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KRUVINI SUSIRĖMIMĄ IRANO MULOS DVASI
VALSTYBĖS DEPARTAMENTAS LAIKOSI 

GRIEŽTAI LIBIJOS ATŽVILGIU
BEVEIK VISOS DIPLOMATINĖS OPERACIJOS 

YRA SUSTABDYTOS

WASHINGTON, D.C. —- Tre
čiadienį JAV sustabdė daugu
mą diplomatinių operacijų Libi
joje ir įspėjo Libijos vyriausy
bę, kad bus žengiami tolimesni 
žingsniai, jei Kadafi valdžia ne
prisiims pilnos atsakomybės už

• JAV ambasados Tripolyje už- 
puolimą"imeatlygins nuostolių.

Valstybės departamento ko
munikatas paliko atviru klausi
mu dėl visiško diplomatinių san
tykių nutraukimo,- nors. Libijoje 
yra 2,500 - 3,000 Amerikos pilie
čių. Tripolyje tebėra 10 JAV 
ambasados tarnauto jų-. Jie rūpi-

, naši JAV piliečiais, bet konsu- 
larinis darbas yra sustabdytas.

_ Valstybės departamento kal
bėtojas Hodding Carter III pa
reiškė, kadi iki šiol Libijos val
džia reikiamai nereagavo į įvy
kį ir į reikalavimus:: JAV reika
lavo, kad pik. Muammar Kadafi 
valdžia aiškiai pripažintų iį im-
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Kariai imasi apsaugos 
priemonių

SAN JUAN, P. Rico. — Ame
rikos kariai čia nukentėjo nuo 
netikėto teroristų užpuolimo. 
Didelė Puerto Riko gyventojų 
dauguma, nubalsavusi tapti 
51-ąja JAV -valstija,- nori tapti 
Amerikos dalimi, bet yra ir te
roristų komunistų, kurie nori 
sustabdyti šį procesą. Dabarti
niu metu didokas Puerto Riko 
jaunimo skaičius laisvai keliau
ja į JAV, čia gauna darbą, gau
na socialinę pašalpą ir bando 
įsikurti. Dalis jų jau nebegrįžta, 
o kiti, pramokę prekybos darbo, 
bando atidaryttsavo biznį Puer
to Riko saloje.1,

Puerto Riko komunistų tero
ristų užpuolimas buvo netikėtas 
ir labai žiaurus. Gerai ginkluoti 
jaunuoliai užmušė du JAV ka
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Panama’ pasiūlė Irano šachui apsigyventi Panamoje, bet šachas nesirengia 
apsigyventi Panamoje, nesaugu.

KORĖJOS PREZIDENTU IŠRINKTAS
CHOI KYU HAH

MAŠKVOJE VYKĘ KINIJOS IR RUSIJOS PASI-
- D - : V. TARIM AI BAIGĖSI. NESUTAPJMU

SEOUL, P. .Korėja. — Ketyir- reiškė, kad Sovietų valdžia

- tusi atsakomybes^ ųž atakavimą rius, sužeidė 4 -^aro-
ambasados, sekmadienį. Libijos, įstojusias, moteris ir penkis vy-
užsienio reikalų ministeris Ali Į rus- Dabar Amerikos kariai ke-į
Abdal Salam Turayki pareiškė į liauja grupėmis , ip nesirengia * tadienį, gruodžio 6 d„ Pietų.Ko- , kelinti, metai stengiasi suniekin- 
apgailestavima ir pažadėjo im-Į bėgti nuo užpuolikų. Kariai yra rėjos sostiriėn susirinko 2.549 ti ir nuvertinti Kinijos vyriau- 
tis reikiamų priemonių apsau-1 ginkluoti ir turi įsakymą pulti prezidento rinkėjai, kurie pęn- sybę ir jos vedamą taikos po-1 

! puolikus. teroristus. Visi kariai keriems metams krašto prezi- litiką.goti amerikiečius.
V aisty bės , departamento pa- J gavo 

ręigūnaį pareiškė įsitikinimą, pasipriešinti užpuolikams, 
kad tai. nebuvo studentų spon-j
tųnišką dėmonstracija, bet buvo į Sudegino Chomeinio

j ' " priešo namus
TEHERANAS, Iranas. — Pra- 

j eito trečiadienio vakarą Kom 
Rusai atšaukia dalį į miestelyje, “Irano Islamo sosti- 

į nėję”,; buvos padegti - mulos Ka- 
j zem šariąt Madąri namai. Sa- 
i vo laiku Šariatas, kilęs iš Azer- 

i provincijos, pareiškė.

Įvykdyta. šu. valdžios;' pritarimu 
ir parama.

nštrukcijas nebėgti, bet

kareivių
BONA, Vokietija. — Sovietų 

vvriausybė oficialiai informavo _ bajano provincijos, pareiškė, 
Vokietijos-t vyriausybę, kad ji i kad mula Chomeini- yra tikras

• 1 __nradėio savo karo jėgas ir tan
kus atšaukti viena savaite anks
čiau. negu buvo prižadėjusi. Ji ( 
buvo- prižadėjusi pirmuosius. 
tankus ir karius atšaukti, gruo-j 
džio 15 dieną, o pradės vesti ka-Į 
rius ir tankus gruodžio 8 dieną. Į

Praeitą antradienį ministeris 
Andrei Gromyka buvo atskri
dęs Į Rytų Berlyną pasitarti su 
Varšuvos pakto valstybių mi-j 
nisteriais. ■

Rytų Europos spauda rašo, j 
kad Brežnevas, sumažindamas! rinkimuose nedalyvavo, 
karines pajėgas Rytų Europoje, j meini šito nenorėjo, dovanoti, 
iš tikrųjų nori taikos. ';

diktatorius. Valstybėje įsigijęs 
didelę galią, mula Chomeini 
neleisdavo kitiems pasireikšti. 
Kiekviena proga jis išdėstydavo 
savo nuomonę, visai nenorėda
mas išklausyti kitų nuomonių.

Kazem šariato šalininkai at
sisakė kreipti didelio • dėmesio 
į mulos Chomeini patvarkymus. 
Jie mažai dėmesio: kreipė į Cho- 
meinio įsakymus balsuoti. į keis
ta balsu skaičiavimą ir tuose

Cho

— Čhicagos švietimo taryboje 
pasikartojo krizė, kai reikėjo iš
mokėti mokytojams ir kitiems 
tarnautojams algas.

Niekam ne paslaptis, kas galėjo 
padegti mulos šariato namus. 
Visiems aišku, kad reikalas 
nepasibaigs.

tuo

MINISTERIAI SUTIKO SVARSTYTI
SAUGUMO TARYBOS REIKALAM

Lėktuve rūkorių kova 
su nerūkančiais

;ba

lo

Čhicagos mokyklos 
be pinigy ,r

CHICAGO, Ill. — Tiktai va
kar paaiškėjo, kad Čhicagos mo
kyklos paliktos visai be pinigų. 
Čhicagos mokyklų vedėjas, atsi
statydindamas iš vedėjo parei
gu, pareiškė, kad jam įgrisę visą, 
laiką ieškoti pinigų, mokykloms. 
Jis kreipėsi į miesto merę, bet 
ji. negalėjo padėtį. Dabar aiš-KALENDORELIS

Gruodžio 7; Servą, Ambrozie-! kėja,- kad miesto mokyklų rei- 
jus, Vėtra, Ugnelė, Irutė, Svai- kalai jau seniai nebuvo tvar- 
dargas. . . . koje. .Miestui trūksta.44 jnilijo-

nu dolerių,.kad galėtų užkimšti
Saulė teka T:03,-leidžiasi 4:20. pagjas didžiausias skyles.
Oras’ debjasirotas, vėe®srii$. j JPaaiškėjo, fcąd mokyklas tvar-

WASHINGTON. — Kova rū
kančių su nerūkančiais pasiekė 
naujas aukštumas Eastern Air
lines lėktuve, skrendančiame 
trečiadienio rytą iš, sostinės į 
New Yorką. Atėjęs į lėktuvą 
advokatas Richard Lent rado vi
sas nerūkantiems vietas užim
tas. Lėktuvo kapitonas klausė, 
ar nėra savanorių sėdėti rūkan
čių sekcijoje. Tokio "Atsiradus, 
nerūkančių sekcija buvo padi
dinta ir tas advokatas joje pa
sodintas. Tačiau jo kaimynai, 
kaip tyčia, užsidegė savo rūka
lus. Kilo protestas. Vieni kelei
viai buvo už rūkančius, o kiti 
prieš. Kai kurie pakilo iš vietos 
ir gvnė savo teises veiksmu.

Boemg 727 lėktuvo, turinčio 
177 vietas, kapitonas Larry Kin
sey per ruporą prašė keleivių 
baigti triukšmą, nes jis bus pri
verstas nusileisti Baltimorėje. 
Jis ■ taip ir padarė. Įvykį tiria 
Federalinė aviacijos administra
cija.

PREZIDENTAS CARTERIS KIEKVIENĄ DIENĄ 
SPUSTELIA EKONOMINĘ IR TEISINĘ BŪKLĘ

TEHERANAS. Iranas. — Mu-, 
la Chomeini trečiadienį buvo! 
sukvietęs grupę bendradarbių j 
į savo Kom (Qom) dvarą svars-j 
tyti vidaus ir tarptautinę Irano j 
politiką. Visam Iranui buvo ei- i 
delis netikėtumas, kai sužinojo, j 
kad pačiame Kom dvare 
Šventojoje žemėje, kaip 
meini norėtų jį vadinti
kruvinos riaušės paV'es Chon ei
ni šalininkų tarpe.

Viena maištaujančių grupė j 
pareiškė, kad ji visu šimtu nuo
šimčių remianti mulos Chomei
ni politiką, o tuo tarpu kita gru
pė reikalauja išleisti amerikie- - 
čius ir tartis su prezidentu Car- 
teriu kitais klausimais. Jie rei
kalauja ' keisti Trano politiką 
Amerikos atžvilgių, jeigu neno
ri užtraukti didelės nelaimės 
visam kraštui. Abi grupės pri
taria mulos Chomeini politikai.' 
bet jų patarimai labai skirtin- • 
gi. Chomeini. nepajėgęs suval-. 
dyti :besižudančių vietos gyven-‘ 
tojų, paskubomis prašė atsiųsti 
gerai ginkluotus karius tvarkai 
įvesti. Kelis pramuštgalvius at
vykę kariai nušovė, daugelį su- 
žeid’ę, pačiame Kom dvare pa
statė stiprias sargybas: Bet mu- [ 
los .šalininkų maištas • praplito 
po visą provinciją. Didokas fa- 
natikųt’Skaičiuš - reikalauja ati
duoti .nekalbus aųierikiečius. -nes 
iki šio meto Amerika Iranui 
nieko blogo' nepadarė. Pats Cho
meini labai * susirūpinęs Irano 
padėtimi,’o Kom dvaro ir apy-’ 
linkės ’ šalininkams pataria pa
dėti ’ g'nklus. Jis nori sustabdyti 
nesantaiką, kilusią tarp 'jo ša
lininku. į

— Saugumo tarybos nutari- 
pirmak 
nroble-

Portugalija turės denio 
kratinę valdžia

LISABONA, Portugalija. — 
j Suskaičiuoti balsai rodo, kad 
Į Pori agaiija kelis metus turės 
i de iiokr-aiffiį parlamentą ir de

mokratinę vyriausybę. Daugiau
sia. balsų ga’-. .e'siinnko Fran-! 
cisco da Cliaeiro vadovaujama 

j socialdr:auKratų partija Demo
kratinę koaliciją s* Dro socia
listai demokrat Liaudininkai 
demokratai ir monarchistai de
mokratai. Monarchistų . grupė 
yra mažiausioji, bet ji..pripažįsta 
demokratinę santvarką, o rin- 

i kimuose dalyvavo demokratinė
je koalicijoje.

Opoziciją sudaro Įvairios ko- 
I munistinės grupės ir kairiaspar- 

Prokuroro! niai socialistai, nenorį sutapti 
su komunistais. .

Demokratinė koalicija rengia
si pravesti žemės reformos Įsta
tymą. aptvarkys krašto finan
sinius re kalus ir kreips daugiau 
dėmesio į žemės ūkį. sodus, nes 
jie sudaro valstybės pagrindą.

jau

dentu išrinko-prezidento parei
gas einantį Choi Kyu Hah.. Užgrius. Zemin pareiškė, kad Kinija 
prezidentą buvo paduoti 2,465 • reikalauja beejokių sąlygų pa
baisai, Prezidentas padėkojo! leisti-iš Teherano visus Amen-
rinkėjams už ’ pasitikėjimą ir 
tuojau pareiškė: kad penkerius 
metus jis nebeprezidentaus. Jei
gu sveikata ir leistų, tai jis 
anksčiau pasitrauksiąs iš parei
gų,- nės yra įsitikinęs, kad nie
kad nereikalingi ilgamečiai pre
zidentai. Prez. Park Chung Hee 
prezidentavo ilgiau negu turėjo,- 
todėl ir buvo nušalintas.

Naujai išrinktas prezidentas 
iš anksto praneša, kad -jis anks
čiau pasitrauksiąs. Iš premjero 
pareigų jis buvo paskirtas laiki
nu prezidentu.

WASHINGTON, D.C. — Ki
nijos atstovas Chai Zemin, va
dovavęs ’ kiniečių deelgacijai, 
spaudos atstovams pareiškė, kad | 
pirmoje derybų sesijoje Kinijos 
ir Sovietų Sąiungos pasitari
muose nepavyko susitarti nė 
vienu svarbesniu abi valstybes 
skiriančiu klausimu.

Kinijos ambasadorius, iš Mask
vos vykdamas Į Pekiną, buvo 
sustojęs Washingtone ir ’ Tarp- ; 
tautinio spaudos klubo nariams 
papasakojo anie kilusius nesu
sipratimus ir abiejų valstybių 
labai skirtingas -nuomones. Ne
gali būti jokios susitarimo, pa
reiškė-ambasadorius Zemin, kol 
abi • pusės traukia' priešingon 
kryptin. Bet svarbiausia, jis pa-

Savo kalbos- metu ambasado-

kos piliečius.

—- Demokratai, palaiką sena
toriaus E. Kennedy kandidatūrą 
į Baltuosius Rūmus, svarsto, kas 
galėtų būti viceprezidentu. Ka
lifornijos politikieriai norėtų 
viceprezidentu matyti guberna
torių Jerry Brown.

