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ALTOS FINANSŲ KOMISIJA
Lietuvos laisvinimo darbams 

finansuoti prie Alto sudaryta 
Finansų komisija: pirm. J. Sko- 
rubskas, nariai: P. Bučas, .St. 
Balzekas, Jr., V. Naudžius, E. 
Vilimaitė.

TEISIŲ IR STATUTO 
KOMISIJA

Teisiniams klausimams prie 
Alto sudaryta Teisių ir statuto 
komisija,’ į kurią įeina: dr. J. 
Valaitis -(pirm), St. Balzekas, 
Jr., T. Blinstrubas, A. Jankū
nas, K. Radvila, J. Skorubskas, 
dr. VI. Šimaitis.

ALTO NAMŲ
ADMINISTRAVIMAS 

r

Alto būstinei — Chicago j e tu
rimiems namams ir adminis
truoti sudaryta komisija iš J. 
Skorubsko, V. -Naudžiaus ir dr. 
V. Šimaičio.

INFORMACIJŲ KOMISIJA

Informacijoms apie Lietuvos 
laisvinimo pastangas prie Alto 
sudaryta Spaudos ir informaci
jų komisija, ! kurią įeina kun. 
A. Stasys, Gr. JŲazauskas, Ign- 
Andrašiūnas, I. Blinstrufrienė, 
kun. J. Prunskis. ’' j

ŽMOGAUS TEISIŲ KOMISIJA

Prie Vliko yra sudaryta Lie
tuvių žmogaus teisių komisija, 
kuriai vadovauja dr. D Krivic
kas. Jam pareiškus pageidavi
mą, į tą komisiją Altas pasky
rė kun. J. Prunskį.

. ALTO SEKRETORIATAS

Alto centrinėje būstinėje, 2606 
u. 63 St., Chicagpje, veikia Al
to sekretoriatas, kuris talkina 
vykdant valdybos ir komisijų 
nutarimus ir atlieka visus kitus 
darbus, susijusius su Alto veik
la. Sekretoriauti ir vadovauja 
kun. A. Stasys, talkinamas Gr- 
Lazausko, I. Blinstrubienės, 
kun. J. Prunskio.
VASARIO 16 KALBĖTOJAI

Lietuvių prekybos rūmai Chi- 
cagoje, Dariaus-Girėno salėje 
vasario 13 d. ruošia Lietuvos 
nepriklausomybės atsteigimo 
minėjimą. Kalbės dr. J. Valai
tis. Kun. A. Stasys pakviestas 
kalbėti Vasario 16 minėjime 
Rochestery, N. Y., vasario 17 
d. Kenoshos lietuviai minėjimą

priklausomybės paskelbimo die 
na. Alto prašomas, senate tuo 
sutiko rūpintis senatorius Char
les H. Percy (resp., IL.), o at
stovų rūmuose — kongresma- 
nas Frank Annunzio (dem., 
IL.). Maldą Atstovų Rūmuose 
sukalbės Evangelikų kun. E. 
Gerulis.

Alto Informacija

.VAGYS NUNEŠĖ PUS
TREČIO MILIJONO

ROMA, Italija. — Apdairūs 
vagys 10 minučių laikotarpyje 
iš Swissair kdmjianijos keleivi
nio lėktuvo Romos aeroporte iš
nešė $2,500,000 ir niekas to ne
pastebėjo iki lėktuvas nepasiekė 
Zurich aerodromo Šveicarijoje.

Romos Leonardo' da Vinci ae
rodrome buvo pakrautas mai- 

■ šas, kurį lėktuvui reikėjo nuvež- 
*ti į Šveicariją. Vagys, mechani
kų drabužiais apsirengę, pasi
siūlė patikrinti vieną tekantį 
vamzdį. Lėktuvas jau buvo pa
ruoštas pakilti, tai niekas nesi
priešino ir tie “mechanikai” 
ėmėsi darbo. Jie padarė ženklą 
kapitonui, kad atidarytų pašto 
sandėlio duris. Mašina privažia
vo prie lėktuvo; durys atsidarė 
ir. mechanikas įlindo vamzdžio 
taisyti. Į kelias minutes darbas 
buvo atliktas, durys uždarytos ir 
lėktuvas pakilo į Šveicariją.

Už valandos Zuriche išaiškin
ta, kad nėra maišo su pustrečio 
milijono dolerių. Paklausus Ro
mą, nustatyta, kad niekas ne
siuntė mechanikų vamzdžio tai
syti.

— Elvis Presley mėgo narko
tikus. Dr. Nichoppulos tvirtina, 
kad jam tekų Elvį du kartus 
v.ežti į ligoninę ir atgaivinti nuo 
per didelės narkotikų dozės su
vartojimo.

— Praeitą antradienį buvo 
palaidotas darbininkų unijų va
das George Meany. Laidotuvėse 
dalyvavo prez. Carteris, vice- 
prez. Mondale ir įvairių organi
zacijų atstovai.

— Pakistano prezidentas Zia 
sutiktų priimti prez. Carterio 
siūlomą karišką paramą, bet jis 
nesutinka priimti Amerikos spe
cialų atstovą.

Prezidentas Carteris pataria amerikiečiams nesirengti į Maskvos 
olimpiadą. Jam pritaria ir jo žmona Rosalynn.

CARTERIS PATARIA AMERIKIEČIAMS
BOIKOTUOTI MASKVOS ŽAIDIMUS

VICEPREZIDENTAS MONDALE, PONIA PREZIDENTIENĖ, 
SEKRETORIUS C. VANCE RAGINA NEVAŽIUOTI

IRANO VALDŽIA BIJO SAUGUMO
TARYBOS EKONOMINIŲ SANKCIJŲ

SEKRETORIUS WALDHEIM TARIASI SU IRANO 
“REVOLIUCINIU KOMITETU”

NEW>YORK, N.Y.-—Pasiro^i— 
do, kad Juntginių Tautų genera
linis sekretorius Kurt Waldheim 
veda pasitarimus su Irano užsie
nio reikalų ministeriu. Kokios! 
prasmės yra tos derybos, tuo 
tarpu kiti Saugumo tarybos na
riai nebežino, nes sekretorius 
viešai dar neskelbia.

Irano “revoliucinis komitetas” 
nežinojo, kad Panama yra lais
va ir nepriklausoma valstybė. 
Jie taip pat nežino, kad Irano 
šachas pats prašė leisti jam ap
sigyventi Panamoje. Panamos 
prezidentas sutiko duoti šachui 
nedidelę salą ir salai saugoti rei
kalingus Panamos pakraščių 
sargus, šachui 
klimatas. Jam 
tas saugumas, 
išvažiavo'. Tuo

BAKTERIJA GAMINA 
VIRUSO PRIEŠUS

BOSTON, Mass. — Universi
tete ir laboratorijose dirbantieji 
mokslininkai tvirtina, kad jiems 
pavyko pagaminti bakteriją,

EGIPTAS ATMETĖ 
IZRAELIO PLANA

WASHINGTON, D’.C. Pre
zidentas Carteris pareiškė, kad 
amerikiečiams nederėtų važiuoti 
į Maskvoje ruošiamą olimpiadą, 
jeigu Sovietų karo jėgos iki va
sario vidurio neišsikraustys iš 
Afganistano.

: Sekretorius Cyrus R. Vance, 
pasitaręs su kelių valstybių at
stovais, pareiškė, kad JAV turė
tų boikotuoti Maskvoje ruošia
mą olimpiadą ir turėtų nesireng
ti ten šią vasarą vykti. Pradžioje 
sekretorius |>er radiją pareiškė, 

Į kad rusų karo jėgos privalo išsi- 
inešdinti iš Afganistano iki va
sario pradžios, bet vėliau termi
nas pratęstas iki vasario vidu-

I rio. Sovietų karo jėgos iš anks- 
Įto pasiruošia ir labai skubiai 
' svetimas žemes užima, bet

nes ji bus pravesta Afganistano 
pavergimo dvasioje. Olimpiado
je negalės dalyvauti laisvo ir ne
priklausomo Afganistano sporto 
atstovai. Jeigu kas iš Afganista
no toje olimpiadoje galėtų da
lyvauti, lai jie privalėtų paro
dyti sutikimą su jų krašto oku
pacija.

Ponia prezidentienė Rosalynn 
Carter taip pat patarė jauniems 
Amerikos sportininkams Mask
vos olimpiadon nevažiuoti ir jo
je nedalyvauti. Sportas gali kles
tėti tiktai lasivame pasaulyje. 
Olimpiadoje negalės daly, auti 
rusų pavergtų kraštų spc’rtinin- 
kai. Pavergtų kraštų sportinin
kai dalyvauja rusų vardu. Spor
tininkai gali būti lietuviai, lat
viai, ukrainiečiai, gruzinai, bet

pajėgiančią gaminti virusų di- ,uus- Tuo tarpu Egiptas

patiko Panamos 
patiko garantuo- 
todėl jis ten ir 

tarpu “revoliuri-
nis Irano komitetas” nebuvo in
formuotas apje šiuos susitari
mus.

IRANAS TARIASI
SU PANAMA

džiausią priešą — interferoną.
Visi esame girdėję,' kad žmo

gų pradeda kankinti įvairūs vi
rusai, sukeliantys slogas, užkre
čiamas ligas ir kitas nelaimes. 
Prieš, kai kuriuos virusus jau iš
rasti vaistai. Tie .vaistai naikina 
virusus ir padeda ligoniui atsi
gauti.

Jau seniai buvo nustayta, kad 
vadinamas interferon yra dide
lis virusų priešas, bet buvo ga
na sunku tą interferoną paga
minti. Dabar Bostono gydytojai 
specialistai nutatė, kad lengviau
siai interferdną gamina tam tik
ros bakterijos. Ligoniui Įleidus 
interferoną gaminančių bakteri
jų, tas interferonas tuojau su
naikina pavojingus virusus.

r- • r ’.jiems sunkiau iš užimtų žemiųIvA.IIiA.S, Egiptas. — Izraelio i.» t .•, , . ' . .. , . . I issikraustvti.ambasadorius dvi dienas tarėsi Į 
su Egipto atstovais dėl palesti- 
niecą teisių okupuotoje terito- ■ 
ri oje. Egipto atstovai atmetė ' 
Izraelio prefektą, jis,, visai*^ 
neatitinka F vid stovyklos pla
nams. Izr .-' lis sutinka duot? sa
vivaldybės teises k-iriajame 
Jordano upės km- e gyvenan
tiems arabanr bet jie patys 
paruoš visus reikalingus įstaty- 

; visai i 
kitaip galvoja apie visą šitą rei-’ 
kalą. Ne ūk Jordanijos arabams 
reikia duoti teisę rinkti savival-' 
dybes. bet ir toms savivaldy-‘ 
bėms reikia duoti teisę paruošti. 
įstatymų projektus, juos aptarti i 
ir demokratiniu būdu : priimti.

Šitas demokratinio sugyveni
mo būdas taip pat privalo būti 
taikomas ir Gazos arabams. 
Egiptas ragino Izraelio atstovus 
laikytis David stovyklos nutari
mų dvasios.

jie visi bus klasifikuoti rusų ar 
Sovietų sportininkų vardais.

Po r—opą važinėjo Warren
Jis tarėsi su di-

Daugelis amerikiečių buvo 
pasiruošę šią vasarą skristi į i Christopher. 
Maskvą ir dalyvauti rusų, su- džiųjų valstybių ir sporto or 
ruoštoje olimpiadoje. Vieni jau 
buvo . užsisakę, vienučius nak
vynei, o kiti tikėjo'si apsigyventi 
naujai statomuose nameliuose, piadą. Tiktai jie nori palaukti, 
bet dabar planuoja atsisakyti j kol galutinai paaiškės Sovietų 
nuo šios kelionės.

Baltųjų Rūmų Spaudos sekre
torius Jody Powell pareiškė, kad 
prezidento Carterio nuomonei 
pilniausiai pritaria viceprezi
dentas Mondale. Jani neatrodo, 
kad amerikiečiai galėtų gerai;taip, kaip jau yra iš anksto su- 
jaustis Maskvos olimpiadoje,

nizazĄu atstovais. Jie visi pri
taria JAV idėjai boikotuoti šių 
metų Maskvoje ruošiamą olim-

pozicija Afganistano klausimu.
Žinios iš Maskvos sako, kad 

Sovietų vyriausybė yra susirū
pinusi ekonomine olimpiados 
puse. Rusai turės didelius nuos
tolius, jeigu žaidimai neįvyktų

planuoti

DERYBOS TARP PANAMOS IR IRANO 
DĖL ŠACHO REZA PAHLAVI IŠDAVIMO

KALIFORNIJOS GUBER
NATORIUI NESISEKA

MEKSIKA PARUOŠĖ REZOLIUCIJĄ SAUGUMO TARYBAI 
SUDARYTI TARPTAUTINĘ KOMISIJĄ

TEHERANAS. Buvusiam Kuveito laikraštis Al Rai _A1 
Irano šachui Reza Pahlavi apsi- Am pranešė, kad Irane susektas 
gyvenus vienoje Panames salo-'ir pačioje užuomazgoje llkvi-

ruošia vasario 10 d. Kalbėtoju 
pakviestas kun- J. Prunskis.

VASARIO 16 MINĖJIMAS 
KONGRESE

Nuo pat Lietuvos pavergimo 
JAV kongresas rodo labai daug 
prielankumo Lietuvos laeisvės 
reikalams. Ir šiais metais Kon
grese bus minima Lietuvos ne-

KALENDORĖLIS

Sausio 18: Priska, Leonardas,
Ragnytė, Galvainis, Darius.

Saulė teka 7:15, leidžiasi 4:47.

Lynda ar snigs.

Viceprezidentas Walter Mon
dale priešingas Maskvos olim
piadai. Nei vienas amerikietis 

neturėtų 'j on vykti.

