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kią žinią ketvirtadienio rytą pa- grobtį Kinijos vyriausybę> įvėlė

charaktėringai yra pasisakytai

HUA GUOFENGAS REN 
GIASI TRAUKTIS

PEKINAS, Kinija.— Teismas, 
svarstydamas bylą prieš “ketu
ris gengsterius”, norėjusius pa-

lės skristi namo.
Už poros valandų Irano prem- domi gatA.ėse? kišami
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ROUOS ALZIRIJ A
DRĄSŪS PAREIŠKIMAI APRAMINO 

! ATVYKUSIUS TRIUKŠMADARIUS
CHOMEINI SUSIRŪPINĘS PRIEŠ MULAS

NUKREIPTOMIS NUOTAIKOMIS 1
VLIKAS GRĮŽTA PRIE DARBO, ATMETĖ 
NAUJAI PINTAS PINKLES LIETUVIAMS

:• ; (Tęsinys)
Gerbiami ponai, ar kam patin

ka ar nepatinką,. Amerikoje yrą 
neginčijamas faktas, kurio ne
galiu praleisti, ?kad čia yra'. 2 
(dvi) Lietuvių '.Bendruomenės, 
tarp savęs kovdjančips ne tik 
organizaciniai ir lietuviškoje a 
veikloje, bet net t ir JAV teis
muose. Aš nenoriu čia nagrinėti 
priažasčių dėl ko taip yra, kas 
yra kaltas, tik noriu atkreipti 
Jūsų dėmesį, kad tai yrą tauti-? 
nė gėda, kadį sunkiai uždirbti ir j 
suaukoti lietuvių, pinigai yra mė
tomi teismo išlaidoms. Dr. Va
liūnas ir dr. Bobelis yrą pasiūlę 
keletą kartų tarpininkauti, bet 
ponų Kamanto, Nainio ir Gečo 
šie pasiūlymai buvo atmesti... 
Mūsų, visų pareiga yra tą ne
normalią . padėtį kaip galima 
greičiau likviduoti,.- -VLIKas

- kauti ir dėtrvisarpastangas,-kad 
Ši užpūliavusi žaizda mūsų tarpe 
būtų: užgydyta.

Su’apgailestavimu tunu kons
tatuoti, kad ir pati VLIKo val
dyba ir VLIKo taryba turi bend
radarbiavimo'problemų su PLB 
valdyba, daugiausia- ąų-' jos pir
mininku p. Kamantų,-įkuris vis
ką apverčia aukštyn kojomis, ir 
labaii greitai pristato lietuvių vi
suomenei įvykius taip, kaip jam 
galėtų būti naudingiau,' visai 
nesiskaitydamas su faktine tik
rovėj •- .

Keletas pavyzdžių: ,
1) Pono Kamanto užgayimas 

VLIKo ir tuometinio jo’ pirmi
ninko? dri ’Valiūno PLD Kanado
je banketo ;metUį 1978 metais.

2) Straipsniai 1979-1980 me
tais “Pasaulio Lietuvyje”.

2) Pono Kamanto ir-pono Gu- 
reckcf neteisingi pareiškimai, lie- 
čiantieji 1979 m. rugsėjo;29 d. 
VLIKo posėdį, iš kurio ponas 
Gureckas buvo išprašytas.' >

4) Pono Kamanto tendencin
gai iškraipytas aprašymas apie 
santykius su VLIKu Europos LB 
suvažiavimui 1980 m. rugpjū
čio mėn. (p. 13-15).

5) Pono Kamanto ir pono Ge
čo atsisakymas įeiti į IX Ame
rikos Lietuvių Kongresu, Cleve-

— Prez. Carterio administra
cija nutarė nedaryti naujų žygių 
infliacijos sumažinimui. 1978 
metais prez. Carterio reikalavi
mas savanoriškai susilaikyti nuo 
kainų kėlimo nedavė laukiamų 
rezultatų — kainos kilo 13 nuo
šimčių kasmet. Tai yra beveik 
dvigubai negu 1976 metais.

KALENDORĖLIS

S5K»r‘ ,
CfirUtmftja !!!• ’

Gruodžio 19: Faustina, Gre
gor i jus, Rimante, Gerdvilis.

Saulė teka 7:14, leidžiasi 4:12.
Oras šaltas, ’snigs. ’ *

\ .
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iaudė, garbės komitetą. (Matyt, j 
jie solidarizavo su prezidentu į 
Carteriu, kuris irgi atsisakė. įeiti, 
bet nors vėliau atsiuntė sveiki
nimą, o jie ir td nepadarė.)

6>) LB atsisakymas dalyvauti 
veiksnių konferencijoj New Yor
ke 1980 m. dėl pasiruošimo 
Madrido konferencijai! (Paga
liau kaip PLB, taip ir JAV LB Į 

s galėjo dalwauti Lietuvos laisvi-1 
j nimo konferencijoj, kuomet jų Į 

j vadovų pono Kamanto ir Gečo 
f dukterys tuo laiku buvo komu- 
" nistįnio = okupanto vaišinamos 

mūsų pavergtoje tėvynėje, švęs
damos kartu su okupantu 40 m. 
Lietuvos pavergimo šventę.)

7) Pono Kamanto informaci
ja JAV ir Kanados LB Tarybos 
sesijoms 1980 m. lapkričio 5 d. 
(p. 14, 15, 16 iv kiti).

(Apie šią., informaciją labai

Citata: “Šiuo kartu reikia už
baigti pastebint, kad tas repor- 
tas iš tikro yra biurokratinis 
šedevras. Kas kur nusičiaudėjo 

.— kreditas priklauso tik PLB”, 
o aš dar noriu pridėti, kad pro- 
pagaiįdiniąms^ikslams Sąljg- Įij 
nių yra sufalsifikuota.) '■

(Nukelta į 2-rą puslapį)

SALVADORE VĖL NUŠAU
TAS AMERIKIETIS

i SĄN SALVADORAS (AP).— 
Trečiadienį sostinės neturtingų
jų kvartale nežinomi ašmenys 
gatvėje nušovė Amerikos pilietį 
Thomas Bracken iš Las Vegas, 
Nevada. Jis buvo Salvadoro po
licijos patarėjas ir aiškino vieno 
prekybininko pagrobimą. JAV 
ambasada apie jį neturėjo jokių
žinių, nes jo tarnyba nesiriŠ9~<^?paskola. Jis: sudarė išlikimo 
fju JAV politika. Kavos instituto planą, kurį pasiuntė federalinei 
pirmininkas Rene Alejandro Ma- Į Chrysler korporacijos paskolų 
chon Rivera buvo pagrobtas tarybai.
antradienį.

Kaip anksčiau buvo pranešta,! 
gruodžio 2 d. buvo nužudyta Sal
vadoro sostinėje keturios ame
rikietės: trys vienuolės ir viena 
socialinės šalpos darbuotoja.

UŽDARYTOS VISOS PORNO
GRAFIJOS INSTITUCIJOS
JACKSONVILLE, Fla. (AP). 

— Prieš penkerius metus bap
tistų ministerial nutarė kovoti 
ir reikalauti uždaryti visus por
nografijos lizdus šiame 534,000 
gyventojų mieste, šią savaitę 
visos pornografinių knygų bei 
(Paveiksiu ’ ir filmų krautuvės 
uždarytos, šerifas Dale Carson 
uždarė paskutinį kino teatrą, 
rodžiusį porno'grafijcs filmus. 
Trys asmenys patraukti teis
man.

Jacksonvillės meras J. God- 
bold džiaugiasi pasiektais rezul
tatais ir visiems pataria budėti 
dėl naujo pornografijos skleidė
jų aktyvumo.

—Gvijanos prezidentas Burn
ham laimėjo rinkimus 76% bal
sų dauguma. Opozicijai pirma-' 
vęs Cheddi Jagaa^gavo 20%.

Visa Amerikos šiaurė ir vakarai apsnigti. Vakar pradėjo kristi sniegas Illinois "valstijoj e.
' Praąašavo, kad sniegas tirps, bet jis nebetirpo. - •

į tą bylą ir Hua Guofengą, Ki
nijos komunistų partijos pirmi
ninką. Teismo metu paaiškėjo, 
kad Hua Guofengas, tuo metu, 
buvęs Kinijos vidaus reikalų 
ministeris, duodavo Įsakymus

kituose centruose. Jie buvo šau- 
o - i į kalėji- 

jėras pareiškė, kad vyriausybė, mus kankinami. Vieni parei- 
apsvarsčiusi paskutinį prez. Car-! gūna jtvirtina) kad Hua Guofen- 
terio atsakymą, nutarė išleisti' gas vj3 dėlto nebus teisiamas, 
52 amerikiečius iš Irąpo, M Į tuo tarpu kiti sako, jog jis pri- 
vyriausybė turėtų turėti kokių . vaj0 būti teisiamas, kad būtų 
nors garantiją -^aiųerikiečiŲy {baudžiamas už nukentėjusius 
kad jie atiduos Iranui nuo 8 iki f žmones. Kiti kalba, kad jis jau 
19 bilijonų dolerių. Dabar ame- -padavęs atsistatydinimo pareiš- 
rikiečiai prižadėjo susitarimą . kimą, bet toki pareiškimą svars- 
vykdyti ir buv. šachui priklan- ty3 ne teismas, o kompartijos 
sančias sumas atiduoti dabartį- Centro komitetas

V r . -r . , . t

CHRYSLER KORPORACIJA VĖL PRAŠO 
PASKOLOS K FEDERALINĖS VALDŽIOS

BE FEDERALINĖS PARAMOS KORPORACIJA 
NEIŠVENGIAMAI TURĖS UŽSIDARYTI

DETROITAS. — Chryslerio 
korporacijos pirmininkas Lee 
lacocca trečiadienį paskelbė, 
kad trečia savo didumu auto- 
mc'bilių gamybos bendrovė tu
rės užsidaryti, jei nebus gauta 
iš federalinės valdžios papildo-

Praeitais metais korporacijai 
iš federalinės valdžios buvo ga- 

!rantuota $1.5 bilijono, iš kurių 
$800 milijonų jau gauti. Tary
bos apskaičiavimu, tos paskolos 
turėtu užtekti iki 1983 metu. 
Vakar taryba buvo' susirinkusi 
posėdžiams aptarti lacoccos pla
nus ir papildomos paskolos pra
šymą.

Plane numatoma:
• Reikalauti United Auto 

Workers įšaldyti algas 21 mėr 
nėšio periodui. Dabar darbinin
kai gauna $17.50 per valandą. 
Korporacijai įšaldymas sutaupy
tų $600 milijonų.

