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VIRŠININKAS GEN. CHUNG SEUNG HWA
GYNYBOS MINISTERIS ĮSAKĖ SUIMTI DAR KELIS 

GENEROLUS PASIAIŠKINTI TEISME
SEOUL, Korėja. — Korėjos 

krašto apsaugos ministeris, pa
sitaręs su prokuratūra, įsakė 
pirmiausia suimti generolą 
Chung Seung Hwa, karo stovio 
viršininką, palaikiusį tvarką vi
same krašte, išvengusį pervers
mo ir atstačiusį tvarką prezi
dento užmušimo dienomis.

Generolo keturi sargai neno
rėjo leisti jo suimti. Įvyko susi
šaudymas, keturi kareiviai bu
vo sužeisti. Buvo pasklidęs gan
das, kad ir gen. Chung Seung 
buvo sužeistas, bet vėliau pa
aiškėjo, kad jis dar nebuvo su
imtas. Jis paklausė karo įhinis- 
terio įsakymo, atidavė ginklus 
ir iki teismo nuėjo į kariuome
nės kalėjimą.

GEN. CHUNG ATLEISTAS 
IŠ PAREIGŲ

Gen. Chung Seung Hwa pir- 
miausia buvo atleistas iš karo
stovio viršininko pareigųjjam’premjeras ir kabinetas sutiko 
būvo praneštal kad" jis privalės, su britų planu perimti Rodezi- , 
aiškintis teisme, ar buvo įsi-Įj°s valdymą’ir paruošti kraštą) 
traukęs į perversmą prezidentui) rinkimams ir demokratijai. 
Park Chung Hee nužudyti. Pre-i 
ridento Park jis nenužudė, bet] 
liudininkai tvirtina, kad jis ži-j 
nojo apie ruošiamą perversmą.] 
Gynybos ministeris įsakė gene
rolui Chung perduoti karo sto
vio vykdymą. Nauju karo sto
vio viršininku paskirtas genero
las Lee Hee Sung.

Prezidentą Park Korėjos žval

Brity lordas valdys 
Rcdeziją

Grąžino JAV kareivio 
pala'kus

PANMUNJOM, Korėja. — 
Trečiadienį amerikiečiams buvo 
grąžinti JAV kareivio palaikai, j 
36 metų amžiaus seržanto Tho- Į 
mas L. Anderson, žuvusio lygiai 
prieš savaitę.

Manoma, kad seržantas An
derson žuvo betikrindamas pa-

SALISBURY, Rodeėija.— Bri-j slėnio zoną. Gal būt jis, beva- 
tų lordas Soames, premjerui ir 
kabineto daugumai pritarus, 
praeitą trečiadienį perėmė visą 
Rodezijos valdymą, kol žmonės 
bus paruošti savivaldai. Įvairių 
politinių grupių vadai tarėsi, 
kaip reikėtų valdyti Rodeziją 
(Zimbabvę). Politiniai vadai 
negalėjo susitarti dėl rinkimų. 
Premjeras Muzorewa padarė 
kelias nuolaidas, bet kai parva
žiavo į Zimbabvę, tai ir minėtų 
pažadų nesilaikė.

Grupė juodžių vadų taip pat 
nesilaikė duotų pažadų. Zimbab
vės kariuomenės vadai buvo pa
sižadėję nepulti pačioje Rodezi- 
joje ir kaimyninėse valstybėse 
buvusių partizanų centrus, bet 
juos puolė. Galų gale Rodezijos

Britai sulaikė 
15 teroristu

LONDONAS (UPI)- — Scot-
į land Yardo policijos specialus 

dalinys ilgai tyrinėjo Airijos 
Respublikos Armijos praeitų 
metų kalėdinės ofenzyvos daly
vius. Trečiadienį 15 dalyvių bu
vo sulaikyti Londone. Taip pat

gybos įstaigoje spalio 26 dieną; sulaikytas nenustatytas skaičius 
nušovė Korėjos žvalgybos viršį-l teroristų Liverpulyje ir Mančes- 
ninkas. Kim Jae Kyu. Jis prisi-l teryje. Pas kai kuriuos rasti 
pažino, kad daugelis Korėjos ( ginklai.
pareigūnų pritarę prezidento; 
Park Chung Hee nužudymui. ] _ RCA bendrovės vienos to- 
Kaip generolas Chung, taip ir j nos satelitas Satcom III vis dar 

nesurastas, nežiūrint pastangų 
šimtų valdžios ir privačių spe
cialistų. Satelitas iškrypo iš savo 
orbitos ir dingo erdvėje.

visi suimti generolai bus ap-l 
klausinėti ir iki teismo paleisti.

Korėjos prezidentas ir gyny-; 
bos ministeris įspėjo šiaurės j 
Korėją, patardami nebandyti; 
įsiveržti į Pietų Korėją: Pietų 
Korėjos kariuomenės vadovybė 
yra pakankamai stipri ir gali 
gintis nuo šiauriečių.

— New Yorke sprogo bomba; 
prie Sov. Sąjungos misijos Jung-j 
tinėse Tautose. Sužeisti keturi i 
policininkai.

— San Francisco meru išrink- Į 
ta Diane Feinstein, kuri po me-Į 
ro nužudymo pareigas ėjo lai-Į 
kinai.

1

KALENDORĖLIS
-. . -. j

Gruodžio 14: Otilija, Jonas* 
nuo Kryž., žvangutė, Gunda,! 
Trainaitis.

Saulė teka 7;09, leidžiasi 4:20.
Oras debesuotas, 'šaltesnis,

žiuodamas pasieniu, užvažiavo 
ant minos, kuri sunaikino ne tik 
jį, bet ir jo vairuotą automobilį. 
Šiaurės Korėjos pasienio sargai 
visai ne informavo apie Ander
sonui įvykusią nelaimę. Ameri
kiečiai visą savaitę ieškojo din
gusio seržanto, bet šiauriečiai 
nieko nepranešė.

Lavonas buvo nuvežtas į 
Panmunjom miestą, pranešta 
amerikiečiams, kad galėtų jį at
siimti. Perduotas lavonas bus 
įkeltas į lėktuvą' ir parvežtas 
į Ameriką, o čia atiduotas gi
minėms.

Komitetas nutarė nekal
tinti D. Flood'©

WASHINGTON, D.C. — At
stovu . Būthų.. Jjtikos- k omitetas, 
visapusiška? Y ^fcvaretęs’ pries 

I kongresmano Daniel Flood pri- 
1 metamus: kaltinimus ir atsižvel

giant į jo sveikatos stovį, vien
balsiai nutarė jo bylą atidėti ir 
kaltinimų nesvarstyti

Dr. Edward Janjigiari, kuris 
rūpinasi kongfėsma'no sveikata, 
pareiškė įsitikinimą, kad jis ne
pajėgtų išlaikyti komiteto ap
klausinėjimų. Etikos komitetas, 
išklausęs gydytojo ir kitų liu
dininkų, nutarė nutraukti visą 
tyrinėjimą.

/

— Chicagos miesto, valdyba 
39 balsais prieš 7 priėmė $1.4 bil. 
rekordinį biudžetą. Jam suba
lansuoti reikės $99 milijonų 
naujų mokesčių.

—Milijonierius Charles Haeg- 
ley paskirtas . nauju Airijos 
premjeru.
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Kanadoje ir JAV vakarų valstijose jau 
• 1 pradėjo kristi sniegas.
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VALSTYBĖS DEPARTAMENTAS DAVĖ-
IRANIEČIAMS PENKIAS DIENAS

Inchon
SUWON

OSAN South
Korea

KUNSAN^^S^
ŽJTAEGU

Pietų Korėjoje. Seoul mieste, suimtas generolas 
Chung Seung Hma ir kiti keturi kariuomenės 
vadai, žinoję apie žvalgybos viršininko nu+arimą 

nušauti prezidentą.

DIENAS PASIRUOŠTI

Didelis žemės drebėji
mas Kolumbijoje

BOGOTA. Kolumbija. — Tre
čiadienį. 2:59 -3:04 vai. popiet,

j Kolumbijos - Ekvadoro pasienio 
' 300 mylių ruože buvo smarkus 
I žemės drebėjimas, Richterio 
skalėje matuojamas 7.7-8.1. Už
mušta 113 žmonių, sužeista virš 
2.000. Daug žmonių liko be pa
stogės. Nuostoliai gali būti di
desni. nes apie 2,000 asmenų li
kimas nėra žinomas.

Nuo drebėjimo vandenyse pa
kilo 10 pėdų bangos, kurios už
liejo pakrančių lygumas. Rau
donasis Kryžius paskelbė piet
vakarių sritį nusiaubta vieta, o

'ĮSPĖJIMU STIPRINTI GYNYBĄ
PREZ. CARTERIO ADMINISTRACIJA PRISTATYC KON
GRESUI TVIRTINTI REKORDINĮ GYNYBOS ” .UDŽETĄ 

^WASHINGTON. — Trečiadie
ni prez. Carteris1 priėmė Baltuo
siuose Rūmuose 100 žymių pre-' 
kybininkų ir j 
jiems pareiškė, kad sudaryda
mas 1981 m. biudžetą, paskyrė 
ęrvnybos reikalams rekordinę 
$157 bilijonų sumą, padidinda
mas jį 5 G virš infliacijos. Įvy
kiai Irane Įspėja ir verčia tai 
daryti.

Prez. Carterio adminšistracija 
sudarė gynybos* planus penke- 
riems metams, kiekvienais me
tais didinant gynybos biudžetą 
4.5%, atsižvelgiant į Sovietų 
Sąjungos ginklavimąsi ir jos 
karinę įtaką vadinamose Tre- 
liojo Pasaulio valstybėse. Stipri 
gynyba irgi reikalinga saugoti 
Amerikos interesus Artimuose 
Rytuose. Prez. Carteris taip pat 
sudarė laivų statybos planus ir 
JAV laivynas 1990 metais turės 
550 laivų.

Pentagonas sudarė penkerių 
metų planą statyti transporto 
lėktuvų už 9 bilijonus dolerių — 
permesti kariuomenei į nera
mumų židinius bet kurioje pa-< 
šaulio dalyje. Pilno apginklavi
mo JAV laivyno laivai stovės 
strateginiuose uostuose bei van
denyse.

Gerai informuoti šaltiniai pra
neša. kad prezidento Carterio 
kalba rišasi su NATO valstybių 
anginklavimu moderniais gink
lais ir Vietnamo nuotaikų už
baiga. Tos nuotaikos neleido 
amerikiečiams saugoti savo in
teresus užsieniuose karine in
tervencija ar net teikimu pagal
bos. kaip Angoloje. Prezidentas 
Carteris priminė JAV karinius 
įsipareigojimus NATO valsty
bėms. Japonijai, Korėjai. Aust
ralijai, N. Zelandijai, Filipinams

■ I

Kanadoje kils kainos
OTTAWA (UPI). — Kanados

pramonininkų. Jis I Premjero- Joe Clark administra-
cija sudarė $48.8 bilijono biu
džetą. Jam subalansuoti numa
toma kelti kainas tabako gami
niams. alkoholiui ir benzinui. 
Numatoma, kad 1984 metais 
benzino galonas Kanadoje kai
nuos $2. Manoma, kad asmeni
nių pajamų mokesčiai nepakils.' 
bet ir nesumažės, nors premje-Į 
ras savo rinkiminėse kalbose 
tai pažadėjo.

Kanadiečiai turės mokėti 11 
centų daugiau už bonką degti
nės. 13 centų daugiau už bonką 
vyno ir centą daugiau už bonką 
alaus. Cigarečių pakelis pakils 
2.5-2.7 cento.

Koalicija prieš 
korporacijas

WASHINGTON CAP).— Var
totoju advokatas Ralph Nader, 
ekonomistas John Kenneth Gal
braith, Americans for Democra
tic Action pirm. Patsy Mink, 
Automobiliu darbininku unijos 
pirm. Douglas A. Fraser ir kiti 
sudarė koaliciją, kuri darys 
pastangų, kad Kongresas priim
tų korporacijas bei biznierius ir 
gamintojus varžantį įstatymą, 
pavadintą Corporate Democracy 
Act of 1980.

— Vežėjų unijos streikas prieš 
septynias naftos bendroves Či
kagoje ir apylinkėse dar tebe
vyksta. Shell Oil bendrovė tre
čiadienį uždarė virš pusės savo 
553 gazolino stočių.

— Amerikos Spaudos klubas 
pagerbė Chicago Tribune bend
rovės prezidentą Clayton Kirk
patrick už dienraštyje įvestus 
pagerinimus.

