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Baltieji Rūmai, kuriuose dabar vyksta svarbūs pasitarimai dėl krizės Teherane.

kad didinimas Amerikos karo 
laivyno prie Irano yra taipgi 
nemažesnis tarptautinis nusi
kaltimas.

— JEI SUIMTIEJI BUS TEISIAMI IR ŽUDOMI, 
TAI GALIMA PAVARTOTI KARO. JĖGA

Jei- rize pareiškė Azerbajano
iausias mula Kazem šariat
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Kaip paprastai, visados tam gyvenančių lietuvių vieningos 
tikra spauda stengiasi diskredi
tuoti VLIKą ar bent pasijuokti 
iš jo dedamų pastangų ir darbų.
Tačiau mūsų visuomenėje VLI
Kas randa ir didelį, pritarimą. 
Štai keletas faktų.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
devintajame suvažiavime, įvy
kusiame Clevelande spalio 12-13 
dienomis, buvo priimta rezoliu
cija, kurioje pasveikino Lietuvos 
diplomatinės ir konsularinės 
tarnybos narius, VLIKą ir pasi
sakė prieš steigimą atskiros po
litinės komisijos šalia VLIKo.

Lietuviu Krikščioniu Demo
kratų S-gos tarybos suvažiavi
mas rugsėjo 15 d. Clevelande, vių politinė pareiga... Nurašyti 
priėmė nutarimus, kuriuose l Vyriausią Lietuvos Išlaisvinimo 
tarp kitko sakoma: “LKDS Ta-; Komitetą, būtų nusikaltimas 
ryba pritarė Sąjungos Centro' prieš pavergtą Tautą”.
Komiteto laikysenai VLIKe, iš
reikšdama solidarumą

ir sutartingos laisvinimo bylos 
gynimo. VLIKas buvo, yra ir 
turi išlikti šios kovos vadovas 
pasaulinėje arenoje, nes jis vie
nas turi pačios tautos įgalioji
mus, jam duotus prieš trisde
šimt šešerius metus”.

Prel. Jonas Balkūnas, ilgame
tis Tautos Fondo pirmininkas, 
savo pasikalbėjime “Dirvoje” 
(1979.XI.8, nr. 44) taip pareiškė: 
“Sprendžiant bet kokius mūsų 
politinio darbo planus, visuomet 
reikia atsiminti, kad VLIKas 
turi Tautos mandatą, o ne kas 
kitas. VLIKo išlaikymas ir pil
nas jo rėmimas yra visų lietu-

Pasikalbėjimą su VLIKo val- 
naujai dybos pirm. dr. K. Bobeliu Įdėjo 

VLIKo valdybai ir pritarė jos “Tėviškės Žiburiai” (1979.XI.1, 
planams Lietuvos laisvinimo < 
darbe. Taryba pasisakė prieš kai | 
kurių sambūrių bei atskirų as
menų veiklą, nukreiptą prieš 
VLIKą ir prieš siekimą pakeisti 
VLIKo prigimtį..; LKDS Tary-

gas duplikuoti politinių veiks
nių veiklą kuriant PLB politinę 
komisiją..

Ta pati LKDS-ga 1979.X.21 d. 
išsiuntinėjo visoms VLIKą su
darančioms grupėms raštą, ku
riame rašoma: “...Mes esame 
nustebinti Lietuvių Fronto Bi
čiulių Tarybos elgesiu ginant 
PLB valdybos atstovo tariamu 
įžeidimu, pamirštant, kad šis 
atstovas savo elgesiu ir pareiški
mais įžeidinėjo VLIKo valdybos 
pirmininką, jos valdybą ir visą 
šią instituciją”.

“Sandaros” talkininkai 1979. 
X.30 d. atsiuntė VLIKo pirm, 
dr. K. Bobeliui raštą, kuriame 
dėkoja už pasikalbėjimą-prane- 
š'mą, perduotą per Margučio ra-j 
diią. “Visu pareiga Jūsų darbus 
remti” (seka 13 parašų).

VLIKo Tarybos pirm. V. šo- 
liūnas dalyvavo VLIKo valdy
bos posėdyje Washingtone lap
kričio 3 dieną ir padarė pareis-J 
kimą, kuriame tarp kitko pa-j 
brėžė: “Paskutinis VLIKo Ta-

nr. 44), kuriame jis pareiškė: 
“VLIKas stengiasi iškelti Lietu
vos nelegalios okupacijos klau
simą. JAV Kongrese yra rezo
liucija, ir VLIKas daro viską, 
kad ji būtu priimta.{Rezoliuci-

priėmė lapkričio 13 d. Reikia ją 
dar pravesti Senate. Red.) Tai 
labai padėtų kitais metais Mad
ride įvyksiančioje konferencijo
je. Pagrindinis VLIKo uždavi
nys, kad nelegalios Lietuvos 
okupacijos klausimas toje kon
ferencijoje iškiltų... Madrido 
konferencijai dr. D. Krivicko 
vadovaujama komisija ruošia 
medžiagą. Antai, Ribbentropo- 
Molotovo sutarties 40 m. sukak
ties proga 45 baltiečiai Maskvo-; 
je įteikė pareiškimą, kad Balti-' 
ios valstybėms būtų suteikta] 
laisvo apsisprendimo teisė. 
VLIKas. apie tai sužinoięs, tuoj 
pat paruošė raštus Helsinkio apie vyriausybės pastangas iš- 
aktą pasirašiusių 30 valstybių 
vadovams... Dr. J. Stukas tą 
VLIKo pareiškimą perdavė JAV 
snaudai. ELTA paruošė baltie- 
čių memorandumo angliškus ir 
lietuviškus vertimus, ir juos 
plačiai paskleidė “Eltos Infor
macijų” specialioje laidoje. Kita 
spec, laida davė plačias infor
macijas anie Atstovų Rūmu re-

WASHINGTON, D.C.
gu suimti Amerikos piliečiai ir 
ambasados tarnautojai bus tei- Mardin. Kartu su mula šariatu ! 
siami ir žudomi, tai galim pa- Tabrizo gatvėmis ėjo 40.000 i 
vartoti karo jėgą, — penktadie- demonstrantų, reikšdami pro- 
nio vakare pareiškė prezidentas testą prieš Chomeinio sava- 
Carteris. i valiavimą ir prievartą. Tabrizo

Penktadienį į Valstybės de-; ir viso Azerbajano mahometo- 
partamentą buvo sukviesti ame- nai, nepriklausantieji šijitų sek- 
rikiečiai. kurių artimieji yra: tai. atsisakė klausyti Teherane 
suimti ir laikomi Amerikos am-i sudarytos Islamo tarybos 
basadoje Teherane. Atsakingi, džios patvarkymų.
Valstybės departamento parei- — Amerikos ambasadoje 
gūnai priėmė į departamentą komi 53 amerikiečiai bus 
atėjusius amerikiečius, išaiški-; ’’ " " ' 1 ' ' 
no dabartinę padėtį, pasakė pas
kutines žinias ir papasakojo

Libija pataisys ambasa
dos išgriovimą

TRIPOLI, Libija. — Libijos 
vyriausybė pranešė JAV amba- 
sad- pareigūnams, kad ji su- 
tūiKa pataisyti ir apmokėti visas 
sugriautos A.merik^s '.mbasačfes 
atstatymo i?" . in bijos vy
riausybe r . biSi, kodėl JAV -y 
riausy' c nepriima pas;*iymo ir 
lūkuriuoja. JAV t” eureti gai
voje. kad AmuKus ambasadą 
puolė įtūžusi minia už Amerikos 
poziciją Irano atžvilgiu.

Vietoj sutikimo. JAV Valsty-j

SOVIETŲ IMPERIJOS VALDOVAI IRANO KRIZE STENGIASI 
IŠNAUDOTI, PAVERČIANT IRANĄ RUSIŠKU SATELITU

Apdairesniam Amerikos pilie-. 
čiui, vos tik prasidėjus Irane j 
įvykiams, buvo aišku, kad tų* 
įvykių žaidime yra įsivėlusi So
vietų Rusija, nors yra ir tokių 
amerikiečiu, kurie tuose i v v- 
kiuose nesusigaudo. Toliems 

i kiek aiškumo įneša sėdįs Mask
voje Chicago Tribune korespon
dentas Jim Gallagher. Jis mi-| 
neto dienraščio paskelbtame

• straipsnyje sako, kad Irano kr*-, 
zėje Kremlius parodė savo dvi
veidiškumą ir kad jis ta k^’ze 
stengiasi galimai ilgiau pratęsti.'

Gi arabų diplomatai, reziduo
ją JAV-ese, aiškina, kad Krem
liaus dviveidiška politika Irano 
krizės metu turinti du tikslus: 
pirma, sukelti musulmonų ma
sėse neapykantą prieš Ameriką 
ir amerikiečius, ir antra, pa
keisti religinius vadovus Irano 
politiniame horizonte marksis
tais. Kitaip tariant — įgyven
dinti komunistinį režimą Irane 
ir tuo pačiu paversti Irano vals
tybę Maskvai paklusniu sate
litą.

prestižas ir jo galia Irane žy
miai sumenkėtų, kas įgalintų 
komunistams ii> Maskvos ponų 
šalininkams perimti krašto val
dymą į savo rankas. Arabų dip
lomatai tai pramato; jie mano, 
kad nedaug laiko tereikės ko
munistams įkopti į valdžią. Bet 
ar tai yra numatęs prez. Carte
ris ir jo administracija?

Maskva, žaisdama dviveidiška 
politika, iš vienos pusės pare
mia JT Saugumo tarybos pri
imtą rezoliuciją, reikalaujančią 
paleisti sulaikytus Teherane 
Amerikos piliečius, bet iš kitos 
gi pusės. Kremlius nei per spau
dą, nei per radiją apie tai neuž
simena. Priešingai, jis užgiriu 
ir pala:ko amerikiečiu • n°?re- 
busiu “studentu” reikalavimus. €« *
Ir greičiausiai, kad paaštrinus 
krizę. Kremlius kursto juos ir 
visa Irano revoliucini komitetą V C
teismo komedijos pagalba ap
kaltinti sulaikytus Amerikos 
piliečius špionažu ir juos nu
bausti jei ne mirties bausme, tai 
bent daugelio metų kalėjimu.

Maskviškė “Pravda” sako, 
kad pasiuntinybės užėmimasLaisvojo pasaulio valstybių 

diplomatai, veikią arabų kraš- yra pažeidimas tarptautinės tei
tuose. numato, kad juo ilgiau sės, bet tuo pačiu ji tvirtina. 
Irano krizė užsitęs, tuo bus di
desnė nauda Kremliaus ponams. 
Jeigu ta krizė užsitęstų ilgesnį 
laiką, tuomet mulos Khomeini

rybos posėdis, įvykęs š.m. spa-| zoliuciją 200. 
lio mėn. 28 d. Čikagoje, nepaliko l 
jokių abejonių, kad VLIKo Ta
ryba pasitiki šia valdyba ir pri
taria jos darbams. Visos penkio
lika VLIKą sudarančios grupės 
atmetė kai kurias insinuacijas 
dėl valdybos pasielgimo Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės at
stovo reikalu... Pavergta tauta 
reikalauja iš laisvame pasaulyje

KALENDORĖLIS

Ar apkraus mokesčiais

VAŠINGTONAS.— Preziden
to Cartėrio speciali patariamoji 
taryba socialinio draudimo klau
simuose pataria apkrauti mokes
čiais iš socialinio draudimo pen
sininkams išmokamą pensijos 
sumą.

Mokestis turėtų būti imamas 
’ nuo 50% gaunamos senatvėje 

pensijos. Vienkart taryba pata
ria pensijas padidinti du kartus 
i metus, nes pragyvenimo kaštai 
to reikalauja, siaučiant vis di
dėjančiai infliacijai.

Gruodžio 10: Euladija, Melki- 
jadas, įima, Mintonė, Eidimtas, 
žibuntas.

Saulė teka 7:07, leidžiasi 4:18.

— Japonijos lėktuvu patar- 
i nautojos paskelbė 24 vai. strei

ką ir sustabdė susisiekimą.

Aukščiausiojo teismo tei
sėjai pasisakė prieš teismo pii> 

t mininką, norėjusį -pravesti ne- 
Oras vėjuotas, ne .toks Šaltas.'-įstatymišką- nutarimą. • •

gelbėti be jokio pagrindo suim
tus amerikiečius.

Baigus informaciją. į tą pačią 
salę atėjo prezidentas Carteris 
ir papasakojo apie vėliausias ži- 

1 nias ir viltis išgelbėti suimtus 
amerikiečius. Prezidentas pa
kartojo. kad yra pasiryžęs ne
vartoti jėgos, jei nevartos prie
vartos prieš suimtuosius. Bet 
jeigu Teherano valdžia, nežiū
rint Į prez’dento nareiškimus. 
vis dėlto teis suimtuosius ir tai
kys jiems mirties bausmę, tai 
prazidentas gali Įsakyti pavar
toti karo laivus, aviaciją ir ma
rinus.

Kongreso atstovai, abieju po
litinių partijų vadai, atsakingi 
Valstybės departamento parei
gūnai pritaria prezidento Car- 
terio žingsniams vartoti jėgą 
prieš mulos Chomeini vyriausy
bę. Net dabartinės administraci
jos kritikai pritaria atsargiai, 
bet griežtai politikai. Jungtinių 
Tautų Saugumo taryba vienbal
siai nutarė reikalauti, kad Ira
no valdžia atiduotu suimtus 
ikaitus, o vėliau taikiu būdu 
bandvh: išspręsti kitas abi vals
tybes liečiančias problemas.

TEHERANAS, Iranas. — Mes 
nepripažįstame mulos Chomeini 
priimtas islamiškos Trano kons
titucijos, jei mula Chomeini su 
mumis tuo reikalu visai nesita- 
rė ir mes nebalsavome, —-Tab-

skirstyti į dvi grupes. — pareiš
kė iš Kom dvaro į sostine grį
žęs naujas užsienio reikalu mi- 
nisteris Gotbzadė. — Į šnipinė
jimo tinklą neįsitaukusieji ame
rikiečiai ir Irane nešnipinėju- 
sieji bus paleisti, bet šnipinėju- 
sieji bus atiduoti Islamo teismui 
ir bus teisiami. Galimas daik
tas. kad teisiamiems bus pa
skirta mirties bausmė...