— Beginąs tvirtina, kad Izrae
lis privalo ieškoti nacių, kurie 
karo metu žudė žvdus.

- - Nesutarimai demo- 
s oū kratyupartijoje

M CHICAGO, in; 
pareigoms Jane Byrne pasirin
ko aldermaną Burke, bet ase
soriui Hynes trečiadienį viešai 
paskelbė, kad:jis pritars Illinois 
valstijos seimelio senatoriaus 
Richard M. Daley kandidatūrai 
prokuroro pareigoms.

Merės Jane Byrne kandidatu 
buvo Edward M. Burke. Niekas 
bedrįso pritarti Richard Daley 
kandidatūrai, bet dabar jį pa
rėmė asesorius Hynes, kuris turi 

q Į įtakos demokratų tarpe ir kuris 
ryžosi apardyti J. Byme planus.

A’škėia. kad asesorius Hynes 
tapo labai drąsus demokratas. 
Jis pasisakė už prezidentą Car- 
terį, kai merė pasirinko sena
torių Kennedy. Dabar jis viešai 
'paskelbė ir siūlo Richard M. Da
ley prokuroro pareigoms. Jeigu 
abu jo pasiūlyti kandidatai lai
mėtu, tai Hyhes būtų galinga 
.jėga Čhicagos demokratų eilėse.

— Sonia Johnson iš Sterling. 
Va., buvo ekskomunikuota iš 
Mormonų bažnyčios už Lygių 
teisiu pataisos propagavimą. Ji 
skusis aukštesnei bažnytinei 
hierarchijai.

k— Pati.ta, 
f’’'•'■n:........ ...
tarpininkavo buv. Irano šacho 
gydymą New Yorke. Taip pat 
jis buvo tarpininku tarp Vals
tybės departamento ir šacho, 
jam esant ligoninėje.

mas New Yorke yra 
rimtas ' žingsnis Irano 
moms išspręsti. — pareiškė nau
jas užsienio reikalu mimsteris 
Sadegh Ghotbzadeh. — Kabi- 
hetas svarsto pirmą rimtą pa
siūlymą nesusipratimams iš
vengti.

Užsienio, reikalų ministeris 
oadarė pareiškimą po posėdžio 
su mula Chomeini. Jeigu saugu 
mo tarybos pranešimas dabar- (

— Čhicagos merė Jane Byrne 
atleido 224 miesto darbininkus, 
kurie miestui nebuvo reikalingi.

rininkas David Rockefeller tinei ^lamo vyriausybei atrodo

■ kautieji pareigūnai, neturėdami 
pakankamai pinigų algoms, ne-

- pasiųsdavo federalinei valdžiai- 
.prįklausančiu pinigų. Per kelis- 
mėnesius .susidarė, stambi suma. 
Atrodo, kad.pa liesti ir kiti mo
kyklų pensijų fondai. -, Dabar. 

..bandoma- išdirbti planą, pagal 
kurį bankai duotų didelę pask<> 
lą skoloms.mokėtų. -rn

rt augina javų
P KAIRAS. Egiptas. — Prezi- 
;dentas Sadatas.ėmėsi visų prie- 
nnonių duonaų javams ir daržo
vėms prisiauginti. Jis davė ūki
ninkams žemės ir reikalingų 
trąšų derliui padidinti. Bet pas
kutiniai statistikos duomenys 
rodo, kad egiptiečiai nepajėgia 
pHriaugfnti javų. Statistika ro- 
do. kad Egipto jauni ūkininkai, 
beaugindami javus ir daržoves, 
atlgina dideles šeimas. Jie ntf-

- statau juo daugiau duonos

— JAV žvalgybos žiniomis, 
buvę kovotojai iš užsienio Ni
karagvoje ir nuvertę prezidento 
Somozos valdžią, perkeliami Į 
kitas Centrinės Amerikos vals
tybes.

ūkininkai priaugina, tuo dau
giau bumų tai duonai valgyti 
atsiranda. Egipto ūkininkai pa
gamina duonos miestui, bet jie 
ir patys gana daug suvalgo.

Prezidentas Sadatas pastebė
jo, kad taikos metais egiptiečiai 
labai greitai augai Dabar jau 
kilo nauja problema — kaip su
rasti dirbo' ir duonos naujam 
prieaugliui ” ’ -

jus ir JAV piliečius paleisti, ne
ruoštam diplomatams jokių is
lamišku teismų ir kitu priemo
nių. Mula Chomeini du kartu 
bandė išstumti dolerį iš Irano 
naftos prekybos. Chomeini no
rėjo priversti pirkėjus mokėti 
auksu. Jie baigė visiška izolia
cija. Iranui reikalingas auksas, 
bet dar labiau reikalingi ir do
leriai.

Be to. prezidentas Carteris 
gali d? •' ° snausti Irano maisto 
sraigteli. Iki ' meto preziden
tą c Įšaidė tiktai Irano

* - ■ ;. padėtus įvairiuose Ame
rikos oankuose. Pradėjus diplo
matams skustis, prezidentas lei-

rimtas ir jį rengiasi svarstyti, 
tai reiškia, kad Trano valstybės 
nutarimas gali sumažinti tarp- • 
tautinę įtampą ir išleisti iš Ira- • 
no suimtuosius.

WASHINGTON. D.C. — Pre- ■ 
zidentas Carteris parėiškė. kad. 
dabartiniu metu, jis nesirengia. 
vartoti jėgos prieš dabartine' do išimti iš banku Irano diplo- 
Irano vyriausybę, bet kiekvienai matų algoms ir išlaidoms. Bet 
dieną vis stipriau paverŠ Irano I visi kiti pinigai įšaldyti, kol bus 
sraigtus. Prezidentas turėjo gal- - sutvarkyti visi piniginiai abiejų 
vbjė paveržti ir tarptautines 
įstaiga? ir organizacijas, ku
rioms Iranas priklausė ir ku
rioms padarė savo pasižadėji 
mus.

Prezidentas gali izoliuoti da
bartinės vyriausybės ūkio, trans
porto. teisinius ir kitus reikalus. 
Saugumo taryba vienbalsiai rei
kalauja’ be jokio atidėliojimo ir 
be-jokių sąh-gą visus Amerikos 

'dfiilbrhatus. Konsulato Tarnapto-

valstybių reikalai. Irano vyriau
sybė. laiko suėmusi 50 JAV pi
liečiu. tuo tarpu JAV dar nieko 
nesuėmė. Liepė visiems studen
tams registruotis. be* studentu 
dar nesuėmė. Suimti t’ktai keli 
ginkluoti jauni vvrai. nežinia 
kuriais sumetimais Amerikon 
atvažiavę. Labiausiai nauji val
dovai susirūpinę, kad preziden
tas nesustabdytų .kviečių ir ry- 

Tfų siuntimo į 'Trano uostus.



Boikotuokime ir demonstruokime
Niekapi nėra paslaptis, kad 

su Maskvos palaiminimu yra at
vykęs i J.W Vilniaus operos so
listas Vaclovas Daunoras su pa
lydovu, išl kipiu okupanto tar
nu to ifiob i komitetas smlarv- 
tas s <’u,iami.o vilioju ir til
tu rCity.uju su (_n.up?nui. Komi
tetas veikia pasislėpęs, viešai 
n.'.kji nes.skeli: a. ir Chicagoje 
l iB'-ia Vaclovo l) >unoro kdneer-

r mo Ce:
,i ...t , kad Daunoro 

globos kc i"tekis veikia pasislė
pęs nuo visuomenės, nes iki šios 
dienos niekur nėra viešai pasi
skelbęs. Bilietai koncertui jau 
pardavinėjami ir salė Jaunimo 
Centre užsakyta ir išnuomota. 
Tai kokia čia paslaptis? Vistiek 
visuomenė žino, kas tokie ruo
šėjai ir kieno naudai jie dirba.

Visuomenę labai nustebino 
toks staigus Dsunoro atsiradi
mas Amerikoje. Juk netaip se
nai Draugo dienraštyje buvo at
spausdintas Daunoro prašymas,
rašyta LTSR Ministrų Tarybos cipų. Jis savo pareiškimą išvyk- 
pirmininkui Barkauskui, kad su Ii į užsienį parašė gan principi- 
žmona ir vaikais išleistų Į užsie- niai ir drąsiai, o kuomet oku- 
nį — Vakarų valstybes, nes ne- panto administratoriai ar KGB 
turis' darbo ir pajamų šeiniai agentai jam pasiūlė tik šešiom 
išlaikyti. Daunoro prašymas bu- savaitėm išvykti Į užsienį ir tai

tauta šiuo metu turi tuksiančius 
kalinių tremtinių .ir jų tar
pe nemaža kankinių.

Kai Daunoras mus lankys 
kaip jo brolis Ričardas, be po- 
lilrukų. tai mes tuomet ji gerb
sime. jo koncertus lankysime ir 
ovacijas jas kelsime. Bet šian
dien mes to daryli negalime, nes 
jis bendrauja su okupantu, at
lieka jo nurodymus, kurie mūsų 
tautai ir laisvinimo darbui yra 
žalingi, o ypatingai mūsų vie
ningumui.

Jeigu lietuviui rūpi mūsų pa
vergtos tautos gyvybiniai lais
vės reikalai ir teisės tai jis ne
privalome tokius koncertus lan
kyti ir juos populiarinti. Mes 
juos turime boikotuoti ir prieš 
okupanto užmačius visur 
suomei demonstruoti, jo’ 

’ nėms nepasiduoti.
Tegul okupantas ir jo

tai žino, kad lietuvis gerai su
pranta jo kėslus, melus ir ap
gaules. Tenka apgailestauti, kad 
V. Daunoras neturi tvirtų prin-

ir vi- 
vilio-

agen

su “misija”, o vieton šeimos 
jam pasiūlė KGB agentą, tai 

as kapi
tuliavo vietoje ft visi reikala-

atvyko,' misų garsus dainin 
šeimos.

vo gana griežtoko turinio, kiek 
panašus Į reikalavimą.

Dabar gi Daunoras 
tik G savaitėms ir be
Vieton šeimos atsivežė Vilniaus vi nai pasikeitė. 
KGB agentą, kuris ištikimai 
tarnauja okupantui.
atvarė okupanto vergą, kad jis 
arijas mums dainuotų, kad mū
sų šfttfis7 rinraniiritų"Tr kad lie
tuvis ' prieš okupantą balsą ne
keltų ir pavergtai mūsų tautai 
laisvės nereikalautų..,.----1"

A.centas i ^en^a prisiminti, kad yra 
” i kultūrininkų iš okiip.. Lietuvos 

atvažiavusių ir viešai pasisakiu
sių su kokiu - tikslu okupantas 

. yra atsiuntęs juos, bet jie, -tau
tinės sąžinės vedini, loliati- klas- 
iingam okupantui tarnauti atsi-

"I

6.

>•

mas‘Around the World festivalyje dalyvauja 37 tautos bei grupės.

|g

Frank ir Eleąnora Zapplis praves lietuvių kalėdinę programą Mokslo ir Pramonės 
muziejuje. Lietuvių programa bus gruodžio 10 d. 7:30 vai. vak. šįmetiniame Christ-

Apsižvalgykime, KGB mūsų tarpe!
šis atsišaukimas praeitą sekmadieni buvo platinamas 

prie visų Chicagos lietuvių bažnyčių.
KGB kapitonas Aleksėj Mjagkov 1974 m. iš komunistinės Rusi

jos pabėgęs Į Vakarus, savo knygoje “Inside the KGB” atskleidžia 
Saugumo Komiteto prie Aukščiausio TSRS statuto slaptus įpa
reigojimus KGB agentams. Kas liečia tautinių sąjūdžių veiklą 
Vakarų išeivijoje, išskirtinai nepatikimųjų tautų tarpe tiŽakcen- 
tuojami pabaltiečiai tad, slaptoje instrukcijoje KGB darbuotojai 
Įpareigojami sekančiai:

1. KGB Įpareigota kovoti prieš užsienio antisovietmių nacio
nalistų centrų veiklą ir prieš antisovietinius nacionalistinius 
centrus Sovietų S-gos teritorijoje.

2. Kovojant prieš užsienio antisovietinius nacionalistų cehtru’s, 
Įpareigojama juos išardyti.

3. Sustablyli užsienio organizacijų teikiamą organizacinę pa
galbą ir ideologinę paramą Sovietų S-gos teritorijoje nacio
nalistiniams elementams.
Nacionalistus “ideologiškai nuginkluoti’’, panaudojant ati
tinkamai parengtą medžiagą.

5. Imtis priemonių suskaldyti ir sunaikinti jų grupes ir izoliuo
ti aktyviuosius nacionalistus.
Tam skaldymui ir nuginklavimui reikia infiltruoti Į nacio
nalistų organizacijas KGB agentus, kurie išryškintų jėšė Vi
daus skirtumus ir sukeltų taip hacionaifištų grupių 'nesu
tarimus.

7. Su pagalba patyrusių KGB agentų Stengtis užirtrti naciona
listų grupių vadovybę. '

8. Įžymiuosius nacionalistus sukompromituoti jų kbtegų aky
se, sukeliant Įtarimą, kad jie bendradarbiauja su KGB.’

Mums, lietuviams visus šiuos 8-niuš paragrafus reikia, ypa
tingai Įsidėmėti ir nuolat turėti savo sąhibhejė. ĮžvaTgiąū Įsižiu
rk i Įvykius lietuvių tarpe pamatysime, kaip "rišt šieparagin
tai su šėtonišku tikslumu yra pritaikyti ir vykdomi :jnušų rito- 
ralei sunaikinti. . 1 ■ .? '

r-_ > .

Neskaitant mažo procento raudonųjų padlaižių,- kurie’^fil
travo į mūsų tarpą masei traukiantis nuo raildondja tėrefto; i’isris 
musų emigracinis kūnas buvo vienalytiškai.ir. sąmoningai pattrio- 
tiškcs. Visi vienbalsiai, kaip vienos, tautos broliai ir seserys^ aiš
kiai supratome situaciją tol, kol “svečiaf’ ir visokio pfauko “disi
dentai”, “instant nuotakos”, .moksliriirikai’’, studentai”- Sei' “me
nininkai” iš už kruvinosios uždarigoš nepradėjo irius..ląpkyiL ir 

.mes patys, nostalgijos paveikti, riaiviai kaišioti savo/riesis j 'ana
pus. ' Mj;

NEBŪKIME NAIVŪS IR APSIŽŪR-ĖKIME GERAI.-/ Įž^ėlki- 
hie Į kiekvieną mūsų tautos pulso aspekte, į iyrisisfeldji&ltfš, 
neapykantą vieni ,4dtiems, be jokios togikos -sveiku.protu ftę&išū- 
vokiainuš mūsų pričių veiksnius ir pam'atysirfre, k<d tie 8M KGB 
paragrafai puikiausiai ir veiksmingai veikia iri ūsu są'iiionę,- krid

K.G.B. TIKRAI YRA MŪSŲ TARPE.

