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DANCIGE PASTATĖ PAMINKLĄ ŽUVUSIEMS
DRĄSŪS PAREIŠKIMAI APRAMINO 

ATVYKUSIUS TRIUKŠMADARIUS
VLIKAS GRĮŽTA PRIE DARBO, ATMETĖ 
NAUJAI PINTAS PINKLES LIETUVIAMS

užsitikrinant, kad laisvajame 
pasaulyje pasklidusių ir priau-; 
gančių lietuvių kartų tarpe būtų 
išlaikyta lietuvybė, lietuviški 
papročiai,. tradicijos, patriotinis 
sąmoningumas ir vieninga, tau
tiniai subrendusi lietuviu bend
ruomenė, remianti VLIKą, jo 
politinių uždavinių ir tautinio 
atstovavimo vykdyme. Tai ir! 
buvo svarbiausi, lemiantieji, I 
patriotiniai, motyvai, iššaukę pa- į 
skelbimą Lietuviu Chartos bir
želio 14 dieną, 1949 metais,. ir 
vėliau privedę prie Lietuvių 
Bendruomenės įkūrimo: “Pa
saulyje pasklidę lietuviai suda
ro vieningą Pasaulio Lietuvių

VLIKas savo 1979 metų dekla- 
icijoje pakartoja savo įsiparei-

Dr. Kazys Šidlauskas, ALTo ir Bendro Pabaltiečių Komiteto pirmininkas (iš kairės 
j dešinę), Madrido konferencijoje šių metų lapkričio 20 dieną nusifotografavo kartu 
su M. Kampelmanu, JAV delegacijos ahtfhoju pirmininku, latvių atstdvu Iljjvanu Spil- 

neriu irjestų atstove. ’ .
1 Dr. Kazys Ęzibelia; I gojimus Lietuvai ir lietuvių 

VLIKo pirmininkas tautai: “Lietuvių tautos įgalio-

ČHAG0, Iii.- Amerikos^ Vyriausias Lietuvos Iš- 
lietuviai jau įgavo , reikalipgosį laisvinimo Komitetas su nauja 
drąsos ir apvalė pačią svarbiau-|energij£ ir pasiFyžimu tęs kovą 
šią lietuvių organizaciją Vy-.^ Lietuvos nepriklausomvbe. 
liausią Lietuvos Išlaisvinimo - 
Komitetą. Keli gudragalviai pa
siūlė sudaryti ‘ jękšį^rtų komisi
ją, kuri turėtų špacialiusĮ. įgalio
jimus įrį- • galėtų '• nurodinėti 
VLIKui, ką jis privalėtiT dątyti 
ir ko nedaryti. v7?-

Dr. Vladas: Šimaitis Toronte 
atliko didelį darba visiems lie-.. tjivvtvilll kZV* UU.X Vįl VIK.OJLA A UI 
tuviams. Jis tuos gudragalvius spyriau jr.-įiasiryžimu, nes juk 
taip aštriai sukritikavę kad. jie jaį po dau^elio kovos metų pra. 
neturėjo net progos savo-naujos deda au§ti ąiaujas rytojus, lais- 
komisijos pristatyti, ir pravesti Y^s dvasja jau jaučiama ore, 
negalėjo. Prieš frontininkus aiš- ženklai iš skelbia artėjanti 
kiai pasisakė “preW.. Balkų-

dinsime, kai gausime ir paruo- j da vjsas galimas pastangas .. 
Šime spaudai. : f Į sur, kur jjk įmanOTna; pristatyti,

ŠugrįŽusieji atstovai parsiye-; igkelti laisyajam pasauliui ^: 
zė daug mfordacinės medžiagas. {uvos okupaciją ir ten tebesite- dėjo, laisvai naudodamas, ispanų rįu<. .Thompson a s keletą kartų

komisijos pristatyti, ir pravesti

nas. Visus jų pareiškimus spaūs-

Jų įspūdžiai iš susitikimų, kur 
išryškėjo pasiryžimas tęsti ko
vą, yra-įdomūs ir bus spausdi
nami Naujienose. Pradedame 
nuo vieno delegate/ parvežtos 
VLIKo pirmininko kalbos.

‘ Štai ji:
Dr. Kazio Bobelio, VLIKo pir

mininko, pranešimas VLIKo 
seimui, skaitytas š.m. gruodžio 
13 dieną Toronte, Kanadoje.

Nuo pat Vyriausio Lietuvos 
Išlaisvinimo’ Komiteto įsikūrimo 
1943 metais, vienas iŠ pagrindi
nių jo tikslų yra visų lietuviškų 
jėgų konsolidacija ir koordina
cija Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo darbui. Lygiagrečiai

KALENDORĖLIS

ihrūhnc#

"‘Lietuvių tautos įgalio-
tas, ir .viso - pasaulio lietuvių- re-

Lietuviu kova už tautos laisve 
ir say^v-yąlstybę nesikęiyia. Ji 
vra ^tiolatinfe,visuotinai ibesa- 
lygine ir vedantinį pergąlę’^^'-' 

šie įsipareigojimai ir uždavi
niai yra nepasikeitę-ir šiandien. 
Priešingai, jie yra tik daugiau 
sustiprėję, • plačiau išplėsti ‘ ir 
vykdomi -su dar (įidesniu ųžsi-

jau po daugelio kovos metų pra

Dabartinė VLIKo valdyba de 
vi

ss.» ARKIDIECEZLIA PRAŠO
PRIEMONIŲ DESEGREGUOT1 MOKYKLAS

VLIKo atstovybės.
Argentinoje VLIKo komiteto 

pirmininkas yra A. Mičiudas.
.Jo’nas Valavičiuą. į

^Yenezuelbje - — 
vorskas.

Urugvajuje —
ninka'š, "Gividas Mačanskas.

^Argentinoje yra
ELTA ispanų kalba:
:de los Paises Balticos“. Redak- 
to'rius C. Juknevičius.

Pietų Amerikos lietuviai buyo^ dami pasįrašyLi įstatymą, kad 
plaičai supažindinti su VLIKo parūpinti autobusai vežioti 
tikslais. Jie išreiškė pi įtarimą ynoįįnius desegVegąlijos tikslais 
VLIKo darbams ir pažadėjo pa-;ųr katalikų mokykloms. Toks 
ramą. VLIKo komiteto pirmi-, jSIatymas Illinois seimelio jau 
ninkas Argentinoj A. Mičiudas * priimtas gruodžio S dieną. : 
dalyvavo VLIKo delegacijoje, ^jjnimų jnpkykjįį^ęuperintęn- 

;Madride ir ypatinga? daug Pa"i(]entai tvirtina, kad gubernato-

ČIKAGOS URBAN LYGA SIŪLO JUODĄJĮ 
MOKYKLŲ SUPERINTENDENTU

Tuo tarpu, kai JAV Senatas 
Henrikas G a- ‘svarsto įstatymo projektą už- 

i drausti teismams kištis į mo- 
VLIKo ryši-. kyklų reikalus, įsakant vežioti 

j autobusais mokinius desegrega- 
: cijos tikslais, šeši Čikagos prie- 

leidžiama nr;eįjų katalikiškų mokyklų 
Notrei o SUperintendentai pirma dieni 
• ---------j kreipėsi į Illinois valstijos gu-

Įbernatorių Thompsons, prašy-

Byrd Jr. Iš 11 tarybos narių da
bar yra du juodieji. Byrd kąn- 
didatūrą remia veik visos juodų
jų grupės, išskyrus Rev. Jesse 
Jackson, operacijos PUSH pir
mininką. Dėl to jis susilaukė 
kritikos.

SUMAŽĖJO IMIGRACIJA 
IZRAELIN

Gruodžio 17: Viviana, Lozo-, 
rius, Laila, Medėja, Montigaila, 
Surgaudas. • 4 . į
į' Saulė teka 7:12, leidžiasi 4:20. 
• Oras debesuotas, gali snigti

SUSIRINKO VIRŠ 200,000 LENKŲ
KOMUNISTŲ AUKOMS PAGERBTI

DANCIGE PASTATYTAS DIDELIS, 150 PĖDŲ MAR
MURINIS PAMINKLAS NUŽUDYTIEMS PAGERBTI

DANCIGAS, Lenkija. — Eu
ropa ir Amerika ląbai susirūpi
nusius Sovietų karo jėgų inva
zija į Lenkiją, o lenkai, atrodo, 
visai tos invazijos nebijo. Ant
radienį į Dancigą suvažiavo la
bai didelės minios lenkų pa-1 
gerbti prieš 10 metų komunis
tų nužudytus lenkus, dirbusius 
Dancigo laivų dirbtuvėse.

Lenkai rusus geriau pažįsta, 
negu amerikiečiai, prancūzai, b 
gal net ir vokiečiai. Lenkai ži-'

PATARIA TRAUKTIS 
IŠ ARABŲ ŽEMIŲ

NEW YORK, N.Y. — Jungti
nių Tautų asamblėja pirmadie
nį pasisakė už nutarimą įsakyti 

j žydams trauktis iš okupuotų 
I arabų žemių. Už žydų karo jėgų 
! atšaukinią buvo paduoti 94 
valstybių atstovų halsai, o prieš 
pasisakė 19 valstybių atstovai? 
Asamblėja taip pat patarė steig-

? ti Palestinos valstybę.
nojd, kad Sovietų karo jėgos j Asamblėjos nutarimas liepis 
galį įsiveržti į Lenkiją, bet jie, kreiptis į Jungtinių Tautų sau- 
gyvendami pasienyje, t^ėįo gurno tarybą, kad ji imtųsi 
progos pamatyti ir susitikt sti priemonių prieš Izraelį, reika- 
rusais, atvežtais prie rubežiaus. lui esant. Manoma, kad ateinan- 
Lenkai, matyt, žinojo, kad rusai (tį penktadienį saugumo taryba 
per sieną žengti nebuvo paruoš- ’ bandys nagrinėti šį klausimą, 
ti ir į Lenkiją nesiverš, Rusų Į Atrodo, kad pirmiausia ji ap- 
kareiviai neturėjo reikalingos , klausinės du arabų merus, ku- 
kąrišk-os aprangos'ir pasiruoši- riuos Izraelio pareigūnai buvo 

į mo Lenkijon yer^is&. tsl<Įčinę.1i^nuodųgm^L apklausu
Be to, reikia atminti, kad nau-: nėjo. Dabar tuos pačius du me- 

jas kompartijos sekretorius St.'rus nori apklausinėti JT ssugu- 
Kania pasmerkė Giereką už jo j mo taiyba. •
vestą apgaulingą politiką. Kania į šio, klausimo iškėlimas labai 
pasakojo, kad nebuvo jokio rei- kenkia premjerui Beginui. Jis 
.kalo provokuoti darbininkus būtų galėjęs visko išvengti, jei 
prie streiko. O kai streikas pra- būtų paklausęs Egipto preziden- 
šidėjo, tai teikėjo tuojau tartis to ir susitaikęs su arabais.
ir ieškoti būdų jį kuo greičiau i-------------------

gyvendami pasienyje,

baigti.' Kania .pačiam Brežnevui t 
tvirtino, kad darbininkų reika
lavimus reikai patenkinti ir prie 
jų nesikabinėti.

Lešek Walesa labai gražiai 
sugyvena šu Kania. Walesa 
džiaugiasi, kad Kania pakeitė

siantį tautinį, religinį genocidą, kalbą. Jo dėka Lietuvos reikalai yra pa]ankiaf atsiliepęs apie to- 
pabrėžiant mūsų bekompromi-1 
sinę teisę į laisvą, nepriklauso
mą Lietuvos valstybę.

1979 metais Vyriausio Lietu
vos Išlaisvinimo Komiteto seime 
Baltimorėje buvo pristatytas 
Lietuvos suverenumui, atstatyti 
veiklos planas. To ' užsibrėžto 
plano rėmuose, su kai kuriais 
naujų tarptautinių įvykių iš
šauktais ipapildymais, ir vyko 
VLIKo 1980 metų darbų vyk
dymas.

Šis planas susidėjo iš dviejų 
dalių: :

I) Bendras Lietuvos politinės 
veiklos išplėtimas ir koordina
vimas;

II) Tarptautinis Lietuvos inte
resu

I)
atstovavimas.
Bendras Lietuves politinės 
veiklos išplėtimas ir 
koordinavimrs
Atgaivinimas, sustiprini- 

ir. išplėtimas VLIKo atsto-mas
vybių tinklo įvairiuose lietuvių 
gyvenamuose kraštuose ir suor
ganizavimas lietuvių reikalų at
stovavimo kraštuose, kur nėra 
lietuvių.