AMBASADOS IR KONSULATŲ TARNAUTOJAMS 
TREČIADIENĮ DAVĖ 5

WASHINGTON. D.C. — Pra-, 
eitą trečiadienį, gruodžio 12 d.,! 
Valstybės departamentas prane
šė Irano ambasadai ir kitiems 
Amerikoje veikiantiems Irano 
konsulatams, kad per penkias 
dienas išvežtų iš JAV 183 įvai
rius tarnautojus. Valstybės de
partamentas įsakė ne visiems 
ambasados ir konsulatų tarnau
tojams, bet 183 turės per pen
kias dienas išvažiuoti. Valstybės 
departamentas apskaičiavo, kad i 
Irano valdžia laiko nepaprastai 
daug Irano tarnautojų, kurie 
neturi ką veikti. '

Niekam nėra abejonės, kad 
šis Valstybės departamento įsa-1 
kymas rišasi su Irane suimtais, 

j JAV diplomatais, ambasados
tarnautojais ir Teherane liku-Prez- Julio Cezar Turbay pa- 
siais JAV piliečiais. Irano vai- siuntė kariuomenę gelbėjimo 
džia. laužydama veikiančius su- pagalbos teikimo darbams, 
sitarimus. pasiuntė į JAV am-; ~
basadą ginkluotus studentus J Sovietu spauda gadina 
suėmė diplomatus bei tarnauto-) santykius
jus. laiko uždarytus ambasados ’ 
rūsyje, dienomis ir naktimis) WASHINGTON, D.C.

. . i i • ’ rn' Qnxrio.'Hi ‘‘Tocc’5 ortoispecialus tardytojai juos klausi
nėja. tardo, gąsdina bausmėmis, j 
o dabar dar ruošia “Islamo res- •' 
publikos” teismą. Teismo pirmi-' 
ninkas pranešė, kad mirties 
bausmė diplomatams nebus ski- i 
riama. bet savotiškas teismas 
jiems ruošiamas ir aukščiausios 
bausmės jiems prokurorų bus 
pasiūlytos už šnipinėjimą.

Be to. Valstybės departamen-( 
tas pareikalavo, kad Irano am
basados ir konsulatų personalas .' vietų “Tass” pranešimai kursto 
būtu žymiai sumažintas. Iki šio ’ 
meto Itano ambasadoje buvo 57, 
oficialūs tarnautojai, einą įvai
rias pareigas. Ambasadai įteik
tas raštas sako, kad ambasadoje 
pasiliktu tiktai 15 tarnautoju, 
įskaitant patį ambasadorių, pa
tarėjus ir tarnautojus.

Žymiai sumažintas ir konsu
latų tarnautojų skaičius. Iki šio 
meto New Yorko. Chicagos. 
Houston ir San Francisco kon
sulatuose pareigūnų ir tarnau
tojų skaičius buvo didelis. Vals-, 
tybės departamentas liepia pa
likti tik 20 konsulatu tamau- - i
tojų, o visiems kitiems liepia j 
išvažiuoti. Kiekviename T 
konsulate leidžia palikti 
po penkis tarnautojus.

Irano valdžia, be jokio pagrin- ■ 
do laužydama konsuliarinę su- ’ 
tartį su Amerika, visiškai uždą- Į 
rė Amerikos ambasadą, pagrobė 
dokumentus, suėmė visus tar
nautojus ir nepaliko nė vieno ’ 
tarnautojo ambasadoje. Amba-, 
sados namus užėmė ginkluoti j 
studentai, kurie, suvarę diplo-«

. — Jei
gu Sovietų “Tass” agentūra ir 
toliau nuodys Sovietų skaityto
jus. kaip ji darė paskutiniais 
mėnesiais apie Irano Įvykius ir 
paskutinėmis dienomis apie pa
dėtą bombą prie Sovietų JT mi
sijos New Yorke, tai rusai gali 
pagadyti abiejų valstybių san
tykius. — pareiškė Valstybės 
departamento atstovas Tom 
Reston Ji- ~-

Paskutinėmis savaitėmis So-

iraniečius prieš Amerikos poli
tiką. Rusų atstovas Jungtinių 
Tautų Saugumo taryboje prita
rė rezoliucijai, liepiančiai Ira- 
nui išleisti diplomatus ir JAV 
piliečius be jokio atidėliojimo, 
bet valdžia diplomatų neišįgi- 
džia. Sovietų valdžia būtų galė
jusi padėti sušvelninti santy
kius. bet elgiasi atvirkščiai — 
kursto iraniečius. Rusai žino, 
kad New Yorko policija ieško 
bombas atnešusių ir palikusių 
prie rusų misijos, bet “Tass” jau 
rašo, kad JAV turės mokėti už 
padarytą žalą.

Irano 
tiktai

— Prezidentas Carteris išaiš
kins specialistams, kaip jis ren
giasi sustiprinti JAV karo jėgas.

kiančiu sutarčių, nepaleidžia 
diplc-ratų ir įvorių jiems spe- 
c: mišką teismą. Ne viena

'*? Irano radijas, spauda ir 
kalbėtojai mitinguose tvirtino, 
kad suit ti amerikiečiai bus tei
siami n nužudyti. Naujai iš
rinktas užsienio reikalų minis- 

matus Į rūsį, patys pradėjo plė-! teris taip pat kalbėjo apie teis- 
šyti stalčius, ambasados seifus! mus šnipinėjimą ir apie gre-
ir įvairius dokumentus bei atei
nančius laiškus. JAV liepė Ira
no diplomatams išvažiuoti, bet 
prisilaikant sutarties, respek-1 
tuojant diplomatų neliečiamy- * 
bės teises.

Valstybės departamento pa
reigūnas Tom Reston, informuo
damas spaudą apie Iraną lie
čiančius nutarimus, pabrėžė, 
kad Irano valdžia nesilaiko vėi-

siamą mirties bausmę
Mula Chomeini pareiškė, kad 

Amerikos diplomatai nebus 
sunkiai baudžiami. Jo pareiški
mai sušvelnėjo, kai patyrė, kad 
sekretorius Vance buvo Angli
joje ir Paryžiuje, kur tarėsi apie 
ekonominę blokadą pueš Iraną. 
Chomeini nemokėjo senų skolų, 
bet norėjo gauti paskolon pini
gų duonai ir ryžiams.



LIETUVOS KARIUOMENĖ
Inž. Stepono Petkaus pasakyta kalba minint Lietuvos kariuome

nės šVėntę 1979-XI-24 d. St. Catharines, Ontario, Canada.
(Tęsmys)

MOSU SPAUDOJE

Kavalerijos dalinys rikiuotėje

VLIKas, nurodantis jokiu veiks
mu ar žodžiu nepatarnauti oku
panto propagandai.. Okupantas — 
deda visas pastangas įsiteisinti 
Lietuvoje ir, nežiūrint kas tą • 
sako, bet oficialus bendravimas 
su okupantu yra jo įteisinimas. 
Jei taip neatrodo kiekvienam 
lietuviui, tai tikrai taip atrodo 
kiekvienai valstybei, dar vis tė- 
be pripažįstančiai Lietuvą 
laisvą ir nepriklausomą. Jei 
mums okupantas atrodys priim
tinas, lai ir joms jis negalės at
rodyti kitoks. Tos valstybės vie
ną dieną gali pripažinimą at
šaukti, kaip tą buvo prieš kele
tą metų padariusi Australiją.

Nors tas pripažinimas šiais 
laikais neatrodo labai reikšmin
gas, bet Lietuvai, atgaunant lai
svę, jis gali būti gyvybiškai 
svarbus. Lietuvą vėl gali pultu' 
aršūs kaimynai kaip mažą ša
lį, tikslu ją prisijungti ir pa
vergti. Jie turės kitaip galvoti, 
jei ir tada Lietuva tebeturės di
džiųjų valstybių nepriklausomy
bės pripažinimą, nes tas įspės 
užgrobikus, kad Lietuva nebe
galės būti pavergiama.

Ūžtas mums yra nepaprastai 
svarbu pripažinimą išlaikyti, ne
pakeistą. Ir dabar jau yra rim
tų žmonių, kurie būkštauja žiū
rėdami į Amerikos konsulato 
veiklą Leningrade. Tas konsu
latas palaiko ryšį su Baltijos 
kraštų sovietiniais pareigūnai, 
beabejo, veikdamas sovietinius 
baltiečius prie didesnio, savaran
kiškumo, ne vien tik aklo Mas
kvos įsakymų vykdymo, bet tai- 

kurių vyriausias, beabejo, yra pat stebėdamas ir mūsų sail ty

Lietuvos kariuomenės 
bet jos dvasia tebėra

šūvių į sovietus netrūko ir Nors 
karo metu, nes sudarvti lietu- nebėra. - •
viski Katių batalijonai gerai ko- kiekvieno buvusio" kario širdy- 
vvjo su sovietais, nors ir neken- je, ji atsiranda ir klesti ir ne- 
tė naujo oKupanlo, pamynusio!karių širdyse. Tą parodo tokie 
mūsų tautos laisvės ir nepriklau
somybės troškimą.

Nereikia lengvai nubraukti ir 
kovotojų Žemaičių pulke ginant 
juskutineš' Lietuvos žemės pė- 
d.is. Tas pulkas dvasiniu atžvil
giu buvo tvirtas, bet neturėjo 
tinkv’mų vesti kovai ginklų; ko
vojo beveik plikomis rankomis 
prieš mases sovietų tankų. Daugi
narsių lietuvių tada žuvo bet]ir kurčias tokiems šauksmams, 
jie laimėti ir nesitikėjo. Svarbu]jis skubina Lietuvą sunaikinti 
buvo sovietui įrodyti, kad lie-Į bet kokiais jam įmanomais bū- 
tuvis iki paskutiniųjų kovoja Į dais, kaip moraliniais bei me

džiaginiais, taip ir melu, apgau
le ir falsifikacijomis mūsų 
tūros, papročių ir istorinės 
eities. Net senas, garbingas 
klas “Vytis” yra atimtas iš 
su tautos, nekalbant jau
Gedimino stulpus ar tautinę vė
liavą. Visa tai yra niekas kitas,

tautos didvyriai kaip Kalanta, 
Andriušis, Stonys, Kalinauskas 
ir kiti nežinomi. Daugelis lietu
vių kovoja kitokiu, nemažiau 
karžygišku būdu, be baimės 
eidami už laisvę j ilgos kator
gos kalėjimus. Tokių divyrių ei
lės eina didyn, nuolat šaukda
mos į pasaulio sąžinę.

Aišku, okupantas yra žiaurus

Kviečia bendruomenininkus 
dirbti vieningai

Nepriklausomos Lietuvos sa
vaitraščio 50 nr. L. Damulis 
smerkia nedarną išeivijos lietu
viuose ir ragina baigti ginčus:

“Vienybės labui — baikime 
ginčus.

Vyriausią Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetą (VLIKą) reiktų 
.Taktuoti ir suprasti pagal jo 
vardo prasmę ir reikšmę.

Neaišku, kodėl Bendruomenė

už savo žemės laisvę, kas ir bu
vo įrodyta.

Kova už laisvę tuo nepasibai
gė. Ji buvo tęsiama dar ilgai po 
antrosios sovietų okupacijos. 
Net patys sovietai tų kovų ir da
bar dar neužmiršta. Vadina jas 
negirdėto ' žiaUruiiio kovomis. 
Ir norėdami negali suniekinti I kaip brutualus kirtimas Į tau

tos šaknis, žudymas tautos bū
do, charakterio, savitumo, be ko 
tauta nebebūtų lietuvių tauta.

Tą visą matydamas nei vie
nas lietuvis, lietuvė, negali ne
reaguoti. Negali stovėti nuošai- 
lyje ir nesijungti į bendrą lais
vės kovą. Visi turi pasikliauti

kul- 
pra- 
žen- 
mū- 
apie

kius su okupante ir apie juos 
informuodamas Vašingtoną. Kol 
kas pripažinimui ^didesnio pavo
jaus nesimato,,bet nežinia kas 

p gali būti ateityje,.
Lietuvos kariuomenė buvo ir 

tebėra mūsų tautos laisvės sim
bolinė viltis. Ji įpareigodavo 
mus visus visad budėti. Kariuo
menė skiepijo drausmingumą, 
susiklausimą, pagarbą lietuvio

bės pabaigą maždau 1984 me
tais, taigi už 4-5 metų. Bendrai 
paėmus, pasaulyje tėra labai 
nedaug šių reikalų žinovų, ku
rie tikėtų, jog ši pasaulio ir žmo
nijos nelaimė-sovietinis košma- 
ras-išsilaikytų dar labai ilgai.

Kaip ten bebūtų, bet tautos 
laisvės kovoje laikas nėra es
minis dalykas. Svaribiausia yra 
tvirtas tikėjimas, kad tauta

tikimybę savo tautai. Jei viso 
to laiko'si išeivijos lietuviai, tai 
ir nebegali būti didesnės pagar
bos ir padėkos garbingai Lietu
vos kariuomenei minint jos 61- 
metų sukaktį. Ta sukaktis ska
tina mus niekad nenustojant 
vilties kovoti už tautos išsilais
vinimą.

Kalbant apie išsilaisvinimą 
tuoj pat kyla klausimas, kokios 
yra išsilaisvinimo galimybės ir 
kada maždaug galima jų lauk
ti? Kaip kiekvienoje tautoje, 
taip ir mūsų, yra optimistinių 

.s • = perdėtas optimizmas nėra ge-
Įs . ^.rai, bet nuosaikaus optimizmo

žmonės yra tie, kurių dėka pa
saulis ir žengia nesustodamas 
pirmyn.

