
26540

Library of Congress
Periotftwl OTdWbn 
Washington, D. C.

The First and Greatest 
Lithuanian baily in America 

ysjįjfigNp^
The Lithuanian Daily News 

Published by The Lithuanian Newt Publishing Co., Iog.

1739 So. Halsted Street, Chicago, III. 60608 
HAymarket 1-6100

Over One Million Lithuanian 
In The United States

THE LITHUANIAN DAILY NEWS 
------------------------------- ------------------------------------------------------------------—__________*___ y; •
VOL. LXVI Price 20 c- Chicago, Ill. — Trečiadienis, Wednesday/December 12, 1979 Nr. 287

IRANO KURDAI IŠSIKOVOJO
SAVO KRAŠTUI AUTONOMIJA

4-

KURDŲ LAISVĖS TROŠKIMAS YRA DIDESNIS IR GALIN
GESNIS Už CHOMEINIO REVOLIUCINES IDĖJAS

TEHERANAS, Iranas. — Kai 
Chomeini ir jo karingi revoliu
cionieriai, užėmę JAV ambasa
dą Teherane, veda nervų karą, 
atrodo, kad kurdai išsikovojo 
savo kraštui autonomiją. Di
džiausia kurdų koncentracija 
yra kalnuotoje šiaurės vakarų 
Irano srityje. Ten, New Jersey 
valstijos didumo plote, gyvena 
apie 4 milijonai kurdų. Savo 
kraštą jie vadina Kurdistanu.

Kurdai yra sena centrinės 
Azijos nomadų kilmės tauta, 
mahometonų tikybos. Už krašto 
autonomiją jie pradėjo kovoti 
prieš Antrąjį Pasaulinį karą-. Jie 
padėjo mulai Chomeini įsigalėti 
Irane. Tačiau jis kurdus pava
dino Amerikos agentais ir pa
siuntė juos nuginkluoti savo re
voliucines jėgas ir kariuomenę, 
o taip pat revoliucinius teismus, 

-kurie šaudė net kurdų moteris 
ir vaikus. Prieš kurdų partiza-‘; 
nuSį pratusius kariauti ir ma-
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nevruoti kalnuotose vietose, ka- va]dė Korėją:'Konstitucxja jam
riuomenės veiksmai buvo ne
sėkmingi. B

Tikrumoje Islamo respublikos Į 
konstitucijos, projekte buvo mi
nimos kurdų autonominės tei
sės, bet Chomeini, perrašydamas 
konstituciją, tas teises panaiki-Į 
no. Kurdų vadai — šeichas Ez- 
zedin Hosseini ir Abdul Rah
man Gassemlou būvo už akių 
pasmerkti mirtimi. j

Negalėdamas jėga ir teroru- 
kurdų nugalėti, Chomeini pa-j 
siuntė taikos delegaciją, vado
vaujamą Dariush ForOuhar. Jis 
tariasi dėl kurdų autonomijos, 
o Gassemlou paskelbė paliaubas.«

Svarbiausios kurdų gentys Į 
yra azerbeidžaniečiai, kuzista- j 
niečiai. turkomanai ir balutie- 
čiai. Kurdų gyvena Irake, Tur
kijoje, Sov. Sąjungoje ir Siri
joje. Manoma, kad jie taip pat1 
reikalaus autonomijos. j

i

Dingo $20 milijonų 
vertės satelitas

CAPE CANAVERAL, Fla. — 
Ketvirtadienį į erdvę iškilo 20 
milijonų dolerių vertės satelitas! 
Satcom III, turėjęs padėti per-j 
duoti televizijos žinias ir geres
nius teatro-veikalus, bet nepa-j

' vyko jį nustatyti žemės orbit o-J vogt1’
je. Iškilo į reikalingą aukštumą, j Panašios nuomonės yra ir kiti 
bet vietoj žemės orbitos, sateli-lšių mokyklų administratoriai, 
tas pasirinko labai mažai lenktą;
eklipsinę formą.

■
Gruodžio 12: Marija O., Alek-| 

Sandras, Vainė, Gruodis, Gil- 
mintas.

o ,. . , n m i -j-- • a oa ro vadovybę, kad padėtų jiems, Chomeini.
au e e a , x ziasi . . nustaty|^ kw tas satelitas ga-J ,Zia Nasry tvirtina, kad mula 

Oras vėjuotas, šaltesnis. . lėtų dabar būti ir kur jis skrieja.- Chomeini gali paleisti visus am-

Korėjos prezidentas 
parinko premjerą

SEOUL, P. Korėja. — Naujai 
išrinktas prezidentas Choi Kyu 
Hah pasirinko ekonomistą Šin 
Hyon Huaką premjero parei
goms. Iki šio meto Šin Hyon 
Huakas buvo Korėjos, ekonomi
nio plano ministeris. Jeigu jis 
pajėgs sudaryti planą ūkio rei
kalams tvarkyti ir susiras gabių 
ministerių krašto reikalams ad
ministruoti, tai tada Korėja ga
lės modemiškai tvarkyti visus 
valstybės reikalus.

Visi yra įsitikinę, kad dar šią 
savaitę premjeras Šin pajėgs 
sudaryti naują kabinetą iš nau
jų žmonių.

Buvęs Korėjos žvalgybos vir
šininkas teismui prisipažino, 
kad jis pats nušovė prezidentą 
Park Ch. Heę. Jis priėjo įsitiki- 
nimo. kad. Patk labai jau- ilgai 

kelis kartus patarusi nusileisti. 
Jokių kitų motyvų žvalgybos 
viršininkas neturėjęs. Jis norė
jęs kraštui padaryti gero, nušau
damas ilgametį prezidentą.

Chicago turės atiduoti 
$3 milijonus

WASHINGTON, D.C. — Fe
deralinė vyriausybė pareikala
vo, kad Chicago švietimo komi
sija tuojau grąžintų $3.1 mili
jono dolerių, kurie buvo išleisti 
ne tiems'tikslams, kuriems jie 
buvo skirti. Federalinė vyriau
sybė skyrė minėtus pinigus, kad 
jie būtų sunaudoti padėti ne
turtingiems ir atsilikusiems mo
kiniams, tuo tarpu Chicagos 
švietimo tvarkytojai juos išlei
do kitiems tikslams. Dokumen
tai rodo, kad pinigai buvo su
naudoti nėščioms mergaitėms, 
gyvenusioms šeimose, šių pini
gų paskirtis buvo visai kitokia, 
negu dokumentuose pažymėta.

Tuo tarpu Chicagos superin
tendentas Joseph Hannon ne
mano, kad Chicagos švietimo 
tarybai šiuos pinigus reikės 
grąžinti, nes jie nebuvo sunau
doti blogiems tikslams, nepa- 

panašiems tikslams išleidę gau
tas sumas.

— Prezidentas Carteris prašo 
Kongresą skirti daugiau pinigų 
badaujantiems žmonėms Azijoje 
ir Afrikoje sušelpti.

Satelitą iškėlusieji inžinieriai 
labai blogai jaučiasi, nes toks 
brangus satelitas dėl sulėtėjusio 
pakilimui motoro dabar gali nu
plaukti į neišmantuojamą erd
vę, kur jau neatliks savo tikslo.

Inžinieriai kreipėsi į JAV ka-

Baigiasi šiltos ir gražios rudens dienos. Jau artėja sniegas 
iš šiaurės ir vakarų sričių.

AFGANISTANE SOVIETU VALDŽIA TURI
25,000 KAREIVIŲ IR PATARĖJŲ

PASKUTINIAIS 19 MĖNESIŲ AFGANISTANE ŽUVO 
250,000 AFGANISTANIEČIŲ, TVIRTINA ZIA NASRY

NEW.DELHI, Indija.',— Da
bartiniu metu Afganistane yra 
25,000 Sovietų karių specialistų 
ir patarėjų, kurie padeda nau
jam prezidentui valdyti kraštą 
ir įvesti naujas reformas, prieš 
kurias visomis jėgomis prieši
nasi afganistaniečiai, pareiškė 
maištininkų vadas Zia Chan 
Nasry.

— Per paskutinius 19 mėne
sių nauja vyriausybė išžudė 
250,000 afganistaniečių, buvusių 
vyriausybėje, kariuomenėje, po
licijoje ar bet kurioje valstybės 
tarnyboje. Daugiausia nukentė
jo afgaistanieči«i kai dabartinės 
vyriausybės daliniai pradėto ko
vą prieš ūkininkus, galinčius 
pakenkti susisiekimui. Sovietų 
patarėjai vra policijoje, kariuo
menėje ir valstybės įstaigose. 
Rusai valdo tankus ir aviaciją. 
Afganistanas neturėjo savo 
aviacijos ir tanku.

NASRY VADOVAUJA
LAISVĖS KOVOMS

Zia Chan Nasry yra Afganis
tano laisvės kovotojų organiza
cijos pirmininkas. Kiekvienas 
šios organizacijos narys yra pa
siryžęs išvyti Sovietų karius iš 
Afganistano ir sunaikinti H. 
Amino įvestą santvarką. Prezi
dentas Amin kalba apie Islamo 
tvarką, bet tikrumoje jis įvedė 
sovietinę tvarką. Panašią tvar
ką Irane siekia įvesti mula 

basądoje laikomus amerikiečius. 
Joks Korano įstatymas neliepia 
visą laiką laikyti kalėjime 50 
amerikiečių. Koranas turi para
grafą apie toleranciją. Mula 
Chomeini gali šitą klausimą vie
šai paskelbti ir visus amerikie
čius paleisti. Amerika pirmau
ja kovoje už laisvę, ji ir šian
dien remia visas valstybes ir 
tautas, kurios siekia Teherano 
laisvėje ir tolerancijoje. Zia 
Nasry yra Įsitikinęs, kad Afga
nistanas bus laisvas.

Maskva uždraudė Žmo
gaus teisių dieną

MASKVA. Rusija. — Sovietų 
Sąjungos sostinėje grupė disi
dentų norėjo paskelbti Žmogaus 
teisių dieną. Jie keliais atvejais 
kreipėsi į miesto savivaldybę 
parinkti tokiai dienai datą, bet 
niejo jie neišsiderėjo. Vakar 
Maskvos centre susirinko būrys 
disidentų, kurie paskelbė Žmo
gaus teisių dieną ir pradėjo pa
sakoti, kokios svarbios yra pa
grindinės žmogaus teisės, kaip 
visiems reikia jas ginti.

* Visai kitokios nuomonės buvo 
sovietų policija. Į savivaldybės 
aikštelę atvyko apie šimtas so
vietų policininkų, atsivežė kelis 
sunkvežimius, apsupo visus aikš
tėje buvusius disidentus, suso
dino Į sunkvežimius ir išsivežė.
Kur išsivežė, tuo tarpu dar ne
aišku, bet visiems suprantama, 
kad policija išdėstė, kas Rusijoje

Nauias įspėjimas 
mulai Chomeini

WASHINGTON, D.C. — Pir
madienio vakare mulos Cho- 
iremi vadovaujama Islamo ta
ryba gavo naują Įspėjimą iš 
Amerikos. Chomein.ui aiškiai ir 
nedviprasmiškai pranešta, kad 
Amerikos pileči'i vilkimas į 
’’priešimpe ial’siinį” ar ‘prieš- 
sion’st nį" teismą bus lydimas 
stipriomis reo-e alijomis prieš 
iraniečius. JAV netoleruos jo
kio specialaus ‘‘teismo”.

Jeigu Irano yaldžia ruošia 
“parodomuosius” teismus, ku
riuose bus rodomi amerikiečiai, 
tai JA. V gali imtis represijų 
maisto sustabdymu. Šis reika
las buvo svarstytas Saugumo 
‘■aryboje'. kurio svarstyme daly
vavo pats prezidentas, patarė
jas Zbigniew Brzezinski ir kiti 
atsakingi pare’gūnai.

Brzezinskis taip pat pastebė
jo. kad JAV gali panaud 
karo jėgas blokadai, jeigu Ira
no vyriausybė vilkins 50 Ameri
kos piliečių atidavimą.

Mulai Chomeini labai 
_nepatįnkajCarteris
TEHERAN'ė. Tranas. — Mu

la Chomei lemėgsta. jei 
kišasi ’ ^rano reikalus bei jis 
Dats amerikiečiams .iKimu me
tu pataria neb‘\ .ūkti preziden
to Carterio. Ne tik pataria nebe- 
rinkti, bet pataria išmesti iš 
orezidentūros.

Chomeini nežino, kad jis ne
turi teisės kištis Į Amerikos vi
daus reikalus. Jeigu jis iš tik
rųjų agituotų amerikiečius ne
balsuoti už Carterį, tai krašto 
<?yventojai pasielgtų atvirkščiai. 
Iranas pamažu žygiavo demo
kratijos kryptimi, bet Chomeini 
grįžta į juodžiausią praeitį. Ira
no studentija, praleidusi metus 
kitus Amerikos universitetuose, 
nesupranta, kaip Chomeini gali 
dabintis j u o d osios gadynės 
plunksnomis, kada visas kultū
ringas pasaulis eina pažangos 
kryptimi. Chomeini netikėjo, 
kad prez. Carteris bus toks 
griežtas priešas bet kokios dik
tatūros.