Užsienio reikalų ministeris 
pabrėžė, kad Iranas turi ir kitu 
problemų, kurias turės spręsti 
paskubomis.

Trano vvriausybė mano, kad 
Tabnzo miesto savivaldvbė reiš
kia Teherano vyriausybei savo 
protestą prieš greitą Islamo 
konstitucijos priėmimą. Azerba- 
janas rinkimuose nedalyvavo, 
bet gali balsavimus dar pra
vesti.

Visi pripažįsta, kad mulos 
Chomeini populiarumas mažėja, 
bet visiems dabar žinoma, kad 
Iranas neturi kito populiaraus 
vado, kuris galėtų paveikti kraš
to gyventoju daugumą. Be to, 
krašto gyventojų daugumai jau 
igriso protestai, demonstracijos 
ir kalbos, kurios neduoda duo
nos. Visi jaučia, kad kiekvieną 
diena ekonominė krašto 
blogėja. Visi taip pat 
kad tokia padėtis ilgai 
tęstis.

bės departamentas pasiuntė Li
bijos vyriausybei laišką, kuria
me klausia, ką Libijos vyriau
sybė rengiasi daryti, kad kita 
Libijos piliečių minia ir vėl dar, 
karta nepradėtų pulti ambasadą, j 
daužyti duris ir langus, bandyti! 
sukelti gaisra, 

t
Kol Valstybės departamentas? 

neišaiškins šių dalykų, tai jis ne
sirūpina apie išgriautos amba
sados atstatymo galimybes. Vy
riausybės narių tarpe buvo ki
lusi mintis apie reikalą visai nu
traukti santykius su Libija, nes 
Libijos valdžios nariai savo kai- ■ 
bomis kurstė minią.

Sumažėjo bedarbiu 
skaič’us

Vakarų Vokietijoje išeinantis r 
dienraštis “Die Welt”. aprašyda-Į 
mas Antano Tarliacko suėmimą, j 
kuris okupuotoje Lietuvoje yra' 
žinomas kaip tautiniu ir religi-j 
nių teisių gynėjas-reikalautojas. Į 
sako, kad nuo 1976 metu gyve-j 
nant’s Anglijoje sovietų disiden-' 
tas W. Bukovskis atkreipia va-; 
kariečių dėmesį į naują suėmi
mu bangą visoje sovietinėje im-‘ 
perijoje. Tai daroma po prie
danga busimosios 1980 metais 
suorto olimpiados Maskvoje ir 
Taline. Ta proga Maskvos ponų 
slaptoji milicija ypačiai padidin
tu skaičiumi suiminėsianti žmo
nes Pabaltyje. kurie, primetus 
esamas ir nesamas kaltes, bus! 
uždarinėjami Į kalėjimus, psi-i . 
chiatrines ligonines ir i Gulago jJ . i 
kacetus.

Manoma, kad Maskvos ponai 
yra pristigę vergų įvairiems Si
biro darbams. Antra vertus, jie 
tuo tikisi nuslopinti Pabaltijo , 
žmonių tautinį atsparumą ir pa- .

Palaike amerikiečius
VILNIUS. — Chicago Sun 

Times korespondentas, pasikal
bėjęs su sporto treneriu, kuris 
dalyvavo Vilniuje sporto žaidy
nėse, rašo, kad lietuviai per 
sporto žaidynes Vilniuje stipriai 
palaikė amerikiečiu komandą, 
kuri žaidžiusi su Rusijos tokia 
pat komanda.

Britai jau paskyrė 
aubernatoriu

padėtis 
jaučia, 

negalės

— Kalifornijos Soledad kalė
jime buvo užmušti du meksi
kiečiai, kai dvi kalinių grupės 
pradėjo keršto muštynes.

VAŠTNGTON6S— Darbo dc-| 
"-'••♦amento pranešimu, visame] 
JAV krašte nedarbas kiek su-] 
mažėjęs: iš 6% bedarbių nukri
to iki 5.8%’. j

Tačiau Illinojaus valstijoje ■ 
bedarbių skaičius kiek padidėjo 
ir jų dabar Illinojuje yra įre
gistruota 327,000.

Ekonomistai ir kiti krašto 
ūkio žinovai tvirtina, kad be- į sipriešinimą jėga primestai oku- 
darbių skaičius, nežiūrint prez. 
Cartėrio gražių pranašysčių, 
greit vėl ir net žymiai pašoks, 
nes, pasak ekspertų, recesija vos 
tik dabar ima reikštis. Padidė
jęs nedarbas tada bus didelis 
JAV administracijos galvosūkis, 
nes kartu su nedarbu padidė
sianti ir infliacija, kuri jau da
bar siekia 13% į metus.

— Spandau kalėjime laiko
mas Rudolph Hess nenori gul
tis ant operacijos stalo, nes bijo 
ten numirti. •' ’ '

pacijai.
Pasak “Die Welt”, jei laisva

jame pasaulyje greitu laiku ne
prasidės protestų banga prieš 
tuos areštus, tai suėmimai, ku
rie ir taip buvo nemenki, arti
miausiomis savaitėmis smarkiai 
padidės.

OKUPUOTOS LIETUVOS 
GYVENTOJŲ DUOMENYS
VILNIUS. — Paskutiniai 1979 

metų gyventojų surašymo duo
menys okupuotoje : Lietuvoje 
rodo, kad gyventojų iš viso da-

LONDONAS.— Britanijos vy
riausybė jau paskyrė guberna
torių Rodezijai valdyti ir pra
vesti naujus krašte rinkimus. 
Prez. 
tuoj nuirusias ekonomini boiko
tą nuo Dr qAzijos, kai tik ten at
siras g'.oc; :'is.

Carteris pasigyrė, kad

■ i yra 3.399.000. kurių gy
vena miestuose 61 '< ir kolcho
zuose — 39%.

Gyventojų skaičiaus daugėji
mu okup. Lietuva dabar yra 
14-oje vietoje tarp kitų Sovietų 
Rusijos pavergtų tautų. Gi 1970 
metais ji buvo 9-oje vietoje. Tas 
parodo, kad tikrų lietuvių prie
auglis okup. Lietuvoje mažėja. 
Gyventojų skaičiaus padidėji
mą okup. Lietuvoje tegalima 
paaiškinti prisiunčiamu ir prisi
grūdusių burlokų kinkiu.

Vyru okup. Lietuvoje 1979 m. 
buvo 46.9%, o moterų — 52.8U, 
kurių gyvena Vilniuje 481.000, 
Kaune — 
— 176,000.

370.000 ir Klaipėdoje

%



Paprastai yra sakoma taip:|— gražiai pasveikino PL1AS ir 
kai žmogus įremia kaktą j šie- ALIAS vardu, pabaigtuvėms 
ną, tai nemato plytų, iš kurių rengti kom. pirm, inž. J. Dačys, 
namai pastatyti! Ir lietuviškųjų 
enciklopedijų rašymas, redaga
vimas ir iš'eidimas vra labai ar
timas įvykis, be abejo, didelis 
mūsų kultūros laimėjimas, tau 
ir ji šlami.en dar nėra lengva 
apžvelgti. Tačiau, kai gruodžio

įvertinęs 1J£ ir EL išleidimą, 
paskaitė ir leidėjui J. Kapočiui 
įteikė dail. A. Dilbos gražiai pa- 
darvta adresa.

Sveikintojų raštų susidarė žy
miai stambesnis kiekis, sveiki
nimai dar vis ateina, tad čia

sulai An. Simutis, d r. J. Žmui- 
dzinas ir J. Daužvardienė, Har
vardo univ. prezidentas D.C. 
Bok; nesunkiai apčiuopiamu 
džiaugsmu prabyla . Lituanisti
kos instituto pirm.’ dr. inž. J. 
Gimbutas (daugumas to insti
tuto narių buvo enciklopedijų 
bendradarbiai), o taip pat ir 
mūsų reikšmingųjų visuomeni
nių bei profesinių organizacijų 
pirmininkai — VLIKo pirui, dr. 
K. Valiūnas, JAV LB Krašto

3 d. Bostone buvo surengtos en- minimi tik tie sveikintojai, ku- Valdybos pirm. inž. Algiu. Ge- 
. "j j leidimo pabaigtu- rie Į pabaigtuves nepavėlavo: £ys, JAV LB Kultūros tarybos 
suplaukė nemenkas p’uoš- Bostono arkivyskupas kardino- pirm. Al. Rudžius (pastarieji

c'klcpedijų
vės, :
tas sveikinimų, bandančių vie
naip ar kitaip didįjį pastatą 
vertinti. Čia nors stambesniąją

las Humberto Medeiros džiau
giasi mūsų enciklopedijų pa-

, baigtuvėm ir taria, kad šio Ad- 
sveikintojų dalį ir mėginame• vento metu savo mišiose jisai 
spaudoj paskelbti.

Pabaigtuvėse asmeniškai da
lyvavo ir atskiru žodžiu sveiki
no VLIKo pirm. dr. K. Valiūnas, 
JAV LB Krašto valdybos pirm, 
inž. Algiu. Gečys (perdavęs ir 
Pasaulio LB pirm. Vyt. Kaman- 
to’ sveikinimus), JAV LB Kul
tūros tarybos pirm. Al. Badžius,

atskiras

trys asmeniškai dalyvavo pa
baigtuvėse, bet iš anksto ar 
sveikinimo raštus buvo atsiun
tę), PLB-nės garbės pirm. St. 
Barzdukas, dabartinis P L B 
pirm. Vyt. Kamantas, ALTos 
pirm. dr. K. Bobelis, PIJĄS 
pirm. inž. Vyt. Izbickas, LRD- 
jos pirm. L. Andriekus. Liet.

lietuviams
maldas; vysk. Vincentas Briz- 
gyš reiškia “dėkingumą kiek
vienam ir visiem, kurių proto 
ir pasišventimo pasėkoje turi
me šį prasmingą kultūros ir žurnalistų S-gos pirm, ir enci- 
mokslo paminklą”, dabartinis klopedijų bendradarbis prof. J. 
Mass. gub. M.S. Dukakis sveiki-į Kuprionis, Liet. Skautų S-gos 
na ir dėkoja už kvietimą į liet. • Tarybos pirm. L. Milukienė, 
enciklopedijų šventę; naujai iš- Krikščionio • Gyvenime red. ir 
rinktasis Mass. gub. Edw. J. 
King apgailestauja, kad šia pro
ga negali su mumis pabūti, bet 
tikisi su lietuviais ateityje su
sitikti; Bostono burmistras K? 
H. White turbūt giliau pajuto 
įvykio reikšmę — jis nuošir
džiai džiaugiasi, kad jo mieste 
lietuviai Įveikė tokį ambicin
gą užsinicfjimą; kongresmenas 
John J. Moakley taria, jog ši 
popietė yra nepaprasta lietuvių 
šventė; Lietuvos Diplomatijos 
šefas m in. St. Lozoraitis glaus- 

išsako' daugelio

Juozas Kapočius
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Kiteli ifosOi-.

PAS VILK£

Jau visada maži žvėreliai 
ir pažemių paukšteliai 

nuo vilko ir nuo lapės daug kentėjo, ' * • 
o vis dar šiaip bei taip gyvent galėjo.
Bet vieną kartą juodu kažikaip susidraugavo.

Ir štai nuo tds
retos 
dienos

naujus, tarytumei, apetitus Įgavo.
Besotis vilkas buvo jau godus, 

bet nerangus.
O lapė pasidarė tikras šlamančių miškų, 

plačių laukų 
ir šlaitų siaubas.

Kai gerbiamas jos draugas 
tiktai išalkis pasigauna kur žvėriuką 

ar kokį neprižiūrimą ėriuką, 
ji nuolat visur sliūkinėja,. 
ji lando, šniukštinėja

fHI

ir 
adm. vardu prel. Vyt. Balčiū
nas, rašytojas ir Manyland kny
gų leidėjas Stp. Zo'barskas, Lie
tuvos .Vyčių. Tautinis pirm. Ph. 
A. Skabeikis, Lietuvių Fondas, 
Draugo red. vardu, kūh. Pr. Gar
šva, Tėvus Į Pranciškomus ir 
Darbininko red. pabaigtuvėse 
atstovavo . T. V. Gidžiūnas, 
OFM,. dr. J. Kriaučiūnas pasvei
kino Amerikos Lietuvių kultū
ros archyvo Alkos, LB. Putna- 
ino apylinkės, Liet, gydytojų 
korp. Fraternitas Lithuanica ir 
Patria vardu, dalyvavo pabaig- 
tuvėse, ir sveikinimą įteikė Ne- 

— jis sveikina visus, ku- kalto Prasidėjimo vienuolyno

mu, leidėjui Įteikė prasmingo 
teksto a.dresą, Kanados LB ir 
Tėviškės žiburių red. vardu 
sveikino kun. dr. Pr. Gaida, K. 
Pabedinskas, atvykęs iš Chica- 
gos, tarė žodį savo ir artimųjų 
vardu, o, be to, perdavė sveiki
nimus šių organizacijų: LRK 
Federacijos kongreso, Liet. Kat. 
Akademijos Chicagos židinio 
pirm. kun. J. Bagdonavičiaus, 
Ateitininkų, federacijos vado dr. 
P. Kisieliaus ir Ateitininkų sen
draugių Chicagos sk. pirm. M.
Šilkaičio; Lietuvos Laisvės ko- tom '• mintim 
votojų vardu pasveikino Pov. sveikintojų linkėjimus ir džiaug- 
Žičkus, inž. J. Mikalauskas jau- smūs
trial prabilo ukmergiškių ir sa- rie su p. Juozu Kapočium prie- seselėsiš Putnam, Conn., Algir- 
vo vardu, Worcesterio Liet, ra-! šaky įveikė sunkumus, enciklo- jas Zenkūs sveikino LšST Nauj. 
dijo valandos vedėjas Ed. Mei- j pedijos išleido, sukūrė ,didį lie- Anglijos šaulių rinktinės vardu.

