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MEKOJE GYVYBĖS NETEKO 75 
FANATIŠKI IRANO ŠIJITAI
SAUDI ARABIJOS ATSTOVAS ATSISAKĖ 

SUSTABDYTI NAFTOS GAMYBĄ

AMBASADOJE LAIKOMUS ĮKAITUS 
TEIS SAUGOJANTIEJI STUDENTAI
PREZIDENTAS CARTERIS NEIŠVYKS IŠ BALTŲJŲ 
RCMU, KOL NEBUS IŠSPRĘSTAS ĮKAITĘ LIKIMAS

MEKA, Saudi Arabija. — Tre
čiadienio rytą Saudi Arabijos 
vidaus reikalų ministeriš prin
cas Nayef Ibn Abdul Aziz pra
nešė, kad buvo išvalyta, pasku
tinė maldykla, kurioje buvo įsi
stiprinę Irano šijitai.: Princą ir 
kitus Saudi Arabijos valdžios 
narius nustebino, kad Įsibrovė
lių ” tarpe- buvo • vienas Saudi 
Arabijos šijitas, kuris paskuti
nėmis dienomis buvo paskirtas 
Įsibrovėlių grupės vadu. ,

Nuo šių metų gruodžio 4 die
nos, kada vidaus, reikalų minis- 
.teris įšąke imtis priemonių ir 
nuginkluoti įsibrpvėliųs, žuvo 
60 Saudi Arabijos rinktinių ka
rių, o 200 buvo sunkiau ar leng
viau sužeisti. Jiems buvo su
teikta pirmoji pagalba. Tuo pa
čiu metu gyvybės neteko 75 ši
jitai, reikalavusieji keisti Kora
no interpretacijai metodus.5 :i

KARALIUS ĮSAKĖ -
- ATSTATYTI MEKĄ .

Saudi Arabijos karalius Chą- 
leb *-Įsakėtuojau atstatyti ap
gulos ir kovų -metu vietomis ap-į 
griautą moskę. Susišaudymas 
ėjo ne tik mo’skės viduje, bet 
gerokai suraižytos durys ir šie-; 
nos. Arabų aviacija ir ’raiteliai 
tebesaugokIrano’ šieAaS'Tr sulai-: 
ko kiekvieną šijitą,’ kuris bandoj 

■pasprukti i Iraną. Tardymas: 
parodo,, kad -mula Chomėini - ne 
tik suorganizavo "Įsi veržimą i 
moskę,..’bet taip■ pat įsakinėjo, 
ką Įsibrovėliai privalo daryti ir 
sakyti. - . . v.
" Visaing Trarfo pasienyje suim
tas didokas'būrys šijitų? kurie 
informuoja Saudi Arabiją apie 
mulos Chomėini instrukcijas 
Mekai užimti, bet jiems nepa
vyko, nes Saudi Arabijos kariai 
jau tu tėjo instrukcijas, kaip ap
saugoti nuo galimu Įsibrovėlių. 
Visi šijitai turės aiškintis Saudi 
Arabijos teismuose,

— Tailando vyriausybė suma
žino pabėgėlių stovykloje esan
tiems žmonėms maisto davinius, 
nes pastaruoju laiku tremtinių 
prigužėjo labai daug.

— Aldermanas Roman Pu- 
cinski pataria ištirti, kur buvo 
išleisti Chicagos mokykloms 
skirti pinigai.

— Jakartoje 20,000 žmonių tu
rėjo bėgti iš namų, kai -.didelės 
bangos užliejo visą pakraštį.

KALENDORfeLIS
Gruodžio 6: Mikalojus, Taute, 

Gintra, Tolutis, Olėnas.
Saulė teka 7:02, leidžiasi 4:20.
Oras- vėj botas, debesuotas.

NeturtingyjŲ advokatai 
neturi imuniteto

WASHINGTON. — Aukščiau
sias teismas visais balsais nu
sprendė, kad teismo paskirti ir 
valdžios apmokami neturtingų
jų advokatai, kriminalinėse by- 

Josę.yra^atsąkįngi prieš klientą 
ir neturi imuniteto, kaip kiti 
teismo nariai bei advokatai, 
samdomi privačių asmenų.

Pretekstą bylai davė Francis 
Ferri skundas prieš advokatą 
Daniel Ackerman. Jis buvo 
skirtas ginti Ferrį, kuris nu
baustas 30 m. kalėjimo už pa
dėjimą bombos į automobilį. Jis 
kaltina advokatą dėl klaidingų 
nurodymų ir reikalauja $5.6 mi
lijono. Byla buvo 1975 metais.

Sustiprins laivyno apsau
gas Puerto. Rikę .

"SAN JUANĮ.Puerto Rikas. — 
Po incidento, kuriame pirma
dieni nuo 4 ar 5 teroristu žuvo 
du jūreiviai ir 10 buvo sužeistų, 
vadovybė sustiprino apsaugas. 
Sabana Seca Laivyno bazės ko- 
mandierius Michael Werner pa
reiškė, kad dabar visus keleivi-’ 
nius autobusus bei daūgiavietes 
mašinas, vežančias laivyno per
sonalą,’. lydi ginkluoti marinai 
ir policijos mašinos.

Pentagono kalbėtojas pareiš
kė, kad 60 marinų iš Lejeune, 
N.C., bazės pasiųsta sustiprinti 
sargybas. Puerto Riko guberna
torius Carlos Romero Barcelo 
pareiškė, kad užpuolimas iš pa
salų yra bailių ir priešų darbas. 
Kvotą daro FBI ir Puerto Riko 
policija.

Pavėlavo atidaryti 
vartus

CINCINNATI, Ohio.— Miesto 
savivaldybės pareigūnai, tyrinė
jantys Riverside Coliseum sta
dione Įvykusios nelaimės prie
žastis. priėjo įsitikinimo, kad 
užvilkinimas atidaryti salės var
tus sukėlė mirtiną pavojų 11 
žmonių. Vietos policijos virši
ninkas Įspėjo salės vadovybę, 
kad suvilkinimas atidaryti sa
lės vartus sudaro rimtą pavojų, 
tačiau toks Įspėjimas nebuvo 
imamas dėmesin.

Prie vartų susirinko keli tūks
tančiai žmonių. Jie pralaukė 
visą valandą daugiau, negu pra
džioje buvo skelbta. Prie vartų 
stovėjusieji pradėjo nerimauti. 
Vieni manė, kad duprs iš viso 
neatsidarys ir praras Įmokėtus 
pinigus. Kitus kankino šaltas 
vakaras ir norėjo galimai grei
čiau įžengti į vidų. Tretiems rūi 
pėjo gauti geresnį suolą ir ma
tyti visą spektaklį. _

Jeigu vartai būtų buvę atida; 
rvti kiek anksčiau, niekas ne
būtų pradėjęs stumdipėti ir 
paskubomis skverbtis į vidų. 
Tada nebūtų netekę gyvybės ir. 
11 žmonių.. . Atrodo, teisman 

į trauks spektakliu, rengėjus. '

§. m. lapkričio 18 d. Toronto L. Namuose įvyko VLIKO pirm. dr. Kazio ’Bobelio- vie
šas pranešimas “VLIKo veikla ir dabartinė politinė akcija’’. Susirinkusieji klausosi H.
Lapo (jis neįtrauktas Į nuotrauką) pristatymo kalbos apie dr. Kazį Bobelį. — Sėdi K 
kairės: B. Jackus, J. Varanavičius, VLIKo pirm. dr. Kazys Bobelis ir T. Stanūlis 

(B. Tarvydo nuotrauka)

- JAV ĮSIVERŽIMAS Į IRANĄ SUDA 
RYTU PAVOJŲ, - SAKO MASKVA

SOVIETŲ ATSTOVAI PATARIA; IRAKUI ATIDUOTI 
■VISUS TEHERANE SUIMTUS AMERIKIEČIUS

. 4

MASKVA, Rusija. — Ameri- Sovietų karo jėgų, bet jis žino,! 
kos karo jėgų įsiveržimas Į Ira- kad rusus iškrapštyti iš Irano 
ną sudarytų patį pavojingiau-j būtų daug sunkiau. Dabar Ira- 
sią precedentą'po Antrojo Pa-' 
saulinio karo, skelbia komunis
tų partijos centro komiteto 
dienraštis Pravda. Sovietų val
džia stengiasi įtikinti Irano vy
riausybę atiduoti suimtus Ame
rikos diplomatus ir visus amba
sadoje’ laikomus Amerikos pilie
čius, bet Sovietų valdžia nenori,
kad JAV pačios siųstų savo ka
rius į Irano teritoriją suimtie
siems atsiimti. Pravda pastebi, 
kad tani tikri sluoksniai Ame
rikoje yra linkę pavartoti jėgą 
Amerikos piliečiams atsiimti, 
bet rusai mano, kad galima sa
vo piliečius išlaisvinti ir be ka
ro jėgų. ' .

Sovietų radijas pirma paskel
bė šį Sovietų valdžios Įspėjimą 
Amerikai, o tik vėliau jis buvo 
paskelbtas Pravdoje.

IRANAS PRAŠĖ RUSUS 
NESIKIŠTI

TEHERANAS. Iranas. — Jei
gu Irano vyriausybė neatiduotų 
Amerikos piliečių ir JAV karo 
jėgos įsiveržtų į Iraną ameri
kiečių atsiimti, ar kartais neįsi
maišytų Sovietu karo jėgos? — 
buvo užklaustas naujas Irano 
užsienio reikalų ministeris S. 
Ghotbzadeh.

Pastarasis trumpai pagalvojo 
ir šitaip atsakė: .“Irano vyriau
sybe yra numėčiusi tokią gali
mybę, todėl ji ir prašė Sovietų 
Sąjungą nesikišti į Irano reika
lus net ir tuo atveju, jeigu JAV 
karo iėpos įsiveržtų į Iraną sa
vo piliečių atsiimti”.

Mula Chomėini nebijo Ame
rikos karo jėgų. .įsiveržimo. Jis 
yra įsitikinęs,, kad amerikiečiai 
atšauktų savo Jcaro jėgas iš Ira
no. Galimas daikta^.kad pats
Chomėini asmeniškai nebijo ir^ 'terirr motiną Lillian,- žmona Ro-

-valdo Chomėini. bet tada 
kraštą, arba bent jo dali, val
dytu įsiveržei rusai.

: Pakėlė naftos pelno 
mokesčius

WASHINGTON, DU. — Po
debatų, kurie tęsėsi keturias 
dienas, Senatas priėmė įstaty
mą apdėti naftos bendrovių pel
ną mokesčiais. Įstatymas galios 
dešimtį metų — nuo 1980 iki 
1990. Numatoma, kad pagal tą 
įstatymą naftos bendrovės turės 
sumokėti 27.5 bilijono dolerių.

Taip pat priimtos įstatymo 
pataisos, pagal kurias tie mo
kesčiai bus galima padidinti. 
Įstatymas galioja tik iki 1990 
metų pabaigos.

Daugiau pavainikiu, 
negu gimusiu šeimose
CHICAGO. Ill. — Miestų gy

venimo žinovas Pierre de Vise 
paskelbė savo studiją Illinois 
universiteto Circle Campus 
vykstančioj konferencijoj. Stu
dijoje tvirtinama, kad Čikagoje 
negrės be vedybų pagimdo du 
trečdalius (arba 62%) kūdikių. 
Baltosios mergaitės, daugiausia 
labai jaunos, pagimdo tik 14%.

Raporte taip pat rašoma, kad 
1975 m. nevedusioms motinoms 
išmokėta $4.6 bilijono.

- Prez. Carteris kandida-
- tuoja antram terminui

WASHINGTON. — Antradie
nį prez. Jimmy Carter Baltuo
siuose Rūmuose oficialiai pa
skelbė savo kandidatūrą ant
ram. terminui. Iškilmingame 

;praneširne dalyvavo prez. Car-

riuomenės vadus, policijos aukš- Į 
tus pareigūnus, šacho šeimos * 
narius ir sušaudytus biznierius! 
apklausinėjo tardytojai specia-; 
listai. kurie1 žinojo kelias užsie-1 

TRUMPAI IŠ VISUR I nio kalbas,' kalbėjo gerai ara-1 
: - ' Z f biškai ir buvo . susipažinę su j

Irano ir Persijos istorija. Visi 
specialūs.tardytojai atvyko kar-_ 
tu su mula Chomėini ir visą lai-1 
ką dirbo jo priežiūroje. Jų tar-Į 
dymo duomenys nuspręsdavo- 
suimtojo likimą. Vėliau, būdavo 
ruošiami teismai. , bet teisiamų
jų likimą jau nuspręsdavo tar-' 
dytojai.

— Klausimas gali būti teigia
mai išspręstas. — pareiškė už-1 
šienio reikalų ministeris Gotb- ■ 
zadė. — jeigu prezidentas Car
tels sutiks atiduoti šacha Ira- ' ‘V f

no valdžiai.,ir atiduoti v’są ša-' 
cho turia.t Tuo atveju būtų i^ . 
leist’ visi suimti amerikiečiai.

— Chi-Ėguje afsistaiy dino du 
Mokyčių tarybos finan-! .iu rei
kalų tvarkytoja’ . .

— Vietoj prezidento, - kalbas 
demokratams šiuo metu sakys 
viceprezidentas M-ondale. .

Dainininkė ir vaidintoja 
Liz'a Minelli ištekėjo už rengi-j 
niu direktoriaus Mark Gero.

— Jane Byrne prašo savival
dybę, vieną Chicagos gatvę, pa
vadinti dabartinio popiežiaus 
vardu.

— Europoje aukso uncija tre
čiadienį kainavo $423.

— Amerikoje kiekvienais me
tais pavagia automobilių už ke
turis bilijonus dolerių.

— Senato komitetas pasiūlė 
grąžinti mirties bausmę už nu
žudymą ir lėktuvų pagrobimą.

— Teherano fanatikai vaikš
čioja miesto gatvėmis ir tvirti
na. kad j;e užmuš 50 sulaikytų 
amerikiečių.

— K C:'?k County didelės E-
gonl.aės atleisti dar 38 tarnau-
O

tojai.
— Senatorius Kennedy atsi

prašė už nepalankius, šachą lie
čiančius pareiškimus.

