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DRĄSŪS PAREIŠKIMAI APRAMINO 
ATVYKUSIUS TRIUKŠMADARIUS

VLIKAS GRĮŽTA PRIE DARBO, ATMETĖ 
NAUJAI PINTAS PINKLES LIETUVIAMS
(Tęsinys) ...

TARPTAUTINIS LIETU-H)
VOS INTERESŲ ATSTO

VAVIMAS

yra teisėtas forumas, kuriame 
Pabaltijo valstybių nepriklau
somybės klausimas gali būti iš
keltas. <• Daug ‘ buvo naudotasi 
JAV Kongreso priimta rezoliu
cija 200,'kurioje siūloma JAV 
prezidentui iškelti Pabaltijo 
valstybių n e p r i k lausomybės 
klausimą šioje konferencijoje.

Lapkričio 11 dieną Madride, 
Puerta Moros aikštėje, įvyko 
pabąltiečių demonstracija, ku
rioje buvo reikalaujama laisvė 
Pabaltijo valstybėms. Dalyvavo 
apie 150 latvių, 1 estas ir 8 lie
tuviai: J.-Simanavičius (Kana
da) ; K. Jurgėla, J. Genys, K. Bo
belis’ (JAV), V. šakalys (Lietu
va), J. Vilčinskas (Anglija), A. 
Mičiudas (Argehtiiia), B. Jurk- 
šas (Ispanija), sudarę VLIKo

1) Europos Tautų parlamen
tas. Atstatytas ryšys su Euro
pos Tautų parlamentu per dr. 
E. Kiepsch. Turėtas su juo pasi
matymas Briuselyje.

-2) Helsinkio Galutinis Aktas 
(Europos Saugumo ir Koopera
cijos Konferencija Madride). 
: šiais metais daug laiko, ener
gijos ir lėšų buvo panaudota pa
siruošiant Madrido1 konferenci
jai, prasidėjusiai š.m. lapkričio 
11d. ir dar tebesitęsiančiai, šios 
konferencijos tikslas buvo per
žiūrėti Helsinkio galutinio akto 
principus ir patikrinti ar visos
pasirašiusios (35) ; valstybės ’ delegaciją. Demonstracijai pasi
juos vykdo. \ ! baigus, visi nužygiavo gatvėmis

\ ' ’ .M W, . -W

-L. Veiksfiiiį..kenferencijoje <New 
- -M^Yorkėj ^k’ufl -Inivo ^šaukia- VLI- 

Kui susitarus su Lietuvos Dip- 
lomatine Tarnyba, š.m. birželio . 
21 ^dieną, dalyvaujant visiems 1 
veiksniams, išskyrus Lietuvių 
Bendruomenę, kuri, nors kvies
ta, atsisakėm dalyyąųtį, buvo 
priimti planai,’ kaip. • Lietuvos 
byla Madride turėtų būti atsto
vaujama. Veiksnių konferencija 
gerai paVyko, buvo gauši ir po
zityvi savo nutarimais. Rugsėjo-

VLIKo siūlymas valstybėms (27) buvo įteiktas Bptnvin
bendras Diplomatinės Tarnybos 
ir VLIKo paruoštas memoran-

Kalėdų Senelis valiuoja rogėmis ir dalina vaikams dovanas.

JALALABADO AERODROME PADEGĖ 
DIDŽIAUSIUS GAZOLINO SANDĖLIUS

GERAI GINKLUOTI 60 NWRŲ LIKVIDAVO SARGY
BINIUS, išgriovė jalalabado aerodroma

PEŠA VARAS, Pakistanas. — 
šešiasdešimt gerai ginkluotų ir 
pasiruošusiiĮ vyrų praeitą, šeš
tadienį užpuolė Jalalabado aero
dromą ir padarė rusams dide
lius nuostolius.

Pasiruošę afganistaniečiai su- 
naikino’ aerodrome stovėjusius 
šešis kariškus Sovietų malūn
sparnius, kuriais Sovietų karo 
vadovybė puola kalnų uolose 
gyvenančius Afganistano žmo
nes. Rusai nepajėgia pasiekti

. afganistaniečių, nėra kelių, ku
riais galėtų privažiuoti prie kal-

, nu landynėse gyvenančių ir ko
vojančių afganistaniečių. Pas
kutiniu metu rusai jau paliko 
ramybėje kalnų gyventojus, o 
malūnsparnius daugiausia nau
doja kareiviams pervežti į svar
besnius strateginius punktus. 
Patys rusai savo sunkvežimiais 
sugadino Afganistano kelius, išiki Pjierta.idel Sol aikštės, kur 

reikė jcuiš^skirs^li'^Demonštra-" 
ei j a pįvyko geisaS'’

Kitą rytą visi Madrido laik-J 
raščiai ją aprašė ir įdėjo daug 
fotografijų. Visas Madridas su
žinojo, . kad Pabaltijo valstybės 
tebėrą. pavergtos. Gavome nepa- 
p rastaidaūgįropa g audinės,fęk-; 
lamos Tnūsų ireĮkalo iškėlimui: 
Visur pabrėžėme, kad Europoje 
negali būti taikos ir ramybės, kol 
Pabaltijo valstybės yra Sovietų 

. x .vi .... Sąjungos pavergtos. Gaila, kad spaho menesiais visoms Vakarų o VI TKn eii-,K,mos
suorganizuoti didelę lietuvių 
ekskursiją ir padaryti didėlio 