BUDĖK IR BŪK BUDRUS LIETUVI! J
Būkime Įžvalgesni, sekime usvecjU” ėlgėšf, iietuvišką: ir-in- :■ 

{glišką spaudą, visą kas darosi aplink mus ir darykiiifėT^^rigas 
gyveną baltiečiai,| ir patikrintas išvadas kas tikrai kaltas dėf hfiūstf Jaftpe ^jkšterięių 
i anų 45 drąsa,i nesusipratimų. . . .. ’•

...Į ATPAŽINSIME TIKRĄJĮ PftfEšJJmrls inūsij irpe^^ : / 
v ei. Bet to pezmaža. Laisvieji j visą velniavą ir iš mūsų naivumo bėsijrtokkfanir kelia ūžšiėhietH- 
turėcų suprasti kad ame krau-Įšampano stiklą Maskvoje. ,-y'.
jo parašai yra ženklas, šaukiąs Į " D n -
laisvuosius Į stipresnę, platesnę 
ir ryžtingesnę veiklą. Jei pa
vergtieji baltiečiai rado būdą ir 
išdrįso prabilti pasauliui, juo 
labiau turėtų sukrusti laisvieji.- 
Jie turėtu išvvštvti didesnį spau
dimą i pavergėjus per laisvojo. 1SUCSV1 ^Ulin.vAcA.h-n —to -I dergtąjį? balsą" ir priteikti net-"

gi pačius pavcrgė'juš.- VLffers; 
tora tiek pajėgus, kad vienas 
galėtą išVySfVti tekio1 rriastū ak
ciją. Jo Veikte driroši vis dari-

f J

Musų spaudojeLAIŠKAS NAUJIENOMS
■- ■ • J " <:i. - . ‘--i ■■■

mokėti užsienyje yeikiantieni 
agentaiųs. Taigi, tie, kurie pir
ko bilietus, nctįesiogiai patar
nauja mūsų tautos budeliams.

Taigi, kur tie spaudoje infor
maciniai' vedamieji? Ar nebūt 
daug’ naudingiau, jei Draugas, 
užuot skelbęs- kad toks koncer
tas Įvyks Jaunimo Centre, taip 
pątHr kvietęs jame dalyvauti;

Reikia kovoti, o ne 
bendradarbiauti

Chicagos visuomenę husfebi- 
no praeito sekmadienio (X1T.2-J 

•sakė. vakare žinia, kurią ji.‘ Siutas
Abejojama ar V. Daunoras paskelbė per radiją, kad Mask

vos atsiųstasis Solistas'‘Vadeivas 
. DAunch-as, 'nežiūrint' čikagiečių 

griežtų protestų, vis tik koncer
tuos Jaunimo Centre." Taip-pat 
pranešė; kad ir bilietai išpar- 
drtoti, -kvietė laihvtiš ratofta'i, ‘nė- 
kelti triukšmo1/ ė eiti' -paikiau-, būtų atskleidęs', ko okupantas 
syti gražaus dainaSdinb? 1 f ’ jiokfaiš‘!tkdhcerlaŠ siekia. Kur 

; ' Be ta jis paskelbė: ^ _ne-j]ifbia ai tu 
buvo gailina SuOrgmizubti ir to’" 
50 asmenų koinitėro ŠĮani kori- 
ceriui'ftĮojti: Taigi. Jis plane- VJiko vfik5nlais, 
sė, kad korc^tą ruošia tik ke'-l . ... .
Ji EauiicCo ' draugai.’Kris -'tie^'“ Bet iš viso matosi didelis mū- 
•draugai; jis n^p^mcšėJ Kodėl;sti pasiinetnnas. Kur gi ta mū- 
.j's Š.ii vardus nuo 'visuoihėnės’šų, rezistuojanti Įsėivija? Saky- 
riušlėpė '- neaiškui Man rodos.’sim; ar jau Bbštbne, 5^ėw Yor- 
ka<l juos išviešin ti' tik tokiu'' at-i'ke '.’hebei ik o nė vlerio režištuo- 
vėju Imlųliepritčgtr/'jei tie Dau-įjairičio lietu v ic??'Neteko išgirsti, 
horo-draugai prikišus©---‘Tevis- Į kad ten, kas prieš tokiūs kon- 
kės;’ — *?Rodi^cs;’ ’draugijai.*ėdrius būtų pakėlęs balsą. Ne^ 
Žmciria. Hidri tok’'ems’^sivieš-: jaugi,Jie nuėjo Tail. V. Jonyno 
įriti nebūt patogu. Tačiau. pJKeliu, ktfi-is, niivykės i okupuo
simai jų vardi repaskelbusj^ ’^uvą,. dėkojo partijai ir 
kuriuos jis' tikriavs:: i žiro, duo-AaU^iai.-Bet gi, tokia tyla yriai 
da progą visaip pagalvoti.

Taip pat tą vakarę, 
pareiškimą ir Laukaitis 
manto, B-nės ve.kėiasy 
parodė, koks jo menkas 
timas dėl okupanto klasti 
pripažino, 
ruošiamas 
liksiu mus 
tik, mums visiem; ic k? 
dalyvauti, neparodyti M 
kad koncertas mus vienus ki
tais supiudė. Reiškia anot jo iš
monės, būk'me ramūs, f 
cgupanlas Jaun ino Centrą pa-’ - 
verčia savo propagandos cen->. - 
Iru. Toks jo Įspėjimas yra vi-j 
suomenės klaųiininias ir jos už- Įleidžia 
migdymas, kad nepasipriešintų paįS|)au 
okupanto siekiams. Matyt I^au-E 
kaitis nemato ar nei ori matyti, 
kad okupantas kclabotanlams 
padedant, siekia Jaunimo Cen
trą, visliomcnės aukomis pasta
tytą paversti bcKėX',;kinės. 
propagandos centru.

Mūsų visuomenė jau 
laukia aiškinus pasisakymo dėl E 
pavergėjo klastingų siekių ir išjS 
mūsų patriotiškų orgiHiizaeiju.j'S 
Jei lai tiesa ką p. siūtos paskel-jš 
bė, kad bilietai išparduoti, tai;s 
reikia nustebti, kiek mūsų tar-j = 
pe dar yra nesąmoningų ir ap-iE 
glūšusių žmonių. Jie nebesu-*3 
pranta, kad tie doleriai iš Dmt-’s 
noro kišenės pateks i okupanto =

noras. Sovietu Sąjungoje gvven- , , .. x _, , ' .' ' ,. ■ pasektų pirmtakunu drąsu ryžtadamas, visa laika buvo papulia- . .. ... ‘ ‘ ‘ ". ...M . .. ; kuris ji įskeltu i tautos didvyres ir ištikimai keie-gars.no So-• ■ • .*, . nūs? Gi luscios reklamos ir zo- damo- ,■ . ....... .aziai, nonmdš garbes nesudaro,mis rr paklusnumu, t z lai lis’ , .‘ , . ...... • J. Kreivėnas "•keliais ,
kurie ’ • :.

gar.oc savo

buvo apdovanotas net
anksto laipsnio ordenais
daug ką reiškė Daunoro asine- i — Korėjčs vyriausybė atidė- 
nySei. Jis nebuvo Jokiu rezisten-' jo perversmo ir prezidento nu- 
tu|hr disidentu, -nebuvo kalina-. žudymo bylą, kad prokuroras 
inag ip rir-efnianrfs, kaip mūsų "galėtų geriau pasiruošti?

Aou cannot spend tomorrow 
what you have not saved today.

So the wise save for tomorrow 
by joining the Payroll Savings 
Plan today.

Because mighty U.S. Savings 
Bonds from little paycheck 
allotments grow.

And a Bond every payday 
could keep your doctor-to-be 
away. At medical school. Or take 
you away. On vacation.

So do put off for tomorrow 
what you can save today. Join the 
Payroll Savings Plan.

For, remember, a rolling Bond 
gathers no moss. But it does 
gather interest.

Which is why a Bond in time 
saves.

menca.

tie mūsų frdnlinihkai, jog jiems 
visuomenę 

įspėti' dėl -Maskvos klastos? Ar 
jų užimbjęs tik kovoti su Altos

Tėviškės Žiburių 46—17 
vedamajame “Kraujo parašai” 
rašoma apie 45 pabaltiečių, iš 
jų 38 lietuvių, memorandumą 
Sovietų valdžiai. Jie reikalauja 
laisvės Estijai, Latvijai ir Lie
tuvai. Paskutiniame vedamoje 
paragrafe taip rašoma:

LAISVĖJE ;
žinoma, gėrisi anų 45 drąsa, i nesusipratimų, 
ryžtu, pasiaukojimu kitų gero- j

nr.

^smerktina!-. Tar pastmet irnak- 
ifetirį ir. ateities-1 istorija pas- 

pac<arė;]įiei,ks. Atrodo, kad gyvferiant 
is Le- ^Ą-merikos gerovėje," kai kutrų 
kuris -ausys, apkurto',- nebegirdi pa

supi a-,vergtų brolių ša-ukšfnų' if jų' 
”*• ■^sį,akyš aptemo, nsp'ajėgia' skartj-- 

kad Ėoncc lis yra..j^ LKEKronikų,- kurios rašytos1 
su Maskvos ^in^’ęįtšaromi3. .Mat, jiėms lėffgvla.'u. 

bet jr ovacijas kelti/ oku-
a ja me-panto atsiustam daininfnku?: 
fnskvai,! • x, . . >t Nejaugi tie, prrkitšfėji į kon

certą bilietus, jicpagalvojo, ko
dėl okupantas ■ nesiunčia daini- 

^^Ijninku Sibiran? Kur ton. liek 
j tūkstančių yra ištrėnitų lictu- 

yj vrą?- Kodėl Gudijoje gyvehan- 
’■Įžiėiįvs l.etuvianis ■oktrpnrilas ne- 

pers’skanyti lietuviškai 
Mio’s m-t .btilšcvikihės

JUNGTINĖ LIETUVI# OPOZICIJAWŠš

veikla galėtų išnešti pasauliri

K.- Petrok artis

ntonreriės. šiaridierią- reikia rfe 
ragmen tinės, o' visuotinės if tai

ruomenė su visais savo padali
niais. Tik tokio plataus masto

Į fžeja. kai ktfčie išeivijos irifė- 
ofttūafaj pa'sirinke da’ūg sriūge'š- 
ų verk fok būdą ,fte beridra'dar- 
•>iauja su priešo a'gėri’fais ir sta- 
to tiff riš.

u

pasaulio organizacijas., parla- 
rnentus, vyriausybes, spaudą.

Variausias1 Tjetirvos Išlaisvi
nimo1 Komitetas, atsiliepdamas" 
J 45 baltieči^ irrentorrinduiri'a Į kabinetinė,- atšilusi nito Vi- 
,kreipėsi j Helsinkio aktą pasira 
šiušias valstybes, priririridarnai 

įBa-itij-Os valstybių1 Pkupaciją ii i soordinnbtOš veiktos.- 
paremdamas 45 pavergtųjų bril | 

i trečių ž-ygi. Tai- gerais mostais, 
bet nepakankamas. Jis pasiekė 
ministerijų raštines ir tenai pa 
siiiko.

Tokiu atveju reikėtų rfaug- 
platesnės pofifiriės paramos, bū- 
tėiit, visos friftiečTų išeivijos- 
balso. Jis turėtų būti girdimas, 
kur tik yra bailiecių. Tokioje 
akcijoje turėtų dalyvauti visos 
organizacijos. Lietuvių atveju 
— tokioje akcijoje turėtų daly 
rauti Pasaulio Lietuvių t>ėnd-

finsneffifl. 
AT 0U» 10W HTO z

I

Tiesos?
P. A. Juozėnas

.hHiinii!if!r:;u!iiriiĮiiiiHiriiiititiifiiiiiiiitififiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!;::iiiiiiiiirnfn!r-

TAVO ŽODIS YRA TIESA
tuh Jono 17:17

IR PAŽINSITETIESĄ, O tlESA IŠLAISVINS JUS 
.■ jono 8:32
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TO FIT YOUR INCOMl

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to ulariyl

NSurCD

P*M and 
Compounded

OUR SAVINGS 
CERTIFICATES 

EARN UP TO 8%

Ig^aiSL^Žs

seniai S : ! <?• _■ G

šV. RAŠTO 
tatlJAŠIS TESTAMENTAS

> Mr psalm ai
. r f TANtS Ū'frTŪVfO KALBA. JRIŠTAS 

MBTAIS BLASirKlNlAlS VIRŠELIAIS 
iiiĄivTftKU KIŠENINIO FORMATO.

,5 v KAINA $3.
MlSflStRIES, P.O. Bex 321

- t.i Oak Lawn, ill. 60454

Mutual Federal į 
Savings and Loan

1212 WEST CERMAK ROAD

Prm Kawuvska*.

HOURS i Mon.Tae.Frl.9-4

SERVING CHICAGO AND SUMIRKS SINGS 191$

CHICAGO, UJUNOB «tM

rhur.^-8 5*t. J ,

>
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VtADO CESIŪNO DRAMA J5«ių pabaltiečių pareiškimas

Troško dirbti sporto sri
tyje. Žadėjo pradėti uoliai mo
kytis vokiečių kalbą, nes ryškė
jo galimybė gauti irklavimo tre
nerio vietą Vokietijoje. Romu
voje jam buvo padovanoti vo
kiškai lietuviškas ir lietuviškai 
vokiškas žodynai ir vadovėlis. 
Grįžęs “namo”, tuoj įsirašė Į 
Goethes institutą netoli esančia
me Iserlolmc ir uoliai lankė vo
kiečių kalbos pamokas, kasdien 
važinėdamas autobusu. Jokios 
policijos apsaugos neturėjo ir 
neprašė, nors buvo Įspėtas bū
ti atsargiam.