Atskirų asmenų sveikinimai
- * tlūs, jr., susilaukė itin jautraus į tuvių kultūros paminklą: pana-

pritarimp, nes jo balsas atėjoi.šidm mintim ir jausmais enci- .
iš jaunimo gretų; inž. R. Brič-! klopedijų išleidimą sveikina su<^ar0 iL*n stambią dokumentų 
kus pavadavo tarnybote reikalais Lietuvos atstovas Washingtone, krūvą: garbingasis prel. Pr. M. 
išvykusį pirm. inž. Vyt. Izbicką D.C. dr. St. A. Bačkis, gen. kon- Juras asmeniškai pabaigtuvėse

ir, ką tiktai įveikia, griebia, smaugia, peša 
ir karštą ėda, ir į sandėlį dar neša.

Taip neseikėtai skriaudžiami 
ir begalinę baimę kęsdami, 
uapksčiukai ir žvėreliai, 

sumetę po žodelį, 
iš savo tarpo atstovus išrinko 
ir išsiuntė prašyti vilko, 
kad jis bičiulę kiek sudraustų.

“Galingas pobe, 
suteik malonę:

užtark, kad mūsų ji neskriaustų, 
jau nebiškęsim ilgai .. .” 

išdėstę reikalą, jie sako vilkui 
Išklausęs jų, tas dėbt pasižiūrėjo, 

nekantriai sukrutėjo
ir sako jiems: “O kas.jūs čia, visi bevamsą, 

kad keliat savo balsą?
Jūs drįstate ateiti 
man draugą peikti! 
Ar jums ne gėda?

Jūs dži^štės, kad mano draugas jūš dar ėda!” 
: <■ • ■ ‘ * 7 ’ " ’ :

Ar ne tiesa? Menka paguoda ' 
kai tariamasis 
patikimais,

užuot pagelbėjęs, suėsti duoda!

dalyvavo, istorikė dr. V. Sruo-Girnius, Simas Sužiedėlis ir vie- 
gienė paragino nepamiršti di- no EL tolno red. V. Rastenis (o 
džiojo lituanisto ir buv. liet, en- taip pat ir LE XV tomo red. 
ciklopedijų vyr. jed. prof. Vacį. dr. V. Maciūnas, šia proma Į- 
Biržiškos, o dauguma sveikinto’- Bostoną neatvykęs) buvo pa
jų reiškia tik pasitenkinimą ir gerbti tirštais ir entuziastingais 
džiaugsmą, kad didis užmojis ■ plojimais. Enciklopedijų leidė- 
pagaliau yra nugalėtas. Štai tie ją J. Kapočių. pabaigtuvių da- 
sveikintojai, kurie įsijungė laiš
kais bei raštais Į LE ir EL pa
baigtuvių šventę: Vyt. Alantas, 
J. Audėnas, Ad. Čempė, D. Ci
bas, kun. V. Dabušis (vienas iš 
pirmųjų skatintojų LE leisti), 
L. Dovydėnas,. M. Galdikienė, 
J.K. Karys, J. ir R. Kubiliūnai, 
VI. ir V. Kulbokai, J.B. Laučka, 
Br. Paplėnienė, dr. Br. Povilai
tis (LE žemės ūkio sk. red.), 
prof. P. Rabikauskas, S.J., prel. 
L. Tulaba, kun. V. Valkavičius, 
prof. dr. Vyt. Vardys, prof. dr. 
J. Vengris, prof, J. Žilevičius 
(LE muzikos sk. red.), topogra
fas pulk. J. Andrius (daręs dau
gumą žemėlapių), prof. Vyt. 
Marijošius, J. Gaila (buv.—JAV 
LB Krašto ir Kultūros tairvbos 
pirm.), P. Gaučys, J. Gliaudą, 
Pr. Naujokaitis, A. Gailiušis, 
kun. dr. J. Prunkis, inž. D. Ša
tas, J. Švoba, sPr. Alšėnas, Andr. 
Laukaitis, Ant. Balčytis, V. Se
maška, Stp. Paiilauskas, Vacį.

i Prūsas, J. Žadeikiš, BT. Zumeris 
{iš Australijos, K. Žara ir kt.
; Sveikinimai raštu, jeigu jie 
Į išliks kuriame nors mūšų ar
chyve, ilgainiui bus vertinga 
medžiaga aptarti tom nuomo
nėm ir nuotaikom,' kurias šian
dien mes Amerikoj bei visoj iš
eivijoj išgyvenam. Visiem svei
kintojam visų pirma padėkojo

■ vakaro programos vadovas St. 
Į Santvaras. LE ir EL redaktorių 
[vardu raiškų ir trumpą žodį ta
rė dr. J. Girnius. Leidėjas Juo- 

jzas Kapočius, jautriai ir nieko 
Į nepamiršdamas, dėkojo enciklo- 
jpedijų redaktoriam/sk. rėdak- 
j toriam, bendradarbiam, prenu- 
jmeratoriam bei rėmėjam ir 
! spaustuvės darbuotojams, pa
brėždamas tai, kad nė vienas 
dirbantysis nebuvo prideramai

I allygintas. Pabaigtuvėse dalyva
vę redaktoriai Čepėnas, J.

lyviai sutiko ovacijom, du kar
tus jo darbų pagerbė atsistoji
mu.

Padėkoję sveikintojam, tobu
lesnį XLE ir EL leidimo pabaig
tuvių aprašymą paliekame mfi-. 
su spaudėte žmonėm.

Komitetas LE ir EL 
pabaigtuvėm rengti.

Skaitytojų Balsai

1

? ’ r*.

Gerb. Redaktoriau/ j

Man dalyvaujant Devintąją-= 
me Amerikos Lietuvių Kongre-i 
se š.m. spalio 12-14 dienomis, 
atsirado entuziastų, kurie suau
kojo virš tūkstančio dolerių, kad 
būtų atspausdinta ištisai Gen. 
konsulo A. Simučio paskaita 
“Lietuvos laisvės viltys šių lai
kų, tarptautinėje raidoje”.

Naujienos atspausdino ne tik 
konsulo, bet ir kitų kalbėtojų 
paskaitas, kalbas. Be’to, Naujie-. 
nos spausdina ALTos ir VLIKo 
veiklos apžvalgas, 
skaitytojas gali pilnai orientuo
tis apie Lietuvos laisvinimo da
romus ir atliktus darbus. Todėl 
Naujienos ir yra visų lietuvių 
laikraštis už tautos laisvę.

Per 30 metų skaitydamas 
Naujienose, niekada nesu paste
bėjęs, kad Naujienos pritartų 
tiltų statytojams su Lietuvos 
okupantu — Sovietais. Nesu pa
stebėjęs, kad pritartų vaikų ve
žimui į okupuotą Lietuvą, pio
nierių stovyklas ar į Kapsuko 
universitetą lietuvių kalbos pa
simokinti. Todėl skaitau, kad 
vienintelis dienraštis Naujienos, 
redaguojamos M. Gudelio, griež
čiausiai pasisako prieš Lietuvos 
okupantą — Sovietus ir plačiai

informuoja skaitytojus apie oku
panto vykdomus lietuvių perse
kiojimus, areštus, nuteisimus ir 
taip panašiai.

Kas sielojasi dėl Lietuvos 
laisvės, turėtų užsiprenumeruo
ti Naujienas ir jas skaitydamas

Naujienų pa^ įsitikins, kad Naujienos tai-

SOME CHICAGO MOTOR CLUB TIPS ON

EXPRESSWAY MMNG- PASSBOOK 
SAVINOS... 

the best way to ulariyl

i

2212 WEST CERMAK ROAD

rf’T

OUR SAVINGS 
CERTIFICATES 

EARN UP TO

Today, when its time to take 
Mxk in their country, Americans 
Iniqr US. Savings Bonds.
* When you join the fryroQ

Piid tai 
Coapcrmded

IF YOU DRIVE AT THE 
SPEED ST Y IN J

THE

Molly Pitcher loved her husband.
So much so, that when he went into batde 

Jcring the Revolution, she did too. Right by'his side.
Then one day, while loading cannons; he was 

LHed by a British bullet., •
Molly knew the time had come to take 

«ock in her country. So she picked up 
where her husband left off. And when

pina korespondentų parašytus 
griežčiausius straipsnius prieš 
Lietuvos pavergėją — sovietinį 
komunizmą. į

Mano Naujienų prenumerata 
baigiasi 1980 m. sausio 9 dieną. 
Norėdamas Naujienų administ
racijai sutaupyti laiką ir berei
kalingas išlaidas rašant prane
šimus prenumeratoriams, kad 
prenumerata pasibaigė, siunčiu 
be raginimo iš anksto $100. Tai 
yra už metinę prenumeratą, o 
likę pinigai bus kaip auka laik
raščio paramai.
v Ta pačia proga linkiu Nau
jienų štabui linksmų Kalėdų ir 
laimingų Naujų Metų!

J. Sarapniclcas
St. Catharines, Ont.!

A. Giedrins

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

ENERGY p
WISE o

Organize ear pools to 
save gasoline.
Don’t be a Bom Loserl

DON'T CUT IN BETWEEN CARS 
THAT ARE ALLOWING- SAFE 
FOLLOWING DISTANCES..

see us for 
finaneins

AT 0W LOW UTB

Savings Plan at work. a little Is set aside from each 
paycheck to buy Bonds. Regularly. Autocnaricaljy

That way, you're making a real investment in 
your future. And tn America's, too.

.So buy United States Savings Bonds.
Right from the start, it’s been an equal 

opportunity iavestmeot.

YOU'LL RUN INTO trouble if 
THERE'S a SUDDEN STOP WHILE 
YOU'RE FOLLOWING TOO CLOSELY.

Ncr T BoMr pn fa
5 WFJ MH * tre rtrv i Lznf «r< «r*» < v jttmi

^America.

WITH REPAYMENT
TO FIT YOUH iNCOIV.i

3%
NSUR.D

utual Fedlal 
Savings [and loan

CHICAGO, ILUNOB CO

BOUSSj Mon.7ue.Fri. 9-4 Thnr.9-8 Bat® $=»l

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

. — naujienoj 8, ILL, Monday, December 10, 197$
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Lietuvių Fondo reikalu pasitarimas

iš Clevelando 
p. Bubelienę. 

s metais L. E. 
Komisija yra

jau pilnai suprasti, daktaru tei
gimu, jis yra pasakęs, kas jau 
yra paskelbta Dirvoje. Tai ir pa
sinaudosiu Dirvoje paskelbto 
straipsnio ištraukomis: “Jis 
kalbėjo’, kad šioje šalyje jaučia
mas ignoravimas žymaus kul
tūrinio įnašo iš mažųjų tautų. 
Tas liečia ir Lietuvą. Atsižvel
giant Į tai jau dešimtmetis kai 
Kent State universitetas įsteigė 
lietuvių programą išlaikymui 
Lietuvos kultūrinių atsiekimų 
ir supažindinti su jais ir kitas 
tautybes šioje šalyje.

rinkti lietuviškų knygų biblio
teka, kurioje šiuo metu jau yra 
virš 10.000 knygų Biblioteka pa
sinaudoja studentai ruošdami 
mokslo darbus iš lituanistikos 
magistro ar daktaro laipsniui 
gauti. Taipogi, biblioteka sutei
kia žinių kitoms nikslo 
tybės įstaigoms kai

bei vals- 
lieciama

Š. m. lapkričio 29 d. Jaunimo 
centro patalpose įvyko Lietuvių 
Fondo reikalais pasitarimas.

Pasitarimą atidarė L. F. pel
no skirstymo Komisijos pirmi
ninkas dr. K. Ambrozaitis. Pas
veikinęs visus susirinkusius ir 
pasitarime dalyvaujančius sve
čius Kent universiteto profeso
rių Cadzovv, bei 
atvykusia viešnia 
pastebėjo, kad šia 
pelno skirstymo
paskirsčiusi apie 60.000 do’l. Ti
kisi, kad kitais metais gal jau 
bus galima skirti ir 100.000 dol. 
Pelno skirstymo Komisijai ten
ka atlikti labai atsakomingą ir, 
galima sakyti, nedėkingą darbą. 
Prašančių iš L. F. paramos pra
šymų gaunama šimtais, virši
jančią kelių šimtų tūkstančių 
dolerių sumų. Visų prašymų pa
tenkinti nėra gailmybės. Pelno 
skirstymo komisijai tenka
dėti pagrįstų ir visai nepagris- Lietuvos lema, 
tu nusiskundimu bei kaltinimu. 
Tai ir šiam pasitarimui todėl 
pakviesti rašytojai, menininkai, 
muzikai, kultūrininkai, ansam
blių bei operos vadovai, radijo 
valandėlių vedėjgi ir spaudos 
atstovai. Prašė visų suminėtų
jų sugestijų ar patarimų, kaip 
geriau gautasis pelnas (urėtų 
būti, paskirstytas.

L. F. Tarybos pirmininkas dr. 
A. Razina, pastebėjo, kad Pel
no skirstymo Komisijos dar
bas sunkus ir atsakomingas 
prieš L. F. aukotojus. Kartais 
susilaukiama netik privačių, 
bet ir per spaudą kritikuojančių 
L. F. L. F. vedėjai kritikos ne-į 
bijo ir net pos pageidauj, o Į 
pagrįstą kritiką L. F. atkreipia i. 
dėmesį. Paprašė susirinkusiųjų 
šiuo klausimu pasisakyti.

Dail. A. Valeška padarė dak
tarams priekaištą, kad jie ne
turi jokio plano ir imasi spręsi 
tokius reikalus, kurie nepriklau
so jų profesijai.

Dr. K. Ambrozaitis atsakė,' 
kad pelno skirstymo komisija 
neturi galimybių samdyti įvai
rių sričių žinovų; ji tik spren
džia ar prašomam Objektui 
skirstina parama ar ne.

Po to kalbėjo Kento universi
teto profesorius Cadzow. Pa
sveikinęs susirinkusius lietuviš
kai pareiškė, kad jis toliau ne
galės lietuvių kalba kalbėti, tę
sė angliškai. Jo kalbos negalė-

1972 m. programą 
buvę įvesta lietuvių kalbos mo
kymas universitete ir kursas 
tęsiamas toliau.