~ Reikalauti bankų, kad jie 
už turimą $572 milijonų skolą 
nupirktų korporacijos šėrus.

Plane numatoma sumažini
mas mokesčių, lengvatos išmo
kėjimui susidariusių skolų už 
gautas automobiliams dalis, ir 
kiti dalykai. Douglas Fraser, 
UAW unijos pirmininkas ir kor
poracijos direktorius, abejoja, 
ar darbininkai sutiks persvars
tyti kontraktą ir patvirtinti al
gų įšaldymą, gi taryba abejoja 
naujų' federalinių sumų pasky
rimu-. •- - i ' i v i .

’Iže^-Jąeecck- stokščiaū buvo 

atleistas iš vadovaujančios vie
tos vienoje automobilių gamy
bos bendrovėje,..

VĖL IŠTEISINO FLORIDOS 
POLICININKĄ

SAN ANTONIO, Fla. — Pra- 
Jeitą vasarą juodžiai pietinėje 
Floridoje pradėjo maištą ir de
gino namus, kai sužinojo; kad 
prisiekusieji teisėjai išteisino 
policininką, primušusį juoda
odį, pasipriešinusį policijai. Po 
to juodaodis mirė.

j Miami atskrido vyriausias 
vaktybės gynėjas B. Civiletti. 
Jis įsakė federalinir.ms teisė
jams dar kartą išnagrinėti bylą. 
Federalinio teismo teisėjai iš 
naujo svarstė policininko Ch. 
Vev(rka bylą, rado jį nekaltu ir 
išteiand.

— Londono policija gavo ži
nią,. lad šeši plėšikai planuoja 
užpult šarvuotą automobilį su 
$2.3 rtilijono. Jų laukė prie nu
matyt/ banko 30 detektyvų ir 
televizjos filmuotojai. Visi plė
šikai bivo areštuoti, o filminin- 
kai dalar turi tikrą istoriją.

— Ihlijos transporto minis
terija pskelbė patikimus duo
menis, :ad birželio 27 d. Tyrė- 
nų jūrqe nuskendęs lėktuvas 
buvo sviidinio auka. Kieno ir iš 
kur buv> minimas sviedinys, 
pranešim* nesakoma. Katastro
foje žuvo81 asmuo.

■ Kėtyitadienj Londone auk- 
są.uncija ;ąinavo $581. ...

TREČIOS. KALĖDOS AMERI
KOS AMBASADOJE

■MASKVA—Septyniemš pente- 
kostalįstų tikybos nariams iš Si
biro, černagovskio miešto, 1978 | 
metais birželio 27 dieną pasisekė 
pasprukti pro rusų sargybas ir 
įbėgti į Amerikos ambasadą 
Maskvoje.,.Jie prašo, kad leistų 
jtėrtis'.lr sav'0’; giminėms ■ emig
ruoti į Ameriką.' '

Dabar jie ruošiasi švęsti tre
čias Kalėdų šventes ambasadoj, i 
Kalėdų '‘■čtfėną^’ jie "Suitfok'sZ. į 
jiems pavestą kambarį ambasa
dos yrūsyje, kur melsis ir pas
ninkaus. Rūsys išpuoštas Ame 
rikos žemėlapiais, giminių foto
grafijomis ir didele, spalvota 
Laisvės stovylos fotografija. Jie 
atsisakė ambasados tarnautojų 
pasiūlytų kalėdinių pietų, nes 
nenori, kad vėliau Sovietų pa
reigūnų būtų apkaltinami JAV 
ambasados tarnautojų išnaudo
jimu.

— Catharine Ryan, 34 metų 
moteris, pirmiau yra advokatė, 
o vėliau — Kopros katalikų vie
nuolė.’ Cook apskrities prokuro
ras Richard M. Daley paskyrė 
C. Ryan prokuroro padėjėja ne
pilnamečių sekcijai vadovauti. 
Ji jau septynerius metus yra 
tarnavusi tose pareigose. Po 
darbo ji nevažiuoja namo, bet 
eina St. Francis seserims padėti 
St. Mary mokykloje.

— 1980 metų gyventojų sura
šymas rodo, kad Amerikoje yra.
226 milijonai žmonių. Illinois Jarnautojai ir bendrai piliečiai 
valstijoje 1980 m. yra 11,321,350 privalo būti išleisti išvažiuoti, 

jei kyla koks konfliktas. Ame
rika išleido 
matus, tuo 
diplomatus 
uždarytus.

Premjeras viešai pareikalavo,

gyventojų. Nuo 1970 metų pri
augo apie 2 nuoš.

— Vakarų Vokietija savo gy
nybos biudžetą sekančiais me
tais padidiną. 2,2 procento.

IRANO VALDŽIA NORĖTŲ CAUTI Iš PREZI
DENTO CARTERIO RIMTŲ GARANTIJŲ

TEHERANAS, Iranas. — Ira
no vyriausybė ketvirtadienį nu
tarė atiduoti 52 amerikiečius < 
Alžiro vyriausybei su sąlyga, 
kad dar prieš Kalėdas leistų 
jiems sugrįžti į Ameriką. To-

skelbė Irano vyriausybės kontro- : 
liuojamas radijas, bet iki šio 
meto nei prezidentas Carteris, 1 
nei sekretorius Muskie negavo 
jokio oficialaus pranešimo iš : 
Irand vyriausybės. I , w

Iranan, sakoma, jau atskrido I opozicijai nuslopinti
Alžiro diplomatai, kurie paims j Pasirodo, kad pagal Hua Guo- 
visus 52 amerikeičius ir išsiveš feng0 įsakvma kiniečiai buvo 
į Alžirą. Iš ten amerikiečiai ga- šaudomi Šanchajuje, Pekine jr

nei Irano vyriausybei...
Vienas laikraštininkas paklau

sė premjerą, kokių garantijų 
Irano 'vyri ausvbė n orėtu.

— Būtų gražu, kad JAV vy-, 
riausybė padarytų simbolinį Į

■ žingsnį ir, 
j paliktą vaultą, atidarytų ir vis
ką atiduotų Irano vyriausybei į 
šiandien...

Dalykas liko neaiškus. Pirmas 
pranešimas’ šakė, 'kad' iraniečiai 
paleidžia visus Irano kalėjimuo 
se.laikomus JAV diplomatus ir 
anįbasados tarnautojus, suim- 
Jus.įįrhne. Pranešė, kad juos vi
sus perleis Alžiro diplomatams. Į z0 kanalą, 
o dabar stato dar naujas saly- j 
gas apie kokias šacho Ameriko
je paliktas nesudegamas dėžes 
JAV prižadėjo atiduoti dabartį 
nei Irano wriausvbei visa šache 
turtą, jeigu JAV teismai leis tai 
daryti. JAV vyriausybė neturi 
teisės tai daryti be teisino spren 
dirno. Vyriausybė neturi teisės * 
imti svetimų pinigų iš banko ir 
juos duoti kitiems.

Teismas turės spręsti visas 
Irano vyriausybės pretenzijas 
Vyriausybė turės įrodyti, kam 
bankuPse laikyti pinigai pri 
klausė.

Irane kilo kelios naujos prob 
lemos, kurios verčia kiekvieną 
susirūpinti. Yra did lė trinti", 
tarp premjero Rajai ir valstybės 
prezidento Rani S.idr. Pastara 
sis reikalavo tuojau paleisti vi
sus suimtus amerikiečus, nes 
tokia buvo pasirašyta sutartis 
tarp JAV ir Irano. Toje sutar
tyje aiškiai pasakyta, kad viri 
JAV ambasados ar konsulatų!

EGIPTAS PRAPLĖTĖ 
SUEZO KANALĄ

KAIRAS, Egiptas. — Suezo 
Į kanalas jau turi 111 metų. Vis- 

ir, paėmusi vieną šacho p°mis laivai galėjo laisvai 
plaukti į abi puses, bet buvo ir 

J tokių vietų, k’"* tnrain

laukti eilės, 
tapę kanalo 
mląusįa griebėsi kanalo praplė
timo darbo. Prieš penkerius 
metus pradėtas planas jau už
baigtas ir prezidentas Sadatas 
dalyvavo iškilmėse, atidarant 
laivų kursavimui praplėstą Sus

visus Irano diplo- 
tarpu Iranas tuos 

iki šio meto laiko 

kur laivai turėjo 
Todėl egiptiečiai, 
savininkais, pir-

— 1.8 milijono dolerių yra re
kordinė suma, kuria rinkimi
nei kampanijai 1980 metais iš
leido Atstovų Rūmų narys Rob
ert Demon (R., Calif.). Jis buvo 
perrinktas antram temimui.

Illinojaus mokyklų vaikai 
valstijos gvvului išrinko balta- 
uodegį elnią. Balsavo pradžios 
ir aukštesniųjų mokyklų moki
niai Elnias gavo 258,000 balsų 
arba 37 nuoš. iš 700,030 paduo
tų balsų.

kad prezidentas nesikištų į su
imtu amerikiečiu bvla. Prieš 
porą dienų jis par. ikalavo pre
zidentą Bani Sadr nubausti. Po 
šio pareiškimo krašte nuotaika 
pablogėjo, nes reiškiamas dide
lis pasipiktinimas mulų veikla. 
Jie, esą. kišasi j tokius dalykus, 
į kuriuos jie visai neturėtų 
kištis.

Pats Chojneini labai susirūpi
no krašto gyventojų nuotaik .- 
mis prieš mulų xėdamą darbą. 
Pasirodo, kad Irano kariuome
nė yra nusiteikusi prieš mulas. 
Jaunimo tarpe irgi kyla sąjū
dis, priešingas mulų kišimuisi 
į krašto valdymo reikalus.
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Bova sekmadynis, pats vidor- Pabaigus T ex 
dynis. Sauli, pakėlusi į pat aukš
tum»s neiti pvli savą auksinius jąą ’karuolioką, vuo lūpas pra 
soindu’ius vėršum plačiun ža- 
liūiėnčių laukun.

Pavondenis bažnyčes varpaa 
nasenee nuskombina pakylieji- 
mun. Taap vėsor tylu, ramu, 
ruožuos, ėr paukštelee uždari sa
va kararines ėr nustuoje čirš
kauti.

Ont prūdoka kronta žonselee 
snaudi, sutūpyn į krūvėlį, galvi
kes vyns kitam ont nugarikių 
ištysyn. Tik vyną kita varlie 
pleukšteliedava nū ’pakrašte į 
prūdą vėdurį.