1980 metais buvo aplankyta 
Pietų Amerika ir teko asmeniš
kai susipažinti ir pamatyti Pie
tų Amerikos -lietuvių- drganiza-

ispanų kalboje buvo plačiai PŲ'.jų įstatymą. Tačiau gubernato- 
statyti ir paskleisti. Taip pat jis’rjaus pareigūnas spaudos reika- 
suorganizavo pabėgėlio’iš Lietu-,lams Dave Gilbert paneigė pa- 
yos Vlado šakalio pristatymą _ i3nkumą tokiam įstatymui, nes 
ir pasikalbėjimą su ispanų žur-' V3iSfįįa dėl naujos finansinės 
nalistais, kurie duosniai aprašė I naštos negali tai daleisti. Šis 
šakalio pabėgimo odisėją ir taip ■ įstatymas i982 m. valstijai kai- 
pat apie dabartinę padėtį okup. ■ nuotį nu0 4 iki 40 mnijonų do- 
Lieluvoje. -lerių. Gubernatorius pavedė sa-

Lankantis Pietų Amerikoje, J y0 §tabo nariams ištirti, kiek 
Argentinos ir Venezuelos span- i kainuotų šis desegregacijos pro- 
da aprašė apie VLIKą ir jo dar-į jektas Kataliku konferencijos 
bus Lietuvos nepriklausomybės. sskreltfrjUš Charles Brądy pa- 
alstatymui. šiuo metu dauguma • reiškė ka<J projektas kainuotų 
Pietų Amerikos kraštų yra anti-,g - doleriu per metus ir pa- 
komunistiniai nusistatę ir todėl; Hes(u apie 2n ooo mokjnių, ku- 
mūsų veiklai yra gana palankios! rjų g0 procentų būtų katalikai, 
sąlygos. 1981 metais vasario j 
mėn. Argentinoje įvyksta VII į 

Pietų Amerikos lietuvių kongre- • 
sas ir VLIKas yra pakviestas,- 
dalyvauti su paskaita apie vyk
domą Lietuvos laisvinimo dar
bą. Taigi su Pietų Amerikos lie
tuviais šiuo metu turime gan 
gerą ir nuolatinį ryšį. j paremiančiu lydarščiu. Taip pat

Su Kanados lietuviais VLIKas KLB pirmininkas p. J. Simaia- 
visada turėjo artimus santykius j vičius dalyvavo VLIKo delegaci- 
ir artimai bendradarbiavo. Eu-' joj Madride ir kartu nešėme Lie- 
ropos Saugumo ir Koo’peracijos. tuvos vėliavą Madrido gatvėse. 
Konferencijos Madride proga,' šis seimas yra irgi gražus pa- 
VLIKo memorandumas Kanu- 1 vyzdys VLIKo ir Kanados lieju- 
dos mtnisterio". pirmininko P.1 vių artimų ryšių; 
TrudWOitiuwy įMiktas :?su KLB ' . = r(^a« daugiau) ' i

Nesunku atspėti, kad viso šio 
desegregacijos projekto rėmėjas 

' yra kardinolas John Cody.
i Pirmadienį Čikagos Urban 
Lyga indorsavo Švietimo tary
bos pirmininku juodąjį Manford

NEPALIO KARALIUS 
SKELBIA RINKIMUS

KATMANDU, Nepalis. — Na
palio 36 metų karalius Birendra 

* paskelbė konstitucines pakaitąs 
ir parlamento rinkimus. Per 
paskutinius 20 metų Nepalyje 

r nebuvo jokių rinkimų, bet kraš
te buvo ramu. Gyventojams bu
vo sunku gyventi, tačiau jie pa
jėgdavo išsiversti, šeimas au
ginti, apsirengti ir duona apsi- 

(rūpinti. Karalius naudojosi įta
kingų giminių patarimais. Kar
tais jis sušaukdavo vyresniųjų 
patarėjų pasitarimus.

Karalius .priėjo įsitikinimo, 
kad bus daug saugiau ir krašie 
ramiau, jeigu bus visų piliečių 
išrinktas parlamentas. Karalius 
iš pradžių nurodys, kokius klau

st reikuo j ančių ' s*mus parlamentui teks spręsti. 
I darbininkus.

Tada lenkus paėmė pamiši
mas. Jie pradėjo žudyti ir de
ginti komunistų centrus, štetine 
buvo padegtas komunistinio jau
nimo centras, kuriame buvo 
komunistų partijos pareigūnai. 
Tada GoYnulka buvo pavarytas 
iš sekretoriaus pareigų, o jo vie
tą užėmė E. Gierakas. Panašiu 
būdu dabar buvo pašalintas E. 
Gierekas, o jo vietą užėmė Sta- 

Į nislaw Kania. Jis žino, kad ir jo

TEL AVIVAS. — Izraelio j teisingumo ministerį, kuris, vyk- 
luiišr^ijo^jpini^ęrija praneša, j dydąmas Maskvos įsakymus, 
kad žymiąi .sumąžėjO.^įjįigrantų) buvo pasišovęs “pamokyti strei- 
skaičius. Jis yra pats mažiau-1 kuojančius darbininkus”. '■ .... ..... j

I iKonįunistų aukoms pagerbti 
į. zręiaklingas paminklas
Dencigo darbininkai, paskel- ; 

be .streiką, reikalavo, kad Gie
rekas leistų darbininkams pa
statyti prieš 10 metų žuvusiems 
darbininkams paminklą. Tuo 
metu komunistas Mieczyslaw 
Gomulka, Lenkijos komunistų 
partijos sekretorius, liepė ka-

sias 12 frietų laikotarpyje ir šie-1 . 
kia tik apie* 1,000 asmenų per Į 
mėnesf. MŠyi
vyko tik 946 žydai, tuo tarpu 
prieš, metus tą mėnesį jų buvo 
1,282.

Svarbiausia imigracijc's suma
žėjimo priežastimi laikoma da
bartinis darbo trūkumas ir 
varžtai išvykti iš Sovietų Sąjun
gos. 1979 m. Izraelin imigravoAGAVAI--.** *

28,000 asmenų, kurių 12,000 iš-į r^aiys į 
vyko į kitus kraštus.

mėnesių Izraelin 
19,230 asmenų.

11 
tik

šįmet per 
imigravo

NUBAUDĖ DU FBI 
PAREIGŪNUS

JAV Distrikto teismas nubau
dė piniginėmis baudomis du 
FBI pareigūnus už leidimą tar
nautojams įsiveržti į privačius 
butus. Buvęs FBI direktoriaus 
J. Edgar Hooverio asistentas 
\V. Mark Felt nubaustas $5 000 Į likimas bus toks pats, jeigu jis
bauda, o žinių tarnybos virši
ninkas Edward S. Miller nu
baustas $3;500.

— Branif ir Eastern lėktuvų 
bendrovės pradėjo pasitarimus 
susijungti. Abi bendrovės pas
kutiniu ųietu. .turėjo nuostolių. 
Branif bendrovėje dirba 11,500 
tarnautojų, o Eastern — 39,000.

— Saudi Arabija 82 pakėlė 
naftos statinės kainą. .

MILTON OBOTE — UGAN
DOS PREZIDENTAS

KAMPALA, Uganda. — Mil
ton Obote pirmadienį buvo pri
saikdintas Ugandos prezidentu, 
.lis jau antrą kartą prisaikdintas 
šioms pareigoms. I ygiai prieš 
9 metus jis ėjo prezidento pa
reigas Ugandoje, bet tuo metu 
keli Ugandos karininkai paėmė 
krašto valdžią, d prezidentas 
buvo laimingas, kad jis laiku 
pajėgė pabėgti į užsienį. Obotę 
tada nuvertė Idi Amin, kuris pa
siskelbė Ugandvs prezidentu.

eis kovoti prieš Lenkijos darbi
ninkus. Kania nutarė naudoti ki
tokį metodą.

Gierekas ir komunistinės vai-! 
džids atstovai jau anksčiau ne 
tik leido darbininkams statyti 
užmuštiems pagerbti paminklą, 
bet jie prižadėjo padėti tą pa
minklą ir pastatyti. Bet uosto 
ir laivų statybos darbininkai ne
laukė leidimo paminklui statyti, rusai žinotų, kam lenkai pa- 
Jie paskyrė pinigų, išliejo pa- minkius stato ir apie įsiveržimą 
matus ir pradėjo statybos dar- į Lenkiją nsbegajvdtų.

bą. Vieni norėjo pastatyti pa
minklą dar prieš galimą rusų 
įsiveržimą. Jie bijojo, kad va
liau komunistai gali neleisti sta
tyti paminklo žuvusiems darbi
ninkams pagerbti. Kiti norėjo 
greičiau paminklą statyti, kad



PASTURLAKAI

MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto RIMAS NERJMAVICIUS

ŠMEIŽIKAS IR GYVATĖ

Be reikalo apie velnius kalbos eina, 
Būk teisingumas jiems neapeina;
Vienok ir jie teisybės prisilaiko.
Ši pasakėčia teigimą tą palaiko.

jį;

Pragaro eitynėse, iškilmių metu, 
Du įnamiai: gyvatė su šmeižiku 
Viens kitam pirmumo užleisti nenorėjo 
Ir ginčytis pradėjo,
Kuris jų pirmas turi eitynėse žygiuoti.
Ten pirmenybę tas turėjo,
Kas daugiausia nusidėjo.
Kad įrodyt savo pranašumą,
Šmeižikas atskleidė savo nuodėmių gausumą
Ir gyvatei ilgai dar apie tai kalbėjo.
0 gyvatė nei klausyti jojo nenorėjo;
Ji šnypštė, kad ji skriaudos negal pakelti,
Nes ji moka geriau už jį įgelti,
Ir stengėsi pralenkti jos varžovą,
Kuris jau beveik pralaimėjo kovą,
Nes jos užpakalyje paliko.
Bet Liuciferiui tas nepatiko;
Jis šmeižiko nuopelnus gerai pažino
Ir gyvatę atgal grąžino,

. Jai pasakęs: “Nors nuopelnus tavo pripažįstu, 
Bet pirmenybę jam atiduodamas aš neklystu. 
Tu pikta, geluonis tavo neša mirti ;
Užtai turėjau gerą vietą tau pragare paskirti.
Tačiau tavo pavojus gresia tik tiems, kurie arti, 
Ir negali tu niekam įgelti, kas randasi toli.
O piktas liežuvis mūs šmeižiko
Siekia visus, kas jam netiko. _
Nei jūros, mgjjalnai’' jų nepaslėps nuo apkabos ;
Tai vertingesnis^ nėra kalbos.
Todėl‘šliaužk tu paskui jįjį, nėmurmėk,"
Ir nuolat pirmą vietą jam užleidinėk”.

Vytautas Petraitis, PASAKĖČIOS pagal Krylo
vą, 217 psl., gaunamos Naųjįense. Kaina $3.

Vyras: — Kai aš numirsiu 
ir nianęs nebebus, tu niekuo- tei. 
met nebegausi kito vyro, kaip 
aš.

Žmona: - Taip, tai 
toks skirtumas.

Teisėjas: — Koks kaltini- 
šioksf nias?

Policininkas: — Girtas, po
ne.

Teisėjas 
tinanias priėmimu vogių daik 
tų. Ar tamsta žinojai, kad jie 
buvo vogti?

Kaltinamasis: —Aš daviau 
dešimts šilingų už juos, Jei 
aš būčiau žinojęs, jog jie vog
ti, aš nebūčiau davęs daugiau 
daip du.

— Tamsta esi kai- Teisėjas (Į suimtąjį):—Kaip 
tamsios pavardė?

Suimtasis Džonas Gunn 
(šautuvas).

Teisėjas:^ 
paleidžiu tamstą šį 
tamsta neturi būti

Gerai, Gunn, ;
kartą, bet 
užtaisytas

— Koks gražus kailinis 
bas; kiek jis kainavo?

— Tik viena bučki.
— Kurį tamsta davei I 

stos vvrui?

rū-

lam-

ir ❖ «

Vaikas (autobuse 
tanią žmogų): —

į ucpažU

Molina Nutilk, brangusis. 
• Tai ne tėvelis. Tai džetelmc 
nas.

Ali Wood sakot “Nuo plėšikų 
Apsiginti nėr bėdos, 
Kas be kelnių ir skatiko 
Vaikštinėtų be gėdos?...”

Gaila, toji teorema 
Nebetinka čia pas mus. 
šauna gatvėje kiekvieną, 
Kas be kelnių tik paklius.

*
Gėriau vyną, gėriau alų. 
Gėriau arielkėlę, 
O sutikęs alvudielę. 
Traukiau dainužėlę...

*
. Ten Mikuckis su Olseika 

Jau “Pobieda” važinėjas; 
Meškai padus laižyl sveika, 
Kol palankus pučia vėjas.

Juk visi gerai supranta 
Dėl ko visa tai įvyko, 
Mat, “Moskvičiaus” pons Ka- 

[manta 
Iš “Rodinos” vis dar tyko. ..

*
Uniformos šviečia gražios: 
Laipsniai, kryžiai ir medaliai. 
Tik sieloj kartus miražas, 
Esantiems tremties nedalioj.

T. N.

Bankininkas:—Aš nieko ne
galiu lamstai duoti, aš turiu 
pakankamai neturtingu gimi
nių— mano brolis Rainavo 
man daug pinigų.

Elgeta:—Bet tamstos broli* 
sakė man, kad jis niekuomet 
nieko iš tamstos nėra ga
vęs. «

Bankininkas:- — Gepei jeigu 
aš nieko nedaviau savo bro- 
lui, ar tamsta manai, kad aš 
duosiu ką nors tamstai?

Z .*
Dailininkas: “Kaip tamsta 

supranti sakydamas, jog ma
no paveikslas “Galėjo būti 
blogesnis”.

Kritikas: — Gerai, kadangi 
tas nepatenkina tamstos, aš 
atsiimu ir sakau, jog jis nega
lėję, būti blogesnis.

* *
—-Ar tamstos šuo geras žiur

kėms?
— Aš taip manau — jos ėda 

iš to paties indo.
*

— Tamsta visai ne toks, 
ki aš vaizdavausi žentą.

— Bet tamsta esi kaip 
duosiu ka nors tamstai? 
va usi.