Šalia lietuvių kalbos K.S.U. 
pasiūlė plėsti Lietuvos studijų 
programą, kur studentai būtų 
mokomi liet, istorijos, jos eko
nominių ir kultūrinių atsieki- 
mų ir 1.1. Universitetas norėda
mas užbaigti Lietuvos studijų 
programą ir išlaikyti ją nepri- 
klausmoa nuo kitu fondu nutarė 
išplėsti Lietuvių Stipendijų fon
dą. Mūsų tikslas yra sudaryti 
50.000 dol. fondą, kuris teiktų 
stipendijas tiems, kurie litua- 

* nistikoje siekia magistro ar 
- ■ daktaro laipsnio. Stipendijos 

būtų teikiamos iš gaunamų nuo
šimčių, neliečiant pagrindinio 
gapitalo”.

Baigiant kalbą prašė L. F. šį 
klausimą svarstyti ir prie to'kio 
fondo prisidėti. Jo kalba paly-, 
dėta gausiais delnų plojimais. ;

plečiant

T^TTjrT^

kai maža

Stepono Kairio atsiminimai
(Tęsinys)

KITO

Palanges 
tebebuvo 
purvinas

Mažai pasikeitė 
dų getas. Vis dar 
sikiinšęs, vis dar 
dens mėnesiais ir dulkėta 
sąrą. Pasiliko ir seniau buvęs] 
socialinis susiskirstymas, tik ne
bebuvo tos tautinės santaikos, j 
kurią Izraelio vaikuose ugdė j 
bendrų persekiojimų ir bendros i 
paniekos šimtmečiai. Tėvai ne
spėjo guostis vaikais, nes jau- 
n’mas vis labiau blūdo, ir ne
vienas pasiturinčiųjų tėvų sū
nus ar dukra dažniau .minėda
vo Maskvą, kaip jų tėvai Dievo 
per Mozę duotuosius dešimt Įsa
kymų. Reikėjo didelio 1938 me
tais Palangoje gaisro, kad mū
sų urbanistams atpalaiduotų 
rankas moderniani kurortui pla
nuoti. ‘

su-
ru-
va-

sios armijos frontas nebesulai- 
konrii slinko i pietvakarius, vis 
atspausdamas vokiečius. Lietu-

iii' uijd ori-nluuiis. Kad Cesta- 
į po nesumaišytu mano planu ir 
; kai SS vyrai pradėjo po namus 
vyrus gaiulyti apkasų kasti, ank
sti rytą pa'.kiiu savo malonios 
še.'nfnirkės pastogę ii' pėsčias 

ių kaimo 
pasidairę- 
toliau pa- 
Ministeri-. 
ntame pu-

nužygiavau I- 
pusėn. 1

III <4-^1

* puovxi. i.> karte ėjau
vos rytai kartu su Vilniumi jaudamas pakluonėmis, 
buvo rusų užimti, bromas be-.sjnė,.iau įminės Ckio 

(malant artėjo prie Kauno ir Pa-|jos sutSil.taine 
nevėžio, prie Šiaulių ir Mažeikių. '• 
Falanga, kartu su Žemaitija vo-j 
(kiečių dar kikoma, buvo tuščiai 
'ir alkana. Bent naujai atvykti-Į 
|siam nebebuvo kur žmoniškiau' 
pavalgo.

Porai

Paskutinį kartą aplankiau 
Palangą 1914 liepos 14 dieną ir 
jau nebe maudymosi liksiu. Pa
langa ir vėl pasikeitė. Baudono-

reikėtų skirti bent driau, negu gestapininkai yra
(rašę ir rašo. Vietiniui lietuviai 

kad rašyto-i juos greitai iššifruoja — išaiš- 
turėtų būti ski-jkina, bet laisvame pasaulyje 

įgyvenančius lietuvius gali su
klaidinti.

Jaunas vyrukas sakė, kad ok. 
Lietuvoje Lietuvos istorija bai
siai suklastota. Beikėtų laisvame 
pasaulyje parašyti gerą ir ne-' 

t suklastotą Lietuvos istorija. į
Dr. K. Ambrozaitis. pastebė- mena aP^e L- F., gal ji ir nepre- 

joa ioLwxlVo Iš- tenduoja į jokią paramą. Bend-
ia, ne-į leidiniu pasidarė nesklandumai. ra^ mūsų lietuviška spauda ka* 

Tai yra j Buvo užsakyta istorikui Ivins- bo ant siūlo ir jos rėmimas, ne-
i parašyti trijų tomų Lietu-, ab'dėliotinai reikalingas.

vos istoriją, bet jis mirė vos lt Dr. K. Ambrozaitis pastebėjo, 
tomą parašęs. Tuo klausimu; kad L.F. prieš Naujienas nieko 
L. F. rūpinasi. i neturi ir tuo pačiu

A. šantaras prašė atkreipti gestijas, kad ir jos turi būti Te
tinkamą dėmesį į Kento univer- miamos.
sitetą. J. Masilionis apgailestavo, I Buvo ir daugiau

tuštuma.
P. Petrulis pasakė, kad spau

dos žmonės ir lietuviškų radijų 
vedėjai, gauna mažiausią atly
ginimą, gi lietuviškiems reika
lams daugiausia aukojasi, šių 
institucijų rėmimas turi būti 
neatidėliojamas.

* A. Juodavalkis pareiškė, kad
• toji spauda, kuri nieko neužsi-

• 'V 1 • • •

A. Baronas, sakė, l 
jams premijos t 
riamos, ne kaip atlyginimas, bet 
paskatinimas toliau kurti; nes
kirti, kaip jau buvę atsitikimų, 
už tokiuos kūrinius, kurie dar 
net neparašyti.

A. Kairys siūlė būtinai išleis
ti išsamias studijas apie mūsų 
rašytojus. Lietuvių Rašytojų] 1 
Draugijai 1.000 dol. suma skir-jjo,. kad su Lietuvės istorijos iš- te^duoja Į jokią paramą. Bend
ri premijoms pakankama, 
reikėtų daugiau skirti, 
simbolinis atlygimas. Gerai kny-1 kiui 
gai išleisti dabar jau kaineja 
10.000 ir net 12.000 dol. Be to 
mano, kad reikėtų remti ir tea
trams skiriamus kūrinius.

A. Bagdonas prašė skirti di- 
J • desnę sumą Lietuvos B’ažnyti-

; nei krc’nikai leisti. Į
B. Kviklys sakė, kad L.B. 

Toliau K. Bradūnaš pageida- kronikai nereikėtų jokių lėšų
vo, kad reikia išleisti geras stu- skirti. Jie turi užtektinai pini- 
dijas apie laisvame pasaulyje gų. Reikėtų remti lietuvių rezi- 
gyvus ar jau mirusius mūsų ra-(dencinę spaudą. Nei Altas, nei 
šytojus, poetus, kultūrininkus. ĮVlikas, nei L. Bendruomenė jos 
Tokias studijas galėtų parašyti 1 neriame. Jam žinoma, kad pa- 
Lietuvoje esantieji rašytojai,įremia tik frontininkai, 
bet dėl žinomų priežasčių jie to i Dr. K. Ambrozaitis pastebėjo, 
negali padaryti. (kad su L.B. Kronika turima ne-

Rašytojų Draugijai kasmet! susipratimų. Ją jau leidžia net 
skiriama 1.000 dol. suma, prie j organizacijos. Dėl šelpimo re- 
dabartinės infliacijos, juokin- zidencihės spaudos irgi nemaža

padarė su-

For your headache get 
extra strength and safety, too.

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

§

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.

problema.. L. F. Įstatuose, aiš
kiai pasakyta, kad L. F. remia 

įtik lietuvių kultūrinius reikalus. 
Rezidencinės spaudos rėmimas, 
galima priskirti prie politinės 
spaudos. ,

j Dėl B. Kviklio’ teiginio norė- 
{čiau vieną pastabėlę padaryti.
Prieš porą mėnesių grįžęs iš ok. 
Lietuvos tikrai rimtas asmuo 
pasakojo, kad ok. Lietuvoje į

TRYS NAUDINGOS 
KNYGOS

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI SIAS NUPIGINTAS 
IR LABAI NAUDINGAS KYNGAS:

1 — Leonardo Šimučio
AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA
i 500 psl. Kieti viršeliai ..........................  $5.00

2 — Prel. J. B. Končiaus
ATSIMINIMAI Iš B ALFO VEIKLOS

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

3 — Henriko T. Tamašausko
LIETUVIŠKASIS PAMARYS

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

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

^—NAUJIENOS
1739 Š. Halsted St., Chicago, IL 60608

Jokiu maudymosi sezonu Kir 
giškių kaimas neturėjo liek 
ečių, kaip tų metų vasarą. Ir

1 vis j'4 daugėjo. Užtat ištuštėju- 
,. . -■ jsidienų praslinkus, rūme-; .

ji SS vyrai pradėjo žmones 
gaudyti apkasų kasti. Kas ga-Į 
Įėjo slapstėsi. Man buvo dvi-Į 
gubo pagrindo nepatekti i Ges
tapo rankas. Aplankiau tuomet 
Palangoje savo viloje gyvenusi/

i Liepojos gimnazijos direktorių 
Volghnutą. suvokietėjusį latvi, 
buvo ir Palangoje kalbama gaį 
ir nebūtų, bet įdomių dalykų: 
esąs nepamėgdžiotinas origina

lias ir kartu geras pedagogas. 
I Pačioje mokykloje, atrodo, bu
bo dar daug vokiškojo kvapo, 
ir tas kvapas kažkodėl atrodė 
malonesnis už rusiškąjį. Buvo 
girdėti, kad Liepojos gimnazijo
je esama apsčiai lietuvių. Lie
pojoje mokėsi ir mano kaimy
nas anykštėnas Jonas Biliūnas 
iš Niūronių kaimo. Liepoja — 
pajūryje uostas, padorus vokiš
kas

dr. Joną Šliūpą, be ko kito, 
klausdamas jo patarimo, kur 
galėčiau saugiau apsigyventi. 
Pasinaudojau jo rekomendacija 
ir laikinai užsimaskavau nuo
šalioje vilelėje, iš kurios reikale 
be sunkumų būtų galima pasi
traukti įvairiomis kryptimis, 
nevaikščiojant gatvėmis.

Palangoje niekas nebegalvojo 
maudytis, nors jūra buvo kaip 
paprastai maloni. Prieš daugeli 
žmonių ir Palangoje jau stovė
jo klausimas: kas daryti, artė
jant rusų frontui? Išsteriškoms 
nacių pastangoms apkasais at
sispirti prieš artėjančią raudo
nąją armiją niekas nebetikėjo, 
juoba kad ir frontas buvo jau 
visai arti. Bet (Palangon pradė
jo privažiuoti vis daugiau žmo-

ir liūdna Palanga susikaupu- 
laukė naujų Įvykių.

ŠIAULIUOSE

Pirmieji Įspūdžiai
Buvau laisvas gimnaziją pa

sirinkti. Viliojo Liepoja. Apie

miestas.
(Bus daugiau)

— U.S. News & World Report
____ . __ ________ žurnalo pranešimu, ilgametis 

nių kitokiu tikslu: buvo vilties,! Pentagono pareigūnas pareiškė, 
kad iš čia ar iš Šventosios uos
to, kraštutiniam reikalui atėjus, 
bus galima persikelti per jūrą 
Švedijon. Tąja kryptim reikėjo

kad prez. Carteris Irano krizę 
svarsto tik su saujele patarėju, 
todėl yra pavojaus daryti spren
dimą be išsamių patarimų.

nereiškmin- 
kad nepakankamai L? F. remiamu klausimų, bei patarimų, 
lituanistines mokyklas. Sakė, I Stasys Juškėnas
kad į Įvairius parengimus suei------------------------------•----------
na pilnos salės publikos, gi Ii----------------------------------
tuanistinių mokyklų parengi- I DENTURE WEARERS Į 
muose vcfs kelis stalus sukombi- ą major g
nuojama. , 5 advancement ®

V. Badžius, operos valdybos CUSHION GRIP 
pirmininkas, apgailestavo, kad. DENTURE ADHESIVE 
mes neturime tinkamai Įgrotos one app|ication holds 
Lietuvos himno plokštelės. Rei- comfortably up to 4 days 
ketų netik himnui, bet ir ki- ---------------------------------
toms lietuviškoms patriotinėms* 
dainoms, su choru ir orkestru, 
sudaryti sąlygas tokių plokšte
lių pagaminimui. Plokštelės tu
ri būti gerai pagamintos, kad 
jomis galėtų pasinaudoti ir 
amerikoniškos radijo stotys.

Be to, prašė remti operų pas
tatymą, nes jų pastatymas kiek
vieną kartą duoda nuostolius.

Dr. K. Ambrozaitis prašė duo
ti sugestijų ir patarimų dėl pa
ramos spaudai ir radijo valan-

JAY DRUGS VAISTINĖ

KNYGOS ANGLŲ KALBA
jMWtrmtr A KISS IN THS DARK. FtkxntiXku lx tr.tvmlu nnutyfclz 

tpraiysil, paimti ii gyvenimo. Lengva* rttliui. gyva kalba, sraiitl tilelnc 
ISO psL Kaina S2J0.

Dr. Jwui B. KeflČIut, HISTORY OF LITHUANIA. Lletavoe UtortJes 
Antrauka nuo pst renujQ am&j Ud pokario metę. Vidutinio formato, 14J 
oiL, kalnnoj* 0.00. J .

Dr. Joum B. K»n£h*a, VYTAUTAS TH! GREAT. literiniai DLK Vy 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lletuvot valatyoėa ir Jo« kaimynu Utorija 
XII ptl. Kalni $3.00. Kietais rbSeliala M.00.

I>»TtCor»i etų knygų yra tinkamo* dovanot įvairiomis progomia. Jai b 
rites knygas galima įsigyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čeki f 
.mitine perlaidu

NAUJIENOS
RiliUd SlrsM. Chlcsv*. ffl.

