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AMERIKIEČIU NEZUDYSIM,-SAKO MULA
IRANE KILS KARAS, JEI TĘSIME 

TAS PAČIAS KLAIDAS
MULA KAZEM ŠARIAT MADARI PATARIA 
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AMERIKOS AMBASADOJE LAIKOMI JAV
PILIEČIAI YRA IRANO SVEČIAI -

AFGHANISTAN
I KASHMIR

MULA CHOMEINI PABŪGO HAGOS. TEISMO 
IR GALIMOS MAISTO BLOKADOS

TABRIZ AS, Iranas. — Irane 
kils naujas pilietinis karas, jei 
mula Chomeini ir toliau tęs tas 
pačias klaidas, kurias darė iki 
šio meto, — pareiškė Azerbaja- 
no provinrijos vyriausias mula 
Kazem šariat Madari.

Praeitą savaitę Šariat Madari 
pareiškė mulai Chomeini, kad 
jis, ruošdamas bet kokias refor
mas valstybėje, pirma pasitartų 
su atsakingais savo provincijų 
vadais. Iki šio meto jis visai ne- 
sitardavo su kitais mulomis. Jis 
paruošė Iranui naują “Islamo 
konstituciją”, visai nesitarda- 
mas su įtakingesnais veikėjais 
svarbesniais tos konstitucijos 
paragrafais. Vienas paragrafas 
padaro mulą Chomeinį Irano 
prezidentu iki gyvos galvos. 
Joks atsakingas Irano veikėjas 
negali pasitikėti tokiais para
grafais. Azerbajanas už tokią 
konstituciją nebalsavo. / 

—LEIDO ŠARIAT*MADARIUT -

Tabrizo radiją kontroliuoja 
Irano karių dalinys. Antradie-! 
nio vakare prie radijo stoties j 
Įvyko susišaudymas tarp stotį _________________________________________
iaikusių vietos gyventojų ir at- saulė leis ateinančių metų pra- dvjėm: mėnesiai.
ėjusių karių. Susirėmimo metu t kas vienuolika fnėtū. ^
nukentėjo keli civiliai, kurie) 
bandė pasipriešinti kariams. Ka
riai pavartojo jėgą ir užėmė ra
dijo stotį.

Bet antradienio rytą kariai] 
leido Azerbajano provincijos Į 
vyriausiam mulai Šariat Madari j 
pasakyti kalbą, nukreiptą prieš j 
mulos Chomeini politiką. Šariat 
Madari priminė, kad mula Cho
meini veda kraštą Į naują pilie- j 
tini.karą, jeigu jis nesustos da
ryti tų pačių klaidų, kurias darė 
iki šio meto.

Mulos šariat' Madari kalba 
buvo labai griežta. Jis pareiškė,] 
kad jis nesirengia vykti tartis j 
su Chomeiniu. Krašto valdovas ] 
turi darbais parodyti, kad jis j patiki apie saulės karūną, kuri 
yra visų iraniečių valdovas. Jei-; daro ir kitokios įtakos į žemę 
gu jis, atstovaudamas tiktai dalį Į —
iraniečių, norės visam kraštui 
primesti savo valią, tai jis ne
padarys nieko gero Tranui iri 
krašto gyventojų daugumai. j

AMERIKA NESIKIŠA
Į IRANO KOVAS

* iPraeitą pirmadienį, kai Tab
rizo ir visos Azerbajano provin-! 
cijos iraniečiai pasipriešino mu-! 
los Chomeinio politikai ir atsi-

I

KALENDORfiLIS
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Gruodžio 13: Liucija, Orestas,j
Dalūnė, Tvermė, Kastytis, Jau-; 
gedąs.

Saulė teka 7:08, leidžiasi 4:20.
Oras debesuotas, laitas. 

sakė pripažinti Chomeinio pa
skelbtą naują Irano islamišką 
konstituciją, sukilo visa Irano 
šiaurė. Tai buvo labai stiprus 
protestas prieš mulos Chomeini 
daromas klaidas.

Tą pačią dieną mula Chomei
ni paskelbė, kad visą šiaurės 
Irano sukilimą suorganizavo 
Amerika.

— Visa tai yra melas. — pa
reiškė mula Šariat Madari. — 
Šiaurės Irano gyventojai, nepa
tenkinti mulos Comeinio daro
momis klaidomis pareiškė savo 
protestą. Jie nepritaria jo pa
kištai konstitucijai ir nesirengia 
jo pripažinti nuolatiniu Irano 
valdytoju.

radiaciją
SAN FRANCLSCO, Cai. — .. 

Astronomai ir fizikai nustatė, 
kad kas vienuolika metų saulė 
leidžia daug stipresnius spindu
lius, kurie ne vieną kartą su
trukdo radijo žinias ir paveikia 
geriausius modernius prietai
sus. Tokius galingus spindulius

Willi

Saulė paleidžia pačius galin
giausius spindulius sausio vidu
ryje ir vasario pradžioje, maž
daug iki ■ vasario vidurio. Atei
nantiems metams astronomai ir 
fizikai bus gerai pasiruošę, nes 
turės geriausius instrumentus 
tiems spinduliams pagauti, juos 
skaldyti ir tyrinėti.

Mokslininkai apskaičiavo, kad 
tie galingi prasiveržimai yra su
siję su magnetiniais laukais, 
esančiais erdvėje, šįkart moks
lininkams rūpi nustatyti, kodėl 
tie prasiveržimai kartojasi kas 
vienuolika metų, kodėl tie cik
lai yra surišti su skėrių užklei- 
dimu.

Mokslininkai norės daugiau

Sekretorius Cyrus R. Vance, aplankęs Italiją ir Va
karų Vokietiją ir aptaręs Irano problemas, ilgai kalbė
josi su kancleriu Helmut Schmidt,, kuris prižadėjo 
bandyti, paveikti ChomeinĮ ir kitus Islamo vadus.

WEST PAKISTAN
IRAN

Karachi

£ West Pakistan (pop. 55 million)
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|| East Pakistan (pop. 70 million)

Afganistane yra 25,000 rusų, bet patys afganistaniečiai labai atkakliai priešina 
si Sovietų agentų sudarytai valdžiai ir rusu pastangoms pavergti visą kr' , ,a

ti kaltinimai. JAV prašo Hagos Ta pa+’ taisyklė galioja ir Mė- 
teismą priversti Irano valdžią nulio altoriaus priemiesčiui. Bet 
paleisti visus suimtus Amerikos i Mėnuli altoriaus priemiestyje 
diplomatus, ambasados tarnau-j nebuvo sąmojingų žmonių. Jie 
tojus ir ambasadon atvestus] dar negali gerą plakatą padary- 
mieste suimtus Amerikos pilie-: ti. o iš kitur atvažiavę negalėjo 
čius. Hagos teismas reikalauja; rašyti. Sąmojingų raštų stoka at- 
pasiruošti vykdyti teismo spren- ■ baidė kiniečius nuo naujos “De- 
dimus. Chomeini nenori, kad ‘ mokratinės sienos”.

Ateinančių metų pirmą dieną 
Erdvių administracija,-susitaru
si su geriausiais fizikais, planuo
ja paleisti 80 milijonų dolerių, 
vertės satelitą, nešantį šešis te-, 
leskopus, kurie pajėgs geriau iš-Į 
tirti saulės karūną ir bandys su
skaldyti pagautus galinguosius 
spindulius. Jeigu šis eksperi
mentas pavyktų, tai skalės vieta 
jiems padėtų nustatyti radiaci
jos pajėgumą.

— Japonai nenori prisidėti 
prie JAV plano Iranui suvaldyti 
ekonominėmis priemonėmis.

— Sakoma, kad japonai moka 
Iranui net po $40 už vieną gazo
lino statinę.

j
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Sovietų Sąjungoje užsie
niečiams iškeltos 
viešbučiu kainos

MASKVA, Sov. Rusija. — 
Nuo gruodžio. 1 d. užsieniečiai 
už valdžios kontroliuojamus 
viešbučius Sovietų Sąjungoje 
turės mokėti nuo 50 iki 200 nuo-, 
šimčių brangiau. Britų prekybi
ninkas, apsistojęs 3-čios eilės 
Maskvos viešbutyje, už kambarį 
turėjo mokėti $40 dienai. Nuo 
gruodžio pirmos jam reikėjo I 
mokėti už tą patį kambarį $100.

Britų pora už Inturisto vieš
bučio kambarį parai turėjo mo
kėti $100. Kambaryje buvo ne
švari vonia, šiltas vanduo bū
davo tik dieną, o keltuvas visai 
neveikė

Sovietų piliečiai už viešbučio 
kambarį moka nuo $6 iki $12 
per naktį. Toks pat kambarys į 
užsieniečiui kainuoja 100-120 
doleriu. Užsienietis studentas 
už savo kambarį Maskvos vieš-j 
būtyje mokėdavo $15 parai, o 
dabar turės mokėti $45.

Maistas geresniuose Maskvos 
restoranuose pabrango dvigu
bai, nors Sovietų valdžia giria
si, kad pas juos nėra infliacijos. 
Žinoma. Sovietai ruošiasi sutik
ti užsieniečius į sekančiais me- 
metais Maskvoje įvykstančią pa
saulinę sporto olimpiadą.

Mirė UPI komentatorius
Kenneth Lydecker

CHICAGO, Ill. — Užvakar 
Chicagoje mirė United Press 
International žinių redaktorius 
ir radijo pranešėjas, 62 metų 
sulaukęs Kenneth Lyderker.

Jo žinios buvo tikslios, tikros 
ir aiškiai parašytos ir pasakytos.

— Antradienį už aukso unci
ją Londone mokėjo $438.

TIBET (CHINA)

EAST 
PAKISTAN, 
W Dacca®)

Japonai pirks tautinį 
gėrimą iš Amerikos

WASHINGTON (AP). - Ja
ponų tautinis gėrimas -— degti
nė. žinoma sake vardu, yra ga
minamas iš ryžių. Agrikultūros 
departamentas praneša, kad ja
ponų ekonomistai apskaičiavo. 
j°g pigiau gaminti "sake Ameri
koje ir ją importuoti. Metrinė 
ryžių tona Japonijoje kainuoja 
$1,300 arba net 4 kartus bran
giau. negu pasaulinėje rinkoje.

Vienas bravoras Kalifornijos 
valstijoje sėkmingai uždarbiau
ja gamindamas iš ryžių japoniš
ką degtinę ir ją eksportuodamas 
Į Japoniją. Jų prekybos specia
listas pareiškė, kad tuo tarpu 
tas importas nesudaro žymaus 
kiekio, bet ateityje numatomos 
šiame dalvke bendros amerikie- V
čių ir japonų pastangos.

Dalykų vystymusi patenkinti 
Amerikos ryžių augintojai. Be 
to. ši prekyba sumažins didelį 
importo-eksporto skirtumą tarp 
JAV ir Japonijos.

Demonstrantai sužeidė
180 policininku

TAIPEI, Taivanas (UPI). — 
Kaohsiung mieste demonstravo 
virš 400 žmonių, apsiginklavu
sių pagaliais ir geležinėmis štan
gomis. Tokiu būdu pirmadienio 
vakare jie minėjo ir gerbė Tarp
tautinę žmogaus teisių dieną. 
Demonstracija buvo nukreipta 
prieš Taivano valdžią.

Neginkluotai policijai pasto
jus kelią, demonstrantai panau
dojo savo kovos įrankius, su- 
žeisdami 180 policininkų. Du 
demonstrantai buvo suimti ir 
laikomi be užstato už pasiprie
šinimą policijai ir muštynes su 
geležinėmis" štangomis;

TEHERANAS. Iranas. — Ira- . . =
no vyriausybė nesirengia mir
ties bausme bausti nė v eno 
Amerikos piliečio, dabar laiko
mo JAV ambasadoje Teherane. 
— trečiadienio rytą pareiškė 
mula Chomeini. — Jeigu kuris 
būtų nusikaltęs šnipinėjimu 
prieš Islamo įstatymus ir jam 
būtų paskirta mirties bausmė, 
tai ta bausmė nebūtų vykdoma. 
Amerikos ambasadoje esantieji 
Amerikos piliečiai yra Irano 
svečiai, juos saugo studentai, 
kad supykusi minia jiems ne
pakenktų. Rimti ir padėtį su-, 
prantantieji žmonės gali su jais 
visais pasimatyti, — savo pa-Į 
reiškimą baigė mula Chomeini. j

Atrodo, kad Chomeinį bus pa-! 
veikęs Hagos teismo praneši- 
mas ir prokuroro Civiletti įteik- į

dabartinė Irano vyriausybė bū
tų apkaltinta seniai įsteigtame 
ir mažoje Olandijoje veikian
čiame tarptautiniame tribunole. 
Chomeini buvo pasiryžęs prie
šintis Jungtinių Tautų Saugu
mo tarybai, vienbalsiai pareika
lavusiai Iraną tuojau paleisti 
visus suimtus amerikiečius.