Dabartinė Irano vyriausybė 
neturi jokių ryšių su Panamos 
vyriausybe, Teherane nebuvo 
jokios atstovybės. Bet Irano už
sienio m misteris pradėjo tiesio
ginius pasitarimus. Irano’ užsie
nio reikalų m misteris tariasi su 
Panamos užs. reik, ministeriu.

Ambasadoje laikomu Ameri-
5 *■

kos piliečių padėtis šiek tiek 
palengvėjo. Irano valdžios aky
se nukrito JAV atsakomybė, nes 
jie įsitikino, kad šachas apsigy
veno ne Amerikos “kolonijoje”, 
kaip kai kurie Irano valdžios at
stovai buvo manę, kad šacho iš
vykimas priklausė nuo 
dento Carterio galios.

Sekretorius Waldheim 
amerikieičams būti labai
giems, kad nepakenktų vykstan
tiems pasitarimams.

prezi-

patarė 
atsar-

MERĖ J. BYRNE VYKS
I NEW YORKĄ PINIGŲ

CHICAGO, III. — Miesto merė 
Jane Byrne savaitgalyje skrwi-

d a į New Yorką, kur bandys 
pasiskolinti pinigų. Dabar aiškė
ja, kad -lane Byrne nepajėgia 
gauti pasiskolinti reikiamų pini
gų Chicagos bankuose. Bankai 
nenori skolinti tiek daug pinigų 
mokytojų algoms mokėti nes 
pasirodo, kad yra daug nepilnai 
išaiškintų problemų. Dabar iš
kilo aikštėn, kad miesto švieti
mo sistemoje, be mokytojų, atsi
rado didelis nuošimtis Įvairių 
patarėjų, kurie imdavo stambias 
algas, bet patarnavimus už tuos 
pinigus nedavė.

švietimo vadovybė jau nuta
rė uždaryti 35 mokyklas ir at
leido apie 1,500 mokytojų. Visa 
tai sukėlė nepasitenkinimo. Da
bar miesto bankai, nematydami 
pajamų šaltinių, nenori skolinti 
miestui pinigų. Todėl merei J. 
Byrne ir New Yorke nebus taip 
jau lengva rasti bankininkų, 
kurie greitai sutiktų paskolinti 
reikalingas sumas.

DES MOINES Iowa   Kali- Je’ revoliucinė Irano vyriausybė įduotas vidutinio rango karinm-
fornijos gubernatorius Edmund laišku kreipėsi Į Panamos pre- kų ruotšas sukilimas prieš mu-
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DES MOINES, Iowa.

G. Brown labai norėjo tapti 
krašto prezientu, 1 
įsitikino, kad tai ne toks lengvas 
darbas. Vėliau, s-kc'ma, jis ban
dė t.'rtrf su p' "-: d ritu Cartcriu 
ir prašyti, kad jį paimtų vice
prezidento pareigoms. Kai iš 
Carterio patyrė, kad jis paten
kintas su Mondale ir negalvoja 
gauti geresnio ir g:-------- —
prezidento, tada gub. Brown 
važinėjo į Bostoną ir lamdė su
sitarti su senatoriumi Edward 
Kennedy. Bet jis pataikė blogu 
momentu. Senatorius Kennedy 
labai tucf metu džiaugėsi Jane 
Byrnės pritarimu ir buvo susi
daręs įspūdis, kad ji gali būti 
parinkta į viceprezidentus. Ji ga
lėtų patraukti platesnius moterų 
sluoksnius balsavimo dieną.

Dabartiniu metu gubernato
rius Brown bando ieškoti prita
rimo Iowa politikų tarpe, bet 
neatrodo, kad ir ten pavyks įti
kinti vietos politikus.

; zidentą Aristides Royo, re’ka- lą Chomeinį ir jo režimą. Arės-

pristatyti į Iraną nubausti už i karininkų.
nusikaltimus, padarytus valdy-Į Iš Irano ir Afganistano pasie
nio laiku. Prezidentas Royo la-jnio ateina žinios, kad pasienyje 
da pareiškė, kad klausimas yra sukoncentruota apie 2.>,(KK) So-
svarstytinas, tik Irano partiza
nai pirmiausia turėtų išleisti 50 
įkaitų, laikomų JAV ambasado-

abesnio vice- pe Teherane.
Teherano laikraštis Bamdad 

įdėjo žinią, kad antradienio nak
tį prezidentas A. Royo' du kar
tu kalbėjo telefonu su Irano už
sienio reikalų ministeriu Sadegh 
Ghotbzadeh dėl šacho išdavinio. 
Jų pasikalbėjimo detalės laiko
mos paslaptyje. Trečiadienį, 
sausio 16 d., suėjo metai nuo 
šacho išvykimo iš Irano. Tą die
ną jis buvef pastebėtas vaikščio
jant saloje.

Meksikos delegacija Jungtinė
se Tautose ruošia rezoliuciją 
įnešti į Saugumo tarybą, kad 
būtų sudaryta, tarptautinė komi 
sija ,kuri ištirtų šachui prime- 

— -o__________ —— -tarnus kaltinimus, padarytus jo
ją ketvirtadienį mokėjo $832. 'valdymo metu.

vietų kariuomenės.

cyrus v vver
S«cr«ury <J

— Hong Konge už aukso unci-

— Jeigu rusai nca’šauke ra
vėt karių iš Afganistano, tai 
boikotuosim Maskvcs olim
piadą, — pareiškė sekreto

rius Cyrus R. Vance.



K. STR ĮKAITI S

j-M»r
pareiškiau: Dabar aš 

tiesiai pas advokatą
JONO HUSO TEISMAS

1979 met. liepos 13 d., foto 
grafijas abu nuvežėme pas lie
tuviu parapijos kleb. kun. J. 
Beriasiaus fotografą, sulenkė
jusį Vilniaus lietuvį. Napoleoną 
Mileisį Jis buvo ne tik klebo
no draugas bei fotografas, bet 
ir visų lietuvišku švenčių bei 
pramogų nuotraukų darytojas, 
kurias aš dažnai siųsdavau į 
laikraščius. Fotografijų kopijas 
pažadėjo greitai padaryti, bet 
vis vilkino ir atidėliojo. Galiau
siai rugpjūčio 10 d. telefonu 
pranešė, kad atsiimčiau foto
grafijas. Tai vėl abu su J. De- 
merecku nuvykome. Fotografas 
mudu pasisodino prie staliuko 
p treikšdamas: “Vyrai, pasaky
siu blogą naujieną”. Aš tuojau 
pertraukiau jo žodžius ir pareiš
kiau: Nebesakyk toliau, aš jau 
suprantu, kad fotografijos žu
vo. Jis atsakė taip ir visaip pra
dėjo aiškintis bei išsisukinėti- 
Po ilgų ginčų jis pasakė: “Žu
vo ir aš pats nežinau kaip ir kur. 
Gal žmona kur įkišo, bet jos 
gali dar ir atsirasti”. Po to, vėl 
nuvykau aiškintis, bet fotogra
fijų nėra. Galiausiai jis pasako, 
kad tos fotografijos esančios po
litinės. Tuomet aš jo paklau
siau, kaip Tamsta žinai? Pa
galiau, jeigu jos būtų ir politi
nės, tai ne fotografo reikalas. 
Fotografui įduotos fotografijos 
turi būti padarytos ir viskas. Pa
galiau Tamsta neprivalai nė su 
kuo tartis bei jas kam rodyti, 
bet atlikti darbą ir fotografi
jas grąžinti, Tuomet jis pažadė
jo jas dar ieškoti.

Rugpjūčio 13 d. vėl nuvykau, 
bet fotografijos dar nesusiradu- 
sios- Tuomet aš paprašiau, kad 
man ^išduotų pažymėjimą, kad 
fotografijos dingo. Jis tuojau 
man išrašė pažymėjimą, kuris 
skamba sekančiai: “N A P O- 
LEON . PHOTO STUDIO LTD.
377 HENDERSON RWY. WIN-Iriu. Tuomet jis pasakė: “Suplė-

(Tęsinys)

NIPEG, MANITOBA R2K 2h2, 
AUGUST 13, 1979. TO WHOM 
IT MAY CONCERN; LET IT 
BE KNOWN THAT NAPOLE
ON PHOTO STUDIO LID. TH
ROUGH HUMAN ERROR. 
LOST TWO (2) BLACK and 
WHITE PROTOGRAPHS, SU
BMITTED TO US BY MR. STRI 
KAITIS FOR COPYNG. AS OF 
THIS DATE. WE ARE STILL 
CONTINUING SEARCH FOR 
THESE PROTARAPHS- SHO 
ULD THEY BE RECOVERED, 
THIS FIRM WILL NOTIFY 
MR. STRIKAITIS IMMEDIA
TELY. PER: NAPOLEON MI- 
LEJSZO.’’ Gavęs minimą pažy
mėjimą 
važiuoju 
ir kelsiu Tamstai bylą ir atsis
veikinome.

Rugpjūčio 14 d., anksti ryto, 
suskamba telefonas. Fotografas 
užklausia: “Ar buvai pas ad
vokatą ir ką jis pasakė?” Atsa
kiau, kad buvau. Advokatas pa
sakė, kad eisime į teismą, nes 
fotografijos yra istorinės ir to
kių šiandie negausi nė už pini
gą. Fotografas už tai yra atsa- 
komingas. tik reikės nustatyti 
fotografijų vertę. Tuomet foto
grafas man atsakė: “Ir aš bu
vau pas savo advokatą”- Tad ir 
aš jo vėl užklausiau: Ką jis 
Jums pasakė? Jis man trumpai 
atsakė: “Advokatas man pasa
kęs, kad eisi Į kalėjimą ir vis
kas”. tada aš išvykau namo.

Tą pačią diena, kiek vėliau 
fotografas vėl man skambina 
pareikšdamas: “Pasakysiu lin
ksmą naujieną. Atsirado foto
grafijos. Atvyk 6 vai. p. p. ga
lėsi jas atsiimti. Nuvykęs pas
kirtu laiku gaunu fotografijas, 
apsimokėjau ir mamo. Tarpdu
ryje mane sustabdo ir prašo, 
kad grąžinčiau jo išduotą pažy 
mėjimą. Aš atsakiau, kad netu-

syk”, bet grįžęs pasakyk J. De- 
mereckun kad fotografijas ga
vai. Vakare vyko Folklorama 
— 79 parengimas lietuvių para
pijos salėje, v.-------------- --
dėjo prie įėjimo. As tyčia jam 
nieko nesakiau, bet jis priėjęs 
paklausė: “Kostai, ar gavai fo
tografijas?'’ Aš jam atsakiau: 
Matysime kas bus, o dabar aš 
Tau nieko

Veiklos naujų kelių beieškant
Toronto Lietuvių Namai yra 

1111CLO lietuviu yciAt*- .

J. Demereckas bu- mQsll visuomeninės-kultūrinės 
į veiklos centras, kuriuose 1979 

metais rado pastogę tautinių

6-ias atvažiuoja mano “priete- 
lius” J. Demereckas, kuris klau- 

as. Aš jamnegaliu pasakyti, j sinėja apie fotografij 
nors aš fotografijas jau turėjau. Į paaiškinau, kad fotografas atva-

Ant rytojaus t. y. rugpjūčio 
15 d. ryte man paskambina fo
tografas ir sako: “Tu niekam 
nesakei, kad fotograffijas gavai, 
tai prašau grąžinti man pažymė
jimą'7. Aš atsakiau, kad visada, 
tik gaila, kad aš jo nebeturiu, ___
nes sakei, kad jį suplėšyčiau. • turiu ir daugiau nieko nebeno- 
(Tai darydamas aš pasidariau rju. Prašiau J. Demerecką pa- 
foto kopiją, K Btr.) Tuomet jis laukti, kol atvažiuos fotografas, 
sako, kad aš išduočiau jam ras- o po to važiuosime į restoraną., 
telį, kad fotografijas esu gavęs. 
Aš atsakiau, kada tik nori, nes 
aš fotografijas jau turiu ir man 
nebėra svarbu. Tada jis prašė, 
kad 6 vai. p- p. būčiau namuo
se, o jis atvažiuos pas mane, kad 
išrašyčiau pakvitavimą. Prieš

žiuoja 6 vai. pasiimti pakvita
vimo, nes jis galvoja, kad aš jį 
visvien galiu traukti teismo at
sakomybėn. Aš J. Demereckui 
paaiškinau, kad tokių pakvita
vimų jam galiu išduoti net de
šimtį, nes aš fotografijas jau

puošime pageidaujama daugiauTaigi, vienam mokytojui tenka i 
8 mokiniai. Metuose dirba . 28 
šeštadienius, po 5 pamokas kiek 
vieną šeštadienį. Palyginus prie 
normalių Kanados mokyklų, 
mūsų šeštadieninė mokykla dir
ba per metus tik vieną mėnesį. 
Mokymo darbas nelengvas, nes 
trūksta tinkamų vadovėlių ir 
yra nedrausmingų mokinių, 
kurie neigiamai veikia kitus. 
Vedėjas mano, kad sekančiais 
metais panaudojus suspendavi
mo priemones, ši problema su
sitvarkys.

Kultūrinės veiklos reikalais 
išsamų referatą skaitė architek
tas A Banelis. Pagal skaičių 
Toronto lietuvių kolonija to
lygi Collingwood’o dydžio mies 
tui, kuriame kultūrinis gyveni- 

I mas yra daug menkesnis už 
mūsiškį. Kritikai teisūs, kad 
lietuviškų parengimų meninis 
lygis peržemas. Atlikėjai neįs
tengia jo pakelti, gi publika ne
reikalauja daugiau. Išeitį suras 
pats gyvenimas- Mūsų kultūri
nis gyvenimas vyksta be nuro
dymų iš viršaus. Meniniai vie
netai susiburia patys, nes ten 
dalyvauti malonu. Tegul taip ir j 
lieka, nes niekas negali kitaip Į 
įsakyti. Kultūrinis

rišti su kanadiečių spauda, in
formuoti spaudos darbuotojus 
apie mūsų švenčių reikšmę ir 
mūsų tautos problemas, čia 
daug padėtų gerų brošiūrų -iš
leidimas.