Rugsėjo 13, nuvykęs į Iser 
lohną, Č. dingo kaip vandeny. 
Kai popiet negrįžo namo, buvo’ 
pranešta policijai. Atrodo, kad 
vokiečių policija iš pradžių ne
suprato Č. dingimo politinės 
reikšmės ir, tirdama įvykį, ne
parodė didelio uolumo.

Kad č. dingimas būtų pagrin
dinai išaiškintas, reikalauti ėmė
si Vokietijos LB Valdyba. Kai 
rugsėjo 20 apie č. dingimą pra- 

pėje buvo jr. Vladas Česiūnas. Iš nešė vokiečiu radijas, tą pačią nepažįstamas asmuo papasako-i vietais. 
aerodromo jis paskambino sa-i naktį buvo pasiųsta telegrama jo, kad č 

kancleriui H. Schmidt’ui, .pra
šant įvykį išsamiai ištirti. Rug
sėjo 21 apie paslaptingą č. pra
žuvimą rašo dauguma vokiečiu 
laikraščių. Tą pačią dieną’laiš
ku buvo painformuota FLB 
Valdyba Čikagoje.

Rugsėjo 21 išsiuntinėti raštai 
Jungtinių 'Tautų aukštojo ko
misaro atstovui V. Vokietijoje, 
ZAFo (Zentralverband Auslan- 
discher Fliichtiinge), kurio na
triu yra ir Vokietijos LB’, Feder. 
Vokietijos ir Nordrhein-Westfa- 
lijcs vidaus reikalii ministe- 
riams, CDL7CSU, SPD ir FI>P 
frakcijų Bundestage pirminin
kams, estų, latvių, ukrainiečių 
ir gudų tautinių komitetų V. 
Vokietijoje vadovybėms. Iš vi
sų gauti atsakymai. SPD frak- 
cijos pirmininkas H. Webner 
spalio 10 raštu pranešė, kad “at
sakingų institucijų žiniomis', Č. 
savanoriškai sugrįžo į Sovietų 
Sąjungą, nors Dortmundo ir 
vyr. prokurorai bylą dėl č. pa
grobimo jau buvo į 
dienas pradėję, 
pranešimas VLB Valdybai iš-< 
saukė aštrių paklausimų bei ko 
mentarū i 
juose.

Spalio 
kusiems 
kvėpti ii“ užsukus j restoraną

pąąlųręsiQj|iis. savaitėmis jau- timi. 
dinų -yĮso pasaulio lietuvius. Su- 
sidiynjjįųną^ buvo tarptautinis. 
Tua^paajrūpipįd, įyairių kraštų 
žinių, agentūros. Vokietijos LB 
Valdybos ir su česiūno drama 
susijusių žinoųii^ telefonai spa
lio Į3--£ft}skamJ/ė^o dieną, ir 'nak
tį- ,

Vladas česiūnas, 39 metų 
amžiaus,’ buvo ' Viena įžyiniau- 
sių Lietuvos sporto žvaigždžių 
pokdflnihihe laikinetyje.' Jis 15 
kartų Jb'uvb Lietuvos kanojų 
meisteriu, 6 kartus Sovietų Są
jungoj hlefst'čriu’ dvivietėje ir 
kartą vienvietėje, 1 kartus pa
saulio' įnėisterru dvivietė kano
ja, ir laimėjo daug tarptautinių 
varžybų. 1973' ir 1971 česiūnas 
buvo išrinktas geriausiu Lietu- 
.vos sportininku (žr. ELTA NT. 
9-79).

197Ū1 fupjūeid 14 nusileido 
Frankfurto aerodrome sovietų 
lėktuvas,1-' atvežęs 'spo'rtihinkų 
grupę į tarptautines kanojų 
rungtynes Duisburge. Toje gru-

Simu v Hills, Florida

SUNNY HILLS, FLORIDA
Mūsų lietuvių naujoji koloni- si grupė lietuvių iš Čikagos bei 

ja šiaurinėje Floridoje plečiasi, apylinkių ir namus užsisakė p. 
ir auga. Dabar jau yra virš 20 p. Rumšai. Esfkai. Kielai, Žu- 
naujų namų, kurių savininkai. kauskai, D. Normantas ir J. Za- 
vra lietuviai, o sklypų, tai yra į rūbą; detroitiškiai užsisakė na- 
virš ..5OO lietuvių rankose. į mus p.p. Dulaičiai ir žibertavi-

Lapkričio pradžioje čia lankė- čiai; iš Hartfordo. Conn, namą

vo iš, 1972 jMūncheno olimpia
dos pažįstamai Uršulei Forker- 
t’ienei, gyvenančiai nepertoli 
Duisbtrcgė’, prašydamas su juo | 
susitikti. 'Susitikęs Su Forker- 
tiene: Duišbufgėr'’Česi'ūnas' jia- 
reiškė' notą4 pasilikti Vakaruc’se. 
Po ’įropos ’ dienų ’pasiprašė poli- 
tinėšf'- prieglaudos-’ Vokietijoje, 
kuri’ jaii/btivcf pažadėta. Apsigy
veno‘pas Fotkėrtūs Altenoje ir 
ramiai planavo savo ateiti.

Rugpjūčio: 26 su Perkertais. 
česiūpąsjąnkėsj. Romuvoje Hiit- 
tenfęlde (.irt čia praleido ištisą 
dierąi,. ^d^aųgiškai šnekučiuc’da- 
masis, .su. savo tautiečiais. Ta 
proga čikagiškio D R A U GO 
dienraščio bendradarbis K. Ba
ronas surašė su-juo pasikalbė
jimą laikraščiui, kuris jį išspaus
dino ’-TugsėjŲ: 4V Pasikalbėjimas 
netrukus tapo' istoriniu: • Jūo do- 
mėjos'T vokiečių policija ir pro
kuratūra, apie jį rašė visi vo
kiečių “'laikraščiai!if‘ skelbė pa
saulinės '' -žirihį agentūros. ’ Taip 
pat buvo įrašytas pasikalbėji
mas su česiūnu į magnetofono 
juosta, kur yra, jo pareiškimas, 
kad gxN’asj Šoviėlų Sąjungą n’e- 
grįšiąšę ifqiadaryta nuotraukų.

Iš pasikalbėjimo su Česiūnu 
susidarė įspūdis, kad jis nesido- 
mėjtf Lietuvos ir užsienio poli
tika f^uvo susirūpinęs savo atei-

.šs.untinėju jį Federal. \ okieti- 
jo.- vyriausybei ir polilinėms 
partijoms su prašymu paremti 
okiųjuotose tėvynėse gyvenan
čių pabaltiečių reikalavimų 
įvvkdymą, t. y. Sialino-Hitlerio 

pripažinimą negalio- 
s ir kitų. ,

pačius retkttiav'nius iš-

TSRS vyriausybei
Vokietijos Federalinės Respublikos vyriausybei 
Vokietijos Demokratinės Respublikos vyriausybei 
Atlanto Chartą pasirašiusių šalių vyriausybėms 
Jungtinių Tautų Gen. sekretoriui K. Waldheimui j

I 
v;jos ir Estijos atstovų ragini- j 
ma ištirti siu šalių žmonių tei-i 
sės 
nepriklausoma’, savai 
tvarkyti savo likimą. 
1979 rugpjūčio 23 ,

Pasirašė: Maha La?, 
ior Nekipeiov, Tatjana

i nova, Andrėj Sacharcv, Arina 
Gzt (Ginzburg)

Memorandumo turinys aiš
kus. Tą pačią dieną (rugppjū- 
cio 23) Maskvoje jis buvo per
duotas užsienio žinių agentū
roms, kurios tuoj pat persiuntė 
į Vakarus. Kiek vėliau atėjo ži
nių , kad jį savo parašais Lietu
voje sutvirtino 35.000 žmonių. 
T’kimasi, kad pabaltieėiai ir čia 
(užsienyje) praves parašų rin
kimo vajų.

Memorandumas susilaukė di- 
įdc’.io dėmesio poetiniuose sluok
sniuose. Vokietijos LB Valdyba

(Tęsinys)

Pabaltijo respublikos — Lie
tuva, Estija ir Latvija — atsi
dūrė TSRS sudėtyje ncpriklau-j 
somai nuo šių tautu valios, iš 
esmės dėl to, kad jas okupavo 
TSRS kariuomenė. 

Į

Būdami tautų lygiateisiškumo 
ir apsisprendimo prnicipo šali- 

1 rinkai, gerbdami kiekvienos 
tautos teisę savarankiškai sprę
sti savo likimą, mes manome, 

’ kad dabartinėmis istorinėmis 
aplinkybėmis Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos apsisprendimo klau
simas turi būti išspręstas per 
referendumą, vvkdoma kiek- 
vienoje šalyje Tokiomis sąlygo
mis, kuriomis būtų užtikrintas 
laisvas tautos valios išreiški
mas.

Mes palaikome Lietuvos, Lat-

sutarčių
jančiom

Tuos
uKeiė ir

pažeidimus apsispręsti ir ■ tarnybos narys di
dplon ratinės 
Albertas Ge- 
a! t iečių var

nui Baltijos draugijos suruošte'- 
Įjc spaudos konferencijoje š. m 

da. Vik rugpjūčio 21 Bonnoje, nors tą 
dieną pabaltiečių memorandu
mas, paskelbtas rugpjūčio 2J 
Maskvoje, dar nebuvo žinomas.

Vak. Vokietijos 
L. B. Informacija

Kodėl tų nesušukavęs? 
klausia mokytoja.

— Aš neturiu šukų, pan 
mokytoja.

paimti tėvo

neturi plauku.

PATS SKAITYK IR DAR KI
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTI “NAUJIENOS”

spalio 5, smarkiai 
sužalotas, iš Gutersloh išgaben- pakvietė ARD (I televizijos pro- Yorko apylikė 
tas į Sov. Sąjungą, bet atsisakė' gramos) korespondentą Brand Labučiai, (’sėliai, Agiatai, Stra- 
pasakyti iš kur tai žinąs ir tuoj atvykti į Vilnių pasikalbėjimo zdai ir A. Šimkienė; iš New Jer- 
pasišalino'. j su č. Tą pačią dieną vakare nuo-! §ėy - p.p. Balčiūnai ir J. Bau-

Spali$ 11 dpa pranešė, jog;traukos iš pasikalbėjimo buvo žys. 
kažkas paskambinęs į vokiečių perduotos vokiečių žiūrovams, 
ambar ’.dą Maskvoje ir | 
šęs, kad Č, sunkiai sužalotas,;gė, kad j 
guli ligoninėje.

;Spal:o 15, .per vokiečių televi-j 
ziją kalbėjęs vyriausybės infor-1 
macijos vedėjas Grunewald, j 
įvykį pavadino tik “Vorgang”, ‘ 
bet ne ‘ 
nio reikalu ministerijų atstovai!. .. v- . ,... , . , • . '; . ‘ |bejo uzspnngdamas.atsisakė ką nors apie bylą paša-į 1 . '
kyti.

Spalio 16'patiria, kad T.A.S.- 
S.as perdavė “Literaturnaja Ga
zeta’’ išspausdintą pasikalbėji
mą su Č. Ten teigiama, kad Vo
kietijoje jis U. Forkert buvęs 
apsvaigintas ir visą laiką nega
lėjęs sąmoningai veikti. Tik po 

z mėnesio jam pavykę atsipeikė
ti ir rugsėjo 13 pasprukti į so- 

. v , vietų ambasada Bonnoje. ' • 1CS KC1I3S ;
Šis Wehnerio’ Spalio 18 popiet č’ bYla buv0 

svarstyta Bundestage. CDL7 
CSU atstovai reikalavo, kad č.

BundčstajFirmedi-ibūtlJ Sr?žintas I Vokietiją. Tą 
pat dieną gauta telefonu iš Lie
tuvos žinia, kad č. guli vidaus 
reik. ministerijos ligoninėje 
Vilniuje ir stropiai milicijos sau
gomas. iPrašė tą žinią paskelb-

“ Įti.
Spalio 19 posėdžiavo Bundes

tago vidaus reikalų komisija. 
Pranešimą apie č. bylą padarė 
vyr. prokuroras Rebmann. Tą 

j pačią dieną Bundestage per de- 
1 batus sporto klausimais CDU/ 
CSU nariai pastebėję, kad jei 
pasitvirtintų Č. pagrobimas, bū
tų aiškus tarptautinių susitari

amų pažeidimas ir apsunkintų 
[vokiečių sporto santykius su so

Taip pat spalio 19 sovietai užsisakė p. F. Boėiūnas; iš New 
užsisakė p. p.

Visi užsisakė namus aplink
prane-! Prieš televizijos kamerą č. tei- j vadinamą “Boat Lake” ant kal- 
•>ir,ioc i no l-ori jis savu noru grįžo įjnelių, tarp ąžuolų iš pušų, šis 

Sov. Sąjungą, tačiau atsisakė Į ežeras yra skaidrus, šal’tininio 
paaiškinti kokiu keliu. Sako, pa- j pobūdžio ir balto smėlio dugnu.

Kai kurios gatvės pravestos, o
I kurie jį pažino per mėnesį V o- kite’s vedamos. Daug čikagiečių 
; kietijoje’, teigia, kad č. televi- taip pat turi sklypus šioje Sun- 

‘•Koii” v; „Ac-.-n iz*j°.ie atrodė visiškai kitoks: įny Hills dalyje ir manoma, kad
........,+o4-n,.o; įlabai suvargęs, lyg nesavas. kal-{ Jle greit pradės kurtis.

Del tolia orp. paskyrė sakrus

sovietų diplomatai. Tie,

7 porai lietuvių; išvy- i 
i Eifelio kalnus atsi-i 

1

— v

For your headache get 
/įestra strength and safety, too.

‘ ■*Xnacin® has extra strength.
' More strength than any reg
ular headache tablet. And 
Anacin combines that strength 
with safety.

Like all leading headache 
tablets, Anacin starts with a 
pain reliever recognized safe

€

by a panel of experts, used as 
directed. But Anacin gives you 
more pain reliever than any 
regular strength headache 
tablet. Gives you safety you 
expect with extra strength you 
want. Read and follow label 
directions.

Erin strength with safety.That’s common sense. That’s Anacin.

