug žemaičių ei’n su Na u-{ 

1 jičlidiniš, o ryt po ryt, eis dar 
įtinka mal-1 'Augiau. Be to, aš kalbinsiu 
“Praeivi ! O N’atijfehų v'A’dūS pak'elti diefirėš- 

'pivcivi. Nors dešimtuką nū-j$^ ^teįi’uMeratą iki ti'ėk, kad ju 
r.iesk! Tau dvi diėrtos, kaip ne- iVidihViš a^hhokėt\J. 
valgęs!” Aš taip padaryčiau,!
Aš taip padaryčiau, bet ne dy- antrinsiu.

— A, Tėve, nckaltibk 'dypūkų 
.lite išaūklėti kitokiojte dvasibje 
nugu tu ir aš. .Jie greičiau mirs j-1 
br<lu, negu atk šę 
d:iu j ančiai prašys:

i
1,. i

— Aš, Malki, kalbinu .juos. į

. v ,-i. l— As, teve, tavo siūlymą pa-

GAIDYS iR lWLO GftūDAS
Gaidys bek^pštydėmAš šiukšlyftĄ) t ■ 

iškapstė perlo .. .. 1 ... •
ir sako-: ‘fTai žmonių kvėilUYfio būta
niekuti šitokį iaiky bYAftgūftYyhĄt ~ 

0 mums, vištelėms, ■
vertesnis būtų miežio jaū grūdas: -.

.jisai netoks špAlvėta^ . 1. ŽA
bėt šbt’ū^f’ .

kius, juos grindžiama su LB Laiko iškamšą ant kelių.

Magaryčicž

e Iš New Yorko atėjo žinia, 
kad ten spalio mėn-. turėjo kon
ferenciją Amerikos burtininkės. 
Jos pranešavo. kad prezidentas 
(.arceris bus nominuotas be‘ 
nepraneša ve jo išrinkimo. Taip 
l»at iš ten atėjo žin'a a|>ie žydų 
ir katalikų koalicijos skilimą; 
fiės sen. Kennedy rinkiminės 
kampanijos vadovu pakviestas 
hUVhstas Jocį McĖlčary.

9 Pagal įsliitčmus vyras yra 
šeimos galva, o pėsčiasis turi 
teiSė saugiai p reiti. Abu yra 
saugūs, kol tom s teisėmis nesi
naudoja. _ .

o Mvdžiotojo žnrona prieš 
KafcėdAS prašė riiUiirkti k^iliėj 
pulta. Vyras ia| nlipikd ntė- 
dž.ckhių šautuvų. 'fl

• Kad būtų linksmiau, duo
du (Punsko mokyklos VI klasės 
mokinės Birutės Judickaitės 
eilėraštį ‘'Meškos vaišės”:

Kviečia meškinas į balių
Miško įvairių žvėrelių:
liėpę, šerną ir vilkiuką, 
Voveraitę it kiškiuką.

Mat, iškopęs viaūg iftęttatis, 
feildiiCiUkO ir SfcSTiSiiSį 
l'ilVaišinsiĄs žveYėliuS, 
Laputes ir kiškelius.

Vaišės los ilgai netruko,
Nes bitutės aplink suko
Ir, suodę medaus kvapą,
Puolė kiškį, oirolė lapę.

Visi bėgo, kaukė, šaukė
Ir iškūrė į palaukę.
Tąi bent buvo meškos vaišės.
KJekviens cimpino apkvaišęs!

... - bitute IMšilylė

»

A-. Giedrius
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AtGfS TRUCHANAS
Rašo VLADAS RASČIAUSKAS

ii 7 . < - . ‘ J v M
..LĖKTUVAS PARODĖ PIETINĘ TASMANIJĄ

apskri- no fotografijomis. Žmnalai pa 
veiklos darvdavo tikrus stebuklus. Tas

t > / C’ * į » i • ■ i 1
nutupdė mane Pe- manijos iipių vaizdai būdavo

5 . . kurio;galėjo-1 toki gražūs, kad jie patraukė 
daugeli australiečių i Tasmani 
ją. Jie norėdavo painatyti ne 
tik Pedes. fžeiM apy įnkes, b< t

^eilIdqlis,; lėktuvas, 
dęs u^įsą(. Tijuvliano 
Tąsiu;J *1^1 / J ' du aeTodro'mc, is *. *. • * * f
mė- apžitrPėti visą Pėdu ežerė
lį ikKisas/to pžerėlio. intakas. 
VaŲjįį^,,. i\ęJik Jji>ėgo į Pedes 
ežef^ beljjąip pat, ir. veržėsi iš.,ir patį Algi Truchaną. 
jo. Kam' teko . pažinti lietuvis- 
kų ežerų, Ilgėmis vadinamą, 
tar' įMiIų įšivaizthioli Pėdu eže
rą. Vanduo vsą laiką jame 
juda

Truchanas turėję tūkstan
čius fotografijų, bet veincj ne
laimėje tos jo fotografijos 
žuvo. Jis žinojo kad negalės 

juda. e . padaryti per ilgus,metus prara-
Wfe ėžferb irlaiikojė t U įėjo- sjn 'darbo, bet jis norėjo, 

mėf-0rogdš” Nutikti člaug žmo-Į kartą parodyti pasakiškus 
nių. Kai lakūnas ] 
kas toks atskrido ir ko jis no
ri, ’tai 'v , . _ t
aj/re'Algį'T^Tiėhajią.1 'Vidui ži- į 
nojd.ųiiairiiLdstoritnj apie Trmr 
VhĮąjg^ iiįųęijėjaąnąn jas papa- 
sakųĮj,; <]. kiti., klapsi nėję apie 
Lietuvą,.iš gurios Truchanas 
atVy^o į'4'asihaniją'.Pasktitiniuo

DH

g žmo- Į kartą parodyti pasakiškus Tos* 
papasakojo, manijos vaizdus. Vieną dieną-' 

nuo Pedes ežero Truchana> išva 
j‘ pasakoti žiavo automobiliu žemyn. Tuo 

paeiti keliu ir aš cažiavau.' 
Sekėm Gyvatarą, o vėliau De
min upę besivarančią kal
nais ir slėniais, kad vakare pa
siektum tuos kroklius, kur mi
nėtos upės įteka į Gcrdoii

o

^.&:^

Lietuvig keliautojas Vladas -Rasčiauskas keliauja po pasauli.

auksinas praeitą sekmadieni buvo plati: 
prie visų Chicagos lietuvių bažnyčių.

illO’

organizacinę pa- 
leri tori joje nacio-

P'

sius penkis metus Truchanas upę.
Truchanas privažiavo prie 

Shahano upeliuko ir išlipo. 
Ten sėdo į savo kajaką ir lei
dosi žemyn. Visą laiką įraukė 
nuotraukas, jei pastebėdavo’ 
ką nepaprasto, gražaus ar re
to. Kartu su Trachanu šį kartą 
važiavo dar vienas geologas 
kuris domėjosi kalnų plyšiuo
se gyvenančiais ’, .vairiais pauk
ščiais ir vorais
vienam yra nurodęs retas 
tos vietas,'gėlės ir gyviuS.

_ . Truchanas priplaukęs prie 
upės šakos krioklio, iškrito iš 
kajako ir panėrė į putojantį 
vandėhj. Pakrantėje likęs štir’

lankė druchano,-' išplaū ’ dysis ■ Tasmanijos

su . šeimai-pralęido • sekmadie
nius prie Pedeš ežero- Dauge-

A f J Į ‘ v/ if i * *
lis'šti jub 'teii'sūsipažino. Gale- 
jb'gftfžfų istorijųij>‘ašakyti apie 
vaikiis*''su kųriaisijis. - vakščio- 
davo paupiais ir poežeriu. At
važiuodavo su žmona, bet tie 
akmenys ’ irU įtikinės gėles 
jos;l<nęfraukė ’, sKąrtą pamatė, 
viską apžiūrėjo irfje.n- užtruko. 
Be to. ji būdavo labai patęn- 
kihtfą? ka-cf' gaišdavo' dieną-pra
leisti. be vaikų ir pailsėti.

JMan pavyko nustatvti. kad 
ltMiŽ inetų sausio 6‘ dieną, kai 
Pf ties' ežero'apylinkes' jau gaii 
bė'šjitaįJ ■Oras ir pavėsiais'ma- 
tčsii ^’ibirose.'.kąlnuosei? ir jpiU'- 
kuosę.Jjį-uch'ąpą§ žhiojo^ąd; yli 
deĮės^ęle^tros( bęiįdrovės .statys 
naujas užtvankas "ir, niekais j ‘*4';l i I - a f * -pabers‘didžius 'gražius gamtos 
plottfš!1^ Amk^efati FTruchahaš 
sėsdavo Į savo kajaką Pedes 
ežero vandenyse pasileisdavo 
žemyn. Keliai jam buvo žino- 
mt,. ne^-bujyę) padaręs Retesnių 
nupjtra^kė; apie vandenis, me
džius iE akmenis. Nevieną kar
tą jis skaitė paskaitas''Al^''Tik' 
savo tarnybos pareigūnams, 
bet Hobarto ir kilų apyMjikių 
gyventojams. Tos paskaitos 
būdavo spausdinamos pietos* 
laikrašiuose ir žurnaluose.’, La^ 
bai dažnai straipsniai būdavo 
paįvairinami puikiomis Trucha

Truchanas ne 
gani

izoliuo-

i nacio- 
iose vi-

HOT SPRINGS’: ARKANSAS '"ST? S
r , va. Aukos buvo renkamos prie

per radijo va- riškos daines be’ maršai buvo koplyčios_ sekmadieniais, o ki-
— perduoti tos dienos transliacijo-, ĮCinjs dienomis buvo važinėja- 

je. Ateinanti Laukit j lėvynę’p1ia p0 namus. Čia daug pasidar- 
i adijo valandėlė bus, girdima :,j)avo Vytautas Tamošaitis, BAL- 
gruedžio 9 d., 9:3(1 iš ryte' per 
KGUS FM radijo stoti, banga 
97,5. Programos vedėja Salomė
ja šmaižienė, rekordavimo tech
nikinis tvarkytojas — Petras 
šmaižys, kasininkas — Antanas 
Kruklys, sekretorius — L. Saba
liūnas. Revizijos komisija — 
Kostas Marcinikus ir Antanas 
Zubąvičius. Vietos ir spaudos 
žinių skaityme talkininkauja 
pasikeisdami L. Sabaliūnas ir A.
Zubąvičius.