Jaunimo problemas nagrinė
jo G. Petrauskienė. Jaunimo

kultūrines, sporto, idealogines 
ir švietimo organizacijas. Akty
viai reiškiasi tik apie 15% jau
nimo, kiti laikosi nuošaliai, nes 
trūksta tautinio sąmoningumo. 
Tautinių šokių grupės, pramo
giniai susibūrimai turi daugiau 
pasisekimo. Bendruomenės va
dovybė turi daugiau rūpintis 
jaunimo reikalais, pritraukti 
jaunimą prie veiklos ruošiant 
stovyklas, pramogas, ekskursi
jas, savaitgalių vakarones, vai
kų šventes ir nepamiršti mišrių 
šeimų.

no su Vilniaus paviljono 1980 
metais parengimo planais ir 
organizacine schema, kad išven
gus praeities klaidų ir nesklan- 

j durnų.
j šių minėtų referatų aktualu- 

gyvenimas { mas ir jais susidomėjimas
pas, bet buvo paremtos finan- j eina pagal laisvos rinkos Pasiū’ I rodė, kad yra jau laikas keisti 
siškai pašalpomis. Per ištisus paklausų principus. Kultu-1 mūsu veiklos metodus ir ban- 

1 nniai įvykiai yra tokie, kokių dyti ieškoti naujų kelių, naujų

šokių grupės, dainos vienetai 
ir įvairios organizacijos. Čia vy 
ko jų parengimai, kurios ne 
tik nemokėjo nuomos už patai-:

metus čia vyko repeticijos, su
sirinkimai, posėdžiai, meno pa
rodos, šokių vakarai, koncertai 
ir kiti renginiai. Kiekvieną sek
madienį ir organizacijų veiklo-} 
je nedalyvaujantieji rado prie
glaudą sekmadienių popietėse, 
o kitomis dienomis-svetainėje 
“Lokyje”. 1979 m. Lietuvių Na
muose įvyko per 25 kultūrinių j 
parengimų, kurių 12 buvo su
ruošta LN pagalbinių organiza- 
būrelių ir LN visuomeninės vei 
zacijų: jaunimo, moterų, vyrų 
klos komiteto.

LN visuomeninės veiklos ko
mitetas gruodžio m. 4 d. posė- kultūrinius įvykius kitose ko-i 
dyje apžvelgęs darytus paren-, lonijose ir stengtis vertinges-Į 
gimus, priėjo išvados, kad se- j nįus atkelti į Torontą, organi- 
kančiais metais reikės daugiau zuoti mėnesines vakarones, su- 
dėmesio kreipti į parengimų ko- vesti meninių vienetų vadovus 

daugiau kultūri- pasitarimams, paruošti metinės 
nių renginių: koncertų, litera-j kultūrinės veiklos planą. Komi-

i publika pageidauja. Bendruo-: organizacinių priemonių * Dau
nienės vadovybė negali tiesio-J sų :1-1 — '■—------ —veiklos tęstinumui išlaiky
giniai vesti kultūrinio gyveni- 

j mo. Ji tegali jį skatinti, kiek 
| lenkti, remti moraliai ir pinigi- 
i niai. Tik išskirtinais atvejais, i

kai niekas kitas nepajėgia, ben
druomenė privalo imtis vertų 
kultūriniu įvykiu ruošos. Ben-

I C c- C R J. J V/ —

druomenės svarbiausias uždą- j VOS SIENŲ REIKALAI.* “Nau- 
vinys kultūrinę veiklą koordi-} jj " * - - —
nuoti. Šiam tikslui reikalinga 
kultūrinės veiklos koordinalinė

i komisija, kurios tikslas vesti pa 
rengimų kalendorių, paruošti 
meninių jėgų registrą, sekti

ti.
J. Varčius

KOREKTŪROS KLAIDŲ 
PATIKSLINIMAI /

A Gustaičio rašinyje LIETU

jienų” nr. 292 atspąuSdinta Slo- 
kolkos — turi rbūti Sokoikos. 
Nr.-296 Tvarkstėje — turi .būti 
Tvankstėje. Nr.297 antraštėlė: 
Kuo apginsime atgautas sritis? 
— Turi būti: Kuo apgyvensime 
atgautas sritis? ’

Už korektūros klaidas atsi
prašome ir prašome pasitiks
linti.

kur aš užfundysiu kavutės. Ma
no Juozelis griežtai atsisakė, 
nes nenorįs susitikti su fotogra
fu ir greitai “išlėkė” anamo. 
Kad ir laukiau, bet fotografas 
nebeatvažiavo, skambinau į jo 
namus, bet niekas neatsiliepė ir 
iki šiol jo daugiau nebematau, 
tik vėliau išvažiavęs pamačiau 

dotogrąfo mašiną ^stovinčią ant 
kiemo pas vieną mūsų garbin- 

j gą asmenį... Tai ir viskas.
Tenka pažymėti, kad mini

mas fotografas buvo geras mū
sų parapijos rėmėjas ir beveik 
kiekvienais metais jo aukos ma
tėsi ant parapijos bazaro kny
gutės, bet šiemet nė cento. Ir 
visvien, šiais metais, kad ir be 
aukos, loterijos bilėtelių gale, 
“Napoleon Studio” “išleista ant 
loterijos”, bet kas ją ištraukė, 
nebeteko nugirsti. Tad ir sakau, 
kad visokių žmonių yra pasau
lyje, bet tur būt, visokių ir rei
kia, o dabar man prisimena vie
nas senas posakis; “Apsaugok 
Viešpatie mane nuo gerų drau
gų, o su priešais aš pats apsigin
siu”

Dabar pakuoju fotografijas į 
voką ir išsiunčiu p. A. PESIUI, 
o tas mažas “stebuklas” tur būt 
ir liks nevisiems suprantamas...

Po šitokių nelemtų įvykių mė 
ginsiu atskirai atsakyti bei pa
siaiškinti mano . užpuolikams, 
dėl tos “Mažos Studijos”, kur jų 
kritikos tilpo š. m. “Tėviškės 
Žiburiuose" Nr. 23-me kun- J. 
Kubiliaus SJ., “T. žiburiuose'7 
Nr. 28 me p. Domui Jurkui ir 
“T. Žiburiuose” Nr. 31-32-me p- 
Step- šetkui, dėl jų nepagrįstų 
insinuacijų. Tik trupučiuką dar 
reiks palaukti.

kybę ir ruošti

r?

p.
I

'&<
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paskaitų, simpo- 
vvktu sekmadie

nių popietėmis. LN moterų bū
relis irgi atsisakė nuo pramogi
nių parengimų ir savo paskuti
niame pasitarime nutarė reikš
tis kultūrinėje veikloje: ruošti 
parodas, knygų susipažinimo 
vakarus ir pan.

Ieškant naujų veiklos kelių, 
KLB Toronto apylinkės tary
bos susirinkime gruodžio m. 18 
d., vykusiame LN Vytauto D. 
menėje, buvo skaityta keletas 
labai įdomių referatų, su ku
rių pagrindinėmis mintimis su
pažindinsiu 
skaitytojus.

švietimo 
mus padarė 
Bireta. Seselė Paulė supažindi
no su vaikų darželio problemo
mis- Lietuviu vaiku turi 20, ku
rių 13 mokosi darželyje pusę 
dienos, likusieji .— pilną dieną. 
Vaikai kalba angliškai, sunkiau 
lietuviškai, bet jie greitai daro 
pažangą, jei su jais nuolat kal
bama lietuviškai. Sunkesnė pro 
blema yra su mišrių šeimų vai
kais. Reikalinga sudaryti spe
cialų komitetą, kuris rūpintųsi 
mišriomis šeimomis ir su jomis 
palaikytų ryšius. V. Bireta, Mai 
ronio mokyklos vedėjas, savo 
pranešime iškėlė mokymo sun
kumus. Mokykloje mokosi 205 
mokiniai ir dirba 26 mokytojai.

feoncog And seli'suttident. And they re Helping

And then the money came. 
Some $27,000,000 from tl>e

tūros vakarų, 
ziumų, kurie

ir šio biuletenio
♦

reikalais praneši- 
seselė Paulė ir V

TAVO ŽODIS YRA TIESA 
Jono 17:17

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

ŠV. RAŠTO 
NAUJASIS TESTAMENTAS 

, IR PSALMAI
I Eit) ĮVYS LIETUVIŲ KALBA. ĮRIŠTAS 

KIETAIS PLASTIKINIAIS VIRŠELIAIS 
PRAKTIŠKO KIŠENINIO FORMATO.

KAINA $3.

LITHUANIAN MINISTRIES, T.O. Hex 321, 
Oak Lawn, 111. 60454

MINTYS Į-PAVERGTĄ 
LIETUVĄ

“Negaminkite filmų kiršinau
SI j a turėtų paruošti pati ar pa
vesti kitoms organizacijoms . - -o--------- - xmoxiuau-

bent vieną nepopuliarų renginį 1 čių lietuvius ar nukreiptus prieš 
ir kas antrais metais vieną ne- lietuvių tautą. Nepataikaiikite 
pelningą renginį, rengėjams už- mūsų tautos okupantams?’ — 
tikrinant- nuostolio padengimą/ 
Veiklai paremti sudaryti kultū
rinių reikalų fondą $5,000 me
tams. Lėšų telkimui laikas jau 
atsisakyti aukų rinkimo siste
mos. Siūlomas metinis kasino- 
lošimo vakaras, kuris vienas at
neštų reikalingą sumą. Bend-Į siunčia Afganistane esantiems 
ruomeninius reikalus tinkamai ] ,<ariams šiltus drabužius ir di- 
pristačius, atsiras pakankamai delius kiekius maisto. Rusų ka- 
darbuotojų priaugančioje, o 
ypač jau priaugusioje kartoje.

Dr. J. Čuplinskienė nagrinė
jo Vasario 16-minėjimų trūku
mus, rekomendavo sudaryti spe} 
cialią rengimo komisiją. Minė-j 
jimai turi būti iškilmingi, rim- j 
ti ir didingi, neperkrauti kalbė- kaitimas įvyko? — sakė teisė- 
tojais ir programa. Reikia nau- jas įtariamajam.. Jis jam atsal- 
dotis geromis salėmis, kaip To- ’ kė:
ronto universiteto Convocation — Aš nenorėjau prisietu- 
Hali. Meninės programos suda- siems teisėjams sudai-yti blogą, 
ryme, išdėstyme ir scenos pa- nuomonę apie save ...

pareiškė Algirdas Gustaitis, pa
sikalbėjime su Amerikos Bal
su jų radijo transliacijai į. oku
puotą Lietuvą.

— Radijas pranešė, tad So
vietų kariuomenės vadovybė

nai
no

rengiasi šaltai Afganista- 
žiemai.

* L

Teisme

— Kodėl tu iš karto nesakei, 
kad buvai kalėjime, kai nusi-
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Detroito naujienos
Detroito Lietuvių Organizacijų 

Centro pranešimas

IŠ CICERO APYLINKĖS

Šiais metais Vasario 16-sios 
minėjimas įvyks vasario mėn. 
10 dieną Dievo Apvaizdos Para
pijos didžioje salėje.

Laisvės kova dar nebaigta. 
Lietuvis savo žemėje paverg
tas, jo kūnas ir siela draskomi. 
Lietuvos vardas braukiamas iš 
knygų, žemėlapių ir enciklope
dijų. Jūsų dalyvavimas šventė
je yra protesto ir kovos balsas 
prieš kruvinas skriaudas mūsų 
tautai.

Suprantame ir žinome, kad 
joks mūsų Veiksnys ar svetima 
šalis mūsų Tėvynės neišvaduos. 
Visi tikime, kad ji bus laisva, 
bet tik tada, kada susiklostys 
tam palankios sąlygos, kaip kad 
buvo po Pirmojo Pasaulinio ka
ro.

Svarbu, kad tarptautiniuose 
pasireiškimuose ir pasaulinėje 
opinijoje Lietuvos byla būtų vi
sada gyva ir žmonijos sąžynėje 
jautri.

VASARIO 16-sios proga, pa
gal senas tredicijas, renkamos 
aukos Lietuvos laisvinimo dar
bams finansuoti.

Jausdami Jūsų nuoširdumą 
lietuviškiems reikalams, kvie
čiame prisidėti prie Lietuvos 
laisvinimo pastangų savo auka. 
Dloc visas surinktas aukas per
siunčia AMERIKOS LIETUVIŲ 
TARYBAI, kuri tampriai ben
dradarbiauja su VYRIAUSIU© 
JU LIETUVOS IŠLAISVINI
MO KOMITETU.

Aukas siųskite Detroito Lie
tuvių Organizacijų Centro Val
dybos pirm Dr. Algiui Baraus
kui, 401 W. Grand Blvd., Det
roit, Mich. 48209, arba Vasario 
16-sios minėjimo metu įteikite 
aukų rinkėjams.

Organizacijų Centras yra ne 
tiktai politinė, bet ir kultūrinė 
organizacija, įsteigta jungti Dėt 
roite veikiančias lietuvių orga
nizacijas bendram darban, gin
ti ir ugdyti Lietuvos laisvės bei 
nepriklausomybės idėją.

PAŽVELKIME KĄ ATLIKO 
AMERIKOS LIETU. TARYBA

Altą skleidžia teisingą infor

maciją apie’Lietuvą ir gina nuo 
okupantų ir priešu prasimany
mu ir šmeižtų.

Altą daug darbuojasi, kad 
JAV nepripažintų Lietuvos in
korporacijos.

Altą daug pastangų deda, kad 
paliktų veikti laisvos Lietuvos 
atstovybės ir konsulatai. Altos 
pastangomis Amerikos Balse iš
gauna nuolatines informacijų 
transliacijas į Lietuvą. Altą rū
pinasi, kad J. A. V. Atstovų Rū
muose ir Senate būtų įvesti Lie
tuvos Nepriklausomybės minė
jimai.