Mere Jnno Bvrne 
ir sen. Kennedy

CHICAGO. Ill. — Jane Byrne 
norėjo ilgiau Chicagoje pasikal
bėti su senatoriumi Edward 
Kennedy, bet ji neturėjo laiko. 
Paskutiniu metu ji turi tiek 
daug svarbių reikalų, kad nega
lėjo išeiti iš savo įstaigos. Praei
tą naktį senatorius E. Kennedy 
sakė kalbas šešiose salėse, o me
rė By me vos suspėjo atvykti į 
paskutinę.

Chicagos miesto merė niekad 
nemanė, kad miestas turės tiek 
daug finansinių sunkumų. Di
džiausioji bėda yra su švietimo 
taryba. Gubernatorius Thomp
son nori padėti miestui išbristi 
iš skolų, bet tuo tarpu reikalas 
dar neaiškus. Anksčiau bankai 
noriai siūlė miestui paskolas.

turi teisę apie Žmogaus teises 
kalbėti. ■ - :

CIVILETTI ĮTEIKĖ JAV DOKUMENTUS
APIE DIPLOMATŲ PAGROBIMĄ

SEKRETORIUS CYRUS VANCE TARĖSI SU ITALIJOS 
IR VOKIETIJOS MINI-STERIAIS

HAGA, Olandija. — JAV ge
neralinis prokuroras Benjamin 
Civ.letti Jr. pirmadienį buvo 
nuvykęs Į tarptautinio Hagos 
teismo rūmus, kuriuose teismui 
įteikė JAV skundą prieš dabar
tinę Irano vyriausybę, pagrobu
sia JAV ambasada Teherane ir 
ambasados rūmuose buvusius 
tarnautojus. Prokurorą Civiletti 
į tarptautinį teismą pristatė 
JAV ambasadorė Olandijoje oo- 
nia Gert Joseph, kuri jį nuly
dėjo i teismo rūmus.

Prokuroras Civiletti įteikė 
skundą, paremtą tarptautinės 
teisės dokumentais, pasirašyto
mis sutartimis, aprašė ambasa
dos pagrobimą, ambasadoje dir
busių diplomatų pagrobimą, jų 
ilgus tardymus. grasinimus, 
pančiojimus ir nuolatinius šūka
vimus apie mirties bausmės 
vykdymus ir kitus pavojus.

Kartu su prokuroru Civiletti 
į Hagą išskrido ir prokuratūros 
tarp.tąųtįųėg ;^ęįsės specialistas 
Roberts B. Owen, gerai žinąs 
veikiančius susitarimus, pagrin
dines sutartis ir veikiančius pa
pročius.

Prokuroras nurodo tarptauti
niam teismui konkrečius įvy
kius apie dabartinės Irano val
džios tarptautinės teisės laužy
mus, suimtųjų kankinimus. ir 
grasinimus. JAV yra girdėjusios 
apie suimtųjų perkėlimą iš am
basados į kitas vietas, bet iki šio 
meto neturinčios oficialaus pra- 
neš’mo ap'e dabartinę suimtųjų 
Amerikos piliečių laikymo vietą.

Prokuroras B. Civiletti prašo 
tarptautinį teismą tuojau svars
tyti JAV skunda ir nutarti isa- 
kyti Irano vyriausybei tuojau 
paleisti visus suimtus Amerikos 
piliečius ir atiduoti ambasadą 
amerikiečiams. Susirinkę tarp
tautinio teismo nariai išklausė 
Civiletti prašymą ir prižadėjo 
galimai greičiau spręsti JAV 
skunda, c-

Aukščiausias teismas telegra
ma pranešė Irane vyriausybei1
apie Amerikos įteiktą skundą 
urieš JAV ambasados pagrobi
mą ir diplomatų bei Amerikos 
piliečių suėmimą. Užsienio rei
kalų’ministeris tuojau atsakė 
dviem telegramom. Pirmoje pa
sakė, kad Irano vvriausvbei rei-

V

kia laiko klausimui pastudijuo
ti ir apsvarstyti. Antroje tele
gramoje ministeris Gotbzadė 
tvirtina, kad amerikiečiai savo 
skunde paliestė tiktai klausimo 
pavirš’ų. Klausimas yra daug 
gilesnis. Irano vyriausybė yra 
pasiruošusi viską iškelti viešu
mon. Gotbzadė prašo leisti Ira
no valdžiai pasiruošti ir pasitei
sinti dėl JAV kaltinimų.

Bet prokuroras Civiletti pra
šo reikalo neatidėlioti, nes jau 
ir šiaip praėjo daug laiko nuo 
diplomatų suėmimo ir be jokio 
pagrindo laikymo studentų sau
gojamoje Amerikos ambasadoje.

Tuo tarpu sekretorius Vance, 
pasikalbėjęs su britų ir prancū
zų užsienio reikalų ministeriais

Tito priešingas maho- 
m e tonų radikalizmui

BELGRADAS, Jugoslavija. — 
Jugoslavijoje yra apie 3.5 mili
jono mahometonų. Dauguma jų 
gyvena Bosnijos provincijoje. 
Jie, kaip ir krikščionys, buvo 
persekiojami ir kritikuojami. 
Dabar mahometonai gauna val
džios pašalpas savo mokykloms 
ir mečečių išlaikymui, ko ne
gauna katalikai ar ortodoksai

Jugoslavų komunizmo teore
tikas Fuad Muhic pareiškė, kad 
kai kurie mahometonų vadai 
gėrisi įvykiais Irane ir puoselė
ja mulos Chomeini panislami- 
nes bei revoliucines idėjas. Gi 
neseniai Bosniją vizitavęs pre
zidentas Tito savo kalboje pa
reiškė kad bus imamasi griežtų 
priemenių prieš subversyvių 
dvasiuLJru aktyvumą. Tokie 
bandymai prieš brolybę ir- vie
nybę turi būti- sustabdyti pet 
griežčiausiais būdais pačioje jų 
pradžioje.

Laikraščiai kritikuoja Belgra
do mufčio pareiškimą, kad žmo
nės. kurie valso kiauliene, tam- 
pa gyvuliais, kuriuos jie valgo.

— JAV vakar prašė tarptau
tinį tribunolą Hagoje baigti 
pasaulinę krizę, kuri gali nuves
ti prie karo.

. -----------------------------------------------------------

— Nobelio Taikos premiją lai
mėjusi vienuolė Teresė visus 
pinigus atidavė raupsuotiems.

» - -------------------------

— Salvadoro sostinėje įvyko 
susirėmimas tarp policijos ir 
protestuojančių vyrų. Trys vy
rai buvo nušauti.

— Anglijoje susidūrė du grei
ti karo lėktuvai. Užmuštas vie
nas lakūnas.

Saugumo tarybos nutari
mai trumpomis bangomis tuo
jau pranešami Iranui, kad Cho- 
meini žinotu.

ir su premjerais, vakar atskrido 
į Romą susitikti su Italijos už
sienio reikalų ministerių bei 
premjeru. Trečiadienį jis pla
nuoja tai: Panoje ir pasimatyti 
su Vakaru V<>k;c?‘jos užsienio 
rr” • — Inisteriu ir kancleriu 
Z' ’ ’ Schmidt.

Vakarų valstybės yra pasiruo
šusios utis priemonių prieš 
Irano savavaliavimą, nes visos 
valstybės nenori patekti ameri
kiečių padėtin. Jos nenori, kad 
Irano vyriausybė suimtu Vaka- 
rų Europos diplomatus.

Europos valstybės sutiks im
tis apsaugos priemonių prieš 
galimą Irano valiutos visišką 
nuvertinimą. Galimas da’ktas, 
kad bus įšaldytos Trano sumos 
Europos bankuose Sekretorius 
noori imtis priemonių įkaitams 
paleisti. Iranas neturi teisės 
bausti diplomatų, kuriuos spe
cialia sutartimi prižadėjo gerbti.



'moderni mozaika ir magaryčios f
Dėsto RIMAS NERĮMAVICIUS

Posėdis
Gaidys, kurs meilės vis geidžia, 
Balandis, šarka ir višta, 
Cimbakvarka davatka
Susibėgo į sodybą
Aptarti naują valdybą.

šarka pirmoji prabyla: 
Darna jau mūsų čia yra, 
Gaidį, ir varną reik kviesti, 
Kad padėtį atitiesti.

Balandis pilkas burkuoja:
“Tikrai didelis pavojus — 
Viršininkas išdulkėjo,
Vadui laipsnio nepridėjo.”

Ainis geležinio vilko, 
Avies kailį užsivilkęs, 
Skuba, pluša Į sodybą, 
Sustiprint varlių žvalgybą.

Prie vartelių pasitinka,
Šaunus būrys bendrininkų: 
Gaidys, kurs meilės vis geidžia, 
Šarka ką apkalbas leidžia.

Pradėkim šios dienos puotą, 
Jau viskas čia paruošta — 
Gaidys turi gerą mierą, 
Konjaką, skačių seikėja.

Prašo į sveikatą gerti 
Ir plačiai širdis atverti.
Po stikliuką, po stikliuką — 
Ištuštėja galioniukas.

Visi skuba, nieks negaišta, 
Veidai, kūnas visiems kaista: 
Taip ir reiškiasi kultūra — 
Tokia jau mūsų natūra.

bendruomeninio principo”.
Tiesa, modernaus sionizmo 

kūrėjas Theodor Herzl nebuvo

dų asimilacijos su kitomis tau
tomis, tačiau dėl anti-semitiz-

“TTTKe mes jąutėmę parei
gą rūpintis, kad bolševikiškojo 
siaubo iš tėvynės išblokštoji tau
tos dalis nesutirptų svetimoje 
aplinkoje ir tarp svetimųjų, kad 
ji išliktų lietuviška ir politiškai 
paveiki. Buvo apsistota ant SIO
NIZMO idėją kiek primenančio

I-’eisii, visai ne
bentirake’eiv

(Skirsnelis iš Juozo švaisto knygos PETRAS 
ŠĮRVOKAS, 228 psl., kaina $2.75, gaunama Naujienose) 

f

fašistas. Jis net pageidavo žy- karieU

(Tęsinys)
Bandurskis buvo pritrenktas ir apglušintas. Jis 

klusniai viską atliko. Aplamdyta, krypuodama nusi- 
__________ Arkliai nebesiraitė iš dykumo, bet ėjo 
žingsniu, kaip avys galvas pakabinę, širvokas stovėjo

mo to esį niekados negalima bū- -ir ilgai žiurėjo įkandin. Jis irgi jautėsi pavargęs. Atsi-
tų pasiekti ir tik todėl reikią 
siekti žydų valstybės. Tačiau ki
ti sionistai, ypač “revisionistai’’, 
reikalavę sau visos iFalestinos, 
jau mažai skyrėsi nuo fašistų. 
Žinoma, DP. stovykloje gyven
dami mes galėjome jaustis kaip 
žydai viduramžių getuose, ta
čiau tas jausmas turėjo išnykti 
individualiai imigruojant į ki
tus kraštus. Prisipažįsta pats 
Sidzikauskas; ,

. . apsigevenęs JAV turėjau

dėjęs braukė prakaitą, vis iš naujo besiverčiantį. Bet 
buvo patenkintas ir džiaugėsi savo sieloje. Nutarė čia 
pat truputį pasėdėti ir užkąsti.

NAUJAŠ MOKSLAS, NAUJA VISKAS

Kitą rytą Petras atsistojo prieš kamerdinierių. 
Tas vėl kraipė ir apžiūrinėjo jį visą. Kaamerdinie- 
rius mažai tekalbėjo, bet griežtai. Išdidus, galingas pa
sirodė Petrui. Jis lygino kamerdinierių su pačiu Ban- 
durskiu ir negalėjo susivokti, katras jųdviejų didesnis 
ponas. Nors šiokia diena pasitaikė, bet kamerdinierius

Labas Nelabas

— Maiki. pons žemaitis vėl 
’kreipiasi Į vedu su patarimais: 
jis nori, kad vedu įsikištame į 
kitų korespondenciją.

— Ar tas pons Žemaitis iš 
Brighton Parko, Tėve?

— Tas, Maiki. Jis rašo, kad 
tūlas korespondentas, peikęs 
Naujienose kardinolą KodĮ, kam 

] ans lydėdamas • popiežių Joną 
Paulių II, pravežęs pro Mar
quette Parko lietuvių bažnyčią 
30 mylių greičiu, neduodamas 
progos nė peržegnoti. Lietuviai 
likę nepalaiminti. Kardinolas 
Kodis esą atkeršijęs lietuviams 
už Kazimierines Lietuvių kapi- 

Jnes. Prieš porą metų lietuviai 
|esą tų kapinių vyskupijai neat- 
siraše.

kaltinimas, 
geriau ne-

patari ger
ti a ignoruo-

BEŽDŽIONĖ IR AKINIAI

Beždžionei i senatvę akys susilpnėjo, 
o iš žmonių ji kur girdėjo, 
kad galima tą bėdą pataisyti, 
t’k akinius tereikia įsigyti.