— Izraelio valdžia išleido iš 
kalėjimo Nablus miesto merą 
B. šaką ir leido jam valdyti 
miestą, jeigu jis prižadės atei
tyje nepadėti palestiniečiams.

— Lapkričio mėnesį amerikie
čiai pirko mažiau automobilių.

salynn, duktė Amy ir sūnus Jeff.
Prez. Carterio kalbos tone at

sispindėjo įvykiai Teherane. Ta
čiau jis pareiškė: “Padedamas 
Amerikos žmonių, aš pažadu iš
vesti tautą iš neramumų į sau
gumą bei teisingesenį ir taikin
gą pasaulį. Aš pažadu šiuos 
sunkumus nugalėti, 'būdamas 
JAV'pre/idėnfu*. ’

TEHERANAS, Iranas.—Ame- . 
rikos ambasadoje laikemi Č0; 
amerikiečių tikrai -bus teisiam i. 
— trečiadienio rytą pa.eiikė 
naujas užsienio reikalų minrito- 
ris Sadegh Ghotbzaceh.

Kalbėdamas su prancūzų Le- 
Figaro korespondentu Ghoibza- 
deh pareiškė, kad ambasadoje 
laikomi amerikiečiai bus tci...'a- 
mi tų pačių Irano studentų, ku
rie pirmieji Įsiveržė Į Ameri
kos ambasadą, ten buvusius 
amerikiečius suvedė Į rūsį ir
iki šio meto ten juos laikė. Ko
respondentas nuo savęs pridėjo,4 
kad amerikiečius jau pradėjo: 
klausinėti tardytojai specia
listai.

Suimtus aukštus Irano ka-,

LeFigaro korespondentas, dar 
paklausė minister; Gotbzadę, I 
kada bus teisiami amerikiečiai,.)
tai ministeris atsakė, kad ,’>is
nežinąs, tuos 'reikalus spręsiąs 
pats mulaiChomeini. Ministeris' 
dar buvo užklaustas, .ar trys, 
JAV aukšti pareigūnai laikomi ( 
Irano užsienio ministerijoje, tai i 
ministeris atsakęs, kad jis nie- Į 
ko apie tai negirdėjęs. Jis taip . 
pat nežinąs, kaip iš 49 sulaikytų ' 
amer.kiečių pasidarė 50. Mano
ma. kad sostinės gatvėje buvo 
suimtas dar vienas Amerikos
pilietis ir nuvestas į ambasa-Į 
dos rūsį. į

Irano užsienio ministerijoje 
galėtų būti laikomi JAV amba
sados reikalų vedėjas Bruce 
Laingen, tarnautojas Michael ( 
Howland ir Victor Tonseth. į

WASHINGTON. D.C. — Pre- j 
zidentas Carteris pranešė, kad 
padėtis Irane labai įtempta, ir 
jis negalės išeiti iš Baltųjų Rū-1 
rnų, kol šitas reikalas bus iš- j 
spręstas! Prezidentas turėjo kal
bėti keliose vietose, bet jis ne 
galės į jas vykti. Prezidentui 
svarbu rinkiminei kampanijai 
gauti pinigų. Jis buvo pasižadė 
jęs kalbėti $100 vakarienėje, bet 
pranešė, kad negalės vykti. Pre
zidentas turįs žinių, kad. Irano 
valdžia vis dėlto ruošia amba
sadoj laikomiems amerikiečiams 

i teismą. Ptėztdęntąs du" kartus 
' jaū Įspėjo mulą ChomeinĮ ir lį-

Rytu ir Vakaru Vokietijos 
vadu konferencija

BERLYNAS. — Vakarų Vo
kietijos kancleris H. Schmidt 
antradienį pareiškė Berlyne 
vykstančioje Socialdemokratų 
konferencijoje, kad jis sekančių 
metų pradžioje pasimatys su 
Rytų - Vokietijos kompartijos 
nirmininku Erich Honecker. Jo- J
kiu kitu detaliu kancleris ir so
cialdemokratų vadas Schmidt 
nedavė. Pranešimas buvo neti
kėtas. nes numatoma, kad oar- 
tija pasisak-ys-už.NATO valsty
bių apginklavimo modernizavi
mą, kuriam priešinasi Sovietų 

ierini-Sąjunga ir tai laiko nesi<
mu su SALT II sutarties nuo
statais.

Neformalus Rytų ir Vakarų 
Vokietes vadovu susitikimas 
įvyko 1975 m. Europos Saugu
mo ko.ilerencijos metu. Suomi
joj, Helsinkio mieste. Formalus 

j Vak. Vokietijos kanclerio Willy 
! Brandt susitkimas su Rytų Vo

kietijos ministeriu pirmininku 
Willi Stoph Įvyko 1970 m. Er
furte. Rytų Vokietijoje.

Našlė gavo 3 milijonus
SAN DIEGO. Cal. — Namų 

statytojo. 36 metų amžiaus Lee 
H. Johnson našlė, gavo tris mi
lijonus dolerių už josios vyro 
žuvimą lėktuvo nelaimėje, kai 
mažas lėktuvėlis kirto Į keleivių 
lėktuvą ir užmušė 144 žmones.

Statytojas z L. Johnson--paliko 
našlę ir 6 vaikus. Teisme buvo 
nustatyta. kad paskutiniais pen- 
keriais metais jis vidutiniškai 
uždirbdavo po S380.000 į metus. 
Našlė prašė paskirti jai 24 mi
lijonus dolerių. Advokatai buvo 
apskaičiavę, kad užmuštas jau
nas inžinierius buvo tiek vertas. 
Tačiau teismas našlei ir vai
kams pripažino 3 milijonus do
lerių, o aukščiausias Kaliforni
jos teismas patvirtino nutarimą.

Pinigus turės sumokėti Paci
fic South West Airlines, kurios 
lėktuvu skrido Lee Johnson. 
Kiti apdrausti keleiviai savo ar
timiesiems paliko po 300.000 
dolerių.

— A;lvo’ ‘°s Francisco da 
Car ; o ■ -.o rinkimus 
1 i.ii koalicijai Portuga- 

tus valdžios pareigūnus. Jis pa
brėžė. kad bus labai rimtos pa
sekmės. jei Irano valdžia nesi
laikys sutarčių ir nepaleis netei
sėtai suimtų amerikiečių.

Prezidentas Carteris yra susi
rūpinęs vienu dalyku: išlais
vinti Irane įstrigusius Ameri
kos piliečius. Jis kreipėsi i Sau
gumo taryba, kuri vienbalsiai 
nutarė reikalauti, kad dabarti
nė Irano valdžia be jokio atidė
liojimo paleistų visus ikaitus. 
Saugumo taryba dar kartą su- 
sųrįnk>Jięrvirtądienį, patikslinti 
antradienio nutarimą.



L V R. LB-nės Tarybos narių ir atstovų su 
važiavimo, įvykstančio 1979 m. gruodžio 
men. 8 d. (šeštadienį) Šaulių Namuose, 

2417 W. 43rd St. Chicago, Illinois.
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Frank ir Eleanora Zapolis praves lietuvių kalėdinę programą Mokslo ir Pramonės 
muziejuje. -Lietuvių programa bus gruodžio 10 d. 7:30 vai. vak. Šįmetiniame Christ

mas Ąround the World festivalyje dalyvauja 37 tautos bei grupės.

Emisijos: a) registracijos ir mandatų,
b) rezoliucijų,
c) spaudos.

Kontrolės komisijos ir 
d) Apylinkių pirmininkų.

10. Diskusijos dėl pranešimų.
11. R i n k i m a i:

1. 9,oo — 10.00 vai. atstovų ir svečių registracija.
2. 10.00 vai. suvažiavimo atidarymas — Andrius Juškevičius.
2a. Amerikos Himnas — sol. Irena Petrauskienė.

a) Tarybos Prezidiumo
b) Centro valdybos . pirmininko ir narių
c)

Tarvbo’s Prezidiumo 
Centro valdybos' 
Kontrolės komisijos.

* t.

psmnks’o 
citavo ne

3. Invokacija — kun. kan. V. Zakarauskas.
Mirusių narių pagerbimas. - •
Darbo prezidiumo, sekretoriato ir komisijų sudarymas.

v

Saliamoniška prelato Kučingio išmintis 
ir dailininko Jonyno žalčio gudrumas

cpdamas į Naujienose išsitiesęs Lietuvoje, ne i.
d atna^akotą ir citato- je ar kur kitur”. Tuos žodžius 

. in.ą pel. J. Kuėin- 
. I ... parapijos

cituodamas Vyt. Sirvydas tris 
paskutinius žodelius “ar kur 
kitur“ nukirto.

Ką galvoje prel. Kučingis tu
rėjo sakinį tais trimis žodžiais 
baigdamas, kurių citatoje Vyt. 
Sirvydas nepaminėjo, galima tik 
spėlioti. Gal tie "kur kitur” api
ma lietuvius okupanto kalėji
muose. beprotnamiuose ar Si
bire kankinamus, kurie prieši-

■
B ■ 
fe

-J. Į; \ yt. Sirvy-
vLnybės feifaktorius, pa
tik ; į brisiui sukrečiantį 

ą. i ..i aidžios praktikes 
ins i: io, <js, Naujienose 
ič u ‘ S.mityiojų Ind

rei. Kučin- 
suklastojo 

Naujienose
buvo išspausdintos, bet kaip jo naši okupacijai, bet nėra pa- 
“politikai” patikb. ! grindiniame fronte — okupuo-

Klebonas Jonas Kučingis ko-!toje Lietuvoje? Faktas, kad 
losangeliečiams sau-j Vyt. širvydas rado reikalą tuos 

minint savo kuopos įs-J žodžius iš pamokslo išbraukti, 
sukaktuves, bažnyčioje tuo lyg tepripažindamas du ko- 

frontus - okup. Lietuvoje 
. ir antraeili išeivijoje. !

Pabrėžia Vyt. širvydas ir ki-) 
tą prel. Kučingio minti, bet dar 
labiau ją darkydamas — klasto-

vo 29 d., 
liams 
teigimo 
pasakė pamokslą. Kaž kuris, vos 
š lulys į bažnyčią atsinešė “re 
korderį”. Juostelėje įrašė prel 
Kučingio pamokslą. Vėliau iš- 
spausdino Kario žurnalo septin
iame numeryje. Nesiteiravau,! damas. Karyje ir Naujienose iš- 
ar tai padaryta su pamckslinin-' spausdintojo pamokslo yra toks 
ko žinia, ar be jo sutikimo. posmas: “Mes siekiame ryšių 

Spalio 16 d. Naujienos iš- su Lietuvos žmonėmis, bet ne 
spausdino spaudoje pasižvalgiu-j su okupantu ar jo agentais. No-1 
šio, J. raide pasirašiusio, as- nnl pasiekti savo tautą, tenka 
mens rašinį, kuriame trumpu lįsti pro priešo truputį pakeltą1 
Įvadiniu žodeliu, o taip ir baig- geležinę uždangą. Jis ją pakė- 
iiiės posmu bei citatomis teigia- ’ė ne mūsų naudai, bei savo 

tikslams: slopinti mūsų laisvės 
kovos dvasia ir kiršinti mus vie
nus prieš kitus, čia vyksta vel
niškas lošimas. Norint Jį laimė
ti, turime lošti šaltai, atsargiai, 
išjungę aistras, o pasikvietę tal
kon Saliamono išmintį ir žalčio 
gudrumą” . . .

komunistų-partijai,. kad ; Padėjau., tris taškus, nes tik 
iki jų tariamai "Vyt. širvy-do ci
tuojamas tas po'smas. Tačiau 
ei ta torius išbraukė sakinius, ku
riais prel-. Kučingis aptarė oku
panto kėslus, būtent. Vyt. Mr- 
vydo citatoje nėra-šią sakinių:: 
“Jis-ją-pakėlė ne-mūsų naudai, Vyt. Sirvydo raštas pavadintas 
bet savo tikslams: slopinti mū- “Nešusibrientuojame’’. Klausi

mas, kiek jis besusiorientavo 
šitaip. kįto raštą: ;klasi.ęKteu.uųi’?

Dailininko Jonyno neįsileido I. 
i parapijos Lietuviu Diena i 
' . ’ ...^ p?’ ' 1
Yra ir kita istorijos dalis.

Los Angeles šv. Kaz'miero pa-; . r. _ . ...
rapija kašinet rengia Lietuvių -lįkviifavimo klausimą.
dieną. Per
Iradicija virto', jog Lietuvių die- sprendimo principas yra pripa- 
!.<>s. programoje būna dailinin-^.gintas ir dabartinės tarptautinės 
kų parodos, o ne vien..dailimn-; teises,- JĮ išreiškia šie svarbi au
kų atliekama programa. Pa-si‘tarptautiniai dokumentai: JT 
veikslų ne lik pasižiūrėti 
na, bet būna ir pardavimui, va 
dinasi, parcmiaiin dailiniakai.

Sausio mėnesį - paramios lai 
•aštėlyje bivo praneš ;u 

birželio 17 d. Lietuvių 
bus koncertas, d liEniiik.' 
no ir Račkaus paredo.;. 
alėjo birželio septyniojk' 
vo Lietuvių diena, bet ji 
lininko Jonyno paro.'.os 
F.ačkus su sa.o kūrybi 
B. Kviklys su Vilniau:' u 
Icfo' paroda, o kur d.ng 
nas? Visos kronikes, įs 
ir čia: -esantį žu naiislų 
c< ntrą, tylėjo’.