č. dingimą tebegaubia pas- žemės dėl lietuvių kultūros cen- 
lapties skraistė. Dauguma lai-'trų.
kraščių ir po' vokiečių televizijos Į Lietuviai Sunny Hills mieste- 
korespondentų pasikalbėjimo suiR-je kuriasi gražiausioje dalyje 
Česiūnu Vilniuje yra linkę ma- — aplink ežerus ir ant kalne- 
nyti, kad mūsų tautietis buvo lių, ir tikimasi kad kursis vis 
sovietų agentų jėga, apgaule ar daugiau lietuvių iš įvairių Ame- 
kitokiu dar neišaiškintu būdu rikos vietovių, nes klimatas 
pagrobtas. Jei saugumo organai į mums geriau tinka negu kitur, 
tą žinią patvirtins, reikia tikė-' 
tis, kad vokiečių vyriausybė pa
prašys sovietus grąžinti česiūną 
į Vokietiją. To reikalauja ir Vo
kietijos LB Valdyba savo raš
tuose Bundestago vidaus reika--35 mylios į šiaurę nuo Panama 
lų komisijos pirmininkui Axel .City miesto prie 77 kelio. Tad 
Wernitz ir Bundestago nariui į iki pasimatymo' Sunny Hills, 
dr. Bdtsch, besirūpinantiems 
Čosiūno pagrobimo bylos tyri
mu. Vokietijos LB Valdyba pa
laiko ryšį ir su kitais vokiečių 
politikais bei medijais.

Grįžę iš Lietuvos lankytojai! 
pasakoja, kad Česiūnu drama' 
ten žinoma. Niekas netiki “Li-! 
teraturnaja, Gazeta”, “Tiesos’’ 
ir kitų laikraščių pranešimais. 
Žmonės mano, kad česiūnui su-; 
sigrąžintį sovietai yra panaudo-' 
ję apgaulę ir jėgą. Dabartinis: 
jo likimas esąs liūdnas.

V.L. B. Informacijos

Mes kviečiame visus lietu
vius, važiuojančius i Floridą, už
važiuoti pas mus pasisvečiuoti 
bei aplankyti mūsų naują kolo
niją Sunny Hills, kuri randasi

Julija čepukienė

Sunny Hills, Florida

JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St, Chicago, UI

» RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

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

Tel. 476-2206

Turime po kelias
RETAS KNYGAS

KNYGOS ANGLŲ KALBA

TRYS NAUDINGOS 
... KNYGOS

ŠIAS NUPIGINTAS
NAUDINGAS KYNGAS:

Leonardo šimučio
H ^AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

\ 500 psl. Kieti viršeliai —.... ................... $5.00

tPrel. J. B. Končiaus
»Į ATSIMINIMAI IŠ B ALFO VEIKLOS

-* • .. ..................... $5.00

-Labai

J. A KISS IN TH! DARK. PikantUkij Ir Intjnih? nuotyki*
tpražyauiL piinttį ii gyvenimo. Lengva* rtlllns. gyva kalba, srafial lilalra 
130 psL Kaina 12JJ0.

Dr. JiMsria S. KanŽIua, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvei UtorUeė 
patrauk* nuo pat lėnųjų amiltj Iki pokario metę. Vidutinio formato. 1C 
mL, kainuoja £3.00. J

Dr. B. Kenilv*, VYTAUTAS TH! GREAT. literiniai DLK Vj
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valrtyoes ir jo* kaimynu Uiorlja 
UI ori. Kain*. S3.00. Kietais viriellali S4.00.

Daugunaa Bu knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomis. Jas lt 
titas knygas galima i atgyti atsilankius 1 Naujienas arba atsiuntus čeki tr 
oinlgine m*laida

NAUJIENOS
1TJ1 H-.Ik strne CM e,-r. n> <M<>

Kun. M. Valadkos UŽ LAISVA LIETUVĮ
Minkšti viršeliai, 410 psl._________  $10.00

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

Minkšti viršeliai___ 110.00

A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA.
Minkšti viršeliai _________________  $ 15.0d

494 psl. Kieti viršeliai ...............

Henriko T., Tamašausko
LIETUVIŠKASIS PAMARYS

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

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

'naujienos
- 17*9 S. Halsted St., Chicago, IL 60608

$6.00

/■’REP*-’* ■ SBIP ai» ■ ■ I ■ ■■■»■—

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
NAUJIENOSE GALIMa GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENES VEIKtJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. J. Gowen — MINTYS IR DARBAI, 230 psl., liečiančius IflOB 

metu Įvykius. Jablonskio Ir Totoraičio jaunas dienas ir susi ■ 
rtpUd*v SA.M

Or. A. J. OirtMn — DANTYS, jtj priežiūra, sveikata Ir groti* 
Kietais Tilteliai*, vietoje M.00 dabar tik SAW
Klzkltat* rlrieliaU tik _SUB

, Or. A J. Himw — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURU* ŽMONtl. 
Kidlonėt Ruropą įrpOdtl>L Dabar Cik 

i iHlurrtvi 6»t| trfee arU

1 . NAUJIENOS,
j 17W HAL8TKD ST^ CHICAGO, DLL. M5C»
S i
^^ja—m*..—Iir-ww.->ua y II. J ■rmr.LW j m. n nei iiK .iuis m sih

J. Laukio ORAKULAS. 414 psl.
Minkšti viršeliai____

Cekj reikia išrašyti:

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

Pridėti doleri P*lto iilaidom*.

___ J10.00

I — ĮKAINMM9*, C»IG£^< k ILk Friday, December 7, 1979
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pusei metij ___ _____  >16.001
trims mėnesiams .... Š 9.001

A Chicago J33.00 per Jt*r, $18.00 per 
lix maothi, $10.00 per 3 monthe. In 
other USA localities $30.00 per year, 
(16.00 per six months. $9.00 par 
three months. Canada $33.00 per year; 
other countrie* $34.00 per year.

vieman menesiai . « 3.00

Kanadoje:
metams . J
pusei metu ___________
vienam mėnesiui _______

. 833.00

. 818.00

. f 3JJ0

30 centą par copy. Užaienluosa:
334.00
818.00

. 8 4-00
Nuo oruedžio firmos

DivnrdUUu kakwa:
4.
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metama ______________
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EL 80008. Teist 431-8100,
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Išgaravo “kultūrinis” dainų komitetas
Nuo gegužės vidurio nekultūringi “kultūrinio” bend

radarbiavimo su kraštu šalininkai pradėjo skelbti, kad 
tokią didelę “pažangą” padariusioji komunistinė Lietuva 
kažkokiais sumetimais pradėjo skelbti, kad patys geriau
sieji lietuviai dainininkai negali dainuoti rusų paverg
toje Lietuvoje.

Ęlpgiausia, kad Virgilijus Noreika, gražiausią balsą 
ir plaučių jėgą tūrėjęs lietuvis’ dainininkas, negalėjo dai
nuoti geriausiuose Vilniaus dainavimo, centruose. Ne ru
sai kliudė geriausiam lietuviui dainininkui dainuoti, bet 

.vienas lietuvis, gerą balsą turėjęs, jį pragėrė, o dabar 
F Ji * 5kitiems lietuviams neleidžia parodyti savo, balso grožio.

Chicago j sudarytas kultūrinių ryšių komitetas,kad 
jis parodytų jų ^klaidas nekultūringiems lietuviams 

‘dainininkams, neleidžiantiems geniausiems balsams pasi
rodyti. Pasipiktinimas nekultūringu Virgilijum Noreika 

.buvo toks didelis, kad Chicagoje pavyko sudaryti net 50 
i kultūrininkų komitetą kuris norėjo sudaryti sąlygas ko- 
munistinei nekultūrai viešumon iškelti. Tas komitetas or
ganizavosi, jėzuitus apgavo, išnuomavo jų salę, visai ne- 
pranešdariiaš, kad kviečia komunistinėj Lietuvoj, skriau
džiamą lietuvį dainininką. Jeigu jėzuitai būtų žinoję, kad 
čia atvažiuos komunistas iš Lietuvos, kaip tėvas Bore vir
čius aiškinosi, tai jie salės būtų nenuomavę. Jis pats net j 
.prašęs atsisakyti nuo jėzuitų, ir ieškoti salės kitoje vietojej 
bet Amerikos “kultūrininkai” .nesutikę, tada jėzuitai, lai
kydamiesi duoto žodžio, nepajėgė atsisakyti ir sutiko leisti 
“kultūrinių'ryšių”, komitetui įuosti Daunorui koncertą.

Grupė sąmoningų lietuvių daug kartų buvo nuėjusi 
pas jėzuitą Borevičių prašyti, kad neleistų- nekultūriri- 
giems žmonėms organizuoti kultūringanie jėzuitų centre 

įietuviškos dainos koncertą. Besiteisindamas} tėvas pri
zminė, kad Čia dalinai kaltas ir pinigas. Namui, išlaikyti 
reikalingi pinigai, tai ir išnuomavo. Viena moteriškė 
tam jėzuitui pasiūlė sumokėti jėzuitams sutartą sumą, 

Jkad tiktai neleistų nekultūringiems lietuviams kojos įkelti 
į jėzuitų centrą. Tėvas Borevičius negalėjęs priimti tokio į 
pasiūlymo, nes tai būtų nekultūringa laupyti duotą žodį, i 
“O jėzuitai lietuviams duoto žodžio visuomet laikosi...”

Pradėjus aiškėti jėzuitų pozicijai visame neaiškiame 
“kultūrinio bendradarbiavimo” darbe,5 pradėjo irti ir 
“kultūrinių ryšių” didelis komitetas. Paaiškėjo, kad Vir
gilijus Noreika, kol negirtas, dainininkams žalos daryti 
negali. Jis neturi teisės jų kolioti, jų skriausti, jiems kliu-. 
dyti. Girtam leidžia “pašeimininkauti”, parodyti savo ‘ 
“širdies gilumą”, bet kai išsipagirioja, tai visus privalo 
gerbti, kad ir geriau dainuojančius už V. Noreiką lietu-; 
vius dainininkus išleidžia užsienin. Bet tai galutinai 
sprendžia antrojo komunistų partijos sekretoriaus parei
gas einantis rusas. Jis gali Griškevičiui pasakyti, kad iš
leistų dainininką užsienin, tačiau jis gali ir be Griške
vičiaus apsieiti.

Kai šitas klausimas paaiškėjo ir “kultūrinių” ryšių 
šalininkai pasirodė, kad jie taip nemalonai buvo apgauti, 
tai jie pradėjo bėgti iš komiteto. Vienas po kito telefo
nais pradėjo pranešinėti, kad jų vardas tokiam nekul
tūringam darbui negali būti naudojamas. Iš 50 “pa
sižymėjusių kultūrininkų”, liko tiktai saujelė. Vienas 
“kultūrinis narelis” pasakė, kad ir jis buvo linkęs prisi
dėti prie “50 komiteto”, bet dabar pasakė, kad tokio ko
miteto nebėra. Ne “kultūrinių ryšių” komitetas, sek
madienio koncertą organizuoja, bet “Dainininko drau
gų komitetas”. Ar “dainininko draugai” turės drąsos 

’savo vardus ir pavardes pasakyti, šiomis dienomis pa- 
, aiškės.

Kaip ten bebūtų, visiems šiems pasivadinusiems 
“kultūrinių ryšių” ir “dainininko draugų” komiteto na
riams atėjo į pagalbą Antanas Bimba, vis dar tebere- 
daguojąs Laisvę. Jis sugalvojo naują teoriją visai šitai 
dainos, mokslo ir muzikos komunistinei makalynei. 
Pasiklausęs nevykusių komentarų apie Daunoro nesėk
mę gauti auditoriją New Yorko Metropolitam operoje'
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Jaunimo centro kavinėje 
agentų priėmimas

Visi gerai žinome ir’akivaiz- pažangieji (kartu su-JAV-Sov.’ 
džiai matome, kaip Lietuvos Sąjupgos Draugijos vadais) Go-

ir apie labai palankius jo balso komentarus New. Yorko okupaiitas. di^iu intensyvu-. vernor’s Inn restorane, o sekan-’ 
bi.mbininkams ir jokių ryšių su kultūra neturintiems mu, ypatingai šiais metais, veda čią dieną n.e. aiški, kompanija 
lietuviams, jis metė obalsį, kad lietuviai dainininkai do- savo naudai pragaištingą darbą surengė

I

Vyr. Itn..... GUŽAS

Atsiminimai apie pirmąsias mūsų 
kariuomenės kūrimosi dienas

(Tęsinys)

j* Atvažiavę į Kaišiadorius sužinojom, kad 
gautas nurodymas vagonus su vilniečiais grą
žinti atgal į Vilnių. Tuo būdu 1918 m. birželio 
21 d. visas mūsų būrys iš Kaišiadorių išsiskirstė, 
vieni važiavo į Suvalkiją, kiti į Kauną, o treti 
į Radviliškį. Išsiskirstydami kariai širdingai vie
nas kitam linkėjo kuo greičiausiai pasimatyti Vil
niuje Lietuvos kariuomenės eilėse.

Parvykus tėviškėn teko keletą mėnesių ken
tėti sunkią okupantų leteną, bet po kiekvieno vo
kiečių pralaimėjimo vakarų fronte, jie savo žiau
rumus ir suvaržymus mažino. Pagaliau po dide
lių vokiečių pralaimėjimų vakarų fronte rugsėjo 
mėnesį ir prasidėjus Kiele vokiečių jūrininkų 
bruzdėjimui, aiškiai buvo matyti, kad Vokietija 
neišvengs revoliucijos, kas netrukus ir įvyko.

Sužinojus esant sudarytą Lietuvos vyriausy
bę, iš visų Lietuvos kampų pradėta siųsti į Tau
tos Tarybą atstovus gauti instrukcijų ir nurody
mų. kas reikia daryti ir kaip organizuotis.

Pirmomis lapkričio mėn. dienomis 1918 m. iš 
Skapiškio, Rokiškio apskr. ir aš vykau į Vilnių

statė svečius iš Lietuvos? kurių 
priėmime dalyvavo' 15.; Šalė bu
vo Minties- knygų' ^IfeidJ’klos 
direktorius A. GarliahŠkaC Eltos 
direktorių^ Ė.T=Ęazūsi^j švyf ūrio 
žurnalo redaktortusr|k. yir^lis, 
Lietuvos prekybos; laivyno^yvir- 
šiniųkas A,, Vil
niaus unįyę^tet&v^^ęptas V. 
Ryb^ovąs^gėlįik, ijj^^$irėkto- 
rius A. Jarašiūnas; —Autorinių 
teisių agentūroj I2Aify6i 
vas J. Leikąųsk^&jbe, šių, dar 
buvo R. KalikatiskįenėjA D. Puo
džius, C. -Šabanskas,- S* Mažeika.