*
ko-

tik

šeimininkė: — Mes turime 
aš} praplatinti garažo duris.

šoferis: — Bet jos pakanka
mai plačios — vežimas pra
eis.

šeimininkas: -- Taip, bet 
mano žmona gavo važinėjimo 
leidimą vakar. 

* *
Ji: — Kuomet knyga pasidaro 

klasiška?
Jis: — Kai žmonės, kurie jos 

neskaitė, ima sakyti, kad skaitė.
— Kodėl tu sakei Jonui, jog 

tu vedei mane todėl, kad aš esu 
puiki virėja? Aš negaliu išvir
ti bulvių.

— Bet man vistiek reikėjo kuo 
nors pasiteisinti.

— Sveikas, Maiki! Seniai mu- 
durn’bėšiveizėjonie. Ką gero ži
nai? i '

— -Labas, Tėvel Nieko- gero 
nėra,m blogo daug.

— Kodėl blogo? Kalėdos jau 
nebe už marių? reikia tik džiaug 
tis. Visi laukia Kalėdų, ir dova
nų.—-. -

-rį’ Kai kam dovanas duoda 
ir be Kalėdų. Kalėdos ateis ir 
praeik o bėdos buvo lr bus.

— Maiki, tu nesupranti, ką aš 
norėjau pasakyti. Girdėjau, kad 
fondas, dovanas dalina tiktai me
dalių dar nedalina. Ką tu ma
nai, Maiki, jeigu . paprašyčiau, 
gal ir man . duotų kokį tūkstan
tėlį. Juk aš buyau generolas iki 
užtarnautos pensijos. Turiu ge
nerolo uniform 4 kardą prie šo
no ir nušutusį, medalįr - , -

— Tu, tėve.- nesupranti, kad 
premijas skiria tik savo fronto 
bičiuliams, nebūtinai už. kokį 
ypatingą pasižymėjimą. Paban
dyk tu, Tėve, .gauti. — špygą 
gausi.

— Tai už ką duoda?
— Todėl, kad pinigų turi. Bet 

neduoda kam reikėtų duoti- 
Pav., kai Čiurlionio , Galerijos. 
Ine. vadovybė kreipėsi į Lietu
vių Fondą, prašydama, paramos, 
tai nė cento negavo. Geros .va
lios žmonės susidėjo ir nupirko 
a. a. dailininke Povilo Puzino 
apie 20 vertingų paveikslų. Prie- 
plakų prie Fondo labai daug. 
Net visokių “kultūrai kelti” ko
mitetų atsirado, tariamai gelbė 
ti lietuvių men§ anot k. brd. nuo 
visokių “diletantiškų apsišaukė-

DEL ETIKOS
Žinia, kaikuriems draugams šitas žodis nėra žino

mas — etika.
I Kurie nekurie draugai,“ ne be to, mano, kad tatai 
kažkoks ispaniškas triaugštis žodeliūkštis. Bet šitai 
ne taip, brangieji draugai. Šitai pusėtinai geras, 
simpatiškas žodis. Jį netgi vartoja kaikuriuose susirin
kimuose. Netgi sako: sąjunginė etika.

O jis reiškia, na, tarsi, lyg ir, sakysim, — elgesys ' 
arba tikslus santykiavimas. O, pagaliau, velnias jį su
voks!! Labai jau suktas žodis. 0 svarbiausia, įvairiai 
jis suprantamas. Vienose vietose taip, kitose — šitaip. 
O, pavyzdžiui, Žametčino cukraus įmonė ir visiškai kvai
lai supranta. Čia pat papasakosiu apie šią įmonę. Vis
ką išgiedosim.

Laikykitės, brolužiai! Prasideda.
Kartą sunki nedalia šią įmonę ištiko. Galima sa

kyti, mylimąjį viršininką ir draugą direktorių Grigorijų 
Federovičių Karataevą į kitą įmonę nukėlė. Ir būtent— 
pas boriniškius. Zametčiniečiai labai sielojosi,

— Brolužiai, — sako, — reikia nors pagerbti šio 
brangaus direktoriaus išėjimą. Imkite, draugai, ir įtei
kite jam širdingą adresą, pažymėdami, taip Rakant, 
visas brangiausias jojo ypatybes.

Sutarė. Ir nepranešdami zavkomui (įmonės komi
tetas) ėmė ir parašė: “Didžiai gerbiamas... Jūs — šita

sai, kuris... Atidavėt jėgas... Sunkios sąlygos... Mes ne
sekome... Linkime... Ilgiausių metų...” Ir kita į šitai 
{panašu. Parašė ir įteikė.

— Dėkm, Maiki, kad tu mane, Grigorijus Federovičius perskaitė ir vos neapsiaša- 
aiškiau, kad kažkuo kvepia. Tu,j.r0J°- PasJeP* ,adreSžl kisenen, draugiškai atsisveikino 
kaip mokytas, viską žinai. Man 1 B išvyko į Borinsko įmonę.
sunkiau orientuotis tokioje poli-j Čia visa tai ir prasideda. Sužinojo apie šį adresą 
tikoje. Bet dar noriu tavęs pa- i Žametčino zavkomas ir skubiai sušaukė susirinkimą.
klausti. Už ką Fondo premiją ga 
vo Visgirtas?

— Tai jau anksčiau pasakiau, 
kad fondai pinigus dalina tik 
savo bičiuliams, bendradarbiau- 
terams, pav., Ičokui Merui tūks
tantinę davė už pornografinį 
romaną “Striptizą”. Ar ne fak
tas? Į vilnių vaikus vežioja, ta
riamai lietuvių kalbos pamoky
ti Kapsuko universitete. Visa 
tai daroma akims dumti nesusi
pratėliams lietuviams ameriko
nams.

— Vaike, aš tave turiu pagirti, 
kad tu politikoje esi smart.

— Dėkui, Tėve. Bet ne viskas, j 
Bendradarbiautojai su okupantu | 
nori Altą ir Vliką likviduoti.

‘šios patriotinės organizacijos ti — šitai priešinga sąjunginei etikai.
mes jums dar udegą pririesim.

O patsai Grigorijus Federovičius patyliukais dū
sauja:

— Brolužiai, — sako. — O aš čia kuo dėtas? Aš gi 
etikai nepriešingas. Pasiimkite viską atgalios. Tegu 
jus biesas 1 ' ? t

Štai čia, piliečiai, ir susigaudykit. Vienas nedidelis 
žodis, o kaip jisai suprantamas įvairiose apskrityse! O 
Mes, Leningrado apskrities, visiškai dėl to nuvokos ne
tekom. 0 maskviečiai, pavyzdžiui, neneteko. Ir kalba
ma, kad net sukrininkų CK (Centro Komitetas) atlei
do Zameitčino prezdzakomą (įmonės komiteto pirmi
ninką) dėl nukrypimo nuo sąjunginės etikos. ' <

Ana kaip!
O ką apie šį žodi galvoja Dorogabuže — nežinia. 

Visų greičiausiai — nieko. Jų, vienok, šis žodis nepa- 
isekė. Na, gal ir geriau šitaip.

(M. Zoščenko, Satyrinės Novelės, 200 psl., 
kaina $2, gaunamos Naujienose.)

Ir susirinkime paskelbė: Visokių adresų ir atestatų iš
davimas gali būti atliekamas tiktai zavkomo, kaipo są
junginės organizacijos, šiuo atveju jūs prasilenkėt su 
sąjungine etika. Reikia pareikalautu kad adresą grą
žintų. Čia pradėta kukliai pri^^gą nuomonę reikšti, 
vadinasi, kuris gi čia atestąįs^F Juk tai lyg į albumą 
atminčiai būtų įrašyta.

Nei kokių atsikirtimų ząvkomas nesiteikė .klausy
ti ir per Borinsko zavkomą pareikalavo C v t I

— Grąžinti atsitiktinai. išduotą • adresą. Štai čia 
viskas ir prasidėjo.

Zametčiniečiai rėkia:
— .Atiduokit adresą 1 Nes„ juk, atviras } sąjunginės 

etikos pažeidimas. ’ .
Borinskiečiai atsako::
— Adreso neatiduosim. Adresą atgalios atidavipė-

Ir už įžeidimą•> vjiems kaip kaulas gerklėje.
— Juk Altas ir Vlikas Lietu

vą vaduoja.
— Užtat ir nori likviduoti.
— Tu, Maiki, man ir galvą su 

sukai. Kitą kartą būtų geriau 
pasišnekėti apie šventus daly
kus. Matai, komunistai Lietuvo
je draudžia Dievą garbinti, baž
nyčias uždarinėja.

— Gerai. Tėve, pasikalbėsime.
— Na tai iki kito pasiveizėji- 

mo, Maiki.
— Lik sveikas, Tėve.

NEKALTYBĖS ĮRODYMAS

Ūkininkas I: Tai tu. Laury
nai pili vandeni į pieną?

Ūkininkas II: O tu ar nepi
li?

Ūkininkas I: Ne, aš pirmą 
Įpilu vandenį, o paskui pieną.

Ūkininkas II: Tai koks čia 
skirtumas?

Ūkininkas I: Skirtumas di
delis. Aš galiu teisme prisiek
ti, kad į pieną vandens ne
pilu.Mokytojas (i mokinį): “Hol- 

šteinai, sudėk žodi bananas”.
Mokinys- “B a-n-a-n-a-nn-an 

a. . . Aš žinau kaip ;j sudėti, bet 
aš nežinau kuomet sustoti”.

i T

A +

% & $
— Tamsta negerai atrodai.
— Na, aš ką tik buvau be 

sąmonės 8-nias valandas.
— Vaje! Kas gi atsitiko?
— Nieko—aš tik miegojau.

F»

‘1 "Ai X*-'

ERA — LYGYBĖ

Prote*hk)j am prieš tarnybą 
Kariškuose daliniuose;
Vyrai gal žūl už tėvynę. 
Mes pozuosime baruose. 
Playboy idėja mums tinka: 
Ir nagučiai ir ragučiai, 
O ant jųjų šviežias tinkas — 
GlamonėsiI.. . mus, vyručiai. 
Tamsiuos klubuos ar baruose 
Nepamiršim kareivėlius. 
Būsim visad pasiruošę 
Poį)Oz,ug'I Im> slanikėlių.
Nepaslaptis ir nedyves 
Jūs darysit ofenzyvą. 
Merginų būrys “AKTYVAS” 
Apgins savąjį, ‘ Tramplyną”. 
Ni škimc^ 'aękirhįi pakėlę 
Kovos siinixdi “striptizą", 
Kurkim.,t<ikjj.-ir. ritmylię 

kautynių fanatizmą...
Teklė Nudinskailė

DANGUOLĘ' DAINUOJA IR DEJUOJA
Tokią dieną, kai lietingam orui esant, ' 
Šventasis Petras tikrins sąskaitą, knygas, 
Ir randa vienje iš jų smulkiu raštu įrašyta — 
kad mergaitė vardu Petra-Emestina, 
(prieš daug metų) — 
elgėsi blogai su binokliais.
Dėdė Jonas jai tuos binoklius buvo dovanojęs, 
idant turėtų su kuo stebėti — debesis, 
paukščius, žuvis:
vabalus.
Bet jų pasislėpusi kriaušių sode, 
(kartu su broliukais), 
žiūrėdavo per gerai apšviestą langą — 
kaip dėdė Jonas daro mankštą apatiniuose balti

niuose.
Danguolė Sadūnaitė 2 — Naujienos, Chicago 8, !P., Wednesday. Deceiuter 17 1980



Bomba sugadino kelionių biurų 
atstovų konferenciją
Rašo Vladas Rasčiauskas

Vladas Rasčiauskas

Sekmadienį, spalio 19 d., su
sirinkome į Manilą 6,003 kelio
nių biurų atstovų. Du trečdaliai 
buvo iš Amerikos, o trečdalis 
suvažiavusių atstovų buvo iš 
Azijos, Eurdpos, Australijos.

Visi tikėjomės pažinti Filipi
nų ‘salų gyvenimą, kad galėtu
me . pradėti organizuoti turistų 
keliones į Filipinų salas. Pir
miausia mums rūpėjo pamatyti, 
ką mes galėsime Filipinų salose 
ir vandenyse žmonėms parodyti. 
Turime nustatyti, ar viešbučiai 
švarūs'ir saugūs. Turėjome pa
ragauti, ar.maistas skanus ir ge
ras. Svarbiausia, ar jis sveikas. 
Trečias labai svarbus dalykas, 
ar brangus gyvenimas Filipinų 
salose. Turėjome nustatyti, ar 
salose yra vienoda kaina vi
siems pirkėjams. Prancūzijoje, 
pavyzdžiui, viena kaina buvo 
vietos gyventojams ir keliau
jantiems prancūzams, ir visai 
kita kaina amerikiečiams. Pran
cūzai ne tik padvigubindavo 
kaifią,. bet lupdavo galimai-bran- 
giau. Jeigu užsienietis pirkėjas 
neapdairus, tai iš jo imdavo tiek, 
kiek galėdavo nulupti.