G.
7. J.A.V.R.L.B'-nės Tarybos narių ir atstovų pereito 

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

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

nai aptartas prel. Kučingio pa 
noksiąs. Pamokslo minčių prie

čio paimta., žioją. kad. Vilniuje 
dairninkas V. K. Jonynas, jo ir 
jo žmonos paveikslų parodą ati
darant, pabučiavo Justą .Palec
kį, dėkojo okupacinei vyriausy-

Tai tokia šios “bylos" dalinė 
isterija, viešai paskelbta. Į ją 
Vyt. Širvydas savo pastabų ir

>i prel. Kučingio sakinio dalis: 
'Lietuva yra priešo okupuota. 
Pagrindinis kovos frontas vra

sų 
tl
ta
kinius išmetęs Vyt. širvydas ci
tatoje negalėjo pradėti ir' kitą 
sakinį ' kaip pLd: , Kpeitigid; pa
moksle išspausdinta. Jis ‘hunie-j 
tė žodžius <fN’orint jį’ 'laimėti” 
(tą velnišką lošimą) ir suklas
totą sakinį pradėjo tik žodžiai 
“Turime lošti”

Skaitytojų balsų skyriuj;

laisvės kovoš dvasią jr- kiršia-, 
vienus prieš-’ kitus, čia-vyks- 
velniškas lošimas”. Šituos: sa-

45-ių pabaltiečių pareiškimas

12. Rezoliucijų priėmimas.
13. Klausimai ir sumanymai,
1-1. Suvažiavimo uždarymas
15. Lietuvos Himnas.
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. is;TSRS vyriausybei
i .-Vokietijos Federalinės Respublikos vyriausybei

j Vokietijos Demokratinės Respublikos vyriausybei
>; Atlanto Chartą pasirašiusių šalių vyriausybėms 

Jungtinių Tautų Gen. sekretoriui K. Waldheimui

(Tęsinys) giamajame Europos saugumo
T ,, -.. . t Y- m bendradarbiavimo konferen-— Į Generalini Jungtinių c-;0<, į.^ 

Tautų Sekretorių, pirmindami, J 
j kad šį tarptautinė organizacija 
j parėmė Tautų Sąjungos teises, 
Ikurios’ nariais iki “specialių 
priemonių Įgyvendinimo’’ buvo! 
Estija; Latvija ir Lietuva.. Todėl j

! Jūs ,teisiškai..;atsakingas -už šių
j šalių likimą. Prašome, artimiau- 

. ‘šioje JT Asamblėjos sesijoje iš- 
.. kelti Mblotovo-Ribertropo pak-

Pastaba:

Registracijos mokestis ir priešpiečiai 5,00 doL 
Priešpiečiai tarp 1 ir 2 vai. diena. ’ *

Kūčių vakarienė 7 vai. vakaru tėje jracioję-salėję.

F

H

raštyje. norėčiau paraginti ge
ros valios lietuvius, kurie dar 
nėra bendradarbiavimo suklai-

l Jums, Pene Generalini Sekre- [ 
jtoriau, žinoma, jog kai kurios 
valstybės — JT nariai — pažei-! dinti. boikotuoti (ar panašiai) 

įdžia aukščiau minėtuose doku- Vaclovo Daunoro koncertą Jau- 
•mentuose išdėstytus principus, nimo centre ir biznį už bilietų 
! Mums norėtųsi, kad būsimoje platinimą. Biznieriai yra labai 
JT Asamblėjos sesijoje būtų ap- jautrūs, kai liečia jų biznį.
svarstyta Latvjc's. Ssfijos iri Nemoku rašyti, bet manau, 
Lietuvos padėtis, nes šių kraštų i kad suprasit, ką noriu pasakyti, 
tautoms atimta teisė spręsti sa-!

. j vo likimą.
daig inėtų jsis?nėjo,Į Primename, kad- tautų apsi-įi979 rugpjūčio 1

P.S. Siunčiu $20 paramą Nau
jienoms.

Nauji-enų Skaitytojas

imi.

gali- klaracija dėl nepriklauscmybės 
į ir i.tautoms, priimta XXV JI 
į suteikimo kolonijinėms šalims 
‘Generalinės asamblėjos 1960 
' gruodžio 1-1 se.siioje. Generalinės

dienoje asamblėjos 1965 grtiddžio 20 re- 
; Jom- ^oliucija. pripažinusi" koloniji- 
(> kai !autų kovos teisėtaihą; Tarp- 

tautinė visų rasinio diskrimina- 
l;e dai- vimo formų panaikihhno kon- 

B'ivo veneija. patvirtinta X-X-je Ge- 
j,LiV0 neralinės asamblėjos sesijoje 

-,;v.|-si-'gruodžio 21, Tarptautiniai 
i Lnv-1 žmogaus leisiu paktai; priimti 
i-.iitant ^neralinės asamblėjos sesijoje 
lįm'gos-1966 gruodžio 16. Tar|ztailtinės

• teisės principų dėkląrafcija; pri- 
imta XXV jubiliejinėje-Genera-

!ai kuris J.mvno rf.-ausas’buvo.Iinės1asal',blėii,s 1970 
įsiūlęs klebonui l» <! min;>1ka:Rl'lro<iž,° 2 '■ »»«• bci >*»<*■• 

‘ e. i .r, -’T tarptautines teisės doku-prmnti svečiu ir pageroa nara- 1
l iči ui i *ntn,uose atskiestas siuolaiki- 

šminlimi 'uido-?1? tan,y K^'eisiškumo ir ap- 
sisprendjuo turinys; Jis išreiš- 
kiš;vargu čia 

dalininkas Jonynas būtu “per.:. ~ ';W b'"b| teis;- laisvai 
sena si-ala”,’kftaip sakam. var-: vark-v!' s,lv0 t.y, visti-

i kps laisvės sąlygomis, niekam 
! iš šalies ' nesikišant,

Jonynas vidaus ir užsienio polit’nį sta
tusą ir savo nuožiūra plėtoti po
litinę, ekonominę, v^isuomeiiinę 

bet nuvažiavęs į kultūrinę veikią;-
’enL tautų teisę- tvarkytį savo 

gamtos turtus bči ištektas;
- • visų valstybių pareigą 

kJrlu su kitomis ir ntšl.irai pa
dėti įgyvendinti iairtų lygiatei
siškumo ir apsisprendimo prin-

pijos Lietuvių dienoj
s< iiameniška
vaudmi ■'.sis. pre!. Kučingis ap
sisprendęs kitaip —

apspręsti
Žalė:o gudrumu dail. 

prisigretina prie parapijų va
dovų. puoši? baznyc as ir šven
tas koplyčia- 
Lietuvą garbina ok'upatilą. 
uždarvlų bažnyčių nemato'. Ne 
įsileisdamas į parapijos so<lybą 
dailininko Jonyno, prel. Kučin
gis bus nujaut s, jog čia Šv. Ka-. 
zimiero parapijoje .savęs palai- 
minima, Vilniuje užs.irierks ir . . .' , į . - v • tipą pagal JI įstatas. T.ygiatci-nematys sudarkytos sv. Kazį- -- T......... J
mero katedros, bet bučiuos 
okupanto agentą Paleckį.

šiaip ar taip, liet prel. Kučin
gio spremlimas buvo geras, ne
žiūrint, kaip Vyt. širvydas be
le intų dailininko Jonyno kclid-

Pasirašė: Romas Andrijaus
kas, Stasė Andrijauskienė, Al
fonsas Andriukaitis, Edmundas 
Eartuška, Vytautas Bastys, Vy
tautas Bogušis, kun. Vladas Ro
binas, Romas Vitkevičius, Jonas. 
Volungevičius, Jonas Dambrau
skas, Jonas Eišvydas, Rimas į 
Žukauskas, Ivars Žukovskis (la- 
tv.), Alfredas Zaideks (latv.)J 
Juris Žiemelis (latv.), Liutau
ras Kazakevičius, Leonas Lau- 
rinskas, Rimas Mažukna, kun.1 
Močius, kun. Napoleonas Nor- ’ 

.kūnas, Sigitas Paulavičius, Mar- 
Į kus Nikius (es^as), Angelė Paš- 
fkauskienė, Kęstutis Povilaitis,' 
Jadvyga Petkevičienė, Jonas 
Petkevičius, Jonas Prctosevi-į 
čius. Sigitas Randvs, Endel Ra-' 
tas (estas), Henrikas Sambora, 
Julius Sasnauskas, Leonora Sas- ’ 
nauskaitė, Algis Statkevičius, ’ 
Kęstutis Subačius, Ann Tarto 
(estas), Antanas Terleckas, Erik 
Udam (estas), Intas Calitis 

j (Latv.), Petras Cidzikas. Arvy
das čechanavičius, Vladas ša- • 
Palys, Jonas šerkšnas, Zigmas 
širvinskas. Mečislovas Jurcvi- 
vičius, kun. Virgilijų .langelis.

(45-ių pabaltiečių paieiškimą 
remiančių rusų prierašas)

(Bus daugiau)

Gerb. Redaktoriau!

s’škumas ir teisė spręsti satd li
kimą paskelbi* svarbiausiu 

‘tarptautinės teisėk principu Bal

nes į' okupuotą IdetUvą^
J. Uatueikis

1 č ’ L '! v- ,t \
■ *!'

Daugelį metų buvo; žymus žmo
gus Worcesteryje.

WORCESTER, MASS.
Šiomis dienomis mirė ir pa

laidotas Švento Jono kapinėse 
Scrantonė, Pa., augęs ir moks
lus išėjęs advokatas Antanas 
Milleris - Meškauskas, 85 metų.

NAUJA LIETUVIŲ PILIE- •
ČIŲ KLUBO VALDYBA . .

Nariai nominuoti be opozici
jos: pirm, — inž. Edvardas Ta
mulevičius, sekr,— Algirdas. 
Zenkus,. fin. sekr. — mok.. Jonas 
Yurkinas, pagalbininku — Jup- 
zas Matulevičius, ižd. — jau 45 
metai Jonas Kasperas;. iždb 
glob. — Algirdas Krasinskas ir 

■ Vytautas Dvaska; marš, — Vę^- < 
non Bagdis. '. ' - 'y »\-

L. P. klubas vertas apie % Bi
lijono dolerių.-

, J.- Krasinskas

Trečiadienį ir ketvirtadienį
Nauj'enose išspausdinti straips
niai, licčią Vaclovo Daunoro 
koncertus Amerikoj, mane la- 

į bai gerai nuteikė.
I Lauksiu daugiau tokių pasi- 
sakvTnij. net stipresnių. Jei ima- 
rtuina Jūsų rrfgaduopiname laik-

* , — NAUJ||Nę<

piurrTS ttMu*

1 4k Gold Charms — 30% off

3 3. ill. Thursday, December 6,'>1979<

Everyone has chain fever and we’ve 
got the selection and prices to prove it.

All styles...all widths and .
lengths... all great value and all

in 14k gold

fetmlA

14k Gold Earings — 30% off 
14k & 18k Religious Medals — 30%/aff

HAIL Beauty Supply, Inc. 
3221Wu63riSt ‘ WSBStt—’—
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MENO Detroito naujienos
LIETUVOS KARIUOMENES ŠVENTĖS MINĖJIMAS

Redaguoja MIKAS ŠILEIKIS

Švabienės ir Butkienės paroda
1‘račjtįsį penkiadieni, lapkr

čio' 30 d. Čiurlionio (lalerijbjej sėje Field House. 1*1:
Inc., 1038 Archer Ave., gausiai j ni

Į D 
ja^ Lesia Dale v kolcuiiok

Parodą gausi, įūoni f T •i Patartina pamatyti. Tęsia iki 
Į gruodžio 15 d. Lankymo laikas: 
i kasdien nuo 12 iki I v popiet, 
i šešt. ir sekntadienį nuo 2 iki 5. 
j'LeciadienĮ uždaryta. Įėjimas 
į laisvas.

Po parodos atidarymo 
kavute

Petravičiaus vedamoje k
rmąsias

is ji gavo J’uri.mo ('.( litre
publikai dalyvaujant, buvo ati
daryta dailininkių Veros švabie- 
nės ir Sofijos Butkienės meno 
darbų paroda, švabienė išstatė 
25 grafikos darbus, o Butkienė 
— 3l> keramikos darbų. ,

Parodą atidarė Amerikos Lie
tuvių Dailininkų Sąjungos pir-j-į 
mininkas Mikas Šileikis. Kalbė-' Im
damas jis pabrėžė: “Mūsų pa->

br-vo. pavaišint
i liestais. .

Abi dailininkės
Dailininkų Sąjungos na- 

Jos padėkojo atsiiankiu- 
; i parc'dą ir už suteiktas

dėtis egzilėje nėra tik m ūsu, bet 
ir kitos etninės grupės rūpinas 
savo dvasinės kultūros gvvvlM?. j 

‘ Į 

nenugrims! ūme tarptauti-!
pelkėse, kad neprarastume' r^s
tautinio indentiteto. Kail,,.,„^ I sifilis 

dailinin-1, ,

nėse 
savo 
k irie mūsų talentingi 
kai atkuria Afrikos, indėnų ir j 
kitų primityvių padernių meną, Į 
bet kur mūsų pačių didingosios j 
praeities istorija?”

Žodį tarė Čiurlionio Galerijos, 
Ine,. Direktorių to pirminink as 
inž. Domas Adomaitis. Jis pasi
džiaugė gera šių dviejų daili
ninkių jungtine paroda ir pri
minė,-kad šioj galerijoje bus 
rengiama Vasario 16 proga ko
lektyvinė dailės darbų paroda 
ir bus skiriatnos premijos - iš 
Premijų fondų. ;.ii

Dail. Vera Švabienė išstatė 25 
lietuviškais motyvais grafikos 
darbus-.--Yra- ke4eias-4r- spalvotų 
kūrinių. .Įdomus ,10 paveikslų 
Jūratė ir Kastytis, ciklas, švabie-1 
nė grafikos technikoje toli pa
žangu^, jbet stųdijasį tęg.ią ; to
liau. Jį jgrafihą . studijavo dail. 
V. Petravičiaus vedamoje studi- 
j o j e, 3d thpybą — a. a?' Povilo 
Kaupė 69 Art Gallery vedamoje 
mokyklčJjb.

S'ofrfk' Butkienė išstatė 30 ke
ramikos darbų be to’ apsčiai pa- 
kabinahrų dekoratyvinių darbų, 
šiojė' kolekcijoje gausu' moder
naus stiliais-vazų, lėkščių, žva
kidžių ir t.t.'Pažvniėtinos: Mė
lynos tulpės, Žalios tulpės, Ge
dimino stulpai, Pievų gėlės ir

S. Butkienė tapybą, grafiką ir 
mozaiką pradėjo studijuoti dail.

I ■■
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ir gera

svečiai 
ir ska-

Anier.