Panašiai vra ir su mūsų tau
tos laisvės viltimis. Vieni lietu
viai tų vilčių turi daugiau, o ki- mis ir pastangomis. Tiek sovie- 
ti mažiau, o pesimistai visad Į tai, tiek laisvasis pasaulis, tiki- 
viską ; moja ranka. Tikroji vil
tis, tokiu būdu, randasi kur nors 
tarp šių trijų hNiomonių. Taip 
žynius mūsų disidentas, laisvės 
kovotojas, Tomas Venclova, 
nors save laiko pasimistu, ločiau 
yra įsitikinęs ,kad Lietuvos ir 
kitų kraštų pavergėja sovietų 
Rusija, žlugs dar jo amžiuje. 
Taipat žynius rasų disidentas 
Amalrikas yra jau senokai iš
leidęs': veikalą, Įrodynėjantį so
vietų eksperimentalinės valsty-

lietuvio kovotojo heroizmo. 
Ypač tas išryškėja-jų propagan
diniame filme ‘-‘■Niekas nenori 
mirti”. Jame parodomi nepri
klausomas ; UėtūVds kariuome
nės kariai žūtbūtinėse kovose. 
Ir toms ilgai užsitęsušioms kru
vinoms’ kovbinš daugiausia va
dovavo buvę laisvos Lietuvos] Lietuvos laisvinimo veiksniais, 
kariuomenės įkariai.-

LITHUANIAN NATIONAL FOUNDATION, Inc.
(TAUTOS FONDAS)

345 Highland Boulevard, Brooklyn, N.Y. 11207
............. Donations & Coresp. to be mailed- tai

.. . . P.O. Box 21073. Woodhaven, N.Y. 11421

lietuviui ir skiepijo amžiną iš- anksčiau ar vėliau laisvės pa-
sieks. Jei sakoma, kad tvirtas 
tikėjimas pajudina kalnus, tai 
irgi nėra tik pasaka. Yra daug 
moksliškų veikalų įrodynėjan- 
čių nepaprastą žmogaus dvasios j 
galybę.

Kitas reikalas — vra mato
mi gyvenimo reiškiniai. Iš tų 
reiškinių žmogus tiksliai žino, 
kas dedasi net toliausiose pla
netose, žemės ir vandens gelmė
se, fizikos bei chemijos pasau
lyje. Iš I

no, tik žino, kad susidūrimas 
įvyks ir tani visi ruošiasi. Tokie 
dalykai, kaip kad dabar vyksta 
svarbiausiuose alyvos šaltinių 
kraštuose ir yra niekas kitas, 
kaip toks pasiruošimas iš abie
jų — pavergtų ir laisvo pašau-į 
lio pusių.

Sovietinio kolonializmo kriti
mas reikš pavergtų tautų, o tai- 
pat ir mūsų, atsikėlimą. Nei vie
na prisikėlusi tauta iškarto ne
įeis į ramų ir taikų gyvenimą; 
neieis nė mūsų tauta, esanti 
:arp grobuoniškų kaimynų. Juo, 
tokiu atveju, greičiau susiorga
nizuos Lietuvoje savo gynyba, 
tuo tauta daugiau laimės. Iš-to 
galime suprasti, kiek svarbus 
yra karinės dvasios išlikimas 
kiekvieno lietuvio širdyje ir pa
sąmonėje, kaip svarbu tą dva
sią perduoti jaunesniems; per
duoti gilų tikėjimą, kad jei tau-

lyje. Iš tarptautinių-politinių]ta sieks laisvės, jos ir pa- 
įvykių gana tiksliai nustato, ku- s^s’ nežiūrint to, kiek tam rei-

į VLIKą skiria tik savo ryšiairi- * 
ką? Bendruomenei juk reiktų 
turėti VLIKo Taryboje ir Val
dyboje savo pilnateisius atsto
vus t. y. VLIKo narius, nes juk
į VLIKą įeina įvairių lietuvių 
partijų, organizacijų ir sąjūdžių 
atstovai.

Dabartinis laikas ir gyvenimo 
tėkmė yra tokia, kad mums bū
tinai reikia darnaus, visuotinio 
ir vieningo dąrbo tėvynės laisvės 
kovoje.

Bendrudmenė turi ir tų patį 
asmenį ryšininku prie JAV, Už
sienio Departamente. Bet juk 
tai ne lietuviška institucija. Ten 
ryšininkas — tik stebėtojas. 
VLIKas gi yra lietuviškas — sa
vasis veiksnys. Tai ne svetima 

(institucija su Bendruomenės ry
šininku.

Tiek VLIKui, tiek Bendruo
menei priklauso ir turi rūpėti 
lietuviški gyvybiniai re.kalai ir 
čia nedarnai nėra vietos.- K i 
reikalas toks rimtas, čia negali 
būti dublikacinių darbų, čia ne
leistina save laikyti pranašes
niais, privilegijuotais ar men
kesniais. Tėvynės laisvės atgi
mimui turi aukotis lygiai visi., 
nes tai yra šventa pareiga?’

Atrodo, kad tuo tarpu vieny
bės nebus, nes tiltų statybos sta
liai gauna geras algas, o bendra- 
darbiautojai įsitvirtino spaudo
je ii' kai kuriose organizacijuLe 
bei

Mielas Lietuviu .
Kreipiamės į Jus prašydami aukoti Tautos Fondui ir tuo 

paremti’Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto darbus, o ypač 
Vakarų informavimą apie padėtį Lietuvoje.

ELTOS’ biuleteniai, VLIKO leidžiami šešiomis kalbomis, 
pasiekia Vakarų pasaulio Valdžios pareigūnus, parlamentarus, 
žinių agentūras, laikraščius, radijo stotis ir įvairias tarptautines 
organizacijas bei .lietuvišką spaudą visuose kontinentuose. Ra
dijo programos — 1885 valandos per metus — sieja okupuotą 
Tevyiię' šii Vakarų pasauliu ir lietuvių išeivija.

VLIKAS yra ižleidę'š iT iiumato išleisti informacinių lei
dinių apie Lietuvą, tautos genocidą, bei pagrindinių žmogaus 
teisių nesiliaujanti pažeidinėjimą.

Čia paminėjome tik dalį VLIKO nuolatinių darbų, kurie 
būtų neįmanomi be dosnios ir nenutrūkstančios tautiečių finan
sinės paramos.

Šia proga norime atkreipti Jūsų dėmesį į Tautos Fondo 
suorganizuotą LIETUVOS LAISVĖS IŽDĄ. Tai fondas, kuriam 
tautiečiai aukoja dabar, arba užrašo palikimus ar jų dalį savo 
testamentuose. LAISVES IŽDAS kaupia lėšas, kurių tik nuo
šimčiai naudojami dabarties veiklai finansuoti, o kapitalas ski
riamas laisvos, nepriklausomos Lietuvos reikalams. Visos aukos 
Tautos Fondui — LIETUVOS LAISVĖS IŽDUI atleidžiamos 
nuo federalinių mokesčių (Tax Exempt. #51-0172223). Tautos 
Fondo teisiniai patarėjai mielai suteiks informacijų testamentų 
sudarymo klausimais.

Aukojantieji nemažiau $25.00 gauna ELTA biuletenį 'š- 
tisus metus; aukojantieji $100.00 tampa Tautos Fondo nariai su 
teise balsuoti suvažiavimuose.

Viso

Zip Code .

Jūsų auka Tautos Fondui, tiesioginiai arba per vietinį įga
liotinį, įgalins VLIKĄ vykdyti savo uždavinius ir užtikrins, kad 
lietuvių halsas bus kuo plačiausiai girdimas laisvajame pasau
lyje ir pasieks okupuotą Tėvynę.

Iš anksto dėkojame už Jūsų atsiliep mą Į mūsų prašymą.
TAUTOS FONDO VALDYBA

Siunčiu Tautos Fondo dabarties veiklai 
Aukoju Lietuvos Laisvės Iždui

Prgeidauju informacijų dėl testamento sudarymo 
Vardas ir pavardė 
Adresas

ria kryptimi eina žmonija. Aiš
kiai žinojo, kad pirmasis pasau
linis karas nebebuvo išvengia-

kės laiko.
Mūsų tauta netam išsilaikė 

tūkstančius metų sunkiausiose

jų politinėse komisijose.
K. Petrokaitis

mas. Niekam nebuvo staigme- aplinkybėse, kad nusilenktų da
ną nei antrasis pasaulinis karas, kartinio 
dabar jau žino, kad ir trečiasis niains.- Joks pesim^zBias negali 
nebėra išvengiamas, žino, kad Į aPkerpėti lietuvio dvasios. Tvir-i 
tas karas gali būti daug baisės-pa viU-ls ir gilus tikėjimas Į tau-. 
nis už praėjusius. Bandoma toj“os laisv? ateitį, turi pavasariu 
karo išvengti visomis priemonė- žydėti kiekvieno lietuvio širdy-į

okupanto svaičioji
DENTURE WEARERS

žydėti kiekvieno lietuvio širdy 
j e.

si savų tikslų pasiekti ne kari-1 
nėmis, bet užkulisinėmis jėgo
mis. '

Retai kas abejoja sovietų pra
laimėjimu bet kokie' ginkluoto 
susirėmimo atveju. Nedaug kas 
tiki ir laimėjimu užkulisinėmis 
sub verži jos' priemonėmis, o ne
laimėti — reiškia pralaimėti. 
Vienu ar kitu atveju, sovietų 
Rusiją laukia neišvengiamas ga-~ 
las.

Kada tai įvyks, Niekas neži-
1
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TAVO ŽODIS YRA TIESA 
Jono 17:17

IR PAŽINSITE TIESĄ, O TIESA IŠLAISVINS JUS 
Jono 8:32

■ ' ŠV. RAŠTO
NAUJASIS TESTAMENTAS 

IR PSALMAI
LEIDINYS LIETUVIŲ KALBA. ĮRIŠTAS

KIETAIS PLASTIKINIAIS VIRŠELIAIS 
PRAKTIŠKO KIŠENINIO formato.

KAINA $3.

LITHUANIAN MINISTRIES, P.O. Bex 321,
i ' Oak Lawn, ill. 60454
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PASSBOOK 
SAVINGS... 

thė best way to savvegularfy!
' f/ 2 %

Compounded

Quarterly

OUR SAVINGS
CERTIFICATES

EARN UP TO

S. šetkus.

see us for 
financing 

AT OUR LOW RATES

13x3a

2212 W£sr CERMaK ROAD

rrm Kaxamauskai, Prrtūfou

HOURS i Mon.Tu*.Fr1.9-4

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

CHICAGO, ILLINOIS

Pliene t Virginia 7*7747

' major

CUSH1ON.GRIP
DENTURE ADHEBiVB

one application holds ■ 
comfortably up to 4 days

Geriausias 
pasaulyje konjakas.

Martell.

COGNAC
O.Z £•> AND £ *T?TH& fN
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Detroito naujienos
■ SEKMINIŲ VAINIKAS — MUZIKINIS 

VEIKALAS DETROITE

mo mokytoja — Aida Smalins- 
kaitė, Benediktas, vargoninin
kas — Rimas Kasputis, Didžba- 
lienė, kaimynė — Birutė Sverie- 
nė, Jonas, Petrulienės samdinys 
— Karolis Balys, Jurgis, kaimo 
jaunuolis — Paulius Jankus, 
Onutė, kaimo mergina — Asta 
Jurgutytė. Veikale įjungtas cho
ras — 29 daininkai — kės ir 
“šilainės” šokėjai ir šokėjos 20, 
atliko dainuojančio ir šokančio" 
kaimo jaunimo rolę. Vengiant 
ilgo sąrašo, čia pavardžių ne
vardinsiu.

Instrumentalistų grupėje: Si. 
Sližys — pianas, Alma Matve- 
kaitė — klarnetą, Vidas Neve- 
rauskas — akordionas. Visas 
dainas veikalui pritaikė, harmo
nizavo ir suorkestravo muzikas 
St. Sližys. Jaunimas dainavo ir 

■lūš
ie

Mirė A. Simonaiti.-.
t

Adolfas Simonaitis, kilęs nuo

Detroito visuomenė su nekan- mieras, jo sūnus daktaras — 
trumu laukė pasirodant muziki- Linas Mikulionis, Kastutė, kai- 
nio veikalo. Gruodžio mėn. I d. 
šeštadienio rylą šiek tiek buvo 
sniego, bet nuo.kelių tuoj pat 
pranyko. Apie .5 valandą, ruo
šiantis į pargngh.ną,. Dieyo Ap
vaizdos Parapijos salėje, pradė
jo snigti, tirpti ir šalti; per pus
valandį 'bčveik visus kelius pa
dengė ledu. Važiuoti buvo gali
ma tik su pačiūžomis, bet aš ir 
visi tie kurie norėjo pasiekti pa
rengimą v-ažiavonie automobi
liais. Automobiliai ant led uoto 
kelio slidinėjo,' sukiojo į visas 
pusžas, daužėsi į vienas kitą, ju
dėjimas sustojo. Pradėjau ieš
koti mažesnių.gatvelių, kad kaip 
nors pasiekus parengimo vielą, 
ir vistik; šiaip taip pasiekiau.