Altos centrinė įstaiga Chica- 
goje per metus išsiunčia apie 
11.000 laiškų, palaiko ryšį su 
TAV valdžios pareigūnais, in
formuoja apie Lietuvą.

Minimiems darbams išleidžia
ma didelės sumos lėšų.

Dloc Valdybos per 1979 m. 
atlikti darbai. • solistė Danutė Petronienė, ir 

Vasario 16-sios iškilmingas Tautinių šokių ansamblis “Au- 
minėjimas, kurio išlaidos pa
dengiamos iš suruošto festiva
lio pelno Detroito miesto centre. 
Dloc suruošė su estais ir latviais 
Baisiojo Birželio minėjimą, ap- ■ 
mokėdamas dalį išlaidų; finan
suoja Lituanistinių mokyklų 
mokinių konkursus, pagal išga
les remia jaunimo renginius bei 
radio valandėles, organizuoja 
laiškų rašymus Lietuvos bylos 
reikalu. atstovauja^TSUtybių ir; 
pavergtų Tautų Organizacijose.' 
Dloc su ukrainiečiais ir kitomis: 
tautybėmis dalyvauja demons
tracijose.

Jonas Brazauskas gimė 1890 
m. rugsėjo men. 2 d. Lietuvoje. 
Į Ameriką atvažiavo prieš pir
mą pasaulinį karą ir apsigyveno 
Detroite. Dirbo įvairiose įmo
nėse. Mirė sausio men. 2 d. 1980 
m. buvo pašarvotas Martison 
laidojimo koplyčioje. Prie kars
to stovėjo tautinė ir St. But
kaus vėliavos.

Velionis Jonas buvo duosnus 
lietuviškų reikalų rėmėjas, au- 

Detroito Lietuvių Organizaci-kojo stambesnes sumas Daina- 
jų Centro Valdyba, 

f-
Spaudos minėjimas

Spaudos minėjimas įvyks sau-į 
šio mėn. 27 d. 12 vai. Dievo Ap-. 
vaizdos parapijos salėje. Pa
grindinis kalbėtojas kun. dr. P. 
Gaida — 
d aktorius. 
Lietuviu 
pirm. dr.
JAV. LB c. v-bos pirm. Vytau-' 
tas Kutkus. Meninę dalį atliks

I vos stovyklai, Dievo Apvaizdos 
‘ parapijai, Waine State Univer- 
!. siteto kambariui, Vasario 16- 
{ sios gimnazijai; buvo Balfo 76 
Sk. narys.

Atsisveikimą pravedė ir at- 
’ sisveikino St. Butkaus šaulių 
kp. pirm. Vincas Tamošiūnas, 
Dievo Apvaizdos ir Dainavos 
stovyklos vardu atsisveikino

Tėviškės Žiburių re-.
Žodį tars Detroito 

Organizacijų Centro 
Algis Barauskas ir

dmys”; vadovė-Rusnė Baltru
šaitytė.

❖ * *
Mirė J. Brazauskas

Jadvyga Damušienė, Vasario - 
16-sios vardu — Kazys Sragaus 
kas, Balfo 76 Sk. vardu — An- 
tanas Vaitėnas, ir Wayne State 
Universiteto vardu — Jurgis 
Mikaila.

Už Jono vėlę Mišias atnašavo 
šv. Petro parapijos bažnyčioje 
trys kunigai: Kazimeras But
kus, Viktoras Kriščiūnevičius 
ir Domininkas Lengvinas. Pa
laidotas Šv. Kryžiaus kapinėse 
Detroite. Laidojimu rūpinosi P. 
Vasiliauskas.

Nuliūdime liko sesuo Lietu
voje ir Detroite artimi draugai. 
Jonai ilsėkis ramybėje.* * *

Gegužine po stogu

A. L. B. Radijo Klubo gegu- 
po stogu įvyks sausio 20

d> Dievo Apvaizdos parapijos 
salėje. Bus skanių cepelinų, ku
gelio, balandėlių ir visokių gė
rimų. Visi kviečiami atsilanky
ti. Ant. Bukauskas

žinė

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

4030 Archer Ave., Tek VI 7-1515
Seniausias automobilių pardavėjas lietuvi?

SLA 260 kuopa 
stiprėja

1980 m. sausio 13 d., sekma
dienį, 2 vai. popiet įvyko SLA 
260 kuopos narių susirinkimas 
K. Mačiuko įstaigos patalpose, 
2549 West 71 st St. Susirinkimą 
atidarė pirmininkas J. Jokubo- 
nįs. Praeito susirinkimo proto- 
kcflą perskaitė sekretorius P. 
Bružas. Protokolas buvo priim
tas be pataisų. Po to sekė val
dybos narių pranešimai, iš ku
rių paaiškėjo, kad kuopos finan
sinis stovis yra geras ir kad į 
kuopą nariais įsijungė du žymūs 
advokatai; Paul Smith ir Frank 
Žiogas, Midland Savings and 
Loan Assn, bendrovės preziden
tas. Tai labai gerai nuteikė su- 
sirinkimd dalyvius, nes jų įsto
jimas ne tik padidino narių 
skaičių, bet ir pakėlė kuopos 
vardą.

Taip pat buvo malonu, kad į 
susirinkimą atsilankė dvi žy
mios veikėjos: Centro iždininkė 
Euphrozine Mikužiūtė ir Teo
dora Kuzas, Lietuvių Prekybos 
Rūmų pirmininkė ir visuome-

septyni valdybos
Pranckevičius, L.'

D.
A. Zumaras. VI.

Sausio 13 d. 2 vai. po pietų 
nonų Pranckeviėių bute įvyko 
LB (r) Cicero Apylinkes vai- I 
dybos posėdis, šiame posėdyje 
dalyvavo visi 
nariai: St 
Dubauskiene, 
Petrauskiene,
Prūsas ir Ap. Skopas.

Pirm. St. Pranekečius atidarė 
šį posėdi. Pat'ekė septynių pun
ktų darbotvarkę, kuri, visiems 
vienbalsiai priėmus, buvo pra
dėta svarstyti.

Praeito posėdžio protokolą 
perskaitė ponia L. Dubauskie
ne, kurį be pataisų priieme Po
nia D. Liepiene supažindino 
mus su kasos stoviu. Pasirodo, 
kad kasa yra gerame stovyje, 
nes yoatingai ją gerai papildė 
praeitas Rudens Balius. Pasis
tengsime ir šiais metais sureng
ti gal dar geresnį ir turtingesnį 
Rudens Baliaus vakarą.

Vasario mėn. 2 d. 6 vai- vaka
re ir vasario men. 3 d. tuoj po 
pamaldų, mažojoje parapijos 
salėje bus narių registracija 
ir nario mokesčių rinkimas. Vi
si mūsų bendruomenes nariai 
raginami dar prieš visuotiną su
sirinkimą apsimokėti nario mo
kestį, nes tai reikalauja mūsų 

pati.
kuopos reikalus, su- 
nutarė paremti Nau- 
iš kuopos kasos pa-

nės veikėja. Jos yra suruošu- 
sios daug parengimų ir minėji
mų, visus jų darbus sunku ap* 
rašyti, bet nežiūrint visų įsipa
reigojimų, surado laiko atvykti 
ir į susirinkimą. Susirinkimas 
buvo neskaitlingas, bet darbin
gas, ir praėjo geroje nuotaikoje. 
Kuopos valdyba 1980 metams 
palikta ta

Aptarus 
sirinkimas 
jienas ir 
skyrė 25 dol., o pirmininkas J. 
Jokuboliis nuo savęs dar pridėjo 
penkinę, tai iš viso paskirta $30. 
Susirinkime taip pat buvo pri
simintas ir sergantis kuopos na
rys Juozas Ponelis, dabar esan
tis Šv. Kryžiaus ligoninėje. Visi 
linkėjo jam greit pasveikti.

Baigus susirinkimą, K. Ma
čiukas pakvietė visus dalyvius 
pasivaišinti kavute ir užkan
džiais, kuriuos* paruošė p. P. 
Mačiukienė.

Dalyvis J. K.

įstatai. Ir balsavimo teisę turi 
tik tie nariai, kurie yra užsi
registravę ir apsimokėję nario 
mokestį. Jei kurie, dėl susida
riusių priežasčių, negalėtų mi- 

. netomis dienomis apsimokėti, 
Liepiene, I. tai dar bus galima šia pareigą

atlikti visuotino susirinkimo 
metu — vasario men. 24 d.

Visuotinas narių susirinkimas 
yra šaukiamas š. m. vasario 
men. 24 d. 11. 45 vai. (tuoj po 
Fetuviškų mišių) parapijos di- 
dž;oioie salėje, šiame susirin
kime bus renkama puse valdy
bos narių ir revizijos komisija. 
Neteko perskaityti praeito susi
rinkimo protokolo, tai negaZu 
tiksliai duoti žmių ką praeitas 
visuotinas narių susirinkimas 
nufare- Sužinosime per šį susi
rinkimą. Tik visi prašome da
lyvauta

Jaunamo Kultūrinę popietę 
rengiam Š. m. balandžio mėn- 
20 d. Jau yra telkiami ir regis
truojami jaunuoliai-lės, kurie 
galės pasirodyti su savo meni
nėmis jėgomis. Prašome visų 
tėvelių, kad paragintu savo jau 
nima vienokiu ar kitokiu būdu 
prisidėti prie šio renginio. Ga
lėtų ir savo kūrybos srityje pa
sireikšti, pavz. rašto darbais 
apie savų tėvų kraštą, ar iš sa
vo kokių įdomių pergyvenimų, 
eilėraščių gražus padeklamavi- 
mas. žodžiu, čia yra plati dirva 
pasireikšti vienokiu ar kitokiu 
būdu.

Jau spaudoje buvo skelbta, 
kuriomis dienomis įvyksta mū
sų Cicero LB (r) skyriaus pa
rengimai ir minėjimai. Pakar
tosiu juos ir dar kartą: Visuo
tinas narių susirinkimas — va
sario mėn. 24 d. Jaunimo Kul
tūrine popietė—balandžio mėn. 
20 d. Tautos šventes minėjimas 
— rugsėjo mėn. 14 d. Rudens 
Balius — spalio mėn. 25 d.

Į visuotiną narių susirinki
mą valdyba žada pagal turimus 
narių sąrašus pasiusti asmeniš
kus pakvietimus. Jei kurie ne
gautumėte tokio pakvietimo, 
tai pasistenkite atvykti minėto
mis dienomis ir užsiregistruoti 
sumokant nario mokestį. Iki pa
simatymo visuotiname susirin
kime. Ap- Skapas

J. Juliui r. A KISS IN TUB DARK. Pikintlikę fr Intvmfę natrfyklt 
trntjaal. paimti ii gyrealmo. Lengvas atflins, gyva kalba, srt£*< ižleim

Dr. J«km B. Rančius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietavos istorijai 
atatranka nno pat aenęję tsžię Iki pokario Metę. Vidutinio formato, 143 
psL, kainuoja SS.OO.

Dr. Jvaaaa B. Kančhn, VYTAUTAS TH S GREAT. Istoriniai DEK Vy 
tauto bruožai. paliečiant to laiko Lietuvos valstybes ir jos kaimynu istorija 
211 paL Kaina SS.OO. Kietais virbeliais S4-00.

Dauguma
kitas knygas

kam yn tinkamo* dovaaoa {nlriozili progomis. Jas ii 
u laikyti atsilankivf t Naujienas arba ataicntni čsįrĮ u

HI* feVfE Kalstei Strtei, UMewf, a. SM«8

Volare Premier Coupe

Chrysler - Plymouth - Arrow mašinos ir 
Station Wagon’s už S3,570 ir daugiau. 
(Vartotos mašinos — urmo kainomis) 

Geriausi rnechanikai taisymo ir priežiūros departamente

Turime po kelias
RETAS KNYGAS

TRYS NAUDINGOS 
KNYGOS

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI ŠIAS NUPIGINTAS 
IR LABAI NAUDINGAS KNYGAS:

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

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

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

Atdara šiokiadieniais nuo
9 vai. ryto iki 10 vaL vakaro.

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

Tel. 476-2206

1. Kun. M. Valadkos UŽ LAISVĄ LIETUVĮ
Minkšti viršeliai, 410 psl 110.00

2. V. Biržiškos SENOVĖS LIETUVIŠKŲ KNYGŲ

j DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
NAUJIENOSE OALIM GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO 

JO, VISUOMENES VEIKĖJO IR RĄŽYTOJO ATSIMINIMUI
Or. A. J. — MINTYS IR DARBAI, 2SE P*l_. lleflaučlua 190B

metę įvykiui. Jablocikie Ir Totoraičio jauau dienu tr 
rtptniM*. - -------------------- ---------------------------------------- IR.M

Or. A. J. — DANTYS, ji prieCftra, rratoti Ir Eroti
Kietai* ririellaU, vietoji #4.00 dtbir tik SXM 
Mlnkitali rlrielliii tik-------------------------------------— ttEi

Dr. A. J. — A U KETA KULTŪRA — MAURO* ŽMONEL
IeUoo*« f<t Ruropą jrpfldtlil. Dabar tik OJE 

pH »ĮainArtl ČMcj arte arte4, teM
,«i ki<*«r SAc, y raibti— tfUtteaM,

NAUJIENOS,
irn Sfc KALSTKD ST, CHICAGO, ILL. «Me«

______ _________ ____________________ , .1.M -------------- —'     .....    ............................ . 1^1    ■ ■ v-   

ISTORIJA, I ir II dalis.
Minkšti viršeliai_________________ _ >10.00

3. A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA.
Minkšti viršeliai__________________115.00

4. J. Laukio ORAKULAS. 414 psl.
Minkšti viršeliai__________________JI0.00

Cekj reikia išrašyti:

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

Pridėti dolerį palto IllaidomjL

NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL, Friday, January 18. 19«6
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likimu. Jam turi būti aišku, kad rusai, užėmę Kabulą ir 1 
svarbesnius kaimyninio krašto centrus, veršis j Iraną. 
Į Pakistaną rusams nėra ko veržtis, nes ten nėra naftos 
ir kitų turtų, tuo tarpu Irano yra didelės naftos versmės. 
Vietoj stiprinti Irano apsaugą, parinkti kariams tinka
mus vadus, mula Chomeini pasiėmė dviejų savaičių atos
togas ir išvažiavo j Kaspijos pakraštyje esantį dvarą poil
siui. Jis pranešė “revoliucinei Islamo tarybai” j jį kreip-

As of January L 1980 
Subscription Ratos:

Chicago $45.00 per year, $24-00 per 
six months, $12.00 per 3 months. In 
other USA localities $40.00 per year, 
$22.00 per six months. $12.00 per 
three months. Canada $45.00 per year; 
other countries $48.00 per year.