M. š.

METAI BE DAIL.
T. PETRAIČIO

Suėjo. metai, kai 1978 
gruodžio 21 d. mirę .dftii..Teofi
lis Petraitis. Palaidotas šv. Ka
zimiero kapinėse, žmona pas
tatė jam paminklą. Dail. Pet-

m.

davo ir aliejumi. Lietuvoje dė
stė meną gimnazijose. Po karo

vono Ry tinėse.. valstij ose-.
iiau persikėlėj, Chicagą. ..

Lietuvėje Pelraitis buvo
Kariuomenės Kūrėjas sa

A.a. J. Pautienius — St. Tamulaičio portretas

Juozo Pautieniaus mirties metinės
A. a. dailininkas Juozas Pau- 
:nuis mirė 1978 m. gruodžio 

Kazimiero17 d. Palaidotas šv. 
lietuvių kailinėse.

Velionis Juozas 
pamėgo meną, bet-

jaunystėje 
karo metu 

neturėjo progos dirbti savo sri
tyje. Lietuvoje vienu metu dės
tė paišyba gimnaijpjc. Tiktai 
šiame krašte^ Turėjo daugiau 
progų bei laiko tapyti.

Jo tapyba pasiž.ymėio šviesiu, 
saulėtu koloritu, žaismingais to
nais. žmonės mėgo jo kūrinius. 
Turėjo daug savo vieno paro
dų ir neretai dalyvaudavo ko
lektyvinėse dailės parodose. Bu
vo ilgametis Amerikos Lietuvių 
Dailininkų 
klausė pri

Praėjusį pavasarį budo a.
Petraičio kūrinių paroda s 
rengta Čiurlionio Galerijoje, klausė prie amerikiečių daili- 
Inc. Paroda pasisekė, kone vi- ninku sąjungos -— The All-Illi- 
si jo akvarelės'kūriniai buvo iš- nois Association of the Fine 
pirkti. Įsigijo ir Čiurlionio Ga~
lerija, Ine. • .... . „ ,T., ,_____ - I velionio žmona Viktorija >Pe- 

2^2TZZZZZZZZZZZZTTZZ " i h’aitienė, pagerbdamas savo' vy- 
DENTURE WEARERS1

--------------------------- jpondui Čiurlionio Galerijoje, 
A major-----------fine, rengiamoms parodoms.

advancement Dail. Teofilis Petraitis mirė
CUSHION GRIP eidamas 82’metus.

DENTURE WEARERS
.. A major 

advancement _

CUSHION GRIP 
DENTURE ADHESIVE 

one application holds 
comfortably up to 4 days

. ^ 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 
Uiar^headache tablet. And more pain reliever than any 
Anacm combines that strength regular strength headache 
Vith 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.
fateistrength with safety.That’s common sense. That’s Anacin.

strength than any reg-

^ith safety.

tablets, Anacin starts with a

TRYS NAUDINGOS 
KNYGOS

■ ‘ -

IDABAR XAIKAS ĮSIGYTI SIAS NUPIGINTAS
- ‘^TR LAB AI NAUDINGAS KYNG AS:

. — 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......... . ...... $6.00
Su žemėlapiu, daug paveikslų.

PASIŲSTI, PRIDEDANT 50 CENTŲ
PERSIUNTIMĄ, TOKIU ADRESU:

NAUJIENOS
I ~ o 1 • • * - - ■*— - - — • - ■

- ^-Jlalsted St, Chicago, IL 60608

Arts ir ir daug metų dalyvauda
vo jų rengiamose pare <kse.

Jis domėjosi meno gy venimu 
ii pats aktyviai dalyvaudavo 
dailininkų veikloje. A.a. prof. 
Ignas šlapelis ir Juozas Pautie
nius buvo pirmieji ALDS-go’s 
nariai ir jos steigėjai. Juodu rū-| 
pinosi menininku įsikūrimu nau- 
jose tremtinių sąlygose, ypač 
norėjo vieningo menininkų su
gyvenimo. Frof. Ig. šlapelis pa- j 
rašė trumpą J. Pautieniaus mo-j 
negrafiją.

Tenka pridurti, kad velionis 
priklausė prie Liet. Savanorių: 
Kūrėjų Sąjungos, Lietuvių Ben-j 
druomenės, Lietuvių Fondo iri 
Balfo. ' .

Minėjimas prasidėjo per abi i 
dvi radijo stotis: per Lietuvių 
Melodijų radijo stotį lapkričio 
mėn. 23 d. Alfas Šukys skaitė 
paskaitą apie Lietuvos Nepri
klausomybės atkūrimą 1918 m., 
o lapkrčio 25 d. Karolis Balys- 
per ALE Radijo klubo valandė
lę paskaitė apie žuvusį karį sar- 

- gybinį. K. GogePs priminė ka
riu savanorių kovas dėl Lietu- 

. vos laisvės, o Vida Gogelytė pa- 
deklama.vo šventei pritaikintą 
tilėraštį.

i
Pagrindinis minėjimas prasi- 

, dėjo lapkričio 25 d. pamaldo- 
i nrs 10:30 vai. šv. Antano pa- 
1 rapijos bažnyčioje. Organizaci- 
, jos dalyvavo su vėliavomis. Pa

maldų metu šventei pritaikintą 
i pamokslą pasakė tos pat para- 
I piios klebonas, kun. Alfonsas 
( Babonas. Akademija-minėjimas Į 

įvyko parapijos patalpose. Mi
nėj mą pradėjo St. Butkaus 

‘ kuopos pirm. Vincas Tamošiū- 
! nas. Invokaciią sukalbėjo kun. 
į A. Babonas. Pagerbti žuvusieji 
I dėl Lietuvos laisvės kariai ir 

,* šauliai. Žodį tarė kūrėjas sava
noris, atsargos majoras Kazi
mieras Daugvydas. Paskaitinin
ke detroitietė Stefanija Kaune- 
lienė skaitė paskaitą “Lietuvių 

' moterų vaidmuo Lietuvos Ne
priklausomybės atkūrimo metu 
ir dabar”.

Velionis Juozas Pautienius 
paliko liūdinčią "šeimą: žmoną 
Stasę, dukrą Teresę, žentą Jo
ną Bogutą, seserį Zuzaną Juš
kevičienę ir jos vyrą Andrių, 
seserį Oną Jonaitienę, brolius 
Pautienius ir kitus gimines.

Už a. a. Juozo Pautieniaus sie
lą gruodžio 16 d. 12 vai Jėzuitų: 
koplyčioje bus atnašaujamos

M.,š. šv. Mišios, šeima kviečia kole-

JA Y DRUGS VAISTINĖ
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

J. Aieminac, A KISS IN TH1 PUxntUiTj Ir Intymftj nuutySdt
ipraiynud, piiat! ii gyvenimo. Lengvu gyri kliba, srafial lilalau' 
150 pil. Kaina 52.50.

Dr. W? B. Kanalui, HISTOKY OF LITHUANIA. Lieturoa iftorU* 
an trinia nuo pa$ icnujxj amžių iki pokario metu. Vidutinio formato. 14J 
oiL, Vinuoja S1.00.

Jomis B. VYTAUTAS THI GREAT, storiniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valrcyoes ir jo« kaimynu istorija 
211 psi. Kalni. *3.00. Kietaia virfelialj $4.00.

Dauguma žiu tnygu yra tinkame* dovanot iveirioiaii progomU. Jai b 
rito knygai galima laigytJ atrilankiUF i Naujienai arba ataiuntua čeki ar 
jinlsdnę perlaida

StnH. Ckfcs**. OL

jgjmi ai. u— i ■ i u i . -------------- ---- ----------------- .------------ —

i DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
NAUJIENOSE OALIA'.a GAUTI NEPAPRASTA! ĮDOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENES VEIKtJO IR RAiYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. J. Ck>si*n _ MINTYS IR DARBAI, 236 p«l., UečlAnčlHi 1908 i 

®etą {vykini. Jiblonikic Ir Totoraičio i tunu dienai ir «uf!-
rtptnl^. _______________ .___________________________ M.N

Jr. A. j. Gotten — DANTYS, Ją prleiiflra, rreikiu ir treti*
Kletali rlrieliala, vietoje M.00 dabar tik tXW
KtnkMalj rlriellala tik _ __ _______________________

Dr. A. J. Gv»«fi — AUKŠTA KULTORA — ŽIAURŪS ŽMONRA
KelionM pe Rnropą įrpfldilei. Dabar tik  J2.ee

Į SelųtM '•> pef rttltatyfl afslvntv* č»k| «rW r—*wy erAert prU ! !
MrrWytee ka<n«. prWe4»nf 5*c. e*nlwntrw,« liM****,

NAUJIENOS, j!
k 173T S». HAL8TKD ST^ CHICAGO, DLL. Ilttl

bai gerai. Minėjimą suruošė ra 
movėnai. birutininkės ir šauliai

i Naujų Metu sutikimą. Vieta bus 
paskelbta vėliau.

Posėdis praėjo geroje nuotai
koje prie užkandžiu ir kavutės, 
kurią paruošė maloni šeimir.in 
kė Gražina Valiukėnienė.

i

ŠVYTURIO JŪRŲ ŠAULIŲ 
KP. SVARBUS POSĖDIS

Posėdis Įvyko lapkričio mėn. 
24 dieną Gražinos ir Broniaus 
Valiukėnų namuose. Pranešimą j 
padarė pirm. Alfas Šukys, pa- į 
aiškindamas kai ką iš ŠST cent
ro valdybos aplinkraščio. Posė
džio metu aptarė einamuosius 
re’kalus ir nutarė informacinį 
susirinkimą šaukti gruodžio 
mėn. 30 dieną Šv. Antano para
pijos patalpose, tuoj po pamal
dų. Pirm. A. Šukys pranešė, 
kad narys Romas Mac’onis pa
davė pareiškimą persikelti i St. 
Butkaus šaulių kuopą. Kadangi 
R. Macionis buvo Garbės teis
mo narys, tai į jo vietą paskir
tas šaulys Mykolas Abarius.

Posėdžio metu priimti sekan
tys nauji nariai: Salomėja Gri
gaitienė, Jonas Naujokaitis, Jo
nas Ratnikas ir Elena Jocienė.

Klausimuose ir sumanymuose 
nutarta suruošti Kūčias gruo
džio 24 d. šv. Antano parapijos 
kavinėje, o gruodžio 31 diena — J z O *■

DL NAMŲ DRAUGIJA ŠAU
KIA VISUOTINĮ NARIŲ 

SUSIRINKIMĄ

Pianešama v.siems draugijos 
nariams, kad š.m. gruodžio mė- 
nes'o 9 dieną 12:i5 vai. yra šau
kiamas labai svarbus ir nepa
prastas visuotinis Detroito Lie
tuvių Namų Draugijos narių su
sirinkimas. Visi nariai prašomi 
būtinai dalyvauti, nes bus na
mu pardavimo sutarties tvirtini
mas. Praneša Valdyba.

Ant. Sukauskus

Never too sudden, never too slow 
— this remarkable little pill stimu
lates your system's own natural 
rhythm Gently, comfortably, over
night. In the morning, you re right 
back on schedule Smoothly, com
fortably. every time That's why 
they call Ex-Lax pills the overnight 
wonder That's right Ex-Lax pills1

Take as directed EX-LAX

SOME CHICAGO MOTOR CLU3 T/PS ON

EXPRESSES DPMM?
Kitoje patalpoje buvo išsta

tyta lietuviškų dirbinių paroda, 
kurią suruošė Stasė Šimoliūnie- 
nė, Antanina Jonynienė, Aldo
na Tamulionienė, Stefanija Kau- 
nelienė ir Algirdas Vaitiekaitis. 
Parodą aplankė apie 150 lanky
tojų. Po minėjimo vyko pasivar- 
šinimas pyragu ir kavute. Ka
vutę paruošė Šv. Altoriaus 
Draugijos moterys.

Minėjimo proga buvo rašomi 
senatoriams laiškai, prašant pa
remti rezoliuciją Nr. 200 .(Sena
te bus Rez. 54). Čia pasidarbavo 
A. Vaitiekaitis. S. 'Šimoliūnas ir 
A. Vaitėnas.

Į minėjimą atsilankė apie 200 
žmonių. Minėjimas pavyko la

gap ir artimuosius pamaldose

M. š.

FOLLOWING DISTANCES

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

IF YOU DRIVE AT THE 
SPEED STAY IN

THE LANE.

Turime po kelias
RETAS KNYGAS

n ••• ■ ■-
1. Kun. M. Valadkos UŽ LAISVA LIETUVI

Minkšti viršeliai, 410 psl._________  $10.00

2.

3.

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

Minkšti viršeliai „ $10.00

A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA.
Minkšti viršeliai_________________ $15.00

J. Laukio ORAKULAS. 414 psl.
Minkšti viršeliai

Čekį reikia išrašyti:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St 
Chicago, III-, 60608

Pridėti doleri palto Hlaidoma,

$10.00

| C«ICĄ«4 & ILL. Thursday, December 6# 197|
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Lietuvos Respublikos generalinis konsulas, kuris dar ir 
^šiandien tas pareigas eina. Laurynui teko bėgti iš New 
Yorko. Jis buvo perkeltas į Sovietų ambasadą Washing
tone bet jau ne tarybinės Lietuvos konsulo pareigoms, 

Daily Kxept Sunday by fha Lithuania® Nova oa^ i»e. 0 ambasados sekretoriaus. Pirmuoju ambasados sekreto-
17n >o. Halstad Straat, Chksgs, III. 80608. TatofOane 411-6100

SECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS

TH■ UITHUANIAH DAILY MBWS

riumi buvo rusas, tai Kapočiui buvo duotas “antrojo sek
retoriaus” titulas.

Nuo 0ru*džio 
Dienrūiio ka

SuMcription Rataa:

A Chicago S33.0U per year, >18.00 per 
at months, S1U.OO per 3 months. In 
other USA localities >30.00 per year, 
>16.00 per six months. >9.00 per 
three months. Canada >33.00 per year; 
other countries >34.00 per year.