Ar Irano valdžia suspės pa
ruošti atsakingus atstovus į Ha
gos teismą, ar ne. tuo tarpu dar 
nežinoma. Antroji Irano užsie
nio reikalų ministerio Sadeg
Gotbzadės telegrama sako, kad 
Irano vyriausybė yra pasiruo
šusi kaltinti Ameriką, bet tuo 
tarpu ji dar nieko nedaro.

Mulą Chomeinį taip pat sa
lėjo paveikti ir sekretoriaus Cy
rus R. Vance kelionė į Angliją. į 
Prancūziją. Italiją ir Vokietiją.! 
kur jis atvyko trečiadienio rytą, j 
Chomeini ir kiti Irano valdžios, 
atstovai žino, kad sekretorius 
Vance tariasi dėl ekonominių 
priemonių Irano vyriausybei pa
spausti, kad paleistų suimtus, 
Įkaitus. Amerikiečiai bijo, kad 
neįvyktų koks nemalonus inci
dentas. kuris galėtų paraginti 
pertemptus iraniečius nužudyti 
ambasadoje laikomus amerikie-Į 
čius. Be Irano banko atsargų į 
įšaldymo Vakarų Europoje, di-; 
džiosios Europos valstybės galė
tų imtis Trano blokados. Dabar
tiniu metu Iranas gauna maistą 
ir iš Amerikos sandėlių. Jeigu 
būtų paskelbta blokada, mulos 
Chomeini sistemai susidarytų
labai rimto pavojaus. Mula nori 
tokios padėties išvengti, todėl 
trečiadienio rytą padarė labai 
netikėtus ir nelauktus pareiški
mus apie ruošiamą “islamišką 
teismą” suimtiems amerikie
čiams ir apie suimtųjų laikymą 
ambasados rūsyje. Mulą Cho
meinį galėjo paveikti ir Ameri- 

Į kos saugumo tarybos nutarimas

Plakatinius laikraščius 
iškėlė užmiestin

PEKINAS, Kinija. — Iki šio 
meto plakatiniai laikraščiai ka
bojo senoje miesto dalyje, bet 
naujoji savivaldybė ‘‘Demokra
tinę plakatų sieną” perkėlė į už
miestį, į Mėnulio altoriaus 
parką.

Naujoje vietoje skaitytojų 
skaičius gerokai sumažėjo, per 
pusę ar net daugiau. Svarbiau
sia, prie “Demokratinė' s:eros’’ 
niekas nepajėgia paruošti sąmo
jingų plakatų. Kiniečiai mėgsta 
sąmojų. Jie gali praleisti pusę 
dienos, beskaitydami sąmojin
gus plakatus.

Senamiestyje galėjo rašyti 
kiekvienas miesto gyventojas.

— Popiežius Jonas Paulius II 
įsakė ištirti jėzuitų paskutinių 
12 metų pajamas ir išlaidas.

— Amerikos iraniečiai nemė
go šachS. bet jie nemėgsta ir 
mulos Chomeini.

Į ,

— Apskaičiuojama, kad atei
nančiais 20 metų žmonėms Že
mėje dar trūks duonos.

apie ruošiamus “teismus”. Ame
rikiečiai buvo Irane pagal pasi
rašytą sutartį. Ta sutartis iki 
šio meto neatšaukta. Ji galiojo 
kelis dešimtmečius, galioja ir 
šiandien.

Ta sutartis privalo būti tai
koma ir Teherane buvusiems 
JAV ambasados patarėjams ir 
tarnautojams. Sutartis liepia 
respektuoti buvusius ambasados 
tarnautojus ir duoti jiems rei
kalingą apsaugą išvažiuoti iš 
krašto. Iraniečių pareiga suteik
ti reikalingą apsaugą ne tik am
basadai, bet ir visiems tarnau
tojams. S.'ugiai išleidęs suim
tus Amerikos ni1;ečius, Iranas 
g?1’ r siūlyti antrą susitarimą 

; I ■ ■ iu. bet ne anksčiau.

Mula Chomeini yra labai su
sirūpinęs padėtimi pačiame Ira
ne. Antro jtakingo mulos atsira
dimas Irano šiaurėje, jo reika
lavimas tuojau aptarti padėtį, 
kad neprasidėtų naujas kraujo 
praliejimas, visiems turi rūpėti.
Tabrizo jau žuvo 12 žmonių. 
Azerbajano provincija nepripa
žįsta “Islamo konstitucijos“ ir 
kitu naujų patvarkymų. Irano 
kariai užėmė Tabrizo radijo 
stoti, bet antradieni vietinė ra
dijo stotis leido mulai Šariat 
Madari tarti žodi, įspėjantį Cho
meinį apie reikalingus pasita
rimus.



LIETUVOS KARIUOMENĖ

ir likti nie- 
poperiaus

niekas ne

faktą, kad jei ne laiku atsikū
rusi Lietuvos kariuomenė, tai 
pAsiskelbimas galėjo 
kam nereikšmingu 
lapeliu.

Tos kariuomenės
sukūrė, nes ji atsirado iš pačios 
tautos. Tai yra labai svarbus is
torinis faktas, rodantis, kad ir 
po 123 vergijos melų, laisvės 
viltis tebebuvo gvva. Pirmai

Biž. Stepono Šetkaus pasakyta kalba minint Lietuvos kariuome
nės šventę 1979-XL24 d. St. Catharines, Ontario, Canada.

Apie Lietuvos kariuomenę bet čia būtina dar sykį pobrėžti 
netenka kalbėti, kaip apie pra
eitą, negrįžtamą dalyką, nes 
tie'-, irani ikkAišomos Lietuvos 
valstybė, tiek jos kariuomenės 
egzistencija, tėia laikinai su
trukdyta okupacinės Sovietų 
jėgos. Mes lietuviai negalime 
netikėti, kad sutrukdymas bus 
anksčiau ar vėliau pašalintas, 
valstybė atstatyta ir jos kariuo
menė atkurta.

Kariuomenės minėjimas, pa-1 progai pasitaikius tauta stojo 
prie ginklo, kovojo didele nar
sa, nebodama sunkiausių aplin
kybių nei gausių aukų, apgynė 
Lietuvą nuo iš visų pusių puo
lančių priešų ir sudarė valsty
bei sąlygas išsilaikyti virš 22 
metų.

■Suprantama, lai nebuvo ilgas 
laikas, bet nepaprastai svarbus 
tarptautiniu atžvilgiu. Lietuva 
įrodė, kad dar yra gyva, kad nė
ra išnykusi, kaip kad manė kuo 
ne visas pasaulis, nes juk ir mo
kyklų geografijos vadovėliuose 
mebesimato Lietuvos-vardo. Vie
toje Lietuvos, buvo atžymėta, 
kad tai yra Rusijos teritorijos 
šiaurės — Vakaru kraštas.

Netik lapo įrodyta, kad tauta 
tebėra gyva, bet ir kad jos atsta
tyta sava valstybė gali puikiau
siai tvarkyti pati savo reikalus, 
be svetimo jungo. Tai be abejo 
ir yra pats didžiausias Lietuvos 
kariuomenės nuopelnas, kurio 
negalėjo, negali ir negalės su
mažinti jokie vėlesni įvykiai.

Savo drausmingumu ir pasi
ruošimu, ir net apsiginklavimu, 
mūšų kariuomenė neatsiliko nuo 
to laiko kitų tautų kariuome
nių. Visa jos nelaimė buvo ta, 
kad ji buvo maža, kaip ir maža nai nuo savo 
mūsų tauta. Ji savo pajėgumu vyriausybės įsakimo kariucme- 
megalėjo lygintis su didesnių Į nė negalėjo pajudėti į žygį,- ku- 
grobuchiškų kaimynų milžiniš-; ris kitą sykį jai galėjo atrodyti 
komis armijomis, :
stumti artėjančio pasaulinio ka- 1938 melais I-.enkijos’ultįhiatu- 
ro, kurio, audroje žlugo daug mo metu mūsų kartiibmenė ga

nės šį reikalą jau gerai "žinome,.didesnės kariuomenės, laisvės Įėjo kovoti prieš Lenkiją ir- ga-

gerblmas, kaip sykis yra tokio 
tikėjimo sustiprinimo šventė. 
Jos atsikūrimas 1918 metais 
mums yra tarytum koks švytu
rys, nurodantis ateities kelią, 
stiprinantis, drąsinantis kiek
vieno lietuvio dvasią, šie laikai 
.yra labai sunkūs Lietuvai. So
vietu Rusija, mūsų tautos pa
vergėja, atrodo tiek galinga, jog 
žlugdo ne vieno lietuvio viltį, 
kada nors iš vergijos išsiva
duoti. Bet ar nebuvo tokia pat 
tautos padėtis prieš pirmąjį pa- 
-saulinį karą? ______________

Rusija tais laikais taipat skai
tėsi viena pačių galingiausių 
pasaulio, valstybių. . Pavergtą 
Lietuvą ji- 4ada jau laikė prie
spaudoje virš 12t) metų. Lietu
vos ūkinis ir kultūrinis gyveni
mas buvo visai sužlugdytas. Už
drausta spauda, uždarytos mo
kyklos, persekiojama ir taip jau 
negausi šviesuomenė. Trėmi
mai į’Sibirą, kalėjimų bausmės, 
žiaurus rusinimas, ; turėjo Lie
tuvą įstųmpti į bedugnę ir tau
tą tokiu būdu visiškai panaikin
ti.
.Nežiūrint to 'visa, tauta sunkų 
bandymą atlaikė ir ,tik pirmam 
laisvės spinduliui -sušvitus Ru
sijos revplrucijbs pasėkoje, Lie
tuva vistiekTjau buvo pasiruošu
si išnaudoti progą ir nusimesti 
vergijos grandines.

■Nekartosiu to, kaip Lietuva 
tada? pasiskelbė nepriklausoma,

ri

*

' Paminklas žuvusiems už Tėvynės laisvę pagerbti

“T-f’

S*

k' 4^ ’ ■-**

neteko kur kas didesnės tautos, įėjo prieš lenkus pasirodyti ne- , jungu. Nors 
negu mūsų tauta.

Kai]) visų drausmingų kariuo
menių, taip ir Lietuvos, veiki
mas ar neveiksmas parėjo gry-

• vyriausybės. Be

L SBbiesE

ujueaca ia ttui place ,tliat ta made 
«it d dreams. And, p.Š. .Savings 
Bondi rave been helping to make 
Hxjpy drtam* ’come tniė fob years.

Now, Bondi mature in lesA than 
ill yeers. That means your dreams 
in uome true faster than ever before.

Vow can buy ih'Arės in ybur parti- 
ūiar tdhsam by tite Payroll 
*»mxi Plan wu^y youAurk. or the 
'4*»u a-M.T»tii pian MneiV you Irtihk.
Atfhii j^uu kam* u, your Ameucah 

¥ill b< *

8 d. suvažiavimo rezoliucijos
1. Suvažiavimas sveikina 45 kad okupanto bendradarb.ai —- 

pabaltiečius atstovus, Maskvoje talkininkai, užvaldę ComVeėlicut 
iškėlusius Stalino — Hitlerio valstybėje registruotą L. B-nę, 
gėdingojo" pakto panaikinimo ir per eilę metų iš pasalų trukdė 
Pabaltijo valstybių nepriklauso- Lietuvos laisvinimo darbus-, ši- 
mybės klausimus.

2. Suvažiavimas sveikina vą ne tik prieš ALTą, bet ir VLI- 
VLIKą ir ALTą ir dėkoja už jų Ką, ir viešai bando dublikucti 
suderintas pastangas pravedant ALTos bei VLIKo veiklą Suva- 
Atstovų Rūmų rezoliuciją Nr. ’ žiavimas "gnėžTai šinėrkia tb- 
200, kaip ir už kitą Lietuvos kias jų pastangas, kaip tiesite

Suvažiavi-'giai tarnaujančias dkūpantui.
5. Suvažiavimas pasisa’o 

prieš buvusius VLIKo asmenis, 
kurie iš jo išėję dedasi su VLI
Ko' veiklos trukdytojais.

6. L. B-nės vadovybė, užūbt 
ieškojusi taikos su R.L. B-ne, 
nuėjo į šio krašto teismą, eikvo
dama surinktas laisvinimo au
kas. Bendradarbiaudami su oku
pantu, o taip pat paneigę darbo 
padalos ir bendros visų lietuvių 
veiklos principą, jie — lunatiko 
Khomeini užsispyrimu — tebe
siekia diktuoti visam išeivijos 
gyvenimui. Suvažiavimas ragi
na lietuvius pasipriešinti te
kioms jų užmačioms.

7. Suvažiavimas smerkia išei
vijos pastangomis ir aukoniis 
sukurtų institucijų vadovybės, 
leidžiančias tas institucijas, pa
naudoti okupanto prdp'agai.dai 
ir ardomajam darbut.

8. Suvažiavimas sni'erkia los 
spaudos vadovybė, kurios nei
gia ir ignoruoja
Tos veiklą, tuo" 'šilĮmihdaiinbš ir 
net išduodamos Lietuvos laisvės 
kovą.