Lapkričio' 25 < 
landėlę “Leiskit į Tėvynę” 
Lithuanian Broadcasting 

kalbėjo Petras. Maldeikis, 
Nepriklausomos Lietuvos ka
rininkas, tema — “Lietuvos Ka
riuomenės 61-oji sukaktis”. Visa 
valandėlės programa buvo skir
ta Lietuvos Kariuomenės 
lei paminėti bei pagerbti tuos, 
kurie kovojo už Lietuvos laisvę 
ir prisiminimui visų karių, sa
vanorių, šaulių ir partizanų, pa
dėjusių save' gyvybės auką ant 
Tėvynės aukuro. Poeto Jono 
Aisčio patriotiniai posmai, ka

šven-

Fu Įgaliotinis, jam padėjo An- 
L-nas Bertulis. Hot Springs lie
tuviai, nors daugumoje persi 
ninkai, noriai, pagal išgales, au
kojo, kad prisidėjus prie šalpos 
darbo, kuri jau 35 metus vykdo 
BALFas.

Visiems buvo, aišku, kad di- 
dentas; laukė Trti'chaho,■ išplaū ’ dysis; Tasmanijos gamtos, ži- 
ikiančio iš vandens, Truchanas . novas buvo žuvęs. Nelaimės 
buvo geras, plaukikas ir stip-: vieton susirinko būriai, žmo 
rus vyrąs, Ne vi.eną kartą, jis nių, nėrė į vandenį, bet tyri- 
ilsigelbėjo iš panašios nelai- nėtojo nerado.
niės, bet 'šį kartą jis-nepajėgė ' Trė'ią dieną susidarė dido- 
iškilti. ’ Studentas^ dairėsi ap- kas būrys žmonių, sunešė že- 

, linkui,jeidosi žemyn,žiūrėjo ap-; mei versti mašinas ir nutarė 
linui, šūkavo ,bet niekur gani- i užversti upelį, padaryti ūž
tos tyrinėtojo nepastebėjo. ’ tvanką, kad upelio vanduo nu- 
Tuojau sėdosi i mašiną, nn.va- i sektų.
žiavo į Pedes ežerą ir ten

*' - • * - -i- t* •’ -* * ■ ’ - r resantiems’ žmonėms papasa-j chano mokinys ir draugas, pa- 
oojo apie nelaimę. Jis sėdo ton j stebėjo krioklio duobėje apsi- 
pačion mašnon su kitais 3 Tru- kabinus nulaužtą medį; Tru- 

visj chano lavoną. ,
(Bus. daugiau)

chano-^draugais nuvaživo ' 
nelaimes'vieton. Bet nieko jie 

' pastebėti > negalėjo. Netrukus _ 
atvažiavo kita mašina, bet' ir 
tie ‘nieko nerado.. U

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 combinesthat 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.
Extra strength with safety. That’s common sense. That’s Anacin.

nr-bMD / - .

-TRYS NAUDINGOS
KNYGOS

dabar Laikas įsigyti šias nupigintas
1 IR LABAI NAUDINGAS KYNGAS:

1 — Leonardo šimučio 
AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

.-500 psl. Kieti viršeliai ____ ________  $5.00

__ 2 — PreŲ’.T. B. Končiaus_ _ 1 
ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS

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

3 — Henriko T. Tamašausko
LIETUVIŠKASIS PAMARYS

340 psl. Minkšti viršeliai ........   $6.00
. . Su žemėlapiu, daug paveikslų.

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

’ NAUJIENOS
_1739,S. Jlalsted St, Chicago, IL 60608

Petęr Dąnbrovolskis , Tru-

Amerikos Lietuvių 
Hot Springs . skyriaus 
suorganizavo laiškų 
H. C. Rezoliucijos 200 
jo ■> alstybių klausimu, 
apie 80 laišku Senato
Reikalų Komiteto pirmininkui 
senatoriui Frank Church.

S. Šmaižienė

Vietos meno galerijoje “Fine 
Arts Center”, 815 Whittington 
avė. šiuo metu vyksta metinė 
paroda, kuri tęsis iki gruodžio 
16 d. Šioje parodoje dalyvauja 
Julija Zdanenienė, kuri už vieną 
savo paveikslą laūnėjo vieną iš 
keturių pirmųjų vietų, skjrtų 
skirtingoms meno kategorijoms, j 
Su . medžio skulptūrų darbais■ 
parodoje taip pat dalyvaują 
Petras šmaižvs. Abu vra South-1• ‘ *] 
ern Arjists Association nariai. < 
Parodos lankymo valandos kas-j 
dien nuo 10-4 vai. Sekmadie-! 
niais nuo 1:30-4 vai. Įėjimas! 
nemokamas.

JAY DRUGS VAISTINE
2759 W. 71st St., Chicago, III.

» 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 vai. vak.
D. KUHLMAN, B.S., Registruota* vaistininkas

Tel. 476-2206

MIMAI

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jmimiam, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų Ir Intymln nnvtyJli 

(prašymai, paimti U gyvenimo. Lengva* atillua, gyva kalba. sracai liteliu 
150 paL Kaina S2J0.

Or. Juacaa B. Kenčiu®, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvei utorijm 
antranki nuo pat «enųjų amiin iki pokario ■etų. Vidutinio formato. 14? 
mL, kainuoja JQ.OO.

Dr. Joms B. Kenčiu*, VYTAUTAS THE GREAT. Titorinui DLK Vj 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvo* valatyoea ir jo* kaimynu '■•torlji 
Ill pel. Kaina $3 00. Kietai* lieteliai* $4 00.

Dauguma knygų yra tinkamo* dovano* Įvairiomis progomis. Jaa b 
rita* knyga* galima laigyti atsilankiu* i Naujiena* arba a tai nn tu, čeki ai 
olnlgine perlaida

I7»t *•»!» Hatet*4 Street. Chtoeve. IK <•«*>

Tarybos 
valdyba 
rašymą 

Pabalti-
Išsiųsta 

Užsienio

Never too sudden, never too slow 
— this remarkable little piH stimu
lates your system’s own natural 

- rhythm Gently, comfortably, over
night In the morning, you're right 
back on schedule Smoothly, com
fortably. every time. That's why 
they call Ex-Lax pills the overnight 
wonder. That's right. Ex-Lax pills1 
For occasional use 
Take as directed.

j DR. ANTANO J. GUSENO R A ŠTAI j
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI (DOMIUS GYDYTO“ ’

JO, VISUOMENES VEIKĖJO IR RAiYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. J. OucMn — MINTYS IR DARBAI, 25® p*L, Ueči*nčin« 1908 

metų {vykiai. Jablonakic Ir Totoraičio jauna* dienu Ir ruiri 
rtpinlŠA-____—,____________________________ U.M

Or. A. J. Ovt»»n — DANY Y S, Jn priežiūra, aveikata ir treti*
Kietai* rtrteUala, vietoj* M 00 dabar tik fJ.M i
Klnkitat* virte llal* tik _SlAt , Į

Dt. A. J. Ov»~f- — AUKOTA KULTOKA — SIAURO* tMONH. į
Kelionė* ** Rnropa |*pfldii*l. Dabar ak __________  «!_•• į

SaUsMt top pat e*tev, *t»lv*»fvi i»k| «rfe« •rtert prto į
3Mrr*4Tf»« ktlM* Sic. p*r*l imtum*

NAUJIENOS, ij
17S? &». HALSTKD ST, CHICAGO, DLL. 0551

..l -i ■ ,*WMlĮ.M,^*,w,—^l , „ .^,IIl ..........„^y ,

KGB kapitonas Aleksei Mjagkov 1971 m. iš kumunistinės Rusi
jos pabėgęs j A’akarus. savo knygoje ‘‘Ins.de the b.(6i a'skleidžia 
Saugumo Komiteto prie Aukščiausio J'SrlS statuto slaptus ipa- 
reigojimus KGB agentams. Kas lie'ia Liutmui s juaz.u ve.klą 
Vakarų išririjoje, išskirtinai ncpaCkimų’n tauhi tarpe užnkcen-

mi l>ai>altieėiai tad, slaptoje m-itrukcijoje KGB <1 ubuolojai 
igojąml sekančiai:
K' B .įpareigota kovoti prieš užsienio antisovietmų nacio- 
r.ū’lstu centru veiklą ir prieš r.ntiso*lėtinius racionalistinius 
centrus Sovietų S-gos teritorijoje.

2. Kovojant prieš užsienio antisovlėtinius nacionalistu centrus, 
jparfe'iigojama juos išardyti.

3. Sustiiblyli užsienio organizacijų teikiamą 
galbą ir ideologinę paramą Scvetų S-gos 
n i; 1 is t ini a m s ele m entams.

1. Nnciona’istus “ideologiškai nuginkluoti’’.
tinkamai parengtą medžiagą.
Imtis priemonių suskaldyti ir sunaikinti jų grupes ir 
ti aktyviuosius nacionalistus.
Tam skaldymui ir nuginklavimui reikia infiltruoti 
ralistų organizacijas KGB agentus, kurie išryškintu
daus skirtumus ir sukeltų taip nacionalistų grupių nesu
tarimus.