Neslidžiame kelyje tą pati at
stumą pasiekdavau, per 20 mi
nučių, o" šiuo kartų užtrukau
1 valandą. ,30- .min. Noras pa-‘ “šilainės” šokėjai šoko: “ 
matyti muzikinį veikalą nugalė-i relę”, “Bernelį apgaviką’ 
jo visas kliūtis. Visą valandą į “Subatėlę”. Garso sistema - 
vėlavo choro .vadovas muzikas' Andrius Butkūnas ir apšvieti- 
St. Sližys. Nežiūrint slidaus ke 'mas — Algis Plečkaitis.
lio, žmonių suplaukė apie -100.1 Į veikalą Įdėta daug kruopš

taus darbo ir pasišventimo mu
ziko St. Sližio, Tautiniu šokiu 
vadovės G. Gobienės ir režiso- 
riaus Justo Pusdešrio bei Jau
nimo choro Tėvų Komiteto.

Veikalas gražiai suharmoni
zuotas ir atliktas pasigėrėtinai. 
Gražiai margi tautiniai rūbai, 
dar gražiau nuteikė žiūrovus, 
tc'dėl po kietvieno veiksmo pub
lika šiltai plojo. Nors apie me
ną nedaug tenusimanau, bet vis- 
dėlto geras artistas ar šokėjas 
žiūrovo akį patraukia.

B'andvsiu svarbesniu aktorių 
vieną kitą bruožą paliesti. Pau
lina Hainingienė, patyrusi ak
torė, daug kartų motinos rolėje 
vaidinusi ir šioje motinos relėje 
savo judesiais ir žodžiais moti
nos vaidmenį puikiai atkūrė; 
Laima Tautkevičiutė, Petrulie
nės dukrelė, windsoriete gražiai 
nuaugusi, aiški lietuviška tar-

Detruito Lietuvių Organizaci
jų Centro Valdyba, jiosėdžio 
metu gruodžio men. 2 d., apta-i Joniškio, vidutinio ūkininko sū 

. rė sekančius bėgamuosius rei- nus> Nepriklausomoje Lietuva 
įje dirbo policijoje Šiauliuose ir 
kitur, gimęs 1912 m. balandžio 
23 <1. Rusams artėjant prie IJc- 
tuvos sienos, kaip ir daugelis 
lietuvių, pasitraukė į Vokietiją. 
Vokietijoje dirbo Amerikos da
liniuose. 1919 metais emigravo 
Į Ameriką, atvyko apsigyveni
mui į Detroitą. Pragyvenimą da
rė dirbdamas Amerikos Įmonė, 
se. Sulaukęs pensijos metų, pa
sitraukė iš darbo, gyveno iš pen
sijos. Jungėsi į lietuvišką visuo
menę. lankė ir parėmė lietuviš
kus renginius. Rėmė aukomis 
Lietuvos laisvinimo bvlą ir 
duosniai aukodavo per Detroito 
Lietuvių Organizacijų centrą.

Priklausė švyturio Jūrų šau
lių kp., Baltui ir kitoms organi
zacijoms, Dariaus ir Girėno Klu
bui. Buvo draugiškas., teisingas, 
pokalbiuose atviras, mylėjo sa
vo žmona iki mirtes. Susirgo ne
pagydoma liga ir per trumpą 
laika liga pakirto jo svei
katą. Mirė 1979 m. lapkričio 
mėn. 26 
Martenson 
Detroite. 
Šv. Petro 
Kazimieras Butkus. Atsisveiki
nimą pravedė Marijonas šnapš- 
tys. Atsisveikinimo žodį tarė 
Švyturio Jūrų šaulių kp. vice- 
pirm. Bronius Valiukėnas, Da
riaus Girėno Klubo atstovas Juo
zas Kinčius, Organizacijų Cen
tro Valdybos vardu ir Balfo var
du — Antanas Sukauskas. Gruo
džio mėn. 1 d., po gedulingų Mi
šių šv. Petro Parapijos bažny
čioje, su daug palydų nulydėtas 
į Holy Sepulchre kapines amži
nam poilsiui. Nuliūdę liko: my
lima žmona Bronė, giminės Lie- 

Ant. Sukauskas tuvoje, draugai ir pažįstami.

kalus: Vasario 1(: ji Nepriklau- 
semybes paminėjimo švente 
vyks 19X0 m. vasario mėn. 10 
d. Dievo" apvaizdos Parapijos sa
lėje. Pagrindiniu kalbėtoju yra 
pakviestas, ir sutiko atvykti, 
Lietuvos Generalinis jKctmulas 
Vytautas Čekanauskas iš Los 
Angeles. Pagrindiniu kalbėtoju 
yra pakviestas amerikietis Mi
chigan© Gubernatorius William 
Milliken, bet dar sutikimas ne
gautas. Norėčiau pastebėti, kad 
Gubernatorius W. Milliken buvo 
daug kartų kviestas, bet nei vie
ną kartą neatsilankė į mūsų 
brangią šventę; abejoju ar šį 
kartą atsilankys. Buvęs Mamnen 
Williams atsilankydavo kiekvie
nais melais per visą savo" ka
dencija.i

Sausio mėn. 27 d. numatyta 
Ipaskaita; kalbės vienas iš Ame- 
Irikos Lietuviu Tarvbos ar iš 
Vliko narių.

Vasario 16-sios minėjime au
kų rinkimo klausimui svarstyti, 
susirinkimas kviečiamas sausio 
13 diena tuoj po 11:30 vai. pa
maldų Sv. Antano Parapijos pa
talpose.

Detroito Lietuvių visuomenės 
parengimo kalendorių tvarko 
DLIC Valdybos informacijai na
rys Antanas Sukauskas. 
561-1769.

bet 
dar

Petrulienės samdinys — Karo- žėja lietuviukų prieauglis, 
su didelėmis pastangomis 
Įmanoma suburti ir didelius dar
bus atlikti. Būtų gera pakartoti, 
dai kol nepamiršta. Būtų gera 
proga Vasario 16-sios iškilmin
go minėjimo metu nors tik an
trąją dalį pakartoti.

Už pasišventimą tokiam dide
liam darbui pagarba muzikui 
Stasiui Sližiui, režisieriui Jus-

lis Balys, senas scenes vilkas, 
vargu kas pakeis jį. jo šnekėji
mas girdimas toliausiame salės 
kampelyje, jo vietoje kito tokio

sena, turi gražų, skambų balsą 
ir iš prigimties vaidybinių ga
bumų, savo rolę atliko pasigė
rėtinai; Petrulienės sūnus Ka
zimieras, daktaro rolėje — Li
nas Mikulionis grąžei nuaugęs, vargiai rastume; Jurgis, kaimo 
riškių veido bruožų jau nebe-j jaunuolis — 
pirmą kartą scenoje, laisvų ju
desių, yra dainavęs jaunimo 
chore, turi stiprų balsą, taip pati 
buvęs tautinių šokių šokėjas sa
vo rolę atliko" gerai. Kastutė, kai
mo mokytoja — Aida Smalins- 
kaitė savo rolėje, kaip daktaro 
sužadėtinė, laikėsi kukliai, dėl 
salės akustikos toliau sėdint ne
labai girdėjosi ką kalba. Bene- savosavu kuklumu Įrodė kad 
diktas, vargonuninko rolėje — lietuvaitės merginos buvo nei- 
Rimas 
vaidino, savo rolėje su L. Taut- 
kevičiulė dainavo duetą, savo 
rolę atlikdami pasigėrėtinai; 
našlės Petrulienės kaimynė, 
Didžbalienė — Birutė Sverienė 
puiki artistė, labai gyvų jude
sių, graitos orientacijos, aiškia 
tarsena, su jumuru, jos kiekvia- 
nas žodis buvo gerai girdimas, 
nors kaip minėjau salės akusti
ka ir nekokia, tarytum ji pati 

• viena užpildė savo ju drumu vi- 
!sa scena; Aktorė Sverienė savo 
I ’ v Irolėje sukėlė daug juoko; Jonas,

Susilaukiame pasiteiravimu, ar dar turime 
į LIETUVIU ENCIKLOPEDIJOS komplektu.

Deja, pilnų LE komplektų jau nebeturime. Trūkstamus 
tomus būtų galima iš naujo atspausdinti, jei atsirastų pa- 

M kankamas kiekis prenumeratorių. Taigi visi, kurie norėtų 
J įsigyti pilną LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS komplektą (36 
S tomai), prašomi prisiųsti užsakymus iki 1980 m. vasario 1 d. 
4. LE komplekto kaina $300.00 (be persiuntimo).
8 Taip pat kviečiame užsisakyti šiuos, dabar
4 leidinius:
A ENCYCLOPEDIA LITUANICA, 6 tomai......

IŠ MANO ATSIMINIMŲ, Petras Klimas......
RUBAJATAI, Stasys Santvaras................... .

(Kainos su persiuntimu) 
Užsakymus prašome siųsti:

Lithuanian Encyclopedia Press
395 W. Broadway, Box 95

So. Boston, Mass. 02127

Vakarą pradėjo trumpu žo
džiu rengimo-: komiteto pirm. 
Danguolė • Ju^utienė padėkojo 
atsilankiusiems, ..nežiūrint sli
daus kelio", >ĮĮa: .proga pakvietė 
į sceną p tanui, pirkti stambiau
sią aukotoją Justiną Preibi ir 
iniciatorių Kazį Gogeli. Jiems 
pareiškė padėką., , , ...

Dėl publikūs." vėlavimo Sek
minių Vainįka, 2jų veiksmų mu
zikinį veikalą, prasidėjo visą 
valandą pAvilūpĮai,. vos 9. vai. 
vakaro. Veikalo vadovas muzi
kas Stasys Sližys, režisorius Jus
tas Pusdešrisp Tautinių šokių 
vadovė Galina Gobienė. Dviejų 
veiksmu muzikinis veikalas A. 
Gustaičio, vvksta Lietuvos kai
me per sekmines.

Sekminių vainiko veikėjai:
Petrulienė, »našlė — Paulina 

Heiningienė, .Ievutė, jos duktė 
— Laima Tautkevičiutė, <Kazir

- Paulius .lankus iš 
vis naujas artistas, bet scenoje 
vaidina kaip senas, balsas sti
prus, aiški lietuviška tarsena, 
laisvų judesių, atrodo paseks 
savo motiną;
čianis gerai žinoma Danutė Jan- 
kienė, neailinė aktorė, daug vai
dinusi ir režisavusi; Onutė, kai
mo mergina — Asta Jurgutytė

kaip detroitien tui Pusdešriui ir Tautinių šokių

Kasputis taip pat gerai vios taip ji ir atrodė savo rolė- 
........... je.

Dviejų veiksmų veikale, bend
rai paėmus, aktoriai savo roles 
atliko labai gerai, pagal šių lai
kų sąlygas. Veikalas neilgas ir 
nenuobodus: dainos, šokiai ir 
vėl dainos. Atrodė tokie veika
lai publikai labai patinka.

Ypač antra dalis, kada visas 
jaunimas, apie 70 vaidintojų, 
pasirodė scenoje su dainomis ir 
šokiais, sunku aprašyti vaizdą, 
puikiai išdėstytą, o rūbų margu
mas net akį veria. Nors ir ina-

vadovei Galinai Gobienei. Taip 
pat pat nemaža pagarba tenka 
choro" tėvų komitetui, beabejo 
ir tėvams už vaikų vežiojimą į 
repeticijas.

Užbaigai padėkos žodį tarė 
Tėvų Komiteto pirm. Danguolė 
Jurgutienė; muzikui Stasiui 
Sližiui, režisoriui Justui Pusde
šriui. Tautiniu Šokiu vadovei 
Galinai Gobienei nors ji ir ne
dalyvavo. 'Padėkos žodyje pri
minė, Kristina Veselka i te šokių 
vadovė Atnešė ir įteikė visiems 
bendrą puoštę gėlių, o vadovams 
prisegė po gėlėlę prie atlapų.

žodžiu, vaidinimas pavyko 
labai gerai, ypač, kad tokiame 
ore susirinko labai daug publi
kos, tai ir nulėmė visą pasiseki
mą. .

Tel.

Vasario 16-sios auku 
rinkimo Komisija.

Komisiją sudaro Dr. Algis 
Barauskas, Angelė Šukienė, Ste
fanija Kaunelienė, Antanas Su
kauskas, česys Sadeika, Graži
na Vaškely te, Aldona Petraus
kaitė, Alfas Šukys, Bernardas 
Brizgys ir‘Antanas Vaitėnas.

d. Buvo pašarvotas 
laidojimo koplyčioje 
Rąžančių atkalbėjo 
Parapijos klebonas
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gaunamus,

$125.00.
13.00
7.50

>>

Ant. Sukauskas 
—o— 

Organizacijų Centro 
nutarimai.