Beždžionė kažinkur iš nežinių 
pačiupo saują akinių

ir ima juos mėginti: deda ant galvos, ____ 
kabina ant ausų ir uodegos, 

pąitbsto. ir palaižo,.' 
pakraipo ir pataiso — 
vistiek nėra naudos,

su jais neranda jokio galo.
*Tfru!Tai kvaili, kas klauso tokio melo!” 

jį s?ko širsdama:, “Na. kur girdėta- 
kad toks niekutis ką padėtų!

Kvailiai! Man apie juos tik niekų prišnekėjo!”
Ir perpykus tuos akinius kad griebs, _ 

į akmeni kad žiebs 
tik šukės sublizgėjo! •

A. Giedrius* pagal

progos įsitikinti, kad būdami buvo apsivilkęs švariai ir gražiai: juodas ilgas švarkas, 
trumpos per pakinklius susegtos kelnės, baltos blauž- 
dinės kojinės, pirštinuotos rankos. Visur ant jo apdaro 
daugybė paauksuotų sagų, juostelių ir nertinių brindų, 
kaip lengvomis jūrų putomis nutekšnotų. žvalios tam
siai rudos,akys, plona vanagiškai užlenkta nosis. Galva 
ir tankūs ilgi žandiplaukiai šerkšnu nuberti. Tik an
takiai pasilikę juodi. Kaktoje, ir apie akis gausu raukš
lių, bet jos smulkutės, lengvos. Jis pats aukštas, tiesus 
ir judrus. Gerai nusiteikęs Bandurskis. visada vadinda- 
davo — Pirun Jasnyj (Šviesusis Perkūne).

Abudu stovėjo priešais ir abudu vienas antrą, ap
žiūrinėjo. Po keliolikos minučių kamerdinierius pasi
šaukė vyresnįjį lekajų ir pasakė Petrui:

— Dabar klausysi tu jo! Ką jis palieps, tą iy dary
si! Supratai?

— Hm-m!
Ne “hm-m”, bet turi, atsaytu taį'p,' pone k-amer- 

dinieriau! Juk aši^rtu-su tavim kiauEĮųtneganiau?
Lekajus / užsivedė Petrą - i į bendrąj|^rttarnų 

kaambarį. čia paaiškino jam, kad, nuo šiol bus vadi
namas tik “Lukasz” Visi Bą.ndursio rūmų tarnai> vy
rai, buvo vadinami Lukošiumi. Kad. išskirtų, pridėda
vo dar: didysis, mažasis, kablelis, taškuotas, klumpan
tis, spiegliukas ir kitokius. Tarnaitės gaudavo vardą 
“Marysia”. Priedėliai — cukrinė, bačkutė, rįestanosė, 
putnioji, burbuliukas, smilga. ' ■ ;

Arklius, gyvulius Bandurskio dvare raudonai įkai
tinta geležimi kleimuodavo ant kulšių. Kartais ir bau-

- . ” i džiauninkąi, kurie bandydavo pabėgti, gaudavo tokius 
- košma-^kieimus> toje pat vietoje. Tarnų, nekleimavo, bet jįęjns 

duoti pavadinimai tolygu buvo, kaip klęimąs — yisąm 
laikui.

Petrui prie Lukošiaus pridėjo ‘‘sinuįki»inkas.”.Tad 
Lukošius smuikininkas, ’ arba Lukasz Sk-rzy-

Vokietijoje padarėme didelę 
j klaidą paskelbdami Chartą’ ir 
iPLB konstituciją, nesusitarę su 
: didžiausių lietuvių išeivijos or- 

a 'ganizacijų vadais ... Toji, mū- 
(sų* Vokietijoje , papildytoj i ‘pir
mapradė nuodėmė ir šiandien 
dar yra Bendruomenės turimų 

•sunkumų šiaurės Amerikoje 
priežastis.” I* * *

testuokim! Ir kilo protestų aud
ra. Jei taip būtų laidoję tik lai
svamanį, ar Velykinės neatliku- 
sį asmenį, niekas, nebūtų nė 
viaukštelėjęs, bet taip padarė 
su garbingu parapijonu.

— E, Maiki, pons žemaitis be 
reikalo’ stumia vedu Į tą Kazi- 
mierinių skandalėlį. Vedu- ten 
netariau nė smiltelės ir ten ne-j 
silaidosim. Įsivaizduok kas bū- Į 
tų, kad ten vedu palaidotų. Koks 
nedraugiškas parapijonas, pa- sąmojingumu, šiai keletas sap- 
matęs vedums kapą, imtų sau- nų mažamečių berniukų ir nie
kti: “Veizėk, - veizėk: šišia pa-, 
laidoti mergos vaikai, pagimdy-Į 
ti be sakramento moterystės.’’j
Aš jau pasirinkau slypą lietu-pau. ^čin, ar šunys sap- 
vių Tautinėse Kapinėse ir pa
minklą suplanavau. Dabar tu ir

Magaryčios

— Vaikų sapnai yra Įdomus 
savo vaikišku sąmoningumu ir

gaičių, 8-11 metų:

— Kartą aš sapnavau, kad bu-

nuoja, kad jie yra žmonės?
— Aš sapnavau, kad plaukio-

aš tariau dėti dolerius anam pa-Nu dideliam vandenyne. Atsibu- 
minklui. Juk vedu ne garSiny-Id^ tu^jau eiti į prausyklą;
bės, kad kas kitas vedum pa-1 — Sapnavau, kad mano tėve- 
minklą statytų^ Aš jau įrašą'lis labai tui-tingas. Kai savo 
suplanavau. Noriu iškaldinti to- saPn? pasakiau, mamytei, tai ji 
kį sakinį: -4

VEDU ATĖJOV,' KAIP 
LA — IŠEINAU, KAIP 
VAKARAS.

— Tėve, aš pritariu tau. La
bai vykusį Įrašą suplanavai. Tu 
ir aš netariau giminių; niekas 
vedums neapraudos, niekas pa-i 
nūnklo nestatys. Tu ta aš. Dė-j 
siu dolerį prie dolerio, kvoterį| 
prie kvoterio’ ...
pastatyti paminklą kol gyvi 
kar palys galėtumėm pasi

sakė, kad tokį pat sapną ir ji 
MIG--sapnavo. * .

• — Aš dabar žinau skirtumą 
tarp gero ir blogo sapno: kai 
sapnuoji apie atostogas yra ge
rai, kai apie mokyklą — 
ras.

— Sapnavau, kad esu mama,
■ bet atsibudęs supratau, kad tai, 
j buvo tik sapnas, nes aš pats vie-

VSkubinčiau■nas neSaliu pereiti skersai gat-jgavosi: Lukošius smuikininkas, ’ arba Lukasz Sk-rzy- 
vės. .. i pacz Atlikus krikštą, buvo vykdomi tolesnieji parengį-

; Dažnai ąš. trndu gęrųs b- blo-’mai. Tuojau panaikino atsineštą laukų, tvartų kyąpą įr 
džiaugti. Juk tikrai ta ta aš esau Sus sapnus. Aš manau, ka blo- pakeitė, išvaizdą. Buvo suruošta inąųdyklė. Liepė gerai 
mergos vaikai ir atėjov, kaip ’gus sapnus turi net prez. Car- nfl^mmidytV" *" '

Don Pilotas (Bus daugiau)

— E, Tėve, tai nevykęs kalti
nimas. Skubėjimo priežasčių ga- 
ėjo Būt daug. Gal popiežius bu

vo pavėlavęs nuvykti tam tikru 
laiku į tam tikrą vietą? Gal jis 
perilgai užtruko’ bežegnodamas 
lenkus? Gal Rodžiu šoferis bu
vo ne tiksliai informuotas? iš 
viso tai ne rinitas 
Su tokiu kaltinimu 
sirodyti.

— Tai tu. Malki, 
/ėjo žemaičio patari 
ti?

— Ne! Tėve, ignoruoti nerei
kia. Jei gerbėjas pataria kištis, 
kiškiavos — tik apdairiai — ne
skaudindami. Bala žino kokie 
gerbėjo motyvai, gal jis turi ką 
lors rankovėje? Juk šv. Kaži- .... - —, -_ <-
miero kapinių skandalėlis dar Į migla. Tu pajutai Gulbinų glo- turis, 
neužmirštas. Ear ne vienas at-jbą, o aš šv. Jeckaus prieglaudos 
staugsią. Mano supratimu į tą1 tarnautojų. Abu augoy nežinoda-, -=-= 
skandalėli nereikia įvelti popie-jmi, kam vedu pašaukti — ly-’
žiu. Ir pats skandalėlis buvo.ne-'giai, kaip migla nežino kam ji 
tiksliai suplanuotas. Kapinių1 sukelta. Migla— kritulėlis prie 
valdyba, taupydama energiją ir! kritulėlio stumdosi ore ir įąu-; 
pinigus, laidojant nikų Į, sujila- kia, ko! saulės spinduliai priduos 
nava - panaudoti keltuvą. T«s ir jiems jėgos kilti aukštyn prie de- 
iššąųkė'paslprioš.nim ;: esa mū- besu; o vedu laukiau tokio' va
šų mylimą asmenį le d .įa į duo- karo, kuris vedu atskirs nuo gy
be, kaip sąšlavų skrynią. Pro-, vųjų. i

Disputai apie Bendruomene ir fašizmą 
Geriausia šventėms dovana

Dirvos 15 nr. viii savo skirs- ti, kas gi yra 
iclyje “Iš kitos pusės” rašo to-<Enc. Britannic 
<ias lokialcs:

fašizmas.

Fašizmas y
— Stasiui Bjirzdukui nepatiko težiūrės, kuri t 

mano sakinys: “f ‘
'oje galima Įžiū.ėH fašistinę jųrycninio ir istorijos centrą. Jis 
s'un^rąĮą,. kini nes derina su nesiskaito su individu ir jo tei- 

em&kritr-'ai būd ngu phiraliz- sėmis, jei to reikalauja tautos 
inu.” Spalio 30 d. Drauge jis interesai . .
iiškino: ( Man atrodo, kad kjekvięna

“. . . Lietuvių chartą sukūrė tauta, ypač bundanti kaip inū- 
ir m . . . paskelbė Vlikas.'su, pergyveno laikotarpius, ka- 
Paskclbė tada, kai fašistinė Ita- da tokia pssjrj'ėžiūra (visliok 
lija ir nacinė Vo^ elija buvo nu- kuriuo vardu ją vadintum) At
galėtos ir f bei naciz- rodo esanti reikalinga. Dėl to
m;*s buvo visai ucį»cpuliarūs. beveik visoje Vidurio ir Bylų 
l'ąd kokia pras*nė buvo demo- Europoje buvo pašalinti denio- 
kratiniam (?vym) Vlikui kurti kratiniai režimai, Ghartos priė- 
'ašistMH' Lieluv’ų diarlę ir ant mimą ir Bendruomenes Įkūri 
jos idėjinių panral ų stalyti mą š, m. vasario l d. DIRVOJE 
PLB?” išsamiai at pasakojo Vaclovas

Ieškant atsakymo į tą klausi- Sidzikauskas hq . “DipIomaU- 
nų pirmiausiai reikia išsiaiškin- jos paraštėje“;

a vardas jząsau- 
tautą-vąlstybę, ra- 

Lieluvių char- sę,jos gal’ą ir ugdymą, stato į

■»

POLICE!

***?,-' ž-
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MIAMI, FLORIDA
KŪČIOS vakarienėje. Aukos už 

vakarienę bus skiriamos 
reikalams.

Kūčių 
šalposKaip jau įprasta, Miami Balfo 

skyrius ruošia bendras Kūčias 
Miami lietuviams ir, svarbiau
sia, gausiems iš šiaurės atvyku
sioms svečiams. Darbščios mia- 
mietės šįmet žada pasiaukojan
čiai paruošti įmantriai gardžius 
valgius.

Skyrius trumpai prisimins ir 
Balfo veiklos 35 metų sukaktį.

Bernelių mišios bus gruodžio 
24 dieną St. Robert Belarmine 
bažnyčioje, 3405 N.W. 27th Avė. 
(tik keli blokai nuo klubo) ket
virtą valandą popiet. Kūčių va
karienė prasidės šeštą vai. va
karo Miami L.A.P. klube, 3655 
N.W. 34 St. Lietuviškai mišias 
atnašaus kun. dr. Vincas And- 
ruška ir Kūčias pradės malda. 
Visi maloniai kviečiami daly- keletą ar net keliolika dienų 
vauti Bernelių mišiose ir Kūčių iš anksto.

NAUJŲ METŲ 
SUTIKIMAS

Miami L.AP. klube seniai 
laukiama sol. Vanda Stankienė 
su iškiliu jos akompaniatoriu
mi, akordeonistu Ąžuolu Stel
moku. Jie atliks visą Naujų Me
tų sutikimo programą. Skam
bant jų melodijoms, ir pasišokti 
bus tikrai smagu.