7. Su pagalba patyrusių KGB agentų stengtis užimti naciona
listų grupių vadovybę.

8. Įžymiuosius nacionalistus sukompromituoti jų kolegų aky
se, sukeliant itarima, kad jie bendradarbiauja su KGB. i
Mums, lietuviams visus šiuos 8-nius paragrafus reikia ypa

tingai Įsidėmėti ir nuolat turėti savo sąmonėje. Įžvalgiau įsižiū
rėję Į įvykius lietuvių tarpe pamatysime, kaip risi šie 8 paragra
fai su šėtonišku tikslumu yra pritaikyti ir vykdomi musų mo
ralei sunaikinti.

Neskaitant mažo procento raudonųjų padlaižių, kurie įsifil
travo į mūsų tarpą masei traukiantis nuo raudonojo teroro, visas 
mūsų emigreerniskūnas buvo vienalytiškai ir sąmoningai patrio- 
tiškes. Visi vienbalsiai, kaip vienos tautos broliai ir seserys, aiš
kiai supratome situaciją tol, kol “svečiai” ir visokio plauko “disi
dentai”, “instant nuotakos”, mokslininkai”, studentai” bei “me
nininkai” iš už kruvinosios uždangos nepradėjo mus lankyti ir 
mes patys, nostalgijos paveikti, naiviai kaišioti savo nosis Į ana
pus.

NEBŪKIME NAIVŪS IR APSIŽŪRĖKIME GERAI. Įžvelki
me i kiekvieną mūsų tautos pulso aspektą, i mūsų susiskaldymus, 
neapykantą vieni kitiems, be jokios logikos sveiku protu nebesu- 
vokiamus mūsų pačių veiksnius ir pamatysime, kad tie 8-ni KGB 
paragrafai puikiausiai ir veiksmingai veikia mūsų sąmonę, kad

K.G.B. TIKRAI YRA MŪSŲ TARPE.
BUDĖK IR BŪK BUDRUS LIETUVE

• Būkime Įžvalgesni, sekime “svečių” elgesį, lietuvišką ir an
glišką spaudą,- visą kas darosi aplink mus ir darykime teisingas 
ir patikrintas išvadas kas tikrai kaltas dėl mūsų tarpe vykstančių 
nesusipratimų.

ATPAŽINKIME TIKRĄJĮ PRIEŠĄ, kuris mūsų tarpe kelia 
visą velniavą ir iš mūsų naivumo besijuokdami kelia užsienietiš
ko šampano’ stiklą Maskvoje.

JUNGTINĖ LIETUVIŲ OPOZICIJA PRIEŠ KOMUNIZMĄ

ggjg

I urime po kelias 
RETAS KNYGAS

Kun. M. Valadkos UŽ LAISVĄ LIETUVĮ
Minkšti viršeliai, 410 psl.__________ $ 10.00

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

Minkšti viršeliai___ $10.00

A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA.
Minkšti viršeliai_________________ f 15.0d

4. J. Laukio ORAKULAS. 414 psl.
Minkšti viršeliai _ ____$10.06

Čekį reikia išrašyti:

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

Pridėti doleri palto išlaidoms.

i m. M^uJiiMOt, csiC£?-ę Si ILL Wednesday, December 5, lfi7%
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drovė, 1738 So. Halsted St., Chicago, 
UI. 80008. Telet 421-8100.
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Armagedono kova dėl tautos laisvės
MM

&

P. J.. SIMONELIS

Jhicagoje ir priemieačiuote;
meun^_______
pusei metu ___
trimg iMUeli&ZOS 
vienam mėnesiui
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uk months, $10.00 per 3 months. In 
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three months. Canada $33.00 per year; 
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u visupmęnė ląulda pQ§r|X- GarĮlauskas^ ^ĘHos 
nt vardftis tų 50 asmėrW,mus “F. Paž-lš/s 3vVtM$d*ž

nėrimu 
kelbiant 
kurie būk sudard tokį rengimo 
komitetų. Tie gandai skelbia, 
kad t rengėjai esą “Tėviškės” 
draugijos nariai. Gai tai ne tie-

lirekto- 
urnalo 

redaktorius A. Viršulis, Lietu
vos -prekybos laivyno cyįršinm- 
kąs A. Ranianauska^e Vilrvpus 
universiteto docentas įSč/ Rybą-

Šio mėnesio 8 dien’ą, ateinantį šeštadienį, Baltimorėje, f 
Md., susirenka VLIKo Seimas šiemetinės sesijos, spręsti 
svarbiems Lietuvos laisvinimo klausimams, ypač gi 
VLIKui ruošiantis Madrido konferencijai, kurioje gali 
būti sprendžiamas mūsų tautos likimas likiminėse ko
vose su jos priešais*.

Linkėkime VLIKo Seimui sėkmės jo sesijos darbuose 
ir padėkime jam, kuo- kas galime, juose bent jau sudary
kime jam palankias moralines sąlygas^ šiltą atmosferą 
visuomenėje, kad Seimas jaustų jos užnugarį ir būtų ge
roje nuotaikoje sesijos darbui.

Atminkime, kad mūsų kova .dėk tautos^laisvės — tai 
Armagedono kova, kurią mes vedame jau ketvirta dešim
tis metų, o dabar Madride gali būti jos lemiamasis mūšis.

Kas gi yra tas Armagedonas ir jo kova apskritai?
Armagedonas, hebraiškai Armageddon — tai seno

sios Palestinos kovų su savo priešais didžiulė aikštė,karo 
laukas Har-Megiddo- kalne, kur izraelitai, pagal jų le
gendą, vedė žūtbūtines kovas su savo priešais kovas; 
kuriose buvo sprendžiamas jų tautos likimas ir kara
liaus laimė.

Šiandien’ ArmagedoifSš turi jau platesnę sąvoką. Šiuo 
'žodžiu vadinamos visos dramatinės kovos gėrio su blogiu, 
tiek tautų su tautomis; valstybių su valstybėmis^ net ii 
gėrio su blogiu nuolat bevykstanti kova kiekvieno žmo7 
gaus sielęje. Armagedonas, kaip gėrio su blogiu kovos 
simbolis, minimas ir Apokalipsėje (16:16).

Kada -žmogus pagalvoji, kas dedasi šiandien mūsų 
pasaulyje, Irane ir kitur- ypač -despotinėje Sovietų Są

jungoje,--visoje jos raudonoje imperijoje ir jos santykiuo
se su kitomis vąlstybėųiis^ tai visu nūogumibinatai Arma- 
-gedono kovas; matai jas valstybių^tautų gyvenime ir 
-tarptautinėje bendruomenėje. Kai ąpsižvalgąi mūsų tau
toje, ypač gi mūsų išeivijoje, tai išsigąsti, pamatęs, kas 
dedasi pas mus. Visur, o visur matai Armagedono kovas 
gėrio su blogiu ir nuliūsti, pamatęs, kad beveik visur 
laimi ne gėris, o blogis.;.

Ir kai pagalvoji, kaip mes rengiamės tai Armage
dono kovai dėl savo tautos laisvės Madride, tai nuleidi! 
rankas ir griebies! už galvos. Matai ruošiamus iškilmin-1

TARYBINIAI KONCERTAI, SVEČIAI
IR JAUNIMO CENTRAS

Jau Kelintą kartą, skaitau jam patarnavimas naudingas, 
Draugo pranešimą, kad Jauni-j kadangi lietuviai savo tarpe be
rno Centre yra. ruošiamas Va-į sipiaudanii, mažiau kreips dėme- 
clovo Daunoro, buvusio disiden-Įs.o j tai, ką okupantas, okupuo
to koncertas. Sakau buvusio-, i toje Lietuvoje išdarinėja. Be to, 
nes pagal Tomo Venclovos pa-jnereik pamiršti ir artėjančios 
reiškimą “Tėviškės Žiburių“ re- Madrido konferencijos, kad Va- 
porteriui (žiūr. lapkrč. 22 d.) vlovui Daunorui, noriunčiam iš- 
jis jau nėra tokiu. “Atrodo — vykti Į Vakarus, Maskva jo ne
pareiškė .jis —. iš vėlyvesnių jo išleidžia, varžo jo teises. O kad 
laiškų, jis jau truputį kapitu-i tokio ji ten kaltinimd neturėtu, 
lįuoja: sakosi norįs išvykti tik j žinoma, geriausia jį pasiųsti 
laikinai ir skleisti tarybinio me-'Amerikon koncertuoti.
no garbę”. .Taigi, sapienti sat:Į Be to, ne paslaptis, kad šiuo

Taigi, jis ir atvažiavo Ame-j koncertu mūsų ko’ioborantai su 
rikon, šešioms savaitėm. Atvy
ko" ir Chičagon skleisti tarybinio 
meno garbę. Atvažiavo žinoma, 
ne savo noru, bet siunčiamas ir 
kelionpinigiais aprūpintas, Mas
kvos propagandos komisariato. 
Kad patarnautų okupanto sie
kiui, Įneštų išeivijon didelį er
zelį, skaldytų jos vienybę. Toks

sa, o (ik gandai, bet kol rengėj ų kovas, gėlių ūki □ direktorius-Ą; 
vardai nėra atskleisti, tokie ir Jarašiūnas. Autoriųjų: j .tęįąių 
panašūs gandai visuomenėje ga- agentūros Lietuv£)jetyadf>WtA 
Ii sklisti. Jei tai tikrai būtų tie- Leikauskas. Be šių dap Jyjivp Ji, 
sa, būtų tikrai liūdna, kad Mas-j Kalikauskienė, Ek .Pu,edžius,Att 
kvos “generolas” turi savo draw*j šabanskis, S. Mažeiką,'-
gijos narių, net Amerikoje. Bėt, Be to, svečiaT:iš Lietuvos r ttft 
iš tikrųjų, kniečia patirti kas gi rėjo visą eilę privačių*pitėrifiAfų 
tie bendradarbiautojai. kurie sutikimu su savo* lautiebiiHs.ti'ie 
kolaboruoja su “Rodinos” draw vykdavę prieš at po-vidšų- įirfėt 
gija? j minių. Atrodo; kad vieni ir ktffi