Naujiena* alaa kaadiea. Itofrlriant

----- AL_----------- „ ------ -'----------------- -
puaei metu -------------------- >16.00
trims mteadamt > 8.00
vianam meneaiui ____ 1___ B 1.00

Kanadoje:
____ __ m.oo

puaei metu ___—----- ---- >18.00
nenam mėucelul _________ > MO

(Jžaieniuooe:
metame________ ______ »4.W
puaei metu ---------- ______  >18-00
vienam mėna*m -_______ I 4.00

UI. 00806. Talrf. 01-6100.

metame _______
piuei metu ___
trim* minėdama 
vienam mėnesini

Kitoae JAV vietoee: 
metama _____

118.00
110.00
I MO

Ordarfa kart* aa OnkyM-

NAUJIENŲ raštinė atdara kaadies, išakyrua aekmadieniua. bm 
0 vaL ryto iki 0 vai vakaro, ioštadieaiaia — iki 11 vai
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Nauji “profesoriai” ir senos pasakos
Paskutiniu dešimtmečiu Amerikos lietuviai nieko 

negirdėjo apie Lauryną Kapočių, bet šių metų lapkričio 
pabaigoje jis atspausdino Gimtajame Krašte pačią nau
jausią ir “iki galo apgalvotą” naują “teoriją” apie Ame
rikos lietuvius. Vienas kitas amerikietis, nuvykęs dar de
šimčiai dienų į Vilnių, susitikdavo su Laurynu Kapočiu
mi- kuris nuolat prašydavo atvežti jam filmų,-vaistų ir 
kitų Amerikoje gaminamų gerų dalykų,-bęf paprastai jis 
mėgdavo daugiau tylėti, negu kalbėti/.apie “tarybinę” 
Lietuvą. Amerikoje jis. daugiau kalbėdavo apie “naują 
sistemą” ir “naują gyvenimą” “tarybinėje” Lietuvoje, bet 
pačioje Lietuvoje jis mėgdavo daugiau klausyti'apie Ame
riką, negu pasakoti apie rusų pavergtą Lietuvą.

Savo laiku Laurynas sukinėjosi gana dažnai Ameri
kos lietuvių kolonijose, bet prieš 20 metų jis^uvo iškvies
tas į Vilnių ir negavo teisės išvažiuoti į užsien

Amerikoje jis dirbo Sovietų ambasadoje Washington 
ne, buvo raštinės tarnautojas, bet tikrovėje jis buvo spe
cialiai paskirtų rusų vertėjas ir informatorius apie Ame
rikoje gyvenančius lietuvius. Kurį laiką jis gyveno New 
Yorke-ir riipmosi tais pąčiąis reikalais, 1962 metais buvo 
iškviestas i Lietuvą, o ten padarytas net Lietuvos drau
gystės ir kultūrinių- ryšių su užsienio šalimis' draugijos 
pirmininkas. Rusai manė, kad jis- praleidęs geroką metų 
skaičių New Yorke ir Washingtone, pajėgs suorganizuoti 
didelę užsienio lietuvių draugiją, bet Kapočius niekad 
nebuvo joks organizatorius. 1947-8 metais buvo Sovietų 
konsulato lietuvių reikalų patarėjas. Iš New Yorko buvo 
•perkeltas į Washingtoną, kur taip pat ėjo lietuvių reif 
kalų patarėjo pareigas. Rusai žinojo, kad Ahlęrikoje buvo 
trečdalis lietuvių tautos ,bet jie lietuviškai nemokėjo ir 
Amerikos lietuvių išnaudoti nepajėgė. New Yorke Kapq-j 
čius,. po poros metų Įsidrąsinęs, pasivadino Lietuvių kori- 

;sulu, bet JAV Lietuvos prijungimo prie Sovietų Sąjungos 
*nepripažino ir* “Kapočiui pasakė, kad jis neturi jokios ,tei- 
rsės Lietuvos konsulu vadintis. Su sovietine Lietuva Ame- j 
rikos vyriausybė neturėjo jokios sutarties ir jokių “Lie-' 
tu vos konsulų” nepripažino. Tuo metu New Yorke buvo

Užšienio lietuvių draugijai jis pirmininkavo tiktai ■ 
trejus metus. Rusai jį atleido iš tų pareigų ir daugiau 
nebegrįžo. Draugijos pirmininku paskyrė gen. Karvelį, 
o jo sekretoriumi tapo Vytautas Kazakevičius. Kapočius 
pradėjo mokytis, baigė Maskvos universiteto Istorijos 
fakultetą ir tapo lietuviškų komunistų profesoriumi Vil
niaus universitete. Susipažinęs su leniniškai interpretuo
jamu Marksu, jis pradėjo rašinėti “giliomis mintimis” pa
grįstas teorijas apie “proletariatą”, “klasių kovą”- ‘dar
bininkų kultūrą” ir kitus dalykus. Būdamas Lenino pa
grindinių minčių žinovas, jam buvo pavesta parašyti 
“rimtą studiją” apie Amerikos lietuvius. “Profesorius” 
ją pavadino “Užsienio lietuvių buržuazija ir fašistinis re
žimas”. Kad straipsnis nebūtų toks pedantiškas, Gimtojo 
Krašto redaktoriai paįvairino titulą “Susieti savanaudiš
kumo interesais”.

Matyt kad Laurynas Kapočius labai atidžiai studi
javo Bucharino “Komunizmo ABC”... Paskutiniais me
tais Bucharinas buvo išimtas iš apyvartos, bet joks bolše
vikas neparašė aiškesnio ir geresnio komunistinės “teori
jos” vadovėlio, negu tai padarė Bucharinas. Bucharino 
jau seniai nėra, Stalinas jį likvidavo, bet Bucharino pa
grindines mintis pasisavino Kapočius ir paruošė studiją 
apie Amerikos lietuvių buržuaziją. Jis norėjo rašyti ir 
apie lietuvių darbininkų klasę ir proletariatą, bet jam 
nesisekė. New Yorke- o vėliau Washingtone dirbdamas 
Sovietų ambasadoje, jis buvo didesnis proletaras, negu 
Prūseika, Bimba ar bet kuris buvusios. Vilnies ar dar 
išeinančios Laisvės “proletaras”. Kiekvienas turėjo savo 
automobilį ir važiuodavo socialinės apdraudos čekio atsi
imti savo mašina, tuo tarpu Kapočiai dar ir šiandien turi 
laukti porą ar trejetą metų Moskvičiaus, jei parvažiavęs 
Amerikos buržujus, automobilių taisytojas ir pardavėjas 
jam nenuperka dolerinėje.

Neakivaizdiniu būdu baigęs Maskvos partinius kur
sus, tai jo istorija negali būti akivaizdinė. Jis negalėtų ap
ginti nė vieno tvirtinimo, jeigu jam tektų klausimą dis
kutuoti bet kuriuose debatuose- bet jis tvirtina Buchari
no nesąmones su didžiausiu aplombu. Jis kalba apie Ame
rikos buržuaziją, kad kiekvienas Amerikos lietuvis jau 
Lenino laikais buvo’ skaitomas buržuju. Stalinas dar to
liau nuėjo. Visą eilę Amerikos “proletarų”, nuvažiavusių 
“revoliucijos gilinti”, Stalinas sušaudė. Tuo tarpu Ka
počius savo studiją šitaip baigia:

“Antrasis pasaulinis karas ir jo pasekmės sukėlė 
dar stipresnius klasinius, politinius ir ideologinius 
prieštaravimus tarp užsienio pažangiųjų lietuvių ų 
lietuvių buržuazinių nacionalistų. Šių .prieštaravimų 
paaštrėjimą tiesiogiai įtakoja pasaulinės kapitalisti
nės sistemos krizė, dviejų pasaulinių ekonominių ir
politinių-ideologinių sistemų susikūrimas bei jų lenk- miems komunistų partijos nariams, nežino, kad jų laukia 
tyniavimas. Monopolinės Vakarų buržuazijos ekono- toks pats likimas, kurio sulaukė, jėzuitai Lietuvoje7? ‘ Ar 
miką, politiką ir ideologiją atkakliai gina ir reakci- J frontininkai nežino, kad leisdami Mero “Striptyzą”- skan- 
nių užsienių lietuvių sluoksnių ideologai, įvairūs dina visą savo ideologiją, kuri juos išaugino? Ar visi

bendradarbiauto j ai nežino, kad Kapočiaus planaš dabar- 
Užsienio pažangieji lietuviai aktyviai dalyvauja tinių biznierių “neišganys”, kol jie nepraeis pro Kapo- 

kovoje prieš imperializmą ir monopolijas. Jie eina iš- čiaus nutiestus tiltus į Maskvą?

ivL Šileikis Potvynio madona

A. PLEŠKYS

PRAŠYMAS JAUNIMO CENTRUI
Privatus, keturių asmenų ko- kiau. Prašymas buvo adresuo- 

mitetas, kurį sudarė p. Antanį-: tas Jaunimo Centro Dir. kun. 
na Repšienė, p. Delfiną Tričienė, Borevičiui J. S. Štai tas prašy

mas:
Prašymas Gerb. Jaunimo Cėh-

j Sibiro kankinys p. Jonas Krei
vėnas ir p. Antanas Pleškys, š.
m. gruodžio 1. d., apie 1 vai. p.p. i tro direktoriūl' Kūh. Bbreriči'iu 
apsilankė Jaunimo Centre, Chi-'J.S. ’ “
cagoje, kuriam vadovauja tėvai 
jėzuitai.

Spaudoje ir per lietuviškas ra
dio vis nuolatos yra skelbiama, 

Komitetas paprašė audienci- kad š.m. gruodžio 8 d. Jaunimo 
jos pas tėvą kun.‘Borevičių J.S. Centre, Chicagoje \-ra rengia-- 
Komitetas kun. Borevičiaus bu- m&s iš okupuotos Lietuvos at- 
vo maloniai priimtas ir p. A. vykusio — okupanto pasiųsto 
Repšienė supažindino kun.- Bo-1 dainininko 
revičių su visais to komiteto na- ' 
riais. Po to paprašė, kad p. A. 
Pleškys pasakytų kokiu reikalų 
ir su kokiu prašymu komitetas 
čia atvyko.

Aš, A. Pleškys, išsiėmiau iš 
kišenės raštu parašytą ir visų 
komiteto narių pasirašytą pra
šymą ir jį kun. Borevičiui pers
kaičiau ir perskaitęs jam įtei-

* - į! noma, kad jeks faainminRas, 
] medimnkaš ar '’rfokiKttfkas be 
okupanto įsakymo ir leidimo iš 
okupuotos LieUųps j Ąųjeriką 

į ar kitus laisvuosius
kraštus išvykti .negali, v : 

Jaunimo Cenlrąą- yra 
lytas tikinčiųjų ,

’ viu suaukotais pįii.igąis, kad.Jię-' 
. • (aviškasis jaunimas .biitų.ąuiy^-.

janias ręliginėje ir patriotinėje, 
. lietuviškoje dvasioje.^!- - j

šitokia. Jaunimo ?ęen,trx> pa-S?, 
kinis, Lietuvos oknp^ptiii labąj; 
nepatinka. Dėlto ■.okupantai: vį-j 
sais jam galimais, hūdąisy -ga> 
triotinės lietuviškos.yįsiipmenęą, 
akyse yra, pasįry^ęs, Jąųnįn)a 
Centrą, kaip jaunimo religinę 
ir tautinę auklėjinm, įs^igą, pa- 

, .įminti, suąj§yįff^^
duoti. . —— -

>c. Prieš ke’is metus i Jaupimo
Centrą okupantui pasisekė'Įši- 

I veržti su propagandiniais^ ^ol- 
ševikiniais filmais, dėl kurių ro
dymo' patriotinėje^7 lietuviškoje 
visuomenėje kilę '•’'pašipftJtfiii- 
mas, buvo atsilankiusi delega
cija su prašymu tų. fjlmiįinero- 
dyti, o nepaklausius išsaukė ųąęt 
demonstracijas.. ,

Dabar Maskvą, norėdarną ir 
toliau lįetuvjs^ąją.^ visuomenę 
kiršinti-ir nuteikti, vienus lietu
vius prieš kitus ir prieš Jauni
mo Centrą, į Ameriką pasiuntė 
žymesnį okupuotos--•tLiebu vos 
dainininką Vaclovą Daunorą',-ir 
tam kiršinimuf ’ \;ėr~p9ri lake 
pačią" lie'fuvišk^Tsią/ rėligitAil 
tautinio auklėjiibo' Sžiela Janni- 
mo Centrą.

juk lengvai gaiejo issmijomo- 
ti bet kokią kitą salė? Bet. ne,

sudarius lietuvišKos patriotinės 
visuomenės aky^eĮ 4|PĮĮdį, kad 
Jaunimo Centras, jau įj,ąiryn*tęs 
rendradarbiaviino surpk^fįąpitu 
centru. v

■Dėl to>mes, čia-, atsilankęs fay- 
mitetas, maloniai 'ir nnoširdžiai

• Vaclovo Daunofo 
koncertas.’Kas ta koncertą ren
gia, 'nei spaudoje, nei ?radijo 
skelbimuose’ nepasako. To kon
certo rengėjai, jausdami savo 
neatsakingumą ir patarnavimą j prašome; Ja,unimp Centrp -jdi|£k’- 
Lietuvos okupantui, nuo lietuvis- toriaus _Kun.; Hpre\ičįaųs J. S., 
kos visuomenės šiepiasi. - “

Lietuviškajai visuomenei, ne
išskiriant ir Jaunime? Centro ad-

tą paskelbtą..,damitiinJw^Yaclb- 
vo Daunoros š.ai.~.gruodži© 8 d. 
rengiamą koncertą Jaunimo

ministraciją, yra labai gerai ži- Centru per < spaudą ir-per lietu-

.. .. . . . . . v. . !se tas'-koncertas buw<p®£elb-vięn su viso pasaulio darbo žmonėmis, su visomis pa-: tas at§auktj ----- -------
žangiosiomis planetos jėgomis- siekiančiomis taikos,! ’ ' -? SuJ<iĘa\|)agarba 
pažangos^ ^socialinės lygybės^ gyvenimo pagerinimo -1979 m; gruodžio A 
ir pagaliau išnaudotojiškos santvarkos —’kapitalizmo ’ ■ •' K ° m 
pagrindų panaikinimo. ____ _ r _„r. ___

(Gimtasis Kraštas, 1979 m. lapk. 22 d., 5 psl.) ’ Antanina tįęj^na^jri-

viskas radiju- ppagraatas; kurio-

Argi jėzuitai, ruošdami vaišes Laurušo vadovauja-

“veiksniai”.