9. Suvažiavimas krėipiaid į 
išeivijos jaunimą, fagih’daiftas 
jį arčiau pažMt^okii^difo Ičėš- 
dus-.Jąišve^^vai ąlo^in.^ ir

i , kviečia sif yjaūhatves ręSįfemaž- 
’ Anų jungtis j kovą už f autos lai

svę, kaip šąmoriingahi jaunimui 
dera. ,

10. SuVažiavhhas ragihd Yišą 
išeiviją budėti ir hėtalkininkAū-

įtr okupantui savo veiksniais Ai*

laisvinimo veiklą.
mas pasižada tas jų pastangas 
visokeriopai remti.

3. Suvažiavimas prašo VLI- 
Ką paskelbti išsamų Lietuvių 
Cartos paaiškinimą toje dvasio
je kaip ji buvo surašyta ir nu- 
. rodyti PLB vadovų jos iškrai- 
i pymus.

4. Suvažiavimas konstatuoja,

ais metais jie išėjo į atvirą ko*

ką, o vistiek randas sovietų re
plėse. Jei sovietai kada galuti
nai turėtų laisvas rankas Euro
poje, tai ir suomių tautai gra-

i sins tas pats sunaikinimas, kaip
• ir mūsų tautai. Tiek suotniams, 
tiek mums buvo ir bus svarbus 
kiekvienas kovotojas, nes kova 
su tuo pačiu pavergėju dar toli 
gražu nėra baigta.

j Taipat vargu galima kriti-* 
kuoti deltos vergijos Lietuvos 
vyriausybę ar paskirus vyriau
sybės pareigūnus, nes sovietai 

į seniai buvo pasiryžę okupuoti 
į Baltijos kraštus ir jie juos oku- 
Ipavo. Pavergimo neišvengė nė 
Įžymiai didesnės tautos.

sovietų pavergta'' Neteisingas yra ir tų kritikų 
Lietuva vistiek neteko daug Į mestas žodis, "kad Lietuva so-daug. blogiau, kaip kad vėliau

pasirodė suomiai prieš sovietus, žmonių, bet jei būtų kovojusi]vietams pasidavė be šūvio. Nors 
Mūsų kariuomenė tada buv 
gerame stovyje.
ryžtingumas prieš lenkus siekė [pasakyti, kiek lietuvių šiandie-įtencij a, 
aukščiausią laipsni, bet Įsaky- nądiegyventų Lietuvoj.
mo žygiuoti nebuvo, nes Lietu-1
voš vyriausybė su dideliu kar-- 
tuliu turėjo ultimatumą priim- 
„ ,__ , ___ l net draugiškiau-

Hitlerio pusėje, tai tas skaičiusį su okupacija oficialiai pasįb
Jos ir tautos galėjo būti dar didesnis. Sunku įgė Lietuvos kariuomenės e^i 

, bet nepasibaigė pra' 
tiškai. Buvę kariai išsiskirs®, 
bet laukė progos, kuri ir atsira
do prasidėjus sovietų-vokiečių 
karui.

G.Š. pulkininkas Kazys Škir-
- ~ !pa nurodo, kad tada Lietuvoje! v„ ---------y . . nA/uv, inepnsidedant pne la.štfes kb-

mene. pirmą tam klastingai P?le «mkl° st&3° aPle su' “
įsteigė karines bazes. Jokia svei- kllėii^ Dldėlė ^lėlių dalis 
ka logika neleido tokiai padė-'buv0 buv? ^e^vos kariuome- 

:nės kariai. Jie taip greitai iš-l-

Lietuvos laisvė lapo nužu
dyta 1940 metais sovietų Rusi
jos kariniu ir policiniu teroru. 
Lietuvos pavergimui sovietai] 

. iv;,..; <: T> . 4 paskyrė 300.000 ' vyrų kariuo-ploniatmĮ spapųimą. Karas su “ -

negalėjo at-,ir labai būtinas. Taip pavyzdžiui įį • įC(jg] Lad
sios .valstybės išvystė stiprų di-j 
ploniaiinį spapįįmą. Karas su 
Lenkija galėjotĄsu tada įžiebti 
pasaulinį kąrą, kuriam net Vo
kietija dar nebuvo pasiruošti-’ . . . ... ę. , . . --Iciai pnesmtis ir Lietuva nesi.
» T,oi, iniušė sovietus iš Lietuvos, kad 'č i-ik-b-.; - 4. , . T - . ‘Vietų Rusiro ranka, fevbmhapasidarė talpas paskelbti Lietu-r - L ’

vą Vėl laisva ir nepriklausoma, ;
r neDrikla‘uso'nnbės7so- naują krašto vyriausy- '

ibę ir visur atkurti lietuvišką Ša-' 
į vivaldvbiu veikla. Pri skaičių o-: 

Dar negarbingesnės|jama’.kad sukHėlių tik per ke-Į 
' lias dienas žuvo apie 4000, tai 
žinoma, kad sovietų krito daug' 
daugiau. Sovietai ir jų samdi-i 
niai išsinešdino iš Lietuvos kaip 
akis išdege.

(Bus daugiau)

si. Tiek Vokietija, tiek sovietų 
Rusija atsisakė Lietuvai padė
ti, o ką jau bekalbėti- apie Ang
liją, Prancūziją ar Ameriką.

Vistiek tam karui pb metų 
prasidėjus ir Vokietijai triuški
nant visiems igi*išUSią Lenkiją, 
vėl Lietuvai atsirado reta pro
ga netik triumfališkai atsiimti 
Vilnių, atsiimti visas Lietuvai j ma yra niekas kitas, kaip gė

dingas mėginimas pavergimą—’ 
guiti iš tų žemių lenkus alėjū- okupaciją pridengti nepriden-. 

giamo ni'elo skraiste viso pašau-' 
lio akyse. j

Nesipriešinti nutarė ne ka
riuomenė, bet Lietuvos vyriau
sybė, nors šį kartą kariuomenė

priešino. .Juo labiau, kad sovie
tai garbingu žodžiu bei sutarti

mi! pažadėjo neliesti Lietuvos
'laisvės ii ______________
vietų Sąjunga savo garbingą žo-!^ ir visur atkurtl Savišką 
di sulaužė ir Lietuvą žiauriai 
okupavo.
yra sovietų kalbos, kad Lietuva

; neva laisvai įsijungė. Tai žino-

Ivos.
* - j r..
1 * * ❖ 

I

Suvažiavimas, įsitikinęs, kad 
Ir liž Iraftb sdifuWs šlė]p5hši Šo

U.S.A. jyrėžideftfe C&rtūr’į už jb 
drąsu it besąlyginį reikąiaViihą 
paleisti Ahiėfiki'ečmš įkaitilš Ira
ne ir prašo irtVtfs visų orieiric- 
ni’ų, neišskiriant ir jėjįbš plfiA'Ū- 
dojihib, jiiės išlaišyihVi ir kaltj- 
nmkiiš ’hūbiėšti.

priklausiančias žemes, bet ir iš - Mula 'ČhbinėlHi /Tūpiftasi 
Saudi Arėbijčjė šiilmtžis šijtždš, 
kurių likiifta's jafti Uėži'hbniaš.

E Rkwb pay S’«% Utarnat wfsau M 
Wneriw of 5 W morrha th* £m • 
y^r). Honda arv if kwt. rX«Q, « j3

Wb^n vate*. tRry can M ♦ 
at your tank Zntaj>at ta ntx aotęnrt to atata T

America ? tbtm

Vistiek vargu gailina vyriausy
bės nutarimą logiškai kritiktio-

naujienoj CLXAG0 8, ILL, Thursday, December 13, 1979

nus, čia atsikėlusius iš Lenki
jos Pilsudskio ir vėlesniais lai
kais. Deja ir šios progos norint-] 
nenorint teko atsisakyti dėl se
kančios priežastieš’: tokiu žygiu:
Lietuva būtų pasidaliusi sąjun- nutarimą priėmė labai sunkiai, 
gihihke hitlėrinės Vokietijos, ne
turinčios jokių galimybių kąrą 
laii’nėti, kovojant kuo "nė prieš ti, nors ir kritikuoja, ką kritikai 
visą pasaulį. O ir Vokietįjcš lai
mėjimas tada jau aiškiai ma
lėsi — nieko geresnio Lietuvai 
nežadėjo, kaip (ik.tokią-pat, jei 
ne. baisesnę, vergiją kokią da
bar tauta neša po sbvietų-rusų

sako?
Kritikai pirmoje eilėje duoda 

pavyzdžiu Suomiją, bet juk Suo
mijos likimas dabar mažai kuo 
skyriasi nuo Lietu vos Suomių 
narsi tauta sudėjo begalinę au-

KIAULĖ PO ĄŽUOLU

Po ąžuolu šimtamečiu Degioji 
priėdę gilių prižnagojo, 
čia pat išsimiegojo, 
paskui praplėšus! akis, 
pradėjo knaisiot ąžuolo šaknis.

“0 ką darai?’’ iš ąžuolo jai sako varnas:
‘Tas tavo darbas čia nedarnas!

Juk medis gal ^adžiūt, kai jam šaknis paradsiV’
- “Ogi tedžiušta sau!” atrėžė jam lėkausė: 
“Kad jj-laba! .^ Turėčiau ko lankotis!

Tegu nė ženklo jo nelieka ■— 
nesidarysiu nieko!

Nuo gilių aš tunku — tesie tik jų lig soties- 
0 kitkas man visai nerūpi!”
— “Ei, čiukė, čiuke murzinlūpe!” 

prašėnko ąžuolas: “Tau gilės tai skanu.
O jeigu savo šnipą pakylėtum, 
Jįn pamatyt galėtum- 

kad aš ir tas giles užauginu.

Everyone has chain fever and V/e've 
got the selection a nd prices Ta prove it 

All styles...all widthsand 
lengths... all great value and alt

in 14k gold
40% off

14k Gold Charms - 30% off

14k Gold Earings — 30% off

14k & 18k Religious Medals — 30% off



R. Liet. B-nės narių ir tarybos atstovų
suvazavimas

š. m. gruodžio 8 d. šaulių [ vardu; Antanas Marma—Span- 
namuose įvyko J- A. V. R. L. j dus Kluvo; Jonas Balčiūnas — 
B-nės nariu ir Tarybos atstovų Balfo vardu ir. apgailestavo,kad 
suvažiavimas. Suvažiavimą ali j Balfo koncertą vos pusė bilie 
darė Andrius Juškevičius ir pa Į tų parduota, tuo tarpu į okupao 
sveikinęs suvažiavusius, pak- to atsiųsto solisto — visi bilie. 
vietė pirniinfnauti L Sera- tai išparduoti. Ragino gausiai 
piną ir Stasį Tikuži. Amerikos lankytis Balfo rengiamame kon 
himną sugiedojo sol. Irena Bet certą.Pabaigoj klausė “Kur mes 
rauskienė. , . i einame?’’ Valerijonas Pocius—

Invokaciją-maldą labai jau- Brighton Parko skyriaus var- 
trią, sukalbėjo kan. Vaclovas .du; Antanina Repšienė— Mel- 
Zakarauskas. Po to trumpoje 
klboje apgailestavo, kad jėzui
tų priežiūroje Jaunimo centras 
panaudojamas okupanto sam
diniams propagandai vesti.

Minutės atsistojimu pagerbti 
mirusieji nariai.

į prezidiumą paprašyti: gar
bės pirmininkas dr. Zenonas 
Danilevičius, Ignas Serapinas, 
dr. Valentinas Plioplys, "kan. 
Vaclovas Zakarauskas, dr. Vy_

čiūnas, Eufrozinė Mikužiūtč. 
Kazys čiurinskas ir Stasys Su- 
rentas.

Dr. Zenonas Danilevičius 
skaitė paskaitą “R. L. B-nės 
vaidmuo ds barties laisvinime 
veiksnių situacijoje”. Suvažia
vusieji ilgai plojo, dėkodami 
paskaitininkui už taip išsamią 
ir šiam laikui aktualią paskai. 
tą. Tikiu, kad paskaita bus pa
skelbta spaudoje. Po paskaitos 
skelbta spaudoj. Po to A. Bar 
čiūnas praenšė, kad jis skiria 
100 dol., kad ši paskaita būtų 
atskiru leidiniu išleista.

Sveikinimai: Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje— Eufrozi
nė Mikužiūtė, savo sveikinime 
apgailestavo, kad lietuviai ne
skiria : religijos nuo politikos. 
Religiniais klausimais dvasiš
kiai yra autoritetai, gi politiką 
turėfų spręsti ir būti autorite. 
tais politikai. Prašė daktarų, 
kad lietuvius gvdvtu ne tik 
nuo įvairių ligų, bet ir nuo ne- 
lietuvėjimo; Stasys Surentas
sveikino Rockfordo skyriaus 2,000 minia tuojau išsiskirstė.

rose Parko skuriaus vardu su 
35 dol. auka; Kazys čiurinskas 
—East Chicagos skyriaus var
du; Stasys Pranckevičius —Ci
cero tkyriaus vardu; Jonas Vai 
čiūnas — Marquette Parko sky 
riaus vardu; Stasys Tikužis 
ALTos ir R.L. B. skyriaus var
du, Delfiną Tridienė — valdy
bos vardu. Raštu sveikino Lie
tuvos gen. konsule Juzė Dauž- 
vardienė; Balfo — Marija Ru- 
■lienė; Antanas Kučys, Varpo 
redaktoriaus ir Cicero ALTos 
skyriaus vardu.