Truobuo pry longa siedieje 
senuoji Barauskieni ėr šoka ren
kuosi ruožončeus karuoliukus, 
vuo lūpas ptlsbalseešnabždieje:’!'Sumetusi merga jau bova: bai- 
“Tievi mūsa, kars asi dongu...”gusi 25 metus. Kad būtų dides-

c ūsą, pėrštaa l 
autuomatiškaa parjimdava nau-

diedą va naują maldą: “Sveika 
Marija, luoskas pėlna..” Tačiau 
anuos minties bova gana tuoli 
nū tun malduos žuodžių. Klai- 
džiuoje laisvas, tartom paukštee 
aukštuoju© padongie. Vis klyda 
glyn į praaitys dynas. Sunkės 
vargingas anuos bova: nieką dau 
geu tik vargun vargelee ėr 
skausrrtun jūres mares. Teisybi, 
šin valondą, nuoduos, lyg ėr ma 
žeu ty vargelee baspaudi pečius, 
bat ar ėlgaa? Musiek ana bova 
gėmusi puo nalaiminga žvaizde. 
Juk ana tuos laimis taap truoš- 
ka. taap ilgiejuos...
Tštek'e’e nabi pačiub jaunystie.

nį pasuogą turiejusi, gal ėr ge 
Teu 'būtų butekiejuši, vuo da 
bar,.. Bat iŠ kor turi sukraus, jė
gų tievs tik 6 desintinas žemis 
taturieje, vuo vaikus keturius 
išaugėna - - visas dokteres, nie. 
vyną sūnaus. Iš kor tun pasuo-; 
gą basukrausi. Nadaug jaunikių 
tašilonki par meisjiedį, kartaas 
kuoks vyną vuo kartaas ėr nie 
vyną Kad būtų bovusi graži....

lie

Vyną žymą atsipluovi iš Pavon 
denis parakvėjes Barauskiuks 
Stasis. Teisybi — gražus "vaikis" 
bova ėr pašnekiet maluonee. 
muokieje, pateka, kor tau. Bat 
kas iš tuo, kad tuoks nabaguo- 
guots: vuos trečdalį valaka že-J 
mis taturieje. Trins bruolee iŠ-į 
sidalėje valaką į tris dales, pa-* 
sšdalėje ėr truobas, yuo žemį 
riežees stikapuoje ėr pradieje 
katras sau gyventi. Tada Sta- 
siun prire ki šeimininkis, padar
gų ėr gyvalių, turieje būtinaar 
vesti.

Gal jau taap bova žadieta,-kad

ana ištekięje už Stase. Naklusi 
nie kalbun, kad ons iigeronts, 
kad taries vargti už pijuoka išė
jusi. Bat ana juk žinuoje, kad 
pryš veiybas viKada žmnonik 
peik. Jau tuoks senuovis papra- 
tėms.

tekieje ėr įkrėta, kap musie-j 
į išrūgas. Nū pėrmun dynun-

fjrąsidiėje vatgaa, napritėkleė. 
Kada vtsakuo trūkst, kartaas-. 
nie pavalgyti nabier iš kuo, ta-, 

»da /ėr meflee nabdaug vytas ba-: 
oaly k t. če dar dukreli gėmi, puo; 
metų sūnielis. Iš tuos menkuos 
žemelis kartaas nie dūnas na- 
bužtekdava, vuo jau kon bašne- 

į kieti apie meisą. Vuo vuos lig, 
synpjūtis pratraukdava, vuo puo 
tam tik balta bulbyni arba bat- 
vinee su pasninku. Bardavuos 
vyrs, numuflsi tėkra pekla liūb 
pasidarys, ka rekieje dalgį trauk, 
ti ba meisuos konsnele. Vuo ar 
ana kalta Vuos vyną keulį ėr 
tpfjTlartdoką tepasipjaudava, ėr 
turieje tuo užtekti par visus me
tus- Kėtures bom'as reikieje iš

DRAS&S PAREIŠKIMAI APRAMINO 
ATVYKUSIUS TRIUKŠMADARIUS

(Atkelta iš pirmo puslapio)
• 8) Pagaliau p. Gečo straipsnis 
“Darbininke” 1980 m. gruodžio

KRMaanamnmanKKKMrasKnKKmimBnKn^^

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAINSNCV NALJlJję 
linkime visiems mūsų mieliems draugam ir klientams

ŠIRDINGIAUSI
■ ŠVENČIU
LINKĖJIMAI

už paramą per 
metus, /kurie buvo

Dėkojame Jums 
šiuos praėjusius 
viehi iŠ geriausią. Tikimės, kad 
būsite su mumis Ir 1081 metais.

Union Federal
Savings and Loan Association

3430 Š. Moisted Street • Chicago,;!!!* 60608
Phone 523-2800

maitinti Taap. ėr vargdava, kuol 
sulaukdava rudens, kada galie- 
dava kuokį jieroką pasipjauti. , 

Praaje keli metaa, gėmi dar 
dvi dukreles, ėr prisidieje dar 
dvi naujės bornas.

Vuo kad ėr su tun giersmu. 
Na ba reikalą tada žmuonis šne- 
kieje. Miega Stasis išgerti ėr dar 
kaap. Tik visa bieda, kad nabo- 
va iš kuo. Ar keušių vyną ketą 
dešimtį, ar svysta svarrioką įdū 
dava pardūti ėr naparveždava 
nie kapeikas. Viskas ištirpdava 
karčimuo.

Veną vakarą parėjįs iš Pavon 
denis ėr saka:

— Žinaa, Kazeli, kon aš sugal 
vuojau. Reik Ynon važiūti į Ame 
riLą,-gal galiėtumiem gereu pra-. ‘ 
sigyventi. Veiziek, ontaa, anavi-' 
čes Ontaniš, pabovis Ameriki 
tris -mienesius, jau aitsiunti tie- 
vams 5 duolerius. Jegu ons ga
lioje tyk sutaupyti par tuokį 
trumpą laiką, tat per metus galį 
kuokį šimtą duolerių gal atsiun ■ 

■sti. Nuvaisu pr\- Valiole ėr pasi- 
Skuolinsu šimtą rublių ont kele, 
vuo putotam nuvažęVis į Ameri 
ką, jiėmsu tau piningus siūnsti.'

• Tada prasigyvensma kap ont 
myliun.

Apkabėna, pečius nugluosti; 
dar ėr pabučeva. Vuo akies ži
binti žibieje 4— taap jau bova- 
parsijifiEnis taas naujees pla-; 
naas. ;' . ■ ’

-^;Kąap-tu muni palėksi vyną, 
su niažaas vaikaas, kon aš ba. 
tavis vyną Barysu, .kaap gyvena 
su ba vyriška? Kon tataa tu su-, 
galvuojee? 'Musietaas tau nala- 
basis pruo'tą -sumaiši! ».

Klyk ana basistengi anun par- 
kalbieti, nieką, nepadari. Ons* 
vis sava ėr. sava: “Važiūsu įl 
Ameriką ėr tu mon nieką nepa~{ 
darysi”..

"Ėr taap puo ilgun ginčų Sta
sis ‘ištrauki ą Prūsus, vuo jau iš* 
ten ėr į Ameriką. Išvaževa su 
kelees kitaas jaunesnees vy- 
raas, katry biega nū -rusų karū- 
menis. Ėr lėka Barauskieni vy
ną nabagi su keturees mažaas. 
vaikaas. Vyreusi duktie Muorte-'. 
Ti tik 10 metukų tabova, vuo’ 
’Petrielis 9. Vuorieli su Bruone-" 
le dar su visu mažilėkes.

Ėr prasidieje Barauskienee 
tėkras vargun dyneles. Na tik- 
taa kad nablėka sava gyvenimą 
drauga, bat ėr žemis nabova kam 
dėrbti. Juk reikieje arti, sieti, 
pjauti, kulti. Vis tataa vyriški'- 
darbaa. Vuo ana tun darbun’ 
namuokieje ėr nabijajiegi. Ar 
tat anaa muotriškaa su žumbu- 
ar su dalgiu puo laukus darbu-- 
tys? Juk tat vyriški sunki dar
baa? Teisybi — turieje aiti į 
laukus, argi visyms darbams pa- 
somdysi? Aje arti, akieti ėr sie
ti bondi, bat pjauti su dalgiu 
niekaap naišgalieje. Turieje som 
dyti ar giminiun prašyti pagel- 
bas. Kuol kada prisisauksi, pa- 
čee vis reikieje nasvietiškaa sun’ 
kee fiėrbti, kad vaikaa badu na- 
ušmėrtų.
vondenį, smildČiun k&pą strpyli/ 
tik šerdie žaizda tiaužgėje.

5 d. “VLIKo Seimui Toronte su
sirenkant’. Paskaičius -šį ’ir pa
našius straipsnius kyla mintis, 
kam šių straipsnių autoriai tar-

■ nauja, ko jie siekia? — Mask-j 
vos laimėjimo ar Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo?

Čia yra tik keletas pavyzdžių 
apie PLB skelbiamą “norą” ir 
pastangas bendradarbiauti su 
Vyriausiu Lietuvos Išlaisvinimd 
Komitetu, o jų yra dar daug 
daugiau, kurių VLIKas niekada 
neskelbė ir dėl kurių į polemiką 
nėjo. Kuomet sąmoningai neno
rima sugyventi, tai priežasčių 
visuomet galima daug sudaryti 
— teisingu ar neteisingu keliu. 
Daugelis lietuvių nežino tikrų tų 
nesutarimų priežasčių ir iki šiol 
buvo informuojami tik vienar 
šališkai.

Nežiūrint esamų sunkumų, 
VLIKas ir ateityje dės visas pas
tangas, kad tik lietuvių organi
zacijų tarpe būtų atstatyta vie-, 
■ninga, viena kitus gerbianti ir 
viena kitus remianti dvasia. To 
reikalauja mūsų kenčianti tau-

ta. Tai yra VLIKo pareiga ir at
sakomybė, nežiūrint kokias kliū
tis teks sūtikti. To atsiekti įbes 
prašdm visų lietuvių pagalbos.

Kaip jau minėjau, labai arti
mai bendradarbiaujame su Lie
tuvos Diplomatine Tarnyba. 
Pagrindiniai sprendimai daromi 
kartu. Rugsėjo mėn. turėjau 
progos aplankyti min. Lozoraitį 
ir aptarti Lietuvos laisvinimo 
veiklą. Dažnai palaikomi ryšiai 
telefonu. Buvo priimtas bendras 
memorandumas Madrido konfe
rencijos dalyviams, atstovaujan
tis Lietuvos interesus. Aptarta 
Diplomatinės Tarnybos tęstinu
mas, Garbės Konsulatų įsteigi
mas ir Lt. Turėjau labai pro
duktyvius, plačius pasikalbėji
mus su Lietuvos atstovais dr. 
Geručiu Šveicarijoje ir Jurgiu 
Baltrušaičiu Prancūzijoje. Tai 
yra plačios galvosenos vyrai, di
deli stulpai mūsų diplomatinės 
tarnybos.