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

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

Atdara šiokiadieniais nuo

(TN Haitian HtraM. Chlra**. JT.

Or.

NAUJIENOS •mi *rfyt*« »rW*4*nt 5*c. litr!**«x

17M 3®. KALSTKD ST, CHICAGO, DLL. M30I

MAUJtftNQt, c©tq^>f Ik AX' Friday D*®amb*c 14, 1878

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI SIAS NUPIGINTAS 
IR LABAI NAUDINGAS KYNGAS:

BALZEKAS MOTOR’S
4030 Archer Ave., Tel. VI 7-1515

Seniausias automobilių pardavėjas lietuvis

Volare Premier Coupe

Chrysler - Plymouth - Arrow mašinos ir
Station Wagon’s už $3,570 ir daugiau. 
(Vartotos mašinos — urmo kainomis)

Geriausi mechanikai taisymo ir priežiūros departamente

Tel. 476-2206

Turime po kelias 
RETAS KNYGAS

TRYS NAUDINGOS 
KNYGOS

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, i

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

1739 S.Halsted St., Chicago, IL 60608

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. JaamtaM, A Kill IN THE DARK. Pikantiškų Ir Intymiu nuotyki: 

ipraiymai, paimti Ii gyvenimo. Lengva* ftUlu*. gyva kalba, trakiai Ulelių 
ISO p*I. Kaina S2J0.

Dr. Juaua B. Kančių*, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos Utortiei 
antranki nuo pat aentjjų amžių iki pokario metu. Vidutinio formato, 143 
nl.. kainuoja SS.00. i

Dr. Juau* B. Kančių*, VYTAUTAS TH! GREAT. Išoriniai DLK V? 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuve* valatynea ir Jo» kaimynų Utorij* 
UI pat Kaina S3.00. Kietai* virieUala $4.00.

Dar -urna Mų knygų yra tinkamo* dovano* jvairloml* progoml*. Ja* h 
dta* knyga* galim* iaigyti atdiankiua i Naujiena* arba atduotu* čeki i’ 
in’gine uerlald*

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
NAUJIENOSE GALIA'.* (JAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO

JO. VISUOMENES VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
A. J. Oviun — MINTYS IR DARBAI. 23C p«l.. liečiančio* 190E 

metu Įvykiu*. Jablonaklc ir Totoraičio jauna* dienai ir 
rtptnluu. __________ ____________________________

A. J. Ou«a*n — DANTYS, Jn priežiūra, rrelkat* tr rrPH* 
Kietai* virbeliai*, vietoj* S4.00 dabar tilt____ _

tClnkftai* virbeliai* tik___________ ___________
Or. A. J. _ AUKŠTA KULTŪRA — 2IAUR0* ĮMONES.

Kelionė* a* Rūtom l*pOdti»l Dabar tit ..._____ _

r 
rKūrūM. Valadkos UŽ LAISVA LIETUVĮ

Minkšti viršeliai, 410 psl._________ $10.00

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

Minkšti viršeliai___ $10.00

A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA.
Minkšti viršeliai_________________ $15.00

J. Laukio ORAKULAS. 414 psl.
Minkšti viršeliai

Čekį reikia išrašyti:

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

Pridėti dolerj palto iilaidoma.

$10.00
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tvirtinama, kad jį persekiojo ne rusas, bet sukomunistė- 
jęs dainininkas Virgilijus Noreika. Tas persekiojimas 
buvęs toks didelis, kad okupantas “padarė kompromisą”, 
kaip B. Kviklys rašo, būtent: sutiko išleisti Daunorą še
šioms savaitėms į Ameriką. Jis turės grįžti į Vilnių gruo
džio 18 dieną ir vėl dainuoti Vilniaus operoje, o tuo tar-
pu Chiėagos jėzuitų centre suruošė laisviems lietuviams
koncertą.

Bet Draugo samdinys nebūtų samdinys, jeigu jis bū
tų faktus savo skaitytojams nepasakojęs, kaip kiekvie
nas skaitytojas galėtų suprasti. Jis tvirtina, kad okupan
tas su Daunoru padarė kompromisą. Bet iš kur tas “žur
nalistas” galėjo patirti apie “kompromisą”, jis taip ir ne
pasako. Ar okupantas jam parodė to kompromiso nuora
šą? Ar okupantas juo daugiau pasitiki, negu kitais Drau 
go redakcijos nariais, jeigu jis vienas patyrė apie “kom
promisą”, o kiti nieko apie tai nežinojo? Kodėl jie tik B. 
Kv., parodė sutartą kompromisą, tuo tarpu net važinė- 
jantieji į pavergtą Lietuvą apie “kompromisą” nieko ne
žinojo, bet nieko apie tai negirdėjo? Ar B. Kv. specialias 
priemones turi panašiems “susitarimams” padaryti, apie 
kuriuos iki šio meto niekas dar nieko negirdėjo?.

Bet B. Kv. turi didesnį pasitikėjimą, negu turėjo 
Mališauskas arba šiandien turi Juškys, Sovietų ambasa
dos sekretorius “lietuvių reikalams”. Abejojame, kad 
pats V. Zenkevičius žinotų tokias paslaptis, kokias turi 
B. Kv. Visi trys paminėti asmenys gali daug žinoti, ko
kius nutarimus daro Sovietų užsienio reikalų ministeris, 
bet abejojame, kad bent vienas žinotų nutarimus, daro
mus Gromykos

Vienokios instrukcijos buvo duodamos Daunorui, o 
visai kitokios instrukcijos buvo duodamos bolševikų 
agentams Amerikoje. Iš vienos pusės Sovietų valdžia da-

Meluoja per akis
Kpl Draugo priešakyje stovėjo Leonardas šimutis, 

laikraštis buvo plačiai skaitomas, rūpinosi Lietuvos lai
svės reikalais ir įeįkė visiems -skaitytojams naudingas ži- 
riias. Šimučiu nesiskundė Amferikps katalikai, nes jis 
buvo padorūs tėvynainis ir teisingas žinias patiekdavo 
skaitytojairiš- Jis buvo dienraščio redaktorius.

Reikalai pasikeitė, kai-'dienraštis buvo atiduotas į
politiįęps pėpažįstahčių ir neapsiskaičiusių iri pačių' pag- vė išvažiavimo ir grįžimo vizą dainininkui, tuo pačiu 
rindissų^urnaližmo.principų nesuprkntaūčių ffdntinin- jam davė kelionei reikalingų dolerių, nes pavergtoje Lie- 
kų: ir/viSiuoiių'irankas. Jie pasisamdė .į Vakarus pabėgu-; tuvoje rusai niekam neleidžia namuose laikyti dolerių, 
sį poličininką,kuriam pavedc nustatinėti katalikišką dien- 
rašeĮo^b&iką. Didėlė Lietuvės policininkų dalis bųvpipa- 
darū^-^nbn'ės.Pribš okupantą rusą jie kovo jo', tį prieš

prieš lietuvius. Polirijos vadai aiškiai vokiečiams |ųjasa- 
,įė^ kad priėš lietuvių tautą jįė nedorų žingsnių nesiims.; 
*&itŽBjšsėlgėsi frohtihihkų-. samdinys. Jis pasisakydavo 
kartais prieš okupantą^ bet kiekvieną .-.kartą paliedavo 
daugiau smalos :priėŠ okripaiito priešus, nė'gu prieš bolše
vikus. Jis liejo smalą, kai buvo svarstomi Helsinkio ak
tai, jie lieja dervą kiekvieną pūšifaikiūšia proga. Praeitą 
trečiadieni, gruodžio 12 d. įžanginiame jis paliejo tiek 
daug nešvaraus skysčio, kad lietuvių tarpe jis dVoks il
gus mėnesius.

Iš Naujienose paselbtųžinių Amerikos lietuviai ži
no, kad Chicagon buvo alyyk^įpayergtoj Lietuvoje pra
dėjęs garsėti Solistas Vaclovas Daunoras. Draugas pra
dėjo jį garsinti praeitą 'pavasarį. Okupantas nepajėgė 
Amerikos lietuvių centre suruošti paskaitos, koncerto 
;ar kitokio renginio. Rūsų rūošiami renginiai turėdavo 
būti ruošiami kitose didmiesčio salėse, bet iki šio meto 

’lietuvių salėse jie nedrįso surengti. Buvo bandoma paro
dyti Maskvoje suktas lietuviškas filmas, bet Chicagoš 
lietuviai piketavo jėzuitų centrą ir rusų, suktas filmas 
viešai negalėjo būti rodomos Negalėdami pralįsti šū fil-
mū, pradėjo ruošti dirvą solistui Daunorui. Lietuviškoje 
spaudoje buvo rašoma įvairiausi rašiniai, kūtių niekas1 
negalėjo patikrinti.

tuo tarpu Daunoras sutiko tuos dolerius imti. Tuos dole
rius taip pat davė ir V Daunoro palydovui. Visi žinome, 
kad rusai pilnai nepatikimo žmogaus be ištikimų paly
dovų užsienin neišleidžia. Daunorą Amerikon turėjo 
sekti mažiausiai bent du palydovai, o gal ir didesnis 
skaičius Daunoro kelionė Amerikon turėjo kainuoti 
stambesnę dolerių sumą, kurių rusai daug neturi.

Tie. patys galingi Sovietų Sąjungos valdininkai Ame 
rikėje įsakė esantiems sovietų agentams daryti viską, 
kad tie Daunoro koncertai neįvyktų, kad būtų sunkumų 
dainininkui suruošti sėkmingą koncertą. Iš kur B. Kv. 
žino, kad Sovietų valdžios atstovai būtų davę tokį įsaky
mą. Bendrai paėmus, rusai esti labai atsargūs su savo 
agentais Amerikoje. Tuos agentus jie slepia. Šusitiki- 
mūš su jais, kaip rašo buvusieji agentais savo atsimini
muose, atlieka labai atsargiai, kad niekas nepastebė
tų. Tuo tarpu B. Kv. visa tai žinojo ir Drauge paskelbė. 
Kiekvienam tun būti aišku, kad B. Kv. turi būti labai 
patikimas Maskvai žmogus, jeigu jis tokias svarbias so
vietų slaptos valdžios paslaptis žino. Drauge užvakar jis 
šitaip rašė:

“Tačiau rezultatai buvo priešingi. V. Daunoro 
koncertas amerikiečių visuomenėj garsioje Carnegie 
salėje susilaukė daug klausytojų ir palankių recen
zijų (jų tarpe “New York Times“), o lietuviškoje

RODEZIJA GRĮŽTA BRITŲ 
SĄJUNGON

SALISBURY, Rodezija.—Ro- 
dezijos atstovų rūmai, 28 me
tus tvarkę visus krašto reika
lus, vakar nutarė vėl grįžti į 
Britų unijų, kol britai bus pa
ruošę kraštą savarankiam rei
kalų tvarkymui. Jau trys me
tai eina tarpusavės Rodezijoje 
kovos, bet nepajėgia susitarti. 
28 metus Rodeziją valdė lan 
Smith, bet nesantaikos prasi
dėjo, kai reikėjo leisti patiėms 
juodžiams kraštą valdyti. Ke
lis mėnesius Rodeziją valdė 
Abel Mužarėva, bet buvo labai 
daug nepatenkintų. Ian Smith

pasiūlė parlaemntui paskė&ti 
krašto nepriklausomybę, bet 
dauguma pasirinko už grįžimą 
į Britų imperiją. Dabar parla
mento nutarimą svarstys sena
tas. Manenaa, kad jis partivir- 
tins parlaemnto nutarimą.

Mažu lėktuvu pabėgo 
iš Amerikos

KEY WEST, Florida. — Pra
eitą trečiadienį gražiai apkar
pytus ūsus turįs 20 metų am
žiaus vyras įsėdo į nedidelį lėk
tuvėlį ir paprašė parodyti jam 
kaip atrodo Floridos pakraštys 
ir gausios Floridoj esančios sa
los. Nepažįstamas žmogus už pa

rodymą sumokėjo $25, nes tokia 
yra kaina už Floridoš pakraščių 
parodymą. ’ ■ ?l .-si1-

Kada lėktuvas ..pakilo, tai ne
pažįstamas keleivis išsitraukė 
revolverį ir pasakė, kad jis turi 
išskristi iš Amerikos. Jis liepė 
nuvežti jį į Kubą,- į nurodytą 
vietą. Lėktuvas nusileido, žmo
gus nuėjo savo keliu, ometru- 
kus atėjo Kubos kareiviai ir 
pradėjo klausinėti lakūną apie 
tą žmogų, bet jis nieko daugiau 
pasakyti negalėjo. Kubos’kariai 
išleido lakūną ir lėktuvą. t r , 

---- m

— Romoje studentai ir^nepa- 
žįstami žmonės dvi dienas vedė 
kovą su policija. A

Daunoras buvo padarytas okupanto kankiniu. Buvo

Chicago j e bilietai į koncertą buvo greitai išparduo
ti. Pats koncertas buvo labai sėkmingas, čikagiečiai 
labai šiltai sutiko svečią iš ok. tėvynės ir negailėjo
jam karštų plojimų. V. Daunoro asmenyje mūsų tau

tiečiai pažino nė bolševiką, ne enkavedistą, bet savo 
tėvynės sūnų.’