Praeito suvažiavimo proto
kolą perskaitė Antanina Rep. 
šeinė. Protokolas priimtas be 
nataisu. ‘ L

Suvažiavime dalyvavo 97 at
stovai ir svečių. Iš viso galėjo 
būti apie 150 asmenų.

Suvažiavime daug kas ap
gailestavo, kad jėzuitų vado
vaujamas Jaunimo centras pa
sidarė okupanto samdinių pro 
pagandos centru. Reiškė nepa
sitenkinimą ir Draugu, kuris 
garsindamas savo skiltyse oku 
panto, atsiųstą solistą taikiniu 
kavo jėzuitams.

DėV laiko stokos ir kitų prie
žasčių. ilgiau suvažiavime ne
galėjau dalyvauti, žadėjo p. 
Pleškys parašyti pilną repor
tažą. Stasys Juškėiuts

--i

Dirbančius gerus ir gražius gas ir reiškiama tik užuojautą, 
lietuviškus darbus, nežiūrint kas 
juos bedirbtų, tenka sveikinti

Tolinus šluto. vedama radijo va
landa yra sveikintina, kuri jau 
pilnai “įsipilėtino” ir turi ne
maža klausytojų. Ji savo origi
nalumu, bent lietuviškame 
dijo sektory, yra įdomi ir 
džiai klausoma.

ra- 
ati-

die-'

— Salvadoro kairieji norėjo 
suruošti demonstraciją, bet ne
turėjo chuntos leidimo. Kai ne
paklausė policijos, tai į juos 
buvo paleistos kelios kulkos.

Susilaukiame pasiteiravimu, ar dar turime 
LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS komplekty.

Deja, pilnų LE komplektų jau nebeturime. Trūkstamus 
tomus būtų galima iš naujo atspausdinti, jei atsirastų pa
kankamas kiekis prenumeratorių. Taigi visi, kurie norėtų

Sekinadienio, gruodžio 9 
ną, transliacija buvo pravesta 
daugiau nei patenkinamai, nes 
tarp perdavėjo — koordinato
riaus ir klausytojų buvo išlaiky
ta reikiama darna.

bet pasisakoma prieš tuos, ku
rie Daunorą panaudoja lyg slie
ką žuvims gaudyti, atseit, ardy
ti išeiviją. Atsakyta, kad mes 
daugiau ardome. Gal ir taip, bet 
nepasisakydami prieš ardymą, 
mes prisidedame prie tokių pa
sislėpusių rengėjų, kurių ruošia
mi koncertai Jaunimo Centre ir 
yra ta padegamoji dagtis.

Savaime aišku, kad buvo pa
sisakyti dėl negerbingai panau
dotos plytos, bet esant jautriam 
klausimui susilaikyta nud dides
nių pasisakymų. Tas labai gerai 

i padaryta, nes paleistas bume- 
i rangas gali grįžti paleidusiam

pradžioje pranešėjas! ir tuo pačiu prikergti žinomą 
pasakymą: pats muša, pats rė
kia.

Visi kili iškelti klausimai bu
vo mažiau įdomūs, tad dėl vie
tos stokos liko šiame rašiny ne
aptarti. ,

Tiesa,
Leonas Narbutis tuojau užsimi
nė apie Daumoro koncertą, pa
pildamas reklamos sriautą bū
simų jo koncertų bei dainavimą 
operose. Dėka p. Kučėnienės 
greitos orentacijos ir sumanu
mo, ši jautraus užmojo liepsna, 
buvo nuslopinta ir išvengia ne
pageidaujamų pc'kalbių tirada.

Nežiūrint i tai, klausytojų bu
vo reaguota ir vienas iš jų pa
sakė vertą pakartojimo spaudo
je. klausytojo pareikšta mintis 
— norima pasakyti, kad malonu 
buvo išgirsti p. Kučėnienės drą
sų ir gražų atsiribojimą nuo

JFj Į IdlVldJLVlLl^V 11U1U V V

?}ti išgarbinimui koncerto ir jo 
S rengėjus.
F Kiek žinoma, galima sakyti, 
J visi išeiviai nieko neturi prieš 
S J solistą Daunorą, nes jis yra ver-

ir jo

J. Tijūnas

ČIURLIONIO ANSAMBLIO 
KONCERTAS

Balfas 35 metų sukakčiai pa
minėti gruodžio 9 d. 3 vai. po
piet Marijos Aukšt. mokykloje 
surengė aukšto lygio koncertą, 
vadovaujant dirigentui ir kom
pozitoriui A. MIKULSKIUI.

čiurlioniečių pasiilgusi publi
ka, už aukšto lygio dainas, jų 
puikų išpildymą kėlė ovacijas 
ir iššaukė bisui. Choro dalyviai 
buvo pasipuošę tautiniais rūbais.

jKdlliS.cLlIid.0 iNldNlo X CLXgX

5 įsigyti pilną LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS komplektą (36 J 
tomai), prašomi prisiųsti užsakymus iki 1980 m. vasario 1 d. 5 
LE komplekto kaina $300.00 (be persiuntimo). A

2 Taip pat kviečiame užsisakyti šiuos, dabar
4 leidinius:
4 - ENCYCLOPEDIA LITUANICA, 6 tomai.......
} IŠ MANO ATSIMINIMŲ, Petras Klimas.......

RUBAJATAI, Stasys Santvaras.....................
4 (Kainos su persiuntimu)
J Užsakymus prašome siųsti;
4 Lithuanian Encyclopedia Press

395 W. Broadway, Box 95
J So. Boston, Mass. 02127

gaunamus,

$125.00 
13.00 
7.50
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For your headache get 
extra strength and safety, too.

Anacin* has extra strength, by a panel of experts, used as 
More strength than any reg- directed. But Anacin gives you 
ular headache tablet. And more pain reliever than any 
Anacin combines that strength regular strength headache 
with safety. £ tablet. Gives you safety you

Like all leading headache expect with extra strength you 
tablets, Anacin starts with a “ 
pain reliever recognized safe directions.
^.xtra strength with safety. That’s common sense. That's Anacin.

want. Read and follow label

Kalėdų Kūčios nepajėgė įstoti Į universl-
' u tą.

pagal lietuvišką paprotį rengia Teisėjas Green pareiškė, kad 
mos i-.;etuvių tautiniuose na- įj|, Ilgesys yra priešingas 
muese ir šiais metais, sekmadie- ,\|Uerj|iOS konstitucijai. Esą ne 
nį, gruodžio 23 d., 4 vai. popiet. oU|jIH;1 sujintj jauno žmogaus, 
Programą atliks: Jūrate Tauty i-, a|vaziavusio i ši kraštu pasu 
laite. Danutė Mikužienė. Ramu-į In<)kvti kall>(>; ir isigyJ dau. 
nė Tričytė. Giesmių ir muziku j ojau'žimų.
nes dalies vadovas — Antanas'
Kalvaitis, Kūčiose kviečiami da- Teisėjas Green aišino polici- 
lyvauti L etuvių Tautinių Na-; jos karininkams ir advokatui, 
mų nariai, jų šeimos ir visi šių kad negalima suimti ir išvežti 
namų talkininkai, rėmėjai. Au- jauno žmogaus, kuris turi pro- 
ka S8 už asmenį. Rerezvaciįoms gos pažinti Amerikos progresą 
tel. 778-7707 (Bronius Kasa-; padarytą darbu ir santaupo. 
kaitis). mis.

Dainavo vyrų, moterų chorai, 
palydint kanklėmis ir kitais pu
čiamaisiais instrumentais. Įsi
jungdavo ir solo p lė ir vyriškiai. 
Dainos negirdėtos, ypač jungti
niam chorui dainuojant su mu
zikos palyda žavėjo koncerto 
lankytojus. Tikrai maloni at
gaiva!

Balfo pirmininkė M. Rudienė 
dėkojo ir apdovanojo gėlėmis.

Viršuje ir apačioje buvo tuš
čių vietų. Ateityje reikėtų par
davinėti bilietus ir už savo kon
toros, nepasitenkinti, kad jie 
būtų parduoti pas J. Vaznelį...

šis koncertas buvo svarbus 
įvykis. Aš kukliai apie jį para
šiau, bet manau, kad vėliau 
kas nors duos platesnę apžvalgą.

K. Juodis

Reikalauja paleisti 
kaline

CHICAGO, Ill. — Moterų Iv- 7 c v
ga už konservatyvų judaizmą 
buvo susirinkusi savo konvenci
jai Chicagoje. Konvencijoje da
lyvavo apie 500 moterų. Pirma
dieni jos reikalavo paleisti Si
bire kalinama Ida Nudel.

48 metų Ida Nudel buvo KGB

DENTURE WEARERS
A major # 

advancement @ 

CUSHION GRIP 
DENTURE ADHESIVE 

one application holds 
comfortably up to 4 days

Naujy Metę sutikimas
rengiamas Lietuvių tautiniuose j 
namuose. Chicagoje, gruodžio 
31 d. 8:30 vai. vak. Gros neo-' 
lithuanų orkestras, vedamas Al
gio Modesto. Dalyvio auka $20. 
Vietas r e z e r vuotis nevėliau 
gruodžio 26 d. pas Bronių Kasa- 
kaitį, tel. 778-7707 arba pas 
MečĮ Valiukėną, tel. 434-7270. 
Rengėjai: LST Korp! Neo-Lith- 
uania Chicagoje ir Lietuvių Teu- 
tiniai Namai.

• Gandais pasiekė žinia, kad 
Daunoro koncertas Čikagos Jau
nimo centre sujungė bendram 
darbui dvi Lietuvių Bendruo
menes: frontininku arba barz- 
dukinę ir Joniko vadovaujamą 
vilniečių LB. šūkį reikia papil
dyti: “Visų šalių proletarai ir 
buržujai vienykitės’’.

NELEIDŽIA IŠVEŽTI IRANO 
STUDENTŲ

WASHINGTON, D. C.—Fe
deralinio teismo teisėjas Joyce 
Green uždraudė policijai gau
dyti Irano studentus, atvažia
vusius studijuoti, bet neįstoju
sius į jokį universitetą. Vieni 
nepramoko kalbos, kiti nesusi- 
rado tinkamo universiteto, o 
treti dėl ekonominių priežas. 

persekiojama už reikalavimą iš
leisti i Izraelį. Reikalavima vi
zos ji įdėdavo į langą. Nuteista 
už chuliganizmą 5 metams į Si
biro kalėjimą. Ji patalpinta vie
noje patalpoje su 60 vyrų.

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

» RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL-
MKVJOii

! Atdara šiokiadieniais nuo
i; 9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro.
■! Sekmadieniais nuo 9 vaL ryto iki 8:30 vah vak.
J! D. KUHLMAN, B.S., Registruotai vaistininkas

i; Tel. 476-2206

Iii

Turime po kelias 
RETAS KNYGAS

KNYGOS ANGLŲ KALBA

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 PASIŲSTI, PRIDEDANT 50 CENTŲ 
UŽ PERSIUNTIMĄ, TOKIU ADRESU:

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

J. JanwlMa, A KIU IN THI DARK. Plkantlikx} Ir Intymiu nnvtyili 
tpnŽTTud. paimti U gyvenimo. Lengvu rtilina, gyva kalba, tranai tileiau 
ISO paL Kaina J2J0.

Dr. J«mui B. KmŽIim, HISTORY OF LITHUANIA. Lletovna Iftoflto 
antranki nno pat aenujij amžią Iki pokario metę. Vidutinio formato, 143 
»]., kainuoja tt.00. |-i t

Dr. JtmM B. RonOva, VYTAUTAS THR QRCAT. ITorimai DLJf Vy 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lletuvoe valatyoea ir joa kaimynu —torlja 
til pal. Kain*. SS.OO. Kletala viriellai* $4.00.

Dauguma tlą knygą yra tinkamos dovano* ivalrlomla progomla. Ja* b 
dtaa knygai galima talgytl atailankiua I Naujiena* arba ataluntua Seki v 
ilnlglne perlaida

NAUJIENOS
1TM HalMad StrM. m

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
NAUJIKUOSE OALIN.A GAUTI NfPAFRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENES VEIKtJG IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. J. Gv«««e — MINTYS IR DARBA!, 23# paL, UečlanfitM ISO# 

metu Ivykiua. Jablonakic ir Totoraičio jaunai diena* ir auaf 
rtplnlma.---------------------------------------------------- $*.«#

Or. A. J. Otmaan — DANTYS, j* prletlOra. rvefkata Ir groUa
Kletali rtrteUala, vietoj* $4.00 dabar tik$$.#•
Ulnkttali virieiiAi> __  $!.••

Dr. A. J. Ovmm — AUKŠTA KULTŪRA — SIAURO* IMOMB*.
KoUonNi p* Ruropa JipGdtlil Dabar tik  RlM

W13M Mp atoluRf** ark* mewy *He
■v'erfjtaa fcafe** *eW**enf Mc. litolAom*.