E

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
RAUJI8NO&B GALIK.A GAUTI NEPAPRASTAI {DOMIUS GYDYTO- 

JO, VISUOMENtS VEIKU© IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. J. Gu««*n — MINTYS IR DARBAI, 2S» pal., llečlančins 1900 

metų įvykiui. Jablonskio Ir Totoraičio jaunai dienai ir rust 
r»rinlsM._____ _________________________

Or. A. J. Ovt*«n — DANTYS, jtj prležlftra, sveikam ir <rctli
Kietai® rirtellala. vietoje $4.1X1 dabar tik_________
Rinkttate •Arteliais tik _

Dr. A. J. — AUKŠTA KULTŪRA — SIAURO* ŽMONtl.
Kelionė* »• Buxom lap^dliel Dabar tit 

hnp >«f srtrlraly+i aNforrfoa *•*{ arba n>»f*T prW
aArt-etfyN* rHd«A»nt SAc. ilfoAMM.

1733 £*>. HAL8TKD ST., CHICAGO, ILL. «««•

DENTURE WEARERS
A major e 

advancement ® 

CUSHION GRIP 
DENTURE ADHESIVE 

one application holds 
comfortably up to 4 days

2759 W. 71st St, Chicago, HL
» RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI e FANNIE MAY SAL

DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo
9 vai. ryto iki 10 t’al. vakaro.

D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

Turime po kelias
RETAS KNYGAS

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

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

Minkšti viršeliai 110.00

3. A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA.
Minkšti viršeliai$15.00

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

Čekį reikia išrašyti:

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

Pridėti doleri palto iilaidorru.

$10.00

1 « MĄUUMNOS, CHIQ94 & Monday, December 10* 1979
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As vi December L 1077 pusei metu ---------------------- $16.00
trim* mėneaiama _____  | 9.00
vienam menesiui _______  $ 8.00

a Chicago $33.00 per year. $18.00 per
moauu, ^iu.uu per a molius. w 

other USA localities $30.00 per year, 
$16.00 per six months. $9.00 per 
.hree months. Canada $33.00 per year; 
other countries $34.00 per year.

Kanadoje:
metams______________ $83.00
pusei metu ___________ (18.00
vienam mėnesiui------------ $ 8.80

20 cents p«r copy. Užsieniuose:
metams_________________ $34.00
pusei metu_______________ $18.00
vienam mėnesiui _______ 1 4.00

Ku© jKuediio plmm 4. 
Dianr*i£io

mcagoje ir priemiesčiuose:
metams _______________  133.00
pusei metu _____ ______  $18.00
trims mėnesiams _______  $10.00
vienam mėnesiui _______  $ 3.M

Naujienom eiaa kasdien, itoririant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1738 So. Halsted St, Chicago, 
UI 00008. Teist 431-0100.

Pinigui reikia efert! Mite %csey 
Orderio kartu su atsakymu.

Šitose JAV vietose: 
metanu______ ______ SMJB

Komunistas nori būti Amerikos prezidentu
Amerikos komunistų partijos specialus centro komi

teto posėdis, vykęs šių metų lapkričio 17-19 dienomis, nu
tarė dalyvauti ateinančių metų prezidento rinkimuose. 
Tas posėdis buvo praplėstas, t.y., į posėdį buvo pakviesti 
atstovai iš įvairių komunistinių organizacijų, prisiden
gusių nekaltais ir taikiais vardais, kad galėtų pasisakyti, 
ką jie galvoja apie dalyvavimą prezidento rinkimuose.

Komunistų partijos įtakingesni vadai žino, kad ko
munistai Amerikoje prezidentinių rinkimų nelaimės. Jie 
jau dalyvavo visoje eilėje prezidentinių, Kongreso ir savi
valdybių rinkimų, bet niekur jiems nepavyksta surinkti 
pakankamai balsų, kad galėtų pravesti bent vieną kandi
datą į Kongresą, arba į savivaldybę. Jeigu praveda kurį 
kandidatą, tai tik tuo atveju, jei prisidengia galingesnės 
Amerikos politinės partijos skraiste. Jie skelbiasi kitos 
partijos vardu, apie savo partiją tyli, o kai išrenkamas 
į savivaldybę, tai tada pradeda šunuodegauti ir bando 
kelis komunistų partijos planus įvykdyti. Nieko jie, aiš
ku, nepravedė ir jokio savo obalsio nerealizavo. Bet jeigu

sius dar pagąsdina, tai jie rinkimų ir bijo. Seni Ameri
kos lietuviai tokių gąsdinimų nebijo,- nes jie žino, kad 
komunistai jau seniai dalyvauja rinkimuose, stato kan-1 y 
didatus įvairioms pareigoms, bet niekad niekur rimtes
nėms pareigoms jie neišrenkami. Neišrinks jų ir ateinan-! 
čių metų rinkimuose.

Amerikoje yra komunistų partija, kuri turi kelis 
šimtus narių, bet rimtesnės jėgos krašte nesudaro. Kan
didatus įvairioms pareigoms jie pastato, bet balsų jie ne
pajėgia surinkti. Balsų savo kandidatams jie tiek mažai. 
surenka, kad apie išrinkimą ir kalbos negali būti.

Amerikoje dar yra keli lietuviai komunistai, bet jų 
skaičius toks mažas, kad jie niekur nekandidatuoja. Jie 
ir neturi žmonių, kurie tiktų bet kokioms savivaldybės 
pareigoms. Jie neturi nė vieno žmogaus, kuris galėtų j 
angliškai pakalbėti ir įtikinti klausytojus, kad jis tiktų' 
kad ir mažiausioms pareigoms. Angliškai kalba lietuvių 
komunistų vaikai, bet apie komunistų partiją jie ir klau
syti nebenori. Jeigu kuris gavo geriau apmokamą darbą 
pas kurį biznierių, tai jis komunistų ir kvapo bijo. Vie
nas kitas, gerbdamas seną tėvą, pritaria jo idealizmui, 
bet bando senį įtikinti, kad tos idėjos Amerikoje nepritai
komos gyvenime. Kai renkamos aukos, tai jie dolerį kitą 
primeta, bet visuomet sako, kad neminėtų jų vardų.

Kas praneša lietuviams, kad Amerikos komunistai 
statys savo kandidatą prezidento pareigoms? Antanas 
Bimba, vienintelis Amerikos lietuvis komunistas. Jis dar 
redaguoja Laisvę, kurios pirmame puslapyje įdėjo ne tik ■ 
paveikslą kandidato prezidento pareigoms, bet ir vicepre- J0NAS rjmšA 
zidento. Savo laiku Bimba glaudžiai bendradarbiavo su 
Benjamin Gillow, Amerikos komunistų partijos pirmuoju 
sekretoriumi. Jis buvo geras kalbėtojas ir gana gabus or
ganizatorius. Bimba buvo geras jo draugas ir kartu lie
tuvius ir New Yorko žydus traukė į komunistų partiją. 
Sekretorius Gillow nuvažiavo į Maskvą pasižiūrėti, kaip 
ta komunistinė sistema atrodė. Jis savo akimis komunis- 
tinę sistemą pamatė ir jam nepatiko. Jam nepatiko ko
munistinė “demokratija”, kurioje viską į savo rankas 
buvo paėmęs Stalinas, jam nepatiko darbo sąlygos, dar
bininkų atlyginimas, o labiausiai jam nepatiko ilgos mo
terų eilės prie krautuvių.

B. Gillow parvažiavo ir nutraukė ryšius su komu
nistais. Jis ir Bimbai siūlė tą patį padaryti, bet Bimba 
neturėjo drąsos. Jis žinojo, kad įklimpo į purvyną. Ame
rikietis jam siūlė iš to purvo išbristi, bet Bimba nepanoro.

RSMI

‘Motinystė’’ (Aliejus)

Los Angeles, Cal

-rib ”eš daugiau'ffr&MfeėSte.
Valdžios Skelbia,

jog maitinimas pągerĮjęą,, bet 
žmonių į tai. atsiliepiamą^-- sto
tis tikos valgyti negaUma.„Vidu-

! I tiniškai jki 2 valandų ma$kvi&- 
H| tis turi pastovėti eilėje I
Si maisto krautuvių kasdien. Iš- 
|gg leidžiama maistui apie j

40% mėnesinių pajamų. Lai- i

RAŠO APIE SUSLOVĄ, PARTIZANŲ ŽUDIKU;
ĮDOMIOS IR KITOS ŽINIOS IŠ MASKVOS

Amerikoje praėjo vaišinimo- Standing in Grocery Lines 
si šventė — Thanksgiving. Prieš 
ją per keletą savaičių laikraš
čiai buvo pilni skelbimų arba 
pasiūlų įvairių įvairiausios mė
sos nupigintomis kainomis, čia 
žmonės be vargo pasirinko 
maisto produktus, net didžiu
lius .vežimėlius prisikraudami, 
ko tik nori. Tik kartais prie ka
sininkės reikėdavo vieną kitą

tc’s 
lietuviš-

kuriam atstovui pavyko kokios nepriklausomos partijos} P° tą purvą dar ir šiandien braidžioja. Jis tebereua- minutę palaukti, kol eilė prieis, 
vardu pralįsti į savivaldybę, tai sekančiuose rinkimuose Laisvę, kurioje paskelbė, kad dabartinis komunistų kol pasakys, kiek reikia mokė- 
jis buvo išprašytas nes nesurinkdavo pakankamai balsų. Par^ijos sekretorius Gus Hali yra partijos kandidatas pre- ti. Lapkričio pabaigoje praside- 

. .. , * . . , .. . . , . ... 1 zidento pareigoms, o juodaodė Angela Davis kandidatuoja kltas Preklū lr maisto daly-Amerikos lietuviai net nežinojo, kad Amerikoje yra vi Jdent“s pareigoms. Jis įdėjo ne tik blondino HalI k, pasiūlos laikotarpi. - prisi- 
komunistų partija, kun non prieiti prie prezidentūros K*. n™ Pirkimas Kalėdų šventėms.

vardu pralįsti į savivaldybę, tai sekančiuose rinkimuose STl0ia Laisvę, kurioje paskelbė, kad dabartinis komunistų kol pasakys, kiek reikia mokė-

Washingtone, ko iki šio meto jiems nepavyko. Musų bir- 
čininkai, Amerikon atvežtos nacių partijos ar kitų tokių ’

paveikslą, bet ir juodaodės Angelos Davis paveikslą. Savo 
laiku Kalifornijos universitete ji dėstė visuomenės moks-

Visai kitaip esama Maskvoje, 
darbininkų “rojaus’’ sostinėje

cminKai, AmeriKon aiveztos nacių partijos ar kilu lokiu ; bet vėliau iš universiteto pašalinta. Buvo patekusi (kaip tai Los Angeles Times dien- 
partijų šalininkai kartais ir lietuvius pagąsdina. Jie Pa'ij kalėjimą, bet iš jo išsiprašė. Buvo ir Maskvon nuvažia- raštyje lapkričio 29 d. aprašo 
skleidžia gandus, kad Amerikos^ demokiatai, susitaię su> yygį, beį norėjo grįžti Amerikon, o dabar nori būti galin- Candyce Fisher. Jos repor

mingos tos dirbančiųjų šeįnĮOS, ^ 
kurios turi senus tėvus; j.ię ^i-; ■ 
Ii maisto eilėse pastovėti, <ypą,č ‘ 
tas darbas atitenkąs močiutėms,-, 
kaip straipsnyje jos vadinamos, 
“babuškoms”. -

Dažnas rusas nešiojasi pirki
mo maišą, kaip Mrs. Fisher ra
šo, “sumka” vadinamu nes jei 
pasitaikytų ką pirktind uTikti,, 
turi turėt savo maišą. Jc ki 
kiekis nenormuojamaš, perka
ma ne tik sau, bet giminėftis 
ar draugams perleisti. -

Visose valdžios - krautuvėse 
kainos vienodos, bet nevisadą 
produktai būna geri, kartais net 
pusė nusipirktų yra sugedusių, 
reikia išmesti. Yra ir laisvos 
turgavietės. Žymi yra centrąli-- 
nė. Leidžiama - laisvai pardaVi- ’ 
nėti savo? užaugintus produktus. 
Produktai geresni, bet branges- :į 

, ni negu valdžios krautuvėse. į 
Pvz., apelsinų svaras valdžios g 
parduodamas po 84 centus — 
turguje $2.48; pamidorų sv. 
70c;, turguje $3.48; jautiena 
$1.39, turguje tarp $3.48 iki 
$4.88; 14 sv. kalakutas $26.75, 
turguje $53.55. Be abejo, ten 
kainos yra rubliais, tik į ame
rikonišką laikraštį rašydama 
Mrs. Fisher kainas pervertė į 
dolerius.

iPavažinėjusi Mrs.
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Way of Life”, žodis į žodį 
antraštės neverčiant, 
kai maždaug reiškia, jog stovė
ti eilėje priekrautuvės Maskvo
je yra kasdieninio gyvenimo 
dalis.

Straipsnis pradedamas Mask
vos šeimininkių nusiskundimais, 
jog dabar padėtis esanti bloges
nė negu prieš 10 ar 15 metų. 
Anksčiau būdavę galima nusi
pirkti Jugoslavijos dešros ir 
retkaršiais ikrų. Dabar krautu
vėse maisto mažėja ir jo koky
bė blogėjanti. Prie krautuvių 
eilės ilgėja. Neretai būna, kad 
iš krautuvės išeina baltu apsiau
stu apsivilkusi mo'teris, krau
tuvės darbininkė, ir laukiančių
jų eilę sutrumpina, pažymėda
ma, kuris yra paskutinis, o po 
jo visi stovintieji turi išsiskirs-

Fisher ir 
Maskvos priemiesčiuose, aplan
kiusi šešias valstybines krautu
ves ir tik vienoje buvo parduo
dama mėsa. Dešros niekur ne
mačiusi. Jei kada dešra parduo
dama, ji nesanti grynai mėsos, 
bet “maišyta”. Su kuo maišy
ta, neparašyta.

Kai kurių fabrikų darbinin
kai ir profesūros žmonės, kar
tais per savo įstaigas gauųa nu
sipirkti .trūkstamų, maisto pro
duktų be laukimo eilėje prie 
krautuvių. Juo aukštesnio ran
go valdžios tarnyboje esą žmo
nės, tuo. lengviau jiems esą 
trūkstamų prekių gauti.