Gruodžio 31 d., kaip visada, 
Naujų Metų sutikimo šilta va
karienė bus duodama nuo 8 iki 
10 vai. vakaro. Klubo vadovybei 
būtų didelis palengvinimas, jei 
svečiai stalus užsisakytų bent

P. Šilas

Pavergtieji mūsų tautieČfei' 
tėvynėje su didžiausia rizika lerj 
džia pogrindžio rašinius. Ten;

grupė Helsinkio Į

\svarbi. Ja l'čd’aliUi*u lilai- 
kvli gyva ir konkrečia, 

f ’
Gyvename labai pavojingame!

pasaul.nės konjuktūros luikotar-1-ra 11 -- - ,
pyje. Įvykiai eina greit. Padėlys!^tamnų vykdymui remti nuo 
vra tokios, kad atrodo viskas yra *’ -vra rikinčų-

jų Teisėms ginti Katalikų Ko
mitetas, įsikūręs 197X. XI. 13 d. 
šiemet, rugp. 23 d. Maskvoje ne
paprastai drąsiai pasireiškė 15; 
Pabaltiečiai (jų tarpe lietuvių

reliatyvu. Todėl mūsų visų vei
kla turi būti giliai ir gerai ap
mąstyta. Svarbu yra išvengti 
klaidingų padėties įvertinimų 
bei klaidingų išvadų, vertinant 
įvykius bei faktus, kid nebūtų 

į padaryti klaidingi žygiai.

Lietuvos okupantas Sov. Sąį. 
[labai rafinuotai ir sistematlngai 
[siekia , ne tik pavergtus mūsų 
; tautiečius priversti būti jos tiks- 
jlų bendrininkais, bet ji supa ir 
• visą Europą taip, kad ji atsiri
botų nuo JAV ir eitų neutralu
mo “susuominimo” keliu dėten- 

įte ir taikos šūkiu. Mūsų veiklos 
planuose tai negali būti pamirš- 

, ta, nes daugelis vyriausybių la- 
jbai jautriai prisimena Sov. Są- 
į jungos vaidmenį ir mums tepa-
1 gelbsti tiek, kiek tai joms atro
do neuakenks jų santykiams su 
Kremliumi. (Paskiausias, pavyz-į 

i dys — VI. česiūno atvejis. JAV 
ir šv. Sostas drąsiausiai ir pa
lankiausiai mūsų atžvilgiu lai
kosi. JAV administracija, Kon
gresas ir visuomenė nuolatos 

: pareiškia mums savo palanku- 
j mą. Paskiausi faktai — GIST 
11979 m. liepos mėn. “THE BAL- 
ĮTIG REPUBLICS: US POLICY’’

• pundeliams įteikė rašt^ 
kreipiamasi į Didž. vals 

; reikalaujama B iltijos
bėms laisvės ir nepriklausomy
bės atstatymo. Baltijos valsty
bių d.pl. atstovai JAV tai parė
mė ir pateikė rašto tekstą J.T. 
Organizacijos gen. sekretoriui.

Tai visa prisimenant veiktina 
taip, kad mūsų tautiečiai krašte i 
jauslų, jog jų kovą už laisvę ir j 
žmogaus teises mes VIENIN-1 
GA1, ENERGINGAI IR RYŽ-! 
TINGAI užsienyje remiame ir |

vbos

jai ir mūsų laisvės idėjos nie
kintojai tuomet būrėsi Maskvoj. 
“Tiltų statytojai” galvų nedrįso 
kelti, nes būtų buvę sudraus
minti. š and'c na jie vaikšto mū
sų tarpe, griauna ir vykdo pra
gaištingą skaldymo darbą, 
sprogdina laisvės kovos veiks
mus. plečia defetizmą.

Nuvykę Į pavergtą Lietuvą, 
jie naudojasi plačiomis teisėmis, 
glėbesčiuojasi su enkavedistais, 
kelia crg-jas ir demoralizuoja 
mūsų -.autos kamieną.

Lietuvi, švenčių proga susi-

1979 m. gruodžio 9 d. 8 vai. '■ 
vakaro prasidėjo Šluto radijo J 
valandėlė ir tęsėsi ligi 10 vai.' 
Tarp skelbimu, Į pabaigą būna 
telefoninių paklausimų, šį kartą, 
Šluto nebuvo, jo vietą užėmė jo1 
patikėtinis.

Vienas įsidrąsinęs sako: “De
monstruoja ir mėto plytas? Ply
tų mėtymas eina su demonstra
cija”.

Tiesa, patriotinė visuomenė 
jau antru kartu piketuoja jėzui
tu namus, nes pas juos randa 
užuovėja kolaborantų iškviesti: 
komunistinis filmas, grupė dele
gatu ir, pagaliau, pagal R. Ka
siulio pareiškimą, V. Daunoras 
atvykęs su Maskvos dokumen
tais koncertuoti.

Daugiau negu juokinga, jau
nuolis jaunimo vardu dėkojo už 
V. Daunoro koncertą.

Lygiai, kaip neaišku, kas bu
vo rengėjai, taip ir jaunimo pa
dėka. Nereik stebėtis iš bičiu
lių, kurie rengė koncertą, ypa
tingai jaunimu, nes jis vengia 
pasirodyti ten, kur kitų tauty
bių jaunuoliai dalyvauja, a ta

Pavergtų Tautų Savaitės de
monstracijose ir kitur.

Piketuotojai pasišalino 8 vai. 
vak. Dr. V. Dargis padėkojo ap
saugos karininkams, kurie bu
dėjo kieme. Atlikę savo patriot- 
tinę pareigą, grįžome į Šaulių 
namus Kūčioms. Jokių nesussi- 
pratimų ir plytos metimo nebu
vo p'ketavimo metu.

Petrulis pirmadieni, gruodžio 
10 d., per savo radijo valandėlę, 
džiaugdamasis piliečių laisve, 
nenrieštaravo, kad tautiečiai ėjo 
piketuoti komunistų atsiųstą 
nesantaikai sukelti tarpe tautie
čių, tik pasisakė prieš metimą 
plytos koncerto metu. Supran
tama, visi smerkiame šantažą ir 
visokios rūšies 
kurių pernelyg 
tarpe.

provokatorius.
gausu mūsųO

& *
Turime būti dėkingi R. Liet. 

B-nės pradininkarųs, kad prieš 
penkerius metus Įkūrė šią bend
ruomenę. Ji palaipsniui plečiasi 
ir stiprėja. Pasekėjų eilės didė
ja ir kitose valstijose. Ne kas i VLIKą. R. Liet. B-nė kooperuo-

— Į. j a su visomis patriotinėmis or- 
ganiz 
kovąj Susilaukiame pasiteiravimu, ar dar turime

p LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS komplektu.

Deja, pilnų LE komplektų jau nebeturime. Trūkstamus 
/ tomus būtų galima iš naujo atspausdinti, jei atsirastų pa- 
j kankamas kiekis prenumeratorių. Taigi visi, kurie norėtų 
J Įsigyti pilną LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS komplektą (36 
p tomai), prašomi prisiųsti užsakymus iki 1980 m. vasario 1 d. 
d LE komplekto kaina $300.00 (be persiuntimo).
S Taip pat kviečiame užsisakyti šiuos, dabar
4 leidinius:
j ENCYCLOPEDIA LITUANICA, 6 tomai......
J IŠ MANO ATSIMINIMŲ, Petras Klimas......

RUBAJATAI, Stasys Santvaras................ .
4 (Kainos su persiuntimu)
J Užsakymus prašome siųsti:

Lithuanian Encyclopedia Press
5 395 W. Broadway, Box 95
/ So. Boston, Mass. 02127

Dr. S. Bačkis Baltmorėje sveikino 
VLIKo seimą

su veikloje via esminis lakto-; 
nūs .musų veiklos sekines. 

J

LDT visuomet ėjo su visa tsu-Į 
ta ir su išeivija. Ji siekė ir sieks, 
pagal galimybes, kad visi sutar
tinai dirbtume ir eitume Lietu
vos laisvės ir nepriklausomybės 
atstatvnio keliu.

Malonu man yra pasveikinti konsulatais.” Dabar tas VLIKo’ir Atstovų Rūmų H. Con. Res. 
LDT ir savo vardu VLIK-o- Sei- pareiškimas yra ypačiai prisi-^OO. Jo šventenybė Popiežius 
mą, susirinkusi apsvarstyti ir mintas turint galvoje Lietuvos i Jonas Paulius II 
aptarti, kaip geria* tinka veik- valstybės įstaigų šiandieninį eg-‘mėn. 2 d. savo kalboje J.T* pa
ti dabartinėse aplinkybėse Lie- zistencijos faktą ir jų valstybių-į brėžė: ... aš tikiuos, kad visos 
tuvos laisvės ir nepriklausomy
bės atgavimo reikalu.

Glauskimės vienas prie kito, 
burkimės visi apie Vyr. Lietu
vos Išlaisvinimo Komitetą, stip
rinkime kovos ryžtą, visokerio
pai remkime jo darbus, kuriuos 
j’s turi vykdyti kaip visos TAU
TOS ĮGALIOTINIS.

Skleiskime garbingo l'etuvio 
sąžinės balsą, kad jis pasiektų 
bendradarbiautojus ir pornogra
fijos rėmėjus, nes mūsų kova 
šventa ir bekompromisinė už 
laisvę Lietuvai.

Šia proga sveikinu visus drau
gus ir pažįstamus su Šv. Kalėdo
mis ir N. Metais, tegul laisvės 
kovos dvasia stiprina mus!

Sveikinu Vyr. Lietuvos Išlais
vinimo Komitetą, 
riai nešti tą laisvės 
va, tvirtai stovėti 
idealų sargyboje.

Vietoj kalėdinių sveikinimo 
korteliu, siunčiu TAUTOS FON
DUI šimtą dolerių.

Klemensas Čepulis

linkiu kant- 
kovos vėlia- 
visos tautos

š.m. spalio ŠVENČIŲ PROGA 
SUSIBURKIME

Dalyvauju čia VLIK-o pirmi
ninko. dr. K. Bobelio, kvietimu, 
prisimindamas, kad VLIK-as sa
vo 1944. II. 16 dienos deklaraci
joje (p. 9) yra pareiškęs, jog 
“. . . palaikys glaudžius ryšius 
su Lietuvos pasiuntinybėmis ir

kitas, o tik patriotinė visuome
nė savo idėjomis, Tėvynės mei
le ir realia programa išgelbėjo 
nuo bandymo sugriauti ALTą 
ir Tautos vyriausią instituciją

l 'visokios rūšies kolaboran- 
tams. Remkime mūsų tautiečius, 

J okup. Lietuvoje kovojančius 
žūtbūtinę kovą prieš pavergė- 

jus! K. Emilis

•gurno reikšmę šalia rūpinimosi!tautos, net mažiausios, dargi tos, 
į išlaikyti tautinę sąmonę. Kaip kurios nesinaudoja pilnu suve- 
žinote, klausimas yra, ar gali- renumu ir tos, kurių suverenu
mą patikrinti Lietuvos Pasiun-‘mas jėga buvo išplėštas, susi- 
tinybės Washingtone bei LDT į tiks lygybės pagrindais su kito- 
tolimesnę egzistenciją, kada|mis J.T. organizacijoje. “Abejo- 
pasibaigs Lietuvos fondai, išljimo nėra, kad Popiežius saky- 
kurių ligšiol buvo išlaikomas damas” .
oficialios Lietuvos valstybės Į- ■
staigos — pasiuntinybės ir kon-Įtudėjo galvoje Baltijos \alsty- 
sulatai, kaip nepriklausomos Į bes, kada daug valstybių vyrų 
Lietuvos liudininkai. Jei tai bus Į dėl dėtente ir dialogo su Sov. 
neįmanoma padaryti — prak-j Sąjunga nedrįsta taip pasakyti, 
tiška pasėka bus ta, kad Lietu-!
vos valstybės vardas pranyks 
užsienyje iš dipl. bei konsulari- DENTURE WEARERS I 
niij ir kitokių oficialių sąrašų. f
LDT tikisi visų lietuviu pasisa- > ®, . *- \ 1 advancement
kymo ir paramos sprendžiant šį rl ICUIAM DID
klausima. LDT egzistencijos LzUonlvzIri viilrklaustais nėra vien lietuviui DENTURE ADHESIVE 

garbte reikalas, bet tai yra Lie- coMblyX^ 
tuvos valstybinio tęstinumo in- L———_________
teresas. Valstybingumo idėja

.tautos . .. kurių su
verenumas jėga buvo išplėstas”

DENTURE WEARERS
A major 

advancement ®

CUSHION GRIP
DENTURE ADHESIVE 

one application holds 
comfortably up to 4 days

gaunamus,

$125.00
13.00
7.50

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.

Gyvename tamsiausiame lie
tuvių tautos istorijos laikotar
pyje. “Aušros” šviesoje kėlėmės 
laisvam gyvenimui, didinga ko
vos dvasia apėmė mus visus tą 
šviesą išvydus. Apie vienybę grindinių žmogaus teisių laužy- 
tuomet nekalbėjom, nes ji buvo mą Teherane. Hagos teisme by- 
sucementuota ir užtikrinta sava- lą gali iškelti tik valstybė.