(Draugas, 1979 m. gruodžio 12. d. 3 psl.)
Būtų geriausia, jeigu pats B. Kv. pasakytų, iš kur 

jis gavo žinias apie Daunoro ir Soviętų valdžios atstovų- 
kompromisą? Kalbėdamas apie “kompromisą” jis galėtų 
pasakyti, iš kur jis gavo žinias apie Sovietų valdžios įsa
kymą savo agentams Amerikoje neruošti.. Daunoro kon-
certų? .

Amerikos lietuvių laiškai atnešė didelį laimėjimą 
Atstovų Rūmuose, būtų gera, jei laiškais ir trumpai 
telefonais pradėtų klausinėti B. Kv. atsakyti į Šiuos 
klausimus. Būtų patogu patėlefonlibti visiems rėdakto- 
riams ir prašyti aiškumo Jeigu redaktoriai nenorėtų -at
sakyti, tai reikia prašyti Marijonų vadovybę, kad į šiuos 
klausimus atsakytų. Visiems lietuviahiS svarbu patirti, 
iš kur B. Kv. įgijo tokį didelį p'asitikėjimą Maskvoje?

— John Connally pareiškė, 
kad jis. neims valstybės -pinigų 
prezidento rinkimams. ' '

— Astronomai ir fizikai ? su- 
rado naujas galaktikas,, kurių 
susidūrimas galėtų duotj,. pra
džią naujam pasauliui.

-------:-------- .. . L
. — Sen. Baker ■ pareiškė, .-kad- 
Illinois valstijos pirminiai rine 
kimai bus sprendžiami ateinan
čių metų rudenį.

— Turine susidarė “Fronto li
nijos” grupė, kuri kelis kartus 
puolė miesto policininkus. :

— Praeitą trečiadienį Milane 
prie banko sprogo bomba, su- 
žėisdama 16 žmonių.

Vyr. Itn. — GUZAS

Atsiminimai apie pirmąsias mūsų 
kariuomenės kūrimosi dienas

(Tęsinys)

Tat ginkime Lietuvą! Parodykime, jog 
esame verti amžiais kovotos laisvės, šiandie
ną Lietuvos likimas mūsų pačių rankose. Ne 
laukdami toliau nei valandos, kas myli Lie
tuvą kas trokšta laisvės, kas pajėgia valdyti 
ginklą stokime visi į Lietuvos Krašto Ap
saugą.’ Būtitį būriais eikime iš kaimų, vfcft- 
sėdijų, miestų ir miestelių, eikime iš visų 
Lietuvos kraštų laisvės it Tėvynės ginti. Što 
kime drąsiai pirmi į kovą!

, Drąsiai, be baimės, kaip mūs tėvai įr sen
tėviai, u ^stokim priešams kelią, pakelkim 
žygį už mūstį Motiiią Tėvynę, už Lietuvos 
Valstybę! '

Laikinoji Lietuvos Vyriausybė kviečia vi
sus Lietuvos piliečius, kurie gali ghiklą val
dyti,ginti Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę 
ir tuojau stoti į Krašto Apsaugos pulkus.

Stojimo instrukcijos ir sąlygas - žemiau 
parodytos.
Ministeris Pirmininkas M. Šleževičius- 

Krašto Aps. Min. Karininkas Velyk i s’

Sąlygos stoti į Lietuvos 
Krašto Apsaugą

• 1) Visa Lietuvos Valstybės Krašto apsau
ga yra Lietuvos Vyriausybės žinioje ir klau
so Krašto Apsaugos Ministerio.

2) Visa Krašto Apsauga organizuojama 
karo disciplinos pagrindais.

3) Visi savanoriai priimami į Krašto Ap
saugą nemažiau aip 1 metams. Tarnavimo 
laikas gali būti pailgintas ilgesniam laikui tik 
laisva sutartimi su savanoriais.

4) Mažinant Krašto Apsaugą ar darant 
visišką demobilizaciją, savanoriai gali būti 
paleisti ir anksčiau metų

5) Savanoriai, dėl kurių norį priežasčių, 
nebegalį ištarnauti metus, gali būti jų pačių 
prašymu paleisti tik Apsaugos Ministerio 
štabo Viršininkui sutikant.

6) Kiekvienas savanoris, stodamas Kra
što Apsaugon, raštu pasižada, kad jis gins 
Lietuvos Valstybę, pildys Lietuvos Valsty
bės įstatymus ir klausys savo Vyriausybės 
įsakymų.

7) Lietuvos Vyriausybė duoda kiekvienam 
kareiviui savanoriui išlaikymą ir 100 mar
kių algos mėnesiui. Be to, kiekvieno savano
rio šeimynai, savanoriu išlaikomai, moka 
kas mėnesis po 50 markių.

8) Sužeistiems kareiviams, nebegalintiems 

uždarbiauti ir užmuštų kareivių šimynoms, 
Valstybė patikrina būvį. Būvio patikrinimo 
taisyklės bus paskelbtos skyrium.

Krašto Aps. Min. Karininkas V e 1 y k i s 
Ministeris Pirmininkas M. Sleževičius
Išplatinus tuos visus atsišaukimus Vilniaus 

Komendantūroje kasdien pradėjo didėti skaičius 
savanorių. Savanorių tarpe užsirašė 4 merginos, 
būtent: Anelė Brajevaitė, 20 m., 7 kl. gimnazistė, 
Marija Kybartaitė, 21 m., 6 kl. mokslo, Ona La- 
bonaitė 20 m., ir Kazė Vasiliauskytė, 18 m., 6 kl. 
mokinė, kurios pasižadėjo, reikalui ištikus, su 
ginklu rankoje stoti į gynėjų eiles.

Vilniaus Etapo Komendantūra, kuri buvo 
prieš tai sukurta, tapo likviduota ir jos sudėtis 
su Etapo komendantu rotmistru Jackevičium pa
skirti į Vilniaus Komendantūros sudėtį.

Susikūrus Vilniaus Konmendantūrai, pas
kirti ir atvyko iš provincijos, be komendanto L. 
Giros, jo padėjėjo karininko Škirpos ir adjutan
to Gužo, — šie karininkai: 1) Pranas Jackėvi- 
ius, 2) Emilijus šneideraitis, 3) Jonas Prancu- 
lis, 4) Kazys Spragauskas, 5) Antanas Jakštas, 
6) Ignas Adamkavičius, 7) Juozas Račys, 8) Vla
das Dumčius, 9) Kazys Musteikis, 10) Antanas 
Grudys, 11) Kleopas Michalauskas, 12) Vladas 
Barkauskas, 13) Kazys Urbaitis, 14) Petras Že
maitis, 15) Vilius Jomantas, 16) Alyta, 17) Gy
dytojas Puodžiūnas, 18) karo vai. Nistelis, val

dininkai: 19) Antanas Dirsė, 20) Povilas Pilkau
skas ir 21) Prbhckūnas.

Iš atvykusių į Komendantūrą buvo sudaly
ta: I kuopa iš 6 kareivių ir 64 kareivių savano
rių; prie kuopos buvo sudaryta lenkiškai kalban
čių komanda ir kulkosvaidžių komandą iš 4 kari
ninkų, 12 savanorių kareivių ir 2 lengvų kulkos- 
vaizdžiu, kurie buvo pirkti Vilniuje, nuo vokieių 
kareivių. Be to, gruodžio mėn. pabaigoj buvo at
siųsta į Vilniaus Komendatūrą iš Alytaus,' iš 
I-mb pėst. pulko su karininku Gerulaičiu — 23 
kareiviai ir 2 puskarininkai.

Gruodžio mėn. pabaigoje, kai bolešvikų gau
jos paėmė Švenčionis ir pradėjo skverbtis Lietu
vos gilumon ir Vilniaus link, Tautos Taryba, M>> 
nisterių Kabinetas ir Krašto Apsaugos Štabas 
perkėlė į Kauną. Visą valdžią Vilniuje paliko 
Komendantūrai. Be to pasiliko Vilniuje^Jcaip 
Laikinosios Lietuvos Vyriausybės Generalis Įga-| 
liotinis švietimo ministeris p M. Biržiška.

Ištirti slenkančių Vilniaus link bolševikų jė
goms ir susprogdinti geležinkelio tiltams tabp 
Švenčionių ir Vilniaus Komendantūros buvo .pa
siųsta žvalgyba iš 20 kareivių, vadovaujant kari
ninkui Jakštui. -

Gruodžio 31 d., komendantas Liudas Gira 
susirgo. Komendanto pareigas pradėjo eitr/sjo 
padėjėjas karininkas Škirpa.

(Bus daugiau;
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Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

KĄ VEIKIA MIRUSIEJI ŠVENTIEJI?
Mirusieji šventieji ir nešventieji nieko nebeveikia; jie miega 

ir ilsisi kapuose ir laukia prisikėlimo. Jie nepasidaro angelais ir I 
negarbina Viešpatį. Psalme 115:17 skaitome: “Ne mirusieji giria ■ 
tave. Viešpatie, ir nė vienas, kuris nužengia į tylumą” (Skvir. 
Vert. “į mirusių buveinę”, ebr. “šeolį”). Garsusis Senojo Testa
mento rašytojas, Izraelio karalius, sako: “Ką tik tavo ranka gali 
padaryti, tuojau daryk, nes nei darbo, nei proto, nei išminties, 
nei žinojimo nebus kape (šeolyje), į kurį tu skubiniesi” (Mokyt. 
9:10). Mat, žmogus yra padarytas iš žemės, todėl mirdamas vėl į • 
žemę sugrįžta. Turime garbinti Viešpatį Dievą kol esame gyvi. 
Todėl parašyta: “Taigi, ar valgote, ar geriate, ar šiaip ką darote, 
visa darykite Dievo garbei” (1 Kor. 10:31). 146-je Psalmėje skai
tome: “Girkite Viešpatį. Girk mano siela Viešpatį. Aš girsiu Vieš
patį kolei esu gyvas. Palaimintas keno padėjėjas Jokūbo Dievas, 
kurio viltis Viešpatyje, jo Dievuje”.

SV. RASTO TYRINĖTOJAI .
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10303 PANEVĖŽYS, LIETUVOJE

Mažeika Evans
Laidotuvių Direktoriai 

6845 SOUTH WESTERN AVĖ.

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

<, ■ ~ -

'l - I i. ■ ' - ■ ■ ■' I ■ I I

DK. K. G. BATUKAS 
akUIERIJA ir moterų ligos 

ginekologinė chirurgija

9449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
Medical Building) Tai. LU 5 644« 
Priima ligonius pagal susitarimo- 

Jai neatsiliepia, skambinti 374-8004

DR.PAULV.DARGIS 
'į GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Wo»tchoator Community klinikoa 
i ' Medicine* direktoriui

S. Manheim Rd^ Weatchoetor, IL.
VALANDOS: 3—9 darbo dienom!* ir 

' ‘ktt antra šeštadienį 8—3 vsL 
• Tai.: 562-2727 arba 562-2728 ■

j“ TEL. — BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

' SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3907 We*t 103rd Street

: Valandos pagal susitarimą.