. VLIKas kartu su Diplomatine 
Tarnyba ir Amerikos Lietuvių 
Taryba rėmė JAV' paskelbtą ir 
kitų Vakarų valstybių remiamą 
Maskvos olimpiados ekonominį 
bei turistinį Sovietų Sąjungos 
boikotą 1980 metais, ir skatino 
lietuvius -prie to prisidėti, šiais 
metais nevažiuojant j Lietuvą, ' 
bet PLB vienu mėnesiu vėliau 
išėjo su skirtingu pareiškimu ir 
įnešė vėl naujo, nereikalingo ne
sutarimo. VLIKas tuo klausimu 
padarė pareiškimą Vakarų vals
tybių vyriausybėms, remdamas

I prėz. Carterio -užimtą poziciją ir 
1 ragindamas Vakarų valstybėms 

prie’"to prisidėti.
Mūsų daviniais, lietifiai labai 

pritariahčiai ręągSvo ‘į VLIKo 
atsišaukimą ir^šjms metais ke
lionės į okupuotą Lietuvą buvo 
sumažėjusio's apie 60%, palygi
nus sii f979 metais. Aišku, kad

Muortelį išleida tarnauti .pry 
sava pusseseris už 2 kiluometrų 
— vaikun dabuoti. Vuo tris ma-- 
žiukus pati vyną turieje auginti.

Ėr ateje nalaimi, kap vagis 
pruo longą įslinka. Dvejus me-, 
tus ištarnavusi, trečiunsi metun] 
si suserga Muorteli plaučių už-1 
degimu ėr devintą dyną jau ėr- 
akeles užmerki. Diduoka jau bo
va, kap ont lėntuos pagaldi, maž 
ne kap suaugusi bova, tuokė iš- 
tinsusi- Verki, raudooge Baraus-: 
kieni, plaukus nū galvuos mo
vi, bat Muotelis atverkti nabga- 
lieje. Niiveži, nugyduoje į Pa- visiėms neįmanoma įtikti.

(Bus daugiau) (Bus daugiau) . į *

Geriausias 
pasaulyje konjakas.

Marteli.

MEET THECHALLENGL!
4647 W. Lincoln Hwy. (at Lincoln Mali) — Matteaoh, Dl. 
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Country Side Mall — 1214 VV, Northwest Hv^. latBald , 
tvm Ret) Palatine, Ill. 60067 * Phone 901-4800 j 
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III. '6051 o • Phone 964-81100 % ' :
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LOS ANGELES, CALIFORNIA
Viešai prašneko "Informacijos centras"

ILGALAIKIAI PROJEKTAI APIE L. A. JAUNIMO VEIKLĄ
Iš rašto skaitė D. Gudauskai- 

tė. Sakėsi apsiribojanti tik trijų 
paskutinių metų ve klos apžval
ga, kai Tautiniuose namuose ge
rom sąlygom gauta Jaunimo Są
jungos Los Angeles skyriui pa
talpa. Tarė ačiū Tautiniams na
mams. Čia reiškėsi jaunimo vi
suomeninė veikla ir socialinis 
bendravimas.

Kultūrinėje veikloje sktyviai 
veikta ruošiantis į šeštąją tauti
nių šokių šventę Čikagoje ir sce
ninėje veikloje — Viva Europa!

Politikoj neseniai tepradėta 
reikštis. Tai išvyka praeitą va
sarą į San Francisco demonstra
cijoms prie Sovietų S-gos kon
sulato. Tarė, jog naujoji JAV 
administracija gal būsianti pa
lankesnė lietuvių veiklai- Afga
nistano okupacija, neramumai 
Lenkijoje ir Vlado -šakalio pabė
gimas tai vis teigiami reiškiniai'

Inf. c. valdybos pirmininkas 
yra Antanas Mažeika (Jis anks
čiau gyveno kaž kur prie Atlan
tu. Dalyvavo ten bendruomeni
nėj veikloj ir rašėsi “Anthony”. 
Nereikia jį ar jo veiklą painio
ti su nuo seniau čia gyvenančiu 
.Antanu Mažeika, dabartiniu Tau 
tikės S-gos pirmininku). Skai
tę apie Inf. c. ilgalaikius projek
tus, kurie jau surašyti čia pas
kelbtame sueigoje dalytame la
pelyje. Rodė knygų ir brošiūrų, 
kuriose esama medžiagos infor
macijai apie Lietuvą. Sakė, jog 
Eitos biuletenių informacijos 
amerikiečių spauda ištisai nepa
naudoja.
t Lietuvos laisvės reikalu būsią 

kreipiamasi ir į įvairius ameri
kiečių klubus, biznierių organi
zacijas, į darbininkų unijas, į 
Pelitines partijas, į - religines 
grupes ir kt. Bus veikiama sie
kiant prie lietuviškojo ' darbo lietuvių veiklą skatiną, 
pritraukti tuos, kurie nuo tau. j Įsteigtame Inf. centre būsian- 
tinio kamieno atitolę. Kartojo i ti proga pasireikšti jaunimui, 
ir tą, ką J. Matulaitis sakė, jog 
kelionės suvaržytos,. siuntiniai į 
Kjetuvą trukdomi — darbo ir 
šioje srityje esame.

ko išmokom FrancJsco de
monstracijose? Pasakojo, jog 
liepos mėnesį buvo dvieju diemy 
demonstracijos prie Sovietų 
^‘ambasados (ten tėra konsula
tas — J- K.) Protestuota dėl lie
tuvių nužudymo, kurie atsisakė 
A feanistane kariauti.

Demonstracijose buvo pasi
ruošimo klaidų. TV f Imuotojai 
atvyko la ku, kaip kviesti, bet 
demonstruotojai dar nebuvo su
sitvarkė, demonstracijos nepra- 
iė'os. Laužytas JAV nuostatas, 
’<urts draudžia arti prie svetimu 
nasiimtinybiu demonstruoti. Pla 
katais durys ir langai buvę dau
žomi, bet niekas nesugadinta. 
[ r amo sienas mėtiti kiaušiniai, 
o iš konsulato langu į demons- 
ruo^oius mesti akmens.

Spauda apie kiaušinius para
šiusi, bet sovietų akmenis nuty-

Restauruota Traky pilis

PAMOKA SAN FRANCISCO 
DEMONSTRACIJOSE

S. Stančikas kalbėjo tema —

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

RŪPESTINGAI IŠPILDAMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAi. 
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

: Atdara šiokiadieniais nuo

Sekmadieniai® nuo 9 vai ryte iki 8:30 vaL vak.
D. KUHLMAN, R.S., Regiitruotas vaistininkai

TeL 476-2266

TRUMPALAIKIAI VEIKLOS 
PROJEKTAI

Apie trumpalaikius Inf. c. dar
bų pro’ektus kalbėdama D. Ba
rauskaitė sakė, jog iki šiol susi- i 
darydavę kuriam nors reikalui i 
‘ad hoc” komitetai, bet kaip 
greit jie atsirasdavo, taip greit 
ir išnykdavę.

Liesdama lietuviškąją veiklą
^ąrė, jog Vasario šešioliktoji te- > veikėjais spalio mėnesį buvę su
minima tik savo tarpe. Rag no I rengę amerikiečiams spaudos 
rašyti į. svetimtaučių lakraš- j konferenciją, kurioje kalbėjo 
-bis- ! Simas Kudirka. Puikiai tada pa-

Informacijos centras po vėlia-Į. sisefcė Lietuvos bylą iškelti ir 
vos pakėlimo (datos ir laiko re- per radijo (Tą spaudos kores- 
sakė) kuriame nors žymiame pondenciją Naujienose VI. Ba- 
viešbutyje surupšiąs spaudos kon I kūnas aprašė, kaip nepasiseku-

vasario 14 iki 22 d.
Inf. centras su respublikonų

Iferenciją. Būsią pakviesti TV, 
radijo ir spaudos reporteriai, po
litikos veikėjai.

IĮ tą konferenciją esą pakvies- naujas Lenkijos ir Lietuvos pa
ti ir sutikę atvykti Simas Ku
dirka ir Vladas Šakalys, jiedu į

J amerikiečiams įkalbėsią. Būsiah-j 
f ti iškeliama Lietuvos padėtis, 
i praplėsti kontaktai su svetim- 
‘ taučiais. Tie du vyrai Los Ah- 
iį. gėlėj būsią savaitę laiko, nuo

D. Barauskaitės nuomone, grį
žta 1939 metai, tartum artinasi

NESUSIPRATIMAS $U- ALTU
Vladas Pažiūra ragino derint 

veiklą su esamomis organizaci
jomis: su ALTu VLIKu ir Ben- 
druoinene. Jam žinoma, jog jau 
pačioje veiklos pradžioje Inf. 
centras turįs mažą nesusiprati
mą su ALTu.

nutarimp, jęg pągalba tęreika- 
linga meninę programos dalį pa
ruošti ir atlikti. Vienas iš t). 
Barauskaitės motyvų pasakytas, 
jog jai, kaip Nepriklausomybės 
akto signataro (prof. M. Biržiš
kos) anūkei rūpi, kad Nepriklau 
somybės šventė - kuo iškilmin
giau būtų atšvenčiama.

Taigi, iš Viva Europa režisie
rės pasidarė politikos veikėja. 
Ji, ir Inf- centras, negavę AL
To įgaliojimo už ALTo surink
tus pinigus veikti, imasi, kaip 
pranešė, Vasario šešioliktąją mi
nint po vėliavos pakėlimo reng
ti spaudos koferenerą. Re abe
jo, galima jiems palinkėti pasi-. 
sekimo ir pasibaiminti, kad tie 
geri norai neviršytų pajėgumo 
ir kad nęsupliukštų kaip perau
gęs grybas. O aukštai ir garsiai 
išreiklamuotasis Viva Europa 
laikotarpis išblęsta kuo nors

■ nauju nepapjldant.
j Tai štai tas mažas nesusiprati- 

■’ maž su ALTu, apie kurį V. Pa
žiūra prasitarė.; Tautinių namų 
vadovybė;’ sužinojusi, jog Inf.