G ¥’ J?

.Ti ‘̂a-5'

Pasirašoj.' Antahas^1' Pleskys, 
i-. .

^..lėyąs kun. .Ę^r^įęi^Sj pęjė- 
męs prašymą,, Pjg^^ąbjjo. kad jis 
nėra • Jaunimo -C-entro -tfej-bet 
juomi yra tėvą8)kuiĮ4^auląitis. 
Geąai neprisimenu kun is po
nią pasakė,
kad Jaunimo Gėrrtrb sžię išnuo
mavo tėvas kun’./feorevicius, ries

(Nukelta į penktą pūšlapį)

Vyr. Itn......GUŽAS

Atsiminimai apie pirmąsias mūsų 
kariuomenės kūrimosi dienas
Balandžio mėnesi 1918 m. bolševikams galu

tinai išformavus lietuvių batalionus, susikūrusius 
Rusijoje, — Atskirą lietuvių batalioną Vitebske 
ir Atsargos batalioną Smolenske, — teko likvi
duoti susikūrusi 1917 m. lapkričio mėn. Smolenske 
iš visų Rusijos frontų ir armijų lietuvių karių or- 
ganzacijų Vyriausioji komisija lietuvių dalims 
kurti. Aš, kaip tos komisijos pirmininkas, ir pod- 
poručikas Giedraitis Bolys, kaip sekretorius, išsi
skirsčius kitiems nariams, priversti buvome pasi-„ 
rūpinti, kad visi komisijos dokumentai- raštai ir, 
svarbiausia, lietuvių karių anketos, netektų bol
ševikams, nes 1918 m. sausio mėnesi lietuviams 
bolševikams paėmus i savo rankas Lietuvių karių 
Sąjungos Vykdomąjį Komitetą Petrograde, visi 
Vykdomojo Komiteto slapti dokumentai ir karių 
(karininkų, gydytojų, karo valdininkų ir karei
vių) anketos buvo atgabenti į Smolenską ir ati
duoti į Vyraiusią pulkų kūrimo komisiją.

Vi«us tuos dokumentus pas save laikyti buvo 
pavojinga. Todėl pasitarus su Smolensko Lietu
sių Tautos Taryba, jie buvo užpakuoti ir atiduoti 
į seifą lietuvių fabrikui “Vilija”, prižiūrėti fabri
ko administracijai- prašant atsiradus progai tuos 

dokumentus pargabenti į Lietuvą, kaip istorinė 
medžiagą.

1921 metais gabenant iš Rusijos archyvus, 
mano buvo paduotas komandos keliu pareiškimas, 
kad būtų grąžinti iš Smolensko ir pulkų kūrimo 
Komisijos dokumentai, palikti seife lietuvių fab
rike “Vilija”. Į tą savo pareiškimą gavau iš Už
sienių Reikalų Ministerijos atsakymą, kad visi 
tie dokumentai bolševikų sunaikinti, bet kada ir 
kuriomis aplinkybėmis, paaiškinta nebuvo.

Pagaliau Smolenske susidarė nemažas būrys 
lietuvių, daugumoj karių, norinčių grįžti į Lie
tuvą, nes buvo gandų- kad greitu laiku bolševikai 
mobilizuos visus Į raudonąją kariuomenę. Bet be 
leidimo, kurį reikėjo gauti nuo Smolensko Apy
gardos tremtinių komisaro Rasiko (lietuvio), va
žiuoti nebuvo galima. Komisaras Rasikas atsaki
nėjo išduoti leidimus grįžti į Lietuvą, aiškinda
mas tuo, kad Vokiečiai dar nieko neįsileidžia ir 
kad Lietuvoje siaučiąs didžiausias badas. Po to 
Smolensko Tautos Taryba sušaukė 1918 m. bir
želio pradžioj III internacionalo klube visuotiną 
lietuvių susirinkimą. Į tą sūri rinkimą buvo pa
kviestas ir komisaras Rasikas ir po triukšmingo 
pasitarimo su juo ir dokumentalio įrodymo, kad 
vokiečiai į Lietuvą tremtinius įsileidžia, pagaliau 
sutiko išduoti visiems muim leidimus. Gavęs lei
dimus mūsų būrys arti 30 žmonių, tame skaičiuje 

arti 25 kariai, kas pėsčias- kas važiuotas birželio 
15 d. traukėm Smolensko stoties link. Pasiliku
sieji lietuviai mus išlydėjo. Stotyje susėdom i pre
kinius vagonus. Traukinys išėjo jau sutemus. Bir
želio 16 d. auštant buvome jau Oršoje. Ten rado
me begalinę daugybę tremtinių, kai kurie iš jų 
jau po 2-3 savaites laukė savo eilės, kada vokie
čiai įsileis Į savo pusę. Padedant Lietuvos Tautos 
Tarybos atstovui p. Variakojui prie vokiečių ko
mendanto Oršoje, mums pasisekė 3-čią dieną per
eiti i vokiečių pusę. Birželio 18 d. buvome jau 
Minske, vietinis Lietuvių komitetas suteikė mums 
butus nakvynei. Rytojaus dieną gerbiama daktarė 
Alseikienė, kuri buvo pažįstama su vokiečių 10 ar
mijos Štabo viršininku Minske, išgavo mums vi
siems liudijimus, kad esame įskiepyti ir atbuvę 
karantiną. Birželio 20 d. visi linksmi ir pakeltu 
ūpu iš Minsko išvažiavome ir tą pačią dieną va
kare buvome jau Vilniaus stoty, bet vokiečių 
žandarai niekam iš traukinio neleido išeiti- net 
neleido tiems išlipti, kurie turėjo pasilikti Vil
niuje. Po kelių valandų iš Vilniaus mus gabeno 
Kaišiadorių link. Pas visus ūpas visai nupuolė ir 
buvo didžiaurias pasipiktinimas okupantų žiau
rumu, kad jie, atėjūnai, šeimininkauja mūsų kraš
te ir turi teisės neįleisti tikrų Lietuvos sūnų į jos 
sostinę.

, (Bus daugiau)

VINCAS STAUGAITIS ' . ;
• • : ,5 1

Krikščionys demokratai svarstė 
svarbiuosius išeivijos klausimus 

LIETUVIŲ KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ SĄJUNGOS
TARYBOS SUVAŽIAVIMĄ PRISIMINUS i

/ (Tęsinys) •

Sekmadienį posėdžiai vyko Šv- Jurgio para
pijos salėje, po sumos ir bendrų pusryčių..Čia pa
gerbti amžiaus sukaktuvininkai viėntninęiai^ Ber
nardas Žukauskas, pulk. Jonas \§vedą^ Stasyš 
Rauckinas, prof. dr. Pranas . Jucaitis, negalėjęš 
dalyvauti Vaclovas Kasakait’s, MaHJd Iešmante 
nė ir bičiulis prof. dr. Stasys Jankauskas. Trum
pu- prasmingu žodžiu juos pasveikino.LK^S.pir
mininkas Vladas Šolfūnas- A F V ri -f »

Likusis laikas praleistas diskusijoms.-kai ka
riais svarbesniais klausimais. IlgeHatf Užtruko ko
munikato priėmimas, kuriame pasisakyta pačiais 
svarbiaisiais klausimais, tad ir dėmesio., atskiri 
punktai susilaukė neeilinio, čia ypatingai gyvai, 
kūrybingai >r preciziškomis mintimis daug padpjo 
ilgametis vietos skyriaus valdybos narys* Iždi
ninkas Antanas Styra. /

Apskritai tarybos suvažiavimas-TuVo-išskir
tinai darbingas, atviras bendroms
problemoms bei imlus naujoms mintims ir būdams.

• v (Pabaiga) ’ . .
| — NAUJIENOS, CHICAGO S, IU. Thursday, Decembtr ft 1975
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ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI kpiKSCIOMUi

NUODĖMIŲ ATLEIDIMAS
Apie nuodėmių atleidimą yra įvair.ų nuomonių. Todėl klau

sima^, kas gali atleisti auodėmes? Žiūrėkime ką apie tai sako šven
tasis Raštas. Parašyta, kad nuodėmių atleidėjas yra Dievas, mūsų 
dangiškasis Tėvas. Psalme 103:2,3 skaitome: “Garbink Viešpatį, 
kuris atleidžia visą tavo nusidėjimą”. Psalme 130:3,4: “Jei tu, 
Viešpatie, palaikysi nuodėmes, kas išsilaikys? Juk pas tave yra 
atleidimas, kad tavęs bijotų”. Maldoje mes prašome: “Atleisk 
inums mūsų kaltes, kaip mes atleidžiame savo kaltininkams” 
(Mato 6:12). “Jei išpažįstame (tam, prieš ką nusidėjome) savo 
nuodėmes,. Jis (Dievas) yra ištikimas ir teisingas, kad mums at
leistų mūsų nuodėmes ir apvalytų nuo k:ekvienos neteisybės” 
(1 Jono 1:9). Šv. Raštas aiškiai sako, kad nuodėmes turime iš
pažinti tam,, prieš ką mes nusidėjom, ir prašyti, kad atleistų mums 
mūsų nusidėjimą. Jet nusidėjome prieš D evą, tai Dievui išpa
žinkime, jei prieš brolį, tai broliui.
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kelią. Tik retai kur užtinkame 
latvio ūkininko sodybą. Tik ar- 

ikl ams duoti pasilsėti ustojame 
ierdvic'^e Kuršo ka’ė'amose ir 
tik dėl fasono geriame prarū
gusi alų. Kai vaziucd'.mi pasi- 

{vejame pėsčią, naginėtą latvį 
pilkomis milinėmis kelnėmis ir 

! .rumpu miliniu palaidiniu, daž- 
, nam mūsų dar ateina galvon 
: paerzinti jis nepadoriu žodžiu, 
kaip buvome anksčiau pratę. 

į Bet burnotis mums jau nebede- 
.‘•a, ir mes su juo sveikinamės
^aderiai. Padoriai ir atsako.

Mažeika & Evans

JV. RASTO TYRINĖTOJAI
J. Stoikaiit. Van Pelt Avenue, Staten Island. N. Y. 10303

Stepono Kairio atsiminimai

btt. K g. h4> i k an 
mkUIĖRIJA ir moterų ligoj 

GINEKOLOGINI CHIRURGIJA

M4« Sa Pulaski Rd. (Crawford 
Medical BuUdmą} Tol. LU 5 6444 
'‘■įima Heėnius pasai •ueitarim*. 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

Prašymas Jaunimo centrui
t Atkelta iš- < psl.)

OR, PA UL V. DARGI? 

H» CHIRURGAS 
Community klinikos 

Mwdfelnot direktorių t
tftt S. AUnbaim Rd., Westch*»t*r, IL
VALANDOS: $~-$djurbo dienomis ir 

. kn antra ŽeŠtadienj B—3 
{ To L: $42-2717 arM 562-270« 

h*—^^7--  - - C- ------
t,-BB- 3-5893 ‘
DR. A R. GLEVECKAS
| GTOYTtWAS IR CH1RUBGAF

į SPICLALYB* AJCIU LIGOS*
'i. P,. w W«»f 1 Ar* Stn*

'■ Vfctardor saasJ rositarima. .

tėvas kun.. Saulaitis tuo laiku iš 
Chicagos buvo išvykęs į moti
nos laidotuves. Į tai tėvas kun. 
Bcrevičius paaiškino, kad salę 
išnuomavęs ne jis. Vieną diena,' 
gerai žinomas ir pažįstamas as
muo paskambinęs i Jaunimo 
Centrą ir paklausęs, ar š.m. 
gruodžio 8 d. sa’.ė nėra užimta? 
Tuo metu budintis prie telefo
no, pažiūrėjęs į salės išnuoma
vimo knygą ir pasakęs, kad tai 
dienai salė nėra užimta. Tada 
paklausėjas paprašęs salę tai 
dienai jam išnuomotu, .Ir tokiu 
būdu salė jam buvusi išnuomo-

(Tęsinys)

Kai jau su dokumentais ran- mane už to mokyklos liek įpra- 
koje palikau mokyklos priebutį 
man būvi ir gaila, ir kiek liūd
na. Tiek aistringai siektas egza
minu rezultatas, kai dabar vis
kas buvo laimėta, nebejaudino 
atslūgusių nervų. Atestatas išve
dė liniją po čia prabūtų penke- 
rių metų laikotarpio ir pastatė

į, sto gyveninio ribą. Baigta! Eik

OTt FR A N K PLECK AS

W TeL 737-514*
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir

L lens**”'
Tai. <£įu ^srtanma. Jždarvts tre^

DR. LĘflN AS SKIRI ITT;

pros-tavyk qprPu»ai)A

Ratidar-rijo, tuMU *«-5545

■-1>R. VYT.TAURAS 

gydytojas ip -sienna.,
, - > A. - • • mot" ■-*£. • .

M*doa pmkM*. ♦** MATARU ||«e*>
(Wu. 2457 WF|T 5*»- ft M1T

Kas prašė salo nuomoti ir kas 
ją išnuomavo, kun. Borevičius 
pavardžių nepasakė. Tik po šio 
įvykio, po kelių dienų dienraš
tyje “Drauge” jis pastebėjęs 
skelbimą, kad gruodžio 8 d., 
Jaunimo Centro salėje yra rau
giamas dainininko — solisto 
Vaclovo Daunoro koncertas. Jis 
buvęs labai nustebintas ir tuo
jau susisiekęs su tuo asmeniu, 
kuris savo' vardu salę, išnuoma
vo ir jo paprašęs, kad tam rei
kalui susirastų kitą salę. Tas 
asmuo-pažadėjęs, kad jis bandys 
tai padaryti.