NAUJIENOS,
17„ S». HAISTXD ST. CHICAGO, n-I M3SI

- .......... « |IL„ Į .... .! „,.H , ■■ ■ - ... __ . _ ... UI- |_ - ._ Į|.

110.00

110.00

Pridėti doleri palto illaidoma.

1. Kun. M. Valadkos UŽ LAISVA LIETUVĮ
Minkšti viršeliai, 410 psl._________ 510.00

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

Minkšti viršeliai

3. A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA.
Minkšti viršeliai_________________ f!5.00

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

Cekj reikia išrašyti:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St

| 1 KXt Thuridxy, DhetmUr 13,



Kauno Prisikėlimo .bažnyčia okupuotoj Lietuvoj

št kapitonas Edvardas

•34.00
•18.00
• 4.00

•18.00
• 9.00
• 1-00

•18.00 
•10.00 
• MO

dienraščio reporteriui pareišku si, kad jos vyras nekaltas.Per gruodžio 6 d

Ufaieninae*: 
metame ____

PUMi BMCQ _____
rianam mdnaafiM

pasibaigė visokį karininkų.
Kiekvienas ėmėsi

gal nepataisomai, Pasker namą, bet ir gretimų namų langai išsproginėjo.Mrs. Pasker reporteriams sakiusi, jog mananti, kad sprogimas buvo ryšium su kaltinimais jos vyrui. Tačiau, jei kas norėjo Į jį pata.kyti, galėjo žinoti, katras automobilis yra jo.Mrs. Pasker pasisakiusi, jog kai karas prasidėjo, j': Vokieti joje buvusi 15 metų mergaitė. Keturi jos šeimos nariai žuvę Hitlerio kare. Ji nieko nežinanti, kas dėjosi Lietuvoje. Dabar jcs vyras esąs senas ir nesveikuojantis.

Kanadoje:
mftau* _____—
puaei metu —

urvam XBlQCMNUi

boję ir bendradarbiavęs su nagais žydus žudant. Amerikon Uvykęs iš DP stovyklos 1949 metais, o 1962 m. gavęs Amerikos pilietybę. Teisingumo departamentas (U.S. Justice Department) 1977 m. pradėjęs prieš Mike Pasker bylą atšaukti plie- tybę, nes dėl jo karo metu veiklos negalįs Amerikos pilietybės turėti. Devyni Izraelyje gyveną žydai priesaika esą paliudiję, iog Mečys Paškevičius kartu su naciais veikė prieš žydus. Keturi iš tų liudininkų sakosi matę j į žydus šaudant ir padedant naciams žydus išvežti į koncentracijos. stovyklas.Mike Pasker- atsisakęs Amerikos pilietybės, vietoj kad eitų į imigracijos teismą, kuriame tupėjo būti sprendžiama -jo pilietybės byla,- Dabar jis, esąs svetimšaliu. Šitoks Mečio Paškevičiaus Amerikos pilietybės atsisakymas nereiškiąs, kad jis

Santa Monica mieste padėjo bombą 
lietuvio M. Paškevičiaus nameGruodžio 6 d. vakarinėse ži niose Los Angeles televizijoje o kitą dieną perduota žinia, jog bomba smarkiai apgriovė Santa Monica mieste, 814 5th St., dviejų aukštų, dešimties butų namą, kurio savininkas esąs 78 metų Mike Pasker, anksčiau vadinęsis Mečiu Paškevičium.

— Motina Teresė, JAV pilie
tė, laimėjo $192,000 vertės No
belio premiją. Indijos valdžia 
dabar nori gauti apie 80% pre 
mijos. Toki yra Indijos užsie
ny uždirbtų pinigų mokesčTai.

ša mums visiems, ligi šiol pavergtiems laisvę 
ir laimingą būtį. Vienybėje kaip broliai pa
davę kits kitam rankas, eikime drąsiai į ko
vą,. visi kaip vienas stokime dėl tėvynės.

LIETUVA PAVOJUJE! Į rytinę mūsų 
krašto sritį įsibrovė svetimoji Rusijos ka
riuomenė. Maskoliai ateina išsiurbti iš Lie
tuvos paskutinių syvų, o mums su gaisrų pa
švaiste neša badą, kankynes ir griuvėsius.

Stokime visi Lietuvos ginti! Nelaukime to
liau nė valandos. Kas myli Lietuvą, kas trok
šta laisvės, kas pajėgia valdyti ginklą, stoki
me visi į Lietuvos krašto apsaugą.

Drąsiai stokime pirmieji į kovą, užstokime 
kelią priešininkui, kuris veržiasi varu į mū
sų kraštą, smelkiasi į mūsų sostinę, Vilnių 
Savo ginklų nesutepsime mūsų brolių Lietu
vių darbininkų krauju, ginsime tik mūsų 
Motiną Tėvynę, mūsų Lietuvos nepriklauso
mybę. Visi, kaip vienas stosime krašto ap
saugos eilėse ir atremsime besiskverbiantį 
priešininką.

Vilniečiai! Vilniaus Komendantūra šau
kia į apsaugos savanorių pulkus yisusi pilie
čius be tautos skirtumo. Bus sudaryti atskiri 
būriai komanduojami lenkų, baltrusių, lie
tuvių ir kit. kalbomis. Įstojimo sūlygos yra 
tam tikrame atsišaukime nurodytos Užsira-

tų seimų vardą, bęt^s. jąbaifgėęąį žinojo, kad k^ikščio.- 
nys demokraįąi jau. įną ■ ti& kurie sava valią primesda
vo ąnkstyyęsmųpsą\aeįKiųose. Teisybė, kad pirmo sei
mo posėdžio pirmininkas Stasys Lūšys, buvusių pasi-

prisipažino kaltu. Jis ir toliau Amerikoje galįs gyventi, kaip laikraščiuose, legalus svetimšalis.Jau prieš porą metų, kai pradėta prieš Mike Pasker pil ety- bės atėmimo byla, žydų organizacija (Jewish Defense League) keletą kartų surengė prie Pasker nąmų demonstracijas, piketą vimą su plakatais, kaltinančiais jį žydų žudymu. Pats Pasker niekada nesąs viešai reporteriams prasitaręs apie savo karo meto veiklą, bet jo žmona (vokietaitė) Hildegarde jau

Vyr. Itn.......GUŽAS

Atsiminimai apie pirmąsias mūsų 
kariuomenės kūrimosi dienas

nelįs. Jis suprato naują VLIKo dvasią ir leido net opo
zicionieriui Bieliukui savo nuomonę pareikšti.

■ VLIKas atstovauja visą. Lietuvą.. J.is kalba visos 
Lietuvos gyventojų vardu. VLIKą sudaro visos politi
nės grupės, kurios VLIKui padėjo pagrindus galingų 
kaimynų pavergtoje Lietuvoje. VLIKas tų principų lai
kosi ir laikysis, kol bus išlaisvinta visa Lietuva ir bus 
sugrąžintos visos lietuviams ir Lietuvai priklausančios 
žemės. VLIKas reikalauja, kad is Lietuvos būtų išves
tos visos Sovietų kąro jėgos, policija ir kolonistai rusai. 
Išvedus rusus, Lietuvoje liks Lietuvos piliečiai, kurie 
naudosis pagrindinėmis žmogaus teisėmis ir laikysis 
pagrindinių krašto įstatymų.

VLIKas. privalo, atlikti didelį darbą. Jis privalo ap
jungti visus Lietuvos gyventojus kovai už gimtinio 
krašto laisvę,. Darbas labai didelis, užtat reikia Įjungti 
visas jėgas. Kiekvienas lietuvis privalo dirbti, ką gali. 
Visiems dideliems yra dideli darbai, bet, nėra nė vieno 
mažo darbo, kurį galėtų atlikti tik mažas žmoguj. Iš 
mažo niekad nebus didelio.

VLIKas yra Vyriausias Lietąvoą Išlaisvinimo Ko
mitetas. Negali būti kito komiteto, kuris būtų lygus 
VLIKui, negali būti kito komiteto, kuris būtų didesnis 
už VLIKą. VLIKas yra vyriausias, prie jo visi koiąite-

Krašto Apsauos ministeriu įsakymu tą 
pačią dieną Vilniaus m. komendatų paskirtas 
Liudas Giraš praporučikas Škirpa jo padėjėju, 
pau paskirtas komendantūros adjutantu.

Visi kiti karininkai, kurie iki šiol buvo prie 
Apsaugos Štabo, ministerio Velykio Įsakymu bu
vo paskirti į 1 ir 2 pėst. pulkus ir į Vilniaus Ko
mendantūrą be to keletas karminų buvo paskir
ti i provinciją sričių karo viršininkais, kuriems 
buvo duotas uždavinys savo apskrityse sukurti 
valdžią, įvesti tvarką, verbuoti ir į Krašto Ap
saugos ministeriją savanorius. Vėliau tie sričių 
viršininkai buvo pavedinti Apskrities Karo ko
mendantais. Vilniaus m. komendantūra organi
zavosi Šv. Jurgio gatvėje Nr. 36, rūmuose buv. 
“Militaer-Vervaltung”.

Pirmais komendatūros žingsniais išleista 
! į Vilniaus piliečius šis atsišaukimas: -

Vilniaus piliečiai!
Su visa Lietuva, su jos liaudimi jungia mus 

nesutraukomi ryšiai-. Ta pati žemelė mus 
maitina, drauge per šimtus metų tempėme 
vergijos jungą, drauge kovojome dėl laisvės.

Piliečeiai! Šiandieną sušvito mums Lais- 
, vės spindulys! Mūsų tėvynė Lietuva tampa 

nepriklausoma demokratinė valstybė, kurio
je visi piliečiai be tautų skirtumo turės lais
vę ir lygybę. Lietuvos nepriklausomybė ne-

tai turi derintis. Į didelį darbą VLIKas įtraukia visus 
Lietuvos gyventojus, jų organizacijas, politines parti
jas ir kitaip besivadinančias politines grupes. Lietuvių 
Fronto Bičiulius šiame seime atstovavo Algis Raulinai- 
tis ir Linas Kojelis. Jie pirmą kartą dalyvavo VLIKo 
seime. Daugelis dalykų jiems buvo neaiškūs, bet jie bu
vo traktuojami lygiai taip, kaip visi kiti VLIKo atsto
vai. Neaiškūs dalykai jiems buvo paaiškinti ir jie su
prato, kad VLIKas joks frontininkų padalinys, bet Vy- 

Į riausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas. Niekas jų ne- 
‘ įžeidė, niekas jiems pastabų nepadarė. Jie džiaugėsi, 
kad pirmą kartą galėjo dalyvauti Vyriausiojo Lietu
vos Išlaisvinimo Komiteto seime. Jie buvo jauni, Ame
rikoje išaugę, prie pagrindinių demokratijos principų 
ir žmogaus teisių pripratę, jie laisvai jautėsi. Jeigu 
frontininkų vadas būtų į VLIKo seimą delegavęs vy
resniuosius, tai jiems būtų buvę sunkiau. Jie būtų pir
mame pasitarime pareikalavę privilegijų. Jų negavę, 
būtų jautęsi pažeminti. Bet jaunesnieji to nejautė, da
lyvavo diskusijose ir buvo patenkinti.

Jiems, matyt, buvo patarta kelti Gurecko klausimą. 
Jie norėjo, kad visas VLIKo seimas dar kartą išklausy
tų paties VLIKo narį ir Gurecko pareiškimą, bet visi 
Seiman suvažiavusieji jau žinojo visas Gurecko ir Ka- 
manto ambicijas ir nesėkmės smulkmenas. Žodžio pa
prašęs Dr. Bobelis dar paaiškino, kad tuo reikalu VLI
Kas jau paskelbė pareiškimą, o dėl Gurecko Dr. Bobelis 
klausimą aptarė su Kamantų ir susitarė su juo sueiti ir 
PLB santykius aptarti. Jam atrodė, kad neverta laiko 
gaišinti męnkiavertėmis smulkmenomis ir iš naujo svarsty 
ti jau aptartus ir nutartus klausimus. Be to, VLIKo sei
mo nariai labai gerai suprato Dr. Jono Balio pareiškimą, 
kuris jį baigė patarimu labai daug nešnekėti, nes lietu
vių tarpe yra didokas skaičius ausų, kurie labai greitai 
užgirsta, ko nereikėtų užgirsti, ir praneša toliau, negu 
reikėtų. Jis neabejojo, kad ir šiame seime gali būti ilgų 
ausų, buvusių Clevelande ir patekusių į: Baltimorę.