• centras atsisakė su ALTu ben
dradarbiauti ir kad į Inf. c: su
sirinkimus renkasi ne tik^ jauni
mas, bet ir “fronto” senimas, 
paliepė pasiieškoti siisirinki- 
mams kitur vietos. Taip tad at
sirado tie “našlaičiai” apie- ku
riuos A. Adomėnas, gaila, kad 
nevergdamas, kalbėjo. -Juk ta 
našlaitystė greit pasibaigė. Drau 
go dienraštyje buvo rašyta, jog

■ frontininkų pirmininkas dr.'
Patarė veikt protingai ir vie- Brinkis Inf. centriui leido rinkr 

ningai. Klausė, kodėl čia salėje tis jo rezidencijoje. r . 
publikoje nėra jaunimo? • Ir tikrovė: D.

D. Barauskaitė atsiliepė; AL- ■ Gudauskaitė dėkojo TaUtiniams 
Tas, Bendruomenė ir VLIKas

7 - r , IKllliailAOj rt.au. JkUJAAU
esą svarbūs, tik darbe susidaręs įayė Jaunimo sąjungai pataipas 
nuomonių skirtumas. Koks? Ne- -r lei<Jo jaą kajp isįreng_
aiškino. Pinigų reikia spausdina-.^ kaip jaunimas n0rėįo; b ^ni 

’miemSįinfprtn^iniams lapeliamsy^urmininkai„ Taukiams ha? 
reikia KudiĄos ir Šakalio kelio- priekaigtus daro. . ‘
nės bilietam^ į., (Bus daugiau)?- ■■■' 'Į

. Nukrypstu į tuos nesutarimus •- j£

ęhieagos Lietuvių 
Moterų klubo 
Kalėdų puota

Gruodžio 10 d Chicagos Lie
tuvių Moterų klubo narės su . 
viešniomis rinkosi j puošnią. 
“Condessa del Mar”-valgyklą.. 
12 vai. buvo patiekta skanūs pie- 
ūs šimtinei viešnių grupei. Po

būvio šeimininkės buvo ponios,. 
Gladys Karnis ir Bernice Ne
berėza. r i ■ ,

Papietavus, ponia Karais pa-- 
sveikino dalyves su artėjančio-; 

'mis Kalėdų šventėmis, apgailės-; 
taudama, jog trecioji šios suei-. 
gos ‘ šeimininkė' Onutė Aukers; 
negalėjo dalyvauti dėl sunėga-' 
davusios sveikatos. Taipgi klubo- 
garbės narė ponia Juzė Dauž-- 
vardienė neatvyko dėl anksty
vesnių įsipareigojimų.

Vėliau meninei programai at-' 
likti pristatė ' jauną ponią Ritą; 
Dagienę, kuri gitara ir daina 
pradėjo savo kūrybą: “Kaip 
gražu būti toliau nuo miesto”,. 
Kalėdų giesmę “Su ' dangąuą, 
šypsena” ir “Silent Night”. —į 

.“O naktie, o šventai”, .dzūkiš-r 
ką dainą “Pakrypuok Antela”į- 

žiemos- 
lietuvių-'

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų 
Linki Visiems Chicagos Lietuviams 
CMCAGOS LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ

DIREKTORIŲ ASOCIACIJA
i

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 Lituanica Avenue Phone YArds 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, Hl. Phone: Olympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. California Ave. Phone LAfayette 3-3572

G. F. RUDMINAS
3319 So. Lituanica Ave. Tel. YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11023 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Ill. 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted SL Phone YArds 7-1911

PATARNAUJAME DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime koplyčias visose miesto dalyse.

dalinimas. :
VEIKLAI REIKIA PINIGŲ
Antanas Adomėnas kvietė < vi

sus “dūšia” • ir kišene Inf; c. pa
remti. Tai “gyvas ir svarbus rei
kalas”. Kalubėjo, jog .Inf. c. vei
kėjai esą našlaičiai,' vienos žy- 

bnios organizacijos., išgyvendinti 
j gatvę. Kas ta organizacija, ne
minėjo-

Kreipėsi Adomėnas į publiką 
I; kad . pasisakytų,f .kaip lėšų su-, 

rinkti. Kalbėti norinčių maža te-’ 
■buvo.

Antanas Polikaitis sakė, jog vi- 
j suomėnės-parama ateis, kai pa- 
j matys,' -ką-, Inf.. centras. padarė. 
.Patarė pasitikėti ir veikti, bet 
nedaryti didelių bangų, o dau
giau darbų, nekaltint kitų ir ne
rodyti pitštais į kitus.

D. Pblikaitienė siūlė pasekti 
amerikiečius, kaip tad per TV 
renkamos aukos įvairiems lab
daros ar kitiems kilniems tiks- 

< Tams. Lietuviai galėtų pasinau- 
5 doti radijo valandėle.

“Nuotykiai Chicagoje 
metu” (jos kūryba), 
liaudies dainą apie rūtas it, pa~ 
baigai, jos pačios Anglijoje su-, 
kurtą Kalėdų dainą.’ . ' .■> į

Viešnios dideliai įvertino graž 
žų Ritos balsą bei jds taip artis1-', 

jtišką ir pergyvenimus išreiš* 
kiančią laikyseną. ’Į;
Kalėdų Senelio dovanas išda

lino ponia Neberėza. Kiekvienai 
stalas buvo papuoštas šiaudinu
kais, kuriuos pagamino ponią 
Balčiūniėnė. Prie eglutės buvo

s namams, kad prieinama kaina ; dovanėlių kiekvienai dalyvei

besiruošdamas ateinančių metų 
Vasario šešioliktosios minėjimui, 
pakvietė Danutę Barauskaitę, 
kuri kaip ■ režisierė ■ pasireiškė ' 
Viva Europa sceniniame monta
že, kad paruoštų minėjimo me
ninę programos dalį.
> Į ALTO; valdybos posėdį jį at
vyko -kartu -su ■ Inf- cį pirm. Ą. 
Mažeika ir padiktavo, kaip rei
kia Vasario 16-ją minėti. Minėf 
.jimas .turįs būti amerikiečių vieš 
bučio salėje. Politikos it spau
dos žmonės amerikiečiai būtų 
svečiai. Visą programą sudarytų 
ir kalbėtojus pakviestų Inf. cent 
.tas. ALTas tik.išlaidas apmokė
tų. • ?

ALTo valdyba laikėsi savo '

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 

linkiu visiems savo klientams, draugams
ir pažįstamiems

COMPLETE AUTO SERVICE
STASYS DAPKUS, Savin.

AUTOMOBILIU TAISYMO DIRBTUVĖ

4542 So. Western Ave. CLiffsidė 4-2241

Cosmos Parcels Express Corporation
IR

Cosmos Travel Bureau, Incorp.
488 Madison Ave. New York, N. Y. 10022

SVEIKINA VISUS SAVO KLIENTUS

SU ŠVENTĖMIS

IR 

NAUJAIS METAIS

IR LINKI VISIEMS VISO GERIAUSIO

nuo ponįos Jean Vance.
t1 Programą baigė Rita dainą 
.“Joy To The World”.

Teodora Kuzienė

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujųjų Metų
linki draugams ir klientams ? į

EDMUNDAS VENGIANSKAS IŠ

HOLLINGSHEAD OLDSMOBILE i
prekybos Įmonės ■ i

5370 So. Western Ave. t Telef. 476-7000

‘ Žiemos laikui prasidėjusį, nepamirš,kite apsilankyti šioje ■ 
prekyboje, čia rasite gausiai naujų ir vartotų automobilių. •; 
Lietuvius šioje įmonėje mielai aptarnauja Edmundas 
Vengianskas i'

į LINKSMIAUSIŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ ’
NAUJŲJŲ 1981 METŲ 1

VISIEMS NARIAMS, RĖMĖJAMS IR 
CHICAGOS LIETUVIAMS

PAUL MASILIONIS — Pirmininkas
JENNY POVILAITIS — Vicepirmininkė 

ROŽĖ DIDŽGALVIENĖ — Nut. rašt. ir koresp. 
HERMAN DANTA — Fin. raštininkas 
JOSEPHINE MASILIONIS — Kontrolės Raštininkė 
MATT POVILAITIS — Iždininkas

LIETUVIŲ ŽAGARĖS 
KLUBAS
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NAUJIENŲ raštine atdara kasdien, išskyrus sekmadienius,

ginklais Raudonąją Armiją. Vienu balsu prieškariniai 
karo žinovai, poli
tų Sąjunga yra didžiausia militarinė galybė pasaulyje, 
paremdami savo tvirtinimus statistikomis, matytais 
paradais ir net žvalgybų daviniais. Keista, kad anuo
met nebuvo keliamas aliarmas dėl galimos Sovietų ka
rinės grėsmės. Netrukus paaiškėjo kodėl.

Maskva, pagal Ribbentrop© — Molotovo susitari
mą, užėmė be pasipriešinimo Pabaltijo valstybes, Įsi
drąsino dar prisijungti Suomiją. Bet čia įvyko staig
mena. Kilus rusų — suomių karui, kuriame Sovietai 
prarado vieną milijoną karių, užmuštais, sužeistais ir 
nušalusiais, buvo Įrodyta jų karinės galybės apgau
lingumas. t - j

Paskatintas suomių — rusų karo rezultatais Hft-> 
leris paskutiniuoju momentu sustabdė pasiruošimą pul-1 
ti Angliją ir ėmė ruoštis karui prieš Sovietų Sąjungą. 
Stalinas, supratęs savo silpnumą, Įvairiomis nulaidomis 
Hitleriui norėjo išvengti ar bent atstumti karą su Vo
kietija, bet Fuhreris neleido rusams perorganizuoti sa
vo armijos ir pasiruošti modeminiam karui.

Nežiūrint rusų masių ir ginklų pranašumo, vokie
čių armijos visu frontu, nuo Baltijos iki Juodosios jū
ros, žaibiniais smūgiais ir dideliais šuoliais veržėsi Į 
krašto gilumą, kol jų įsibėgėjimą sustabdė anksti prasi
dėję rudens lietūs, po kurių netrukus sekė staigi ir šal
ta žiema. 4

_ Skubi Anglijos ir ypač Amerikos pagalba išgelbėja 
Sovietus nuo katastrofos. Tačiau didžiausią pagalbą su
teikė nacių okupantai, išmarinę badu milijonus belais
vių ir savo bestiališkumu su vietos gyventojų pastū
mėję juos atgal Į komunizmo glėbį. Prasidėjęs masinis 
partizaninis karas ir sabotažo aktai pakirto vokiečių 
fronto užnugarį, ‘ž- U •;

Tuo tarpu likusieji rusai ir kitos’ Sovietų tautybės, 
sužinojusios apie nacių bėstfališkųmą, atsisakė lengyai: 
pasiduoti priešui ir stvėrėsi kariauti visu Įnįrtimik; Prie 
Stalingrado1 buvo suduotas pirmas lemiantis smūgis vo
kiečių armijai, o antras atėjo sekančiais metais prie 
Kursko, kame galutinai buvo sužlugdyta vokiečių

Lietuvos Generalinis’ Konsulas ANICETAS 
SIMUTIS ir p. SIMUTIENE sveikina su šventėmis 
draugus, artimuosius ir visus geros valios tautiečius. 
Visiems linki MALONIŲ ŠV. KALĖDŲ ir LAIMINGŲ 
NAUJŲJŲ METŲ.