Pagal kun. Boreviciaus pasa
kojimą ir kaip jis pats pripaži
no, kad Jaunimo Centras buvęs 
apstatytas — apgautas. Dabar 
reikalas jau esąs taip toli pažen
gęs, kad bilietai esą išparduoti 
ir reikalo nebesą galima pakeis-

sau, kur tik nori! Pasibaigė ir p 
mokyklos valia su tavim daryti, 
ko ji nori. Esi laisvas!

Be bendrabučio š -imininkų ir 
vieno kito draugų Palangoje, 
reikia ir dar su kaikuo atsisvei
kinti. Reikia paskutinį kartą 
įkopti į Birutės kalną ir, lėtai 
slenkant žvilgsniu per jūros to
lius, pasakyti jai: sudiev! li
tam mielam, šimtą kartu brai
dytam Palangos šilui.

Senas pažįstamas kukaitis, 
tiek kartu mums iš Prūsu viso
kių daiktų gabenęs, jau sukal
bėtas, kad būrį augštaičiu, bai
gusių ir nebaigusių, nugabentu 
Liepojon. Jau apsipirkta dova
nų namiškiams. — gal ir pas
kutinės dovanos iš Palangos, i 
Kai pasikrovėme ilgame Lukai- 
čio vežime ir žemaitukai truk
telėjo, atsigręžiau galutinai at- ■ 
sišveikinfi su Palanga, su visa 
Palanga. Sudiev, liek metų gy
venta! Gal ir ilgam. Gal tokios, 
kokią tavv pažinau per penke
rius matus, jau niekuomet ne
besama t vsiu. JL «/

Vis miškais ir miškais gerai 
i įvažinėtu vieškeliu, gerai penė- 

iš mados Lu- 
kaičio botago paglostomi, links
mai ir sutartinai kerta dulkėtą

Po visos važiuotos diene's,, dai
nuotos, šūkautos, iš revolverių 
šaudytos (daugumas mūsų ve
žėmės revolverius iš Prūsų do
vanų namiškiams) pagaliau at
vykstame į patį pavakarį Lie
pojon. Naktį — per Latviją ir 
Žemaitiją. Išaušus — jau Šiau
liuose ir Radviliškyje. Links
mas mūsų būrys susiskaldo ir 
tirpsta. Va ir Jonava. Ukmer
gėje jau mūsų laukia saviškiai. 
Pabirome kas sau. Kada ir vėl 
pasimatvsime ir ar bepasima- L v 1
tvsime kada nors?

Laidotuvių Direktoriai

6845 SOUTH WESTERN AVE.

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta

EUDEIKIS
GAIDAS- DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

PALANGA KITO

Koinite as, nieko nelaimėjęs, 
maloniai atsisveikino ir išvvko. ♦

‘AS
bau-

OFISO VAI*: pirS.. antftfii. trafiad 
fr Denkt »-< t* *-* fiUtadlr
niaia 2-4 *** f- Htn lair’’ I

..FLORIDA
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Dir. ė k. ioBais
Prostatas. inkstyW UaBUnxi

- 2. laku ehirur^£I>L ~
S»26 CENTAL-ĄVR

7 St. FefefsBurg. Fla. 3371t>'
- . , Tel. (813). 321-420U '
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FESTIVALIO PELNAS
- $15,000

Naujienos gražiai- buvo apra
šytas Marquette Parko Šv. Mer
gelės Marijos Gimimo parapijos 
festivalis. Jis nuostabiai gražiai 
praėjo ir davė neįtikėtiną 15 
tūkstanč'u dolerių pelną. Tai 
vertinga parama paiapijos mo
kyklai.

Tai pasėka darnaus darbo, 
gražaus ta’kininkavimo 
nui kun. A. Zakarauskui,
tetas, organizacijos, senieji atei
viai, kurie sukūrė parapijas, 
mokyklas, Tgonines. bankus.

klebo-
Komi-

SUSIRINKIMU

□ BRKRAUSTYMAf -
M0VT5G

L«idifVi** — Pi In# apdravda
: ‘ ' fFMA KAIHA

Lietuviu Motery Draugijos <4Ap- 
vieta ' p iešractin s nariu susirinki

mas* įvyks šeš.acbenh gruodž.o 8 d.. 
I vai. popiet, 3,03 So. Union Avė, 
įėjimas fs kiemo. Narės malonėkite 
atsilankytu nes yra daug svarbiu 
eikalu ir bus renxama valdyba. Tu

pėsime kalėdines dovanas ir bus vai
šės*

Koz: Didžfalvienė, rast.

MOVING
r

Lietuviu Brighton Parko Motery 
clubc p iešmeunis nariy susirinki- 
nas 
3 dl.

įvyks ketvirtadieni, gruodžio 
1 vai. pjp.et. Anelės salėje, 

150C S Ta1 man Avė. Narės prašo- 
nps atsilanky i, n s yra daug svar
biu reikalu sp arti. Bus ir Valdybos 
rinkimai. Fo susirinkimo — vaišės.

£. Strungys, rast.

Upytės D’augiiko klubo prhšm^t;- 
nis susiri Mcmas Įvyks penktad enj, 
gruodz o 7 Š , 1 vai. popiet, Anelės 
;alėje, 4500 £o Tolman Ave. Nariai 
prašomi atsilankyti nes bus renkama 
*alayba me rms ii i^ik‘s darg 

svarbiu :eikaiu apakti- ro susirin
kamo bus vjUčj. A. Kalys

biznio įmones ir organizacijas, 
dar ir šiandien gražiai kooperuo
ja, remia, lanko savo susirinki
mus. Naujų ateivių tarpe atsi
rado nemaža šiaudadūšių, kurie 
linkę ir pasinėrę dirbti su kola
borantais, kurie nori primesti 
savo diktatūrines užmačias: 
griauti mus nuo bolševikų ver
gijos išgelbėjusią ALTą, aukš
čiausią' Lietuvos valstybės ins
tituciją VLIKą. Nemaža yra ir 
tokių, kurie “ėjau ir eisiu” į 
Maskvos atsiustu dainininkų 
koncertus. Jų atsiras ir dabar 
i ;š Maskvos atsiusto. V. Dauno
ro koncertą. (Mes nujaučiame, 
kad V.D. yra auka...)

Mūsų tautiečiai pavergtoje 
Lietuvoje kovoja žūtbūtinę ko
vą. leidžia spaudą informuoti 
pasaulį, o mes, pertekę gyveni
mu, visokiais būdais privalome !ti žemaitukai, ti] 
remti jų užmojus, o ne pasimesti 
klystkeliuose! K. Vaidutis

1896 metų vasards pradžioje/ 
jau būdamas Šiaulių gimnazi-. 
jos septintoje klasėje, ir vėl ap-' 
lankiau Palangą. Neįtikėtinai 
daug kas joje pasikeitė. Pro
gimnazijos rūmai ir senutė baž
nyčia tebestovėjo, kaip stovėję. į 
Maža kas pasikeitė pačioje ma
no gyventoje Palangoj. Bet ‘šve
dų’ stovyklos vakarų pylimas 
jau buvo beveik visas nukastas, 
’r išlygintoje vietoje išdygo puo
šnios vilos. Pradėta nukasti da
lis pietų ir šiaurės pylimų, — 
paruošti vietos naujai statybai. 
Kaikurios vilu buvo statytos 
pretenziškai, mėgdžiojant vadi
namąjį Zakopanės stilių. Čia kū
rėsi Palangai naujas, kad ir se
zoninis gyvenimas.

(Bus daugiau)

— Žaizda, padaryta šaunamu 
ginklu, gali būti pagydyta, bet 
žaizda, padaryta liežuviu, nie
kada nepagydoma. (Persų pa
tarlė)

Box

New Cookbook—A <6Sneak Preview”

Fragrant Pumpkin Nut 
Bread and luscious Buttery 
Apple Squares are sure to be
come harvest-time favorites, 
whether to warm a chilly let’s- 
stay-at-home evening or pro
vide a congenial welcome to 
friends or relatives; These 
kitchen-tested recipes are a 
“sneak preview” of a brand new’ 
hard-cover cookbook.

The Kellogg's Cookbook in
cludes 200 pages of recipes, over 
80 of which are shown in full
color photographs throughout, 
the book.

It is being offered for $3.50 
and two box tops on packages 
of several of the company’s 
cereals and other convenience 
foods.

PUMPKIN NUT BREAD
1% cups regular all-purpose 

flour
2 teaspoons baking powder 

Yi teaspoon baking soda 
?£ teaspoon salt
1 teaspoon ground cinnamon

Ja teaspoon ground cloves 
*4 teaspoon ground ginger 
*4 teaspoon ground allspice 
J4 cup regular margarine or 

butter, softened 
5a cup sugar
1 egg

Is cup milk
• 1 teaspoon vanilla flavoring

1 cup solid pack pumpkin
1 cup All-Bran cereal or Bran 

Buds cereal
Ji cup chopped nuts

• In small mixing bowl, stir 
together flour, baking powder, 
soda, salt and spices. Set aside.
• In large mixing >^at 
margarine and sugar until wen 
blended. Add egg. milk and 
vanilla. Beat well. Stir in 
pumpkin, All-Bran cereal and 
nuts. Add flour mixture Mix 
until well combined. Spread 
batter evenly in well-greased 
9x5x3-inch loaf pan.
• Bake in oven at 350° F. about 
50 minutes or until wooden pick 
Inserted near center comes out 
clean. Remove from pan. Cool 
completely on wire rack before 
slicing. Serve half slices sand
wich-style with softened cream 
cheese as the Alling, if desired. 
Yield: 1 loaf
NOTE: 1 cup pumpkin is half 
of r. I lb. can. Remainder can

from

BUTTERY APPLE SQUARES
U teaspoon ground cinnamon
Im teaspoon ground nutmeg 

cup sugar
5 cups sliced, pared tart apples 

(about 1*4 lbs.)
1 tablespoon lemon juice 

Confectioners’ Sugar Glate

2 cups Kiče Krispics cereal 
l!:i enps regular all-purpose flour 

^4 asp non salt 
5s c*ip regular margarine or 

letter 
c milk

2 .Slespoons regular 
purpose flour

• Crush Rice Krispies cereal to fine crumbs. In medium-size 
mixing bowl, stir together crushed cereal, the m cups flour and 
the salt. Cut. in margarine until mixture resembles coarse meal. 
Add milk, stirring until entire mixture is moistened. Pat half the 
dough in bottom and about half way up the sides of greased 
9x9x2-inch baking pan. Set aside.
• Stir together the 2 tablespoons flour, the cinnamon, nutmeg 
vic sugar. Mix with sliced apples. Spoon into crust. Sprinkle with 
lemon juice. Set aside.
• Roll out remaining dough on lightly floured surface to fit pan. 
Place over apples. Prick crust with fork 3 or 4 times.
• Bake :r. oven at 375° F. about 45 minutes or until apples am 
tender. While srili warm, drizzle with Confectioners' Sugar Glaze, 
Cut into squares and serve wann or cooled.
Yield: 9 servings

VARIATION; 2 cups Com Flakes cereal, crushed to measure 
Y cup, may be su^tituted for the Rice Krispics cereal.

CONFECTIONERS’ SUGAR GLAZE
1 cup sifted confectioners’ sugar 4 teaspoons warm water
• Combine sugar and water in small nixing bowl, stirring until 
smocth. If a thinner glaze is desired, add to 1 teaspoon more 
water.
Yield: % cup I

VARIATIONS: 4 teaspoons lemon or orang* juice may be sub*. 
StituUd for viic wdter ’

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

TURiME 

KOPLYČIAS
VISOSE MIESTO 

DALYSE.

Chicagos
Lietuvių

Laidotuvių
Direktorių 

Asociacijos

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street "7
1410 So. 50th Avė., Cicero

Telef. 476-2345

AM8ULAN5O 
PATARNAVIMAS

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, UI. TeL: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUAN1CA AVE. TeL: YArds 7-1138 - 113S

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WE6T 23rd PLACE Virginia 7-6672

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, 111. 974-441C

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

RADIJO iKIMOS VALANDOS 

Viui 1} WO PA.

A “Lietuvos Aidai’
-KAZt BRAZDU ON YT*

Programai

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

Vedėja Aldona Daukus
Talaf.j HAmleek 44413

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL. 60629

Kasdien nuo pirmadienio Ud 
penktadienio 9 vaL vak.

Visos laidos ii W0P4 rtotiea, 
banga 1490 AM.

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

2646 W. 71st Street 
Chicago, Illinois 60622 

Telet 778-5374

HAUJIENGSi, CHICAGO *, H-U ThunxJav 1379



tu<> būdu išreikšta 
uita padėka pirm. V. \

■■ .F.VJ

ŠIMAITIS REALTY« « T

— Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALI

Narnai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

i
VOS

1 nis,

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Chicago; miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

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

Liability apdraudimas pensininkams 
Kreiptis:

A. LAURAITIS 
4645 So. ASHLAND AVĖ. 

523-8775

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
Chicago, Ill. Tel. Virginia 7-7747

LIETUVIŠKAS RESTORANAS su 

namu ir visais moderniais įrengi
mais Marquette Parko centre. Leng- 

pirkimo sąlygos, labai geras biz- 
reta proga.

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į:

Notary Public 
Insurance, Income Tax

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

Lietuvių Mokytojų sąjunga išrinko 
naują vadovybę

Pt aeita sekmadieniu ei iu>_ p iimtk visu narių >markiu pa. 
džio 1 <|„ įvykusiame Jaunimo į plojimu 
centro mažojoje salėje 
vių H< kytoju Sąjungos visuo-l Kerelytei, kuri dar stud 
tiniame narių 
dvljos veiklos platu praenšimą šauliui ir (i 
išdėstė pirm. Vilija Kerei 
Ji pažymėjo, kad valdyba 
vo kadencijos metu suruošė j pasiūlymai, kol pagaliau vien- 
gerai pavykusius du viešus pa-j balsiai išrinkta nauja valdy-’ 
rengimus: gražiojo žodžio skai 
tvinas ir deklamacijos; dalv- 
vavo penkios lituanistinės 
mokyklos, būtent: Dailaus (ii- .Baidomo 
rėno, Donelaičio, Brighton

ir siekia moksl daktrah 
Meiiuvienei

tė I Toli ui -ekė valdvbos *■
sa- niai Ilgai užtruko kandidatu

* *~ W t

ba. kuri pasiskirstė pareigo-l 
.mis šitaip: pirmininkė Magda
lena šulaitienė* Apolinaras 

vicepirmininkas;
Bronius Gelažius — sekerto- 

ko Lemonio ir Marquette P-ko., rius, Rožė Kriaučiūnienė—pa-. 
Konkurso laimėtojai gavo do-j rengimų vadovė ir p-n-nia Bur_ 
vanas- Pirm. V. Kerelytė pa-i neikienė -— iždininkė, 
dėkojo savo valdybos nariams. 
Už glaudų darbą. Ji pažymėjo, 
kai vahlyba Įsigijo specialų al
bumą, i kurį lipinamos sąjun
gos veiklos nuotraukos ir spau
dos aprašymų iškarpos.