Šia proga, reikia išviešinti Šiuo bendravimu" buVo'^at&lkiAI 
štai ką, įę kartu Jiaųsti, kuo giįti”- (E. Tyl).
virto jėzuitų Jaunimo CentrasTaigi, kas g: .* (ig^s^tečiai ? 0 
Visi -* prisimename,*’kaip Ghica- 
gos lietuviai jį apgynė nuo ban
dymo Jame demonstruoti bolše
vikinius filmus. Apgynė tai ap- 

jgynė, o vis tik jame vyksta su- 
į sitikimai su okupantui parsida- 
! vėliais, kurie Chičagon atvyks
ta iš pavergtos Lietuvos. Ir ja
me, kaip “Vienybės’’ reporteris 

j rašo, kad neaiškios kompanijos
surengia su jais susitikimus bei 
vakarones. Tai liūdni faktai, kad 
visuomenės aukomis įrengtas 
Centras, jau tampa lankymosi 
vieta, okupanto propagandis
tams. ' '

H - -

Brooklyno “Vienybė”, lapkri
čio mėn. 9 dienos laidoje, štai ką. 
rašo apie tokių propagandistų 
apsilankymą Jaunimo .^Centre.. 
“Atvyko iš Lietuvos turistų gru
pė, kurią sudarė 25 dalyviai. Jie j 
buvo sutikti pažangiųjų, kartui

gi, visi iki.vien-jM^MaskttHĮįkA 
pagandos komisariato s rudi
niai. Užimą augštus postus^įik- 
ri, komunistų p^rtųc^^į^gai. 
Baigę augštus ^tą^ky.ojė .• propa
gandai skleisti mokslus. ?R£gdr- 
tažę’ įtalpintas' rr^^ųu^^- 
kos, vienoje, jų,sąĮį^.įun^yįės 
grupės vadovo > Vytauto, ĮLeiitsi- 
šo sėdi su žmona'ir’ chicagretis, 
solistas Jonas Vaztieiis) H ..H < ?

Bet-šia proga* ržikijUpykla:us- 
ti, kaip-galėtų'|jffš5teisrftff*tėte
liai jėzuitai, ar?gi,: be "jų’ žinios, 
tie mūsų' tautos 
nimo Centro' ka^nėje^'^iiflfeho- 
jo kavutę suJcrupn^celUi^ j^urie 

; atvykę Amerikon, pirmiausią 
buvo svečiais JAV. pavietų Są
augos draugijos; yadų. Jąi-$ift 
dnas .nusivylimas ]igtjįvškęšs.vi- 
suomęaės kuri-tikėjo;ajo-Gsitro 
iglebėjai&,<-mairdydamį?'^kad jis

įereik pamiršti ir artėjančios 
Madrido konferencijos, kad Va-

Maskvos samdiniais, dar kartą 
bando galutinai sulaužyti lietu- 
viškes visuomenės 
mą, kad Jaunimo 
virstų. Maskvos 
centru. O jėzuitų 
minėtiems kolob. labai tinkama 
priedanga vykdyti okupantui 
klastingą • propagandą, va, žiū-

pasipriešini- 
Centras ne- 
propagandos 
vienuolynas

gus pietus ir vakarienes po šimtą dolerių už lėkštę daug 
menkesniems tikslams, ir tų pačių “pietautojų” bei ‘va- 
karieniautojų” po dešimtikę tautos laisvinimo reikalams 
Vasario 16-osios progomis ir pan.

O vis dėlto sustokime ir susimąstykime apie lemiamą 
mūsų armagedonišką kovą, kuriai vadovauja mūsų tau
tos atstovybė VLIKas, ypač šiandien, kada jis ruošiasi 
Armagedono kovai dėl tautos laisvės Madrido kovos lau- 

i ke kur gali būti sprendžiamas mūsų tautos likimas.
1 P. Stravinskas

rėkite ir tėveliai jėziutai su mu
mis.

šis koncertas dar kartą duos 
mūsų visuomenei pamatyti ir 
nustebti, kiek mūsų tarpe yra 
nesąmoningų žmonių, nenusivo- 
kiancių okupanto klastos^ To
kiu pasimetėlių mes turime ne 
vieną. Ir kas skaudžiausia, kadi 
jų tarpe yra tokių, kurių vardai 
žinomi, kaip veikėjų visuome
nėje, kurie reiškiasi ir kultūri
nėje prityj e. Ir tokių, kurie vie
šai suvažiavime pareiškia: “Aš 
ėjau ir eisiu Į tokius koncer
tus!” Taip pat, ir net patriotinių 
organizacijų narių.

Sakysim, kad ir toks spaudoje 
skelbimas; Į Vaclovo Daunoro 
koncertą, Jonas. Vaznelis, savolįį 
krautuvėje pardavinėja bilietus. 
Į koncertą, kurį, kaip žinome, 
rengia okupantas, žinome ir to 
renkimo tikslus. Ar gi, Draugo 
ar Margučio redaktoriai to ne
žino, ko Maskva tokiais koncer
tais siekia? žino taip pat, kad 
ne Vaclovas Daunoras ji rengia, gyįg” ? 
O vis tik jį reklamuoja kviesda- Bauaitytei,, sudainavo linksmų 
mi visus jame dalyvauti Ar gi,’dainelių (viena pačio • ekskūr-* 
tėveliai jėzuitai to nežino, kam santų. vadovo - kompozitdriaus 
jie išnuomudja jaunimo Cent- Vytauto Laurušo sukurtą); Bro- 
ro salę? gramai vadovavo ir pati poezh

Tiesa, Chicagoje sklinda labai jos padeklamavo Vilniaus telę- 
nemalonūs gandai, kad šis ano- vizijos pranešėja -— Stasėį.StąU- 
mmiškas komitetas, kuris ren- kevičienė. Gana įspūdingų eilė 
gia Vaclovo Daunoro koncertą, raščių paskaitė poetas Algis 
ji rengia su “Rodinos” — “Tė- Baltakis, 
viškės draugijos” žinia, kuriai Grupės vadovas komp. Lau: 
kaip žinome pirmininkauja, mū- rušas pristatė svečius iš Lietų- 
sų tautos Maskvai parsidavėlis, vos, kurių priėmime dalyvavo * PATS SKAITYK IR* DAR-KI- 
jos “generolas” P. Petronis. Jei 15. šalia jau minėtų, buvo Min- TUS PARAGINK SKAITYTI 
šie gandai yra teisingi, tai su ties knygų leidyklos direktorius DIENRAŠTĮ “NAtTJIENOS”

. ' a _■ .5 c x :s----------------------- —. . . --------rdtaiy -f rf----------------

su JAV Sovietu Sąjungos dfaįJbu%^ia^ia^a^^ Pa 
gijos vadais. Buvd. vaišinaihi|^l®^^;.?^bat<?;^’eW/Pa/£^
&\J-~ -------—------- --------------- —

Governor’s Inn restorane. Bet 
gi, reikia nustebti, kad šiems 
“svečiams” atvykus " Chičagon, 
neaiški kompanija surengė " su
sitikimą Jaunimo Centro kavi
nėje”. ,/ ' ‘ ‘ ;

Reporteris rašo: “Nedaug ką 
daugiau publikos buvo Jaunimo 
Centre, o gal del l’o, j og' rengė
jai neturėjo laiko apie šį susi
tikimą pranešti, ‘Publika čia bu
vo jaunesnė ir todėl abipusis ry
šys geriau vystėsi.

Atvykėliai chičagiečiųš; pra
džiugino su programėle, kuri ,iš- 

j sivystė gana ■ ekspromtai’.’ • .0 kas 
tie buvo svečiai? “Kauno (Muzi
kinio teatro solistė Jonė Ragai- 

, akomponuojant;? Aušrai*

gejo samdimar’ kofoWr'dntaihš 
rengia pEOgrmnąAMžūengali -pa
siteisinti ir- 'Jonas1 VtržrfeJis dėl 
kolabor'i avinio fsū?'MksJtk<& Sam
diniais, 'Kokią- turėtų sjfe pSjžAJš- 
ti gėdą, ,kaP'fnūš‘ąrr^ayergtįėji 
broliai rėžis to upjė pfiėš Sūpau
to, atneštą vergiją,.kai šįiųtai jų 
pūdomi kalėjimuose' ir ‘kahkih'a- 
mi Sibiro koncentracijos stovyk
lose, ' bei psreHiafriHėše’ ligoninė
se, tai Jonas Vaznelis bičiuliau
jasi su tais,“ kurie tarnauja tam 
kruvin'am mūšqJ,taifl6š,*fironui.