Didžiausias šio seimo didvyris buvo Toronto Tau
tos Fondo pirmininkas Firavičius, bet ne dėl to, kad at
nešė kanadiečių sudėtas aukas Vyriausiam Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetui. Jis didvyriu tapo savo įsitikini
mu, kad aukas Lietuvos laisvinimo darbui reikia rinkti 
kiekvieną dieną ir už tą darbą nereikia imti jokio atly
ginimo. Jam buvo žinomos kelių jaunuolių pastangos 
prieiti prie laisvinimo reikalams renkamų aukų. Jis iš
klausė visas, nuomones, bet vėliau pareiškė,. kącĮ laisvi
nimui renkamos aukos turi eiti VLIKui^ kaip ėjo, iki šio 
meto. Ja gerai apgalvoti sakiniai, įtikinančiai pasakyti 
žodžiai, seno kario balsas įtikino, kad jis turėtų būti pa
vyzdys visiems gimtinių kraštu besirūpinantiems lie
tuviams.
.... Šiame seime visiems paaiškėjo, kad Vyriausią Lie
tuvos Išlaisvinimo. Komitetą remia Amerikos Lietuvių 
Taryba, kad didelė VLIKą sudarančių politinių partijų 
dauguma remia Dr. Bobelio sudarytą valdybą, o dabar 
prie VLIKo savo plačius pečius prirėmė Simanavičius 
ir Firavičius. Esame tikri, kad,- Dr. BobeĮįuį dabar bus 
daug lengviau susitarti su Kamantų, negu buvo, su Gų- 
ręcku. Esame tikri, kad po ilgų darybų, Dr. Bobelis, ga
bių padėjėjų padedamas, pajėgs įtikinti Fręnfo. Bičiu
liu padalinius įsijungti į VLIKo vedamą didelį darbą.

Didelės pakaitos lietuvių politikoje
Devynių Lietuvos ęo^tiųių grupių pasirašytas ir 

V. Šęliūno praeitų metų Chicagoje vykusiame seime par- 
skaitytos pareiškimas, pakeitė visą Lietuvai laisvinti 
politiką. Kas tos. paskaitos nesuprato Chicagos- seime ir 
po seimo vykusiuose ^sutarimuose bei pasirašiusiųjų 
parądyti>je kantrybėj^ tas galėjo. suprasti Bąltimorė- 
je vykusiame seime.

VaJiųno^ Nęųūęko. ir. Bieliuko VLIKe jau nėra. Va- 
liūnąs ir Nemickas net koją neįkėlė į Baltimorės seimą, 
o BięHukąs^ toliau matąs, negu anie du, atvyko į Balti- 
morę; įę pa^a^kpjpj, ką ^pozicija. daro. Jis net turėjo

šyti galima kasdien nuo, & yal. ryto ligi 1 vai. 
p,. Vįlniąus Komendantūroje Šv. 4ųrgię, 
gvė Nr. 36, buvus Verwaltungo namai, prieš 
Lukiškių aikštę.

Mūsų kraštui, ir mūsų laisvėj gresia pavo
jus — prie ginklo!

Vilniaus Karininkų Komendantūra. 
Be to, dar ir Laikinoji Vyriausybė išleido 

žemiau nurodytus atsišaukimus ir sąlygas stoti 
į Krašto Apsaugą, kurie greitu laiku buvo išpla
tinti po visą Lietuvą.

Lietuvos Piliečiai!
Vyrai! nekartą Lietuvos priešai norėjo už

dėti ant mūsų amžiną nepakeliamą jungą, 
bet mūsų Tėvynė nenugalėtą. Ji gyva.

Šiandien visi išvydome Laisvės rytojų švin 
tant; Lietuvos nepriklausomybė neša visiems 
laisvę ir laimę; tat ginkime Nepriklausomą 
Lietuvos Valstybę! Vienybėje kaip broliai, 
pasidavę kits kitam rankas, eikime drąsiai į 
kovą, visi kaip vienas; stokim už tėvynę.

Lietuva pavojuje 1
Vokiečių kariuomenei ątąitraukiąnt, jau 

įsibrovė Lietuvon svetimoji Rusijos kariuo
menė. Ji eina, atimdama i.š mūs gyventojų 
duoną, gyvulius ir mantą. Jos palydovai—ba
das, gaisrų pašvaistės, krąųjo įp ašarų 
upeliai. (Bus daugiau) •

NAUJIKNO1, CHICAGO », tlx. Thursday, December" 13,1979 *

(Tęsinys),
Ministeris Velykis turėjo pilną pasitikėji

mą lietuvių karininkų tarpe, todėl nuo dienos, 
kai tapo paskirtas kapitonas. Vęlykič. Krašto Ap
saugos ministeriu 
mįnigavimui ir pasitarima 
uoliai nurodyto jam darbo.
jas Krašto Apsaugos ministeris kapitonas Vely
kių reorganizavo Štabą šiuo būdu: štabo piršL 
ninku paskyrė 2. pėst. pulko, vadą papulkininką 
Liatuką; Tiekimo skyriaus viršininku, vieton iš- 
vykusio, su keliomis dešimtimis tūkstančių mar
kių Apsaugos štabo pinigų, einant gen. Kondra^ 
tavičiaus įsakymu papulkininko ruso Sietkausko 
— paskirtas papulkininkas Nastopka, Rikiuotės 
skyriaus viršininku
Alamkavičius, Krašto Apsaugos Štabo adjutan
tą paskirtas poručikas Liormonas.

Apsaugos Taryba visai likviduota.
2 pėst: pulko vadu, vieton papulkininko Lją- 

tuko: paskirtas kapitonas Glovackis.
Krašto Apsaugos ministerija persikėlė Į 

“Villa Rannenkampf” paliai Gedimino kalną.

. DVIGUBAS STANDARTAS 4Ms. Barbara D;ehl, Hawionje, Calif., parašė L.A.' Herald-Examiner dienbaščiua laišką, primindama, jog* lietuvis Simas Kudirka, kuris anais metais nuo laivo nušokęs siekė prieglobsčio Amerikoje, buvo grąžintas Sovietų Sąjungos rusams. Tačiau, kai rusas baleto šokėi’0 C’n-’u- ......... , . < . nov pągprase pneglor tai šute k ta ir' lėktuvas, ku^uo jo žmona Vlasova turėjo grįžti į Rusiją, Amerikos pareigūnų buvo sulaikytas. .. . j.Laiškas baigiamas klausimu: gal reikia būti balerina ar teniso žvaigžde, kad gautum prieglobstį (asylum) čia? Ar norime pagelbėti nelaimingiems lietuviams, kurie dar vis priešinasi sovietiniam valdymui? Pagalvok, Amerika, rašo Ms. Barbara Diehl laiške. “Ą Double Standard” pavadintame.J. Klau^eikis

Dieną prieš bombos sprogimą Santa Monica mieste City News Service gavusi laišką, nukreiptą su grasinimais prieš Mike Pasker. Laiško rašytojas pasivadinęs žydu, išgyvenusiu Europoje 1977 metais Los Angeles Times mirties stovyklas.Pagal amerikiečių reporterių žinias, Mike Pasker karo metui Per gruodžio 6 d. bombos Lietuvoje buvęs policijos tamy- į sprogimą, apie 9 vai. 20 minučių ryte, abu Pasker buvę savo ^nartamento antrame aukšte. Mrš. Pasker reporteriams pasakojusi, jog pirmas įspūdis buvęs, kad žemė drebėjo, ’ tačiau vėliau pajutusi dūmus.Prieš kurį laiką Mikė Pasker +urėjęs širdies priepuolį. Po bombos sprogimo prie namo stovėdamas vėl sugriuvęs ir ambu- lansu, kaip ir- per televiziją rodyta, nuvežtas į ligonįpę.Bomba buvusi padėta namo “rūsyje”, kuris įtaisytas automobiliams pastatyti. Bombos vielos prijungtos prie papąrkim to automobilio ir kai Pasker nuomininkas Adolph Storik ir žmona Lillian įsėdę į automobilį jį užvedė išvažiavimui', bomba sprogo. Storik sužeistas į veidą, pagalbą ligoninėje suteikus, paleistas namo, o Mrs. Storik nesužeista. Jų automobilist o taip pat dar kitas, smarkiai apdaužyti. Sprogimas ne tik apardė,

Naajienot kMttau ifarnint 
w?knxii>»bM. Laidžia Naajiacm 
dwd, Chicago,
QI 8Q0M. 411-fll«,

Ha1xm raikU dwa saMą 
Orderi* kart* « Uhatzai

Aa «f Decarriėitr 1, 1477
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other countriaa 834.00' per year.
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ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUIKOKIA YRA TAVO RELIGIJA?

Religiniai [vairių bažnyčių lankytojai vadina save Katalikais, 
Liuteronais, Baptistais ir tain panašiai. Bet klausimas: Ar tavo 
religija atskyrė tave nuo šio pasaulio ir pašventino Dievui? Ar ji 
pasiekė tavo širdį ir ar ji valdo visą tavo gyvenimą? Ar ji padarė geresnį it švėntesnį tavo pasielgimą? Ar pasirodė tavyje geresni 
darbai, Dievo garbei ir žmogaus naudai? Ap. Jokūbas 1:27 sako, 
kad tikra ir rangiškąm Tėvui patinkanti religija yra “šelpti naš
laičius ir našlės jų sielvarte ir sergėti save nesuterštą šiuo pasau
liu”. Tikra religija reikalauja ne vien eiti į bažnyčią sekmadie
niais, bet kasdien būti Jėzaus Kristaus pasekėju, jo mokytiniu, 
klausančiu ir darančiu ką jis, Didysis Mokytojas, įsako. Jėzus yra 
pasakęs; “Jei jūs mane mylite, laikykite mano įsakymus. Kas 
tuH mario [sakymų ir juos laiko (vykdo), tas mane myli. O kas 
mane myli, bus mano Tėvo mylimas, ir aš jį mylėsiu ir jam apsi
reikšiu”. — Jobo 14:15,21.

SV. RASTO TYRINĖTOJAI
J. Mimkant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N. Y. 10303
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EUDEIKISJADVYGA PAUKŠTIENĖ Kauno senamiestis (Tapyba
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Laidotuvių Direktoriai

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
TeL737-8601

HK. K. G. BALIUKAS
MK.UAER1JA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA
M4S Šo. Pulatki Rd. (Crawfora 

Medical Buiiains) Tol. LU 5-4444 
jtUma ligonius pagal susitariio^.

Ai neatsmepia, aram num 3 /4-a<x>4

DR. PAUL V. DARGŪS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

imunlty klinikos
j , MWiCinoe direktonua 
itii X MahhSdtt KAw Westcheetor, IL.

darbo dienomis u 
riidtį attttR šeEtadienj 8—3 vaL

■ aiįiiiajaV ■'V'i J , ■ , , —

—BE
JJRį & B. GLEVECKAb
- ik. CHikUKGAs

■ ŠFfcCtALYBS AKIŲ LIGOS
Wafr 103rd Street

‘‘ . VSiaddoe pagal susitarimą.
—a., ------------ . ____ - ---------------------- ----------- -

FRO K PLECK Ab
•• ? ; ; OPTOMETRISTAS
? KALBA LIETUVIŠKAI
r 2418 W.L St. TeL 737-5145

M

“contact lenses’"
Vai. asai autnsnoK. Jždaryta tree.

DR.LEON AS SE1BUT1E 
\ 4Ėil&rU, PUSLtS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
V i4J>* WEST Ort STREET 

V&L antrad. X—i poppet.