— Benjamin Civiletti ruošia 
skundą Hagos teismui prieš pa-

JAY DRUGS VAISTINĖ
■ 2759 W. 71st St, Chicago, Hl

» 2UPESTINGA1 IŠPILDOMI RECEPTAI * FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

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

Tel. 476-2206 i

Turime po kelias
RETAS KNYGAS

TRYS NAUDINGOS 
KNYGOS

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI ŠIAS NUPIGINTAS 
IR LABAI NAUDINGAS KYNGAS:

1 — Leonardo Šimučio
AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

500 psl. Kieti viršeliai .........    $5.00

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

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

3 — Henriko T. Tamašausko
LIETUVIŠKASIS PAMARYS

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

ČEKĮ PRAŠOME PASIŲSTŲ PRIDEDANT 50 CENTŲ 
U2 PERSIUNTIMĄ, TOKIU ADRESU:

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

KNYGOS ANGLU KALBA
4^

J. Mmhut, A KISS IN TNI DARK. Pikantatq Ir Intymtii ooutytls 
tpraiynai. paimti ii gyvenimo. LenRvac stiliot. gyva raiba, arafial liiaiata 
ISO pat Kaina SžJO.^

Dr. Jvwi B. KanČIua, HISTORY OP LITHUANIA. Lietavoe mtorlje* 
antranki nuo pat «enųją amihi Iki pokario metę. Vidutinio formato, 1C 
»L, kainuoja 13.00. H

Dr. Jmsm B. KaMIva, VYTAUTAS TH! ORRAT. Irtorimal DLK Vy 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lieiuroa valrtyoes ir jo* Kaimynu istorija 
UI pel. Kaina S3.00. Kletala viriellala $4.00.

Dauguma Mp knygų yra tinkamo* dovanos įvairiomis progomia. Jas b 
dtaa knygas galima Įsigyti atsilankius | Naujienas arba atsiuntus čeki u 
dntgfoe perlaid*

NAUJIENOS
8«latoa Ckleso. ffi •*♦*»

j DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
| NAUJIENOSE OALIh'.A GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO

JO. VISUOMENES VEIKtJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. J. Gunen — MINTYS IR DARBAI, 25® psl., liečlančins 190* 

metu (vykius. Jablonskio ir Totoraičio jaunaa dienas tr rust
_________________ «LM

Or. A. J. Gvvsen — DANTYS, Ju prldHflra, sveikata ir groti*
Kietais virbeliai*, vtetojs *4.00 dabar tik S3.M
WlnkStaia vtrtellaia tik MM

Dr. A. J. Gvwen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 1MON*S.
Kelionės m Rnropa lsptdil»l. Dabar tik S3.**

■UM.-e*. FTt vtXMAyfl aHluntva «rW mwwy arterf,

NAUJIENOS,
I7J$ Sa. XAL9TED ST.. CHICAGO, ILL. HTCI

--- ------—............ .....  i

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

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

Minkšti viršeliai flO.OO

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

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

Čekį reikia išrašyti:

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

Pridėti dolerj išlaidoms.

flO.OO

1 M tUdMIRKGS, asiGA»« L fU, Wednesday, December 12, 157?
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galvą apie Helsinkio aktus, simposiuirias visą laiką su
kosi apie ateinančių metų Madrido konferenciją. Nie
kas, nežino kuo ta konferencija pasibaigSj bet kiekvie
nam džiugu, kad kelios didelės valstybės Madrido kon-

GERIAUSIA ŠVENTĖMS 
DOVANA

Laukdami Kalėdą' švenčių ir 
Naujųjų metų, kiekvienais me
tais sukame galvas, ką geriausio 
padovanoti savo mylimiesiems. 
Kai kada atspėjame, kas jienls 
patinka ir sužinome, kas reika
linga, bet kartais ir .pro šalį pra- 
šaujame: padbvanojame tą, ką 
jau turi, arba padovanojame 
tokią dovaną, kuri jų nedžiugina.

Šiandieninėms kainoms iški
lus iki padangių, susidaro ne

i k

TH* LITHUANIAN DAILT HIW1

JAV Atstovų Rūmai priėmė rezoliuciją 
~ Pabaltijo klausimu

Lapkričio 13 d. JAV Atsto-i Antrojoje rezoliucijos dalyje 
vų Rūmai vienbalsiai (390-0)' sakoma, kad naujas sovietų įs

tatymas pilietybės klausimu 
liečia “milijonus” JAV piliečių. 
Kongresas prašo Prezidento, kad 
jis perspėtų sovietus, jog jie ne- 
mbėgintų įgyvendinti to įstaty
mo. JAV valstybės sekretorius 
turėtų informuoti visus ameri
kiečius, kurie planuoja lankytis 
Sovietų Sąjungoje, apie šio įs
tatymo implikacijas.

1739 So. H«imd Stroot, Chief, III. 40MS. Totepftono

SECOND - CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, TT-T TNOM

of December 1, 1J77 
Sub*criprflon Hates:

pusei metu _____________ 318.00
trims mėnesiams _____ $ 9.00

a Chicago $33.00 per yetr, $18.00 per 
ux months, $10.00 per 3 months. In 
jther USA localities $30.00 per year, 
H6.00 per six months. $9.00 per 
ihree months. Canada $33.00 per year; 
jther countries $34.00 per year.

i lenam meomiui _______  « 3.00

Kanadoje: 
metams_____________ $83.U0
pusei metu ___________ |18.0'
vienam mtomiui _______ | i >

20 cent* »«r copy. Užsieniuos*:

pusei metu  ___________ 318.00
vienam mėnesiui ______ f A00

Nuo sruodžio pirmo* 4. 
Di*nr*ižio

.hieagoje ir priemieadoow:
metame _______________ 433.00
puiei metų ___________  318.00
trims mėnesiams _______  $10.00
vienam mėnesiui _______  | 3.10

Naujienos ei*a kasdien, itakirlani 
sekmadienius. Leidžia Naujiem] Ben
drovė, 1738 So. Halsted St, Chicago, 
QL 80008. Telaž. 01-8100.

PinUni reikia ei*M Mito 
Orderiu karta m sies tyma.

Citoae JAV vietom: 
metanu-----------------------CMJtl

Nauji žmonės, naujas VLIKas
Kam teko dalyvauti šių metų gruodžio 8 ir~9“dieno- 

mis Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto seime, tas 
tuojau pajuto, kad VLIKas jau ne tas, kuris paskutiniu 
dešimtmečiu vegetavo ir nieko nedarė. Pasišventusiems 
pasiryžėliams išmirus, VLIKas buvo perimtas naujosios 
gadynės žmonių ir neatsakingų avantiūristų. Jie drįso 
įtikinti ir VLIKo kūrėjus, kad jie nieko nenusimano ir 
nieko nereiškia. Svėrė tiktai tas, kuris turėjo daugiau 
drąsos perimtas pozicijas ginti ne darbais, bet tuščiais

Jų atsirado kiekvienoje politinėje grupėje ir kiek-1 
vieno patrioto širdyje. Pačiam Šoliūnui ir bendrą pareis- . 
kimą pasirašiusiems atstovams teko daug pakelti, kol 
buvo išaiškinti visi keisto statuto paragrafai ir ryžtasi I 
padaryti reikalingas reformas. Labai mažai betrūko, kad 
keli politikai, suktų senių padedami, būtų dar metams 
pasiryžę tęsti tuos pačius tuščius biuletenius.

Dr. Bobelį išrinkus pirmininku, svarstyklių lėkštė ■ 
pradėjo keisti poziciją. Dar buvo visa eilė bereikalingo : 
balasto, taryboje dar buvo seno statuto autoriai, dar veikė J 
didokas skaičius nutarimų ir sutarimų, ap:e kuriuos nie- į 
kas nieko viešai neskelbė ir nepasakojo. Statuto autorius 
gerai žinojo, kad šoliūno pareiškimas pakeitė VLIK^>. 
Jis suprato, kad kelio atgal nėra, todėl ir nesikišo į da
romas reformas, į naujų žmonių parinkimą, į bandymu- 
ir tolaiu šmeižti pasiryžėlius siekti laisvės. Jis dar raši
nėjo laiškus, žinoma, anonimiškus, bet greitai įsitikino, 
kad kelio atgal nėra ir nebus.

Dr. Jono Balio, inž. Liūto Griniaus, Dn Kosto Jur- 
gelos> Dr.A. Stiklioraus, teisininkės E.Armonienės pra
nešimai visai pakeitė VLIKo seimo atmosferą. Toną da
vė energingas Dr. Kazys Bobelis, palaikęs ryšius £U 
Kongreso komitetais, Valstybės departamentu, 
nib vyriausybėmis, Aiškiai nubrėžė naują darbo planą 
ir pasiryžo visus įtraukti į bendrą Lietuvos lasvini- 
mo darbą.

-Seimui—pirmininkavo Juozas—Audėnas^—Teodoras- 
Blinstrubas ir. Stasys Lūšus. Pastarasis ankstyvesniuo-' 
se seimuose labai noriai pagalius kaišiojo į ratus, bet 
šiame seime prisilaikė naujos dvasios, visai užmiršo se
nus sauvalės laikus. Teisybė, kartas nuo karto jis dar 
paleisdavo spyglį į savo priešą, bet' nedrįsdavo pareikšti 
veto, kaip darydavo net buvusiuose susirinkimuose.

Sekretoriavo Mykolas Pranckevičius, krapštus sei
mo dokumentų ir kalbų rinkėjas tiksliam protokolui.

v-

_ * *
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priėmė rezoliuciją, kurioje iš
reiškiama parama pabaltiečių 
“laisvam apsisprendimui” ir 
“gilus susirūpinimas” nauju so
vietų pilietybės Įstatymu. Rezo
liuciją pristatė atstovas Edward 
Derwinski, remiamas 79-ių ki
tų kongresmenų, ši “neįpareigo
janti” (“non-binding’’) rezoliu
cija pageidauja, kad -JAV pre
zidentas nurodytų JAV delega
cijai 1980 m. įvykstančioje Ma
drido konferencijoje, kad ji 
siektų pilno Helsinkio sutarties 
nurodymų apie lygias teises ir 
laisvą apsisprendimą įgyvendi
nimo. JAV prezidentas taip pat 
turėtų siekti kitų valstybių pa
ramos “Pabaltijo valstybių ne
priklausomybės įgyvendinimui”. 
Pasak rezoliucijos, lietuvia-ms, 
latviams ir estams turėtų būti 
leista pravesti laisvus rinkimus 
Jungtinių Tautų Organizacijos 
priežiūroje, atitraukus visas so
vietų karines pajėgas ir admi
nistracinį personalą.

žodžiais. Priėjo prie to, kad samdyti tarnautojai tyčiojosi Jam^Pa(^ėjo daug Jaiko turįs^V. Bražėnas, 
iš pirmininkų, jiems ruošė kritikos neatlaikančias kalbas. 
Iš VLIKo mintantieji turėjo drąsos pasakoti, kad VLIKas 
esąs nereikalingas.

Prieš porą mątų Floridoje vykęs seimas pasiekė čiu
kurą. Minėam seimąn suvažiavę žmonės pradėjo ruošti 
rezoliuciją, kurios niekas nedrįso paskelbti. Visą dešimt
metį VLIKą niekinusieji žmonės pradėjo aiškinti atsa
kingiems pareigūnams, ką jie turi daryti ir ko nedaryti, 
kad VLIKą visai užmigdytų. Patarėjai turėjo dar kelių 
patarėjų, kurie rūpinosi paruošti vien migdančius pata
rimus.

VLIKo priešakyje stovėjusi aukštus mokslus baigusi 
grupelė nustebo, kai praeitais metais metiniame VLIKo 
atstovų suvažiavime jaunas V. šoliūnas perskaitė devy
nių VLIKo grupių trumpą pareiškimą. Tas pareiškimas 
sukrėtė visą buvusią viršūnėlę. Ilgus metus valdžiusi ke
lių nenuoširdžių teisininkų grupelė norėjo ir toliau visus 
lietuvius mokinti visai nesirūpinti laisvinimo ir rimtos 
visuomeninės veiklos darbu.

Kiek jaunas Šoliūnas buvo kankinamas, koks į jį 
buvo daromas spaudimas, kad nesiryžtų imtis reikalingų 
reformų, jis vienas tegalėtų pasakyti. Jį persekiojo ne 
tiktai jaunesnieji draugai, bet ir patyrę politinių kovų 
vilkai, susidėję su nieko pozityvaus nenorinčiais dirbti 
žmonėmis. VLIKo atstovai daugiau tarėsi privačiuose pa- . * . . .
sitarimuose negu oficialiuose posėdžiuose. Būtų labai 'menės pirmininkas J. Simanavičius. Visi patyrę visuo-J Sovietų priežiūros, šiandien rusų pavergtos.tautos.pri- 
naudinga, kad keli veteranai, žinantieji apie buvusių Į menės veikėjai. Visiems Lietuvos laisvės reikalai rūpi j valo bu ii laisvos, jeigu noiima taikos Europoje. Niekad 
VLIKo pareigūnų spaudimą ir pastangas sukliudyti bet i nuo universiteto laikų. Nė vienas nepraleidžia jokio'tokios galingos jėgos nespaudė Sovietų Sąjungos - dėl 
kokias reformas, parašytų atsiminimus ir nurodytų tuos, fakto, kuris gali būti naudingas pakeliuje į Lietuvos pagrobtų svetimų žemių. Je^gu visi norės taikos Euro- 
kurie priešinosi grąžinti VLIKą į savo kovos vėžes ir į laisvę. P°je> tai pavergtos tautos ir valstybės turi atgauti lai-
darbą įtraukti naujų jėgų, pasiryžusių idealistų. Nežiūrint į visa tai, kas lietuviams buvo kišama į sv£

Bronius Bieliukas, neturėdamas jokios politinės 
. partijos savo pozicijoms paremti, šokdino visus atsto
vus Chicagos seime, turėjo progos papasakoti seimui 
apie veiklą Jungtinėse Tautose ir paramą, suteiktą Ter
leckui užtarti. Jis turėjo drąsos visiems pasakyti, kad 
dalyvauja “krikščionių demokratų” seime, kad ne tik 
seimo pirmininkas, bet ir VLIKo pirmininkas yra krikš
čionys demokratai, bet neturėjo drąsos priminti, kad 
jis pats, jokios rimtos politinės jėgos< neturįs, ne tik 
VLIKą valdyti, bet ir šiame seime sudarė opoziciją.