Tik.rai, męs.:JieTųyfai? esame 
kantrus ir did’eli tdięraniži..,.Ka- 
žin kaįp. būtų pasięlgę ĮŲjl^rio 
laikais^’sakX’sfm. Wd Ar -jfrincū- 
zar sū* savo taūtibč‘Siš* kt>ibbo- 
rantaiš? ’ Jei’ būt h-MiaAv,-* kaft ’ 
solištdf ■bicĮuliai^si^šu Trrtlžri- 
ninkais? Kur' rffusų patrio
tai?'. Kodėl jie OA/įi'tif'vrą 

spauda nebylė? ^odęįji neinfor- 
-mucja mūsų išei-viškos -visuo
menės? Kur. b?IWĮ mūsų patrio
tinių organizacinį jatlfovųA Ar 
Ir:jie sėdi ant iyoęos, jiežino'da- 
mi kurion kėdėn--^ėsti-?n . .tpt

VINCAS STAUGAITIS

Krikščionys demokratai svarstė
svarbiuosius išeivijos klausimus

LIETUVIU KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ SĄJUNGOS 
TARYBOS SUVAŽIAVIMĄ PRISIMINUS

(Tęsinys)

X. Darbų tvarkoje numatytąjį politinį po
kalbį aktualiaisiais klausimais pradėjo ir jam va
dovavo buvęs LKDS pirmininkas A. Kasulaitis. 
Jam padėjo* vakaro šeimininko, vietos skyriais 
pirmininko Antano Garko pakviesti ALTos centro 
valdybos pirmininkas ir anksčiau taip pat buvęs 
LKDS pirmininkas d r. Kazys š’dlauskas, LKDS 
centro komiteto pirm. Vladas šoliūnas, d r. Dan
guolė Tamulionytė ir LKDS vicepirmininkas Pra
nas Povilaitis-

A. Kasulaitis savo įžanginėje kalboje pareiš
kė, jog mūsų laisvinimo ir kitokia veikla vyksta 
dviejuose fonuose: tarptautiniame ir savajame.

Tarptautiniame fone- nežiūrint gražių žmo- 
ųa. teisių kovos proveržių, sandarbiavimas su 
komunizmu vyksta vis greitėjančiu tempu. Ar jį 
vadinsi tdtų tiesimu ar detente, pataikavimas ar 
net tiesiog sandarbiavimas su sovietais (vėl kvie
čių pardavimas) yra jau tapęs JAV ir apskritai

nuostabu, kad nors SALT I buvo grynas nesusi- 
Vakarų politikos nepakeičiama dalimi. Todėl ne-’ 
pratimas, nes sovietai tos sutarties visiškai nesi- 
la'kė SALT II yra lygiai toks pat nesusipratimas, 
į kurį skrendama kaip peteliškė skrenda į liepsną.

Žinoma, tokioms sąlygoms esant, lygiai ne
nuostabu, kad sovietai labai greitai vejasi JAV 
(o gal jau ir pasivijo) strateginių ginklų skaičiaus 
ir jėgos srityje* tuo būdu išstatydami visą pašau1! 
didžiausiam bandruolinių ginklų pavojui.

XI. Helsinkio aktai, nors dabar ir labai vy- 
! kušiai panaudojami pavergtųjų tautų laisvės ko- 
. votojų tuose kraštuose bei emigracijoje ir disiden
tų pačioje Rusijoje, iš esmės nėra pozityvus 
faktas- Juk gal geriau, kad jų visai nebūtų buvę, 
ar jų paragrafuose (“krepšiuose”) būtų aiškiai 
reikalaujama laisvės Lietuvai ir kitoms paverg
toms tautoms bei garantuojamos žmogaus teisės 
lietuviams ir kitiems pavergtiesiems, juųs minint 
vardais. Žinoma to sunku buvo tikėtis. Ir nesu-

J

laukta. Bet už tai tas neturi būti laikoma išskir, 
tinu Vakarų demokratijų laimėjimu.

žinoma, be jokios abejonės Šviesiausias pra
giedrulis tarptautiniame forume yra Jonas Pau
lius II, tas išskirtinis lenkas popiežius, kurio as- 
menybėn įausta ’r lietuviškų ataudų.

Jo kova už žmogaus teises, jo antikomunisti-

’ nis nusistatymas, jo kelionės ir atsivėrimas pašau- . Negalima pateisinti tolimesnes kai kurių T J 
liui, o svarbiausiai jo išskirtinis palankumas lie- vadovybių sluoksnių pastangas; ir;tolįaų; siekti po 
tuviams yra tikrai retas ir labai šviesus pra 
giedrulis.

litinės hegemonijos aukojant šiam- tikslui, kitus 
— pagrindinius — pagal prigimtį pirminius už-

XII. Lietuviškame fone rūpesčio kebą mino
rinės spalvos- (Apie išeivijos pozityvius atsieki-

Įmus Kasulaitis kalbėjo popietinėje sesijoje.)
Gal daugiausiai sukrečiantis faktas yra tas, 

kad išeivijos nutautėjimas vyksta nesulaikomai. 
Dar daugiau — proporcingai didėja. Nežiūrint vi
sų pastangų, kongresų, lietuvių dienų, mokyklų 
ir t.t., nutautėjimas kaip vėžys ėda išeivijos kūną 
be jokio pasigailėjimo.

Iš kitos pusės, išeivija emigracija, net ir ta, 
kuri išlieka lietuviškoje orbitoje, keičia savo vei
dą. Vyresnieji išeina užtarnautam poilsiui ir pa
mažu išmiršta- Jaunesnieji užima vis daugiau va
dovaujančių vietų. Daug jų jau iš Lietuvos t’k 
vaikais atvažiavę. Daug jau Lietuvos net vaiko 
akimis nėra matę. Žvilgsnis į lietuviškąją proble
matiką jau yra iš kito kampo.

XIII. šitokiame fone mes ne tik dirbame 
laisvinimo darbą, bet bandome pratęsti Amerikos 
lietuvių gyvybę. Jau pats savyje š’s darbas yra 
nepaprastai sunkus- Tačiau pridėjus sąmoningą 
savęs žudymosi procesą, jis darosi beveik ne
įmanomas.

davimus. ' . : ~ ■
Jokiu būdu negalime pateisinti-nei< ALTos bei 

VLIKo griovimo, nei tą griovimą sąmonihgai ir 
sistemingai vykdančiųjų asmenų, jų grupių ir 
organizacijų

Lygiai. negalima pateisintu bendrdddrbiavimo 
su okupantu, kurio reiškinių nemaža/nežiūrint 
kokiais, tariamai svarbiais motyvais'ptiok^ sahdar- 
biavimas yra teisinamas. *

Šių esminių problemų neišsprendimai Išeivi
ją privedė prie to, jog ji jau, taippą housp 
divided against itself”. Skilimo nuodai nuodiji 
visą išeiviją ir jąliąikina, meniną, .semia jos jį 
gas’ ir energiją. < ■■ ■■■/, į

XIV. Gyvose diskusijose dalyvavo vis£ e»įe 
vakarienės dalyvių: ALTos pirm. Algimantas 
Pautienis, LB apylinkės pirm... Jurgis’. Mąlskis, 
dr* Augustinas Idzelis, J. Darnusis, Vytautas Ja- 
nuškis, Jonas Nasvytis, LAS Vyr. valdybės pirm- 
Marijus Blynas, E. Alšėnienė, K. Korąlis^ dr. Vik
toras Stankus, kun. J.

(Bus daug’aū)
BIZNIERIAI PRAŠOMI GARS1NTIS NAUJIENOSE^
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.. Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai 
KIEKVIENĄ ŠIENĄ BUTINI KRIkSCIOMUI

; . KAS YRA MIRTIS?
Kada ir kur atsirado mirtis? Atsakymas Romiečiams 5:12: 

“Per vįjfią žjftogtį nuodėmė įėjo į pasaulį ir per nuodėmę mir
tis”. “Nėš nuodėmės alga yra mirtis”, ne amžinos kančios (Ro- 
miečrėjnė 6-:£3). Todėl mirtis reiškia gyvenimo pasibaigimą. Salia- 
tnoftė Mdk. 9:5 parašytai “Gyvieji žino, kad mirs, mirusieji gi 
ftPekft ftėbėžlftb”. EšifltūėjU laiku mirtis yra neišvengiama. Bet 
mėilThgisiš Dievėš .yra pažadėjęs prikelti numirusius. Todėl šv. 
Rašte Įnirtis dažnai vėdinama miegu. Psalme 13:3:. “Pažvelk, iš
klausyk manė, Vtėjpatiė, mano Dieve. Pašviesink man akis, kad 
rieėžmlgėlau Mirties rhiegu”. Panašiai tikėjo ir skelbė Apaštalai: 
“O mes nenorime palikti jūsų, broliai-, be žin’ų apie užmigusiuo- , 
šiūi, kad rieliūdėtumėf’ (1 Tėsal. 4:13). Jeigu mirusieji miega, 
tš kllūMmasį kur? Atsakymas Danielio 1-2:2: “Daug miegan
čiųjų šelpęs dulkėse, pabus”. Mirusieji nėra danguje ir negarbina 
Ditvą. “Ne mirusieji giria Viešpatį’’. — Psal. 115:17.
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7. Kongresas griežtai protes- laisvės reikalą Madrido konfe-
luoja prieš sovietų Rusiic’s vyk- rencijoje ir kartu įtaigotų kitas 
domą okupuotoje Lietuvoje lie-1 vakarų valstybes šį reikalą pa- 
tuvių tautos genocidą ir nuola
tinius žmogaus teisių laužymus: 
tautinę ir religinę priespaudą, 
mokyklose, įstaigose ir visame 
gyvenime sustiprintą rusinimą, 
Lietuvos jaunimo mobilizavit 
mą į okupanto svetimą armiją, 
trėmimus'j Sibirą, kalinimus 
ar baudimu uždarant psichiat
rinėse ligoninėse. - --

8. Kongresas prašo Altos 
vaidybą kreiptis į JAV vyriau
sybę ir kongresą su urašyinu, 
kad būtų daromi žygiai sustab
dyti Sovietų Sąjungos vykdomą 
Lietuvos laisvės kovotojų per
sekiojimą.

9. Kbūgfesas aukštai vertina 
Amerikos Lietuvių Tarybos vei
klų Lietuvos laisvinimo srityje, 
kviečia visas JAV esančias ory 
ganižačijas ją moraliai ir finan
siniai Femti bei jungtis Į jos 
bendrą darbą laikantis anksty- 
besnių darbo padalos susitari
mų.