'Bet šitokiu savo elgesiu pran
cūzai patys sau pakenkė. Turis- ,

tai tik iš bėdos Prancūzijoje ap
sistodavo, o šiaip tai važiuodavo 
į Šveicariją, Ispaniją, ar kurią 
kitą vietą. Mūsų p-.reiga buvo 
patirti, kokios turizmo sąlygos 
buvo Filipinuose. Be to, mes no-į 
rėjome ne vienos kelionės, bet' 
nutiesti kelią nuolatiniam važi- ■ 
nėj linui. ’

Bomba visiems parodė, kad i 
Filipinuose nėra saugu. Mums ! 
nebuvo aišku, kodėl tie filipi- Į 
mečiai tarp savęs pykosi, bet! 
mums buvo aišku, kad Manilos' 
policija nepajėgė apsaugoti pir
mos tarptautinės kelionių biu
rų atstovų konferencijos. Di- 
džiojon salėn suleido' tūkstan
čius atvažiavusių svečių, bet ne
pajėgė įvesti reikalingo saugu
mo. Bomba sprogo pirmos kon-; 
ferencijos metu, kai aukščiausi 
Filipinų pareigūnai davė pirmas

Vyčių šokėjai

klausimą išaiškinti. Jie tarėsi su 
‘ pačiu prezidentu ir policijos va
dais, kad išaiškintų tikras bom- 

žinias apie turizmo sąlygas Fili- ' b^ .sprogdinimo priežastis. At-; 
pinų salose. į r°dė, kad los priežastys buvo

Visi atvykusieji turėjom laiku aiškios, bet vėliau tas “aišku-
būti didžiojoje konferencijos sa- rnas nebuvo toks aiškus.
leje. Atvykus krašto preziden- Keista buvo, kad tokie drly
tui su žmona, visos durys buvct kai mieste atsitinka, nes Mani- 
užiakintos, kad niekas įšalę ne-j]oje ne veikė šio ■ d-d.-lio 
Įsiveržtų ir nepasikėsintų prieš i mies{o policijos saugumas, bet 
prezidentą. Prezidentas baigė, ^.ja i,uvo ir karo vadovybės at- 
turiningą kalbą, o kai pradėjo Į siųstieji kariai, nes Maniloje 
rodyti istorinius filipiniečių pa-Į buvo įvestas karo stcv-s. Pats 
veikslus, tai Įvyko didelis spro- i 
girnas.

Daugelis suvažiavusių atstovų i 
viską metė ir pirmu lėktuvu iš 
skrido iš Filipinų. Kas negalėjo j fįe nori nuversti prezidento F. 
išskristi tą patį sekmadienio va
karą, tai išskrido pirmadienį.

Mes patyrėme, 1_________  _
dovybė posėdžiavo visą naktį. ‘ ka* kuriose salose" daug stipres- 
Ne tik pirmininkas Stone, bet irjni> negu pačioje Maniloje. Yra

Į tokių vietų, kur maištininkai 
valdo ištisus miestelius.

Pirmadienį popiet pats prezi-

prezidentas ji įvedė, kad t.iu’.š 
inadariai neardytų tvarkos.

Pirmadienio rytą p.a:šk,*jo 
kad bombą dėjo teroristai, ku-

Marcos vvriausvbe ir valdyti ne 
tik Manilą, bet visas Filipinų sa- 

kad ASTos va-1 *as- Paaiškėjo, kad maištininkai

visi valdybos nariai, įvairių ko
misijų pirmininkai turėjo išaiš
kintų- kas čia atsitiko, kas galė
jo bcmb5 mesti>ir kuriais su-i dentas padarė viešą"~paiSi- 
m Ari n ic ii hiix-zx Imoln Iro ’ -metimais ji buvo paleista, kada'ma, kuriame apgaifestavo už- 
didelė suvažiavusiųjų dauguma muštus ir sužeistus atvvkusius 
tiktai gero norėjo filipiniečiams. j turizmo biury atstovus ir pa_ 
ASTos vadovybė norėjo šitą’ smerkė bombų gamintojus bei

sprogdintojus. Jis užtikrino, kad

nes patys svarbiausieji teroris
tai jau suimti.

Mums buvo malonu girdėti 
| tokius užtikrinančius žodžius, 
nes nežinojome, ar konferencija 
bus tęsiama ar teks ją nu- 

R; Visi lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas-trauk,i- .V1.
savo asmeniška dėmesį, gerai su jomis susipa- Genausi? pareiškimą padare 
žinti ir jas užsisakyti.
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS 
TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU, 
NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MENESIUS

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS
UŽ DEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN 

CIAMOS TREČDALĮ METŲ!

Geriausią pareiškimą padarė 
generolas Prospero Olivas, visos 
Manilos srities karo komendan
tas. Jis pareiškė, kad bombą at
nešė ir išsprogdino teroristai ne

1 Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus į plati* 
nimo vajaus talką! 

Prenumerato* pratęsimo, užsakymu, bei galimu akaltytojų 
pikliais prašom* pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis. į

1739 S. HALSTED ST 
CHICAGO, IL 60608

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

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

, kuria

Spontoriau* pavardė, vardas Ir vietovė -------------------------------

• PU tinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudu 11 
Naujienų pastangas, praiau jas siuntinėti ui pridedamus —.— dok 
Pavardė ir vardas------- -----------------------------------------------------
Adresas -------- ----- ----- - ------------------------------------------------------

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

Beg. Lietuviu Bendruomenės 
Tarybos suvažiavimas

V

at--

Lietuvių Prekybos Rūmų susirinkimas 
Science and Industry muziejuje

Gruodžio 5 d. vakare Lietuvių muziejaus vadovybę sveikinant 
Prekybos Rūmų nariai susirin
ko Į Science & Industry muzie
jų, kur buvo išpildyta graži ka
lėdinė programa. Visa tai buvo 
skirta lietuvių tautos pasiro
dymui.

7:30 vai. išgirdom scenoje

ramuoliai, kurie nebando bend
romis jėgomis ieškoti gerovės ir 
ramybės visiems krašto gyven
tojams, bet-ieško būdų pakenk
ti dabartinei vyriausybei.

. Generolas Olivas perskaitė 30 
suimtų politinių teroristų var
dus, pranešė, kad jie jau kalė
jime. Jie prisipažino, kad bom
bą jie įnešė į Konferencjų salę 
ir ją išsprcfgdino. Salėje buvo 
keturi -užmušti ir 11 sužeistų. 
Visiems suteiktą-'- pagalba, jie 
paskubomis nuvežti į ligonines.

Generolas Olivas patarė turiz
mo bendrovių atstovams pasi
likti. Jis garantavo konferenci
jai reikalingą ramybę. Jis užtik
rino visiems ’ atstovams, kad 
niekas bombų daugiau neįneš Į 
salę ir kareiviai apsaugos atvy
kusius svečius.

Jis mums pranešė, kad Filipi
nų karinė ir transporto aviacija 
yra pasiruošusios nemokamai 
nuvežti svečius Į bet kurią salą, 
kad galėtų pamatyti jų neapsa- 
ko'mą gamtos grožį, o salų vieš
bučiai kviečia Į svečius visus tu
ristus. Generolas nuoširdžiai 
kvietė visus atstovus pasilikti ir 
pažinti Filipinų salas.

(Bus daugiau)

Linksmu Kalėdų švenčių ir laimingų Nauj’ų 
visiems savo kostumeriams ir draugams linki 
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MR. ir SŪNUS PAUL PUTRIM
BUČERNĖ ir GROSERNĖ

1446 South 49th Ct. Cicero, III. 60650
Phone: Olympic 2-7529

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

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

Atdara šiokiadieniais nuo

Tel. 476-2206

liėjuai U apaudoa ir galima gauti knygų nnkojv

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Dr, Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuviu poetin
gas daryti ftakoa j kvaito politiką- 102 p*I. Kaina fl^6.

Knygos bus iiriųsto*, jei 11-50 čekis arba Money Orderis 
bus pailųttai tokiu adresu: 

NAUJIENOS,
S7M 5*. HalstH St, Chfc*c«, TU-

lietuvius. Tūkstantinė minia 
jau laukė programos pradžios. 
Dauguma jų buvo' svetimtau
čiai. Programos vedėjas buvo 
visų mūsų žinomas Frank Zapo- 
lis. Pasirodė puošnus ir spalvin
gas, tautiniais rūbais'pasipuošęs, 
Vyčių choras su vadovu Faustu 
Strolia. Choras puikiai giedojo 
Kalėdų giesmes ir įvairias melo
dijas, daugumoj sukurtas paties 
mokytojo Fausto Strolios. Alvi
na Giedraitienė, aukštuoju bal
su, puikiai atliko solo: “Dekite 
žvakutes” ir “Kalėdų Kūdikė
lis” — Fausto Strolios.

Buvo suvaidinta “Lietuviškos 
Kūčios”, kurias parašė Lietuvos 
gen. konsule Juzė Daužvardienė. 
Ponia Daužvardienė buvo pri
statyta ir sutikta katutėmis. 
Vaidinimo roles gerai išpildė: 
tėvd — Ewald Badaviėh, moti
nos — Alviria Giedraitiene, Ka
lėdų Senelio — John Radavich. 
Gi jaunieji šeimos nariai žaidė 
ir būrė įvairias laimes. Gaila, 
kad gražuolė Marytė paliko sen
merge.

Žavingai šoko jaunutė baleri
na Michelle — Snieguolę, Bal
tą Karalaitę. Gražiai pasirodė 
Prekybos Bumų stipendininkė 
Linda Buzga su daina, pati gita
ra pritardama.

Sekė tautiniai šokiai, ilgame
čio mokytojo Frank Zapolio va- 
dovybėje. Didžiulė šokėjų grupė 
žavingai išpildė visą eilę tauti- M 
nių šokių, žiūrovai be paliovos 
plojo, užgirdanti puikų lietuvių £> 
pasirodymą. Dar gi teko sušnek- 
h" su svetimtautėmis moterimis, 
kurios buvo pasipuošę gintarais 

• ir jais didžiavosi..; fix
Miela buvo matyti šokėjų tar- m 

pe ir keletą Prekybos Rūmų na- 
rių dukrų bei anūkų. •,

Tai buvo gražus vakaras.^ Mū
sų didžiulė atstovė, šiaudinukais 
turtingai išpuošta lietuviška eg
lutė, stovėjo tarpe kitų tautų 
žėrinčių eglučių...

Lietuviai džiaugėsi ir didžia
vosi Didelę pagarba visiems at- 
likusiems šią puikią programą, 
o tud labiau toms pasišventu-

Suvažiavimas įvyko Liet. Tau
tiniuose namuose. Gruodžio 13 d. 
10:30 vai. tarybos pirmininkas 
A. Juškevičius įvadine kalba 
pradėjo suvažiavimą. Į garbės 
prezidiumą pakvietė dr. Z. Da
nilevičių, kan. V. Zakarauską, 
dr. V. Plioplį, dr. V. Dargį, E. 
Mikužiūtę, A. Kučį, inž. D. Ado
maitį ir dr. V. Balčiūną.

Invokaciją sukalbėjo kan. 
Zakarauskas.

-Mirusieji pagerbti minutės 
sistojimu.

Į darbo prezidiumą pakviesti: 
V. Rutkauskas ir Ig. Petrauskas- 
Į sekretoriatą pakviesta: L. Du< 
bauskienė, D. Liepienė, V. Po-, 
cius ir Ant. Repšienė. Kūčių pa- 

«, rengimo komisija: A. Repšienė 
ir Z. Juškevičienė.

Registracijos komisija: St. 
Kaulėnienė, St. Pranckevičius ir 
J. Bagdžius.

I Svezkinimai." ALTo- vardu 
sveikino E. Mikuži ūtė. Kadangi, 
dr. K- Šidlauskas r dalyvauja 
VLIKo suvažiavime, tai " E. Mi- 
kužiūtei tenka sveikinti. Pami
nėjo demonstracijas, kur lenkai 
buvo palaikyti kovoje su Sovie
tais. Aktyviai įsijungė- R. Liet. 
B-nė. Plakatus parengė p-lė R. 
Tričytė. Amerikos spauda pla
čiai paminėjo. Be to, E. Mikužiū- 
tė sveikino Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje vardu.

P. šernas ■ sveikino, ALTo 
Rockfordo skyriaus vardu; K. 
Povilaitis — Liet.. Darbo federa
cijos vardu; V. Prūsas — “San
daros” laikraščio vardu; A. Pleš
kys — Spaudos klubo vardu;

šioms lietuvėms, kurios per eilę 
metų dabina lietuvišką eglutę.

Tikrai turi kuo gailėtis tie, ku
riems nepavyko dalyvauti š’cje 
taip nuostabiai puikioje šven
tėje. Teodora Kuzas ;
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This remarkable 
tablet gives 
aspirin relief, 
yet protects 
against stomach 
upset. ,

Ecotrin
DUENTRIC COATED ASPIRIN

♦^arthritis

J. Balčiūnas —Laisvosios Lietu
vos vardu; inž. St. Dubauskui 
išvykus, R. Liet. B-nės Apyg. 
vardu sve.kino V. Prūsas; V. 
Pocius—R. Liet. B-nės Bridge-; 
porto apyl. vardu; St. Prąncke- 
vičius — RLB Cicero apyl. var
du; K. Čiurinskas — Indianos 
RLB vardu; Ig. Petrauskas —• 
Marquette Parko apyl. vardu;j 
St. Mikužis — Rockfordo RLB' 
vardu; M. Rudienė — BALFoįĮ 
centro v-bos vardu; St. Juškė-i 
nas — Naujienų vardu; A. Ku-> 
čys — žurnalo “Varpas” vardu;; 
A. Repšienė — Melrose Parko- 
RLB vardu.
: Raštu sveikino: gener. konsu-.- 
lė J. Daužvardienė, dr. St. Atko-; 
čiūnas, Cicero ALTo skyr. pirm.,; 
ir J. Smailys — Nebraskos RLB' 
pirm. i

Praeitų metų prcftokplą per-' 
skaitė D. Tričienė. Pasisakė^ 
Brusokienė. Pirm. V. Butkaus-? 
kas prašė .’suderinti protokolui 
redakciją. Protokolas priimtas^

Prie spaudos stalo sėdėjo: Z4 
Juškevičienė, K. Tautkus, St.‘ 
Juškėnas, A. Pleškys, V. Prūsas: 
ir , K. Povilaitis. • \

-Po to pinnininkavimą perėmė. 
Ig. Petrauskas. . .