Be to^svečiaiTŠ Lietime tu
rėjo visą eilę i.priv'ačių susitiki
mų sū savo tkūtibčibfe. ’Jie vyk
davo prieš ar po viešų priėmi
mų. Atrodė; kašUviėhk arfSėili 
šiuo bendravimu ibuycwpatenkin- 
ti.”

Tai va, skaitai ir nesinori ti- 
keti, kad tokie. dąįykąi,- da. osi 
Jaunimo Centru pri$ 3 'an2: 
kryžių ir Laistėsš_ 
šėlių paunksne.-Kyla klausimas, 
kaip į tai .reaguos^ lietuvių^ pa
triotinės orgaiiizačiįos.'* įveikia 
tikėti ir palinkėti, "kad' ŠįYKartą 
nepabūgs pareigi. ^ęfirt^gzų 
mažiausiai b e^' <Lr^ ‘ protestą 
“svečių glebėj ąips”. ogvw r
' Be to, labai finding ŠTTrkds: 
nepasakoma atWai*ka/'ft>jtJ<iie 
aišk i kc'nipahų^ji^urį^ surengė 
sutikimą Jaunįnip Centro ykavi- 
nėjė. Juk nėra*ko-* bi.f’ėfi in slėp
tis darant gerą^"daFbą; ''kaipztik 
Ipkrė'igei^aariaL 
visuomenės. Nenoromis "'kyla 

čių paskaitė poetas Algis Balta-1 klausinia\ nejaugi galėjo būti 
kis. , L.

Grupės vadovas Laurušas pri-

susitikimą Jaunimą
minuoja visame pasaulyje, nors pačioje Lietuvoje No- išeivijos tarpe. Tam darbui me- Centro kavinėje.
reika ne visiems leidžia dainuoti. Neskyręs daugiau 
vietos New Yorke surengtam daininko renginiui, jis 
paskutiniame Laisvės numeryje aprašinėja, kaip lietu
viai dainininkai tolimoje Gruzijoje pasirodė. Antanas 
Bimba, aprašinėdamas Gruzijoje buvusio garsaus mu
ziko ir dainininko Vytauto Urbono vadovaujamą ansamb
lį, visoms toms dainoms duoda tokią dainų ir nuotaikų 
pasikeitimo pradžią:

“Tauragėje ilsisi ištikimiausias gruzinų tautos 
sūnus A. Bibilašvilis, kritęs narsiųjų mirtimi 1944 
m. spalio 10 d., vaduojant Tauragės rajoną iš faši
stinių grobikų. Tauragėje nekartą lankėsi jo žmo
na ir kiti šeimos nariai. Ir šis nedidelis smėlio kau
burėlis dar labiau suartino dviejų mirusių darbo 
žmones, dvi tautas”.

(Laisvė, 1979 m. lapkričio 30 d. 2 psl.)
Tauragėn buvo atvažiavusi žuvusio gruzino našlė, 
Gruziją buvo nuvažiavęs Vytauto Urbono dainų ir

ta gabiausius agentus, kurie | (Pirmąjį vakarą atsilaąka. vi- 
-įvairiais keliais ieško mūsų tar- sa svečių grupė, kurią čia pa-1 
pė talkininkų, praradusių lietu- sveikino- vienas iš rengėjų, Jo- 
višką sąžinę ir tautinę savigar- nas Patackas, Taip pat gana ka
bą. Būdinga ir tai, kad nesigaili I ringą kalbą pasakė ir Vilnies 
ir pinigų tam reikalui išleisti, j redaktorius Stasys Jokubka; 
o tokiems pasimetėliams reikia Kalbėjo, ir amerikietis iš aųkš- 
riebiai”.apmokėti, kurie už pi- čiau minėtos draugijos, o taip 

į pat ir atvykėlių- būrelis.. Svečiai 
| vietos veikėjams Įteikė dovanė
lių ir saldžiai padėkojo už priė
mimą. Žmonių buvo nedaug.

rNedaug ką daugiau publikos 
buvo ir Jaunimo Centre, gal dėl 

į to, jog rengėjai neturėjo laiko 
apie šį susitikimą praneštį. Pub
lika čia buvo jaunesnė ir todėl

6i.

nigą ne tik tėvynę, bet tėvą ir 
motiną parduotų.

Čia nieko nėra pridėta bei iš
galvota, telieka tik paskaityti 
“Vienybės” lapkričio 9 d. raši
nį “Lietuvos turistų grupė Chi
cago] ę”, kurį perskaičius kiek
vieno lietuvio patrioto iš nuo
stabos sudrebės širdis.

“Jau ilgesnį laiką Amerikoje abipusis .ryšys geriau vystėsi, 
nebuvo atvykusi taip vadinamų Atvykėliai chicagiečius . praį- 
turistų grupė. Tad buvo vėl, džiugino .su programėle, kuri iš- 
miela susilaukti svečių iš Lie- i siyystė gana ekspromtu. Kaimo 
tuvos — šį kartą net gana daug Muzikinio . teatro solistė Jonę 
— 25. Ragaišytė, akomponuojant Auš-

Savo viešnagės metu ji trims rai Banaitytei, sudainavo links- 
dienoms buvo sustojusi ir Chi-' mų dainelių (viena pačio eks-

■ ■ - - - ~ - - , - . - cagoje. vrana., xau v<ii
matome, kad Daunoro atvykimas į Chicagą, čia sukelia karl„ nebuvd parinkt 
rrOTio AIrl/Ut >, it__ H

0 1
muzikos ansamblis!

Didesnę tragediją sunku įsivaizduoti. Vieną tik cagoje. Gaila, kad Chrcagai šį 
ta paran- 

įkesnė data, o išpuolė vidurys 
į savaitės: nuo antradienio pietų 
į iki ketvirtadienio pietų. Tad ir 

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI viešų susitikimų su atvykėliais | 
“ negalėjo būti daug. Buvo išnau-

SKELBKIT ĖS NAUJIENOSEdoH.abu .vakaif:. a"tr.adi“iisvečius priėmė taip vadinami •

gana didelį chaosą.

kursantų vadovd-kompozitoriaus 
Vytauto Laurušo sukurta). Pro
gramai vadovavo ir pati poezi
jos padeklamavo Vilniaus tele
vizijos pranešėja Stasė Stanke
vičienė. Gana įspūdingų eilėraš-

Jaunimo Centro šėiminiifk^l?
. _ J. Tijūnas.

pasiteirauti apie bendrą padėtį ir gauti reikalin
gų instrukcijų, nes iš anapus Dinaburko vokie
čiai skubiai pradėjo trauktis ir girdėti buvo, kad 
greitu laiku apleis Dinaburką ir traukais iš Lie
tuvos. Nuvykęs i Vilnių Tautos Taryboje gavau 
atsišaukimų, kuriuose buvo nurodyta kaip kurti 
valsčių bei parapijų komitetus, paimti vietose
nuo vokiečių valdžią ir visas valdžios turtas. Pa
siteiravęs pas Krašto Apsaugos komisijos narį 
pulkininką Kubilių apie apsaugos organizavimą 
nieko nesužinojau ir jokių konkrečių nurodymų 
apie savanorių verbavimą vietoje negavau. Ma
tyti tuo laiku Krašto Apsaugos Komisija jokio 
plano kariuomenei organizuoti išdirbus dar ne
turėjo. Po to parvykau namo ir pirmą šventa
dienį išaiškinau Skapiškio parapijos žmonėms 
atvertus Tautos Tarybos atsišaukimus ir duotus 
man pačiam nurodymus kurti Vaičiaus bei para
pijos komitetus ir jų funkcijas. Tame susirinki
me atsirado keletas bolševikėlių, kurie pradėjo 
visokiais būdais šmeižti Tautos Tarybą, įrodinė
dami žmonėms, kad jo* niekas nerinko ir kad tai 
Lietuvos buržujų padaras ir savo keliu visokiais 
būdais gyrė žmonėms rusų bolševikų rojų ir įro
dinėjo reikalingumą mums susijungti su Rusijos 
bolševikais. Bet pritariančių bolševikams atsi
rado tik keli žmonės, o daugumos buvo nutarta 
per 3 dienas susirinkti dar gausiau. 1918 m. lap-

kričio mėnesį 13 d. man pirmininkaujant buvo 
sudarytas Skapiškio valsčiaus Komitetas.

Tuo pačiu laiku gavęs per “Lietuvos Aidą” 
pakvietimą iš Krašto Ausaugos štabo, lapkričio 
14 d. vakare išvykau ir jau lapkričio mėn. 15 d.
buvau Krašto Apsaugos Štabe.

Kadangi tuo metu Vilniuje visi valdžios na
mai buvo užimti vokiečių okupacijos įstaigomis, 
tai Krašto Apsaugos Štabas buvo privačiame na
me, Šv. Jurgio g-vė Nr. 11, greta Tautos Tary
bos rūmų.

Atvykęs į Krašto Apsaugos Štabą radau jį 
šios sudėties: Krašto Apsaugos Ministeris prof. 
Voldemaras; jo adjutantas poničikas Juozapavi
čius; štabo viršininkas pulkininkas Kubilius; 
Štabo adjutantas praporčikas Šneideraitis; Tie
kimo viršininkas pulkininkas Galvydis-Bikaus- 
kas; jo padėjėjas, nemokąs iletuviškai rusas pa- 
pulkininkas Sietkauskas; Tiekimo viršininko 
sekretorius poručikas Banionis. Kapitonas Vell- 
kis išdirbinėjo įvairius etatus, papulkininkas Na
stopka ėjo rytų fronto vado pareigas ir dirbo 
kažin kokius projektus ir kitus prirengiamuo
sius darbus, nes, kad ir buvo fronto vadas, bet 
faktinai savo žinioje neturėjo dar, ne tik mažiau
sios kariuomenės dalies, bet ir kelių kareivių. Be 
to Apsaugos Štabe buvo št. kapitonai Adamkavi- 
čius ir Bizokas i1' dar keletas rusų karininkų, ku-

j f rie save vadino gudais, bet tarpusavyje kalbėjo
si rusų kalba. : į-'-

Kapitonas Glovackis buvo laikomas "pirmojo 
pulko vadu kuris su keliais karihihKais, paskir- 
tąis į jo pulką, darbavosi atskirąi jiųo štabo, kažin 
kokiose kareivinėse.

Apsaugos štabo viršininkas pulkininkas Ku
bilius paskyrė mane Tiekimo viršininko žinion.

Maždaug lapkričio 21-22 d.' atA^keUgenęįolhs 
Kondratavičius, rusas, kuris buvo paskirtas Kraš
to apsaugos viceministeriu, tą pačią-dienąraš ta
pau jo adjutantu. Mano darbas buvp’ vėrsti gene
rolo Kondratavičiaus įvairias.instrukcijas į lietu
vių kalbą, daugiausiai tai patiektus jaiitfaSušlir 
projektus lietuvių kalba — į ’Tisų ^ąlbąTlapkri
čio mėn. 23 d. generolui Kondratavičiui pasitarus 
su Apsaugos ministeriu prof.^Vdl^emauril, bu^o 
sudaryta Apsaugos taryba iš ruso,.rodos, net r|e 
Lietuvos piliečio, pulkininko Chaleekio, papulki- 
ninko Nastopkos ir gydytojo papulkininko Na
gevičiaus. Sekretorium Apsaugos taryboje buvo i • • t v •' * ' t '4paskirtas poručikas Liormohas.. ;

■ *. 7 ’ • '

(Bus daugiau) ’ .
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PATS SKAITYK IR KITUS PARAGINK ’ 
SKAITYTI DIENRAŠTĮ "NAUJIENOS" 
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ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
: Kiekvieną dieną butini krikščioniui

PRISIKĖLIMAS IŠ NUMIRUSIŲ
.. Prisikėlimas yra svarbus Biblijos mokslas. Daugelis nenori 

tikėti į ptfisikėliirią, nes yra |sitikinę, kad mirdamas žomgus ne- 
numiršta, o tik persimaino. Pasakojama, kad siela palieka gyva 
if nukelia f dangų arba lieka atiduota velnių pragaran. Tikėkime 
Di<Vtd, žriibgauš Sutvėrtbjui. Jis juk yra pasakęs: “mirdamas 
nvtttiitsi”, tapsi nė^yvriš, nieko nebežinąs ir nebejaučiąs; užmigsi 
nliftiės riiiėgu if sugrįši į dulkes, nes iš žemės esi paimtas ir 
į žemf vėl pavirę. Jei kas netiki į prisikėlimą, kaip jis gali sa- 
kyti,'kad tiki Jėz(n^ Juk Jėzūs yra pasakęs: “Aš esu prisikėlimas 
ir gyveirimas (Jorio 11:25). Atkartofinai Jėzus yra žadėjęs pri
kelti visus, kuriuos mirtis nuvarė į kapus, kuriuos jis atpirko 
savo brangiu krauju. Jono Ėv. 5:28, 29 skaitome Jėzaus žodžius: 
“j/ėsistėbėkifė tu6, kad ateina valanda, kurią visi esantieji ka
puose išgirs Dievo Sūnaus balsą ir išeis, kurie gerą darė, į gyve- 
irtirią,- tf piktadariai į teismą”.

V. nukelia f dan

Mažeika (? Evans
Laidotuvių Direktoriai

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

!. . v ,, ŠV. RAITO TYRINĖTOJAI
J. Mwhlufot, 195 Vari Pelt Avenue, Staten Island, N. Y. 10303

bit. rt. G. Dalukas 
jiii/fffcl'JA fi M&flRŲ LIGOS 
Į GINEKOLOGINI CHIRURGIJA

4449 S®. Pulaski Rd. (Crawford 
WoJieal Building) Tai. LU 5 644« 
Mima; Hfonhiy pagal xnsitatim*. 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

SUSIRINKIMŲ

Stepono Kairio atsiminimai
PALANGA KITO

(Tęsinys)

DR. PAUL V. DARGIS 
aVOYTOIAS IK CHIRURGAS 

Community klinikos 
A f WAfleTnoi dlriKtofTut

i93£ & Mtnfarim Rd„ Westch**t>r, 1L
VALĄNHOS: 3—9 darbo dienomis ir 
" Vyį tafii anffa šeštadieni 8—3 v&L 
/ SaYba 5<2-V2S<

‘a* m-

Lietuviu Motery Draugijos “Ap
švies’ p.iešmetinis narių susirinki
mas įvyks šeštadieni, gruodžio 8 d., 
1 vai. popiet, 3308 So. Union Ave., 
Įėjimas iš kiemo. Narės malonėkite 
atsilankyti, nes yra daug svarbių 
reikalų ir bus renkama valdyba. Tu
rėsime kalėdines dovanas ir bus vai
šės.