Kongresas kartu apgailestau
ja, kšd Altos politinį ’darbą 
šiihkinš šViėlnM'd ir k’iiltūPdš rei 
kalams įsteigta kita organižaci-

'^Gydytoji? i? -misuscas
Senini prZktHra. «»L. MOY«RU Tl«e^ 

Ofltti frrtalT

• p širmas. n. p.
■ i' . ..■> -A .» J. ‘ 9

ORTflOPĘDAS-PBOTSZISTASM W»’ - mSŽto: Wban-

af,.; 5-_i £ B-ii
,.ĮbG w*A M W ė****- ill. H429

remti.
12. Kongresas randa, kad 

veiksnių nustatyta bendravimo 
su okupuotos Lietuvos tautie
čiais forma yra nuosekli ir to
dėl kviečia lietuvių visuomenę 
palaikyti su savo artimaisais tik 
privatinio pobūdžio ryšius, žiū
rint, kad jie nepakenktų tiems 

^artimiesiems, o kartu ir Lietu
vos laisvinimo pastangc’ms.

13. Kongresas Įtaigoja tau
tiečius jungtis į jų kraštų poli
tini gyvenimą, pagal savo išga
les' veikti viešąją opiniją ir de
mokratinių vaistybūų politiką 
iriniančias institucijas, kad bu
tų pagreitintas pavergtųjų tau
tų laisvu apsisprendimu išsiva
davimas iš rusiškai sovietinės i 
okupacijos.

14. Kongresas skatina akade- 
niiiiį' jaunimą iše.vi'joje daugiau 
doniėliš politiniu ’mokslų studi
jomis, pasirenkant dalykus, ku
rie' Įgalintų ateityje dirbti di
plomatinėje tarnyboje, naudin
gose gyvenamam kraštui ir ypa 
tingai reikalingose atkuriamosO o

laisvos Lietuvos ihtėresams.
15. Kongresas prašo JAV vy 

riaušybę imtis ryžtingii pastan
gų, ka'd būld galutinai išlaisvin
ta Lietuva, Latvija ir Estija. 
AtldėlibjiniaS šitokios akcijos 
sū'darb gyvybinį pavojų toms 
tautoms išsilaikyti ir gresia pa
saulio taik&i ir fcvltūrai.

16; kongtešaš dėkoja lietuvių 
spaudai ir rūdijo Vūlėhdėlėnis ūž 

jLifeltlV'c^ bylos kėlihią, para'm?}

10. Kongresas paveda Ame
rikos Lietuvių Tarybos valdy
bai ir toliau aktyViAi Veikti-, kad 
ateinančioje Madrido konferen
cijoje būtų iškeltas Lietuvos 
klaūsiiiBš iY kSck lietuvių tautės 
nubiaHffiš lyžtaš ir tėišė nepri
klausomam gyVėnihiui būtų tei- 
gjaiiral šjiūėftrižidbiu. ' • —

11. Kongresas prASd dalyvius į
įvystyti O'er sAvo organizacijas' lėfeVittliho Vėiksftiahis ir vištib- 
laišku raš-vmo akcija vietiniams mėnėš huleikiiiią btidėLi tautos

(Tęsinys)

Mano tiesiame ka:p šauti mėdama mokslo pabaigą kuk- 
mokslo kelyje, man visai neti- liomis iškilmėmis, progimnazi- 
kėtai ir man baigus trečiąją kla-1 ja išdalijo baigusiems atesta- 
sę, Įvyko lūžis. K
važiavęs Įprastu būdu tėveliui 
atraportavau, kad laimingai esu 
perėjęs į paskutiniąją progim
nazijos klasę, kiek patylėjęs, 
sukauptu balsu tėvas tarė:;
‘Baik gimnaziją: keturių klasių 
kunigas — nekoks kunigas’.

Tuo pasakymu, lėmusiu ma
no areitĮ, netiesiogiai buvo duo. 
tas ir man klausimas: ar ir aš 
taip manau? Aišku, kad ir aš 
taip maniau, net nepagalvojęs 
ir kartu neabejodamas, kad ma
no paskutinis kelias bus vis tik 
į Kauno klierikų seminariją.

Nors mintis apie dvasininko' 
buitį many nekėlė entuziazmo, 
bet nesimatė ir kliūčių, dėl ko 
aš neturėjau būti kunigas. Kar
tu su kitais sukalbėdavau vaka- 

Iro poteri, kaip mama buvo iš
mokiusi. Nuo pat pirmųjų ma
no Palangon išvažiavimo metų 
su pagarba nešiojau mamos 
man užkabintus škoplicrius. 
Mėgau gegužines pamaldas. Kai 
mūsų bendrabuti lankydavo ka
pelionas Viksva, kartu su ki
tais bučiuodavau jo rankovę. 
Manojo dangaus skliauste nebu
vo jokio abejojimų debesėlio, o 
svarbiausia — taip norėjo tėvai, 

į Bet tuo tarpu -mano ir mano 
draugų daugumo keliai skyrėsi. 
Manasis dabar atskleidė naujus 
horizontus ir man buvo' šviesu.

1891 metų pavasaris gė’ėmis 
ir žaluma šypsosi iš visų Palan
gos kampų; išsaulėto dangaus, 
iš nušvitusios jūros, iš žmoniii 
veidų. Egzaminai baigti. Pažy-

namo par- tus. Trumpas, šaltokas inspek
toriaus žodis palydėti inokyk- 

! los auklėtinius tolimesnėn gy
venimo kelionėn. Tuo baigia
mas atsisveikindamas ir su mo
kytojais, - be šilto jausmo, nors 
nevienam mokytojų derėtų pa
sakyti padėkos žodis. Ar mūsų 
neišmokė dėkingumo, ar nemo
kėjome išmokti?

(Bus daugiau)

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

FLOKIDA

rėikalų Sargyboje.
17. Kongresas rmėširdžiai dė- 

Pėirt * ftėSdMioIi 117 {p&Rėfeišą koj-a Altos valdybai, rengimo 
į P^M^hlas koinitetemfe Ghieagoje ir Cleve-
ptašoftiūš iškėlii tolti jos tatitų landė ii- Visiems talkininkams už

kohgr^šin^Tiante ir senatoriams, 
kad jie paremtų House Concur-

kongreso suorganizavimą ir tin
kamą pravedimą.

18. Kongresas paveda Altos 
valdybai padėkoti visiems kon
gresą sveikinusiems ir Įteiku
siems aukų Altos reikalams.

(ALT Informacija)

— Portugalijos prezidentas ir 
premjerė labai patenkinti sek
madieni vykusiais rinkimais. Jie v
žino, kad bus sudaryta stipri' 
demokratinės vyriausybės koali
cija.

SUSIRINKIMŲ

Lietuviu Motery Draugijos “Ap- 
švieta” priešmetinis narių susirinki
mas įvyks šeštadienį, gruodžio 8 d., 
1 vai. popiet, 3808 So. Union Avė., 
įėjimas iš kiemo. Narės malonėkite 
atsilankyti, nes yra daug svarbių 
reikalu ir bus renkama valdyba. Tu
rėsime kalėdines dovanas ir būš vai
šės.

Rožė Didžgalviėnė, rašt.

Eižvilko Draugiško klubo priešme- 
tinis susirinkimas ivyks trečiadieni, 
gruodžio 5 d., 7.30 vai. vak.. Anelės 
svetainėje. 4500 So. Talman. Bus ren
kama nauja valdyba. Po susirinkimo 
— vaišės.

B. žemgutis, rast.

TURiME 

KOPLYČIAS
VISOSE MIESTO

DALYSE.

AMSULANSO 
PATARNAVIMASChicago^

Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių 

Asociacijos

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

..... TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

• . ' ' Telef. 476-2345

Lietuvių Brighfon Parko Motepj 
klubo priešmetinis nariu susirinki
mas įvyks ketvirtadienį, gruodžio 
5 d., 1 vai. popiet, Anelės salėje, 
450t S Talman Avė. Narės prašo
mos atsilankyti. nes yra daug svaV- 
Diu reikalu aptarti. Bus ir Valdybos 
rinkimai. Po susirinkimo — vaišės.

E. Strungys, rast.

Upytės Draugiško klubo priešmeti
nis susirinkamas įvyks penktadienį, 
gruodž o 7 d.. 1 vai. popiet, Anelės 
salėje. 4500 So. Talman Avė. Narši 
prašomi atsilankyti, nes bus renkaifta 
\alayba 1980 meiams ii reikės daug 
svarbių reikalų aptarti. Po susirin
kimo bus vaišės. A. Kalys

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArds 7-3401

BUTKUS - VAŠAITIS
1446 So. 50th Avė, Cicero, III. TeL: OLyrn^c 2-1003

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. I.ITUAXtCA AVE. Tel-: YArds 7113S -113S

CAT L~]CHAT
"'į VLTRASOU/JD

CAT CHATX'

x:

'■ūMnM 'ite 
•— < >w»a tame ;<

—■------------------- . - .

• “frkraustVmM :

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 71213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
110Z8 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Ill. 974-44H

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

:: fakWTr Štefolirrfb

J ■■ '5025

rY;„ ; .Tęl..(813) 321-420Ū '
* i . • r * ' '

PARIJO «F|MOt VALAHDO5

Programs v»44|«

From R»w* Cat Council ✓

1979

Vedėja Aldėna Davkus 

Teltfa HImiw* 4-14 U 

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

FEEDING TIPS
SOME RAW FISH CONTAINS 
THIAMINASE, AN ENZYME THAT 
DESTROYS SOME OF THE 
B VITAMINS. COOKED OK 
CANNED FISH IS SAFER.
FO^WSS.

Kasdien nuo pirmadienio 
penktadienio 9 vaL vak. 

Visos laidos ii W0PA rtotiea.
bansa 1490 AM.

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

2646 W. 71it Street 
Chicago, Illinois 60621 

Telef. 778-5374

- NAUJIENOJ. CHICAGO 1, ILL. v> 1 < dn

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

MOVING
W IHlriy iMvmU.