25 cents per copy

Nuo sausio pirmos dienos 
Ditnra&io kaknee;

Chicago] e ir priemiesčiuose:
metams________
pusei metų ____
trims mėnesiams 
vienam mėnesiui

pusei metų____
trims mėnesiams 
vienam mėnesiui

Kanadoje;
metams------- ---
pusei vietų - -----
vienam mėnesiui

Užsieniuose:
metams .... .........i
pusei metų -------

sisxw'tis tik svarbiais valstybės reikalais. 
$ 4.00'

$45.00
$24.00
$ 5.00

$48.00
$26.00

metams 
ateiAK*

$45.00
$24.00
$12.00
$5.00

$40.00

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St, Chicago, 
IL 60608. Telef. 421-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

9 va) ryte (Jr1 6 vai vakaro. — iki 1* vai

Kodėl išsiunčia Amerikos žurnalistus?
Niekam ne paslaptis, kad didžiausią pavojų Tranui 

sudaro ne Amerika, ne Egiptas, ne Izraelis, Irakas ar kuri 
kita valstybė. Iranui didžiausią pavojų sudaro Sovietų 
Sąjunga, kuri jau seniai sėlino prie Irano naftos vers
mių, o šiandien ji yra arčiau tų naftos versmių, negu bet 
kada ji anksčiau yra buvusi.

Sovietų Sąjunga beveik be šūvio užėmė visus strate
ginius Afganistano centrus, o šiandien per kalnus artėja 
prie Irano sienos. Afganistane Sovietų strategai elgėsi 
kaip Lietuvoje. Rusai peržengė sieną, užėmė kelis stra
teginius, punktus, o geras padangas turinčias mašinas, 
pasiūlė tiesiai prie Lietuvos ir Vokietijos sienos. Rusams 
buvo svarbu užimti; visus pasienio punktus, kad galėtų 
sustabdyti kiekvieną, kuris norėtų patekti j Vokietiją. 
Ne vienas lietuvis patriotas, patekęs j užrištą maišą, dar 
bandė pabėgti nuo rusų, bet nepajėgė. Jis pateko į rusų 
rankas, buvo suimtas ir sunaikintas.

Panašiai rusai pasielgė ir Afganistane. Užėmę Ka
bulo aerodromą, nedidelį dalinį jie paliko aerodromui 
saugoti. Bet geriau ginkluotus dalinius, susodintus į lėk
tuvais atvežtus sunkvežimius, tuojau pasiuntė Į Pakista
no pasienį. Keliose pasienio vietose įvyko susirėmimai su 
Sovietų kariais, dalis afganistaniečių paspruko, kiti žuvo 
nuo Sovietų kulkosvaidžių, bet didelė dauguma, patekusi 
į užrištą maišą, grįžo atgal, tiesiai į Sovietų karių nagus. 
Pasipriešino rusams tiktai pareigas ėjusieji Afganistano 
kariai, o visi kiti, negavę įsakymų, pateko rusų nelaisvėn.

Pirmomis Afganistano invazijos dienomis rusai ne- 
artėjo prie Irano sienos. Jiems rūpėjo sostinė, Pakistano 
pasienis ir kelios strateginės vietos krašto viduje. Prie 
Irano sienų Sovietų tankai ir šarvuoti automobiliai pra-

Kokie jam buvo svarbūs reikalai? Ginčas su Azer- 
bajano mula Šariat Madari. Jis paskelbė karą Irano tu k 
menams, šimtmečius taikiai gyvenantiems Irane ir prisi
laikantiems pagrindinių įstatymų. Jis pasiuntė kareivius 
prieš turkmėnus, kurie pareiškė, kad neklausys jo kons
titucijos ir nepripažins jo valstybinės vadovybės. Chomei
ni dar neprisaikdintas Irano vadovybei iki mirties, bet 
jis jau pasiuntė Irano karius turkmėnams nuginkluoti ir 
į kalėjimą sodinti. Kad rusai buvo Irano pasienyje, jam 
nesudarė jokių rūpesčių.

Iranan nuskrido Jungtinių Tautų generalinis sekre
torius Kurt Waldheim. Jis nieko nenorėjo, tik išaiškinti, 
kodėl nepaleidžiami Teherane suimti Amerikos diploma
tai ir ambasados tarnautojai. Jeigu priežastys nerimtos, 
tai prašyti Irano valdžią, kad išleistų 50 Amerikos pilie
čių ir tartųsi apie Iranui artėjantį pavojų. Mula Cho
meini atsisakė kalbėti su sekretoriumi Waldheimu, nes 
jam visai nerūpėjo sekretoriaus pasiūlymai kraštui ginti. 
Mula Chomeini atsisakė su sekretoriumi susitikti. Dar ir 
tada mulai Chomeini prezidentas Carteris atrodė dides
nis priešas Iranui, negu pačiame Irane veikiantieji “revo
liuciniai komitetai”, ambasadą užėmusieji Sovietų agen
tai ir prie sienos arte jantie ji Sovietų tankai.

Kodėl mula Chomeini Ameriką skaito didesniu Irano 
priešu, negu Iraną pavergti pasiruošusius rusus? Kodėl 
mulai Chomeini sergantis Irano šachas sudaro didesnį 
pavojų, negu Irano policijoje įsistiprinę Sovietų .agentai? 

i Kodėl mulai Chomeini bejėgis šachas yra pavojingesnis, 
negu taikos norinti ir Irano nepriklausomybę ginti pasi
ryžusi Amerika? Jeigu į šiuos klausimus galėtume at
sakyti, tai dalis šios sudėtingos problemos galėtų greitai 
būti išspręsta.

Reikalas bus kiek aiškesnis, jeigu turėsime galvoje, 
kad Stalinas, besitraukdamas iš Šiaurės Irano, išsivežė 
visus kvislingus, pasiruošusius valdyti visus šiaurės Ira
no centrus “liaudies” vardu, pasiuntė čekistus į mulos 
Chomeini dvarą, patardamas jam trauktis Į Rusiją kur 
jam bus duotos visos privilegijos ir puiki ateitis. Cho
meini tada nenorėjęs iš savo dvaro išvažiuoti.

Chomeinio tėvas, įtakingas iranietis > šijitas, nužudė 
šacho Rėza Pahlevi tėvą, tuo metu buvusį Irano šachą.

Mula Chomeini prieš 16 metų nuvyko į Iraką ir iš ten 
per rusų pastatytą siunčiamą radijo stotį siuntė prane
šimus ir per radiją kasdien sakė kalbas, kviečiančias 
Irano mulas imtis iniciatyvos šachui Pahlevi nuversti. 
Irako vyriausybei Įsakius mulai išsikraustyti, jis persi
kėlė į Paryžių, kur užmezgė ryšius su Paryžiuje gyvenu-

Mikalojus Ivanauskas “Liepsnos tapyba:

PASAULIO LIETIMU JAUNIMO KETVIR
TOJO KONGRESO NUTARIMAI

(Tęsinys)
Prašome Lietuvių žurnalistų 

sąjungą per Daužvardžio fon
dą sudaryti sąlygas žurnalisti
kos studentams ir lietuviškoje 
spaudoje besireiškiantiems jau-! 
nuoliams susipažinti su lietu
viškų laikraščių darbu. Siūlo
me tai daryti vasaros darbo ar 
aspirantūros būdu. AtsižvelgĮ- 
darni į tai, kad tik nuo mažens 
su lietuviška spauda susipaži* 
nęs jaunimas skaitys ir rašys 
lietuviškai, kreipiamės į PLB 
Švietimo tarybą, prašydami 
ypatingą dėmesj skirti vaikų pe 
riodikai ir literatūrai.

ORGANIZUOTA VEIKLA
Tikime, kad jungdamiesi ji 

bendruomeninį gyvenimą, pa
sieksime daugiau negu veikda
mi pavieniui. Vieningai rem
dami bendruomeninės veiklos 
sritis, veiksmingiau pasieksime 
mūsų veiklos tikslų: Lietuvos 
išlaisvinimo ir lietuvybės išlai- ' 
kyuio išeivijoje- i

PLJS yra neatskiriama PLB ’ 
dalis, todėl jaunimas, kuris vei 
kia Sąjungoje veikia ir Bend
ruomenėje. Tuo pačiu savo už-

dėjo artėti tiktai prieš porą dienų. Niekas nepajėgė ru-- siais arabais komunistais. Kai grįžo į Teheraną, tai at- 
sams pasipriešinti krašto viduje. Afganistano kariuome- važiavo kartu su gerai ginkluota komunistų grupe, kuri 
nė ir policija nepajėgs pasipriešinti ii' Irano pasienyje, jam padėjo nukapoti galvas Irano kariams ir policijos 
Sovietų- kariai, perėję Irano sieną, galės sustoti, atsi- vadams. Nejaugi mula Chomeini gali priešintis rusams? 
kvėpti ir keliauti toliau, kaip jie keliavo iš Kabulo. Nie- Bet mulai Chomeiniui labiausiai rūpi neleisti Ame- 
kas jiems kelio nepastojo Afganistane, vargu ar kas pa- rikos laikraštininkams pamatyti, kaip rusai paims yisiš- 
jėgs pastoti jiems kelią Irane. kon savo kontrolėn Iraną, jo naftos versmes, šūvio ne-

Mula Chomeini, matydamas, ką Sovietų kariai ir iššovę, kaip jie tai padarė Afganistane. Irano mulos pa- 
agentai padarė Afganistane, rodos, turėtų rūpintis Irano ruošė rusams dirvą.

važiavo kartu su gerai ginkluota komunistų grupe, kuri

Bet mulai Chomeiniui labiausiai rupi neleisti Arne#

kon savo kontrolėn Iraną, jo naftos versmes, šūvio ne-

Ltn. PETRAS BIRŽYS

Karininkas Antanas Juozapavičius
(Ištrauka iš biografijos)

1. NUO KŪDIKYSTĖS IKI SUGRĮŽ
TANT Į VILNIŲ

(Tęsinys)

Karin. Juozapavičius supykęs sušuko.
Gana! Neužmirškite, jog esate Lietuvoj! 

Niekas iš jūsų čia negali nieko nuo manęs reika
lauti ! Esate suimti! Kadangi 3 areštuotų plėšikų 
neprašot paleisti, o reikalaujat, — aš juos palei
siu tada, kai šitai laikysiu reikalingu. Man jūs 
nebaisūs esate dabar, nebaisūs būsite ir ginkluo
ti. Tuojau įsakau sugrąžinti jums ginklus ir vis
ką, kas nuo jūsų yra paimta. Eikite, kur norit ir 
darykite, ką norit. Tačiau žinokite: pasikarto
jus jūsų priemonėms, kad apginti plėšikų “garibę”, 
pasielgsiu su jumis taip, kad ryt iki 12 vai. jūs vi
si su savo “Soldatenratu” atsidursite už Eitkūnų. 
Atsiminkite: mes esame lietuviai ir su mumis 
visa Lietuva! Pasikalbėjimas baigtas!

Adjutante! Išduok vokiečiams ginklus ir te
gul jie eina, kur sau nori.

Vokiečiai, kaip išplakti vaikezai, pasipurtin- 
dami, pasiraižydami, išsidangino iš Saratovo ka-

Ant rytojaus vasario mėn. 9 d. areštuotų va-

jaunimo stovyklas ar ilgesnio 
savaitgalio suvažiavimus;

5) siūlome PLJS valdybai iš- 
*i ti galimybes sudaryti jauni
mui progą susipažinti su kitų 
kraštų lietuvių gyvenimu per 
keliones po įvairias lietuvių 
vietoves.

PROFESINĖS 
ORGANIZACI *

kat name j tur 
oi vijos proiesiona u 
.lizuoti. Manome, k_d ,-un. 
profesionalai turėtų prisijung
ti prie veikiančių išeivijos lie
tuvių profesinių organizacijų, 
o esant palankioms sąlygoms, 
jauniems profesionalams susi" įB 
grupuoti į savo atskirus viene
tus.

Kadangi daugumas dėtuvių 
organizacijų remiasi kultūri
niais ar politiniais pagrindais, 
susiorganizavimas pagal pro
fesijas užpildytų tam tikrą 
spragą ir apjungtų panašių pro
fesijų bei mokslo šakų darbuo
tojus. Profesinės organizacijos 
pritrauktų naujų žmonių pasi
dalinti savo žiniomis su kitais 
lietuviais.

Jauni lietuviai profesionalai 
turi tam tikros ūkinės, politinės 
galios. Jeigu šitos jėgos būtų 
organizuotos, jos galėtų veiks
mingai pasireikšti lietuviškuose 
reikaluose.