Perskaičius Mrs. Fisher 
straipsnį, kilo mintis, o kas at
sitiktų Sovietų Sąjungoje,, jei 
Amerika ir kitos vadinamos Va- | 
karų valstybės bolševikų sukur- F

E

M
J
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respublikonais, nori padėti ne tik Rusijos komunistams,, giausįos valstybės viceprezidente. Ją pamatyti viceprezi-
bet ir Amerikos komunistams. Jie tvirtina, kad keli aukš- c]entės kėdėje yra tiek galimybių, kaip be veidrodžio pa
tų vietų pareigūnai ne tik Baltuosiuose Rūmuose, bet irĮmatyti savo ausį. Jiedu ir partijos centro komitetas žino, tai ten nenorėjo važiuoti. Rusų karo jėgoms užėmus ne- .n®pa5^u?.tų. ir į
aukštose valstybės įstaigose stengiasi komunistams pa- Į kad jiedu nebus išrinkti, bet centro komitetas nutarė pre- priklausomą Lietuvą, Bimba buvo gavęs Maskvos leidimą nįs° ganmūų?° 1 Pram°’ f

tažas pavadintas: “In Moscow,

tam rojui neparduotų grūdu ir ė

dėti. O kai patiria, kad komunistai pastatė savo partijos zidento rinkimuose dalyvauti, kad partija ir iškilminges-j nuvažiuoti į karo meto Lietuvą, bet vaizdai buvo labai 
i. TA-cr 4. ..... ......... ... . ... (žiaurūs. Jis parašė knygą apie Lietuvą, bet nenorėjo

Mrs. Candyce Fisher, kaip L. ?- 
T. Times informuoja, yra to fkandidatą JAV prezidento pareigoms, paklauso birčinin-' njeji jos kandidatai galėtų pasigarsinti, 

kų išmislų apie demokratų ir respublikonų paramą ko-’
munistams. tai patiki, kad Amerikoje komunistas gali partijai nepriklausė. Gillowo paskelbti atsiminimai jam ant žemės”, 
įkelti koją i Baltuosius Rūmus ir įvesti tokią santvarką, buvo sukėlę kinkų drebėjimą. Jis pritarė rusų “revoliuci. ?' 
kokią komunistai yra įvedę Rusijoje. O jeigu Amerikoje jai” ir kalbėjo apie didelius “laimėj, mus”, bet kai reikėjo gyventi ir dirbti jis nenorėjo, bet jis garsina komunistų gėlės TimePkorespondentas iš 
atsiradę naciai, birčininkų suklaidinti, naujai atvažiavu- važiuoti ir padėti “revoliuciją” pravesti pačioje Rusijoje, partijos kandidatus JAV prez’idento pareigoms. i (Nukelta į šeštą puslapį)

Bimba kadaise gynėsi, kad jis Amerikos komunistų Į “komunistinėje” Lietuvoje pasilikti ir padėti kurti “rojų j dienraščio Maskvos korespon- | 
' ' j dento Dan Fisher žmona.
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Atsiminimai apie pirmąsias mūsų 
kariuomenės kūrimosi dienas

(Tęsinys)

Neįvykus generolo Žukausko paskyrimui 
Krašto Apsaugos ministeriu, gen. Kondratavi
čius pasidarė dar savarankiškesnis ir nieko nepa 
siklausęs ir nepasitaręs su vyresniais karinin
kais lietuviais, pradėjo vesti kažin kokius pasi
tarimus su vokiečiais ir lenkais, paskiau apie tai 
buvo įvairių gandų. Bet kadangi jokių argumen
tų tiems gandams patvirtinti neturiu,, tai apie 
juo-s neminėsiu-

Kadangki prof. Voldemaras beveik visai ne
sikišo i Krašto Apsaugos organizacijos reikalus, 
tai gen. Kondratavičius buvo faktinis Krašto Ap
saugos ministerijos valdytojas ir per visą jo val
dymo laiką nieko realaus nenuveikta. Savanorių 
kareivių, išskiriant porą dešimčių žmonių, ku
riuos surinkę atvežė su savim kai kurie karinin
kai lietuviai, nebuvo. O iš pusės Apsaugos Štabo 
jokių atsišaukimų į žmones, kad stotų į Krašto 
Apsaugos savanoriais, taip pat nebuvo išleista.

Beveik 1’ . mėn. visas Apsaugos Štabas dir
bo visai nerei kai ngus gen. Kondrotavičiaus su
galvotus armijų. korpusų ir divizijų štabų eta-

tus, o Tiekimo Skyriaus viršininkas papulkinin- Apsaugos Štabe, nuimti rusų kariuomenės uni- 
kas Sietkauskas, visai pritardamas tokiems eta
tams, su daugybe priskirtų prie jo rusų karinin
kų, dirbo sąmatas šimtams milijonų vokiečių 
markių, aprūpinti visokiems tokiems dideliems 
kariuomenės vienetams, visai nepažindamas mū
sų krašto padėties ir neatsižvelgdamas į tai. kad 
tuo laiku valstybė8 ižde viso labo buvo tik keli 
milijonai markių, su dideliu vargu išgauti iš vo
kiečių, kaip paskola.

Tie visi etatai ir sąmatos buvo įteiktos Tau
tos prezidiumui, kuriuos galima būtų surasti 
Tautos Tarybos archyve.

Kadangi Apsaugos Štabas nedarė jokių žy
gių sukurti nors mažiausiai kariuomenės daliai, 
o vien tik didino karininkų skaičių štabe, dau
giausia, kaip jau minėjau, iš visai ne Lietuvos 
piliečių, kurie pripuolamai buvo pakliuvę į Vil
nių ir nieko bendra su Lietuva neturėjo. Toks 
visai svetimo ir nenaudingo elemento spietima- 
sis į Lietuvos Apsaugos štabą ir jam laikyti, ne
reikalingas visai dar menkučio mūsų Valstybės 
iždo aikvojimas, lietuvių karininkų tarpe iššau
kė didžiausią pasipiktinimą ir griežtą protestą. 
Nebegalėdami toliau kęsti tokios padėties, pada
rė bendrą karininkų susirinkimą, Apsaugos Šta
be, kuriame viešai, balsų dauguma nutarė:

1) priversti rusų karininkus, tarnaujančius taip ir liko neišspręstas.

Gruodžio 18. d. vokiečiai golutinai likvidavo 
savo “Militaer-Verwaltung”. šv. Jurgio g-vėje 
Nr. 36 ir tą pačią dieną man buvo pavesta paimti 
iš vokiečių rūmus ir esamą juose turtą, bet man 
nuvykus į vietą nieko iš vokiečių vyriausybės ne
beradau, tik buvo paliktas vienas vokiečių karei
vis, kuris man atidavė nuo visų kambarių rak
tus, sukabintus sulig numeriais apatiniame auk-

formą ir apskritai panaikinti, kol kas, karininkų 
laipsnius ir įvesti pavadinimą “karininkas”, ir 2) 
iš 3-jų karininkų pasiųsti delegaciją pas Krašto 
Apsaugos ministerį prof. Voldemarą ir visų kari
ninkų lietuvių vardu prašyti, kad kuo greičiau
siai pašalintų daugybę privisusių Apsaugos Šta
be karininkų rusų su generolu Kondratavičium 
priešaky, kuriems Lietuvos reikalai yra visai šte' šveicoriaus būdelėje. Paskiau aš apeidamas 
svetimi ir nesuprantami. Pirmas nutarimo punk
tas buvo tuojau įvykdytas gyvenime ir po to nie
ko nebebuvo matyti su svetimos valstybės uni
forma,. Dėl antro nutarimo punkto, tai matyti 
prof. Voldemaras visai nenorėjo skaitytis su ka
rininkų lietuvių nuomone ir jų patriotinį žingsnį 
palaikė per kažin kokią revoliuciją ir todėl pa
siųstos karininkų delegacijos prof. Voldemaras 
nepriėmė ir per savo adjutantą poručiką Juoza
pavičių pranešė, kad jei dar panaši delegacija 
pas jį apsilankys, tai jie įsakys ją suimti. Tada 
delegacija kreipėsi tuo klausimu į Tautos Tary
bos vicepirmininką p. Šilingą, bet irgi liko be vai
sių. Paskiau karininkai pasikvietė pas save į 
Apsaugos štabą, šv. Jurgio g-vė Nr. 11, Tarutos 
Tarybos narį p. Klimą Petrą, kuriam nušvietė 
bendrą padėti ir prašė klausimą pakelti ir išsprę
sti Tautos Tarybos posėdyje. Bet tas klausimas

žemutiniam aukšte kambarius, vienam iš jų pa
stebėjau daugiau kaip dvidečimt šautuvų visai 
gerų. Dauguma buvo visai nauji kavalerijos 
karabinai ir prie jų keli šimtai šovinių. Aš tą 
kambarį užrakinau ir raktą paėmiau su savim, 
manydamas, kad vokiečiai pamiršo tuos šautu
vus. bet vėliau mano paklaustas paliktas vokie
čių kareivis, kuris neblogai kalbėjo Betųviškai, 
ar jau viskas jų išgabenta, į tai atsakė, kad ateis 
dar leitenantas su keliais kareiviais, paimti liku
sių šautuvų.

(Bus daugiau)
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SKAITYTI DIENRAŠTI "NAUJIENOS"

Til 11II 1)1111IIIIIII III IMI llllllllll II11 III lllf III lllllllllllllllf Ilf II II llllll ll 111II11 III

4 - nauji iNOt, CHICAGO $, ill. J.lond<, December 10, 1979

f



iKllKikaiiiilliiaiiĖSKĖMKzaaEKitKKaKEKKi

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Ar supranti ką skaitai?” šituos žodžius pasakė Pilypas kara
lienės Kandakės tarnui, skaitančiam Izaijo pranašystę. Daugelis 
šiandien pradeda skaityti Bibliją, bet neįstengia suprasti jos reikš
mės. Suranda tekstus, kurie atrodo vieni kitiems priešingi. Mat, 
kai kur Biblijoje vartojama literinė kalba, o kitur simbolinė. 
Pav, taip kalbama apie avis ir ožius, kviečius ir rauges. Kalbė
damas apie literinę žemę pranašas sako: “Žemė stovi per amžius”. 
Bet vartodamas simbolinę kalbą, pranašas Jeromijas 22:29 sako: 
“Žemė, žemė, žemė, išgirsk Viešpaties žodžius”. Panašiai parašyta 
2 Petro 3:10: “Dangus su dideliu smarkumu praeis, elementai 
nuo karščio sutirps, o žemė ir ant jos esantieji dalykai bus su
deginti” . Aišku, kad šitoje vietoje vartojama prilyginimo pras
mės arba simbolinė kalba. Literinis dangus juk yra Dievo garbės 
sostas, o žemė jo pakojis, žemė yra amžinais žmogaus namais. 
Dievas yra žadėjęs padaryti ją garbingą ir derlingą.

8V. RASTO 1 YRINETOJAI
J. Murikant, 195 Van Pelt Avenue. Staton Island \ Y 10303

Mažeika t? Evans
Laidotuvių Direktoriai

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

OK. K. G. BA LUKAS 
•kUIERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA

4449 $•. Pulaski Rd. (Crawford 
Medical Building) Tel. LU 5-6444 
Priima ligonius pagal susitarime-

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

Jau metai, kai Adelė iškeliavo amžinybėn

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

W<s*cb<ster Community klinikos 
Medicinos direktorius

<938 S. Manheim Rd^ Westchester, H.
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

kas antra šeštadieni 8—3 vai.
Tol.: 562-2727 arba 562-2728

TEI____BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBE AKIŲ LIGOS 
3907 Wei* 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.
,J, .* - ' „ -I ■- ■

DR. FRANK Pl.ELKAS 
. OPTOMETRISTAS 

KALBA UETUVISKAT
:<. . 26W W 71 $♦. Tel. 737-5141
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”
Vai; asai irasitarima. Jždarvta treč

DR. LEONAS SĘIBUTTg 
‘ INKSTŲ. PŪSLES IR 

■ PROSTATOS CHIRURGŲ* 
£72456 WEST «3rtf STREET

■ •- Vai anirad., 1—4 pooiet 
IoMtMtL 5—7 vaju *»k.' " ' 
Ofi*e teuf.r 774'4*0 

ReiidarcHes teleti <48-5545

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS W CHIRURGAS

Bendre praktika, tp»%. MOTFRŲ tlpr-
OReaa 2452 WES^ j^ROFT 

Tel. M t-1M»
OFISO VAJ*»i pin» . •mrarf . tre»e« 
(, penkt 2-4 ir R-J* v»i **lr Rcjtadlė 
triaig 2-4 wl popiet ir Idtu laiku 

pagrt aoattariaaa.

P an .rikis, o. p.
L OBTHOPBDAew’ROTETISTA‘ 
Ms Aparatai - Protezai MČd hsr 
TH dafai. SeeriH? meo<ba V3fem« 
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FLORIDA

Buvo gražus- Californijc's ru
dens laikas. Visur žydėjo ir pal
mės tiesė vešlias šakas. Nesi
jautė rudens svorio, bet grožis 
gamtoje vyravo, kai 1979 mo
tais Adelė Nausiedienė, po sun
kios ir ilgos ligos, atsiskyrė am
žinai su šiuo pasauliu. Ji kan
trai kentė ir savo paskutines gy
venimo dienas lengvino pati, su
tikdama su jai skirtu likimu. 
Nemėgo skųstis. Artimųjų ma
žai beturėjo, išskyrus ten Lie
tuvoje.

Adelė Nausiedienė dar prieš 
didįjį karą atvyko i šią svetin
gą šalį dėdės Mickaus iškviesta. 
Būdama aštoniolikmetė, su pra
diniu išsilavinimu Adelė nesto
kojo ryžto ir lavinosi. Ji nenuto- 
lo nuo patijotinės grupės ir tuo
jau įstojo į tada Chicagoje esan
tį lietuvių chorą bei dramos bū
relį. Kada 1927 metais atvyko' 
akt. Stasys 'Pilka, Adelė buvo 
viena iš pagrindinių vaidintojų. 
Jie važinėjo po Amerikos lietu
vių kolonijas su spektakliais. 
Tad pastatė: “Parlamutras”, 
“Buridiano Asilas”, “Naujieji 
Žmonės” ir daugel kitų ' dides
niu bei mažesniu veikalų. Vė
liau, S. Pilkai išvykus, jie pa.- 
tys ėmėsi sunkaus teatralinio 
darbo ir 1939 metais grupė Chi- 
cagos teatralų važinėjo su gas
trolėmis, tarpe jų Nora Gugie- 
nė, Marija Jurgelionienė, Ade
lė Nausiedienė ir kitos. Ištikus j 
didelei avarijai, žuvo Marija 
Jurgelio'nienė, o kitos buvo sun-j 
kiai sužeistos. Adelė tada labai 1 
nukentėjo. Tos tragedijos pa-'

veikta nenuleido rankų, bet ir 
vėl griebėsi teatro veiklos, kad 
per jį būtų išlaikyta lietuvybė 
ir lietuviškas žodis.