Sekė dr. V; Plioplio paskaita.' 
Paskaita buvo aktuali ir įdomi, 
plojimais, pertraukta. . \

12 vai. padaryta vienai valan
dai pietų pertrauka. Skanūs pie
tūs. Kaina $5.

Gautas sveikinimas raštu — 
Liet. Krikšč; Demokratų. S-g<fi; 
Centro' valdybos vardu sveikino; 
Ad. Viliušis. Prel. M. Krupavi-j 
eiūs pagerbtas minutės atsistok

i 
■: Registracijos komisijos vardu; 
p. Št. Kaulėnienė prasešė, kad; 
dalyvauja. 66 atstovai ir 10 sve-‘ 
čių. ■ \ :

(Nekelta į penktą puslapį);

vietoj kalėdinių atvirukų, skirdamos NAUJIENOMS auką,
ŽIEMOS ŠVENČIŲ — KALĖDŲ PROGA 

sveikiname Naujienų redakciją ir administraciją, 
Susivienijimo Lietuvių Amerikoje narius bei val
dybą, gimines, prietelius ir geros valios lietuvius.

Linkime visiems linksmai praleisti Kalėdų šventes 
ir laimipgai sutikti Naujuosius Metus.

Elzbieta Petkūnas ir Magdalena Reinis
Marqdette Park, Chicago

LIETUVIU TAURAGĖS KLUBAS

KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR
NAUJU METU PROGA 

sveikina savo narius ir jų draugus
KLUBO VALDYBA

1 NsvĮi«oo*| fll, Wednesday, December 17, 1980
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Žingsnis teisinga kryptimi
Kun. V.Rimšelis, dabartinis vyriausias Draugo re

daktorius, tvirtina, kad apie Draugą dažnai rašomas 
melas. Blogai, kad dideli ir rimti laikraščiai rašo melą, 
bet negerai, kai net ir mažas dienraštis parodo melą. 
Dauguma netiki, bet kai kas imą ir patiki.

Neseniai vienam dideliame laikraštyje buvo pas
kelbta toks “melas”:

“Dabar “Draugas” pergyvena, redaktorių kri
zę. Marijnai negaupą uz darbą jokio užmokesčio, 
t_k kritiką^ Kai'inari jonų kongregacija gali “Drau
gą” ekonomiškai paremti, tai negali surasti nei re- 

;< daktarių, nei gerų administratorių”
: ’ (Draugas, 1980 m. gr. 1 d., 6 psl.)

Tai aiškus dąįk.tas,.. kad už kelių mėnesių bus me
las, ypač jeigu “mąžaš laikraštėlis” tą melą paskelbs. 
Rimti žmnės šiam, melui, kaip, kūn. Rimšelis sako, ne
palikęs, bet atsiras ir tokių, kurie patikės.

Tvirtiname, kad Draugas prieš pęnkęris metus 
buvo melą rašęs apie Amerikos prezidentą ir popiežiaus 
atstovą. Buvo tvirtinama, kad jie antrą kartą- patvirti- 
no Lietuvos anekciją, ir kad tie du galingų valstybių 
vyrai už Judo grašius Pabaltijo valstybes pardavė. Tą 
“pardavimą” kelis kartus pakartojus, gal atsiras žmo
nių, kurie tuo melu patikės. Didžiausia nelaimė, kad 
tuo melu netiki ir tą'męlą pranešu šieji:

Mes tikime, kad Draugas pergyvena didelę redąk- 
torių krizę. Patys įtakingiausi Draugo leidėjai netin
kamus ir nuostolius “Drąųgo”' redakcijai nešusius re 
daktorius atleido ir- visomis prięmonėmis ieško naujų. 
Jiems reikalingi nauji žomnės. Pageidautina jaunesni, 
bet kalbinama ir vyresnieji, nes norima, kad jie supras
tų laiko dvasią ir būtų naudingi ne tik marijonams, 
ir bendrovei, kurią marijonai turi išlaikyti.

Vyresnieji patys pasakojasi, kad jau pasamdė 
keturis jaunus vyrus ir moteris. Jauni redaktoriai 
bai geri, bet jie neturi patyrimo, tai didęlės naudos

bet

Uku žingsniuoja. Daug blogiau, kai plunksna išdžiūsta 
ir nerašo.

Apie naujai pasirodžiusias plųnksnąs būtų -sunku 
ką pasakyti. Jie rašo apie bėgamuosius reikalus. Juos 
samdžiusieji jau yra suskubę 4u ątlęįsti- Plunksnos tu
ri rašalo, galėtų rašyti, bet tas rąšyipąs ganą lėkštas, 
neturi drąsos, mažai skaitė, dąr mažiau Pajėgią rąžytį. 
Nekokias mintis apverstas iš kito galo. Nępąjėgia 
įžiūrėti, kas mataškuoja ąpąČioję įr kas linguoja 
viršuje.

Šios dienos Drauge su įžanginiu, fįehįutąvo jaunuo
lis Mykolas Dranga. Jis dar jaunas, b0- jis įąų turi šio
kios tokios patirties. Jis moka lepgvai plunksną ve
džioti ir turi reikalingos drąsęs bęt kurią temą iš nau
jo kelti ir turimas žinias paskelbti. Jeigu Drunga yrą vie
nas tų 4 švietėjų ir rengiamasi jį įtrąukti į redakcijos są
statą, tų rašėjų, smums atrodo, kad žengtas teįsingąs 
žingsnis.'

Šios dienos įžanginis aiškiai raękų kąd Drunga yrą 
apsiskaitęs, drąsus ir labai greitai orięntujasi kasdie- 
miniuose dalykuose. Savo pirmąjį įžanginį Drunga pa
vadino “Pavojai ir palaimos”. >Ąpię abi. temas jis ?yra 
daug skaitęs ir galėtų dąug- daųįau apie jąs pasakyti. 
Vienuoliams, seniems Draugo skaitytojams ir Drau
go susirūpinusiems daktarams .šios temos visai nežino
mos. Apie 'tas temaą?vieną kitą t dalyką jie buvo, girdėję,11‘ 
bet jie viso klausimo atsidėję nebuvo studijavę. Jis Sąvo4 Dkmbkio, kardu”,; spaudoje pasi- 
temą taip pradeda:. .»

“Daugelis mūsiškių turbūt esaine nustebę, kor 
dėl estrados artisto’John Lennon mirtis taip gaiva
lingai sujudino visą spaudą, televiziją ir mases 
žmonių. Lyg būtume netekę popiežiaus arba pre
zidento. O buvo nušautas tik moderniojo “rocko” 
dainius, tiesa, tragiška, savo mirtimi palikęs net 
235 milijonų dolerių turtą.’’ * ’ , /

(Draugas-, 1980 m. gr. 16 d., 3 įisl.)
Drunga yra drąsus vyras. Jis drąsiai vienuoliams 

Draugo skaitytojams tvirtina tokį dalyką, kurio ne
buvo. Jis tvirtina, kad, turbūt esame visi nustebę, kad 
visa spauda, radija ir televizija rašo apie dainininko 
Lennno mirtį. Deja, ne visa spauda apie tą nelaimę ra
šė. Rašė komercinė spauda, nurodyta apdairios jo žmo7 
nos, geros biznierės, kuri žinojo, kad kiekviena žinią 
apie josios vyro mirtį paskatins daugelį pirkti jo įdai
nuotas plokšteles. Rašė tie, kuriems žadėjo duoti garsini
mus. Naujienos labai mažai parašė apie Lennono nušo
vimą. Nedaug apie jį buvo Drauge. Bet' Dranga tvirti
na, kad viša spauda rašė, o jis ryžosi liet įžanginį tuo. 
reikalu parašyti.

Jeigu katalikiško laikraščio redakcijos priešakyje, 
būtų sėdėjęs redaktorius katalikas, tai žinią apie hipio, 
hipišką mirtį, įvykdytą draugo ranka, būtų /numetęs, 

.į krepšį, bet kun. Rimšelis, skirdamas naują redakto
rių. Drauge visai nevienuolišką ir nekatalikišką temą 
paleido įžanginiu.

Jeigu Drąugo žmonės pradės žengti pirmą teisingą 
žingsnį, tai turėtų žengti ir antrą teisingą žingsnį. Dran
ga yra jaunas, bet jis jau turį patyrimo spaudos srity
je ir buvo pradėjęs dirbti universitetą baigusiam jau
nuoliui rimtą darbą. Drunga buvo pasižadėjęs VLIKui, 
parašyti VLlKo istoriją. O gal jis rašė ALT o istoriją? t

M. K. Čiurlionio dekoracijos eskizas jo sumanytai operai Jūratė

ėSB C

V. KAROSAS

“UNDER THE SWORD OF DAMOCLES”
* a . I. y*' i * * - t >

(KOMENTARAI)

Išejūs įšj .spaudos Ąnatąlijaus 
Kairio premijuotam romanui “Po

> i \

ir

rędė eilė kritiškų pasisakymų, 
kuriuose minimas romanas bu
vo apibūdinta? kaip antisemiti
nis. Tuo klausimu teko man pa
sisakyti savo komentaruose, til- 
pusiose 1979 m. birž. 1-5- , ęį. d. 
Naujienų puslapiuose. Savo ana
lizėje atkreipiau dėrųęsį į au
toriaus. prasilenkimą su jo pasis
tatytuuždaviniu.

Kaip tik. tuo metu lietuvių 
išeivijos spaudoje pasirodė Lie
tuvos. žydų kaltinimai lietu
viams, kurie prisidėjo prie na
cių vykdomo genocido. Maž
daug tuo. pačiu laiku buyo rodo
mas TV programoje dokumenti
nis pastatymas “Holocaust”, ku
riame vienu kitu epizodu buvo 
L - .....
dalyvavęs Varšuvos geto suki-

kinės ir nacių okupacijos sąly
gose. Ypatingai neigiamai bus 
pažvelgta į -autoriaus vystomą 
mintį, kuria žydams primetami 
visi bolševizmo ir okupantų pa
daryti nusikaltimai, kurie papil
domai buvo neva inspiruoti žy
dų keršto prieš krikščionių pa
darytus per amžius nusikaltimus 
ir skriaudas.

Savo komentaruose taip pat

sikąltųsių” žydų egzekucijas.
Savotišku sutapimu pasirodęs 

A. Kairio romanas “Po Damok
lo kardu” bųyo sutiktas. Draugo 
ęditoriąluosę su dideliu pasiten
kinimu, nes. jame įžiūrėtas ątsa- 
kymas į metamus kaltinimus nepripta£iau §io ramano verti- 
lietuviąms už žydų žudymą, pniui- -anglų kalbon ir net krei- 

. t i-:- i . w -

mas minimą > romaną < išversti 
. anglų kąlbon ir paskleisti ameri
kiečių tarpe. Manytą, romane 
pavaizduota tikrovė išsklaidys 
susidarančią blogą nuomonę apie 
lietuvius.

Tokiai minčiai daugelis kri
tikų nepritarė. Jų tarpę, vienas 
rimčiausių literatūros žinovų, 
dr. Jonas Grinius, pasisakė prieš. 
A. Kairio romano vertimą į ang
lų kalbą, nes žydai ir bendrai 
kitataučiai visai kitomis akimis 

parodytas lietuviškas dalinys, pažvelgs į romane atvazduotus 
dalyvavęs Varšuvos geto suki- dramatinius, santykius tarp lię- 
limo malšinime ar -Vykdant “nu- tuvių ir žydų, vykusius bolševi-

ėjusį lietuvišką Keleivį. Jis buvo, pasižadėjęs ne tik rer 
dąguoti Keleivį, bet atgaivinti ir seną jo dvasią, gauti 
naujų skaitytojų ir- tvarkyti- visus savaitraščio reika
lus, kaip tvarkė šio savaitraščio reikalus buvę jo re
daktoriai. Algą jam mokėjo pagal jo reikalavimą. Jis 
net savo artimuosius įtraukė į kampaniją .genam ke
leiviui padėti. Jis pajėgė net Pasaulio Lietuvyje vienu 
momentu, kai kitų sveikata buvo susilpnėjusi,, net įžan
ginį įsprausti, kviečiantį ne. tik Amerikos, tvarką nepa
tenkintus jaunus milijonierius, bet ir kitus prašyti au
kų, naujų skaitytojų, o raštų tai jau naujas redakto
rius paruoš. Tarp vienų ir kitų surinko net $25.00 ir 
visus, kampanijos pinigus pasiuntė į Bostoną.