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA

. i *

Palaidojom Igną Pocių Stepono Kairio atsiminimaiIg. Pocius gyveno 6320 So. čiai padėjo jaunimui pasiruošti Francisco Ave., Chicago, Ill. Mi-, sėkmingiems Tėvynėj darbams, rė gruodžio 7 d., sulaukęs 75 me- Į nes velionis karštai mylėjo savo tų amžiaus. Amerikoje išgyveno , 31 metus. (Rado mašinoje negyvą penktadienio vakare.)Žmona Susan (airė) mirė! prieš keletą metų. Liko posūnis W. Sullivan, marti Dialann ir keturi anūkai; kiti giminės ok. Lietuvoje.Pašarvotas D. Petkaus koplyčioje 71-oje gatvėje. Prie karsto uniformuoti šauliai ir šaulės pakaitomis nešė garbės sargybą. Gruodžio 10 d. 8 vai. vakaro Šv. Mergelės Marijos parapijos klebonas kun. A. Zakarauskas sukalbėjo maldas.Vytauto Didžiojo rinktinės vardu atsisveikino valdybos narys J. Mackonis.Jis tarė šiuos žodžius:“Su giliu liūdesiu tenka atsi- O sveikinti su mūsų Vytauto Didžiojo rinktinės valdybos nariu a.a. Ignu Pociumi. Jam amžinybėn iškeliavus, mes netekome taip pareigingo ir su pasišventimu dirbusio mūsų rinktinės labui valdybos nario.Velionis a.a. Ignas Pocius buvo gimęs ir augęs Vilkijoje, baigęs Kaune Aukštesniąją amatų mokyklą ir Čekoslovakijoj amatų mokykloms mokytojams ruošti institutą ar kolegiją. Baigęs Čekoslovakijos mokslą, dirbo Ukmergės amatų mokykloje, direktoriavo Klaipėdos ir Vilniaus amatų mokyklose ir vokiečių okupacijos metu dirbo Kaune Švietimo ministerijoje kaip amatų mokyklų inspektorius ar instruktorius. Būdamas švelnaus, nuoseklaus ir lėto charakterio, Ignas buvo gerbiamas ir mėgiamas, ne tik šaulių eilė- sė, bet ir visuomeniniame gyvenime. Dirbdamas amatų mokyklose nuoširdžiai ir kruopš-

šalkauskiuose

Dveji daktaro še'inojTėvynę, ir čia išeivijoje būdamas rūpinosi jos išlaisvinimu išjventieji mėtai ir šiandien išgy- pasi- okupanto jungo ir tikėjosi grįžti (lieka mano atmintyje kaip ypa- į laisva ir nepriklausomą Tėvynę. Tačiau Aukščiausias nulėmė kitaip...Tad atsisveikindamas su velioniu, mielu Ignu, Vytauto Didžiojo šaulių rinktinės vardu reiškiu giliausią užuojautą jo posūniui William Sullivan, jo žmonai Dailan ir jų šeimai, kitiems giminėms bei artimiesiems. O Tau, mielas Ignai, linkiu ilsėtis ramybėje šioje svetingoje žemėje.” K. P.

(Tęsinys)daktaras laisvai kalbėjo ir lie- įtuviškai, bet p. Barbora Saikaus- j kienė, gimusi Gostautaitė ir au-. gusi jorų kai, Įėjo.vynerių metų ir Kazys dešimties, busimieji lietuviškojo universiteto profesoriai, tada lietu-- viškai nesuprato beveik nė žo-’

dvare, senoje Lietuvos ba- šeinioje, suprato lietuviš- bet kalbėti tik vargiai gajų sūnūs, Stasys bene de-

GAIDAS -DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 SO* HERMITAGE AVENUE
TeL 927-1741 —1742

— Šachas yra susirūpinęs saugumu Texas ligoninėje. Jam atrodo, kad į ligoninę daugelis gana laisvai gali Įžengti.— Dano kariuomenės vadai Aze^bajane prižadėjo būti neutralūs.

tingai ryškūs, savotiškai turiningi ir šviesūs, kad ir jie yra susiję su mano jaunatvės sunkiais pergyvenimais. Retai simpatinga (k*. J. Šalkauskio šeima mane priėmė į savo tarpą šiltai, ivedė mane, tik rūpiai aptašvta. ,, . .... . .. .... •. dzio. laip pat buvo ir su vvres-kaimo vaikiną, i kultūringojo . . . , . . , . . ~, ■ £ . , niaja dukrele Antanina, jau negyvenimo salvgas. Man tai bu- . . ... -.i,. x . . kalbant apie jos jaunesnes sesu- vo pirmoji inteligento’senna, su L TT .. į. , j, . . .... . . ,tes — Heha, Febą ir Vandą, šal-kurios gyvenimo stiliumi, turn . . . ,. ... x... ___ . I kauskių artimieji pažįstamieji,— Petkevičiai, Cumftai, Biru- tavičiai, Gliaįmanai ir visa eilė, kitų, ‘katalikiškųjų’ šeimų na-, mie lenkiškai tekalbėdavo. Šiauliuose lenkiška kalba buvo inte-, ligentų kalba, neabejb'jamai man artimesnė už rusiškąją, ku-- rios tuomet buvo pilna ne tik mokykloje, bet ir Šiaulių gatvė-: je. Kur bebusiu ir kuo bebusiu, jei tik Lietuvoje būsiu, iš los aplinkos neišsijungsiu, ir ji man vistiek artimesnė už bėtkui'ią kitokią. Ar ir lietuviškąjį? Kaip su tąja aplinka, kurią palikau Užnevėžiuose, j kurią vėl ir vėl grįšiu ir kurios man galią pajuntu, tik ten būdamas ir į ją pasinerdamas? Ar tos dvi aplinkos manyje išsiteks riėSūsikaūda- mos? Ir jeigu susikautų, tai kuri jųjų ims manyje viršų? Kiek tik atsimenu, tų klausimų ma-' hyje tuomet nekilo. Reikėjo lė'ri- k.škai mokytis, kaip, pagaliau, reikalingos ta pati rusų, ar prancūzų, ar net vokiečių kalbos.(Bus daugiau)

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
' Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONĖD KOPLYČIOS

AMSULANSO 
PATARNAVIMAS

niu ir formomis gavau susipa-' žinti. Pirmuosius mano sunkulius ngalėti, prisitaikant prie naujų sąlygų, padėjo nepaprastai malonus, mano savijautą, berods, gerai supratęs daktaras Šalkauskis. Kiek nuo tėvų mane skyrė amžius, tiek bendravimas su vaikais, nežiūrint Į mano kartais ir šiurkštokas pedagogines priemones, susiklostė lengvai ir draugiškai.,Šalkauskiu šeima davė man progeš pažinti ir kiek platesnę Šiaulių inteligentiją, šalkaus- kiai pastoviai bendravo su Pet- kfevičiais, prof. Tado Petkevičiaus tėvais, su Blrutavičiais, mūsų dar keletą šeimų. Per kviestas vakarienei, per kurias :r aš būdavau sodinamas prie bendro stalo — tos vakarienės pačioje pradžioje buvo man gyva kančia — aš turėjau progos prisižiūrėti ir pasiklausyti, kaip atrodo ir apie ką kalbasi Šiaulių dink tise visuomenė, tariamai lenkiška savo kultūra ir 'tutei- ša’ savo būdu, papročiais, galvosena ir labai artimais saitais S savuoju kraštu.Pagaliau, gyvenant šaikaus- kiūošė, man teko Kgv-ve'nti Sunkiausių jaunystės lūžį, lėmusį mano ateities kelią.
Mokaus lenkv kalbosViena pirmųjų išvadų, kurią iurėjau padaryti, apsigyvenęs dr. .J. Šalkauskio šeimoje, buvo:! reikia mokytis lenkiškai. Kam? Klausimas nekėlė manyje jo I . .. . ' 11 • 1 v* . “V '■V uuv-ųmao. x v

Kių abejoj-Dių. salkiauskių šei* sexsir nkimo vaišės. Visi nariai kvie- moję kalbėta tik lenkiškai.' Pats čiami gaus,ai dalyvauti.
V. Cinką, sekr.

TĖVAS IR SŪNUS
CETTE FUNERAL HOME

2533 W.71st Street (-
1410 SOi 50th Avė., Cicerb

^elef. 476-2345

SUSIRINKIMŲ24m W»at SSrd Št„ ČkUape. Ui. 64425
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ASKSpftrvra
TeL ¥Ards 7-1911
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Lietuvių

Laidotuvių 

Direktorių 

Asociacijos

TUR1ME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

— Federalinė valdžia imasi priemonių perintiems paukščiams apsaugoti.

Ofiso teiof.: 774 "880
Ran danei los tsisf.: *48-5545

DK ViT. TAURAS 
GYDYTOJAS 1R CHIRURGAS 

Sendra praktika, apėc.MOTERŲ ftįįėc. 
: Ofisas 2452 WEST Site S1ROET 

Tai. PR 8-1223
OflSO V AL: piru.. antracL, įrodau
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_ _ Jkpdravetaa porkrauatymas
11 faalriy •Htumu.
ANTANAS VILIMAS 

bt 174-1882 arba 374-59*6

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

takų chirurgija. 
5025 CENTRAL AVĖ.

St. Petersburg, Fla. 33710 
W. (813) 321-420U

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2814 WEST 23¥d PLACE Virginia 7-6672
110Z8 SOUTHWEST HIGHWAY, Paloš Hills, HL 974-4410

P, &LE1KIS, O. P.
ttėa DAU 

dažat Spaciaii pacalba 
uucfl auppurtbj ir L L

TM. WA 5 KH

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET
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RAMJO SUMOS VALANDOJ 

VrefremM K WOPA

ChloMfd, tmirofe 
’T Tetet 778-5374
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St Petersburg, Fla.. 5:30 vaL p.p 
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ws

cups coarsely chopped 
peeled apples (about 
2 medium)

cup chopped pecans 
baked 9-inch graham 
cracker crumb crust, 

pooled

Priorimo* v*46|a

Kasdien nuo pirmadienio Ito 
penktadienio 9 vai. vato

Vedėja Aldona P»tX<n 

t»l4l 4-WVi

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
.CHICAGO, ILL, 60*29

— NAŠLIŲ, Našljvkiy ir pavieni^ 
asmenų draugiškas klubas gruodžio 
14 tą dieną, 7 vai. vak. šaukia na- 

, rius į metinį susirinkimą, kuris 
I įvyks Vyčių salėje 2455. W. 47 St., 

?1 Bus renkama naują valdyba, apta
riami svaroūs einamieji reikalai, 
oanKeto Ko.mSijos pranešimas. Po 

čiami gausiai dalyvauti.

package (3 oz.) lemon 
flavor gelatin 

tablespoons sugar 
cup bailing water 
teaspoon cinnamon 
teaspoon nutmeg 
cups ice cubes 
container (8 oz.) frozen 
whipped topping, thawed

Dissolve gelatin and sugar completely in boiling water, 
stirring 3 minuter. Add spices arid ice cubes and stir constantly 
unfll gelatin is thickened, about 2 to 3 minutes. Remove any 
nnmelted ice. Using wire whip, Blend in whipped topping; then 
whip until smooth. Fold in applies and nuts. Chill, if necessary, 
until mixture will mound. SpooYi into pie crust. Chill 2 hours. 
Garnish with additional apple klites, if desired.

.Vbf? • Dip apple slices in lemdn juice to prevent darkening. ■» ■ —.r ■■ • — -

KAUJIIMCI, CHKASO t, IU. i>!Ur!da,. įc.wber jį uy!

to:

Here’s real, homemade apple pie made a Yiew way that’s 
light, refreshing and chills in the refrigerator in about 2 hours. 
Thanks to a handy container of thawed Birds Eye Cool Whip 
non-dairy whipped topping, the pie filling is a fluffy mixture 
of spices, chopped apple and pėcans, and tart complement of 
lemon flavor gelatin. To make life easier, use a packaged crumb 
crust and eliminate all baking for this luscious pie.

Amber Apple Pie
1-1/2

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

» V d*— « *
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t — v vr X _ — —. . ——- •--- -- - - - - - - «- -- - - -

Thė New-Way Apple Pie

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVEL TeL: YArds 7-8401

BUTKUS ■- VASAITIS
1446 Sb. 50th dettb, tŪ. tėL’: OLyMpič 2-1003

PETRAS tw.J ’ f IT

4348 So. CALIFORNIA AVE. Tfel.: LAfayėttė 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
331S So. LITUANiČA AVE. TeL: YArds 7-1138-113S

CMAJRttS M. MAYSS, 
FRtSiDBNT 0* THC OCCAM 
motor 
to ae BApeejAu-v aisrt

CMILO^IN MOW THAT 
SCHOOL IS IN StSSION

Lfetwip kasdien nuo pir
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£ “Lietuvos Aidai’ 
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M. Miškinytė

turi dau-

Namai, žemi — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALS

• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 
• NOTARIATAS • VERTIMAI.
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Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai
e Kalėdiniai 

Christmas Seals, 
na Tuberkuliozės 
vo pradėti 1903

Jie gali naudoti dyzelį, 
benziną ar sintetinį kurą, pada- 

ar net iš 
autobusai* 
Washing-{ 
ir Balti-

ženkleliai - > > Greyhound autobusų b-vėl
kuriuos plati- ir Energijos departments su-' 
institutas, bu įkonstruktavo naujus užm esėio 
m. Danijoje.{susisiekimo autobusus, varomus

Juos platino pašto tarnautojai-309 arklio jėgų turbininiais mo- 
tikslu sukelti lėšų sergantiems torais, 
ir neturtingiems'vaikams.

... . ................... Irvta iš anglių, javu• rietu Korėjoje viena mote- ‘ ., „. -, .. maisto atlaiku, lieris sulaukė 12/ metu amžiaus. , , . r, , , . . . dabar kursuoja tarpAP korespondentas klausė, ko- . IM ., , , , , . . , . ., . tono, Philadelphijoskia yra jos taip ilgo gyvenimo ....
paslaptis? Senolė atsakė, kad jjjIUCxes- 
kiekvieną dieną valgo kiaulie-l 
nos.

e Kovojant už mo'terų teises, 
atsimintina:

— Moterys nėra silpnoji lytis. 
Tikrumoje jos gali nugalėti fi
zinius sunkumus neblogiau už 
vyrus.