Šitokios organizacijos suteikia 
galimybę nagrinėti profesinius 
klausimus lietuvių kalba. Tuo 
būdu jos puoselėtų lietuvių kal-

nutolusių lietuvių tautinį są- 
1 moningumą. Sąjunga turėtų 
kreipti dėmesį į ankstyvesnių 
emigracijų lietuvius, siekiant 
visų lietuvių išeivijos dalių su
artėjimo. Sąjunga turėtų padėti 
naujai atvykusioms iš Lietuvos 
prisidėtį prie lietuvių išeivijos 
gyvenimo, kuris tuo būdu pra
turtėtų.

Daugelį metų išeivijos veik
la vyko lietuviškose kolonijo
se. Dėl įvairių priežasčių šios 
kolonijos sklaidosi. Teritorinio 
glaudumo nykimą reikia ats
verti kitais būdais.

Kreipiame specialų dėmėsi į 
kai kuriuose kraštuose bei pas
kirose vietovėse išsibarsčiusį 
jaunimą. Todėl:

1) prašome PLJS ribose vei
kiančius Europos vienetus ben
drom jėgom ieškoti galimybių 
suruošti metines Europos jau
nimo stovyklas; i

2) į IV PLJ Kongresą atvykę 
Pietų Amerikos atstovai, jaus
dami, kad reikia kreipti ypa
tingą dėmesį j veiklos koordi
navimą ir ryšių palaikymą 
tarp Pietų Amerikos kraštų, 
steigia “Pietų Amerikos Lietu
vių jaunimo komitetą”, šis ko-

-- rėmuose ir 
rūpinsis ta veikla, kuri yra 
bendra Pietų Amerikos lietu
vių jaunimui. Raginame PLJS 
valdybą remti tą komitetą, ku 
rio tikslas yra ugdyti šių kraš
tų bendradarbiavimą.

3) prašome PLJS ir PLB val
dybas siųsti talkininkus į Aus
traliją, kurie pasiliktų ten il
gesnį laiką, pvz. vienerius me
tus, ir susipažintų su Australi
jos LJ Sąjungos padėtimi ir 
pagelbėtų jai vystyti stipresnę 
veiklą;

4) prašome JAV ir Kanados 
LJS valdybas sustiprinti skyrių 
veiklą ir ištirti galimybes Šiau 
rėš Amerikoje suruošti bendras

duočiai vvkdyti, Sąjunga turi. VIy
• . Ji * . ^mitetas veiks PLJS rėugdyti tvirtą savo identitetą ir 

ir savarankiškumą.
Vertingos yra tos organizaci 

jos, kurios savo veikla jauni
mą suburia, jį auklėja, lavina 
bei vysto lietuvišką sąmonin
gumą ir ugdo tautinio priklau
somumo jausmą.

Kiekvienas lietuvis jaunuolis 
yra brangus, todėl ypatingos 
pastangos turėtų būti daromos 
pritraukti ji į lietuviškąją veik
ią. Sąjungos uždavinys yra ties 
ti naujus kelius Į organizuotą 
lietuvių gyvenimą, stengiantis 
pritraukti tuos, kurie yra toliau 
nuo jo.

Sąjunga raginama žadinti

Jaunų lietuvių profesionalų 
organizacijos suteiktų savo na
riams galimybių padėti vienas 
kitam pasireikšti ir žengti pir
myn savo dafbo srityje.
..Lietuvai išsilaisvinus, jaunų 
išeivijos . lietuvių profesionalų 
sąjūdis galėtų savo sugebėji
mus jungti su tėvynės profesio
nalų talentais. Iš tokios sinte
zės atsirastų dinamiška jėga, 
kuri padėtų nepriklausomai Lie 
tuvai užimti stiprią vietą' kitų 
valstybių šeimose.

Taipogi skatiname jaunus 
mokslininkus, inžinierius,--gydy
tojus ir kitus profesionalus pa
laikyti ryšius su mokslininkais 
Lietuvoje. Okupantas šį infor
macijos apsikeitimą kliudo, aiš
kiai pakeisdamas 1975 m. pasi
rašytus Helsinkio sutarimus. 
KULTŪRA IR JOS SĄLYGOS 

(Bus dauria”'

— Daugelis amsrik? 
įsitikinę, kad rusai t— 
dėl įkaitų išleidūno iš J 
basados Teherane, bet 
padėti. Rezultate, auga masyvi
akcija prieš dalyvavimą olim
piadoje Maskvoje.

vra

V ^m- 
nenori

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

davimo klausimu, atvyko Alytun iš Kauno vokie- čiau pastatyti pulką ant kojų, greičiau sudaryti 
čių karinė delegacija su generolu priešaky. Šita 
delegacija areštuotus vokiečius prašė paleisti.

Iš savo pusės jie pasižadėjo 3 plėšikus, o taip 
ir tuo 3 karininkus, padariusius betvarkę, iš Ko 
galėjo kilti ginkuotų susirėmimų, tinkamai nu
bausti.

Šitas pirmasai lietuvių ginkluotos jėgos su
sirėmimas su vokiečiais,lietuvių Tautos atgimimo 
gadynėje buvo nežymus, nepastebėtas. Bet jisai 
yra didelis laimėjimas, užstojant lietuvių garbę 
ilgus metus mindžiotą.

Po to atsitikimo vokiečiai daugiau jau ne
mėgino plėšti, sauvaliauti.

Šitas susirėmimas parodė vokiečiams, kad 
lietuviai gali ir moka savo teises ir garbę ginti, 
nežiūrint į tai, kad tai buvo susirinkę kaimų ber
neliai, tik inteligentų vedami.

IV. 1919 M. VASARIO 13 DIENA
Neilgai karininkas Juozapavičius vadovavo 

I pėst. pulkui. Tačiau prie jo pulkas iš karto pa
juto, kad jame turi savo užtarytoją ir mokytoją. 
Juozapavičius buvo kariškos ištvermės, draus
mės, mandagumo pavyzdys. Ištisas dienas, kar
tais ir naktimis jisai nepailsdamas dirbo. Nuo 6 
vai. ryto iki 2 vai. nakties kar. Juozapavičių ga
lima buvo rasti prie darbo. Visa jo siela, energi
ja ir jėgos buvo pašvęstos vienam tikslui: grei-

iš jo tą durtuvų sieną, prie kurios sugniužtų Lie
tuvos priešininkai.

Pravartu bus čia prisiminti keletą epizodų 
iš jo paskutinių gyvenimo dienų.

Rytojaus dieną, paleidus vokiečius, iš rusų- 
bolševikų baro, buvo gautos labai neramios ži
nios. Vilnius jau buvo rusų užimtas. Nuo Vil
niaus per Lentvarį rusai ėjo Alytaus link. Perė
ję Varėną, pasiekė Daugų miestelį, Alytaus ap- 
skr., 24 kilomentrų nuo Alytaus. Kas kart rusai 
artinosi ir pasak žmonių pranešimų, jie rengėsi 
tuoj užimti Alytų.

Karininkas Juozapavičius pasirįžo pats iš
tirti padėtį. Vasario mėn. 10 d. 20 vai. jisai pa
reikalavo pabalnoti jam arklį.

Tik ką prieš tai Jezno m., Alytaus apskr., 
pas kaž kokį dvarininką, buvo nupirktos 2 labai 
Šmaikščios kumelaitės, “Viltis” ir “Žarija”.

Viena jų, bene “Žarija”, buvo pabalnota pul
ko vadui.

Kai vadas užsėdo, kumelaitė kažko pasibai
dė, staiga šoko piestu, griuvo aukštclninka ir 
prispaudė į kietą, sušalusią žemę karin. Juoza
pavičių. Čia jį smarkiai sutrenkė. Iš burnos pasi
pylė kraujas. Tačiau, nežiūrint į karininkų pata
rimą eiti ilsėtis, Juozapavičius,paprašęs užsodinti 
ant kumelaitės, išjojo baran.

Pagrįžęs nuo baro rodė pulko karininkams

suplotą sidabrinį storą portsigarą. Tai atsitikę 
griūnant su kumelaite. Portsigaras buvo mun
duro kišenėje.

Tas viskas atsitiko kaip tik prieš rusų bol
ševikų puolimą. Karininkas Juozapavičius, dar 
nepasveikęs nuo susitrenkimo, buvo • priverstas 
vesti operacijas.

1919 m. vasario m. 12 d. I pėst. pulkas prieš 
rusus užėmė barą:

1 užtvara: į pietų rytus nuo Alytaus kai
muose: švobiškiai, Domantonys, Vinčinai.

2 užtvara: Į žiemos rytus nuo Alytaus kai
muose: Padvariškiai ir NargeJiškiaj.

Pirmajai užtvarai buvo duotas uždavinys 
sulaikyti priešininką, einantį nuo Daugų; antra
jai — sulaikyti priešininką, einantį nuo Jesno 
ir Bultrimonių.

tš dešinės bendrai su mūsų kariuomene vei
kė prieš bolševikus vokiečiai. Jie užėmė vasaros 
vakarų frontą nuo k. Svobiškių imtinai, gel st, 
Pataronys, Alave, Merkinė.

Apie 24 vai., apšaudant šautuvų ir kulkosvy
džių ugnimis, o taipgi mėtant granatomis, rusai 
visu frontu pradėjo pulti. ’

(Bus daugiau)
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EUDEIKIMEMORANDUMAS IR TUŠČIOS VILTYS

GAIDAS -DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
TE1-------BE 3-5893

ir

OFISO VAL: pirau astrai, trečiai

TeL: Y Arda 7-3401

Mūsų Bažnyčios narei TeL: OLympic 2-1003

FLORIDA TeL: LAfayette 3-3572

K

Į-.

NuoPERK KAUSTYMAI

t

TeL YArds 7-1911

Program** v»4i|a

DENTURE WEARERS

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

AMBULANSO
PATARNAVIMAS

1/2
1

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE AKIU LIGOS 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarime.

eiti.
nes

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

TURiME 

KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO

DALYSE.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS JR CHIRURGAS 

Bwdra praktika, spue. MOTERŲ life*.
Ofisas 2652 WIST 59ta FrMET

Ofho Mef«: 774 "W0 
RasidandĮos Hlafa MS-5545

RADIJO illMOS VALANDOS

Vk* prafrtfWf Ji WOFA,

Apdraustas parkrauetymai 
ft Ivairiv 
ANTANAS VILIMAS

TeL 374-1BS2 arba 376-5996

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Te!. 737-8600
TeL 737-8601

1J

TeL: YArds 7-1138 - 113S I

SV. RASTO TTRINCTOJAi
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten island, N. Y. 1U303

ŽA50 WerttM SU ¥L 6*629
Tel vf.: PR®«P«ct 6-5*64

ŠILEIKIS. O. P.
OBTHOPEDas-PBOTEZISTAS 
Apanui - Protezai Med. ban
dažai P««»lba tOlMBa. 
(Arch Supports) ir t t

fe-’

i
LefoimM — Pilna apdrauda 

TEMA KAINA 
R. iERENAS 
Tat. WA 5-KM3

niau 2-4 ^*L popiet ir ktta Įaikv 
MSA1 susitarime

DR.LE0NAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLtS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST C rd STREET

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, HL 974-441C

mirus,
jos vyrui Antanui, dukroms: Irenai su šeima, Alek
sandrai, giminėms bei artimiesiems liūdesio va an- 
doįe gilią užuojautą ir paguodą reiškia

LIET. EV. REFORM/.TU KOLEGIJA

Jll
MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 
4040 ARCHER AVENUE

CHICAGO, ILL. 60632

PHONE 254-4470

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE.

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ.

Midland bavingt 
nauia taupymo . .amu 
paskolų re kalus visos mu
su apvlinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodvta 
pasitikėjimą. Mes norėtu
me būti Jums naudingi ii 
ateityje.

Sąskaitas a u stos
’ki $40,000

2657 W. 69 STREET 
Chicago, IL 60629 

Tel. 925-7400
8929 SO. HARLEM AVE., 

Bridgeview, IL 60455
Tel. 598-9400

hr atsiekti.

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, Ill.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETR1STAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
26U W 71 St. T*L 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko akinius 
“contact lenses’*

VaL aaai nsitarimą. Uždaryta treč. Parke, todėl ir komitetas nesiė- , 
rrį didesnių pastangų šiam tiks-. įvmo.

1 “

Ar aš sėdžiu ar keliuos, tu tai žinai. Tu iš tolo 
supranti mano mintis.” — Psal. 139:3

Kaip siauras yra kelias, kuriuo Viešpaties pasėkėjai turi 
Kiekviename žingsnyje jie susiduria su užsigynimu savęs,
Jėzus yra pasakęs: “Kas neima savo kryžiaus ir neseka paskui 
mane, tas manęs nevertas. Jei mes negalime parodyti savo mei
lės Viešpačiui dalyvaudami Jo išniekinimuose ir užsigynimuose, 
tai reiškia, kad mes neesame tais, kuriuos Jis vadina savo sužie- 
dotine. Nebus lengva kentėti ir pasilikti ištikimais iki galo, bet 
palaiminti, kurie tai darys, nes jų atlyginimas bus didelis.

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAA1SKIH1MAI 
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

DR. K. G. BALUKAS 
aaUAERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGUA

4443 Pulaaki Rd. (Crawford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarii&a.

Jei neatsiliepia, -skambinti 374-8004

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Community klinikos 
Medicinos direktorius

1936 S. Manheim Rd., Westchootor, 1U
VALANDOS: 3—Q darbo dienomis ir 

kas antra šeštadienį 8—3 vai 
Tol.: 562-2727 irbs 562-2728

Jau praėjo gerokai laiko, ku
ris dideliu karteliu dar ir šian
dien prisimenamas, kai popie
žius Jonas Paulius II lankyda
masis Chicago j e, nesustojo Mar
quette Parke prie viltingai lau
kiančių lietuvių, norėjusių gy
vu žodžiu pasveikinti ir parei
kšti nuolankų atsidavimą Apaš
tališkam Sostui ir, žinoma, ti
kėjosi gauti Tėvišką palaimini
mą.