Būtų naudinga saugumo sumetimais, jei kun. Rim-

piaus į Akiračių mėnraščio re
daktorius paremti ši sumanymą, 
nes lietuviai gali susilaukti la
bai’ piktos reakcijos., . ,*’

.2 i <■
Autorius, kaip ir jo romano 

rėmėjai, nepakluso rimtiems įs- 
. pėrimams ir savo ątsakomybe iš
leido vertimą, pavadinęs “Un
der the Sword of Damocles”, 
išleistą Lithuanian Literary; As
sociates ir įtraukta 'j Library o.f 
Congresskatalogą No 79-91233..

Norėdamas priduoti šiam ver- 
timui dar didesni orumą, auto
rius atskirame puslapyje patal
pino sėkangį Įrasa:,.“!! 
iskiediefefed to all those5 
ve sufferes and died because 
of communism or nacism”-

Sekančiame puslapyje seka 
vien juodo kardo pakibusio ant 
plono siūlo piešinys, o- antroje 
to paties puslapio apačioje pri
dėtas prierašas: “Author’s No
te: All characters in this book, 
their names, and places of ac
tion are fictitious.”

(Bus daugiau)

lis. book 
Who ha-

net 
la
pė-1 Jis buvo pasirašęs sutartį ir gavo rankpinigių. Reikia šelis pasiųstų laiškelį ilgalaikių! Keleivio ądministra- 

ra.Laikraštį redaguoti lengva,bet rimtesnius straipsnius manyti, kad veikalas jau baigtas ir netrukus pasirodys toriui, rinkėjui ir redaktoriui, ar tai buvo tik Drangos
parašyti daug sunkiau. Senas redaktorius, kad išvar-l knygų rinkoje. Vertėtų pasiteirauti pas žmones, kurie tas didysis stamtelėjimas Keleiviui, kad jis iškeliavo į
gęs, sėda ir parašo, o jaunas rašo, rašo ir sustoja. Jis jam rankpinigius įteikė. Saturną žiedų fotografuoti ir savo, skaitytojams nema-
pradeda abejoti, ar teisingą kryptį pasirinko, ar geru Dranga kurį laiką redagavo Bostone virš 70 metų tytų stebuklų aprašinėti.

— Išrinkto prez. Ronald Rea
gan patarėjas Edwin Meese III, 
kalbėdamas juodųjų ‘respubli
konų ir konservatyvių konfe
rencijoje, pareiškė, kad Reagar 
nas pakvies juodųjų atstovus Į 
kabineto narius ar j kitas auko
tas pareigas, bet ne būtinai j tas 
vietas, kurias jie jau anksčiau 
turėjo. Nebus tradicinių juodų
jų kabineto vietų.

KAZYS BORUTA

SVEČIUOSE PAS CIURLIONIUS *
M. K; ČijM-lipnio jauniausiai seselei 
ŽVirhliųkųi ir- mano Bičiulei, iš 
Rurips šįrjies pasisėmiau skaidrių 
atsiminimų apie M. K. Čiurlionį.

< ♦ $
SVEČIUOSE fAS ftŲIĮlVĮONIUS 

DRUSKĖTUOSE

(Įęsinys)

M. K. Ciurikxnis kariąs pąryykdavo anksti 
pavasarį. Jei spėdavo namie gauti laišką, visas 
būrys jaunimo išeidavo pasitikti ant kelio už ma
lūno, kur buvo kalnas, apaugęs kadugių krūmais 
ir pušelėmis, ir nuo kurio buvo toli matyti kelias 
link Pąriečės. Ten būdavo triukšmingos sutiktu
vės. Pravažiuojantieji kurortininkai stebėdamie
si pravažiuodavo pro Jankelio būdą, apsuptą 
džiūgaujančio jaunimo.

Paskui visas jaunimas — ąvečiai ir namiš
kiai — triukšmąųilami pareidavo -pęstį į Druski
ninkus, o Jankelis su savo būda vienas parvež
davo daiktus. Drauge visiems pareiti smagiau ir 
linksmiau būdavo, Kas be ko,' kartais prašmat
nūs menininkai ir studentai kiek varžydavosi 
pąrvažoiot; i kųiortą sų seno žydo nušiurusia 
būda.

Kartą nežinia kaip atsitiko, kad M. K. Čiur
lionis nepastebėjo Pariečės stotyje Jankelio —va

sarą stotyje būdavo didelė spūstis— ir parvažiavo 
su nąujovišku lando.

Po kurio laiko ateina Jankelis, sustoja prie 
durų ir verkia.

— Kas yra, Jankeli? — paklausė nustebęs 
Konstantinas.

— Aš tave, ponąitėįi, užauginau, o tu nenori 
su mano būda važinėti,! — guodėsi, šluostydamas 
ašaras, Jankelis.

— Nepyk! — susirūpino Konstantinas. — 
Argi tu buvai Pariečėje? Nepastebėjau. Duodu 
tau žodį, kad su nieku daugiau niekada nevaži
nėsiu, tiktai su savo būda.

— Atleiskit, — atsiprašinėjo senas žydas,— 
bet rnan labai skaudu buvo, kad ir jūs mane, se
nį, užmirštat...

Konstantinas išbučiavo senį, paguodė.
— Nobijok, niekad neužmiršiu.
^Tuo to laiko M. K. Čiurlionis važinėjo, tik

tai su Jankelio būda.
Parvažiavęs Konstantinas tuojau eidavo į 

Nemuną maudytis.
— Ei, kas gyvas, visi į Nemuną! —praskam

bėdavo kieme jo linksmas balsas. — Kur rakte
lia nuo laivo? Kur irklai? b(a. einam!

Visas jaunimas klegėdamas išeidavo pro so
dą per lanką Mizarų kaime' link prie Nemuno. 
Juos lydėjo mažasis Žvirbliukas ir jo draugas 
šuo — Liamoriukas, nors jiedu ir nemėgo mau
dytis. Tai jie patupėdavo krūmuose ant kranto,

kol vyrai išsimaudo.
Tylus Nemunas pabusdavo nuo jaunimo kle

gesio. Vienas po kito nėrė į jo sraunią srovę ir 
galynėjosi su ja. Konstantinas buvo geras plau
kikas ir įąngvai perplaukdavo Nemuną.

Pe kiek laiko grįždavo namo dainuo
dami, išsimaudę, smagūs, išalkę. Q mo
čiutė jau spėjo paruošti vaišes. Sėdasi visi 
prie stalo su triukšmu ir žvėrišku apetitu. Nie
ko nėra skanesnio, kaip močiutės pagaminti val
giai. O kiek juoko, sąmojo, džiaugsmo! Konstan
tinas visada būdavo nepaprastai linksmas ir są
moningas. O ypač po kelionės. Tada pasakoji
mams ir juokams nebuvo galo.

Taip pirma diena ir- praeidavo.
Ligi pat vakaro skambėjo juokas, muzika 

ir dainos. Tyli ir rami Čiurlioniu sodyba iš kar
to sulaukdavo skambios vasaros.

Rytojaus dieną imdavosi visi savo darbo. 
Konstantinas tvarkydavo savo dirbtuvėlę, taisy
davo molbertus, tempė ant rėmų drobę, tikrino 
dažus ir ruošėsi darbui, čia jo nepamainomos 
talkininkės buvo abi jauniausios sesytės: Valė 
plaudavo teptukus, o Žvirbliukas kaišiodavo vi
sur savo smalsią nosytę. Juk viskas taip be ga
lo įdomu.

Brolis, gerasis brolis parvažiavo!
♦ * *

Visas Čiurlioniu šeimos gyvenimas sukosi 
apie pianiną.

— Pianiną Kastukas gavo dovanų iš kuni
gaikščio M. Oginskio, — pasakoja mano Bičiulė, 
baigęs konservatoriją, tik nežinau — Varšuvos 
ar Leipcigo. Kuriais metais pianinas atsirado 
Druskininkuos, taip pat neatsimenu, tik aiškiai 
žinau, kaip jį atvežė ir kaip jis įsigyveno mūsų 
namuose.

Priėš tai čiųrlioniąi turėjo senoviškos kon
strukcijos ilgą, išglerusį fortepijoną. Skurdžiai 
skambėjo tas savo amžių atgyvenęs senukas, 
nors ir rūpestingiausiai suderintas. Klavišai bu
vo kieti, vos įspaudžiami, klaviatūra nedidelės 
apimties. Vienas vargas buvo muzikantų šeimai 
su tokių fortepionu, nors jis ir turėjo didelių 
nuopelnų.

—■ Kai atkeliavo naujas, juodas, iš tolo žvil
gantis, puikus pianinas, — toliau pasakoja Bi
čiulė, — visi, aplink apstoję, su įtempimu laukė
me, kadį prabils tas nąująs, prašmatnus sve
čias, išlipęs iš medinės dėžės ir išdidžiai nustū
męs mūsų gerąjį senuką, o pačiame kamputyje 
kabojo tėvo skranda.

— Vaje, koks gražus, kaip blizga! — sušuko 
vaikai, kai mamą rūpestingai nušluostė dulkes 
ir jis atsistojo paskirtoje vietoje tarp lango ir 
miegamojo kambario durų — įstrižai, kad turė
tų daugiau erdvės ir geriau skambėtų.

(Bus daugiau)
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A1MAGEDONAS IR P0 JO - PASAUUNt TAIKA
• » •

"Jia auxinic* Jcm* | viet*, kuri hebraiškai vadinama Armagedon" 
(Apreiškimo 16:16)

31. Toliau ta pati pranašystė parodo, kad taip turėjo jvj-kti 
“didžioje Visagalio Dievo dienoje” — Viešpaties dienoje. Iš tik- 
r9j?» tautos supyko 1914 metais ir pasekmėse to, kas tuokart 
prasidėjo, visa dabartinės civilizacijos statyba labai susilpsėjo.

Kiekvienas “paskutinėse dienose” įvykęs tautų suspaudimas 
turi ką hendro<su šėtono viešpatavimo išardymu. Pavyzdžiu paim
kime Ižai j o pranašystę, ypač tai, kas parašyta Izaijo 13: 4-6.

“Daugybės balsas kalnuose, kaip skaitlingų tautų; klausykis, 
tai surinktų tautų karalysčių trinksėjimas. Kareivį) ų Viešpats davė 
įsakymą kariuomenei, tiems, kurie ateina iš tolimos šalies, nuo 
dangaus pakraščių; tai Viešpats ir jo narso įrankiai, kad sunai
kintų visą žemę. Klykite, nes Viešpaties diena arti: ji ateis kaip 
sunaikinimas nuo Visagalinčiojo.”

IV. RAITO TYRINĖTOJAI, 5421 So. Mozart, Chicago, IL 60632

Smę. darė redaktorė Z. Juškevi
čienė. “Vagos1* informuoja vi«

DR. PAUL V. DARGIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Medicina* direktorių*

VALANDOS: 1—9 darbo dienom!* ir

BB 8-5893

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPKCIALYM AKIŲ LIGOS

V»1 anting pagal ■"*1f*rtm*

OPTOMBTRISTAS
KALBA LIETUVIŠKAI 

2618 W. 71 BL T*L 737-5149
Tikrina akis. Pritaiko akiniua ir

"contact lenee*"

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Valandos: antrad. 1—4 popiet,

Ofiso telefonas: 776-2880, 
Rezidencijos tslofu 448-5545

H “Lietuvos Aidai”

KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ

Programos vedėja

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 8:30 vai. vakaro.

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

St Petersburg, Fla., 12:30 vai p.p. 
iš WTIS stoties, 1110 AM banga.

2646 W. 71st Street

Chicago, Illinois 60629 
Telef. 778-5374

vardu

R. LIET. BENDRUOMENĖS 
TARYBOS SUVAŽIAVIMAS

Atkelta iš 3 psi.

PRANEŠIMAI
Tarybos prezidiumo

pranešė pirm. A. Juškevičius. 
Santykiai su organizacijomis 
yra korektiški. “Vagas” reiktų 
leisti kas dvi savaites. Išvardino 
kitus atliktus darbus, kurie bus 
detalizuoti vėliau. Dalyvauta j 
veiksnių konferencijoje, kurioje • 
buvo rengtasi Madrido konfe
rencijai. Darniai kooperuojama

A. Kačinskienė patiekė apy
skaitą. Balansas $1,247.41. Pa- 

t jamų būta $4,284.74, išlaidų — 
j $3,165.57, Saldo — $1,119:17.

Pinigai laikomi bankuose.
Pranešimą papildė A. Orentas. ’■ 
“Vilties” organizacijos vardu 
sveikino K. Pocius.

Ig. Petrauskas pranešė, kad 
iš Petronio kursų grįžusios mer
gaitės pasisako, kad jos jau 
esančios katalikės...

E. Smilgys darė pranešimą 
kontrolės komisijos vardu. Kny
gos vedamos tvarkingai. Užgyrė 
v-bos veikimą, ypač kasininkės 
A. Kačinskienės.

Apygardos pirm. St. Paulaus- 1 
kas buvo išvykęs tarnybos rei- 

Į kalais. Pranešė V. Prūsas.

Apylinkių pranešimai: Bridge- 
! porlo — V. Pocius, Cicero — St. 
I Pranckr ričius, Indianos — K. 
čiurinskas; Rockfordo — St. 
Mikužis, įteikė $300 auką; Mel
rose Psrko — A. Repšienė; Mar
quette Parko .— J. Bagdžius, 
Centre v-bai skyrė $950, įteikė 
kasininkei A. Kačinskienei; Ke- 
nosh-js — dr. V. Balčiūnas.

Diskusijos: Kalba p. Smilgys, 
o. Repšienė, p. Vanagūnas, p. 
Juškevičienė, 
Dumčius, p. Dubauskienė, p. 
Juškevičius, dr. V. Dargis.