.... AN’ANAt MUAMBA

LVPZ
TO ENCOURAGE
PU55TOV5EHI5 

■SCRATCHING POST
TRY PUTTING A 
little catnip inside 
THE POST.

CAL/COS
CALICO CATS ARE SAID TO 
ALWAYS ee FEMALE, BUT 
A RARE MALE DOES 
APPEAR OCCASIONALLY. 
THE RATO OF MALES 
TO FEMALES AMONG 
CALICOS 151T0Ą000.

TVE SOFT LIFE
A MICHIGAN ANGORA CAT 
NAMED CHAMPAGNE CHARLIE I 
HAS HIS OWN TREE MOUSE 
COMPLETE WITH CARPETED 1 
WALLS, INFRARED HEAT- ? 
ING, AND AN OUTDOOR, ft 
LEDGE THAT SERVES 
AS A PORCH.

Fi^w Ort CooneM Support Yor Loail kP.ČA. ©r Sodety

CATS' EARS ARE SO SENSTTIV* 
THAT THE SOUND EMITTED EY 
REMOTE-CONTROL. TV DEVICES 
B.ASED ON IXTRASCUND. 
INAUDIBLE TO HUMIAN5. IS 
PAINFULLY AUDIBLY 

įTOTHEM.

FEEDING TIPS
INCLUDE SOME PREPARED 
DRV FOODS IN YOUR CAT’S DIET. 
these crunchy foods 
PROVIDE GOOD EXERCISE 
FOR TEETH ANO GUMS, AND 
HELP PREVENT TARTAR. 
BuilPnP.

A ‘ Lietuvos Aida?
„.KAZE BRAZDtlONYTt



Iš CICERO APYLINKĖS
Lapkričio men. 1,8 d. Cicero džip mėn. 8 d. Šaulių Namuose, 

LB (R) Valdyba turėjo savo pasitarimas. Ar»art valdybos nd- 
pasėdį. Posėdis Įvyko poną Dubi- lių, šiame uoselyje dalyvavo 7

■ iš 9 rinktų atstovų. Visi kartu 
! plačiau susipažino su patiekta

ė’Ų |?atalpose.
šiame posedvje sužinojome

ked įvykęs Rudens balius davė darbotvarke ir pasikalbėjo rū 
gražų pelną. Pirm. Pranckevi-' 
čius visiems padėkojo už jo pa ;
sisekiiną. Tikslu šio vakaro fi-! Cicero LB (Ii) labai aktyviai į 
naminį rapo'rta turėjo patiekti įsijungė į Al pakviestą dar-< 
ponia D. Liepienė nes jos zinio-ibn ir senatoriams, sudarantiems• 
je yra visi valdybos piniginiai Foreign Relations komitetą, pa-, 
reikalai, bet šiame posėdyje ji r 
nedalyvavo, nes buvo kažkur iš j’ 
vykusi. Ikvrė Prnnckeviė'u šeima, Sko-

Kirk ankščiau Naujienose bu-!pų šeima, ponai Motužiai ponia 
vo paskelbta, kad Rudens balius į I- ilubauskienė ir kt. Dėkui mūįi 
davęs virš 200 dol. pelno ir jis sų parapijos kunigams, kurie; 
buvęs paskirtas Naujienų pare- pamaldų metu ir lietuviškai ir 
mimui, žinia kiek neteisinga, angliškai paragino žmones vykį 
nes tą vakarą svečiai suaukojo! Ii Į salę ir pasirašyti jau parneš^ 
Naujienų paramai virš 2-jų šim
tų dolerių. Tai nebuvo pelnas.

Ponia B. Motuzienė ir L. Du- 
bauskienė papasakojo apie daly
vavimą terptautmiame festiva
lyje Milwaukee, Wise. Apie tai 
jau buvo’ Naujienose aprašyta, 

šiame posėdyje aptartas ir 
1980 metų parengimų kalendo
rius. Kadangi įvairiems paren
gimams reikia jau iš anksto už
sakyti salę, tai teko pirminin
kui nuvykti pas mūsų parapijos 
kleboną kun. J. Stankevičių ir 
sutvarkyti datų klausimą. Da
bar jau galime tiksliai paskelb
ti būsimų renginių datas:

1. Visuotinas Cicero LB (R) 
narių susirinkimas įvyks vasa
rio mėn. 24 d.

2. Kultūrinė popietė -— ba-A 
. landžio mėn. 20 d.

3. Tautos Šventės minėjimas
— rugsėjo mėn. 14 d.

4. Rudens balius — spalių 
mėn. 25 d.

Tokiems parengimams, kaip 
gegužinė ar pan. dar datos ne- 
numatėme, nes tai bus galima 
paskelbti ir vėliau, nes nėra su
rišta su salės užsakymu.

Tuoj po valdybos posėdžio, 
toje pačioje salėje, įvyko ir rink
tų atstovu į JAV LB (R) suva
žiavimą, kuris įvyks š. m. gruo-

1 10-' laiškų, šiame 
darbe ypatingai daug laiko paSg

kunigams, 
pamaldų metu ir lietuviškai ir

tus tekstus

t

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I

biz-

ŠIMAITIS REALTY

Namai, tami — Parda vi mirt 
REAL ESTATE FOR SA LB

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

LIETUVIŠKAS RESTORANAS su

narnu ir visais moderniais Įrengi
mais Marauette Parko centre. Leng
vos 
nis,

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos njiesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greitu 

garantuotai ir’ sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

ir

pirkimo sąlygos, labai geras 
reta proga.

Mil
J '—v.

>>■

N.mal, Žemi — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas ' ■

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. TeL Virginia 7-7747

Elvyra Skopienė šiuo metu po 
sunkios operacijos guli Loretto 
ligoninėje. Operaciją ji turėjo labai pavojinga, nes Jaunimo 
lapkričio mėn. 13 d. Gal dar sa-| Centro kaiminvstės gyventojai 
vaite ar kita praeis, kol ji ga-įgali ir gyvybę kai kam nakties 
iės sugrįsti į namus. ųbietū atimti. 0 gal reikėtų Jau-metu atimti. O gal reikėtų Jau

nimo Centro vadovams susirū-
Alfonsas Gailius irgi gulėjo pbiti didesne- mašinų apsauga, 

toje pačioje ligoninėje, bet, pas- kad žmonės nebijotų prarasti pa
kulinį kartą man jį lankant, statytą i _ _ .. _ _ 
minėjo, kad sugrįšiąs namon, užpultiems ir'sumuštiems. 
Gal jau šiuo metu ilsisi savo U 
namuose. Linkime jiems susti-: 
prėti ir vėl sugrįsti i normalu; 
gyvenimą. * ’

masina, nebijotų būti

Ap. Skopas

aukoja $15 Naujienoms, linkė-'kimas, sušauktas lapkričio mėn.
8 d. klube, išrinko 1980 metams 
šio sąstato vadovybę: — pirm. 
— inž. A. Mažeika, dvasios va- 
du — kun. J. Gasiūną, vicep. — 
Dr. J. Petriką, sekretore — V. 
Kleivienę, iždininku — A. Palec-i 
kį, finansų sekretorių — A. 
Kraujai}, iždo globėjais — prel.
J. Balkūną ir K. Vilniškį. Atski
rų sričių vadovais išrinkti: in-

damas jų darliuotojains ir bend
radarbiams. nepavargti. Dėkui 
už linkėjimus ir už auką.

— J. Balnionis iš Marquette 
Parko atsiuntė $50: už metinę 
prenumeratą $33 ir $17 auką. 
Dėkui. Taip pat dėkui tos apy- 

| linkės tautietei, užsisakiusiai 
Naujienas vieneriems metams, 
bet pavardės prašiusiai neskelb

Notary Public 
Insurance, Income Tax 

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

Gausus namų pasirinkimai 
pietvakariuose

D Ė M ES 1 O č A 
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
Tiktai $106 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensininkams 
.Kreiptis: ■’ i L .

A. LAURAITIS 
4645 So. ASHLAND AVĖ. 

523-8775

*

Ašokliui, mūsų 
veikliam nariui 

ir Klaipėdos jūrų šaulių kuojos 
vicepirmininkui, apsilankius i 
Anglijos-Britanijos klubo pa
rengimą .Jaunimo Centre, buvo 
pavogta mašina. Prieš tai vie-} 
nam tautiečiu’, nuėjus kai ką 
pasidėti j mašinos bagažinę, pa
salūnai plėšikai užpuolė, primu
šė ir ai'ėmę mašiną nuvažiavo 
savais keliais. Žmonės pasako-

Augustinui 
bendruomenės ą 4 m7 • "

—' Ponia Jožefina Noreka, In
verness, Fla., maloniai nustebs, 
radusi savo laiškų dėžutėje Nau
jienas. Tai aiikstyb’a kalėdinė 

. dovana nuo draugėsTr kaimynės 
] ponios* Louis Anton. Ji užsakė 
j j as 4 mėų.,:'tikėdama, kad Nau
jienos-patiks ir jutaps nuolati
ne jų. skaity toja. Dėk o j a nt už 

jo. kad ta pati vakara dingo dar!,Gkį dovanos Pa™fcim?.
trys mašinos nuo Jaunimo' Cen-Įsu ia sveikmąme naująja pre- 
♦ro i numeratprę, o gerą žinią skel-

'■ Įbiame visiem s ^skaitytojams.
Pasirodo', kad nakties metu'

| — Ap. Skopas. Cicero, III., spe
cialiu laišku atsiuntė $10 auką

— Vincas Rastenis, Hot 
Springs, Ark./ Amerikos Lietu
vių Tarybos skyriaus pirminin
kas, specialiu laišku atsiuntė 
$20 auką. Dėkui.