Dėl šito lietuviams "kauc'aus 
smūgio, neparodant net mažiau * v 
šio prielankumo sustojimu, žmo
nių yra įvairiai komentuojama. 
Ne vienam kyla samlsus klau
simas, kodėl taip įvyko, kai va
žiuota pro šalį ir tai istoriniai 
misijai, tereikėjo tik porą mi
nučių laiko? Atrodo, jog nebus 
daug suklysta atsakant — nebu- i 
vo iš lietuvių dvasiškių inicia- ! 
tyvos ar noro popiežiaus suti- ■ 
kimą tinkamai organizuoti ir Į 
tam pasiruošti.

Apie tai teko išgirsti net iš! 
pačių kunigų, kurie arčiau sto- Į 
vi prie šių reikalų ir geriau ži- j 
no bei pažįsta savo vadovus. Sa- . 
ko, kad popiežiaus svita, kuriai į 
vadovavo vyskupas P. Marcin- * 
kus, turėjo žinių apie lietuvių j 
dvasiškių nuošalią laikyseną i 
rengiant pasauliečiams popie-; 
žiaus sutikimą, todėl ir nesis
kaitė. su< to komiteto pageidavi
mais, nors jame ir buvo pak
viesta dėl išorinės “dekoraci
jos” pora kunigų.

Šis teigimas, atrodo, arčiau 
tiesos, nes kaip žinoma komite
tą sudarė pasauliečiai matyda- • 
mi, kad iš dvasiškių vadovybės 
nerodoma reikiamos iniciatyvos 
organizuoti sutikimą bei tam va
dovauti. Labai gaila, kad mūsų 
dvasiškiai nepasekė lenkų, ku
rie popiežiaus sutikimo orga-1 
nizavime “grojo” pirmu smui
ku, kai mūsiškiai vengė net “tu
rą voti”.

Sąryšy su tuo, tenka paminė
ti vieno komiteto nario paša-,

labai nekultūringa iš lietuvių 
pusės. Jei ne p. Stončienės gra
ži iniciatyva, ko komitetas ne
sugebėjo ar nenorėjo padaryti, 
tai nebūtų buvęs ir sveikinimo 
plakatas, kurį popiežius paste
bėjo ir net rankos rodymu iš
reiškė savo pasiterkimmą

Tenka paminėti, kad priva 
č’a imiciatyva buvo paruošti 
trys plakatai su prašymo įra
šais, būtent: Vilniaus miesto ir 
krašto bažnyčią įjungti į Lie
tuvos bažnytinę provinciją, leis
ti lietuviams Seinų katedroje 
melst's savo kalba ir paskirti 
kardinolu lietuvį. Deja, iš dva
siškių pusės tam nepritarta ir 
prašė plakatus nekelti, nes tai 
būtų lietuviams, ypatingai mar- 
ketparkiečiams, didžiaus a gė
da. Ir suprask dabar žmogus — 
Dievo prašyti galima o Jo tar
no prašyti negalima. GaTa, kad 
kai kurių mūsų dvasiškių toks 
menkas mentalitetas — visu bi
joma ir pataikaujančiai kitiems 
lankstomasi.

Išvengimui tarpusavio ginčų 
ir nenumatytu painiavų, plaka
tai nebuvo nešami, da** ir dėl to, 
kad buvo pažadėta įteikti po- 
pežiui per kard. J. Kodį tuo rei
kalu memorandumas. Kalbama, 
kad memorandumas yra įteik
tas ’ir, žinoma, laukiama pasi
rodant spaudoje bent kokio nors 
atgarsio. Deja, tyla lyg nieko 
nebūta. Taip, tikėtis ir laukti 
salima, bet greičiausiai bus tuš
čios viltys, nes lenkai Vatikano 

vvnose pasriengs “palaido-

kymą — popiežius Jonas Pau
lius II ieškojo savo tautiečių, o 
vyskupas P. Marcinkus bėgo 
nuo savųjų, todėl ir sustojimas 
neįvyko, matomai nenorėjo pa
rodyti “paprastų” savo tautie
čių iš kurių ir jis pats yra ki
lęs. Tai va, kalbos mokėjimas 
dar nėra gero lietuvio požymis, 
nes išėjus .iš tėvų prieglobsčio, 
dažnai kalba ir lietuviškumas 
dingsta.

Tuo pačiu tenka paminėti, 
kad lietuvių sutikimo komite
tas, kuris pavėluotai susidarė 
tik porą savaičių prieš popie-! 
žiaus atvykimą, nebuvo pajė-Į 
gus ir negalėjo tinkamai savo visiškam užmiršimui. Jei jau 
uždavinį atlikti, dalinai ir dėl 
to, kaip jau buvo minėta, netu- ( 
rėjo “užnugario” iš dvasiškių T 
pusės- Yra žinių jei tas tiesa, . 
kad Chicagos L. K. Vienybės į jo nekė’Us. 
susirink me vyskupas pasisa- įšvenfnis- reikia 
kęs prieš sustojimą Marquette kelti
__ _ , ■. i .-i

faio įvyktų, tai lietuvių būtų 
didelis pralaimėjimas su memo
randumo įteikimu, nes nelaimė
jus iškelto klausimo, geriau bū- 

. Kad to dalinai, 
merorandumo 

ir užsispyrusiai 
prašyti vienokio ar kitokio vyk-

T;e^. lietuviu buvo kreiptasi! 
rašyta vyriausio komiteto, * 

^oniež^aus susetojimą lie-į 
hiv;u kolonijoje įtrauktų į lan-i 
k^mcv-i dienotvarkę. Deja, gau-j 

notqrimas tuo reikalu kreip
ta pas vvsk. P. Marccinkų, ku- 
ri< v^a lietuvis ir- savo tautiečių 

rales natenkinti. Rei
ki* m-nyti. kad šis gražus dip- 
ior*at nis ėjimas buvo dicezijos^ 
paminimas lietuviams už “ne-* 
DAklusnu^a” kaninių byloje.. | 
Ąr buvo k^e’ptasi asmeniškai 

vvsk. Marcinkų žinių netu
rima. I

Bendrai paėmus, komitetas 
buvo daur:aun susirūpinęs, kad 
uraeitu viskas maldingame ty< 
los susikaupime ir pilnoje nuo-4 
tankumo dvasioje. Taip buvo ra | 
soma net spaudoje, ypatingai 
pasisakyta prieš ’skėlimą pla
ktu, kad nesudrustus prašy
mais nuotaikos, tai neva būtų

Kaip ten bebūtų dėl popie
žiaus tariamo palankumo lietu
viams, .bet atrodo, kad lenkų 
dvasiškoji hierarchija turi ga
lios į Lietuvą skirti savo kuni
gus pareigoms. “Draugas” p- 
m. lapričio 9 dienos rašo: “Iga- 
l’otinis (Religinių reikalų P. 
Anilionis) klausė Vilniaus val
dytoją dėl. kunigų iš Lenkijos, 
kurie atvažiuoja ir veikia para-

pijosc. Valdytojas paaiškino, 
kad jie nesikreipia į kuriją ir 
veikia kard. Stepono Višinskio 
vardu”.

žiūrint į tokį lenkų nesiskai- 
tvmą su teisingumu, šitokia pa
dėtis nedaug skiriasi nuo Kho- 
meni užmačių, nes ir čia siekia
ma per bažnyčią valdyti kitus. 
Juk jau Kaune kai kuriose baž- 
nyč ose įvedamos lenkų kalba 
oamaldos, tad savaime aišku 
kas orie ko norima prijungti — 
Vilniaus krašto bažnyčią prie 
Lietuvos bažnytinės provincijos 
ar atvirkščiai. Pasirodo kad pa
vergtas lietuvis ne tik neša So
vietų uždėtą jungą, bet ir lenkų 
dvasiškių nuo senų laikų sėk
mingai išbandytą arogancinį 
įžūlumą. Žinant, kad jie yra pa
vergti ir nieko negali padaryti, 
"o^ėl mūsų išeivių pareiga rei- ! 
kalauti iš Vatikano teisingumo.

Tad dingstant memorandumo 
viltims ir matant lenkų akiplė
šiškumą. turime sistematingai 
veikti ir parodyti savo vieningą 
lietuviškų reikalų supratimą. 
Tik tuo keliu einant įgausime 
respekto kitų akyse ir mūsų bal 
sas bus išgirstas. Gi įteiktasis 
memorandumas turi būti paly
dėtas bent su 100.000 parašų, nes 
tuomet jis galės įgauti eigą, o 
4uo pačiu susilauktumėm ir gra
žių rezultatų. Tai akcijai pra
vesti turi imtis Vilniaus Krašto 
Lietuvių S-ga, susitarus su ki- 
tomis organizacijomis bei me- = 
morandumą pasirašiusiais ir \ 
’teikusiais pradininkais. Žinoma, 
daug lengviau ir patraukliau ' 
šaunius balius suruošti, nei savo Į 
švaresniu darbu prisidėti prie 
Lietuvoje, ypatingai Vilniaus j 
krašto, vedamos lietuvybės išsi
laikymo kovos.

Jei sėdėsime ir tylėsime ran- | 
kas sudėję laukdami memoran
dumo “pakvitavimo”, tai lenkai 
turės progos interpretuoti — 
įrodinėti, kad dauguma lietuvių 
vra patenkinti esama padėtimi 
ir džiaugiasi popiežiaus lietu-, 
viškai pasakytais gražiais žo- 

•džiais- Būkime realūs ir veiki
me kol dar nevėlu.

J. Tijūnas

Laidotuvių Direktoriai

1605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
TeL 927-1741 — 1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

Chicago

Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių

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

Telef. 476-2345

DR. C. K< BOBtUS
Prostatos, inkstų šlapumo 

takų chirurgija.
5025 CENTRAL AVĖ.

St. Petersburg, Fla. 33710
TeL (313) 321-4200

A major e 
advancement

CUSHION GRIP 
DENTURE ADHESIVE 

one application holds 
comfortably up to 4 days

l 115 .

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITL’AMCA AVĖ.

MAREI KRIŠČIUKĖNAITEI-PESIENEI
The New-Way Apple Pie

Passbook Savings.

2
2/3 
1/4 
1/8

2

Vedėja Aldona Daukus 

Teleti HlnMeck 4-24U 

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

4 Savings
(Minimum S500) 

On if tea te

cups coarsely chopped 
peeled apples (about 
2 medium)

cup chopped pecans 
baked 9-inch graham 

cracker crumb crust, 
pooled

Lietuviy kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 4:00 
4:30 vaL vak. šeštadieniais ri 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30

Here’s real, homemade apple pie made a new 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 pecans, 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

..r~. 1 
^31

package (3 oz.) leraoa 
flavor gelatin 

tablespoons sugar 
cup boiling 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 minutes. Add spices and ice cubes and stir constantly 
vnffl gelatin is thickened, about 2 to 3 minutes. Remove any 
unmelted ice. Using wira whip, blend in whipped topping; then 
whip until smooth. Fold in apples and nuts. Chill, if necessary, 
until mixture will mound. Spoon into pie crust. Chill 2 hours. 
Garnish with additional apple slices, if desired.

Note: Dip apple slices in lemon juice to prevent darkening.

M “Lietuvos Aidai’ 
M KAZt BRAZDŽIONYTt

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 9—930 vai vakaro.

Viso, laidos H WOPA. rtotie*. 
banga 1490 AM.

St. Petersburg. Fla., 12:30 vaL p.p. 
u WTIS stoties 1110—aM bangs

2646 W. 71»t Street
Chicago, Illinois 60623

Telef. 778-5374
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Paieškojimai
Kamei, žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 
• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RCŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

RUOŠIAMA BENDROJI
LIETUVIU DAILININKŲ 

PARODA

Šimkaičių valšc. Raseinių apskr.
Busime dėkingi už atsiliepi

mą. ar pranešimą apie ieško
muosius.

Lietuvos Generalinis
konsulatas (Consulate
General of Lithuania), 
(ii 17 So. Artesian Ave. 
Chicago. II. 60629 
I clef. (312) 737-8331

rėjo trečiąjį jpų mokslo metų 
susirinkimą ketvirtadienį, sau- * 
šio 7 d. Susirinkimą pravedė 
Neris Pupiūtė, ratelio pirminin
kė. Svarstoma buvo svarbūs 
einamieji reikalai. Atrodo, kad 
rūtietės planuoja savo mokyk
loje didesnį negu eilinį įvykį, 
tiktai prašo dar tikslesnių žinių 
neskelbti. Pt.

Namai, Žemi — PardavlimM 
REAL ESTATE FOR SALC

DAMBRAUSKAITĖ Eiutė 
(Stella), gimusi JAV, baigusi 
Kauno gimnaziją, 1932 m. atvy
kusi iš Kauno į JAV, dirbusi 
moterų batų dirbtuvėje.
GIRDVAINIS Adomas Petras. 

Barboros Girdvainienės sūnus 
paieško savo giminių JAV’se.

JONAITYTĖ Adelė (Ada) iš 
Prienų.

KAZIMENIENĖ Jadvyga, Jo
no dukra, gyvenusi Čikagoje.

KIsKONIS Antanas, kilęs iš 
Ukmergės apskr.

MAŽELIO Antano, mirusio 
Vokietijoje, mirimo metrikas 
yra patekęs į Konsulatą. Gimi
nės prašomi jį atsiimti.

PADOLSKIAI Stasys, g. 1919 
ir Vincas, g. 1921, Stasio sūnūs, 
abu gimę Kenosha, Wis.