Susirinkimas pavedė Centro 
valdybai suorganizuoti parengi
mą Bi-Centęnnial paminėjimo 
išlaidoms padengti.

Dr. V. Dargis informavo apie 
bylą su barzdukine Bendruome
ne. Papildomai kablėjo V. Prū
sas, dr. V. Plio'plys, A. Kačins
kienė, p. Kačinskas.

Susirinkimas užgyrė Centro, 
Apygardos ir skyrių praneši
mus.

p. Tijūnas. P-

TUVIŲ DIREKTORIUS

— GORDON FUNERAL HOME —

VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

1729 South Halsted Street, Chicago

TeL 226-1344

KON1ROLSS KOMISIJOS AKTAS

m . su veiksnių institucijomis. Pa-DR. VYT. TAURAS ' baigai dėkojo visiems bendra-1 
GYDYTOJAI ir CHIRURGAI darbiams. Plojome.

*rrtHka. M0TBRU Uhs. j Centro valdybos vardu pra-
OAms 265f WIST BTB3IT Z nešimą padarė dr. V. Dargis, ku

ris su humoru pradėjo savo 
veiklos apžvalgą. Pranešimas; 
turiningas ir įdomus iš Centro 
v-bos veiklos, šiandien dr. V. 
Dargis ir Ig. Serapinas telegra
ma sveikino VLIKo konferenci- 

j ją Toronto. Visi plojome.
Gen. sekretorius Ig. Serapinas 

papildė pranešimą. Turim nau
ją skyrių St. Petersburge. Už
megztas kontaktas su Liet. B-ne 

£ Londone. Patiekė maloniu žinių. 
Paminėjo, kad keliones atlieka 
savo lėšomis.

OFISO VALu pinu satnuL, tr*či*a

'.Arch Supports) ir t i

ŠILEIKIS, O. P.
OBTHOPKDAS-PBOTBZISrAS

T*tof.: PReapect MBM

FLORIDA
DR. G K. BOBELIS

Prostatos, inkstų ir Šlapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVK
SL Petersburg, Fla. 33710

TeL (813) 321*4200

1

J

i

PERKRAUSTYMAJ

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TaL 925-8063

Apdraustas parkraustymaa 
iš įvairi p atstumu. 

ANTANAS VILIMAS 
TaL 376-1892 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS
KADUO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos ii WOPA, 
1490 IriL A. M.

Ųetuviv klibi: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 4:00-430 
vai. popiet šeštadieniais ir sekma
dieniais nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto.

Vedėja — Aldona Diukus 
Tikt: HEmlock 4-2413

7159 Sa. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

Z

Klausimai ir sumanymai: p. 

Tijūnas pasiūlė įstoti į ALTą. 
Kičais klausimais pasisakė p. Mi
kužis, E.' Mikužiūtė,' p. Dubaus- 
kienė, Pocius, p. Juškevičienė 
ir kiti.

Rezoliucijų priėmimas: inž. 
D. Adomaitis perskaitė siūlomas 
razoliucijas. Suvažiavimas rezo
liucijas priėmė.

1 vai. suvažiavimas baigėsi. 
7 vai. rinkomės į Kūčių vaka
rienę. K. Paulius -

— Penktadienio vakare Itali
jos Raudonosios brigados tero
ristai pagrobė teisingumo minis
ter Giovanni D’Urso labai pa
našiomis aplinkybėmis, kaip ir 
pagrobė premjerą Aldo Moro. 
Policija, ieškodama pagrobtojo,

Spaudos “Vagų” vardu piane- daro kratas visame' krašte.

PASAULIO LIET. DIENŲ (LITHUAIAN WORLD FESTIVAL), 
įvykusių TORONTO, KANADOJE, 1978 m. birželio mėn.

26 d. — liepos mėn. 3 dienomis

(Tęsinys)

8) Kontrolės komisija pastebė
jo, kad PLD kasos ir bendros 
piniginės atskaitomybės knygos 
nebuvo vedamos nuo PLD Org. 
K-to sudarymo. Tik 1979 m. sau
sio mėn. 19 d. PLD Org. K-tas 
leido Finansų komisijos iždinin
kui pasamdyti i Nayman, Res
nick, Layton & Wise, charted 
accountants firmą piniginei sąs
kaitybai ir buhalterijai sutvar
kyti. Minėtos firmos 1979 m. ge
gužės mėn. 24 dienai paruošta 
Pasaulio Lietuvių Dienų apys
kaita rodo, kad turėta $332,984.- 
60 pajamų ir $294-782.45 išlaidų, 
likutis $38,202.15. Kontrolės ko
misija ima dėmesin tą apyskai
tą, tačiau dėl .visos eilės jau iš
keltų priežąsčių negali jų patiks 
linti.

9) Kontrolėskomisija rado, 
kad buvo išmokėta $1,500. asme 
niui už PLD filmavimą, bet tas 
filmas nėra PLD Org. K-to nuo
savybėje.

10) Kontrolės komisija rado 
atvejį kur PLD pareigūnas sa
vo asmenišku- čekiu apmokėjo 
stamboką PLD sąskaitą, tačiau 
iki šio? nėra- 
pinigų apyskaitos ir neatlikęs su 
iždininku reikiamo atsiskaitymo.

11) Kontrolės komisija randa, 
kad yra labai uždelsta su PLD 
galutinės apyskaitos sudarimu ir 
tuo prasižengta prieš PLD Org. 
K-to priimtus nuostatus.

12) Kontrolės komisija randa, 
kad PLD Org. K-to priimtų nuos 
tatų paragrafo 4.2.1 įvykdymas 
buvo uždelstas, kur sakoma: 
“Užtikrinimui tvarkingos PLD 
piniginės atskaitomybės sudaro
ma PLD Kontrolės komisija se
kančio sudėties:

) PLBS Org. K-to vienas ats
tovas (1), b) Dš Org. K-to du Toronto, Ontario 
du atstovai (2). Paragrafas 4.2.2. 1979 m. rugsėjo mėn. 19 d.

Mažeika & Evans

sA

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650
Tel.: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštės automobiliams pastatyti

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų 
LINKI SAVO KLIENTAMS

IR DRAUGAMS

ST. CASIMIR MEMORIALS, INC
WILLIAM NELSON, JR., Sav.

3914 WEST 111th STREET
Vienas blokas nuo šv. Kazimiero kapiniu 

(Tiesiog ten, kur autobusai sustoja)

Dėl gražesnio, geresnio paminklo prieinamesne kaina — 
kreiptis prie Mr. Nelson.

Telefonas 233-6335

A

du atstovai (2) Paragrafas 4.2.2. 
pabrėžia, kad “Kontrolės komi
sija tikrina bendrą PLD ir ats
kirų renginių piniginę atskaito
mybę-” Pastebime, kad tikPLSŽ 
Org. K-tas laiku pristatė savo 
atstovus, o PLBS ir DŠ Org. Ko
mitetai pristatė savo atstovus la
bai pavėluotai ir tik nuo 1979m. 
birželio mėn. 21 d. pilnos sudė
ties Kontrolės komisija pradėjo 
savo darbą.

13) Kontrolės komisija pasi
gedo dokumentuoto $10,500. lai
kino pervedimo Toronto Lietu
vių Namams. PLD Org. K-tas 
savo posėdy  j s paskirstė tą su
mą lygiomis dalimis Kanados 
LB, PLSŽ ir Pasaulio Jaunimo 
O-jai. (žiūr. Prot. 22) 

IŠVADOS:
1) Kontrolės komisija iš tame 

akte paminėtų faktų randa, kad 
PLD Org. K-to eilė pareigūnų1 
daugel atvejų nesilaikė priimtų ; 
vidinių organizacinių nuostatų.

2) Nežiūrint į pastebėtus bu
halterinius, sąskaitybinius bei 
piniginio atsiskaitymo nesklan
dumus, Kontrolės komisija kons 
tatuoja, kad PLD Organizacinis 
Komitetas įdėjo daug darbo irpadaręs surinktų ' r.5 - pastangų sumosiant Pasaulio

Laidotuvių Direktoriai

6845 SOUTH WESTERN AVE
Tel. 737-8600-01
9837 SOUTH KEDZIE AVE.
Tel. 422-2000

EUDEIKIS
GAIDAS-DAIM1D

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

i
i

Lietuvių Dienas Toronto, Kana
doje.

3) Kontrolės komisija dėkoja 
PLD Org. Komiteto nariams, pa
reigūnams, kurie savo darbu ir 
sumanumu įgalino, kad Pasau
lio Lietuviu Dienos būtu finan
siškai sėkmingos. Kontrolės ko
misija dėkoja visiems tiems, ku
rie kooperavo ir jos darbą leng
vino. I

Vytautas Banelis, pirm. 
Jonas Karpis, sekr.
Nariai: Jonas Aukštaitis, 

Juozas Krištolaitis, 
Jeronimas Pleinys

Paštininkui
PETRUI RĖŽELIUI 

mirus,
liūdesio valandoje jo žmonai Bronislavai. sūnui advo
katui Algiui su šeima, giminėms ir artimiesiems reiš
kiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime.

CIIICAGOS LIETUVIŲ REFORMATŲ 
PARAPIJA

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ PROGA SVEIKINAME 

GAUSIUS MŪSŲ KLIJENTUS IR 
LINKIME GERIAUSIOS SĖKMĖS

PACKAGE EXPRESS ANO TRAVEL AGENCY. INC

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
1 h t 1410 So. 50th Ave., Cicero
* ♦ Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

ž

1

AMSULANSO 
PATARNAVIMAS

TURIMI 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

Chicago*

Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVE. TeL: YArc. 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Aven Cicero, DL TeL: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAf^ette 3-3572 C

t

J D

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

STEPONAS C LACK HI SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST «9th STREET REpublic 7-1211
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos HULK, DE 974-4418 -

M54 So. HALSTED STREET TeL YArda 7-1911
Rl

Naujienos, Chicago, 8, HL Wednesday, December 17 1980



MALONI PENSININKŲ PRAMOGA

skelbti

me

prašomi uzsisa

TAVERNA IR DEGTINĖS KRAUTUVĖ PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

Vietos ir užsienio gėrimai pigiausiomis kainomis.
Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų

VISIEMS LIETUVIAMS LINKI

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU

2951 West 63rd Street
TeL 436-7878 arba 839-5568

A. LAURAITIS
V. RASČIAUSKAS

WORMS 
CAN 
KILL 

YOUR 
DOG

NAUJA ALT CLEVELANDO 
SKYRIAUS VALDYBA

Lietuvių Moterų 
klubo veikla

Limit use of diawasbw 
to once a day, after tM 
evening rr.eal, and cut 
excessive use of water 
and electricity.
Ctoql te a Bom Lcae=£

adresas: 
Campbell Ave

Laikrodžiai Ir brangenybės
Pardavimas ir Taisymas 
2646 W«st G'Hh SttMf 
Ttl. REpublk 7-IMI ■.

Notary Public
Insurance, Income Tax

spalvą, gal tada lengviau pa- 
sklis jos vartojimas. Tą klau 
simą teks spręsti naujai Reaga- 
no administracijai.

— Neapolyje pirmadieni su 
griuvo dalis ligoninės, pažeisto; 
žemės drebėjimo. Devyni ligo 
niai žuvo griuvėsiuose.

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS,- 4059 Archer Avenue, 

Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

2500 W. Lithuanian Plaza Court Tel. 778-1203

— A.* jMatuliūnas
Ont.,jaf)sigyveno Fort Lauder 
dalę^Fia. Dėkui už $5 auką, at 
siustą keičiant adresą.

BĖDA SU DOLERIO 
MONETA

—- Amb. Sol Linowitz išvyko 
į Egiptą su išrinkto prez. Ronald 
Reagano laišku prezidntui An
war Sadatui. Laiško turinys ne
skelbiamas, bet manoma, kad 
prižada laikytis Camp David 
sutarties.

M. ŠIMKUS
Hotary Public 

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood- TeL 254-745® 
T«:p pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybė* pra

šymai ir kitokį blenkaL

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
BUREAU

Advokatai
GINTARAS P. ČEPKNAS

Darbo valandos: nuo 9 vaL ryta 
iki 6 vaL vak. Šeštadieni nuo 

9 vai. ryto iki 12 vai d.
Ir pagal susitarimu

TcL 776-5162 arba 776-516J
2649 We»t 63rd Street

Chicago, UI. 60629

Sudarome dokumentus giminėms iš Lietuvos iškviesti 
Ruošiame ekskursijų ir pavienių asmenų maršrutus j Lie 
tuvą ir į visus pasaulio kraštus pigiausiomis kainomis ii 

geriausiais patogumais.

DAŽYMAS IR REMODE- 
L1AVIMAS ’ .

Nėra darbo permažo. Visus’ paimu,
Iš lauko ir vidaus.'

Kainos labai prieinamose 
GEDIMINAS BARANAUSKAS 

4514 So. Talman Avenua
Tel. 523-0383

9727 So. Western Ave., Chicago, III. 60643 
Tel.: (312) 238-9787-8.

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai.
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 
savo klientams, draugams ir pažįstamiems 

linki

Cosmos Parcels Express Corp. 
HAEQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

X50I W. 69th St, Chicago, DL 60828. — TeL WA *-1717
V. VALANTINA8

HTLP WANTED — FEMALE
Darbininkių reikia

SAIF SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruošta, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’’ 
išleista knyga su legališkomis 
formomis.