— Jos nėra susilninamos mė
nesinių bei nėštumo peri jodo:

t, Washingtonas 
giausia telefonų: šimtui asmenų 
ten yra 149.5 telefonai. Illinois 
valstijoj daugiausia telefonų tu
ri Evanston miesto gyventojai: 
100 žmonių tenka 103.7 apara
tai, Springfielde 100 žmonių tu-i 
ri 103JĮ anaratus, o Skokie — 
101.3.

i
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ir

griebus sudedame į šiltą pusdu
benį.

Padažas. 70 gr. lašinių. 1 svo-( 
gūnas, 2 3 šaukštai grietinės;' 
lašinius smulkiui supiaustome 
ir su svogūnais paspirginame,' 
įdėjus grietinę užpilami virti ce- 
peliniai. Namai, Žemi — Pardavimui 

REAL ESTATE FOR SALE

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I:

PETRAS KL\ZANAUSKAS, Prezidentas
— J. Bersenas ir jo senna is 2212 w Cermak Road Chicago, HL Tel. Virginia 7-7747

llamiltcno' sveikina savo drau-i 
gus, pažįstamus ir kaimynus' 
Kalėdų švenčių proga ir linki 
daug laimės Naujuose Metuose. 
Vietoj kalėdinių kortelių jis pa
aukojo Naujienoms $22. Dėkui, 
neskelbti.

— Mykolas Vitkus iš Bay

• Visa šeima dideli ir maži 
joms ir tada reikalingas fizinis — mėgsta cepelinus. Okup. Lie- dedami į pasūdytą verdantį van- 
aktyvumas ar speciali mankšta, tuvoje kulinarijos specialistės denį, verdama 25-30 m. Išgrieb-

— Kilnojant sunkius daiktus į juos vadina didžkukuliais. Pa- ti iš vandens cepelinai sudeda- 
bei sunkiai dirbant jos neišau-' 
gina vyriškų raumenų, bet lie- ro ir padažd. 
ka švelniomis, nežiūrint raume
nų stiprumo.

— Atlikdamos fizinius darbus
jos net mažiau už vyrus susižei-j žalios nuskustos bulvės su- 
džia bei nukenčia nuo' nelaimin-įtarkuojamos ir per medžiagą virta sumalama ir, pridėjus tau- 
gų atsitikimų. nuspaudžiamos, sudėjus sutrin- kuose paspirgintų svogūnų, pa-

tos virtos bulvės ir pagal skoni ir is vakaro pamerkiami, isver- Harbor Islands, Fla., be ragini- 
pasūdžius, tešla suminkoma. ,dame tame pačiame vandenyje, * mo pratęsė prenumeratą, o sa- 

70—80 gi- tešlos gabalus iš-j kuriame
plojamos delnais, ant vidurio smulkiai supiaustomi, pridėjus'rus linkėjimus atlydėjo $10 
uždedamos paruošto įdaro, kraš-l taukuose paspirgintų svogūnų,' ka. Dėkui.

t tai sujungiami, ir padaromas
anties kiaušinio pavidalo cepe
linas.

Visi paruoštieji cepelinai su-

jie mirko. Grybai vo kalėdinius sveikinimus ir ge- 
au-

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA 

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

tiekalas susideda iš luobo, įda-Įmi į pašildytą, pusdubenį ir už- 
j pilame spirgučiais su grietine.
Cepelinams įdarą galima ruoš
ti iš mėsos, lašinių, džiovintų 
grybų ir varškės.

Mėsos įdaras. Mėsa žalia arba

LUOBUI reikia 15 žaliu, 5 
virtas bulves ir truputį druskos.

— gal skonį druskos ir pipirų, įpy- 
J1111111111111111111111111111111111 į 11111 į 11111 n 111111111111111111111111 n į 111111 n 1 n 11 į į į į į į į į į į [ į iij: lug truputi sultinio, suininkoma.

1 Lašiniu Įdaras. 150 gr. lašinių 
i supiaustoma spirgučiais, api- 
j barstoma pipirais, galima pri
dėti rūkyto kumpio, ir smulkiai 
supiaustytų svogūnų sumaišo-

i 111a. a
Grybų įdaras. 50—70 gr. džio

vintų grybų, 1 svogūnas, drus
kos, pipirų pagal skonį, džio- 

Įvinti grybai gerai nuplaunami,

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

inkrustacijos, išpuoštos įvairiais tautiniais motyvais.

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

svogūnų, ka. Dėkui, 
druskos, pipirų, viską gerai su-i 
maišoma. (

Varškės įdaras. Imama 500 
gr. varškės, sutrinama ir su- 
maišojna su įmuštu kiaušiniu. 
Su varškės įdaru įprasta daryti 
apskritus didžkukulius. Išvirus j 
juos geriau tinka užpilti sviestu j Parko, be raginimo pratęsdama 
su grietine negu lašiniais. Varš-Jprenumeratą, parėmė Naujienų 
kės Įdarui reikalingas skirtin
gas luobas.

1 kg virtų bulvių, 200 gr. 
kvietinių muitų, 50 gr. krakmo
lo, 2 kiaušiniai, druskos pagal 
skoni.
,Virtos šaltos bulvės sumalamos 
mėsos mašinėle, įdėjus miltus, 
krakmolo ir kiaušinius, viską 
gerai sumaišoma (suininkoma 
tešla). Imame 70-75 gr. tešlos 
gabalėjį, išplojame delnais, ant 
vidurio įdedame idara ir kraš
tus sujungiameų padarome 
pailgą kiaušinio formos cepeli
ną. Visi paruoštieji cepelinai su
dedami į pasūdytą verdantį van
denį, verdame 15—20 min., iš-

— Andrius Hermanas iš
los Heights kiekviena proga

Pa-
LIETUVIŠKAS RESTORANAS su 

namu ir visais moderniais Įrengi
mais Marauette Parko centre. Leng-

Pa-;vos pirkimo sąlygos, labai geras biz- 
remia Naujienų leidimą. Dėkui nis, reta proga.
už gerus linkėjimus ir už $10 
auką.

— St. Valienė iš Marquette

leidimą $7 auka. Dėkui. Taip 
pat dėkui tos apylinkės tau tie-1 
tei, užsisakiusiai Naujienas dj 
mėn., bet pavardės prašiusiai! 
neskelbti.

2951
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ŠIMAITIS REALTY

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

PLATINIMO VAJAUS ANTROJI FAZĖ
Į

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

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

i

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

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus i plati
nimo vajaus talką!

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

1739 S. HALSTED ST.
CHICAGO, IL 60608

• Iš anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede____dol.
Pavardė ir vardas ________________________ __ ___________
Adresas _____________________________________________ _

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo ... 
yra naujas skaitytojas. Priede_____ dol.
Pavardė ir vardas-------- _—____________
Adresas ----------------------------------------------

kuris

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ii 
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus....__dol.
Pavardė ir vardas------------------------------------------------------------
Adresas .... .................... ...................... i ...i ,

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa
vaites susipažinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.

vardė ir vardas
Adresas-------- -—-------------------------------------------------------------

Notary Public 
Insurance, Income Tax
W. 63rd St. Tel. 436-7878,

839-1784 arba 839'5568.

Gausus namų pasirinkimai 
pietvakariuose

— Sveikindami Naujienas 
Kalėdų proga bei pratęsdami 
prenumeratas, parėmė dienraš- j 3 įj į) r j f j S REALTY

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

Liability apdraudimas pensininkams
Kreiptis:

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

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

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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARIJA NOREIKIENt

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

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69fh Si., Chicago, Ill. 60629. — Tet WA 5-2737

j SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE

i

yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu fraternalinė or
ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuo» 
_  darbus diroa. _ ___ ___ _ •___ ___

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

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

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

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

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams.

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

Galite kreiptis ir tiesiai 1 SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
N«w York, N. Y. 10001

307 W. 30th St.
Tol. (212) 563-2219

čio leidimą $5 auka: P. Dam
brauskas iš Hot Springs, Ark. 
Stasys Kantauskas iš Albion, Ill., 
ponia J. Areska iš New Buffalo, 
A. Sukauskas iš Dearborn ir G. 
Pritzkat iš Madison Heights, 
Mich., Juozas Bielskis iš Okla
homa City, Okla., P. Mitkus iš 
Bridgeview ir E. Yersavich iš 
Braceville, Ill., Leonas Brazaus
kas iš Klevelando, M. Gvozdžius 
iš East Chicago, Ind., ir Pavilas 

įBurneikis iš Bridgeporto apy
linkės, Chicago, Ill. Dėkui vi
ešiems. , 
i

i

— Po $2 atsiuntė už kalendo
rių: Petras Jurgaitis iš Mar
quette Parko*, ponia Anna But
kus iš Chicagos pietvakarių, po-

Lawn, Ill., J. Puteikis iš Sault 
St. Marie, Ont., ir Edmin Fok- 

Itas iš Lethbridge, Albertos pro
vincijoje. Dėkui visiems.

— Rašyt. Anatolijus Kairys 
sukūrė eiliuota veikalą “čičins 
kas”, tik ne tragišką, bet komis 
ka. Libretui sukūrė melodijas 
koinpoz. Aloyzas Jurgutis. Vei
kalą pradėjo repetuoti Dainavo: 
ansamblis, nors pastatymas bu: 
sekančių metų rudeni. Priima 
mi nauji choristai, kurie prašo 
mi atvykti ant radiniais 8 v. v 
į repeticijas Jaunimo centre.

— Arėjas Vitkauskas, recen
zuodamas A. Venclausko kny
gą “Kovoje su milžinu” Ameri
can Scene skiltyje Globo žurna 
le, priminė skaitytojams Lietu 

S va ir įspėjo dėl komunizmo pa 
4 vojaus Ameriką ir laisvąjį pa 

šaulį.
f — Magdalena šulaitienė iš 
J rinkta Lietuvių Mokytojų Sąjun 

gos pirmininke, Apolinaras Bag 
/ donas — vicepirm., Bronius Ge 
C dažius — sekr., Ona Burneikie 

nė — ižd., Rožė Kriaučiūnienė 
/ parengimų vadove. JtJnas Ta 

inulis, Grasilija Meiluvienė i. 
Malvina Jonikienė sudaro revi 

f zijos komisiją.

t
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Įvairi apdrauda —INSURANCE 
3UTŲ NUOMAVIMAS—paren- 

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St, Chicago 

Tel. 767-0600. t

4ELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininkų Ir Darbininkių

PROFESSIONAL
SECRETARIAL SKILLS

Enrollment Applications Are Being 
Accepted. Our Class Size is Limited 
to Only 10 People, You Will There- 
:or Acquire Personal and Profes
sional Training For Today’s 
Market.

220 So. State St.
786-1466

Job

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

• Tradicinės vilniečių Kūčios 
Įvyks š.m. gruodžio mėn. 16 d. 
sekmadienį, 3 vai. 30 min. p.p. 
Jaunimo Centro apatinėje salė
je. Kūčiose dalyvaus Raimundas 
Kasiulis, neseniai pafeitraukęis 
:š ok. Lietuvos.

Bilietų reikalu prašoma skam
binti telef.: 778-0549. ,

• SPECIALI 20% NUOLAI 
DA PRISTAČIUS ŠĮ SKELBI 
\IĄ. Auksiniai, ir sidabriniai re 
eželiai, žiedai, gintariniai karo 
iai, auskarai ir kiti papuošalai 
?ERKAME sidabrines ir auksi 
les monetas bei pašto ženklų 
tol ek ci j as. Mokame aukšta 
cainas. PATRIA, 4207 So. Sac 
amento - prie Archer.

Tel. 247-5081 (l’r.)

— Horoscopes or Astrological 
Tarot Card Readings. Saturday 
11 to 5 no appointment neces
sary. ELINOR JAKŠTO, 17 N. 
STATE St., Rm., 1717. Mes kai 
jame lietuviškai. 782-3777 or 
125-8392. Professional Member 
\merican Federation of Astro- 
ogers. (Pr.)

— Dail. Giedrės žuinbakienės 
neno kūrinių paroda atidaroma 
jruodžio 16 d. 3 vai. popiet Bal- 
,eko Lietuvių Kultūros muzie
juje. Paroda tęsis iki sausio 18 d.

3 — Naujienos, Chicago, HL —

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

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avė. 
Chicago, 1IL 60632. Tel. YA 7-598C

M. i I M K U S
Notary Public 

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

šymai ir kitokį blankai.
I ' I

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolis, Agent 
3208 >/2 W. 95 th St 
Everg. Park, 111. 
60642, - 424-8654 \

STATI UU

INSMtANCT

State Farm Fire and Casualty Company

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

Kalbame lietuviškai
Tel. 476-5635

Advokatas
GINTARAS P. CEPfiNAS

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

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

Tel. 776-5162 arba 776-5163
2649 West 63rd Street

Chicago, UI. 60629

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

z

Brighton Parke išnuomoja
mas 5 kambarių butas suaugu
siems. Uždari porčiai.

TEL. 376-5999.

Thursday, December 13, 1979