Tegu 1981-ji metai būna laimingi Jūsų asme
niniame gyvenime ir teatneša šviesesnių laisvės vilčių 
mūsų broliams pavergtoje Tėvynėje.

Vietoje šventinių kortelių Generalinis Konsu- • 
las skiria auką laikraščiui.

Apgaulinga Sovietų galybė
Sąryšyje su pasauline Įtampa, ypač grasant Sovie

tams įsiveržti Lenkijon, daug kalbama ir rašoma apie 
Sovietų militarinę galybę. Patiektos statistikos rodo 
didelį Sovietų Sąjungos karinį pranašumą veik visų 
ginklų rūšių srityse. Dar taip nesenai Amerika buvo 
žymiai pranašesnė atominiame apsiginklavime, aviaci
jos ir laivyno pranašume, kurie atsverdavo sovietinės 
sausumos kariumenės galybę. Paskutiniais metais So
vietai padarę milžinišką šuoĮį, ;kaip tik pastarųjų gink
lų apsiginklavime, pasfekė pirmavimo pasaulyje.

Ta temą, daug rašoma spaudoj ir diskutuojama TV 
programose. Sovietų militarinės galybės klausimas 
būVQf!^įačiai keliamas per rinkimus, nes dėl savo prana
šumo Sovietai išd,rįšp užimti Afganistaną, paskatinti 
Iraką pulti Iraną’ir dabar yra pasiruošę okupuoti Len
kiją. Už tokį Amerikos apsileidimą buvo kaltinamas 
prez. Carteris ir visa jo vedama pasaulinė politika, šis 
momentas svarbiausiai nulėmė Carterio pralaimėjimą 
ir aiškų Amerikos posūkį vidaus ir užsienio politikoje.

Su R. Reagano atėjimu į Baltuosius Rūmus tiki
masi, kad Amerika atgaus savo militarinį pranašumą 
ir drauge paspaus V, Europą, Japoniją, Kiniją ir arabų 
kraštus paspartinti savo apsiginklavimą, idant bendrų 
pastangų dėka artimu laiku išlygintų ir pralenktų So
vietų pasiektą karir.Į pirmavimą.

Mūsų lietuviška spauda yra taip pat susirūpinusi 
dėl Sovietų Sąjungos karinės galybės iškilimo ir nepa
gaili karčių kaltinimų Amėrikai ir bendrai visai Va- 

• karų demokratijai. ;
Kyla klausimas, kaip galėjo Vak. demokratijos, Į apsiskaičiavo savo žygiu i Afganistaną, kurį nuo seniau 

turėdamos penkeriopai didesnį pramoninį potencialą, 
palyginti su Sovietais, atsilikti apsiginklavime ir neuž- 
kirsti kelio Sovietų ekspansijai. Ar tai Įrodytų Vakarų 
demokratijų moralinį supuvimą, trumparegystę ar ne
susigaudymą Sovietų politikoje?

Atsakant Į šį klausimą, turime pažvelgti Į praeitį.
Stalinas milžiniškomis žmonių aukomis ir kruvinu te- galybės silpnumą, nes Irako kariuomenė buvo apgink- 
roru SJikūrė Sovietų sunkiąją pramonę, dėka kurios luotą rusų ginklais ir jos karininkija bei lakūnai buvo sistemas, 
buvo išvystyta karo pramonė,, aprūpinusi moderniais apmokyti Sovietų karo mokyklose. Iki šiol iraniečiai ne-

Šią skaudžią pamoką pamiršo Kremliaus vadovai, 
bet jos nepamiršo vakariečiai. Todėl rusai, neatsižvelg
dami Į savo krašto gyventojų sunkią, padėtį, vėl kala 
naujausius ginklus, tikėdami didelių laimėjimų visame 
pasaulyje. Tuo tarpu vakariečiai seka kaip pačioje So
vietų Sąjungoje ir jos satelituose smunka ekonominis 
•gyvenimais, kai-p-kylagyvento jų-nepasitenkinimas, kii- 
!ris pamažu perauga Į pasipriešinimą prieš savo pri
spaudėjus ir išnaudotojus. .................

Afganistano pamoka labai primena Suomijos už
puolimą, kuri Įtikinančiai Įrodė vakariečiams Sovietų 
galybės apgaulingumą, nes neįstengia susidoroti su pa
lyginamai maža atsilikusia . taiita. Dabar turbūt ir 
Kremliui paaiškėjo, kas lauktų užėmus Pakistaną, Ira
ną ar kitus musulmoniškus kraštus? Maskva skaudžiai V •

kontroliavo per savo statytinius. Kremliaus strategai 
buvo Įsitikinę-, kad Irane kilusi suirutė, sukelta ajatolo 
Chomeini islamiškos revoliucijos, sudaro puikias sąly
gas šio krašto užvaldymui, bet žiauriai apsiriko savo 
apskaičiavimuose.

Papildomai Irako — Irano karas Įrodė Sovietinės
p

MALDOS UŽ PRIEŠ 10 METŲ 
ŽUVUSIUS DRAUGUS

GDANSK, Lenkija.— Apskai
čiuojama, kad virš 200,000 len
kų darbininkų, dalyvaujant vy
riausybės pareigūnams ir aukš
tiems bažnyčios dignitoriams, 
susirinko iškilmingai atidaryti 
paminklą pagerbimui 45 darbi- . 
ninku, žuvusių laike riaušių 
1970 metais. ,

Milijoninės vertės, paminklas 
— trys 120 pėdų aukščio kryžiai 
yra pastatytas laįvų’ dirbtuvių 
.kiemėįtbj e mylėtoje,Į įį«r‘ Jsafęlviiį 
buvo^i^u^d'yti įttyš darbininkai, 
r ■ 28 ■' žuvusių . laivą statybos 
darbininkų pavardės buvo per
skaitytos, o publika po’ kiekvie
nos pavardės minėjimo šaukė

“Jie su mumis’.
Darbininkų vadas Lešek Wa

lesa prašė minią parodyti budė
jimą krašto saugumui ir nepri
klausomybei apsaugoti, nevar
toti jokių priemonių, kurios su
darytų pavojų Lenkijos saugu
mui.: Panašų prašymą pareiškė 
ir Krokuvos kardinolas.

Tai pirmas paminklas komu
nistų aukoms Rytų bloko' vals
tybėse.

*

DEMOKRATIJOS JUODOJI 
DIENA

. j . - .

1 NEW DELHI, Indija. — In
dijos žemesniuose rūmuose bu
vo labai karšti ginčai dėl vyriau
sybės prašomo “valstybės sau
gumo” įstatymo. Premjerės In-

diros Gandhi prašomas įstaty
mas- leistą suimtąjį taikyti be 
teismo iki- vieną metų, jei kaltė 
liestų krašto saugumą, santy
kius su kitomis valstybėmis ir 
panašiai.

Įstatymas buvo priimtas 190 
balsų prieš 70. Operacijos atsto
vai pareiškė, kad" tai yra “demo
kratijos juodoji diena”. Mano
ma, kad ir aukštesnieji rūmai 
įstatymą priimsi

Laike 10 dienų turės būti pra
nešta suimtajam suėmimo prie
žastis. Per tris savaites byla turi 
būti perduota ipa tariama jai ta
rybai, kuri sprendžia ar sulaiky
mas teisėtas ir, jei ne, tai suim
tasis turi būti paleistas.

Įstengė pilnumoje užvaldyti* bent vieno Irano miesto, 
kas akivaizdžiai pademonstravo sovietinės strategijos 

■ir taktikos lygmenį. t 1 ■
Padrąsinti šių sovietinių karinių nesėkmių, vaka-

PREZIDENTAS NESAKYS 
KALBOS KONGRESUI

WASfHNW)N, D.C. — Pre-
ridentas Carteris metų pradžio
je turėtų informuoti Kongresą n . į o v
apie dabartinį visos valstybės 

riečiai užėmė tvirtą ir vieningą poziciją prieš Sovietų stovį. Jis paruošia pranešimą iš 
užmačias okupuoti Lenkiją, tikslu užgniaužti pasireiš- anksto, co vėliau visiem^ Sena-

1 — 1 — « ' . i  J ___  X • * 2   f A'it- A « v*? 42kusĮ lenkų: tautos laisvėjimą ir demokratėjimą. Sutikę 
tvirtą pasipriešinimą Sovietai pristabdė - savo agresin- 
gumą, nes juos lauktų antrasis šaltasis karas ir kari
nės santarvės sudarymą, Į kurią būtų tiesioginiai dar 
Įtraukta Japonija, Kiniją ir bent dalis islamiškų kraštų. 
Perspektyva Maskvai tikrai nepavydėtina.

Lenkijos Įvykiai Maskvai ir vakariečiams Įrodė, 
kad Sovietai negali pasitikėti sateĮįtaįs.karų atyeju s_u. 
Vakarais, kas laikytina didžiausiu* Vakarų laimėjimu. 
Reiškia, šimtai bilijonų rublių, sudėtų Į satelitų apgink
lavimą, nuėjo niekais. Tai nereiškia, kad vakariečiai 
neturės sustiprinti savo gynybos pozicijų, bet jų veda

vių. gynybą ir Helsinkio sutarimus, davė netikėtai pui
kius rezultatus, kas pakartotinai Įrodė demokratijos 
idėjinĮ ir moralinį pranašumą prieš visus totalitarinius 
ir diktatūrinius sąjūdžius ir jų Įkurtas politines

te ir" Atstovų Rūmų nariams, j i 
perskaito. Prezidentas Ca rteris 
šįmet taip pat paruoš praneši
mą apie valstybės stovį, bet jis 
to pranešimo ateinančių metų 
pradžioje Kongresui neskaitys. 
Jis pasiųs Kongresui, o tegu jie 
daro, ką jie noYi. Sakoma, kad 
prezidentas yra užpykęs ant da
bartinio'Kongreso, labiausiai jį 
piktumas ima ant kelių danio- - 
kratų, kurie gerokai jam pa
kenkė rinkimuose.