Bene įdomiausias ir gyviausias buvo simposiumas 
apie “1980 metų Lietuvos bylą”. Simpoziume dalyvavo 
pačios gyviausios galvos, mokančios ne tik šių dienų 
problemoms sprendžiančius gyvenimo ’faktus atrinkti, 
bet ir tiems faktams duoti teisinį apvalkalą, įtraukti 
juos į besikeičiančio pasaulio teisinę sistemą.

Simpoziumą pravedė Kostas Jurgėla. gerai susipa
žinęs su Lietuvos įstorijos. praeitimi, žino lietuvių nuo
taikos kovoje už gimtinio krašto laisvę, taip pat pažįs
ta amerikiečių nuotaikas. Jis žino, o gal teisingiau pa
sakius, kad geriau nujaučia, negu kuris kitas mūsų tau
tietis, kaip toli amerikiečiai koja kojon eina su lietu
viais ir kada jie patars lietuviams patiems žingsniuoti, ferencijoje yra pasiryžusios prispausti rusus prie šie-'

Svarbiausiais simpoziumo dalyvais buvo Dr. B. nos ir pareikalauti, kad ne tik Lietuva, Latvija ir Esti- 
Kazlas, Dr. D. Krivickas ir Kanados Lietuvių Bendruo- j ja būtų laisvos, bet ir kiti Rytų Europos kraštai .būtų be

tik problema, bet tiesiog galvo
sūkis.

Yra, tačiau, dovana, kuri šie- 
met yra pusiau pigesnė, negu 
paprastai kainuotų. Toji dovana 
taip pat nepaprastai naudinga 
ir reikalinga, svarbiausia, kad 
tokią dovaną gavusis niekad Jus 
nepamirši Ta nepamirštamoji 
dovana — tai Susivienijimas 
Lietuvių Amerikoje! — Įrašyk 
savo artimuosius:-žmoną, sūnų, 
dukterį, pusbrolį, pusseserę ar 
kitą artimą giminę. Įrašyk į Su
sivienijimą savo prietelius ar 
prietelkas.

Įrašyk ypatingai gerom sąly
gom dabar, nes dabartinio VA
JAUS metu Susivienijimas Lie
tuvių Amerikoje duoda 50% 
nuolaidą nuo pirmųjų metų me
tinių mokesčių ir /nereikalauja 
sveikatos patikrinimo.

Susivienijimas įsteigtas 1886 
metais ir sudarytas iš jau tais 
laikais veikiančiųjų lietuviu or
ganizacijų. Tu organizacijų vie
nos klestėjo, augo, kitcs-ątskirai 
veikdamos . — ^silpo, merdėjo. 
Bet kai susivienijo — vise's sus
tiprėjo. Pamatė kokius, milžiniš
kus darbus galima atlikti vi
siems veikiant bendrom jėgom!

Susivienijimas yra nepartinė, 
nepolitinė, nesektine visų lietu
vių organizacija. Susivienijimas 
yra fratemalinė, savišalpos, bro
liui — sesei visokeriopos pagal
bos teikianti lietuvių tikroji 
bendrija. ,

Tad linkėdami savo mylimie
siems Linksmų švenčių palinkė
kime jiems švenčių- praktiška 
dovana — juos įrašykime į Su 
sivienijimą Lietuvių Amerikoje.

POVILAS P. J>ARGT<?
Susivienijimo Lie.
Amerikoje Prez'de..tr.s

Vyr. Itn..... GUŽAS

Atsiminimai apie pirmąsias mūsų 
kariuomenės kūrimosi dienas

(Tęsinys)

Bet visgi, po to karininkų delegacijos pareiš
kimo 1. e. Tautos Tarybos pirmininko pareigas p. 
Šilingui, Tautos Tarybos Prezidiumas pradėjo 
versti derybos ir pasitarimus su partijų lideriais 
ir šiaip žymiais visuomenės veikėjais.

Tuo laiku visos ministerijos persikėlė į buv. 
“Militaer-Verwaltung” rūmus, šv. Jurgio g-vė 
Nr.-36. Finansų Ministerija ir valstybės iždas pa
siliko Šv Jurgio g-vėj NrA Gruodžio 22 d. iš Tau
tos Tarybos buvo pranešta visiems karininkams 
susirinkti buv. “Militaer-Vervaltung” rūmuose 
tą pačią dieną 17 vai. Nurodytu laiku atvyko I. e. 
Tautos Tarybos pirmininko pareigas p. Šilingas 
ir pranešė visiems susirinkusiems, kad Tautos 
Tarybos Aukščiausio Prezidiumo nutarimu jis 
esąs paskirtas Lietuvos Kariuomenės Vyriausiu 
Vadu ir ten pat pasikvietė į kitą kambarį vyres
niuosius kerininkus, sudaryti štabą. Bet daugu
ma buvusių ton karininkų, negalėdami įsivaiz
duoti civilį žmogų vyriausio kariuomenės vado 
rolėje, nors ir abjoliučiai nieko neturėdami prieš

p. Šilingo asmenį, pakėlė griežtą protestą prieš 
tokį paskyrimą. Išgirdęs taip p. Šilingas, tuojau 
apleido karininkų susirinkimą. Po to įvykio gruo
džio mėn. 23 d. 9—10 vai., karininkai susirinko 
Apsaugos Štabe aptarti, kaip greičiau būtų gali
ma išeiti iš susidariusios neaiškios padėties, o 
ypač apie reikalą kuo greičiau reorganizuoti Ap
saugos Štabą, nes kaip anksčiau minėjau, besiar
tinant bolševikams dauguma rusų karininkų 
kurie gen. Kondratavičiaus buvo sutraukti į Ap
saugos Štabą ir kuriems pavestos atsakingos pa
los, dabar niekam nieko nepranešė, o viską pa
metę ir niekam neatidavę savo darbo, kažin kur 
dingo. Pats gen. Kondratavičius nuo gruodžio 
mėn. 22 d. Apsaugos štabe nesirodė. Buvo gandų, 
kad išvyko į savo dvarą, Lydos apskr. Po to dau
giau jo nebemačiau.

Pašalinti tiems visiems nenormalumams, pri
versti buvo paimti iniciatyvą į savo rankas dides
nė dalis štabe tarnaujančių karininkų lietuvių ir 
vien tik tam tikslui daryti susirinkimus ir pasi
tarimus, kad greičiau išbristų iš to chaoso ir pa
siektų realių rezultatų kariuomenės kūrimo dar
be. Visi, be išimties, lietuviai karininkai kupini 
buvo gerų norų ir pasiryžimo žūt būt apginti Lie
tuvos Nepriklausomybę, ką vėliau ir parodė s/.- 
vo darbais kautynių lauke, bet ne tušti kažin ko
kie norai politikuoti ir mitinguoti, kaip kai kurie

apie tai atsišaukė.
Per karininkų pasitarimą gruodžio mėn. 23 

d. 10 vai. matyti norėdamas pasinaudoti kritingu 
momentu ir susidariusiomis aplinkybėmis, pa
prašė žodžio buvęs vokiečių kariuomenės karei
vis, visą laiką tarnavęs Vilniuje “Militaer-Ver- 
waltung” cenzorium, tuo laiku perėjęs tarnauti i 
mūsų Apsaugos Štabą — Aukštuolaitis, kuris 
savo energingoje kalboje nurodė visas mūsų ka
riuomenės organizavime ydas, pabrėždamas bū
tiną Vyriausio kariuomenės vado reikalingumą 
ir pats pasisiūlė būti Vyriausiu vadu; tarp kitko 
nurodė, kad jie daug daugiau reikalaus nuo visų 
karininkų darbingumo, negu iki šiol buvo ir pa
galiau pasiūlė karininkams išrinkti keletą asme
nų, kurie sykiu su juo nueitų į Tautos Tarybą ir 
visų karininkų vardu paprašytų Tautos Tarybos 
Prezidiumą formuoti jo paskyrimą Vyriausiu 
vadu. Tokie vaikiški avantiūristo Aukštuolaičio 
pasisiūlymai suteikė progos daugumai karinin
kų širdingai pasijoukti. Bet iš dalies liūdna tai, 
kad toji Aukštuolaičio nesąmonė rado pritarimo 
tarp kelių, matyti, mažai galvojančių mūsų ka
rininkų.

tą. Derybos buvo vedamos Ministėrių kabineto 
kambariuose, buv. “Militaer-Verwaltungo” rū
muose. ‘ dalyvaujant Tautos Tarybos Prezidiu
mui, seno Ministėrių Kabineto nariams ir visuo
menės veikėjams. Tą pačią dieną iki vakarui bu
vo susitarta dėl naujo Ministėrių Kabineto suda
rymo. Kabiento pirmininku ir sykiu 'Vyriausiu 
Kariuomenės vadu buvo numatytas p. M. Sleže
vičius. Bet jis pasiteiravęs ir sužinojęs, kad Vil
niaus apsauga susideda kol kas, tik iš 35 karei
vių — savanorių — griežtai atsisakė imti sau to
kią atsakomybę. Vėliau tą pat vakarą atsistaty
dino senasis prof. Voldemaro kabinetas ir suda
ryti naują, koalicijos pamatais Ministėrių Kabi" 
netą buvo pavesta p. M. Sleževičiui, Krašto Ap
saugos ministediu buvo paskirtas kapitonas Ve- 
lykis, kuris pirmon eilėn paleido iš kariuomenės 
generolą Kondratavičių ir kai kuriuos dar pasi
likusius karininkus rusus.

Gruodžio 23 d. Tautos Tarybos Prezidiumas 
vėl atnaujino derybos su partijų lideriais ir šiaip 
visuomenės veikėjais sudaryti vyriausybę, kuri 
visoje šalyje turėtų pasitikėjimą ir autorite-
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Nuo dienos, kai tapo sudarytas naujas Mini- ’ 
sterių Kabinetas, kariuomenės organizavimo 
darbas pradėjo eiti sparčiais šuoliais pirmyn, 
nes į tai kreipė daugiausia dėmesio ministeris 
pirmininkas Sleževičius, ir naujas Krašto Ap
saugos ministeris Velykis, kaip lietuvis ir pasi
žymėjęs savo darbštumu Apsaugos Štabe gen. 
Kondrotaviciaus laikais.

(Bus daugiau)
naujienos, Chicago t, ILL. WeJiu?da , Decerater 12 1979
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ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
kiekvieną dieną būtini krikščioniui

NAUJAS DANGUS IR NAUJA ŽEMĖ
Izaijo 65:17,18 męs skaitome: “štai aš sutveriu naują dangų 

ir naują žemę. Jūs džiaugsitės ir linksminsitės per amžius tais, 
kuriuos aš sutveriu”, šitoje vietoje pranašas nekalba apie aukš
čiausi dangų, kuriame yra Dievo-sostas, kaip parašyta Iza. 66:1: 
“Daugus mano sostas, žemė gi mano pakojis”. Psal. 102:26, 27 
skaitome: “Tu, Viešpatie, pradžioje įkūrei žemę, dangus tavo 
ranku darbas. pražus, jie visi pasens kaip apdaras ir tu per
mainysi juos, tu gi pasilieki”. Čia kalbama apie padanges arba 
orą, kuriame dabar viešpatauja “oro kunigaikštis” šėtonas ir jo 
piktieji angelai. Žemė gi reiškia visuomeninę tvarką. Apie tą sim
boliškąjį dangų ir žemę kalba ižai jas 5:16: “Dangus sutirps kaip 
dūmai ir žemė susidėvės kaip drabužis”. Dar skaitome 2 Petro 
3:12,1J: “Dangus sudegintas pragaiš ir elementai ugnies karštyje 
sutirps. Bet mes laukiame naujo dangaus ir naujos,žemės, ku
riuose gyvena teisybė”.

Mažeika S'Evans

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

*V. RASTQ TYRINĖTOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Eland, N. Y. 10303 EUDEIKIS

Laidotuvių Direktoriai
6845 SOUTH WESTERN AVĖ.