Rožė Didžgalvjenė, rast.

' GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPICIALYBĖ AKIU LIGOS 

103rd Stroet 
r. Vš1aajdo« najfal luatarimt.

PR.: rtlANKPLECKAS 
0Pf6X<^fšf  JIS 

ei KALBA TJETUVLŠKAI 
2619 W 71 St Tol. 737-514t 

Tikrina.akis.. Pritaiko akinius ir 
A . “^nijiit reffift” ri
val. tėti feaftrffnia; trėč

Upytės Draugiško klubo priešmetL 
nis susirinkimas Įvyks penktadienį, 
gruodž o 7 d., I vai. popiet, Anelės 
salėje, 4500 ’So. Talman Avė. Nariai 
prašomi atsilankyti, nes bus renkama 
valdyba 1980 melams, ii reikės daug 
svarbiu reikalų aptarti. Po susirin
kimo bus vaišės. A. Kalys

Palangą užkariauti 
kurortą lenkams ir

DR.:LĖOXA S SEIBUTI?
■>.: : rwwsTt,.. poste*»» A •

P>OST6TriC ČfctBIJVniJA
■ . tffff tmrt

Rtt&Adto *a-5545
— '.C-.-.——

CYėVTOJAf IR ėNlRllRGAS 
Sa^riiiprakNia.- «p«c. MOTERŲ li«e-

. - l

tjępeiik? i**, fcltadir

O^Į^CTAS

tfeO H!. M62?
■fates 4-itoi

TAUTIETI APLANKIUS
Prieš porą metų sušlubavus 

sveikatai, Vaclovas Mataitis tu
rėjo palikti Roėkfordą ir apsi
gyveno Sterling, Ill. Kadarigi 
Vaclovas buvo' mūsų organiza
cijų: narys,- dainavo chore, dirbo 
Lietuvių klube,- mes jo riepamir- 
šome ir retkarčiais aplankyda
vome.

Lapkričio 30 d. nuvažiavus 
aplankyti, radome Vaclovą ge
rokai pasitaisiusį, svorio priau
gusį ir gerokai atrodantį. Nors 
jo gyvenimo sąlygos atrodė ge
ros, bet jis buvo prislėgtos nuo- 
ta kos ir nekalbus. Paklausus, 
kodėl jis nusiminęs ir nekalbus, 
atsakymas btrvb trurnpas: “Kad 
tu čia pabūtum, tai ir tu ne
kalbėtum”. Vienas lietuvis, pa
tekęs taTpe svetimtaučių,- ne
pritapo ir laukia grįžimo į Rock-

. fordą.
Organ'zaeijos, draugai, bend- 

; fadarb' af, riė^arnif-skirtie savo 
tautiečio, ir švenčių proga pa- 
siųsk’te š^'ėikrrinritf kortelę, ar 
mažą dovanė’ę, kuri sutelks jam 
malonumą, nes žrhogus ne vien 
duona yrri gyvas. Dabartinis jo 
adresą*’- Vaclovas Mataitis.

; EEžGE^'fUD HEALTH CEN- 
!TER’,> Š&K Š’Xtėėnth Avenue,
Sterling.- IL 61081.-

Negalėdami dažriai aplankyti, larigoje paradus su jai būdingu 
' ries mūs skiria 60‘ rriyh'ų tarpas, kitri ‘riebojirnri’, visai nejausda- 
.rockfcrdiečiai užsakė jam laik- iria, kad krašte auga naujos jė- 
rasti “Naujienas”. A. K. bos, kurios po dvidešimties me-

Įkarštis' pagavo ir

Ft OKU)A
•' ProtfaW

•&. P‘ėfėfšŪū¥g/#ta. 337Y0 
. Tel. (813) 321-420(1

lų iš jos skleidėju paveldės ir 
naujai statytas vilas, ir paties 
gyvenimo vadovavimą.

m * *
Nepriklauso irioj ’ 

savąją Palangą ii vž
kilometrų jūros kranto su šven
tosios žiotimis sumokėjo bran
giai ir be pateisinamo pagrin
do. Dėl to, kad lat< iai žvejai, bū-

otuva uz 
dešimties

Visi ta statyba daugiausia ėjo 
;š svetur, iš Varšuvos, iš dalies 
'.š Vilniaus. Jau man baigiant 
progimnaziją, vasarotojų Pa
langoje daugėjo iš svetur. Vie
na kita lenkiška šeima atva
žiuodavo net iš Peterburgo. Tai 
buvo propagandos išdava, pas
taraisiais metais energingai va
rytos periodinėje lenkų spaudo
je. ‘.ledyne uzdrojowisko pols- 
kiex na Baltyku’ — lokiu šūkiu 
inteligentai ir lenkiškoji mies 
čionija buvo- skatinami ne tik 
Palangą lankyti maudymo'si se
zone, bet 
kaip jūros 
čia kurtis.

Statybos
grafą Feliksą Tiškevičiui pavel
dėjusi Palangą tėvui Juozui 
Tiškevičiui 1892 metais mirus. 
Grafas Feliksas jau nebesiten- 
kino gyventi kukliame medinia
me name, kur tėvas vasaros 
mėnesiais išsitekdavo su visa 
savo didele šeima, ir netoli Bi
rulės kalno, šile augo pretenzin
gi rūmai su sava koplyčia, su 
arklidėmis, šiltnamiais ir kitais 
poni-kais pastatais, šilo dalis 
tarp Birutės kalno ir pačios Pa
langos vrto prancūzo architek
to Andrė gražiai išplanuotu ir 
gražiai išvystytu parku, kuriam 
nepasigailėta pinigo. Parkas 
pradėta tvarkyti jau 1895 me
tais, kartu pradėta ruošti pama
tai rūmams, baigtiems statyti 
1898 metais.

Palanga ūžė. Man, Palangos 
nemačiusiam maudymosi sezo
ne, ji atrodė puošni, nepapras
tai pagyvėjusi ir svetima. Len
kų miestietiškas gaivalas pasė
mė Palarigoš pliažą, užpildė 
naujai sfatytaš vilas, klegėjo 
gatvėje ir lėikė Pa’angii naują, 
jai neįprastą' vc'dą. Pinigais ne
sivaržę atėjūnai nusiuntė' mūši; 
eilinius bajorus ir kleboriūs ari- 
crbri vieton ir iš šeimininkų pa
darė juos įnamiais. Miestietiš
kai lenkiškoji kultūra darė Pa-
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YOU'LL RUN INTO TROUBLE IF 
there's a sudden stop while 
YOU'RE FOLLOWING TOO CLOSELY.
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IF YOU DRIVE AT THE 
MMM'W SPEED ST y IN

žemaičius veržlesni, 
laikais atstūmė juos 
kranto ir patys nuo 

kiek pasistūmėjo

darni už 
dar carų 
nuo jūros 
Šventosios
Palangos kryptimi; dėl to, kad 
mūsų broliai savo papročiu pas
kubėjo užminti mums ant kul
nų Lietuvos šiaurės rytuose, 
maloniam Edinburgo universi
teto profesoriui S’.nipsonui arbi- 
ffaujarii, už Pakngą ir pajūrį 
mes turėjome atiduoti latviams 
Pabiržės valsčiuje Mūro Pane
munės dvaią su plačia įuosta 
pagal Neriiunėli, atiduoti

sąskaitą dėl to, kad anksčiau 
mūsų buvd Įsivtižę Palangon.

Mūsų kariuomenė Palangon 
Įžygiavo 1921 metų kovo mėn. 
31 dieną. Kartu su kariuomenė 
nuo buvusios Kauno gubernijos 
sienos pėsčias ir aš žygiavau še-į 
šis kilometrus. Ankstyvo pava
kario lebesuota diena tarpais no
ri lyti, bet saulutė, vis ir vis 
prasimušdama pro debesis, 
mums nusišypso. Palanga, lie
taus lašais ašarota, nuoširdžiai! 
mus sveikina. Pirmutinis svei-Į 
kiną Palangos valsčiaus viršai-1 
tis miesto ir valsčiaus vardu. 
Viršaitis sveikina tos žemaitiš
kai katalikiškosios visuomenės 
varuu, kuri dar taip neseniai 
jautėsi čia kitų patarnautoja, o 
dabar ūmai virto visiška šeimi
ninke. Sveikina ir geto atstovai.

Pasveikindami naują šėemi- 
ninką, jie susirūpinę, laukia, 
kaip naujas šeimininkas pą- 
sveikinis getą. Berods, žmo
niškai sugyvensime. Sveikinu
siųjų tarpe nėra grafo Tiš-

EUDEIKIS
GAIDAS-DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS .
MARQUETTE FUNERAL HOME

Ak- i iėiaus. Tiškevičių šeimos čia 
nystos iškyšulį su Subato mies- l^Lkuonis grafas Feliksas jau- 
tėliu, Alūkštos ruožą i 
ro pagrindo turėjome pasitrauk- rezrvuotai, atrodo, nedaug ko
ti nuo Dauguvos lies Daugpiliu. 
Broliai mokėjo mums stalyti

iš jos tikėdamasis.
(Bus daugiau)

Palaidotas savanoris J. Varnaitis
J. Varnaitis buvo kilęs iš Var

laukio kaimo, Alvito parapijos, 
Vilkaviškio aps. (Aš esu iš kai
myninio kaimo.) Jaunuolis, Tė
vynės meilės vedinas, stojo į 
kariuomenę savanoriu.

Sukūrė šeimą su Stase Ran- 
kauskaite. Sūrius Danius, jo 
žmona Gražina; anūkai Povilas 
ir Dana bei kiti giminės. Mane 
džiugina, kad išmokslino sūnų, 
kuris vra inžinierius. Anūkai ir-

V

gi leidžiama i mokslą.
Mirė iškankintai ilgų metų li

gos. Amerikoje išgyveno 30 me
tų. Iš Marquette Parko išsikėlė 
i Lemon to apylinkę — Wood
ridge. Mirė gruodžio 1 dieną, 
sulaukęs senatvės.

Laidotuvių išvakarėse Pet
kaus koplyčioje maldas sukal
bėjo kan. Vac. Zakarauskas. Iš 
Lemento dalyvavo daug jaunų

šeimų.
Laidotuvės įvyko s. m. gruo

džio 3 d. šv. Mišias atnašavo 
klebonas kan. A. Zakarauskas, j 
Pasakė nuostabiai gražų pa
mokslą. kaip kiekvienas gali pa
siekti dangaus palaimą. Pildy- 
kini dešimt Dievo įsakymų, my
lėkim artimą, priimkim šv. sak
ramentus ir būkime Diėvo ma
lonėje. Važiūodami į kapines 
visi dalyviai gėrėjomės tokiu 
gražiu klebono pamoksiu.-

Kapinėse rnaldas sukalbėjo 
kan. A. Zakarauskas. O'ras’Šrivo 
vėsus. Lydėjo 15 mašinų.

šeima, palaikydama lietuviš
kas tradicijas, pakvietė pietų Į 
restoraną 95-toje gatvėje, vaka
rinėje dalyje.

Dalyviai reiškė užuojautą šei
mai ir dėkojo už vaišes.

K. Paulius

i»J 2533 W. 71st Street
- r

1410 So. 50th Avė., Cicero
Telef. 476-2345

nosies valstybės atveju laikosi

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

TUiirME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

AM8ULANSO 
PATARNAVIMAS. Chicago^

Lietuvių 

Laidotuvių 

Direktorių 

Asociacijos

PHILLIPS - L.LBANAUSKAS
3307 So. LITUAN1CA AVĖ. TeL: YArds 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė^ Cicero, BĮ. Tet:' OLympic

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

Tel. YArds 7-1911

STEPONAS C. LACK IR SuNuS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Hl. 974-4416

GEORGE F. RUDAILNAS
3319 So. LITUAnICA AVĖ. Tel: YArds 7-1138-113S

I £

io

P. J. RIDIKAS
3354 So. KALSTEI) STREET

Tn today’s ‘"do-it-yourself** world, the amateur decorator or 
the professional too, for that matter, 1* turning increasingly to 
"turnings”—or architectural spindles as they’re known in the 
trade—to provide innovative and imaginative troche* ta the 
home.

Architectural spindles—yes, 
they’re the same products 
which used to be known as 
balustrades in staircases—now 
are available in a variety of 
sizes and styles. But the sky’s 
the limit when it comes to 
the decorative uses to which 
they’re new being put

Architect Interior designer? 
and “do-it-yourselfers" find 
the spindles a versatile, stylish 
and inexpensive way to add 
character to a Nrtne or office, 
indoors or out.

Spindles are being used ur 
candle bolder* or lamp ba«s, 
as room dividers, acreem and 
valances, or a* leg* for coffee

Sawn in half, they are betnc 
mounted on walls and door* 
as decorative elemente, used 
as plant bolder* or frills 
elements.

H A. Nord CO^ Everett, 
Wash., the world'* largest 
manufacturer of architectural 
spindles, produce* these dec
orator item* \n nine different 
stylos, three different thick
nesses and in height* from Ttt 
inches to eight feet.

The spindle* are msde of 
selected western woods. toned 
on hopper-fed lathee, eadded 
to a smooth finish then shrink 
wrapped in etear. pro<£ctt** 
plastic. A brochure on spindle 
ebaraeteristkv and idea* for

RADIJO iEIMOS VALANDOS 

Vl*e« pre*r»m«« Ii W0PA.

m ‘‘Lietuvos Aidai’
KAZt BRAZDHONYTt

Progrimei v»44|t

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

Vedėja Aldona Devkvt

Telef.t HSmfeck 4-N1J

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL. 60629

Kasdien nno pirmadienio 0d 
penktadienio 9 vai vak.
Visos laidos ii W0PA rtotlea. 

banga 1490 AM.

St. Petersburg, ria., 5:30 vaL p.p 
ii WTIS stoties 1110—AM bang*.