DR. FRANK PLECKAS
OPTQMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71 St. Tel. 737-514$

Tikrina akis. Pritaiko akinius ii 
. “contact lenses”*

Vai agnt auritarimą. Uždaryta treč

DKLEON AS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2654 WEST <3rd STREET 
Vai. aatrad. 1—4 popiet,

Y ketvirto. 9—7 vai. rak.
Ofiso teief.: 774 "M0 

r Reaidencijo* talaf.; *48-5545 
'U________ --
r

DR. VYT* TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, spec. MOTERŲ lipęs. 
/ Ofisas 2653 WEST frta S1R31T 
r . TM. PR Mas
OFISO V AL.: pina., antrai, trečiaa 
U peikt. 3-4 ir «-8 vaL rak. kJtadir 
alsia iM YaL pepiat ir kfta laiku

F
- P. ŠILEIKIS G. P.
X OftTfiUPSDAMĖ*BOT^ISTAt 
Ab A$traUi - PKMUL Meu. D*n 
C* OažaL Speciali papalba lo|oa« 

ĮAroa supports) u L L
» p-s ir G-e. S«*®dtemAi4 - 
2d»e West 63rd St« Chteap*. HL 6062) 

Telef<: PlUspect 1-6064
4 * A

FLORIDA
DR. C. K. BOBELIS

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33710

TfeL (813) 321-420U

PERKRAUSTYAAAI

•MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS

l TsL WA 5-8063

Į MOVING
..Apdraustas porkraestymas

U Ivalriy atstumy.
ANTANAS VILIMAS

Tel. IT6-IS6S erta 87M9H
I h ................................................................ ...I

Stepono Kairio atsiminimai
(Tęsinys)

šalkauskiuose

Žiaurus lenkiškas žargonas, 
kurį išsivežiau iš gimtojo kai
mo, ir kurį labai menkai page
rinau būdamas Palangoje, čia 
galėjo mane tik kompromituo
ti. Pradėjau atsidėjęs skaityti. 
Daktaro neperdideliame knygy
ne buvo bent ano meto lenkų 
literatūros korifėjų veikalų. Nu
galėdamas iš karto didelius sun
kumus, pradėjau skaityti Sen
kevičių, (Prusą, kaiką iš Micke
vičiaus, kaiką Kraševskio. Ir tik 
dabar, Senkevičiaus trildgijos

• siejamas su Vladimiro Zubovo,glaudė savo bute dantistė Elena 
|(tėvo), Stasio Lukausko, Jond Ziabickaitė, vėliau ištekėjusi už 
Vileišio, Vinco Janavičiaus ir 
Maksimo Ganfmano vardais,

advokato Stasio Lukauskio.
Pirmutinis mano su tuo kny-

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

praeitį ir šalkauskiuose. Bet 
Šalkauskiu vyresnioji dukrelė 
Antanina, mėgusi skaityti ir tuo
met bene labiausiai pamėgusi 
istorinę Lenkijos — Lietuvos li
teratūrą, buvo karšta, istorinė
je romantikoje paskendusi pat
riotė. Ko' patriotė, — turbūt, ir 
pati dar negalėjo, sau atsakyti, 

, bet Lenkijos—Lietuvos karalių 
galerijoje ir kaikuriuos dievi- 

ino. Ar ji rodė simpatijų ir mū- 
įsų užkuriui, Jogailai, neatsime
nu, bet ją žavėjo Jogailos sūnus, 

(V1.adislovas Varnietis.

tuomet jau senokai baigusiais 
Šiaulių gimnaziją. Ir anksčiau, 
ir mano laikais tas knygynas bu
vo išimtinoje rinktinio gimna
zistų būrelio žinioje: jų naudo
jamas, jų tvarkomas ir jų pa
pildomas. Per eilę metų jame 
prisirinko apsčiai rinkitinių vei
kalų iš gamtos mokslų, astro
nomijos, geologijos, politinės 
ekonomijos, istorijos, literatū
ros ir literatūros kritikos. Be
veik viskas rusų kalba. Knygy-

skaitymu panaujindamas seniai 
pergyventus įspūdžius, galiu 
sau įsivaizudoti, kaip man bu
vo lengva pasisavinti Senkevi
čiaus kalbos stilių, derintą su 
aprašomųjų įvykių amžiaus kal
ba. Laiko mokytis, mokyti ir 
skaityti kažkaip užtekdavo. Bes
kaitant aiškėjo reikalas susipa
žinti ir su lenkų kalbos grama
tika. Mano skaitymą papildė 
kasdieninė kalbos praktika, — 
laisvalaikio valandomis savo 
tarpe ir su vyresniaisiais kalbė
jomės tik lenkiškai.

Jau daug vėliau, bestuden
taudamas, gyvendamas Vilniuje 
ir pradėjęs dirbti Vilniaus dar
bininkų tarpe propagandinį ir 
organizacinį darbą, galėjau pa
sidžiaugti, kad su lenkų kalba 
didesnių sunkumų nebeturėjau

Pas Šalkauskius sukliuvau ir 
su Lietuvos istorija. Ar buvau 
ir anksčiau ką skaitęs Lietuvos 
istorijos, nebeatsimenu. Tur
būt, tik atskirus istorinius frag
mentus. Ne kuo galėjau savo 
žinias papildyti apie Lietuvos

Atsimenu, kad panelės Anta
ninos entuziazmas Lenkijos did
vyriams manyje kėlė kurčią re
akciją — o kas Lietuva ir jos 
didvyriai? Doja, negalėjau sa
vo reakcijai duoti, sąmo’ningą 
turinį ir leistis į ginčus, — tam 
trūko ne noro, bet žinių. Neži
nojau ir kur jų man gauti, o 
ginti labai panorau. Simanas 
Daukantas atėjo man paglbon 
jau vėliau, bet dar gimnazijoje.

Naujas pasaulis
.Skaičiau ir rusiškai. Gimnazi
jos biblioteka-, nepalyginti tur
tingesnė už palangišgę, be ru
sų tuometinių klasikų, be isto
rijos, kelionių aprašymo, kaiko 
iš gaintc's mokslų, skaitančiam 
galėjo pateikti rinktinių veikalų 
ir iš Vakarų literatūros.

Suprantama, kad mokiniams 
skiriamas gimnazijos knygynas 
buvo švietimo ministerijos cen
zūros rūpestingai perkoštas. 
Bet, kaip anksčiau esu minėjęs, 
Šiaulių gimnazistai turėjo savą 
knygyną. Jo Įsteigimas buvo

nui ugdyti buvo iš juo pasinau- 
do'jančių imamas tam tikras 
mokestis.

Knygyną papildant naujais 
veikalais, buvo sekamos naujų 
knygų recenzijos rimtesniuo.se 
rusų žurnaluose ir naudojamasi 
studentų, l>uv^i^ųjų khygyno 
dalyvių patarifnais. Knygynas 
turėjo ‘veidą’: jame buvo teikia
mi veikalai, kurie mažu mastu 
vaizdavo tai, kas anų mėtų li
teratūroje buvo laikoma pozi
tyvistine kryptimi. Knygyną pri-

gynu kontaktas, galėjęs man 
brangiai atsieiti, prasidėjo tuo
jau į Šiaulius atvykus. Kai ap
sigyvenau p. Nagurskienės bend
rabutyje, vienas draugų pasku
bėjo man duoti skaityti Dosto
jevskio vieną ją veikalų. Sėdė
jau skaitydamas savo kariiba- 
rėlyje ir nepastebėjau, kaip pas 
mane įsėlino senyvas, juodbru
vas džentelmenas. Sėdėjau to
liau skaitydamas.

— Nevieša! —- piktai riktelė-.

savo direktoriaus?
(Bus daugiau)

SUSIRINKIMŲ

t

Ilgametis patyrimas — sąžiningas tarnai-
Jei ruošiatės keliauti — kreipkite* į Ijetuvi^

American Travel Service Bureau
$727 b (*hirain>. HI

Telef. 31^

• Nfemokawao palarfumira* užsikarti lėktuvų. <r»Hkinlų. lairų stelių 
dų (CDUseah viešbučių u autoiiiooUių nuomavimo nBten ’ »’•<!u<xU
ne kelionių draudimus, organizuojame keliones į Uefuvą ir kiiun k. astm> 
Nudarome įskvieumus gimimų apsilankymui Amerikoj? it teikiamę infe 
nacijas visais kelionių reikalais

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais tik reiiuu cezeivuoti vieta* 
g anksto - pries 40 60 dienų

phone 254-4470

III
MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 
4040 ARCHER AVENUE

CHICAGO, ILL. 60632

Nuo

1914 metu

Passbook Savings. (Minimum £500)
Certificate 

■m i i til

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namu 
paSKOių rciKaius visos mū
sų apylinkes- Dėkojama 
Jums už mums parodyta 
pasitikėjimą, mes norėtu
me būti jums naudingi u 
ateityje.

Sąskaitas apdraustos 
iki $40XX»

2657 W. 69 STREET 
Cmcago, IL 60629 

Tel. 925-7400
8929 SO. HARLEM AVE^ 

Bridgeview, IL 60455 
Tel. 598-9400

SENIAVS1A IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

■ 4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
> t Telefonas 523-0440 *

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

*

jo nelauktas svečias, — nepažįs
ti

— NAŠLIŲ, Naslįvkię ir paviearų 
asmenų draugiškas klūbiš gruodžio 
14-tą dieną, 7 vai. vak. suūkia Bė
rius į metinį susirinkimą, kuris 
įvyks Vyčių salėje, 2455 W. 47 St:,; 
Bus renkama nauja valdyba, apta- Į 
riami svarbūs einamieji. reikalai, 
banketo komisijos panėšimas. Po 
susirinkimo vaišės. Visi fiariai kviė- 
čiami gausiai dalyvauti.

V. ČiYilU, šekJ.

Mūsų S-gos nariui

IGNUI POCIUI mirus,

jo posūnį WILLIAM SULLIVAN su šeima, gimines 
S artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

® *4

8

Lietuvių Pensininkų S-gos 
Chicagoje valdyba ir nariai,

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

Street
• ik 1410 So. 50th Av^, Cicero
* .Telef. 476-2345 

■ ■
I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

■ \ AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

bei

S

AMSULANSO 
PATARNAVIMAS

TURIMI 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE. i

Chžtafoe

Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių 

Asociacijos

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

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 6$th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23td PLACE Virginia 7-6372
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, m. 974-441C

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. TeL: YArds 7-1138 -1139

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArd. 7-3401

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

ii

The Ace Of Club Sandwiches 
in Ai. j.

Pssi » . . looking for a good sandwich tip? Ptace your bid wftk 
Fiesta Stack-Ups, a club sandwich variation from thė Kraft 
Kitchens. Open with Miracle Whip salad dressing "Tbe Bread 
Spread,” on a triple deck of toast It adds smooth flavor t>6 a 
full house of luncheon meats, green pepper, cabbage and 
jalapeno pepper process cheese food slices. «
For easy serving, ent the decks into triangles and secure with 
picks. When friends call, deal them Fiesta Suck-Ups, a surp bet 
for lunch er party time.

Fiesta Stack-Up
1 cup Mirada Whip 

salad dressing 
18 white bread slic^, 

toasted
6 ham slices

12 * tomato diees g

1-1/2 cups shredded cabbage
12 summer sausage dices 

6 green pepper rings 
6 Kraft jalapeKo peppee 

singles pasteurized 
process cheese fo®4

For each sandwich, spread one dice of ,toast ’With sala< 
dressing; top with ham slice, 2 tomato slices, 1/4 cup 
cabbage, second dice of toast, 2 summer sausage < slices, 
green pepper ring, cheese food si ice and1 third dice *f toast 
spread with salad dressing. Cut into triangles .'secure with Dick/ 
6 sandwiches

SOPHIE BARČUS 
RADIJO IITMOS VALANDOf 

Vte* W WOPA.

UW ML A < —
Li*hnrfp fcalb«: katdiea nuo pir- 

madiaiuo iki penktadienio 4.-00 
4:30 vąl. vak. žeitadieniais ri 
sekmadieniai* nuo 8:30 iki 9:30 
nl, rrto.

Vadiįa Aldona D*ukv« 

TtMn Mfcmte* AMU ' 

71 St- So, MAPLEWOOD AVE. 
.. QHCAGO, TLU-66654-------

* .. ........... _. *■> J
* MAUJIINQS,,CHICAGO.5, ILL. ricUjj December 14/1979
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UPYTĖS KLUBO VEIKLA
Upytės Draugiško klubo prieš- nette Kalys. fin. rast. Anna Con- 

met.ms susirinkimas įvyko [ dux, ižd. Mary Radzukėnas, ko- 
gruodžio 7 d. Anelės salėje, 4500 resp. Antoinette Kalys, maršai- į

u Sc. Talman Avė. Susirinkimą i ka Antanas Radzukėnas.
atidarė klubo pirmininkė Anne ' 
Wiechecki ir pasveikino gausiai1 
atsilankiusius narius. Pranešta, j

- kad mirė du nariai: Julius Kli
mas ir Adomas Rimkūnas. Susi
rinkimas mirusius pagerbė vie- Į 
nbs minutės atsistojimu ir susi
kaupimu. Jų šeimoms išreikšta 
gili užuojauta.

Nut. raštininkė Antoinette 
Kalys perskaitė protokolą, kuris

Knygų revizijos komisijoje 
apsiėmė būti Peggy Davidaus- 
kas, Mary Šimkus ir Anna Ca
sey. V?ldyba ir komisija susi
rinks Nellie Skinulis namuose j 
1980 m. vasario 15 dieną. j

A. Kalys pranešė, kad Da- i 
riaus-Girėno salė yra išnuomota- 
dėl Bunco 1980 m. kovo 23 d. 
Loterijos knygutės yra padary
tos ir jau platinamos tarp narių.

Bielskis iš Marquette leidimą $7 auka. Dėkui.

Namai, tema — Pardavimui Namai, ±am* — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE I REAL ESTATE FOR SALE

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Tel. Virginia 7-7747
buvo priimtas kaip ir kiti klubo 
užrašai.

Prie klubo prisirašė keturi 
nauji nariai: Valeria Samuolis, 
Birutė Rasinskas, Joe Marško
nis ir Milton Spitzer. Jie priimti 
gausiu rankų plojimu.

Pranešta apie ligonius. Dabar 
serga Alice Baranauskas, kuri 
yra Presbyterian-St. Luke’s li
goninėje, kamb. Nr. 213. Anta
nas Brokevičius yra Central 

• Community ligoninėje ir Jadvy
ga Perkins yra Holy Cross ligo
ninėje, kamb. Nr. 509. Turintys 
laisvo laiko nariai prašomi ligo
nius aplankyti. Jiems linkime 
greitai pasveikti.