Kalbama, jog prezidentas yra 
įsitikinęs, kad Kongresas savo 
nerangumu pakenkė krašto 

:ūkiui, bet visą kaltę vėliau pri
metė prezidentui.

— Inž. Eugenijus Bartkus pir
mininkavo VLIKo konferenci-

V. Klijai Toronte.

KAZYS BORUTA

SVEČIUOSE PAS ČIURLIONIUS
M. K. Čiurlionio jauniausiai seselei 
Žvirbliukui ir mano Bičiulei, iš 
kurios širdies pasisėmiau skaidrių 
atsiminimų apie-M. K. Čiurlionį.

sK jįc *

SVEČIUOSE PAS ČIURLIONIUS 
DRUSKININKUOSE

(Tęsinys)

Kartais vakarais būdavo ir namų choro re
peticijos, kurias vesdavo Kastukas. Namų choras 
susidarė iš brolių ir seserų ir poros kaimynų, kar
tais ir iš atvažiavusių svečių. Kastukas mokydavo 
kiekvieną partiją atskirai, o paskui sudarydavo 
jungtinį chorą. Dainuodavome jo harmonizuotas 
liaudies dainas ir kantatą “De profundis”. Mė
gindavome ir Bacho “Magnificat”, ir kitus kūri
nius giedoti.

Pianinas retai ilsėdavosi.
— M. K. Čiurlionio rankraščiuose jo ranka 

atžymėta daugelio stambių kūrinių atsiradimo 
data ii vieta — Druskininkai, — pasakoja M. K. 
Čiuili- mio muzikos kūrinių redaktorė, jauniausio
ji jo sesuo J. čurlionytė. — Simfoninės poemos 
“Jūra” eskizai biro Druskininkuose apdirbti. Jie 
buvo nuolat s skambinami ,todėl ir įsirėžė į ma
no atmintį vis/m gyvenimui.

Pnsk’jtinipL metais, kada Čiurtfęnis surado

muzikoje visiškai savą, labai originalią kalbą, jo 
muzikos kūriniai būdavo kuriami prie pianino.- 
Tai būdavo dažniausiai vasaros vakarais Druski
ninkuose.

M. K. Čiurlionio kūrybos dalyvis ir liudinin
kas buvo tas pianinas, kurį jis gavo dovanų ir 
kuriuo naudojosi visa šeima. Dabar tas pianinas 
jau senukas, bet kiek jis galėtų pasakyti, jei pra
kalbėtų žmogaus kalba Kiek Čiurlionio kūrybos 
paslapčių jis žino ir kartu su juo išgyveno. Juk jis 
pirmas kartodavo Čiurlionio kūrybos ugnyje už
gimusius garsus ir jų sandermes, jis savo skam
biu balsu sužadindavo genijaus vaizduotės polė
kius ir, juos sugavęs, perduodavo pasauliui.

Dabar, po daugelio metų, mirus M. K. Čiur
lioniui ir pakrikus visai šeimai, vienas genijaus 
pianinas liko Druskininkuose ir užmigo letargo 
miegu. Daug audrų praėjo pro Druskininkus, ku
rios pakeitė jų vaizdą ir išblaškė žmones, bet išti
kimasis genijaus kūrybos liudininkas išliko Drus
kininkuose. Vienišas, apleistas, apdulkėjęs, išde
rintas, stovi kažkur bakūžėlėje pas svetimus 
žmones, bet neužmiršęs savo didingos praeities. 
Dūli ir snaudžia paskendęs savo atsiminimuose, 
kartais nubusdamas ir apsidairydamas po nykią 
aplinką, ir klausdamas:

— Kur tu, mano genialusis drauge, kad taip 
ilgai manęs neprižadini? Tik tu vienas mokėjai 
išgauti iš manęs nuostabius tonus, kurie harmo
nijos stebuklais prabildavo į žmonių širdis. Kur 
tu? — tarsi klausdamas žvalgosi senas pianinas

su priešmirtiniu ilgesiu. — Be tavęs aš žūstu — 
kaip-nereikalingas daiktas.

Bet pasiguodžia senas pianinas ir vėl nu
grimzta savo atsiminimuose. Prie jo stovi nuliū
dęs M. K. Čiurlionio šešėlis ir tarsi kalba be garso:

— Aš čia, mano ištikimasis drauge. Kartu 
su tavim gyvenu amžinybe, paniekinęs praeinan
čią dieną.

* * *
“Prieš Čiurlionio namelius Druskininkuose 

buvo didelis, gražus gėlynas,. Jis žydėjo šalia abie
jų namelių, tarp kiemo ir sodo.

Tarp smėliu gražiai išbarstyto takelio iš abie
jų pusių įvairiausiomis spalvomis mirguliavo gė
lių eželės.

įvairiausios gėlės buvo susodintos spalvingo
mis juostomis, visokiais raštais ir deriniais. Čia 
žaliavo rūtos ir mėtos, tie amžini lietuviško dar
želio jaunystės simboliai, mirgėjo savo linksmo
mis spalvomis uzarėfiai, gvazdikai, rezetos, saulu
tės, irisai, žvalgėsi, savo išdidžias galvas iškėlę, 
lelijos, našlaitėlės, kerojo bijūnų krūmai, o rude
niop p ražydėdavo astrus, — visos gėlės spindėjo 
savo spalvomis ir sudhrė vienų darhų gėlyną.

Tuo gėlynu rūpinosi Čiurlioniu gražiosios se
sutės, viena kitą pasivydamos, — Juzė, Valė ir 
Jadzė, viena kitą pavaduodamos. Neatsilikdavo 
nuo dukterų ir či»rHonių močiutė: gėlių.daržėlio 
gražumas buvo jos pasididžiavimas.

Kartais vasarotojai pamanydavo, kad čia gy
vena kurorto daržininkas, ir ateidavo pirkti gė

lių. Močiutė mielai priskindavo gėlių, bet pinigų 
■neimdavo.

— Kodėl? — nustemba pirkėjas.
— Gėlės tam, kuris myli grožį, — atsakydavo 

su šypsena žilagalvė močiutė.
Tarp gėlių augo kriaušės, slyvos, agrastų, 

serbentų krūmai. Toliau darželis pereidavo į so
dą ir daržą.

Darželio gale buvo didelė altana iš susiraiz
giusių pupų ir vijoklių. Čia buvo stalas ir suolai, 
kur vasarą šeima pietaudavo ir susirinkdavo pa- 
vakaruotL čia: ir M. K. Čiurlionis dažnai prisės
davo pailsėti ir parūkyti, pasigrožėti savo miela 
gimtine.

Už altanos ilga juosta ėjo daržas ir sodas, 
rūpestingai- tėvo prižiūrimas. Čia augo įvairia
rūšių obelų ir kriaušių, tėvo išsirašytų iš įvairių 
medelynų ir paties- skiepytų. Kai neteko vargo
nininko vietos, tėvo visas užsiėmimas buvo dar
žas, sodus- fr meškeriojimas. Sode arba prie- Ne
mune jis praleisdavo visą savo laiką.

Parvažiavus M. K. Čiurlioniui atostogų, le
vas vesdavosi sūnų į sodą ir aprodydavo* kiekvie
ną medelį. Konstarjtinas taip pat mėgo sodą ir 
prisidėdavo į talką su darbu ir patarimais.

(Bus daugiau;

PATS SKAITYK IR KITUS PARAGINK

DIENRAŠTI “NAlLnENAŠ’’

1 — Naujienos, Chicago. 111.. Fridsy. Dcucinbcr 19, 1980
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ARMAGEDONAS IR PO JO - PASAULINE TAIKA . Banditai Marquette Parke 
nužudė A. Siliūna

"Ji* aurinka juo* | y tote, kuri hobraiiku vadinama Armagedon" 
fiaL- 1 ' (Apreiškimo 16:16)

33. -izaijas yra parašęs: “Susirinkite, tautds, ir būkite nugalė- „b weU gaIve perėjo 68-ąją gatvę;

4 Mano kaimynas A. Biliūnas 
6:30 vai. ryto ėjo į darbą Rock-

tos” (Izaijo 8:9,10). Kita pranašystė, kuri kalba apie tautų su- . , „ir, berods, prie antro namo ts-j 
šoko negras iš automobilio ir 
kokiu gelžgaliu trenkė į galvą.: 
Iš paskos ėjęs inž. Virpša, pama
tęs, pagreitino žingsnius prie gu-: 

,linėio asmens. Tuo metu išėjo

tų būrelis sugiedojd giesmę.
Gruodžio 16 d. kan. V. Zaka

rauskas Šv. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčioje atlaikė ge
dulingas Mišias ir pasakė pa
mokslą.

Bažnyčioje vargonais grojo 
muzikas A. Kalvaitis. Giedojo 
p-Iė N. Linkevičiūtė ir Br. Pra-

rinkimą, yra Joelio 3:1, 2, ir Čia tautų susijungimas turėjo įvykti 
tuo pačiu laiko, kuriuo Izraelis surenkamas į pažadėtąją šalį. 
Pranašystėje parodyta, kad apie tą šalį bus ginčų, ir kad tuo 
metu Viešpats gins savo tautą ir priešinsis tiems, kurie stengsis 
atimti iš jų jiems prigulintį paveldėjimą.

Kitas tų pačių įvykių apibūdinimas parašyta Ezekielio pra- namo šeimininkas ir pranešė, puolenis. 
našystėje 38 ir 39 skyriuose. Trumpai sakant, šitos pranašystės jog iššaukė policiją. Ihž. Virpša.
parodo, kad tuomet, kai izraelitai jau bus apsigyvenę Palestinoje su pcTicija palydėjo Siliūną į Šv.. 
ir susilaukę sau šiek tiek ramybės ir saugumo, tada iš “šiaurės” , Kryžiaus ligoninę. Skubiai pada- 
ateis užpuolikų tautos “grėbio imti”. ‘ rė operaciją, bet padėtis buvo;

tv. RAŠTO TYRINĖTOJAI, 5421 So. Mozart, Chicago, IL 60632 ! beviltiška. Mirė nuo mirtino,
■w-fMirmw'r- rrrĮr~i-i~~-»-'r-į~'~in~r~r-- ~ - - -------smūgio gruodžio 12 d.

! Velionis buvo 69 metų am
žiaus. Gerai atrodė. Tvirto sudė
jimo-. Gy veno Marquette Parke.