2646 W. 71st Street 
Chicago, Illinois 6062> 

Telef. 778.5374

f — NAUJIENOJ CHICAGO t, ILU
— *'■ 11 "« 1 ■ ■

1 r Klėty; December 1913
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Lietuviškų gaminių katalogas
Lietimų tautosaka ir tauto- liūs reikmenis galima iš katalo 

dailė — neišsenkantis įkvėpimo go užsisakyti bet kur Ameriko- 
šaltinis mūšy menininkams ir 
d.rbėjams. Juo naudojasi ir sa- j e bus paštu pristatyti tiesiai į 
vo kraštą palikti turėjusieji, net'namus. Tuo būdu pirmą kartą 
ir emigracijoje gimę bei subren-l visi Amerkos lietuviai turi pro- 
<k> kūrėjai, lokių lietuvių liau 'gą patogiai, net iš namų nepa
dės motyvais dirbančių meni- judėdami, pasinaudoti ir pasi
ninkų turime kiekvienoje kolo-i grežėti plačiai po Ameriką išsi-j 
nijoje. Toli nuo savo gimtosios i barsčiausių lietuvių dirbėjų kū-Į 
šalies krantų, jie kuria l’etuviš- 
kus gintaro, medžio, sidabro, 
kristalo, odes dirbinius, audž’ i 
juostas, tautinius drabužius ir 
kitus audeklus, stalo muzikos

jc gyvenantiems lietuviams, ir

ryba. Katalogą galima gauti 
Marginiuose, Balzeko muzieju
je ir pas Ba’į BrazdžioMi.

i Šalia įvairiu medžiagų išdir- 
Įbinių, kataloge yra apstu ir ki- 

instrumentus ir dirba daugeli Hokių rClšių lietuviškų gaminių, 
kitų pritaikomojo meno dalyku.

Tačiau dažnai gražaus jų dar
bo vaisiais ne visi norintieji ga
li pasinaudoti. Vienoj kolonijoj 
dirbančio menininko darbai daž
nai neprieinami kitos kolonijos 
gyventojams. Tuo būdu ne 
kiekvieno jų kūrybos reikšmė 
gali išsiskleisti visame savo už
tarnautame pilnume. Ka dary
ti?

Vienas atsakymas šiam klau
simui — tai didelis katalogas, 
kuriame šių menininkų kūryba 
būtų plačiai sutelkta. Tokį ka
talogą kaip tik neseniai išleido 
jaunų bostoniečių Baltic Asso
ciates bendrovė. Tai puošnus,. kūrybinės pastangos yra verti- 
52 psl. (su 72 priedais) spalvo-' narnos ir paskatins juos dar 
tas leidinys, kuriame pirmai uoliau ir dar gausiau praturtin- 
kartą suburta tokia gausybė iš- ti lietuvių tautos kultūrines tra- 
eivijos Jietuvių menininkų ir dicijas. 
dirbėjų gaminių. Tuos visus dai-

tokių rūšių lietuviškų
•Viso jame gulima rasti apie* 
i tūkstantį skirtingų kategorijų
dalykų. Iš tikro, panašaus lei-i
dinio niekad d.ir nesame turė
ję-

ŠĮ unikalinį katalogą galima 
užsisakyti už -?2.()0 persiuntimo, 
ir kitoms išaidoms padengti, ar-; 
ba už $3.00, jei norima, kad jis! 
ateitų pirmosios klasės paštu.

Baltic Associates, Ltd.
P.O. Box 8248
Boston, Ma. 02114

Platus visuomenės susidomė
jimas šiuo' katalogu parodys ja
me reprezentuojamiems meni-Į 
ninkains ir dirbėjams, kad jų Į

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

biz-

ŠIMAITIS REALTY

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALI

namu ir visais moderniais Įrengi
mais Marnuette Parko centre. Leng
vos 
nis,

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas < "
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Tel. Virginia 7*7747

LIETUVIŠKAS RESTORANAS su

ir

pirkimo sąlygos, labai geras 
reta proga.

Gintaras Karosas

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuvių Įstaigą:

American Travel Service Bureau
9727 S.. Western Ave., Chicago, Hl. 60643

* ' * Telef. 312 238-9787

-—Dona/d J. Bendiks iš New 
Buffalo, Mich., pasinaudoda
mas platininio vajaus lengvato- 

jinis ir esama atkarpa, atsiun- 
Itė $10 ir už juos prašė siunti- 
Inėti Naujienas 4 menesius. Dė- 
ikui. Taip pat dėkui p. J. Ben- 
diko bičiuliams, kurie jį supa
žindino su Naujienomis ir tu
rėjo teigiamos.'įtakos. Gerą ži
nią malonu skelbti visiems skai
tytojams, prašant prisidėti prie 
platininio vajaus.

— Adolfas Kamarauskas, 
Į Surfside, Fla., ankščiau gyve- 
j nes Čikagoje ir buvęs namų 
j statybos kontraktorius, be ragi
nimo pratęsdamas_ prenumera-

Naujienų leidimą -$5 auka. Dė
kui. Taip., pat dėkui jam ir po
niai Salomei šmaižienei, lietu
viškos radijo programos vedė
jai, už ino'rmacinius ir kitokius 
raštus.

Notary Public 
Insurance, Income Tax 

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

* Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvų, traukiniu, laivu kelio- ta ir sveikindamas su artėian-
nip (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda-' v . “v""'.. - . ,.
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus kraštus; I 910inls šventėmis, atsiuntė >1<J 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infer-{auka. Dėkui. Taip pat dėkui Mi- 
macijas visais kelionių reikalais. - \ ,. , - v • - . . ." ■ aini, tautietei, užsisakiusiai ?\au-

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reisia rezervuoti vietas K . i-
B anksto — prieš 45 - 60 dienų. I Jienas Pusei melų, bet pavardes

-— Ponia Anna Stonie iš La- 
wrenc, Mass., atsiuntė tokį laiš
ką: “Anksčiau niekuomet ne- 
laukdavom raginimo — sumo- 
kėdavom iš anksto bent prieš 
mėnesį. Bet šiemet mums užė
jo nelaimių metai, žiemą susir
go mano vyras Motiejus. Buvo 
ligoninėse, bet Velykų rytą ga
vom žinią, kad jis užmigo am
žinu miegu. Mane taip pat iš
tiko nelaimė: paslydau ir nu
laužiau dešinę ranką. Tik dabar 
rašau Jums pirmą laišką. Mėg
stu skaityti Naujienas dėl tei
singų žinių. Tegul prasmenga 
tie komunistai ir jų tarnai, sus
kaldė mus ir naikina mūsų vie
nybe.’’

--------------------------------------------------------------------------------- - — Petras šmaižys iš Hot
/      ..J Springs, Ark., be raginimo pra-

tęsdamas prenumerata, parėmėPLATINIMO VAJAUS ANTROJI FAZĖ --
— Tradicinis Kalėdų paradas 

State gatve bus gruodžio 9 d. 
Prasidės vidudienį ties Lake 
gatve ir baigsis 
ren. Paradas bus 
WGN-TV9.

'■— D. Karosas

ties Van Bu- 
matomas per

išrinktas Mai

Visi lietuviai kviečiami atkreipti i Naujienas 
savp asmenišką dėmėsi, gerai su jomis susipa- 
žintor jas užsisakyti.

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

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

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

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 I LIETUVA
MARUA NOREIKIEN*

2608 West 69th St, Chicago, m. 60629 • Tel. WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių p 

MAISTAS IS EUROPOS SANDĖLIŲ

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

1739 S. HALSTED ST.
CHICAGO, IL 60608

SIUNTIN1AI I LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69th St., Chicago, HL 60629. — TeL WA 5*2737

• Iš anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede....... dol.
Pavardė ir vardas ---------------------------------------- ------------------
Adresas - ------------------------------------------------------------------------

$K , _ AL .4 Q
• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo ... 
yra naujas skaitytojas. Priede —...... dol.
Pavardė ir vardas --------------------------------
Adresas ---------------------------- ------------------

kuris
DIAMOND HEAD RESTORANAS

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

SA V. ZITA IR RIČARDAS
SHLAUSTAS

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ii 
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus___ dol.
Pavardė ir vardas------------------------------------------------------------
Adre?as .... ....

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

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

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

Lobster $7.95, Strip steak $5.50, Butt steak $4-95.
Kugelis, dešros, įvairios žuvys, steikai, viščiukai, antys 

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

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

Tel. 925-1678

I

B

$
H

ronio lituanistinės mokyklos 
Toronte Tėvų komiteto pirmi
ninku, V. Pečiulis - sekr., A. Ma
linauskienė - ižd., Ą. Ambrozai- 
tienė, L. Bilaišis, B. Batraks, 
M. Pargauskienė, B. Prakapienė; 
ir Stungurienė - valdybos na
riais. Revizijos komisijon išrink
ti: H. Sukauskas, K. Batūra ir 
A. Viskontas.

— M. Gudelis šeštadienio rytą'
išvyksta į Baltimorę dalyvauti 
VLIKo seime. į

— L. Meškauskas išrinktas; 
Hamiltono LSK Kovas pirmi-!
ninku, V. Stukas ir A. šeštokas- miscellaneous 
- vicepinn., R. Slapšytė-Stukie-j įvairus dalykai
nė * sekr., J. Svilas - iždininku.
Taip pat išrinkti sekcijų bei 
sporto šakų vadovai.

— Artėjant KaĮėdoms ir Nau
jiems Metams Naujienos priima 
kalėdonius sveikinimus bei skel
bimus iš privačių asmenų, orga
nizacijų ir biznio institucijų. 
Sveikinimai vietoje kortelių bus 
spausdinami tuojau šiame sky
riuje už atsiųstų auką. Bus iš-j 
leistas specialus kalėdinis nume
ris.

— S.L.A. 134-tos Mot e r u 
Kuopos susirinkimas įvyks šeš
tadieni, gruodžio 8 d., 12:00 vai., 
Chicagos Savings ir Loan sa
lėj, 6201 S. Western Ave. Bus 
renkama kuopos valdyba. Visos 
narės kviečiamos dalyvauti ir 
atnešti dovanėlę dėl “Grag Bag5.'. 
Po susirinkimo bus vaišės.

C. AUSTIN, 
fin. sekr.

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

Įvairi apdraudė —INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- 

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St.,-Chicago

i Tel;'767-0600.

READINGS BY RUBY 
READER—ADVISOR

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

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

CALL for appointment 9 to 
763-4689

Special with this AD — 
Readings S2.00

9

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

Išnuomojamas 2 kambarių 
butas vienam asmeniui.

Tel. 737-6152.

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

Call 395-7772 evenings.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbini n k v Reikia

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

Liability apdraudimas pensininkams
Kreiptis:

A. LAURAITIS
4645 So. ASHLAND AVĖ.

523-8775

Laikrodžiai ir brangenybė*
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 6<>th Street 
Tel. REpublic 7-1941

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus •

P. NEDAS, 4059 Archer Avė.
Chicago, 1IL 60632. Tel. YA 7-5980 ’

M. ŠIMKUS

Notary Public 
INCOME TAX SERVICE

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

šymai ir kitoki blankai. .
Ų . ------ i

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolis, Agent 
32081/2 W. 95th St 
Everg. Park, UI. 
60642, - 424-8654

'State Farm Fire .and Casualty Company

• IZABELĖS MOTEKAITIE- 
NĖS Dainavimo Studija rengia 
PASAULIO LOPŠINIŲ muzi ci
ne popietę, kurioj bus išpildyt-*, 
pluoštas savo ir pasaulio tani j 
subtiliausių melodijų — Lopi 
nių. Akompanuos ir paskam
bins piano so'lo Chopin Lopšir? 
Manigirdas Motekaitis. ši popie 
tė rengiama VAIKO TARPTAl’- 
TINIŲ METŲ pioga — gruo
džio 9 d., sekmadienį, 3 vai. p.”. 
Jaunimo Centro kavinėje. Įė*’ 
mas veltui. Visuomenė maloni; . 
kviečiama dalyvauti. Po pro
gramos — Tėvu vaišės visiems

(Pr.)

• SPECIALI 20% NUOLA 
DA PRISTAČIUS ŠĮ SKĖLĖ 
MĄ. Auksiniai ir sidabriniai r. 
teželiai, žiedai, gintariniai karo 
liai, auskarai ir kiti papuošalui 
PERKAME sidabrines ir. aukai 
nes monetas bei pašto ženklų 
kolekcijas. Mokame
kainas. PATRIA, 4207 So. 
ramento - prie Archer.

Tel. 247-5081 (Pr.)

FLORIST SEEKS city resident for 
Chicago service. Floral prep., del., 
bks. 12—20 hrs. Work from home. 
Car req'd. Mileage allow. Good com
pensation. .

433-3911 9—4.

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

Kalbame lietuviškai
TeL 476-5635

> ■ ■ ■■ —/

PERSONAL
Asmeny leško-

Paiieškomi 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 
vidutinio amžiaus. Naujienos, Box 
235 1739 So. Halsted St. Chicago, IL 
60608.

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

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

TeL 776-5162 arba 776-5163
2649 West 63rd Street

Chicago, UI- 60629

aukšta
Sac

i

iuozo šmotelio

ATSIMINIMŲ 
SKIRSNELIAI

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

Čikagos ir apylinkės lietuvis 
skirsnelių mėgėjai, prašomi a- 
vykti ir knygą pasiimti. Kitu 
gyvenantieji prašomi užsisr 
kyti paštu.

Autoriaus adresas:
7114 S. Campbell Avė., 

Chicago, IL. 60629.

e ČIURLIONIO ANSAMBLIO 
koncertas Įvyks 1979 m. gruo
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 71 st St., Chi
cagoje. Rengia BALF’o 35-rių 
metų sukakčiai atžymėti. Visi 

i kviečiami atsilankyti ir paminė
ju Balf’o sukaktį.

YOUR DOG NEEDS 
VITAMINS.TOO.

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- 

Ika $8 asmeniui Bilietus galima 
gauti pas šiuos asmeninis: J. 
Bagdžiu-telef. 434-3713, K. čiu- 
rinską - E. Chicagoje, V. Pocių 
- 523-0148, St. Pranckevičių - 
656-2550, A. Repšienę - 544-3880.

, RENGĖJAI

A Sergeants
"*> ppf r&e i w

r 1979 MHler WMrfrm a vrt&dry O*
A H Robins Co . Richmond. 23230
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