DK. K G. BALUKAb 
aaUAERMA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA

4449 $«. Pulaski Rd. (Crawford 
Madical Quildins) Tol. LU 5-6444 
Pviina narinius pagal susitarime 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

DR. PAUL V. DARGIS
__ CYDYTOJAS IR CHIRURGAS

WosHMeter . Community klinikos 
Medicinos direktorius

1933 S. Manheim Rd., Westchester, IL. 
VALANlXlS: darbo dienomis ir

kas antra šeštadieni 8—3 vaL
Tol.: 562-2727 arba 562-272S

Stepono Kairio atsiminimai
ŠIAULIUOSE

Šiaulių gimnazijos mokiniuo
se aiškiau buvo akcentuotos tau
tinės mokinių grupės: lietuvių,

TEL — BE3-58W

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECLALYSi AKIŲ LIGOS 

3907 W«tt IWrt Street 
VaIEBGo* giinitnrim^

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71 St. Tel. 737-5149

Tikrina aku. Pritaiko akinius
< . “contact lenses’"

VaL agni susi tarimą. Uždaryta tree.
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DR,LEONAS SEIBUTĮS 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
2 . ' 2$5$ WEST «3fd STREET
'••v ' Vai. anirad. 1—4 popiet.

Ofise teief.: 776 ’8*0
Reside ncijoe tolef.; M8-5545

kalsėje buvo penkiolika moki
nių, o jų tarpe lietuvių (katali
kų) 7, rusų 6 ir žydų 2. Lietu
viuose ūkininkų vaikų nuošim
tis buvo, palyginus su Palanga, 
mažesnis, kaip bajorų. Rusai — 
valdininkų, mokytojų ir profe
sinės inteligentijos vaikai. Kaip 
rusai Šiaulių visuomenėje, taip 
ir jų vaikai gimnazijoje nuo ka
talikų ir nuo žydų distansuotai 
laikėsi, kad ir tai ypatingai ne- 
pabrėždami. Mokiniai žydai at
stovavo gimnazijoje Šiaulių pra
monei ir didžiajai prekybai. Vi
siems mokiniams ’rusams tebu
vo gimnazijoje vienas, atskiras 
p. Albovienės bendrabutis. Visi 
kiti gyveno šeimose. Iš mano' 
penktosios klasės draugų lietu
vių Zigmas Stanevičius, Vincas 
Putramentas, Ipolitas Grincevi- 
'čius, Jonas Butkevičius, Myko
las ir Beneriktas Tomaševičiai. 
Zigmas Novickis, Mikalojus, pet- 
Petkevičius ir Juozas Sirutavi- t
čius (visi bajorai) gyveno bend
rabučiuose ir tuomet be išim
ties buvo? lenkiškos kultūros įta
koje. Ūkininkų vaikai buvome 
mudu su Povilu Kaziliūnu, o 
Povilas Brazaitis buvo lietuvio 
inteligento dr. Bražaičio sūnus. 
Kuo būdavo šeimoje ar bendra
butyje gyvenama, tai tas buvo 
nešama ir gimnazijon, ir Įvairių 

į kultūrų, kultūrinių lygių pada.-

(Tęsinys)

rinai, įvairios pažiūros, nuotai
kos ir nuomcfnės susidurdavo ir 
gimnazijoje, kėlė kalbų ir gin
čų, neišvengiamai liesdavo bend
resnio pobūdžio klausimus ir 
bent augštėsriėše klasėse mus 
įpindavo į viešąjį, kartais nei 
politinį gyvenimą. Šiaulių rink
tinės visuomenės intelektualinis 
lygis, atrodo, jau tuomet buvo 
pranašesnis už kitų tuometinės 
Kauno gubernijos miestų lygį, 
ir tai gal ir netiesioginiu būdu 
darė įtakos gimnazijo's moki
niams.

Vyresniųjų mokinių tarpe ir 
anksčiau, prieš man į Šiaulius 
atvykstant, ir mano laikais bu
vo mėgstančių skaityti. Neretas 
to pamėgimo atsinešdavo iš na
mų. Norinčiam Šiauliuose skai- 
tvti buvo kas skaityti. Nekal
bant apie gimnazijos biblioteką, 
Šiaulių gimnazistai turėjo savą, 
nelegalų ir nuo gimnazijos sle
piamą knygyną, kuriuo galėję 
naudotis rinktinė mokinių dalis. 
Be to, reta inteligentų Šiauliuo
se šeima neturėjo savos ir indi
vidualiai parinktų veikalų bib
liotekos, dažnai papildomos pe
riodiniais leidiniais lenkų ir ru
sų kalbomis. Mano laikais mė
nesiniai rusų kalba žurnalai 
‘Mir BožP, ‘Russkoje Bogatsvo’, 
‘Niva’; lenku kalba ‘Biesiada 
Lileracka’ ir ‘Kraj’ būdavo ga
lima užtikti dažnoje inteligentų 
šeimoje, ir neretas gimnazistų 
gal pirmutinis išpjaustydavo 
naujai atėjusio numerio? lapus.

Kitoks čia buvo vyresniųjų

mokinių ir ‘inetalitctas’. Nega- veiklių lietuvių, pačių gimna- 
lėčiau pasakyti, kiek baigusių zis tų tarpe apie tautinio lietu

vių atgimimo sąjūdį dar buvo 
maža kas girdėti; bent man ne
buvo žinoma, kad kas mokinių 
ir bent kuo būtų prie to prisi
dėjęs. Apie ‘litvbmaniją’ pradė
ta Šiauliuose kalbėti tik dviem 
metais vėliau, karingojo kuni-

Šiaulių gimnazijos keturias kla
ses važiuodavo Kaunan klierikų 
seminarijom Manau, kad jų 
skaičius nebuvo mažas, nes, pe
reinant. iš ketvirtos cs klasės 
penkton, nubyrėjimas būdavo 
gana didelis. Bet būdavo didelė 

! gimnazijoj retenybė, kad gim- Į gtf Radzevičiaus laikais, kai tas
naziją baigęs ar bebaigiąs va- > klausimas dėl pačių įvykių gim- 
žiuotų Kaunan. Kas baigdavo nazijoje iš karto pasidarė aktua

lus ir lietuviškam mokyklos jau
nimui. Bet nepasitvirtino ir Pa
langoje apie Šiaulių gimnaziją 
kalbėtosios kalbos, tartum ji 
esanti ypač rusų raugu prarū-: 
gusi. To raugo tikrai gimnazi
joje būta, — jis ėjo iš mokytojų 
kambario. Bet klasėse, mokinių 
bendrabučiuose ir ypač moki
niuose, kurie gvveno šeimose, 
jis tiek atsiskiesdavo savo ap
linkoje, kad aš nejutau jokio- 
pavojaus juo apsinuodyti.

Apsiprasdamas ir vis 1 labiau 
Šiaulius pažindamas, pamažu j 
turėjau keisti savo pirmykštį ir j. 
dėl gimnazijos, h' dėl palie mies- i į 
to nusistatymą. Po Palangos iri 
toliau skurdaus man įspūdžio j 
tebedarė Šiaulių miesto apylin- •; 
kės — nuobodžiai pilkos.

šalkauskiuose

gimnaziją, beveik visi be išim
ties eidavo augštąji mokslą, ir 
šiauliečių bene daugiausia bū
davo Peterburgo universitete bei 
augštosiose teihnikos mokyklo
se; kiek mažiau Dorpato uni
versitete ir pavieniai pabirusių 
Charkovo, Kievo, Rygos augšto
siose mokyklose.

Ryšys tarp studentų, ir vyres
niųjų klasių gimnazistų nenu- 
trūkdavo, ir g’invazijoje kūrėsi 
savotiškos tradicijos, buvo pa
laikomos tam tikros nuotaikos, 
ypač stiprėjusios, kai Rusijos 
ano meto studentija pradėjo 
kaskart vis labiau nerimti. Jei 
neminėsimo 1863 metų sukili
mo Lietuvoje įvykių, kuriuose 
ir šiauliu- gimnazija kaika su- 
vaidino, tos tradicijos, — bent 
tuo tarpu, — neturėjo’ ryškes
nio lietuviško atspalvio. Man į 
Šiaulius alvykuSj nors Peter- 
burg ir ypač Maskvos studen
tų šiauliečių tarpe jau buvo ir

GAIDAS-DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIArAVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

G/

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telėf. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI
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Neatsimenu, dievams turė
jau būti dėkingas, kad daktaras 
Julijonas Šalkauskis mane paė-, 
mė savo sūnų — Kazio ir Stasio 
— repetitoriumi. Šalkauskiu šei- 
mon persikėliau ir gyventi.

(Bus daugiau)

Ofisas 2452 W UT Stta <l£»T

OFISO VALu pirn., antrsd., tročisa

aiail ‘2-4 vaL popiet ir Mka laika

The Ace Of Club Sandwiches

LAJtęją bupporu; ir t. L

Tėtei, t PRospoct e-eMe

FLORIDA

— VLIKo konferencija pasi
baigė sekmadieni, gruodžio 9 d. 
vakarą.

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ*

P ŽH.RIKIS, O. P.
OttTHOPEDAa-PHUl'KZiSl'A;

— New Yorke mirė garsus 
katalikų arkivyskupas Fulton 
Sheen. Buvo geras kalbėtojas.

— NAŠLIŲ, Našlįukry ir pavieniu 
asmenų draugiškas klubas gruodžio 
14-tą dieną. 7 vai. vak. šaukia na
rius i metinį susirinkimą, kuris 
Įvyks Vyčių salėje 2455 W. 47 St., 
Bus renkama nauja valdyba, apta
riami svarbūs einamieji reikalai, 
banketo komisijos pranešimas. Po 
susir nkimo vaišės. Visi nariai kvie
čiami gausiai dalyvau k

V. Cinką, sekr.

DON'T CUT in 0ETWEEN CARS^Mf 
that are allowing safe .141 
following Distances...

tew

Psst . • . looking tor 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 surp bet 
for lunch or party time.

Fiesta Stack-Up
1 cup Miracle Whip 1-1/2 cups shredded cabbage

salad dressing 12 summer sausage slices
18 white bread slic^t 6 green pepper rings

toasted . 6 Kraft jalapeno pepper
6 ham slices singles pasteurized

12 tomato slices process cheese food
For each sandwich, spread one slice of toast with salad 
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

f
fl/V J

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

takų chirurgija.
5025 CENTRAL AVĖ.

St. Petersburg,. Fla. 33710
Tek (813) 321-4200

t

r?
3

1

PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai — Pilna apdravda 

ŽEMA KAINA

MOVING
Apdraustas porttraustyma*

< froljty atstumy.
ANTANAS VILIMAS

Tel, 376-1EB2 arba 37M996

lito

Chicagos
Lietuvių

Laidotuvių
Direktorių 
Asociacijos

AM8ULANSO 
PATARNAVIMAS

TURiME 

KOPLYČIAS
VISOSE MIESTO 

DALYSE.

PHILLIPS - LIBANAUSKAS
3307 So. LITUAN1CA AVE. TeL: YArda 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, HL Tek: OLympic 2-1004

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUAN1CA AVĖ. Tel.: YArds 7-1138 -1139

f SOME CHICAGO MOTOR CLUfe Tips Ojm 
j

TeL YArds 7-1911

Progrim^t

— NAUJIENOS, CHICAGO I, ILL

RADIJO IŠIMOJ VALANDOS 
Vl**« pr*eram»t H W©PĄ

Lietuviu kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 4:00 
4:30 vai. vak. šeštadieniais ri 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 
vai irto.

Vedėja Aldona Daokus 

Telef.: Htmloek 44413 

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

Kasdien nuo pirmadienio ’k 
penktadienio 9 vai vak.

Visos laidos ii W0PA stotie* 
banga 1490 AM.

St Petersburg. Fla., 5:30 vaL p.p 
iš WTIS stoties 1110—AM bangs

2646 W. 71st Street
Chicago, Illinois 60621

Telef. 778.5374

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, III. 974-4410

£ “Lietuvos Aidai’ 
m ...KAZE BRAZDŽIONYT*

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET

U cdnesday, December 124



Pasirodo, kad ne tik Chica- Vokietijoje ir čia Amerikoje 
goję atsirado Daunoro draugų, • reiškėsi geru patriotu ir minė- 
kur e sako, kad Daunorą šmei- t jimuose rėkaudavo, kad oku- 
žia Įvairūs ekstremistai ir reor-j pantas mūsų tėvynę permerkė 
gai, o jiems žinoma, kad Dau- ' brolių ir seserų ašaromis ir krau- 
noras yra geras patriotas, bet * ju. Ypač Amerikoje labai stip- 
štai šiandien gavau iš New
Yorke gyvenančio gero bičiulio [ ir jų bendradarbius. Tuo tarpu 

savo eilėraščius, pats sakęsis, 
siunč ąs tik Draugui.

Atlikęs jam skirtą užduotį 
grįžo į ckup. Lietuvą, aiškinosi, 
kad ir jam tekę tarp buržuazi
nių nacionalistų reikštis jų pat
riotu. o kartais pasakyti ir jų 
skoniui tinkamą patriotinę kal
bą. Jam tai leidę jo globėjai, 
aišku, lusai.

rią akciją varė prieš Naujienas

laišką, kuriame tarp k tko rašot j 
“... mums newyorkieciams ne- j 
suprantama, kcTjūs ten ėikapcie ‘ 
purkštaujate prieš Daunorą? Jis 
pas mus labai patriotiškai pasi-

čia reiktų pastebėti kad prieš 
Daunorą niekas nieko neturi. į 
Gal būt jis ir geras patriotas, bet 
šiuo laiku jis yra Maskvos kali
nys. Jis ir patriotinius pareiški 
mus daro ir gali daryti, t'k! 
Maskvai įsakius. Mes jau turi- 1 
rre pavyzdžiu, kad Maskva įsa
ko ir savo šnipams rodytis ir 
reikštis dideliais patriotais.