‘ Liko žmona Ona, duktė Nijolė 
su žentu Liūtu Griniumi, sūnus' 
Donatas su žmona Vida, brolis 
Kazys su šeima, brolis Bronius

. su šeima, okup. Lietuvoje brolis bėti> bet ,kartą paliksime. Net 
Mečys su šeima ir sesuo Bronė

. su savo vyru, berods, Sibire.
Į Buvo pašarvotas D. Petkaus
koplyčioje. Gruodžio 15 d. 7 vai

DR. PAUL V. DARGUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

kMd*M dhvktoriv*

VALANDOS: -8—® darbo dienomis ir

ToU 5*2-2727 arte 562-27M

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE AKIŲ LIGOS

optometrist as
KALBA LIETUVIŠKAI 

2AU W. Tel 737-5149
Tikrina akto. Pritaiko akinius

“contact lancet'*

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
-■ 2^6 WEST tori! STREET 

Valandos: antrad. 1—4 popiet,

Ofiso telefonas: 776-2880, 
Roidencijos faloL: 448-5545

Šv. Kazimiero Lietuvių kapi-

n?;c maldas sukalbėjo kan. V. ’ 
Zakarauskas. Sugiedojome “Ma
rija, Marija”.

Į kapines palydėjo apie 60 
mašinų. Po laidotuvių šeima pa
kvietė pietų į Gold Coast resto
raną.

Padėkoję, 2 vai. skirstėmės į 
namus, palydėję j amžino poil
sio vietą žymų asmenį, veikėją. 
Tebūna jam lengva Ši svetinga 
žemelė!

Abu vakarus koplyčia buvo 
perpildyta žmonių. Daugybė 
gėlių. K. Paulius

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

— GORDON FUNERAL HOME

1729 South Halsted Street, Chicago

Tel 226-1344

Programos vedėja

“Lietuvos Aidai”
KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ

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 WHS stoties, 1110 AM banga.

2646 W. 71st Street

Chicago, Illinois 60629 
Teief. 778-5374
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Augalija Kalėdų legendose
Įvairios tautos (neišskiriant ir mazge. Stiebelis turi 7 pailgus 

lietuvių), tun Kalėdų legendų, lapus, o baltas žiedas — 5 be- 
šiose legendose minimi kai ku- veik apskritus lapus, šis auga- 
rie augalai, tariant turį ryšio su jas skiriamas lelijos grandinei.

Juodoji čemerycia turi juodas 
šaknis ir ji labai nuodinga. Kai 
kada vartojama ir modernioje 
medicinoje, nes turi emetinių 
ypatybių. Senovės graikai, skin
dami Kalėdų gėlę, (helleborus 
niger), garsiai kalbėdavo, kad ji 
būtų kartesnė, tuo būdu ir vais
tas geresnis.

Baltosios čemeryčios (verat- 
rum album) šaknys džiovinamos 
ir malamos į pudrą. Pudra var
tojama vabzdžiams naikinti.

M. Šileikis

Mažeika E? Evans

Kūdikėlio .gimimu, bei gydomų
jų ypatybių ir 1.1. Už vis labiau 
yra vertinamas amalas genus 
viscum (angį, irristeloe), apie ku 
rį būtų galima ir plačiau pakal-

Laidotuvių Direktoriai

6845 SOUTH WESTERN AVE
Tel. 737-8600-01
9837 SOUTH KEDZIE AVE.
Tel. 422-2000. kopūstas senovės olandų legen- 

' doje apie mėnulį buvo minimas.
Buvę taip: Vienas žmogus Kū

- - ” cių vakare pavogė kelias galvas
vak. buvo atsisveikinimas su ve- kopūstų. Kai kopūstų vagis pri- 
lidniu, kūnam vadovavo -p. • įkrovęs kašes nešėsi, buvo pa- 
Juodvalkis. Jis atsisveikino ir gautas. Vagį kaimynai nutarė 

: davė gyvenimo apybraižą. Gimė pasiljSti taip toli, kad jis nebesu 
• Raseinių apsk., mokėsi Lyduvė- grįžtų. Ir jį nusiuntė į Mėnulį. 
nuošė, baigė Šiluvos progimna-. kad visi galėtų matyti nesant 
ZŪ4> įstojo į Mokytojų kursus, ant pečių vogtus kopūstus. (Lie- 

SPOKANE, Wash. — Kada Kariuomenės aspirantas, atsar- tuviai sako, matą moterį sū naš- 
Walter Kinsey, 98 metų am-!g°s karininkas. Studijavo ėko-. čiais pilkame -Mėnulyje).
žiaus, pasipiršo jaunuolei Flora i uomiją ir humanitarinius moks-] - . ...........

, ji tuojau pasakė i Ius> mokytojavo' Šančiuose. Bu- į ^oves graikų gydytojų uz 
■ ■ ........... . va bolševiku įkalintas. Pasisekė t rasil Europoje prigijo mBiiy-

1 repatrijuoti. Dirbo Berlyne. Pri-' ma^’ ir baltoji če-
. klausė Liet. Taut. S-gai. Dirbo {TnerN^^a Helleborus riiger Jr vi- 

ir pogrindy. Buvo Jaunosios Lie- .
kiekviena savaite siuntė jai ro- i tuvos žurnalo redaktorius. Suku- .
zes ir, galiausiai, žiedą. Šį sės-1 re seimą, 
tadienį jie turėjo iškilmingas j 
vestuvių ceremonijas. Anūkės,!
pasipuošusios aksomo suknio--garbės sargybą^į kaisto stiebelis. Abu stiebeliai-pra-
mis, bažnyčioje praleido jau- į Neohluanų Chicago padalinio J a -■ * - m m r*
nuosius. Į

Po ceremonijų jaunieji išva-1 dalinio pirm. G. Gražienė, 
žiavo medaus tfiėnesio į Victo-L i atitmio- Akademinio sambū

rio vardu likusiai šeiniai užuo
jautą reiškė A. Kalvaitis.

Liet. B-nės Marquette Parko 
apyl. vardu — B. Vindašiėnė.

Marquette Parko Lietuvių Na
mų Savininkų draugijos vardu 
atsisveikino adv. ’C. Kai. Jis siū
lė nėa Gaidžiai kovoti su -krimi
nalu, kuris siaučia Marquette. 
Parko kolonijoje.

Maldas sukalbėjo kan. V. Za-r 8

YPATINGOS VESTUVĖS

SPOKANE, Wash.

lianiu, kuriam

Way, 78 m., 
“Ne” ir išaiškino: “Jis už mane j v0 
20 metų vyresnis ir negali tin
kamai šokti”.

“Jaunuolis” nenusiminė

— Amerikiečių grupė, tyrinę- ■ 
jauti 50 milijonų dolerių JAV 
pagalbos sunaudojimą nuo že
mės drebėjimo nukentėjusiose 
Italijos srityse, rekomenduoja 
visą sumą skirti sugriautų vie
tovių atstatymui.

EUDEIKIS
GAIDAS -DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

ratrum album, esančios Dievo 
rožės. Ši rožė — Kalėdų -gėlė

su raudonais taškeliais ant fila- 
Uniformuoti neolituanai nešė mentli Žiedas pratįsęs iš 

i stiebelie, o salia -kitas neilgas la-

— Marinų pfc. Robert Gar- - 
wood, išbuvęs Vietnamo nelais-. 
vėje 14 metų ir teisiamas karo ; 
lauko teismo už kolaboravimą - 
su priešu, pareiškė norą nusi- 
žudyti. J:

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERN BROS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

DR. VYT. TAURAS
♦YOYTO3AS IR CHIRURGAS 

S*n«ra praktika, MOTERŲ lifae.,-
Oftsta Mtt WEST IYRMT ?ria, Britų Kolumbijoje,

Į vardu užuojautą pareiškė to pa-, sideda juodos stambios ^nies P^»TE JAV TAUPYMO BONUu j

OFISO VAlū pim_ antnd- tročiao.

am
OBTHOPKDAS-PBOTEZISTAS

Aparatai - Protend. Med. ban- 
dataL SpeicteH pataika toieam

T.M.: r»w»rt <-*>.

I 8 K M r i I i 
“1

karauškas. Sugiedota “Marija, 
Marija” ir Tautos himnas. Skau- įį 

;___ _______ _ ■___ ___  8--- K ELENAI FRANCKEVIČIENEI 
mirus,

FLORIDA"7“ IFariirniešiems*
'į

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

a
St. Petersburg, Fla. 3371ft 

TeL (813) 321-4200

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 
Tel.: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

I-;

a
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME

PERKRAUSTYMAI

M O V I N G
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA
Priimam Master Charge 

ir VISA korteles.
It ŠERĖNAS. TeL 925-8063

^Apdraustas parietaustymas 

iš Įvairių atstumų.

ANTANAS VILIMAS
Tai. 3744882 arta 376-5996

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos ii W0P A.

Lietuviu kalbi: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 4.-00-4:30 
vai. popiet, šeštadieniais ir sekma
dieniais nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto.

Vedėja — Aldona Daukue 
Talaf.: NEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

S

reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime

MARQUETTE PARKO LIETUVIŲ |
NAMŲ SAVININKŲ ORGANIZACIJOS S

VALDYBA h- NARIAI

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Chicagoa

Lieta vių

Laidotuvių

Direktorių
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JEAN VANCE ir GEORGE SORINI
l

Aikštės automobiliams pastatyti

«!

r
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STEPONAS C. LACK IR SŪNUS
(LACKAWICZ)

*354 So. HALSTED STREET
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, III. 974-4410

Passbook Savings.

5 — Naujienos, Chicago, 8, I1L Friday, December 19. 1980

2424 W. LITH. TLAZA COURT

2311 WEST 23rd PLACE
4 A-ais ^avines 

(Minimum $500) 
Certificate

REpublic 7-1213

Virginia 7-6672

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, lit TeL: OLympic 2-1003

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

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Paloe HilU, HL 974-4411

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tel-: Y Arda 7-1138 -1139

PHONE 254-4470

Nuo
1914 metu

Midland Savings ^tar
nauja taupymo oi namu 
paskoly reikalus visos mū
sų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodyta 
pasitikėjimą. Mes norėtu
me būti Jums naudingi ii 
ateitvie.

Sąskaitai apdraustos 
iki $40,000

2657 W. 69 STREEV 
Chicago. IL 60621, 

T±» 925-7400Q.
8929 SO. MARLtM avu< 

Bridgeview, IL 604S‘ 
Tel. 598-9400

MIDLAND 
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION
4040 ARCHER AVENUE

CHICAGO, ILL. 60632

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

Teief. 476-2345

Linksmų Kalėdų ir Laimingų 
Naujųjų 1981 Metų giminėms 

linki

r

AM8ULANS0 
PATARNAVIMAS

TURIMI

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

i

TeL YArdi 7-1911