PANCERZINSKIO Felikso, 
veterinarijos gydytojo dukra

— PRIEŠ ŠVENTES, LIETU
VOS GENERALINĖ KONSU-1 
LĖ J. Daužvardienė dalyvavo ) 
Aikagos M esto burmistrės Ja-

Byrne suruoštame tradici
niame priėmime Čikagos Kon- 
sularrnio koipuso nariams. Mė- 
rė ir los vvras Jav MacMullen v . j
asmen:škai pasisveikino su kiek 
vienu konsularinio korpuso na- 
-iu-nare. ir įteikė dovanų-Čika- 
gos Simfonijos Orkestro įgrotą 
Rakštelę ir Čikagos miesto vė-

Gen. Konsule taipgi dalyvavo 
Belgijos generalinio konsulo ir 
ponios priėmime Belgijos Di
nastijos dienoje, ir Konsulari-

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MENESLNIA1S IŠS1MOKEJB1AIS. 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Ė

šių metų gegužės 16—31 die
nomis, Čiurlionio Galerija, Ine., 
ruoš a lietuviu dailininkų paro
da. kurioie bus skiriamos dail. 
Miko Š’leikio ($500) ir dail. 
Teofiliaus Petraičio ($200) pre
mijos: dail- Šileikio — už tapy
ba ar skulptūrą, o dail. Petrai
čio — už akvarelę ar grafiką.

Norintieji parodoje dalyvauti 
dailininkai atsiliepia iki balan
džio mėn. 20 d., atsiųsdami savo 
kūrinių fotografijas ar skaidres. 
Galima siūlyti iki astuonių dar
bų, nurodant kūrinio techniką: 
aliejus, akvarelė, grafika ir 
pan. Atrinktų kūrinių fotogra
fijos bus panaudotos katalogui 
ir spaudai. Katalogas bus ati
duotas spaudinti balandžio 25 
dieną.

Kūrinius pristatyti Čiurlionio} 
Galerijai, Ine. 4038 Archer Avė, 
Chicago, Ill. 60632 iki gegužės 
mėn. 10 d. Paroda atidaroma 
gegužės 16 d. 7:00 vai. vak.

Premijuoti kūriniai paliekami 
Meno Kūrinių Fonde, kuris yra 

j Nepriklausomos Lietuvos nuo-

10% nuo parduotų darbų. Kū- Į 
riniai pristatomi ir grąžinami 
savininkų sąskaita.

Jury Komisija kūriniams at
rinkti ir premijoms skirti bus 
paskelbta vėliau.

(Čiurlionio Galerijos, 
Ine., Informacija)

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 W. Cermak Road Chicago, Uh Tel. Virginia 7-774 ’

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233
Minėjimas įvyks penktadienį, 
vasario 1 d., 7:30 vai. vak. Jau-iš Bugių kaimo, Viekšnių vais- j nio Korpuso ponių Klubo pobū

vyje, kuriam programą ir ypa- i nimo centro kavinėje. Apie A. 
tingą madų parodą parūpino 
Filipinų generalinio 
žmona Ofelia Sanchez.

čiaus.
1

ŠIMANAUSKAS (SHIMAN) 
Bronius, Vlado sūnus, gimęs 
apie 1900 m., 1928 metais išvy
kęs iš Lietuvos į Kanadą.

STANKEVIČIAI Andrius ir 
Juozas, Antano ir Monikos sū
nūs, iš Butrimonių valse. Palie
pių kaimo (Salos), Alytaus 
apskr.

URBONAVIČIUS Pranciškus, 
Mykolo ir Veronikos sūnus, ir 
jo sesuo URBONAVIČIŪTĖ Do 
micelė, abu iš Rūpėkių kaimo,

Giedrių ir jo kūrybą kalbės ra- 
Jurgis Jankus iš Ro- 

chesterio. 6:30 vai. vak. Jėzui- 
; tų koplyčioje bus pamaldos. Vi- 
] si lietuviai, ypatingai jurbar- 
I kiečiai, kviečiami dalyvauti. Mi 

IĮ nėjime dalyvaus autoriaus duk- 
— j tė Grožvyda Giedraitytė ir jos

■ teta Viktorija Sakalienė.
— LŽS Daužvardžio Fondo

konsulo šytojas

— Jurbarkiečių sambūris ruo
šia a. a. rašytojo Antano Gied-1 valdyba ruošia tradicinį Spau- 
riaus-Giedraičio minėjimą ir jo: ^os balių Martinique restorane, 
paskutinio veikalo “mūsų Jur-j Bilietais bus gaunami Varnelių 
barkas” pristatymą visuomenei, prekyboje ir pas kun. A. Sau-

l Lietuvos Dr-jos nariai, jūrų 
skautai — būdžiai’ ir gintarės 
bei lietuviškoji Čikagos visuo
menė ir veikiančių šaulių dali
nių šaulės-šauliai, š. m. sausio 
m. 20 d., sekmadienį, 2 vals p. 
p. kviečiami dalyvauti Gen. T. 
Daukanto jūrų šaulių kuopos 
Šaulių Namuose rengiamame 
Klaipėdos Krašto atvadavimo 
metinės sukakties paminėjime 
ir knygos “Jūros Keliais” pris
tatyme. Programai pasibaigus 
—. bendri dalyvių užkandžiai. 
Įėjimas nemokamas. ?
- Bilietai į iš Pietų Amerikos’ savybė‘ Parodos dalYviai m°ka -irt __ _ ___ 1 x J«-^.1^ ■■ 11

LIETUVIŠKAS RESTORANAS su 

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

pirkimo sąlygos, labai geras biz- 
reta proga.

VOS 
nis,

ŠIMAITIS REALTY

ELECTROS JRFNG1MAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimu. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

Notary Public 
Insurance, Income Tax 

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

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

Liability apdraudimas pensininkams 
Kreiptis:

A. LAURAITIS 
4645 So. ASHLAND AVĖ. 

523-8775

Gausus namų pasirinkimai 
pietvakariuose

BUDRAITIS RE ALT T

atvykstančių tautinių šokių gru
pės “Ąžuolyno” ir vokalinio vie
neto “žibučių” koncertą gauna
mi Vaznelių — Gifts Interna
tional parduotuvėje, 2501 West 
71st St. Bilietų kaina $6, $5 ir 
$4. Koncertai įvyks vąsa. 22 ir! 
23 dienomis Jaunimo centre.

— Horoscopes or AstrologicaJ 
Tarot Card Readings. Saturday 
11 to 5 no appointment neces
sary. ELINOR JAKŠTO, 17 N.

laitį Jaunimo centre.
i — Svetimšaliams registravi- -
Į mosi korteliu galima gauti Nau 
] j ienų administracijoje. Jas rei

kia užpildyti ir pasiųsti paštu 
Imigracijos ir Natūralizacijos 
tarnybai visiems, neturintiems 
pilietybės, bet gyvenantiems 
Amerikoje. Užpildymo termi-

Ugametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuvių įstaigą:

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

Telef. 312 238-9787
- Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvų, traukirin. laivų kelio-

alų (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda- nas baigiasi sausio 31 d. 
me, kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus k.-aštus-
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infpr- 
macijas visais kelionių reikalais ‘ ’
n ® Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik relsia rezervuoti vietas 
B anksto — pnes 45-60 dienų.

Įvairi aųdrauda —INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS—paten

kam nuomininkus
6600 S. Pulaski, Chicago 

TeL 767-0600.

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

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS
— Brooklyno lietuviai minės 

Klaipėdos krašto atvadavimo 
sukaktį sausio 12 d. Kultūros 
židinyje. Paskaitą skaitys VLI- 
Ko narys dr. J. Stiklorius. Mi
nėjimą ruošia šauliai, LKVS 
Ramovė, Suvanoriai — kūrėjai, 
Mažosios Lietuvos Rezistentų 
Sąjūdis ir ML Bičiulių Draugi
ja. Daugelyje laikraščių yra 

i atspausdinta Vyr. Sukilimo ko
mitetas, kurio pirmininku bu-

KAIT SUDAROMI Į
TESTAMENTAI i

HELP WANTED
Darbininkiv reikia

FEMALE

sary. ELINOR JAKSIU, 1/ N. _.J5. .... ~ x f
STATE St., Rm. 1717. Mes kai- padėti teisininko Prano šulo

paruošta, — teisėjo Alphons*
RECEPTIONIST

Including typing and general officenr 7 7 : inciuuing Typing ana general oiiiceWells perzmreta. Sūduvos duties Fulf range of benefits. North

f ■ '

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avė. 
Chicago, I1L 60632. Tel. Y A 7-598C

> ■ z

of Astro-

NUOLAT
SKELBT

UŽ DEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN
ČIAMOS TREČDALĮ METŲ!

Visi lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas!v0 patriarchas ^Martynas Jan- 
) RSŲTriPniSlrsi Homaci rrnvoi on i kus- Tik vienas šio komiteto da-

bame lietuviškai. 782-3777 or 
925-8392. Professional Member 
American Federation 
Idgers. (Pr.)

• SPECIALI 20% 
DA PRISTAČIUS ŠĮ
MĄ. Auksiniai ir sidabriniai re 
teželiai, žiedai, gintariniai karo 
liai, auskarai ir kiti papuošalai 
PERKAME sidabrines ir auksi

I

išleista knyga su legališkomb 
formomis.

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje 
1739 South Halsted St., Chica 
go, ILL. 60608. Kaina $3.00.

Pašto išlaidoms pridėti 90c.
1

Michigan Ave. location.
Call BRIAN PETRY, 266-6472.

SECRETARY
Experienced person wanted for 
typing, bookkeeping, payroll and 
purchasing. Northside location.

Benefits.

472-1260

I
M. ŠIMKUS

Notary Public 
INCOME TAX SERVICE

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

šymai ir kitokį blankai.

savo asmenišką dėmėsi, gerai su jomis susipa-- 
zinti ir jas užsisakyti.

nes monetas bei pašto ženklu JnOž° šmotelio

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

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus į plati
nimo vajaus talką!

lyvis yra gyvųjų tarpe. Jis yra 
Juozas Pronskus, Naujienų re
daktorius, dabar atostogaujan
tis pas savo dukros Margaritos

— Visi Lietuvos kūrėjai sa
vanoriai, Klaipėdos Krašto at
vadavimo kovų dalyviai, ramo- 
vėnai, birutininkės, Mažosios

kolekcijas. Mokame aukšta 
kainas. PATRIA, 4207 So. Sac 
ramento - prie Archer.

Tel. 247-5081 (Pr.)

RŪTOS RATELIO 
SUSIRINKIMAS

Rūtos Ratelis. Marijos Aukšt.
M-los lietuvaičių vienetas, tu-

i

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininku Ir Darbininkių HOMEOWNERS POLICYATSIMINIMŲ 

SKIRSNELIAI
Graži, lengvai skaitoma 

įdomi 250 puslapių knyga su. 
krauta autoriaus troboje.

Čikagos ir apylinkės lietuviai, 
skirsnelių mėgėjai, prašomi at 
vykti ir knygą pasiimti. Kitui: 
gyvenantieji prašomi užsisa
kyti paštu.

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

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

n
INSURANCE CLAIMS 

ADJUSTER

Experienced Group 
Major Medical 

CALL MR. CALLAS 
738-6162

F. Za polis, Agent 
3208'/į W. 95th St, 
Everg. Park, Ill. 
60642, - 424-8654

sum rasa

y

State Farm Fue and Casualty Company

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

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

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

Chicago, HI- 60629

CERAMIST
DOCTOR’S DENTAL LAB. 

PROGRESSIVE CLEAN 
PLEASANT ATMOSPHERE. 

Work closely w/ Doctor.
Excel. Salary & Benefits 

w Advancement.
Call Mary, 478-5520

— Marijuana ardo žmogaus 
nervu sistemą, — tvirtina-neuro
logai specialistai.

LWnlt use of diswasMr 
to once ■ day, after the 
evening meal, and cut 
excessive use of water 
and electricity.

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

1739 S. HALSTED ST. 
CHICAGO, IL 60608

Id yur node 
stuffed ub?

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

9 Užsakau Naujienas kaip dovaną savo 
yra naujas skaitytojas. Priede_____ dol.
Pavardė ir vardas ____________________
Adresas_____________________________

Speny oriau s pavardė, vardas ir vietovė

kuris

• 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 _________________________ ____________ _______

Get instant relief 
with BENZEDREX 

INHALER 
nasal decongestant

SIUNTINIAI I LIETUVA
MARIJA NOR]MIKI

2608 W*st 69th St, Chicago, Ill. 60629 « TeL WA 5-Z78'« 
Dideli* paairinldmas gero* rūšies įvairių prekių.

MAISTAS Ii EUROPOS SANDELIŲ

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St, Chicago, BL 60629. — TeL WA 5-2717

ENERGY 
WISE 

>Vz

EXPANDING BUSINESS
In Chicago Area.

High income potential. No ex
perience needed. Full or part 
time. Call for appointment:

676-2645

MAINTENANCE EXPERT

To' service and repair on line 
sewing, quiiling & gamett 

machines.
Fine opportunity. Will train.
225-6633, 45 W. 24th St.

v JI

SUSIRINKIMŲ

— šių metu sausio mėn. 20 d. 
11 vai. 45 min. priešpiet, šv. 
Mergelės Gimimo lietuvių para
pijos salėje šaukiamas Regist
ruotos Lietuvių Bendruomenės 
Marquette Parko apylinkės me
tinis susirinkimas. Bus renkama 
valdyba ir kontrolės komisija. 
Kviečiami atsilankyti iki šiolei 
jžsi registravusieji nariai, taip 
pat norintieji įstoti ir visi kiti, 
norį susipažinti su Reorganiza
cijos tikslais ir darbais. Valdy
bos sudarytoji nominacijų ko
misija jau pradėjo kalbinti na- 
rius-kandidatus ateinančiai val
dybai. Jūsų —

Marquette Parko Apylin
kės Valdyba f

Amerikos Lietuviu Piliečiu Pašal
pos klubo metinis narių susirinkimas 
ivyks sekmadienį, sausio 20 d., 12 vai. 
pietų laike Anelės salėje, 4500 So. 
Talman Avė. Nariai prašomi atsilan
kyti. Išgirsite komisijos raportus. At
minkite, kad jau laikas užsimokėti 

. duokles. Bus ir vaišės.
Rožė Didžia bris, rast.

6 — naujienos, CHICAGO, a, ill. Friday, Jaauary 18, 1980