Prieš keliolika metų Švedijoje 
atsirado latvis, labai patriotiš
kai reiškėsi latvių organizacijo
se, keikė jo tėvynės okupantus. 
Atskridus į Švediją rusų kon- 
sulei Kalantaj. aerodrome ragi- Į 
no ją nudobti. Kadangi jis iri 
Švedijos kariniuose objektuose i 
vedė šnipinėjimą ir apie juos 
teikė rusams žinias, buvo sugau
tas ir Švedijos teismas jam pa
skyrė, berods. 10 metų kalėjime 
pasėdėti. Teisme paaiškėjo, kad 
jam rusai buvo įsakę būti pat- , 
riotu ir dalyvauti latvių patrio
tinėse organizacijose.

Arba ir mūsų poetas, karinin- ginklus ir nesipriešinti kapei
kas Juozas Mikuckis, būdamas viams.

Reikia turėti galvoje, kad ru
sai propagandos ir melo bei 
klastos srityje yra geri specia-J 
listai. Jie ir Daunorą siunčia, 
mus skaldyti.

t 
Dėl Jaunimo centre Daunoro 

koncertui patalpų išnuomavimo ., 
vienas geras katalikas šitaip iš- • 
sireiškė: “Nepykime ant jėzui-1 
tų, jiems doleriai reikalingi pa-

gesnis katalikas atšauna: “Ma
nau, jie daugiau uždirbtų, savo 
dūšias velniui išnuomavę’’. Ne
jaugi rengėjai negalėjo kitur sa
lės gauti?

Stasys Juškėnas

į — Mula Chomęini pataria 
lAzerbajano gyventojams padėti

J IIIHIIIII!HIH!l!H!llllIIIIIIIllHIIHli!llllll!ll!IlllllUĮIl!IllllHllIll!IIlĮ||lll[!!llllt!H! 11L

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.

Stanley Jr., gyve. Oak Lawn, 
Ill. Jie ilgai galvojo, kokią do
vaną parinkti mieliausiam vi
same pasaulyje asmeniui — 
mamytei ir senelei. Dėkodami 
už tokį pavyzdingą dovanos pa
rinkimą, kartu su jais sveikina
me naują skaitytoją švenčių 
proga, linkėdami daug saulėtų

— Ponia Marija Yuoduckas,
Lawton, Mich., maloniai nustebs 
radusi Naujienas savo laiškų 
dėžutėje. Nustebimas taps di- dienu.

; dėlių džiaugsmu, sužinojus, kad
: tai yra kalėdinė dovana nuo
Į mielos dukters Helen Chingo,’Mich., ilgametis Naujienų skai- 
žento Stanley ir nuo anūko tytojas ir rėmėjas, įteikė per

— Tony S ur v i 1 a, Allegen,

$50: metinei prenumeratai $30 
ir $20 Naujienų .paramai bei 
kalendoriui, kartu linkėdamas 
jų bendradarbiam as ir darbuo-Į 
tojams linksnių Kalėdų ir laimin
gų Naujų Metų. Dėkui.

— Ponia Marion Dambros iš 
Marquette Parko sveikindama: 
Naujienų skaitytojus ir darbuo-j 
tojus švenčių proga, įteikė dien-'

ščio paramai $10 auką. Dėkui, i 
— I.B (r) Brighton Parko'

skyriaus valdyba, sveikindama 
švenčių proga savo narius ir vi-j 
sus mielus tautiečiaus, kovojan-1 
čius už Lietuvos laisvę, pasky
rė Naujienoms $20 auką ir ją 
įteikė per valdybos narį Valeri
joną Pocių. Dėkui valdybai ir 
visiems to skyriaus nariams.

— Valerijonas Pocius, visuo
menės veikėjas ir patriotinių 
organizacijų narys, lankėsi Nau
jienose. Dėkui už vizitą, šventi- 

sveikinimus ir gerus linkė- 
taip pat už $10 auką.

— Dėkui Onutei ir Liudvikui 
Kronams uz nuolatinę paramą, 
dėkui už $10 auką, atsiųstą su 
metine prenumerata ir su šven- 
tiniais sveikinimais.------- •-----------

JUDUS.

Namai, Žema — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žam* — Pardavimui 
REAL ESTATS FOR SALI

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į:

FETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 W. Cermak Road Chicago, HI. Tel. Virginia 7-7747

B U T Ų NUOMAVIMAS
• NAMU PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

LIETUVIŠKAS RESTORANAS SU 

namu ir visais moderniais įrengi
mais Marauette Parko centre. Leng
vo spirk i mo saly gos, 1 a ba i ge r as b iz- 

reta proga.

ELECTROS JKFNGIMAI, 
PATAISYMAI 

į Turiu Chicagos nuėsto leidimą. 
I Dirbu ir uimiesčiuose-greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

! 4514 S. Talman Avė.
Tel. 927-3559

nis,
— Juozas Jotautas iš Pilzen 

apylinkės be raginimo pratęsė 
prenumeratą, o savo kalėdinius 
sveikinimus ir gerus linkėjimus 
atlydėjo $7 auka. Dėkui.

— Ponia M. Žemaitis, Leth
bridge, Albertos provincijoje, j 
kartu su Kalėdų svekinimais iri 
prenumerata, atsiuntė 87 auką. Į 
Dėkui už ją ir už ankstybą pre-į 
numerates pratęsimą. 1

— Ponia Valerija Stanaitis, 
Oak Lawn, Ill., Amerikos Legio
no Don Varnas pc’sto Moterų j ' 
skyriaus pareigūnė, pralęsdama 
savo mielos mamytės Martos 
L’nik prenumeratą, atsiuntė 
šventinius sveikinimus ir $10 
auką. Dėkui už ją ir už ankstybą 
prenumeratos pratesimą.

— Vysk. Valančiaus lituanis
tinė mokykla Hamiltone ruošia 

j kalėdinę eglutę gruodžio 16 d. 
{Jaunimo centre. Mokyklos ve- 
į dejas K. Mileris ir Tėvų komi- 
| teto pirm. B. Mečys kviečia da-

ŠIMAITIS REALTY

Notary Public 
Insurance, Income Tax 

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

839*1784 arba 839-5568.

D Ė M/E S I O 
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
Tiktai $106 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensininkams 
Kreiptis:

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

Gausas namų oasiriukimai 
pietvakariuose

BUDRAITIS RE ALT I

įvairi apdrauda —INSURANCE;
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- 

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St, Chicago 

TeL 767-6600. ;

Laikrodžiai ir brangenybė*
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 69fh Street 
Tel. REpublic 7-1941

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

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

Teief. 312 238-9787
o Nemokamas pathmavimas užsakant lėktuvu, traukinių. laivŲ kelio i, 

Jų (cruises), viešbučių ir automobilhv nuomavimo rezervacijas: Parduoda ! gyvauti, 
ne kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus kraštus. [ 
Sudarome iškvietimus giminiu apsilankymui Amerikoje ir teikiame infer- I — Kūčias bei kalėdinius pic- 
nacijas visais kelionių reikalais. įtus rengia Baltimoi ės lietuviai

Visi lietuviai kviečiami atkreipti j Naujienas 4 “r“5“ ““
SRVO asmenišką dėmėsi, gerai SU jomis susipa- Lietuvių svetainės salėje,
žinti ir jas užsisakyti. i

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

3235-37 W. 63 St., Chicago, 111. 60629 
Tel. (312) 434-4660

PLATINEVIO VAJAUS ANTROJI FAZE

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

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus j plati
nimo vajaus talką!

F*1**
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

MARU A NOREIKIENE

2608 West 69th St, Uhicagojm. 60629 • TeL WA 5-2787 | 
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

MAISTAS Iš EUROPOS SANDELIŲ

legionieriai gruodžio 16 d. vai.

DĖMESIO!
Gera proga lietuviams — porai ar 

viengungiui, norinčiam apleisti Chį- 
cagą. Savininkas - parduoda gražią 
rezidenciją: 4 kamb. namas, porčius 
ir vienos mašinos garažas. Gražus 
namo rūsys su įrengtu baru, 2bl. nuo 
miesto centro. Teirautis: 34 So. Ber
rien St., New Buffalo, Mich. Tel. 
(616) 369-3673.

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avė. 
Chicago, I1L 60632. TeL YA 7-5980 

' z

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

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69fh Si., Chicago, HL 60629. — TeL WA 5-2737

1739 S. HALSTED ST.
CHICAGO, IL 60608

• Iš anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede___ dol.
Pavardė ir vardas ________________________ ______ ___ ___'
Adresas ________________________________________________

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo 
yra naujas skaitytojas. Priede _____  dol.
Pavardė ir vardas _____________________
Adresas----------------------------------------------

kuris

į SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE į 
j yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuvių fraternalinė or- ris-
E ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus. __

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos j darbus diroa. _ . __ S
A SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerių 5 

apdraudų savo nariams. r

'■*" — Maironio Lituanistinės
,R* Mokyklos Kalėdų eglutė bus 

gruodžio 16 d. Kultūros židiny
je. Mokiniai vaidinis Pauliaus 

[Jurkaus parašytą eiluotą vaidi
nimą “žiemos pašaka”.

— Lietuviu Krikščioniu. De
mokratų Cicero skyriaus nariu 
metinis susirinkimas įvyks sek
madienį po Sumos-11 va. 30 
min. - groudžio 16 d. šv. Anta
no’ parapijos salėje Skyriaus na
riai kviečiami dalyvauti. Sky
riaus Valdyba.

I

— Artėjant Kalėdoms ir Nau 
jiems Metams Naujienos priimsi 
kalėdonius sveikinimus bei skel
bimus iš privačių asmenų, orga
nizacijų ir biznio institucijų. 
Sveikinimai vietoje kortelių bus 
spausdinami tuojau šiame sky-

už atsiųstų auką. Bus iš-

HELP WANTED — ftiALE 
Darbininkp Reikia

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

call 476-7600

JOHN AMANN SONS CO., INC.

5809 S. Oakley 
Chicago, IL. 60636

KAIP SUDAROMI

Tuo reikalu Jums gab dau
I padėti teisininko Prano šulo 
i oaruošta, — teisėjo Alphons* 
i Wells peržiūrėta, “Sūduvos’ 

šleista knyga su legališkomū 
formomis.

Knyga su formomis gauna 
na Naujienų administracijoje 
1739 South Halsted St., Chica

,, ta- • ! 70, ILL. 60608. Kaina $3.00,leistas specialus kalėdinis nume : => ’ . nnPašto išlaidoms pndeti 90c.

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ii 
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus___ dol.
Pavardė ir vardas__________ _________
Adresas .......... ■■■ ........ .........................................

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 ju gyvenimo pradžiai.

SLA — vaikus
$1,000

— kuopų 
į savo 
mielai

apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams.

vyra visose lietuvių kolonijose. Kreipkitės 
apylinkės SLA kuopų veikėjus, jie Joms 
pagelbės i SLA įsirašyti.

Galite kreiptis ir tiesiai I SLA Centrą;

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

307 30th St.
Tel. (212) 563-2216

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

M. ŠIMKUS

Notary Public 
INCOME TAX SERVICE 

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

šymai ir kiloki blankai.

HOMEOWNERS POLICY
F. Za polis, Agent 
3208*4 W. 95th St 
Everg. Park, 111. 
60642, - 424-8654 <

įtari

imsvianci

State Farm Fire and Casualty Company

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

Kalbame lietuviškai
TeL 476-5635

• Tradicinės vilniečių Kūčio: 
įvyks š.in. gruodžio mėn. 16 d. 
sekmadienį, 3 vai. 30 min. p.p. 
Jaunimo Centro apatinėje salė
je. Kūčiose dalyvaus Raimundai 
Kasiulis, neseniai pasitraukę* 
iš ok. Lietuvos.

51 Bilietų reikalu prašoma skam- 
į binti teief.: 778-0549.

iuozo Šmotelio,

ATSIMINIMŲ

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

9 vai- ryto iki 12 vaL d. 
Ir pagal susitarimų.

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

Chicago, Hb 60629

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

i

ii

YOJJR DOS EESDS 
VlTAMniS,TOO.

A Sergeants
ei$79 Maier Mofttw C<x*t»*»v a subs-J^y ©♦ 

A H Rot>in$ Co . R c*t,7*ood. V a 23230

Graži, lengvai skaitoma 
plumi 2o0 puslapių knyga S’- 
įranta autoriaus troboje.
Čikagos ir apylinkės lietuviai 

skirsneliu mėgėjai, prašomi at 
vykti ir knygą pasiimti. Kitur 
gyvenantieji prašomi užsisa
kyti paštu.

Knygos kaina >— 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Avė., 
Chicago. TU 60629.

I PATS SKAITYK IR DAR KI

TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS”

6 — Naujienos, Chicago, Dl. —

Brighton Parke išnuomoja
mas 5 kambarių butas suaugu
siems. 4Jždari porčiai.

TEL. 376.5999.

gfVe.M

HEART 
FUND

Wednesday, December 12, 19I>

< < <