Knyga su formonsw gauna
ma Naujiem] administracijoje 
1739 South Ilalsted St., Chica
go, ILL. 60608. Kaina $3.00.

Į • LIETUVIŠKAS- RESTORANAS su 
namu ir Įrengimais Marquette Parko 
rajone. Labai geras biznis, lengvos 
pirkimo sąlygos.
• 2 BUTŲ MEDINIS prie 68-tos ir 
Maplewood. Labai tinka giminingoms 
šeimoms.
• MŪRINIS BUNGALOW Brighton 
Parke, 15 metų. Reikia skubiai par
duoti. Neaukšta kaina.

DĖMESIO
62-80 METŲ MAŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensinin
kams. Kreiptis:

A. LAURAITIS 
4645 So. ASHLAND AVĖ. 

TeL 523-8775

— Los Angeles Lietuvos Duk
terų balius bus sausio 24 d., šeš
tadienį, šv. Kazimiero parapijas 
salėje. Pradžia 7:30 vai. vak. 
Bus duodama puiki vakarienė,

F. Ztpolit, Avert 
5208W. 95th St 
Ev.rg. Perk, III. 
60642, - 424-8654

gros geras orkestras ir bus 
trumpa meninė programa. Visi 
kviečiami dalyvauti. Daugiau 
informacijų teikia Salomėja Ša
kienė tel. 243-0421.

. Metinio susirinkimo išrinkta 
skyriaus valdyba pareigomis 
pasiskirstė sekančiai: pirminin
kas — Algimantas Pautienis, 
I vicepirm. — Ona Jokūbaitie- 
nė, vicepirm. spaudai ir infor
macijai — Kazimieras Karalis, 
vicepirm. i organizaciniams rei-

ADVOKATŲ DRAUGIJA 
V. BYLAITIS ir V. BRIZGYS 

2458 W. 69th SL 
Darbo vai.: nuo 9 ryto iki 7 vak. 
šeštadieniais nuo 9 iki 12-toe 

arba pagal susitarimą.
Telefonuoti 778-8000

ENERGY
WISE .

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas 
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės J Lietuviu Įstaigą: 

įjįftfcfck American Trave! Service Bureau 
9727 S. Western Aven Chicago, III. 60643 

Telef. 312 238-J787
• Nemokumas patarnavimas užsakant lėktuvų. traukirdiL laivų kelio

nių (cruises), viešbučiu ir automobilių nuomavimo rezerv&ciias; Parduoda
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus k/aštua. 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teiki erne infer 
macijss visais kelionių reikalais.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik ;eixia rezervuoti vietas 
prieš 45-60 dienų. Juozo šmotelio

ATSIMINIMŲ 
SKIRSNELIAI

Graži, lengvai skaitoma ir 
įdomi 250 puslapių knyga, su
krauta autoriaus troboje.

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

Autoriaus
7114 S.
Chicago, IL 60629

Knygos kaina — 5 doleriai.

GENERAL REMODELING i 
• Alumin, langai, durys, medžio 
apmušimai. • Staliaus darbai, ce

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita

FETING1S CONSTRUCTION 
7152 So. Ksdzie Avenui 

. Tel. 776-8505

— Jonas Pulelkis, Lemont, 
Ill., be raginimo pratęsdamas 
prenumeratą, save? kalėdinius 
sveikinimus ir Naujų Metų lin
kėjimus atlydėjo $15 auka. Dė
kojame.

— Dėkui Stasiui Stanaičiui iš 
Brighton Parko už ankstyvą 
prenumeratos pratęsimą, šven
tiškus sveikinimus ir už $10 au-i — “Dr. Juozas ir Kazimiera 
ką. Taip pat dėkui tos apylin- j Briedžiai šv. Kalėdų ir Naujųjų 
kės tautietei, užsisakiusiai Nau-*Metų proga sveikina savo drau- 
jienass vienerieins metams ir • gus ir pažįstamus, ir vietoje at- 
įteikųiiai penkinę už kalendo- • virukų skiria $25 dienraščiui 
rftj, bėį pavardės prašiusiai ne- Naujienoms’.

j — Los Angeles Birutiečiu 
Vittoria, ’ draugijos mirusiųjų pagerbimas 

įvyks sekmadienį, sausio 11 d., 
12:30 vai. viršutinėje parapijos 
salėje. Bus graži programa. Visi 
kviečiami' dalyvauti.

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

Chicagos Pensininkų Sąjun
gos valdyba gruodžio II d. šau
lių salėje surengė malonią pra
mogėlę. Po 1 vai. ją pradėjo pir
mininkas St. Vanagūnas. Pasvei
kinęs gausiai atsilankius, prašė 
atsistojimu pagerbti įnirusį St. 
Lukoševičių.

Programėlei pravesti pakvietė 
agr. dr. J, Briedį. Žmonos gim
tadienio proga sudainavo gražią 
dainelę. Po jo ponia Variakojie- 
nė deklamavo įdomų feljetoną. 
Ponia Kaulėnienė deklamavo 
Maironio “Čičinską”. Ir vėl dr. 
J. Briedis sudainavo “Šiaurės 
prošvaistę”. Gražu, kai pats pia
ninu taip vykusiai akompa- 
nudja.

Pakviestas, p. Brokevičius 
deklamavo Jakubėno “Išpažin
tis”. Stebėjomės, kaip visi, min
tinai deklamavo. Seniorai turi 
geras atmintis...

Ir vėl dr. J. Briedis sudainavo 
B. Brazdžionio kūrinėlį. Ponia 
Klauseinė skaitė gražų eilėraštį 
apie vaidybą ir kitus pareigū
nus, kiek paironizuodania.

Pirmininkas ir svečiai dėko
jome už gražią programėlę, šei
mininkės su talka nešė sumuš- 

.tinius, pyragėlius, kavutę. Vai- 
šinimosi metu buvo platinami 
loterijos bilietai. Gausiai suajjį, 
■kotą. Valdyba paniainomi^*;'su 
talka pravedė loteriją. Ir niano 
stalas-turėjo tris laimikius.

i Priimti septyni nauji nariai: 
J. Škėma, A. Patackas, J. Pas
iukas, J. Laurinaitienė, O. Lj.i- 
;kas, SI. česnavičius ir V. L’kri- 
inas. Pasitiko katutėmis.
: Scena dekoruota puošnia Ka
lėdų eglute. Prie scenos šonų — 
Valstybinė ir tautinė vėliavos. 
Pasirodo, eglutė papuošė ir gra
žiai dekoravo p. Klausienė. Ver
ti pagarbos. ? ,

Atsilankiusieji valdybai ir 
■programos išpildylojams plojo
me ir reiškėine nuoširdžią pa
dėką. Tikrai buvo vienas malo
numas dalyvauti šiame sųsirin-

kalams — Jadvyga Budrienė, 
iždininkas — B'ro'nius Nainys, 
valdybos sekr. — Anastazija 
Mackuvienė, iždo sekr. — Beat
ričė Natkevičių tė.

Atstovu į ALT Tarybą paskir
tas A. Pautienis.

Atstovais į.Jungtinio Baltie- 
čių Komiteto Clevelando skyrių 
paskirti: į valdybą — B. Natke- 
vičiūtė, nariais — Linas Jokū
baitis ir A. Pautienis.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
aR ZESi v IS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAIS.

_>£L VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

22’2 W. Cermak Road Chicago, HL

Turime dideli pasirinkimą
KALĖDINIŲ DOVANŲ" '

lmn:r^jOtO kristalo išdirbiniu, aukso ir gintaro papuošalu. Lladro - 
Dresden — Hummel figūrėlių Anri medžio drožiniu. Importuoto 

pewter ir dar daugiau graži y dovany įvairioms progoms.
Taip pat ir paveikslų.

ANTRADIENIAIS pensininkams duodama 10% nuolaida.

Maloniai jums patarnaus DALS ir ROMAS DAUKŠAI, sav,

AVALON GALERIJOS
“The Ultimate in Collecting and Gift Giving”

4243 ARCHER Ave. (arti Sacramento), CHICAGO, ILL.
Atdara pirmad. iki penktadienio nuo 10 vai. ryto iki 9 vai. vak. 

šešt. nuo 10 iki 7 vai. vak.; sekm. nuo 11 iki 5 vai. popiet.
Gruodžio 22 ir 23 dienomis atdara iki vidurnakčio.

Tel. 247-6969

Nomol, lemo — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALS

—- Antanas Kalvaitis, iš Hot 
Springs, Ark., pratęsdamas pre
numeratą, atsiuntė $5 auką. 
M. Pulkauninkas atsiuntė $3; 
Dėkui už aukas ir už gerus lin
kėjimus.

WASHINGTON. — 1979 
tais finansų departamentas 
leido vieno dolerio vertės mone
tą su Susan BU-Anthony atvaiz
du. Kadangi ji mažai skiriasi 
nuo 25 centų monetos, kaip ame
rikiečiai sako — “quarter 
apyvartoje ji mažai vartojamą 
žmonės nenori tos monetos im- Į Strungys. 
ti. Kilo idėja duoti jai bronzinę Į Knygų revizijos komisijon iš-

1 ’ * ’ ’ 'rinktos: Rožė Didžgalvis, Har
riet Erinei ir Mary Radzukėnas. 
Jos susirinks sausio 15 d. 3 vai. 
popiet pas Nellie Skinulis.

Nellie Skinulis pranešė, kad 
nutarta 1981 m. balandžio 26 d. 
ruošti “Bunco Party” Dariaus- 
Girėno salėje, šiam reikalui jau 
platinamos tarp narių loterijos 
knygutės ir užsakyta salė.

Po susirinkimo', klubas turėjo 
Kalėdų vaišes. Visa valdyba lin
kėjo narėms linksmų švenčių ir 
geros sveikatos ateinančiais 
metais.

Sekantis klubo susirinkimas 
įvyks 1981 m. vasario 5 dieną.

Eugenija Strungys, koresp.-

kimo ir vaišėse. Puiki atgaiva.
Buvo renkamos aukos, nario 

mokestis. Salė perpildyta. Rei
kia manyti, Icątl buvo apie 250.

Loterijai vadovauja V. Pake- 
turis.

Pabaigai pirm. St. Vanagūnas 
pristatė buv. Sibiro kacetininką 
Joną Kreivėną. Jis savo 16 metų 
kančių odisėją aprašė leidžia
moje knygoje. Prašė jį palai
kyti, nes spausdinimas brangus. 
Knyga neužilgo išeis.

Skirstėmės 1 valandą popiet.
K. Paulius

Finansų departamentas nori 
ta dolerinę monetą plačiau pa
leisti apyvarton finansiniais su
metimais. Popierinio dolerio 
atspausdinimas kainuoja apie 
2 centus ir susidėvi maždaug per 
18 mėnesių. Dolerinės monetos 
paleidimas apyvarton kainuotų 
apie 3 centus ir išbūtų apyvar
toje apie 15 metų. Finansų de
partamentas apskaičiuoja, kad 
jeigu los dolerinės mc'netos pa
sklistų plačiai apyvarton, tai 
būtų sutaupyta $4.5 milijono.

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

. • NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

Don’t give them, 
the chance... use

A Sergeants
PtV C.W f VYT4?

ah VrrQtf^a 232:

Namai, Žun4 — P«rrfavlm»4 
REAL ESTATE FOR SALI

Brighton Parko Lietuvių Mo
terų klubo priešmetinis narių 
susirinkimas įvyko gruodžio 4 d. 
Anelės salėje. Susirinkimą ati
darė pirmininkė Nellie Skinulis, 
pasveikindama gausiai atsilan
kiusias nares. Pranešus, kad 
yra mirusi klubo narė Sophie 
Sadawski, velionė buvo pagerb
ta atsistojimu ir minutės tyla. 
Jai buvo suteiktas vainikas, O 
šeimai išreikšta gili užuojauta.

Nutarimų raštininkės per-1 
skaitytas protokolas ir kitų vai- j 
dybos narių pranešimai buvo 
vienbalsiai priimti.

Į klubą įsirašė nauja narė — 
Einily Memchauskas, kuri buvo 
vienbalsiai priimta. .

Klubo narės nutarė pasvei
kinti Kalėdų proga Naujienas, 
Sophie Barčus radiją ir Dariaus- I 
Girėno posto veteranus.

Klubo valdyba 1981 metams 
liko ta pati: pirm. Nellie Skinu
lis, vicepirm. Julia Ramanaus
kas, nutarimų rašt. Eugenija 
Strungys, fin. rašt. Bronice • 

( žemgulis, iždin. Antoinette Ka- ;
tai b’s, kasos globėja Peggy Dc’vy-

' dauskas, k ores p. Eugenija 1 HOUSEKEEPERS, BAB5: SIT- 
j TERŠ, or care for elderly — 

live in or go.
i BERIS AGENCY — 736-9448

HAMILTONO 
PENSININKAI

šių. metų gruodžio mėn. 7 d. 
pensininkai surengė dainos, mu
zikos ir-literatūros sekmadienio 
popietę, kuri gerai pasisekė.

Po to atsilankiusieji į šventę 
buvo pavaišinti kavute ir pyra
gaičiais. Ten pat buvo galima 
užsisakyti ar užsiprenumeruoti 
pensininkams leidžiamą laikraš
tėlį “Sietynas”. Jo redaktorius 
— p. Enskaitis.

K. Jurgelys

homeownerspoLicy