— Zigmas Duseika iš Brigh
ton Parko, pratęsdamas prenu
meratą, atsiuntė $7 auką. Dė
kui; Taip pat dėkui tos apylin
kės tautiečiui, pasinaudoju
siam platinimo, vajaus lengvato
mis ir užsisakiusiam Naujienas 
4 mėn. Jis laiko tai susipažini
mu, todėl pavardės prašė nes- 
kėlti.

ten jau nebegalima lankytis ir

PLATINIMO VAJAUS ANTROJI FAZĖ

davo asmenišką dėmėsi, gerai su jomis susipa
žinti ir jas užsisakyti.
.. Naujiems skaitytojams, užsisakantiems Nau
jienas iki šių metų pabaigos, duodama nuolaida. 
Kviečiame pasinaudoti proga.

Juozas Račius, Los Angeles, 
CaL, artėjančiu-vKalėdu ir Nau-

i pienas

v, — St. Simonaitis, Cicero, III., 
pratęsdamas prenumeratą, atsi
untė 85 auką kalendoriui. Ka
zys ■ Balsevičius iš Lockporto 
atsiuntė $2. Dėkui. Kalendorius 
Jau spausdinamas ir prieš Nau
jus Metus bus išsiųstas visiems 
skaitytojams.

— Lietuvos Vyčiv St Peters-
nūs, o vietoje kalėdinių kortelių burgo' skyriaus metinis susirin-

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

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus i plati
nimo vajaus talką!

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
.... ' , MARIJA NOREIKIENS

. . * . • į

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

MAISTAS H EUROPOS SANDELIŲ

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 savo_____________ , kuris
yra naujas skaitytojas. Priede _____  dol.
Pavardė ir vardas------------------ ----------------------------------------- .
Adresas--------------------- ------ ---------------------------------------------
,, Į,, ,| ,u ,    ■ ■ »»»»■» O — - -Į ■ - - ti ■ ■ <»«»—| B»|. 

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė ___________________

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą it
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus ....__dol.
Pavardė ir vardas -------------------------- ---------------------------------
/Vdresas .... ■ ... ...........

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

Cosmos Parcels Express Corp,
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69th St, Chicago, HL 60629. — Tel W A 5-2737

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 tuos 
darbus dirna.

SLA — išmokėj6 daugiau kaip .AŠTUONIS MILIJONUS doleriu 
apdraudų savo nariams. 5’?"

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

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugas 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 
į savo apylinkės SLA kuopų veikėjus, jie Jums 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti.

Galite kreiptis ir tiesiai 1 SLA Centrą:

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

307 W. 30th St. 
Tai. (211) 543-2210

Įvairi apdrauda —INSURANCE 
formacijos — K. Kleiva, lietu- BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- 
viškų reikalų — V. Jakobson, 
kultūros — J. Valąuskas ir na-j 
riu verbavimui Tf Liutkienė. V - -

— Dali. A. Rūkšteiės paveiks
lų paroda įvyko lapkričio mėn. i miesto ir parduoda 2 butų mūrinį- 
3-4 <1. d. Parodą aplankė-gausus- 
žmonių skaičius. Dail. A. Rakš
telė, atsidėkodamas už gautas 
patalpas, padovanojo klubui pa-j 
veikslą “Saulėlydžio nuotaikos 
Lietuvos žemėje”.. ■■

— Lietuviu Bendruomenės 
St. Petersburgo apylinkė 1980 
metais sausio mėn. 16 d. klubo 
salėje rengia solistės Onos Fliuš- 
konienės koncertą. Po koncerto’ 
pabendravimas prie kavutės.

— Dail. V/ado Vaitiekūno dai
lės meno paroda įvyks 1980 m. 
sausio mėn. 26 ir 27 dienomis 
Lietuvių klubo mažojoje salėje.

— Pirmo atskiro Lietuvių Vy
tauto Didžiojo bataliono kari
ninkas V. Kazakaitis sužvėrėju
sių bolševikų buvo žiauriai nu
žudytas 1919 m. gruodžio mėn. 
9 d. čeremuškino kaime. Gedu
lingos pamaldos už jo sielą įvyks 
1979 m. gruodžio mėn. 9 d., sek
madienį, 11 vai. Tėvų Jėzuitų 
koplyčioje, 5620 So. Claremont 
Ave., Chicago,. Ill. Tuojau po 
pamaldų bus iškilmės prie Lais
vės kovų paminklo. Chicago.; 
skyriaus ramovėnai ir visuome
nė kviečiami dalyvauti pamal
dose ir iškilmėse. Skyr. V-ba

— Antradienio, gruodžio 4 d , 
Naujienose atspausdintas p. P. 
Stravinsko straipsnis “Agitprc • 
pas ir jo talkininkai” paimtas i. 
jo knygos “Ir šviesa ir tiesa’

N. Red.

kam nuomininkus
4243 W. 63rd SL, Chicago 

Tel. 767-0600.

Laikrodžiai ir brangenybė* 
Pardavimas -ir * Taisymas 

' 2646 West 69th Street v 
TeL REpublic 7-1941 •

Savininkas turi skubiai išvykti iš

namą su rūsiu Marquette Parke.
Skambinti 776-9232.

SiuntmiaiiLictuvą 
ir kitus kraštus ;

P. NEDAS, 4059. Archer Avė.

MISCELLANEOUS 
Įvairūs dalykai

Chicago, HL 60632. Tjėf/YA 7-5980.

READINGS BY RŪSY 
READER—ADVISOR •

■' Advice ori All Problems of LIKE.
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

M.į i I M K UIS ’ ::
Notary Public -

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewcod. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės $ra- 
: šymai ir kitokį hlankaii ;

HOMEOWNERS POLICY
RENTING. IN GENERAL 

Nuomos

Bridgeporte išnuomojamas miega
mas kambarys su virtuve. Teirautis 
tel. 523-1387.

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

TOOL & DIE MAKERS
Wire & metal fabricator. Four-slide 
machine tooling experience prefered 
but not reaaired. Single shift. Over
time possible. Apply in person or

call 476-7600

JOHN AMANN SONS CO., INC.

5809 S. Oakley
Chicago, IL. 60636

Aluminum Applicators
Gutter Installers, Roofers (tile' 

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

English. Experienced.
771-3010

f

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

State Farm Fire .and Casualty Company

NAMŲ REMONTAS 
Langai — Durys —'Porčiafr-i-ClF 
mente laiptu — šaligatviai ir’idfa.

Kalbame lietuviškai . “Ų’ ''
C te&476-56Š5t Ų

T

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, UI. 60629. .

#

— S.L.A. 134-tos Moterį 
Kuopos susirinkimas įvyks šeš 
tadienį, gruodžio 8 d., 12:00 vai 
Chicagos Savings ir Loan sr 
lėj, 6201 S. Western Ave. Bu 
renkama kuopos valdyba. Vise 
narės kviečiamos dalyvauti ir 
atnešti dovanėlę dėl “Grag Bag”. 
Po susirinkimo bus vaišės.

C. AUSTIN, 
fin. sekr.

« * ❖

• IZABELĖS MOTEKAITIE 
NĖS Dainavimo Studija rengi; 
PASAULIO LOPŠINIŲ muzi č 
nę popietę, kurioj bus išpildyta 
pluoštas savo ir pasaulio tam: 
subtiliausių melodijų — Lonši 
nių. Akompanuos ir paskan: 
bins piano šerto Chopin Lopšin 
Manigirdas Motekaitis. ši popie 
tė rengiama VAIKO TARIMAI' 
TINTŲ METŲ pioga — gruc 
džie 9 d., sekmadienį, 3 vai. p.p 
Jaunimo Centro kavinėje. Įėp 
mas veltui. Visuomenė malonia 
kviečiama dalyvauti. Po pre 
gramos — Tėvu vaišės visiems

.(Pr.)

PERSONAL 
Asmeny ieško

Pajieškomi pagyvenusiai porai pa
dėti ligos ar mirties atvejais. Dabar 
prie jų nereikia būti. Kas galėtų ir 
norėtu padėti, tai prašytume para
šyti Naujienoms. Mes gyvename Mar
quette Parke prie Kedzie ir 63 gat
vės, Pageidaujame, kad būtu evange
likai ar laisvi lietuviai, ir kad būtu 
vidutinio amžiaus. Naujienos, Box 
235 ^739 So. Halsted St. Chicago, IL 
60608.

R. LIETUVIŲ BENDRUOME
NĖ RENGIA TRADfClNĘ 
ČIŲ VAKARIENĘ ir .maloniai 
kviečia visus lietuvius* joje da
lyvauti. ' 2

Įvyks š.m. gruodžio.-mėn.d. 
7. v.v. šaulių namuose, 2417 W. 
43 St., Chicago, Ill.

Vakaro programą atliks stu
dentės Ramunė Tričytė ir Kris
tina Tauginaitė. Įėjimas — au-{ f « ■ - d * ’ * •

• ČIURLIONIO ANSAMBLIO Ika $8 asmeniui Bilietus galima*' 
koncertas įvyks 1979 m. gruo* ——K t
džio mėn. 9 d. (sekmadienį), 3 
vai. p.p., Marijos Aukštesnio
sios mokyklos salėje. Nauja ir 
įvairi programa. Bilietai galio
ja tie patys, kurie pirkti spalio 
27 dienai. Bilietus prašoma įsi
gyti iš anksto, GIFTS INTER
NATIONAL (Vaznelio') preky
boje, 2501 Wess 71st St., Chi
cagoje. Rengia BALF’o 35-rių 
melų sukakčiai atžymėti. Visi 
kviečiami atsilankyti ir paminė
ti Balfo sukaktį.

gauti pas šiuos asmeninis: J. 
Bagdžių-telef. 434-3713, JK. Čiu- 
rinską - E. Chicagoje, V. Pocių 
- 523-0148, St. P’ranckevičių - 
656-2550, A. Repšienę - 544-3880.

RENGĖJAI

PLATINKITE “NAUJIENAS”
4

* .-A .

4
* '
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