Kiek vėliau, Adelė įsijungia į 
lietuviškos spaudos barus. Jie 
perima redeguoti “Nauijenų” 
moterų skyrių. Rašo straipsnius 
Per Mano Langą. Tampa akty
vi spaudos rėmėja. Adelė domi
si spauda ir lietuviškos knygos 
lanko ją, per kurias sėmėsi švie
są. Kiek vėliau, prasidėjus an
trajam karui, Adelė įstoja į 
WAC, tai yra į Moterų Armijos 
Korpusą. Ten baigusi kursą, 
Adelė išeina slaugyti sužeistų 
kare ir tampa karo veterane.

Iš Chicagos, kai Adelė persi
kelia į Los Angeles, California, 
arčiau susipažįsta su aplinka ir 
pradeda rašyti apie kino teat
rą. čia begyvendama ji ir p. 
Butkienė suorganizuoja vaidini
mus. 1937. metais Vasario mėn. 
7 dieną, jie pastato vienveiks- 
mę komediją “Uošvė Į namus- 
tylos nebebus” Vaidintojų sąsta
tą sudarė: Nora Gugienė, Ade
lė Nausiedienė Algirdas Ralys, 
Petrc'.iėiė Milerienė, B. Liudke- 
vičius, Bruno Gediminas ir Kat
kienė.

Kiek vėliau, po to, kaip jie ra
šo -— gerai pasisekusio vaidini
mo, buvo suorganizuotas kitas 
vienveiksmis “žentas iš Ame
rikos”. Tos komedijos vaidin- 

j tojų sąstastas buvo: Adelė Nau
siedienė, Zose Waitek-Vaitie- 

j kūnienė, Leonas Grušas, Bruno 
j Gediminas. Olga Bakūnienė ir 
Antanas Balkus. Prie viso' to są-

stato, Adelė buvo vena iš pir
maujančių. Kai 1953-jų metų 
rudenį, atvykęs į Los Angeles, 
Calif, paprašytas -tada egsistuo- 
janėio Stasio Šimkaus vardo an
samblio pradėjau rinkti vaidy- 
las “Mokyklos Draugams”, pa
kviečiau ir Adelę kuriai pasky
riau Tonės vaidmenį. Bet deja,
tada šeimos reikalai nebeleido Likę Tave minėsim ilgai geru

‘ ' '' ■' T' ir pagarbos žodžiu. Temūnie.
Tau ramybė ir atilsis TENAI.

J. Kaributas

Mitkienė su vyru Juozu ir Vio
leta Giedgaudienė, kurią ji taip 
mylėjo. Miela Adelė, ilsėkis ra
mybėje atidavusi didelę duoklę j 
išeivijos lietuviškam kultūros 

[dirvonui. Tu sielojais lietuvy
bės išlaikimu, lietuviškos kul
tūros puoselėjimu bei jos palai-[ 
kymu iki paskutinio atodūsio. I

to vaidmens jai suvaidinti. Po 
ketvirtos repeticijos Adelė su 
ašaromis akyse atsiprašinėjd ir 
man jos buvo labai gaila. Nors 
daugiau Adelė nebevaidino, bet 
gyvai domėjosi lietuviškuoju te
atru, priklausė 75-tos kuopos 
susivienijimo organizacijai ir 
joje daug dirbo. Pas Adelę ne
buvo prigijęs amerikietiškas 
žargonas, gal ir bus scenos dar- 
bas ją nuo’ tų silpnybių atbai- 
dės. Bendrai.-buvo susipratusi, 
apsiskaičiusi ir gal viena 
pagrindinių būdo savybių, 
atvirumas ir nevengimas, kad! 
ir neigiamai tiesai teisybę į akis; 
pasakyti. Visada korekt, bet šil-i 
tai sutinkanti kiekvieną žmogų ■ 
— artymą. Jei reikalas, širdin-; 
gus patarimus bei paguodą pas 
ją visada gausi. Tai buvo labai j 
šviesi tiesi-ir stati asmenybė ne-j 
mėgstanti dejuoti bei skųstis, i 
Gal už tai, ir ilgos patale, artė
jant paskutinei valandai, Ade
lė mokėjo viena viską pergyven
ti ir iškentėti.

Adelės laidotuvėmis pasirū
pino jos puseserė poetė Danutė

EUDEIKIS
GAIDAS-DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

The Ace Of Club Sandwiches

jos 
tai

Krikš. Demokraty Chica
gos skyr. susirinkimas

Š.m. gruodžio 2 d. 2 vai. popiet 
buvo Krikščionių Demokratų 
Chicagos skyriaus susirinkimas.

Pirm. J. Jokubka atidarė su
sirinkimą. Pirmininku pakvietė 
St. Rauckiną, sekretoriumi — 
ponią Peteraitienę.

ALTos pirm. dr. K. Šidlaus
kas padarė pranešimą aktualiais 
politiniais klausimais. Po to at
sakinėjo į paklausimus. P. Stra
vinskas pasisakė VLIKo ir ki
tais klausimais. A. Viliušis pa-i 
darė pranešimą iš Krikš. Demo
kratų Tarybos suvažiavimo. Dar 
kalbėjo kun. F. Kireilis, Ig. Pet
rauskas, J. Balčiūnas, ponia Du- 
bauskienė, Centro v-bos pirm. 
V. šoliūnas, dr. G. Jokubka ir 
valdybos pirmininkas J. Jokub
ka. Dalyvavo ir Centro valdy
bos narvs Pr. Povilaitis.

Susirinkimas buvo trumpas, 
Įdomus ir panagrinėti aktualūs 
klausimai. .Dalyvavo 34 asme
nys. Berods, visi dalyviai uni
versiteto lygio. Reikia sveikinti 
naują skyriaus vadovybę, su 
pirm. J. Jokubka ir ponia Pete- 
rait ene atstačiusią veikimą į 
normalias vėžes.

K. Paulius

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

DR. C. K. BOBELIS
Prostatos, inkstų ir šlapumo

■ takų chirurgija, 
...5025 CENTRAL.AVĖ

St. Petersburg, Fia. 33710
Tel. (813) 321-4200v

— NAŠLIŲ, Našljukiu ir pavieniu 
i asmenų draugiškas klubas gruodžio 
i 14-ta dieną, 7 vai. vak. šaukia na- 
' rius i metinį susirinkimų, kuris 
Įvyks Vyčių salėj'-. 2455 W. 47 St., 
Bus renkama nauja valdyba, apta
riami svarbūs einamieji reikalai, 
banketo komisijos pranešimas. Po 
susirinkimo vaišės. Visi nariai kvie
čiami gausiai dalyvauti.

V. Cinką, sekr.

'•FRKRAUSTYMAI

LeidimM — Mln« apdraud* 
7FMA KAINA .

LAST YEAR 2,450 SCHOOL
AGE CHILDREN BKTWRCI* 
TH> AGS4 OP S AND kA 
WERE KILLED BY MOTOR 
VEHCLE* MYNE Ui- 
Charles m. mayw, 
PRESIDENT OP THE CMJCAOC 
MOTOR CLUB, A*K» DRiVfRS 
TO BE ESPECIALLY ALERT 
FOR CHILDREN MOW THAT 
SCHOOL 1$ M SESSION

MOVING
Apdrausta* p*rkrau«fyma*

U frwfrtv

ANTANAS VILIMAS
tel 374-1 M2 ertw 376-5«*6

Psst ... looking for a good sandwich tip? Place your bid with 
Fiesta Stack-Ups, a club sandwich variation from the Kraft 
Kitchens. Open with Miracle Whip salad dressing, “The Bread 
Spread,” on a triple deck of toast. It adds smooth flavor to a 
full house of luncheon meats, green pepper, cabbage and 
jalapeno pepper process cheese food slices.
For easy serving, cut the decks into triangles and secure with 
picks. When friends call, deal them Fiesta Stack-Ups, a sur£ bet 
for lunch or party time.

Fiesta Stack-Up
1-1/2

12
6 
6

1

18

cup Miracle Whip 
salad dressing 

white bread slicef, 
toasted

ham slices 
tomato slicesĮ ♦ .L HJ Him CHM AM

t

cups shredded cabbage 
summer sausage slices 
green pepper rings 
Kraft jalapeno pepper 

singles pasteurized 
process cheese food 

one slice of toast with salad

6
12

For each’ sandwich, spread 
dressing; top with ham slice, 2 tomato slices, 1/4 cup
cabbage, second slice of toast, 2 summer sausage slices, 
green pepper ring, cheese food slice |and third slice of toast 
spread with salad dressing. Cut into triangles; secure with pick?
6 sandwiches

Chicagos
Lieta vii;

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

AM8ULANSO 
PATARNAVIMAS

TURiME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVE. TeL: lArds 7-S401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, ŪL TeL: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. TeL: YArds 7-1138 -113$

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Ill. 974-4416

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

——■—— ■! HM llll

SOPHIE BARČUS
RADIJO iiIMOS VALANDOS
Vltwt II

1499 ML A. M.

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

Vedėja Aldona Daukus

Telaf.: 4-2411

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

A “Lietuvos Aidai’
^5. „KAZt 8RAZD2IONYT4

Proorim^t v*d4[>

Kasdien nuo pirmadienio It? 
penktadienio 9 vaL vak.

Visos laidos iš WOP 4 rtotiea 
banga 1490 AM.

St. Petersburg, Fla., 5:30 vaL P.P 
iš WTIS stoties 1110—AM bangi

2646 W. 71st Street 
Chicago, Illinois 6062?

Telef. 778-5374
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,yra tikri, kad partietį vežant 
'niekas negali pasipainioti, visi 
‘turi pasitraukti. Tik Michail 
lAndrijevič Susiov neleidžiąs šo-

. • . • • fenui greičiau važiuoti, negumetu amžiaus, pats Jauniaus asi. , , . , . ., įstatymo nustatytas 3.) mvl.ii I olitbiuro narvs. numatytas;,- . . . ‘ . greitis. iKosygino vieton, prarado par-i 
lijos pasitikėjimą.

Buvęs "Luržuoazinis 
kis. Naudodamasis savo part.re 
galybe, iš muziejaus pasiskoli
nęs carinės Kateriuos didžie ios 
lėkštes ir visą servizą savo duk
ters vestuvėms. . Vestuvininką: 
taip įsilinksminę, jog tų bran
gių istorinių lėkščių ir puodukų (palaimi 
dalį sudaužė. Muziejus, kurs (jėgos vyras, 
vestuvėms tuos indus paskoli
no, turėjo šauktis europiečių 
specialistų, kad padėtų išgelbė
ti. ką'dar galima iš Šukiu sukli
juoti. Sakoma, po to visagalis 
Suslovas stojo prieš Romanovą, 
kad nepatektų į Kosygino vie
tą.

Gruodžio 2 d. Dan Fisher 
straipsnis L. A. Times skirtas 
Suslovo galybės aprašymui. An
gliškai pirmoji antraštė: “Sus
lov Durable in Powerful Role-’, 
antrinė: “Kremlin Ideologist 
Also Figures as Kingsmaker”.

Pradedama pastaba, esą, 
amerikietis nustebo matydamas 
Maskvos gatve 35 mylių greičiu 
važiuojanti, šoferio valdomą il
gą, juodą limuziną “Zil”. Tokius 
limuzinus teturi tik aukštieji 
partijos nariai, o kai juos šofe
ris veža, tai važiuoja dvigubai 
greičiau, negu Įstatymu leistas 
greitis. Partijos narių šoferiai

( Atkelta iš 4 psl.)
Maskvos rašė, jog Leningrade 
ktuministu partijos bosas Grigo 
rijus A’aslljevič Romanov, 51

Namai, Žemė — Pardavimai 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Ž»mė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALI

i Susloxas 77 metų, antras ga-; 
nuctv-Hingiausias iš 11-os PolitbiuroĮ ■ ! . , I

raitų, p.r mas po Brežnevo’. Sa-į 
j koma, jis suorganizavęs sąmok-t 
Idą Kruščevui nuo valdžios pa-; 
i šalinti. Kas teužims sergančio] 
Brežnevo vietą, jei tik dar bus: 

stovas, paims tik su jo' 
imi. Tai paslaptingos’ 

Yra keliavęs į užsie-i 
nį, bet Amerikoje nebuvo. Ven-i 
gia amerikiečius politikus susi
tikti, 1971 m. jis kalbėjosi su j 

respubiiko'nu senatorium Hugh i—------- ------------------- ---------
Scolt, o.po to su amerikiečiais st;il,„0 1?:kais ■
nesusitiko, nesikalbėjo. jtrockistus ir Urale padarė par-

Partijos nariu nuo 1921 m.,, . • , •_ , ,, . x . itijos valymą. 1914 metais, kaipDabar naslys, asketas, turi vie- T>- L “ « /• , •A ’ ’ iDan Risher rašo (ir kaip spau-na anuka. Nuo 194/ m. partijos: , . •. . • . -• x ,.. . 1 J sda skaita lietuviai žino), buvoideologistas. Sėkmingai isgvve-; • . . T ■ . i •, 7. i pasiustas i Lietuva, kaip par-no Stalino žudynių laikus. Sako- ‘ .. . .•itijos vadas, įgyvendinti sovieti
ni režimą po1 nacių okupacijos 
ir numalšinti partizanus (origi
nale — dissidents), kurie sva
joje sugrąžinti Lietuvai nepri
klausomybę.
, 1956 m. Suslovas buvo pasiųs-

prieš per turistus ir per užsienio ra
diją daro Įtakos jauniems žmo
nėms.