Iždininkas Dovas šaulys pa
darė pranešimą apie iždo pi
niginį stovi: esą narių mokes
čių nedaug tesurinkta, bet 
daugiausia gauta aukų iš ku
rių apmokėtos parengimų iš
laidos ir dabar kasoje dar liko 
$375, kurie laikomi banke.

Sekretorė Grasilda Meiluvie
nė paskaitė praeitų metų na
rių susirinkimo protokolą, ku
ris be pataisą vienbalsiai pri
imtas. ........

Revizijos komisijos vardu 
kalbėjo J. Tamulis. Jis teigė, 
kad komisija patikrinus pini
ginę apyskaitą, rado, kad vi
soms išlaidoms rasti pateisina
mi dokunientai.- "Ji" Tamulis 
kaip ir nusiskundė kad valdv- 
ba is revizijos komisijos ‘‘pasi
skolino’’ (kooptavo) G r. Mei- 
luvienę sekretorės pareigoms; 
esą ateityje reikėtų rinkti dau
giau narių į valdybą, kad tekių 
“pasisavinimų” nebūtų.

A aldyhos pranešimai ir rev- numerato’s $9 auka. Dėkojant 
komisijos aktas vienbalsiai jam, kartu su juo siunčiame V.

Revizijos komisijon išrink- j 
Meiluvienė ir Malvina Jonikie- 
ti: Juozas Tamulis, Grasilda 
nė.

Susirinkimui vykusiai pir-; 
mininkavo Dariaus Girėno Ii-! 
tuanistinės mokyklos vedėjas 
Juozas Plačas ir nepamaino
ma sekretorė iš Brighton Par
ko lit. mokyklos GrasildaMei
luvienė.

Po gražiai pavykusio susirinl 
kinio mokytojai-jos dar ilgai; 
tarpusavyje šnekučiavo. Teko: 
nugirsti ,kad naujai išrinktai 
valdybai pasižadėjo padėti J.! 
Plačas, p. Česienė, J. Tamu
lis ir kt. mokytojai.

Viešnia gi]d. Dalia Šuliene.

Nijolės Sadūnaitės, esan-' 
ėios- Sibire ir dirbančios ligoni
nėje, nuol auką įdėjo* kun. 
Wurmbrand perii-dmis leidinys 
“The Voice of Hie Martyrs’*. Ji 
yra aprašoma kaip krikšėioniš-. 
kos meilės pavyzdys.

St. Petersburg© Lietuvių 
k’ubas išsirinko nauja valdyba: 
pirmininku yienbalsiai Kl. Jur- 
gėla, vicepirmininku — daugu
ma balsu P. Vasiliauskas, Finan
sų sekretorium — vienbalsiai 
E. Purtulienė, kasininku — vieny 
balsiai A. Ilepys. Neatsiradus 
kandidato sekretoriaus parei
goms, leista valdybai pakviesti 2212 W. Cermak Road 
tinkamą asmenį. Direktoriais 'ė ___ _____
išrinkti balsų dauguma: A. Bud
rikis, F. Juška, V. Kriaučiūnas, 
J. Pupelienė, K. Staponkiis, J. 
Taoras ir K. Vaičaitis.

Į Revizijos Komisiją vienbal
siai išrinkti: S. Bakutis. L. Ka
činskas ir K. Palčiauskas. Bal
sų skaičiavimo komisijai vado
vavo S. Salienė.

Mataičiui kalėdinius sveikini
mus ir Naują Metų linkėjimus, 
gerą žinią pranešdami visiems 

; skaitytojams ir prašydami pri- 
jsidėti prie platinimo vajaus, 
i švenčių proga Naujienos yra 
geriausia dovana giminėms, 
draugams, pažįstamiems ir kai
mynams.

•* — Ponia Marija Markūnas iš 
.Newburgh Heights, Ohio, ilga-

I TRUMPAI I Įmetė Naujienų skaitytoja, be | sipažinimui 
j raginimo pratęsė prenumeratą,1 
Į o savo kalėdinius sveikinimus 
:ir gerus linkėjimus atlydėjo $5

— Vaclovas Mataitis, esantis-auka.-Dėkui.—--
Edgewild Health' centre, Ster-T tr t» j tt -h r m 4. -- - I — V. Bagdonas is Hamiltonoling, III., tapo Naujiėnu prenu-i , • ,. , , . , ,*, . T • ' * . , [.atsiuntė toki laiska: I z mene- meratonum. Jas jam užsakė- • < • •Tr t , . ... . isio baigias mano prenumerata.Kalėdų proga musu rėmėjas ir: x- , , \ ....n i _ Nelaukdamas raginimo siunčiu« platintojas .A. Kapačmskas iš c.<n •, • - - .r>~ 1-p j . $40 amerikoniškais pinigais.
Rockfordo, pridedamas prie pre-'t-i .• , - u- <- ••L 1 p ■ į Likutis lai būna--Naujienų para

mai. Linkiu ir toliau teisingai Čikagos Meno klubas.

— Horoscopes or Astrological’ _ _ . -----
Tarot Card Readings. Saturday Į-' :
11 to 5 no appointment neces-! 839-1784 arba 839-5568.
sary. ELINOR JAKŠTO, 17 N._____________________—
STATE St., Rm., 1-717. Mes kai „ T o
game lietuviškai. 782-3777 or- “
925-8392. Professional Member 
American Federation

SPECIALI 20%

of Astro-

NUOLAI
SKELBI

informuoti apie lietuvių gy-veni- 
mo įvykius. Lai vienybė lydi 
mus’’. Dėkui už $7 auką' ir už Rogers. (Pr.) 
pareiškimą.

— Dėkui Petrui Bružui iš j DA PPJSTAČIUS ŠĮ
Brighton Parko už nuolatinę Į MĄ. Auksiniai ir sidabriniai re 
paramą ir už $7 auką, atsiųstą į teželiai, žiedai, gintariniai karo 
kartu su metine prenumerata. 
Taip pat dėkui tos apylinkės 
tautiečiui, užsisakiusiam Nau
jienas 2 mėn. tinkamesniam su-

— S©1. Dalios Kučėnienės 
Įdainuotų plokštelių albumo pri
statymas visuomenei ivvks šio 
šeštadienio, gruodžio' 8 d. 
tūrinėje popietėje, Jaunimo 
tro kavinėje. Pradžia 7:30 H
vak. Ruošia Korp! Giedra, 
kviečiami dalyvauti.
gruodžio 5'd., buvo pristatytai 
amerikiečių visuomenei. Ruošė

liai, auskarai ir kiti papuošalai 
PERKAME sidabrines ir auksi 
nes monetas bei pašto ženklą! 
kolekcijas. Mokame aukšta į 
kainas. PATRIA, 4207 So. 
ramento - prie Archer.

Tel. 247-5081 (Pr.)

Sac

Zarasiškių klubas

Gausus namą pastririkimas 
pietvakariuose

Įvairi apdrauda —INSURANCE 
'BUTŲ NUOMAVIMAS—paren

kant nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago 

tef. 767-0600.

Laikrodžiai ir brangenybė®
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 69th Street 
Tel. REpubiic 7-1941

MISCELLANEOUS
Įvairus dalykai

PLATINIMO VAJAUS ANTROJI FAZĖ
i

Visi lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas 
savo asmenišką dėmesį, gerai su jomis susipa
žinti ir jas užsisakyti.

Naujiems skaitytojams, užsisakantiems Nau
jienas iki šių metų pabaigos, duodama nuolaida.- 
Kviečiame pasinaudoti proga.

1

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

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus į plati
nimo vajaus talką!

Prenumeratos pratęsimo, užsakymą, bei galimą 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 .... 
yra naujas skaitytojas. Priede .... ......  dol.
Pavardė ir vardas —.......... ....... ............... ....
Adresas -- --------------------------------------------

kuris

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė*

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ii 
Naujieną pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus ...._ dol.
Pavardė ir vardas —----------------------------------------------------------
Adresas . ........„.... , , , — .. . .

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

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

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

kul- 
cen- 
val. 
Visi į

Vakar, susirinkimas. Darbotvarkė-j 
] je buvc: 18 punktų. Susirinkimą 
1 pradėjo klubo pirmininkas Pet-i 
ras Blekys, pasveikindamas ir- 
padėkodamas už gausų atsilan-j 

~{kymą. Buvo pagerbti mirusieji' 
klubo nariai. Prezidiuman pak

viesta Aleksas Žakas ir Jadvvga 1 -
Lakienė. Skaitytas praeitų mo

stą metinio susirinkimo proto- 
> kolas vienbalsiai priimtas. Ka- 
Į sininkas K. Rožanskas padarė 
Įapyskaitini pranešimą. 11 nari i 
I sirgo ir buvo kiek išlaidų. Klu-

įvyko Zarasiškių klubo visuoti

READINGS BY RUBY 
READER—ADVISOR

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

YouTl 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

r—---------------------- -
Siuntiniai j Lietuvą 

ir kitus kraštus .
P. N EDAS, 4059 Archer Avė.
Chicago, tIL. 60632. Tel. YA 7-5980

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

M. ŠIMKUS'-.

Notary Public - . .
INCOME TAX SERVICE

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

šymai ir kitoki blankai.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARU A NOREIKIENfi

nariai įstojo Į klubą.

2608 West 69th St, Chicago, DI. 60S29 • Tek WA 5-2787

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDELIŲ

Cosmos Parcels Express Corp, 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St, Chicago, HL 60629. — Tel WA b-2737

t

Išnuomojamas 2 kambarių 
butas vienam asmeniui.

Tel. 737-6152.

■ FOR RENT - 4 room apartment, new 
; ly decorated, vicinity Addison & Mir 
! waukee.

Call 395-7772 evenings.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbinlnkv Relfcli

FLORIST SEEKS city resident for 
Chicago service.’ Floral prep., del., 
bks. 12—20 hrs. Work from home.

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolis, Agent > 
3208'/2 W. 95th St ' 
Everg. Park, UI. 
60642, - 424-8654 l

JtATt FA«M

State farm Fire .and. Casualty Company

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

Kalbame lietuviškai
Tel. 476-5635Petras Blekys padėkojo tiems,' Car re^d. Mileage allow. Good com- 

kurie dirbo prie parengimų ir. pensation. 
fantų aukotojams, visus išvar
dindamas. Blekio pranešimas 
buvo vienbalsiai priimtas. I . 
Rožanskas pranešė kiek ir kai ■ 
aukų paskirta. Stambesnės al 
kos, po $50 paskirta Vlikui ir 
Altui, kitoms organizacijoms b i 
spaudai — po $25.

Buvo aptarta Zarasiškių klt -

433-3911 9—4.

PERSONAL 
Asmeny Ieško 

Advokatas 
—GINTARAS K 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, BĮ. 60629

Paįieškomi pagyvenusiai porai pa
dėti ligos ar mirties atvejais. Dabar 
prie ju 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 

P i-./". J'S inptn (ivvsivimo siikaktif ** vioutinio amžiaus. Naujienos, Box d bo 4o metų gyvavimo suKaKtu . 23_ ,?39 So Halsted st Chicago> 
t minėjimas 1980 metais. Sa ,60608.
bijau užsakyta ateinančiam rud ■ £ iJ 
į niui. Nutarta minėjimą paves 

rengti valdybai. Už mirusii ; 
klubo narius šv. mišios užsak;

r tos balandžio 27 d. 11 vai. ry' v 
Jėzuitų koplyčioje.

Ateinančių metų valdyba p - 
silieka ta pati. Buvo pasiūlyt . 

/ ir vienbalsiai priimtą, tiktai p - 
sipildo dviem naujais nariais 

Susirinkimas buvo sklandus 
ir darbingas. Po susirinkimo br- 
vo vaišės.

f

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

ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

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

SLA —išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu 
apdraudų savo nariams.

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

Kiekvienas lietuvis ir lietuvių 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 S3.00 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 I SLA Centrą:

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

307 W. 30th St.
Tol. (212) 543 2210

• ČIURLIONIO ANSAMBLIO 
i koncertas įvyks 1979 m. gruo- 
Įdžio 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

R. LIETUVIŲ BENDRUOME
NĖ RENGIA TRADICINĘ KŪ
ČIŲ VAKARIENĘ ir maloniai 
kviečia visus lietuvius joje da
lyvauti.

Įvyks š.m. gruodžio mėn. 8 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-

na- £ Koresp. m. š.

Juozo šmotelio

ATSDHNLMV 
SKIRSNELIAI

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

Čikagos ir apylinkės lietuvi?, 
r. skirsnelių mėgėjai, prašomi a* 
J vykti ir knygą pasiimti. Kitv 

gyvenantieji prašomi užsisi 
[j kyti paštu.

< Knygos kaina — 5 doleriai

i

a Autoriaus adresas: 
7114 S. Campbell Ave.

Chicago, IL. 60629.

cagoje. neigia Y ;|ka $8 asmeniui Bilietus galima melu sukakčiai atžymėti. Visi y* .».. . • gauti pas siuos asmenims: J.ik\iečiami atsilankyti ir paminė 
i ii Ralfo sukaktį. Bagdžių-telef. 434-3713, K. čiu- 

rinską - E. Chicagoje, V. Pocių 
- 523-0148, St. Pranckevičių - 
656-2550, A. Repšienę - 544-3880.

RENGĖJAIYOUR DOG NEEDS 
VITAMINS. TOO.

*TVfT3vnvnz

A Sergeants
1979 Motto*
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