Klubas nutarė su Kalėdomis 
ir Naujais Metais pasveikinti 
Naujienas, Sophie Barčus radijo 
leidėją ir Dariaus-Girėno posto 
veteranus.

Klube valdyba 1980 metams 
pasiliko ta pati: pirm. Anne 
Wiechecki, ■ vicepirm. Kazimiera 
Stukas, nutarimų rast. Antoi-

Po susirinkimo klubas turėjo 
Kalėdų pietus. Buvo pagaminta, 
skanių valgių ir buvo gerų gė
rimų. Popietis užsibaigė links
mai su dainelėmis ir pašneke
siais, vieni kitiems linkėdami 
laimingų metinių švenčių ir 
švelnios žiemos.

Sekantis susirinkimas Įvyks 
1980 m. kovo 7 dieną.

A. Kalys

ilgesnės
Naujienų skaitytoju,

pertraukos
men. 16 d. sekmadienį. 2 vai. 

. . ■»- - popiet. Tėvu jėzuitų koplyčioje— Toronto Lietuvių Narnai,1^ F J j
ruošia Kūčių vakarienę gruo-Įbus pamaldos už gyvuosius ir 
džio 24 d. 7:30 vai. vak. Nauju mirusiuosius sąjungos nariusi 
metų sutikimas ruosiams gruo-ibei jų šeimas. Tuojau po pa-j 

maldų, p.p. Repšių namuose] 
6608 So. Richmond gatvė, įvyks 
metinis narių susirinkimas ir 
ir bendros kūčios. Valdybą 
kviečia visus paštininkus su šeU 
momis bei pažįstamais gausiai 
dalyvauti pamaldose, susirinki? 
ine ir kūčiose.

vieneriems
grįžo buvę

Įdžid 24 d. 7:30 vai. vak. Naujų 
i Mindaugo menėje.

— Los Angeles Lietuvos Duk
terų Draugija ruošia metinį ba
lių sausio 19 d. šv. Kazimiero 
para} Įjos salė jie. iProgramoje 
dalyvaus rašyt. Aloyzas Baro
nas.

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ, RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

— Tony 
Parko po 
vėl lapo 
užsisakydamas jas 
metams. Taip pat
skaitytojai — ponia A. Sipovicb

.iš Los Angeles ir O. Andrijaitis' 
iš Willowdale, Ont., Canada.

. Malonu juos bei jas vėl matyti 
! skaitytoju sąrašuose.

j — Petras Beleckas, Brossa- 
Įrio, Quebeko provincijoje, alsi- 

I TRUMPAI I liepdamas į Naujienų prašymą, 
atsiuntė $100: $33 m. prenume- 

. ratai, o likusius aukai. Dėkui.
Taip pat dėkui Montrealio tau-

— Ponia Marija Vanagas iš tiečiui, užsisakiusiam Naujienas 
Twinsburg, Ohio, tapo Naujie- vieneriems metams ir atsiuntu- 
nų skaitytoja, užsisakydama j as: šiam $2 už kalnedorių, bet pa- 
vieneriems metams. Dėkui. Taipįvardės prašiusiam neskelbti, 
pat dėkui jos draugėms ar bi
čiuliams, supažindinusiems ją 
su Naujienomis ir turėjusiems 
teigiamos įtakos. Gerą žinią 
malonu skelbti visiems skaity-

— C. J. Repšys iš Rosemont 
apylinkės prie Montrealio at
siuntė specialų laišką su $40 au
ka ir kalėdine kortele. Joje įra- 

;šė šį pareiškimą: “Mano nohas 
iir troškimas, kad skaitytojai 
į nedelsiant paremtų Naujienas. 
Pinigų neturėtų trūkti kovai su 
raudonaisiais ir jų agentais ar 
agentų agentais”. Dėkui už au- 

: ką, sveikinimus ir už pareiški
mą.

1 ■ v -

Į — Ponia Teodora Kuzas iš 
Marquette Parko, visuomenės 
veikėja ir Lietuvių Prekybos 
Rūmų pirmininkė, pratęsdama 
prenumeratą, parėmė Naujieną ■ ledinis . pobūvis įvyks gruodžio

• — Dėkui Juozui Andriui, San
ta Monica, Cal., už $10 auką, 
atsiųstą kartu su metine prenu
merata.

tojams.

— Gintaras Karosas, Mykolas 
Dranga, Rymas Manomaitis ir 
kiti išleido Lithuanian Heritage 
anglų kalba 72 puslapių meniš
kai paruoštą spalvotą arti tūks
tančio- įvairių lietuviškų suve
nyrų ir produktų katalogą, iš 
kurio galima parsisiusti ko lie
tuviško širdis geidžia, para
šius: Baltic Associates, Ltd., P. 
O. Box 8248, Boston, MA. 02114. 
Tel. (617) 269-4455. Katalogo 
kaina su persiuntimu $3. Čika-,
goję jį galima gauti Marginiuo-Į logers. (Pr.)

— Dail. Giedrės žumbakienėsj 
meno kūrinių paroda atidaromą 
gruodžio 16 d. 3 vai. popiet B'al-i 
zeko Lietuvių Kultūros muzie-' 
juje. Paroda tęsis iki sausio 18 d.

i i

— Horoscopes or Astrological 
Tarot Card Readings. Saturday 
11 to 5 no appointment necesu 
sary. ELIN DR JAKŠTO, 17 N 
STATE St., Rm., 1717. Mes kalį] 
game lietuviškai. 782-3777 or* 
925-8392. Professional Memben| 
American Federation of Astros

LIETUVIŠKAS RESTORANAS su 

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

. v°s 
j ris,

pirkimo sąlygos, labai geras 
reta proga.

ŠIMAITIS REALTY

biz-

Notary Public 
Insurance, Income Tax 

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

839-1784 arba 839-5568.

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidime. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

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

Liability apdraudimas pensininkams
Kreiptis:

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

inkrustacijos, išpuoštos Įvairiais tautiniais motyvais.

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

se, Paramoje ir B'alzeka Lietu
vių kultūros muziejuje.

— Cicero lituanistinės 
kyklos kalėdinė eglutė 
gruodžio' 15 d. 12 vai. šv. Anta
no parap. salėje.

— Dail. A. Petrikonio darbu 
paroda bus gruodžio 15 ir 16 d. 
Prisikėlimo parap. salėje. To
ronte.

mo- 
bus

P. Stravinsko
VIEŠAS PAREIŠKIMAS

PLATINIMO VAJAUS ANTROJI FAZĖ
Visi lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas 

savo asmenišką dėmesį, gerai su jomis susipa
žinti ir jas užsisakyti.

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

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

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus j 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 savu ... 
yra naujas skaitytojas. Priede _____  dol.
Pavardė ir vardas _________ ____________
Adresas ----------------------------------------------

kuris

Sponporiaus pavardė, vardas ir vietovė

• platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ii 
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus___ dol.
Pavardė ir vardas ---------------------------------- --------------------------
Adresas —-----------------------------------------------------------------------

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

— LIETUVIŲ PAŠTININKŲ 
SĄJUNGOS narių tradicinis ka-

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 LIETUVA
MARU A NOREIKIENt

2608 West 69th St, Chicago, Hl. 60629 • TeL WA 5-2787

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ

Vaclovo Daunoro koncerto, 
suruošto 1979 m. gruodžio 8 d. 
Chicago j e, Tėvų Jėzuitų Na
muose, piketavimas, mano nuo
mone, piketininkų buvo rimtai 
neapgalvotas, vietoje gero pa
daręs tiktai blogo, pakenkęs net. 
ir patiems jo rengėjams bei pi- 
ketininkams.

Plytos įmetimas per koncerto 
salės langą, jį išdaužiant ir su- 
žeidžiant koncerto klausiusios 
solistės D. Stankaitytės ranką, 
galėjęs turėti dar ir liūdnesnių 
pasekmių, mano nuomone, yra ; 
ne tik negirdėto, iki šiol mūsuo- ■ 
se dar nepraktikuoto chuliga
nizmo veiksmas, bet ir nusikals
tamasis darbas, dėl kurio paaiš
kėjusiam nusikaltėliui, taipgi su 
juo bendrai veikusiems asme
nims, jei tokių paaiškėtų, turėtų 
būti iškelta baudžiamoji 
Amerikos teisme.

Nuo tokių neleistinų ir 
kalstamųjų veiksmų visi
valios lietuviai turėtų atsiriboti 
juos smerkti ir su jais kovoti.

P. Stravinskas 
Chicago, 1979.XII.12 d.

M. U S.
Gausus namų pasirinkimai 

pietvakariuose
BUDRAITIS REALTY

vairi apdraudė —INSURANCE 
n’TŲ NUOMAVIMAS—paren- 

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago

TeL 767-0600.

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

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

byla

nusi- 
geros

DĖMESIO!
Gera proga lietuviams — porai ar 

’iengungiui, norinčiam apleisti Chį- 
:agą. Savininkas parduoda gražią 
ezidenciją: 4 kamb. namas, porčius 
r vienos mašinos garažas. Gražus 
įamo rūsys su Įrengtu baru, 2bl. nuo 
niesto centro. Teirautis: 34 So. Ber- 
ien St., New BuHalo, Mich. Tel. 

; 616) 369-3673.

1ELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininku ir Darbininkiy

PROFESSIONAL
SECRETARIAL SKILLS

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

VTarlcpf
220 So. State St.

786-1466

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avė. 
Chicago, IIL 60632. Tek Y A 7-5983

M. ž 1 M K U S

Notary Public 
INCOME TAX SERVICE 

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

šymai ir kitokį blankai.

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolis, Agent 
3208'/i W. 95th St 
Everg. Park, III, 
60642, - 424-8654

i State Farm Fire and Casualty Company

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

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

% ~

DIAMOND HEAD 
RESTORANAS

SAV. ZITA IR RIČARDAS
SHLAUSTAS

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

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

Lobster $7.95, Strip steak $5.50, Butt steak $4.95.
Kugelis, dešros, įvairios žuvys, steikai, viščiukai, antys 

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

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

Tel. 925-1678

E

K ATT SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gali dau 
padėti teisininko Prano šuk 
oaraošta, — teisėjo Alphons 
Wells peržiūrėta, ‘‘Sūduvo? 
šleista knyga su legališkomi 
'ormomis.

Knyga su formomis gaun 
na Naujienų administracijoj- 
1739 South Halsted St., Chio 
ęo, ILL. 60608. Kaina $3.00

Pašto išlaidoms pridėti 90c

į — Artėjant Kalėdoms ir Nau
diems Metams Naujienos priima 
’ talėdonius sveikinimus bei skel
bimus iš privačių asmenų, orga- 
hizacijų ir biznio institucijų. 
Sveikinimai vietoje kortelių bus 
;pausdinami tuojau šiame sky- 

; 'iuje už atsiųstų auką. Bus iš- 
• eistas specialus kalėdinis nume
ris.

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

Kalbame lietuviškai
TeL 476-5635

iuozo šmotelio

ATSIMINIMU 
SKIRSNELIAI

Graži, lengvai skaitoma f 
:domi 250 puslapiu knvyt, 
krauta autoriau« troboje.

Čikagos ir apylinkės lietuvi* 
tkirsnelių mėgėjai, prašomi a' 
vvkti ir knygą pasiimti. Kiti 
(jyvenanfieji prašomi užsis» 
kyti paštu.

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

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

• Tradicinės vilniečių Kūčios 
; vyks š.m. gruodžio mėn. 16 d. 
i .ekmadienį, 3 vai. 30 min. p.p. 
j faunimo Centro apatinėje salė- 
; e. Kūčiose dalyvaus Raimundas
kasiulis, neseniai pasitraukęs 
š ok. Lietuvos.

Bilietų reikalu prašoma skam- 
i )inti telef-: 778-0549. ,

• SPECIALI 20% NUOLA1 
)A PRISTAČIUS šį SKELBI 
4Ą. Auksiniai ir sidabriniai re 
eželiai, žiedai, gintariniai karo 

.iai, auskarai ir kiti papuošalai 
?ERKAME sidabrines ir auksi 
les monefas bei pašto ženklų 
colekcijas. Mokame aukšta 
cainas. PATRIA, 4207 So. Sac 
amento - prie Archer.

Tel. 247-5081 (Pr.)

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

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

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

Chicago, UI- 60629

RENTING IN GENERAL 
Nuomas

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

TEL. 376-5999.

Arthritis Sufferers!
* Now. Get relief * 

for painful inflammation 
and protection for your stomach!

For minor arthritis pain. Arthritis Pein 
Formula has 50% more medicine than 
ordinary headache tablets Plus two 
antacids for double stomach protec
tion. Try Arthritis Pain Formula, the 
arthritis specialist, from the makers of 
Anacin? a

6 — Naujienos, Chicago, HL — Friday, Decamhoc 14, 1979