J. Klauseikis
'J

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I:

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

LIETUVIŠKAS RESTORANAS su 
namu ir visais moderniais įrengi
mais Marauette Parko centre. Leng
vos pirkimo sąlygos, labai geras biz
nis, reta proga.

ŠIMAITIS REALTY

ma, jog, nežiūrint jo aukštos 
galios, mažai tesąs nusipelnęs 
partijos ideologijai, nieko nau
jo neįnešęs. Kruščevas jį net 
nekultūringu pavadinęs. Tačiau 
gabiai varąs propagandą. Nuo 
vaikų darželio mažiukai prade-1, • tr •• i, ... .. ., Įas j Vengrija po kruvinos rė
dą daklamuoti eiles Lenino-: >• * •• .• ■ ,, ,., , ... , Ivohucijos sovietini valdymą at-
Markso garbei ir tos komunis-kičo ___ ,•«;___
tinės ideoldgijos apsčiai teikia
ma suaugusiems per spaudą ir

statyti. 1968 m. raudonajai ar
mijai į Čekoslovakiją veržian
tis Suslovas prieš tai rekomen
davęs “taikiu’’ būdu, be inva
zijos, čekus į Po’litbiuro rankas 
paimti.

Detentės šalininku esąs, nes 
pramatąs, kad tarptautinis atly- 
dis duoda naujų galimybių ko-

■ munistų tikslams įgyvendinti. 
] Remia karinės galybės stiprini- 
!mo išlaidas, o gyventojų maisto
ir kiti reikalai esą jam antroj 
vietoj po militarinių išlaidų. 
Smarkus rusų nacionalistas. Da
bar Sovietų Sąjungoje rasų 
tauta yra mažumoje, bet Suslo- 

Jvo siekimas esąs ir tefliau “di-
■ džjį rusą” išlaikyti vadovau
jančiose pozicijose. Esąs ir žy
mus nusistatymu prieš žydus 
sionistus.

Tuo tarpu Suslovo esanti di
džiausia problema — jo propa
gandos mašina negali sulaikyti 

Visi lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas sovietinio jaunimo nuo- užsikrė- 
**'’ ■*“ * " ‘ timo užsienio idėjomis, kurios

Svarus Suslovo žodis buvęs 
1948 m. Jugoslaviją iš komin-

>1 IIIIIHIIII IIIHII Jlllli II III UIJ

TERROS PREKYBA
Iki Kalėdų atdara ir sekmadieniais nuo 12 iki 4 vai. popiet. 
Gausiuose Kalėdoms dovaninių prekių rinkiniuose žymią 
vietą užima dail. A. Petrikonio paveikslai ir puikios medžio 

inkrustacijos, išpuoštos Įvairiais tautiniais motyvais.

3235-37 W. 63 St., Chicago, III. 60629 
Tel. (312) 434-4660

PLATINIMO VAJAUS ANTROJI FAZE
savo asmenišką dėmėsi, gerai su jomis susipa
žinti ir jas užsisakyti.

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

— Ponia Elena Kundrotas iš 
Marquette Parko laišku papra
šė atsiųsti Naujienas susipaži
nimui. Nepraėjus nė 10 dienų, 
ji užsisakė dienrašti vieneriems 
metams. Dėkui. Visi lietuviai 
kviečiami atkreipti savo asme
nišką dėmesį Į Naujienas bei jų 
platinimo vajų, gerai su jomis 
susipažinti ir pareikšti savo as 
menišką nuomonę jas užsisa
kant.

— Lietuvių Pensininkų S-gos 
valdyba ir nariai sveikina dien
raščio Naujienos darbuotojus 
su ateisančiomis Šv. Kalėdų 
ir Naujų Metų šventėmis ir 
siunčia kuklią $40 auką dien
raščiui Naujienoms paremti. Ra 
štą pasirašė S-gos pirm. S. Va- 
nagūnas ir iždininkas J. Blažys. 
Dėkui valdybai ir visiems są
jungos nariams.

— Pranas Kavaliauskas iš 
Bridgeporto apylinkės pasveiki
no Naujienų skaitytojus, ben
dradarbius ir darbuotojus arte 
j ančių švenčių proga, savo lankė 
jimus atlydėjo $25 auka dien
raščio paramai. Dėkui.

— Jurgis Mejeris iš Melrose

SIUNTINIAI I LIETUVĄ <
MABUA NORE1KTENIMINI

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

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus j plati- 
nimo vajaus talką!

2608 West 69th St, Chicago, UI. 60629 « TeL WA 5-2787

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDELIŲ

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

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69fh St., Chicago, III. 60629. — TeL WA 5-2737

1739 S. HALSTED ST.
CHICAGO, IL 60608

r

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

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo_____________ _ kuris
yra naujas skaitytojas. Priede _____  dol.
Pavardė ir vardas______ ________________________________
Adresas------------------------------------------------------------------ ------

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė ___________________

9 Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą h 
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus___ dol.
Pavardė ir vardas-----------------------------------------------------------

d re? as — ■ ■ .......... .....,. —- — . ------------ | _,

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

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

ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

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

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

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

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

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

SLA— vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik S3.00 metams.

SLA — kuopų vyra visose lietuvių kolonijose. Kreipkitės 
J savo apylinkės SLA kuopų veikėjus, jie Jums 
mielai pagelbės i SLA Įsirašyti.

Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
New York, N.Y. 1000]

307 W. 30th St.
Tel. (Hi) 543-we

Parko, pratęsdamas prennumer 
ratą atsiuntė $10 auką. Anta
nas Andriulionis iš So Bostono, 
atsiuntė $4, o’ A. Piesina iš Chi
cagos atsiuntė $2 už kalendo
rių. Dękui visiems.

— Jonas Margo iš Toronto ga
vo ankstybą kalėdinę dovaną.] 
Jo miela duktė Julija, sveikin
dama savo mielą tėvelį artėjan
čių Kalėdų proga, pratęsė jo 
prenumeratą vieneriems me
tams. Ji rašo, kad jos tėvelis
mėgsta Naujienas ir jas pers-,Įvairi apdrauda —INSURANCE

. BUTŲ NUOMAVIMAS—paren-

Notary Public 
Insurance, Income Tax 

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

839-1784 arba 839-5568.

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY

kaito nuo pradžios iki pabaigos

— Stasys šimoliūnas, Detroi
to lietuvių visuomenės veikėjas, 
atsiuntė tokį laišką: “Esu pen
sininkas. Nesu Naujienų prenuį 
meratorius, bet esu Naujienų! 
ckaitvfc’Ps maYtnl Gers proga lietuviams porai ąrSKaiutOjas. Jas gauna ma^o,viengungiui( norinčiam apleisti Chi- 
šeimos narys. Siunčiu 15 dole-Įcagą. Savininkas parduoda gražią 
nų ne Kaip auką, o kaip skaity- ■ jr vįenos* niašinos garažas. Gražus 
tojo skolą. Teskaitantieji kitą! namo rūsys su įrengtu baru, 2bl. nuo 
spaudą, ir kartu neskaitantietie-j^1^^ Buffalo!’ Mich?' TeL 
ji Naujienų, neturi tikro vaizdo. (616) 369-3673.
Amerikos lietuviu visuomenės 
gyvenimo ir rūpesčių?’

— St. Petersburgo Lietuvių 
klube ruošiamos bendros Kū-iI 
čios. Vietas užsakyti pas A.1 
Kamienų arba klubo salėje pie-! 
tų metu. Kaina $6. Taip pat 
klubas rengia Naujų Metų suti
kimą gruodžio 31 d. Pradžia 9 
vai. vak., bilietų kainos po 
$12.50 asmeniui.

— Dr. J. Mačionienė išrink
ta St. Petersburgo lietuvių . ra
dio rėmėjų sambūrio pirminir- 
ke, J. Dirginčius, A. Grabaus
kas ir A. Krulikienė išrinkti 
valdybos nariais. Revizijos kc- 
misijon išrinkti: kun. K. But-Į 
kus, T. Miglinas iir J. Vaičai
tis. ,

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago 

Tel. 767-0000.

DĖMESIO!

j sen. Edward Zorinsky užtikri- 
! nima.

— Kazys šimulis ir žmona iš 
Marquette Parko išvyko į žie
mos rezidenciją Juno Beach 
apylinkėje, North Parai Beach, 
Fla. Stepas Pranėnas pakeitė 
buto adresą Brighton Parke.

— A. Balčytis širdingiausiai 
sveikina gimines, bendramin
čius, Tėvynės Sargo prenum., 
draugus ir pažįstamus Šv. Kalė
dų ir Naujų Mėtų proga ir linki 
kuo sėkmingiausių 1980-ųjų me
tų. Vietoje siuntinėjimo atviru
kų, paaukojo Popiežiaus Leono 
XIII Literatūriniam Fondui.'

(Pr.) '
— Artėjant Kalėdoms ir Nau

jiems Metams Naujienos priima 
kalėdonius sveikinimus bei skel

bimus iš privačių asmenų, orga-

— Tomas Labanauskas, Phil
lips - Labanauskas , laidoj ino 
įstaigos savininkas, yra įsigijęs 
specialius 1980 metų kalendą- nizacijų ir biznio institucijų, 
rius, kurie primena Popie
žiaus Jono Pauliaus II apšilai.- 
kymą Chicagoje. Juos galim \ 
nemokamai gauti Phillips-L. - įleistas specialus kalėdinis nume- 
banauskas įstaigos raštinėj 
3307 So. Lituanica Avė.

Sveikinimai vietoje kortelių bus 
spausdinami tuojau šiame sky
riuje už atsiųstų auką. Bus- iš-

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos 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

A. T V E R A S
Laikrodžiai ir brangenybės

Pardavimas ir Taisymas
2646 West 6<Hh Street
Tel. REpublic 7-1941 

<■ — --------------------------------

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. N EDAS, 4059 Archer Avė.
Chicago, HL 60632. Tel. YA 7-5980

' M. ŠIMKUS
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitoki blankai.

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

»T*Tt »**■

(MSUlAMCt

Statę įFarm ,F»fę and; Casualty-.Company

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

Kalbame lietuviškai 
TeL 476-5635 

b ■ .......

——
Advokatas

GINTARAS P. ČEPĖNAS
Darbo valandos: nuo 9 vai. ryto 

iki 6 vai. vak. šeštadienį nuo 
9 vai. ryto iki 12 vai. d. 

D* pagal susitarimą.
TeL 776-5162 arba 776-5163 

2649 West 63rd Street 
Chicago, DI. 60629

— Balto vajaus rinkliava S . 
Petersburge, eina Į pabaig.-. 
Balto' skyrius prašo ashieni.:, 
kurių rinkėjai neaplankė, į- 
teikti auką klube Balto pirm. 
J. Valauskui, O. Galvydien. i

— Marquette Parko Lietuviu 
Namų Savininkų draugijos na
rių susirinkimas įvyks gruo
džio 21 d. penktadienį, 7 vai. 
vak. parapijos salėje, 6820 So. 
Washtenaw Av. Bus renkama 
nauja 1980 metų valdyba. Pra-

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

TOOL & DIE MAKERS
Wire & metal fabricator. Four-slide 
machine tooling experience prefered 
but not required. Single shift Over-

arba ižd. V. Kriaučiūnui. šome narius gausiai dalyvauti. time possible. Apply in person or

— Naujų Metų sutikim: : 
ruošiamas Lietuvių Bendru -

St. Patlaba, vicep. call 476-7600
JOHN AMANN SONS CO., INC.

menės Los Angeles skyriaus bu:: 
gruodžio 31 d., pirmadienį, t> 
vai. vak. šv. Kazimiero para
pijos salėje. Vietas rezervuoj : 
O. Razutienė ir R. Bužėnas.

—Chicagos pašto viršininką ; 
pranešė, kad įvairių daiktų lx 
prekių varžytinės bus antri - 
dienį, gruodžio 11 d., 8:0 va? 
ryto Pašto rūmų 400 kamb 
358 W. Harrison St,

— Antanas Brokevičius i s 
Brighton Parko, daugelio lieti • 
viškų klubų veiklus narys, sta • 
ga susirgo. Gydosi Central Con 
munity ligoninėje 229 kamb.

— Stepas Paulauskas, Cicere 
Ilk, parašė daugeliui senator! 
laiškus dėl rezoliucijos nr. 2( 
priėmimo. Jis gavo iš Senato 
užsienio reikalų komiteto nar o

Vyčiy Kūčios gruod. 16 d.
Vyčiai seniorai š.m. gruodžio 

3 dieną 6:30 vai. vakare Vyčių 
salėje turėjo susirinkimą. Svars-1 
tyta Kūčių parengimas (Kūčios' 
įvyks gruodžio 16 d. 3 vai.) ir 
kiti aktualūs klausimai. Dalyva
vo 18 asmenų.

Po to įvyko apskrities Vyčių 
susirinkimas. Pasiliko ir dalis 
seniorų. Iš viso buvo apie 40 
asmenų.

Valdybos nariai išdavė rapor
tus, svarstė einamus reikalus ir 
prašė rašyti ir rinkti parašus 
po Atstovų Butų rezoliucija 
Nr. 200 (Senato Rez. Nr. 54), ku
ri reikalauja laisvės okupuo
toms Pabaltijo valstybėms. Vy
čiai dirba kontakte ir remia

5809 S. Oakley 
Chicago, IL. 60636

— Leonardas Tumevičius iš 
Stoney Creek, Ont., Toronto 
universiteto muzikos mokyklos 
studentas, laimėjo 2-trą vietą 
tarptautinėse akordeonistų var
žybose Sannea mieste, Prancū
zijoje. Muzikos mdkyklą jis lan
ko antrus metus.

ALTą. Jie daugiausia prisidėjo

6 — Naujienos, Chicago, HL —

prie ALTos įsteigimo.
Pirmininkavo J. Samaška, 

sekr. — p-lė Sankutė. Vyčių nu
sistovėjusi tradicija: susirinki
mus pradeda ir baigia malda. 
Buvome pavaišinti kavute. Man 
reikėjo išvažiuoti, tai susirinki
mo pabaigos nelaukiau. ’

K. Paulius x

Monday, December 10, 1970 z.