, -- , masto Lietuvos laisvės demonst-dumas. Memorandumas buvo “ . .l ... ... ,----------- ---- — ------ —— -—raciją, <lel LB nepritarimo prak-_ 
: tiškai nebuvo. įvykdytas ir net 

dr. Ambrozaičio spaudoje iš-
• juoktas (Draugas 80-10-17). G, 

’ vis dėlto, mes galėjom Madride 
pravesti didingą Lietuvos lais
vės manifestacinę demonstraci
ją ir būtų buvę daug naudin
giau Lietuvai suruošti ekskur
siją į Madridą konferencijos 
metu, negu kad ruošti ekskursi-

soliste

UŽIMA VIETAS LENKU KARIUOMENE J
METODAS IŠBANDYTAS PRIEŠ ČEKOSLOVAKIJOS 

IR AFGANISTANO INVAZIJA
''■?WASHINGTONAS. — Vaka- ti Vakariečių nusistatymą, prieš 
riečių žvalgybos duomenimis,: invaziją. Lenkijos darbininkija 
Raudonosios armijos aukšti ka-. yra atsidūrusi tarp invazijos bai- 
rininkai veik nepastebimai atsi-jmės ir ekonominių sunkumų, 
rado Lenkijos kariuomenėje ir, Praeitą savaitę išduotos maisto 
užėmė raktines vietas. Metodas i kortelės. Pagal jas asmuo per 
nėra naujas. Jį panaudojo prieš savaitę galės pirkti 500 gramų 
okupuojant Čekoslovakiją ir Af- j šviežios mėsos ir 800 gramų rū- 
ganistaną. Kai kurie karininkai, kytos mėsos.

parašytas.anglų, prancūzų ir vo
kiečių kalbomis. VLIKb delega
cija atvyko į Madridą lapkričio 
8-9 dienomis, susidedanti iš dr. 
K. Jurgėlos, Marijos Rudienės 
(BALFo pirmininkė), dr. J. Ge
nių (ALTos atstovas), Vlado 
šakalio (pabėgėlis iš Lietuvos), 
Artūro Mičiudo (VLIKo atsto- ( 
vybės pirmininkas Argentinoje) ( 
ir dr. K. Bobelio. Vėliau prie de- j 1U
legacijos prisidėjo KLB pirmi- ■ 
ninkas J. Simanavičius, ALTos ’ 
pirmininkas dr. K. Šidlauskas ir ( 
ALTos informacijos direktorius 
kun. Prauskis.

Delegacijos nariai įvairiais 
būdais, teikė informaciją ir lite
ratūrą apie padėtį Lietuvoje, 
lankė konferencijos posėdžius, 
vieni kaip gavę spaudos atstovų 
kredencialus,- kiti, gavę svečių 
kredencialus,' lankė įvairių vals
tybių delegacijas, supažindinda
mi su mūsų siekimais Lietuvos 
n e priklausomybės atstatymui, 
įrodinėjant, kad ši konferencija

Šiuo metu Karibų salose vyks
ta PLB suorganizuota ekskur
sija, kur šimtai tūkstančių do
lerių bus išmesta veltui. O ko
dėl PLB vadovai tą pačią eks
kursiją praeitą mėnesį nebandė 
surengti į-Madridą?

Lapkričio 11- d. jau atrodė, 
kad konferencija neįvyks, nes 
nuo rugsėjo 8 dienos nebuvo 
susitarta dėl dar betvarkės. Pen
kiolika minučių pries vidurnak- 

(Bus daugiau)

ganistaną. Kai kurie karininkai, 
ypatingai generolai, dėvi Sovie- 

’Tųrkariuomenės uniformas, gTTd^ 
ti apsirengę lenkų kariuomenės 
atitinkamo laipsnio karininkų 
drabužiais- Jų tikslas yra sau
goti Lenkijos kariuomenę nuo 
pasipriešinimo Raudonajai ar
mijai, jei būtų invazija Lenki
jon.

Vakariečių politiniai ir kari
niai ekspertai neteigia, kad in
vazija bus, nežiūrint šio ir kitų 
oasiruošimų bei kariuomenės 
judėjimo pasienių zonose. Žval
gybos žiniomis Raudonoji armi-Į 
ja yra užėmusi pozicijas, kad 
galėtų pradėti žygį į Lenkiją 24 
valandų laikotarpyje gavus įsa
kymą. Tarp kita, buvo numaty
ta Lenkijoj suruošti gruodžio 7 
d. Varšuvos pakto valstybių ka
riškus pratimus. Juose dalyvau-

FRESNO, CaUf. — Išrinkta
sis prez. Ronald Reagan savo 
inauguracijoje sausio 20 d. him
nui pagiedoti pasirinko Juani
ta Booker, 45 metų. Ji dirba 
Fresno mieste-kaip plauku kir
pėja ir sakosi nemokanti ’gaidų 
skaityti, nei nėra lankiusi jokios 
muzikos konservatorijos.

Reaganas ją sutiko' 1976 me
tais, kai ji dainavo vienoje rin
kiminės .. kampanijos sueigoje. 
Josios balsas jam tiek patikęs, 
kad jis paprašė ją sugiedoti jam 
himną inauguracijos-dieną.

— Izraelio Darbo partija ket
virtadienį išsirinko naują pir
mininką, 58 metų Shimon Peres. 
Už jį balsavo 70, 8% partijos na
rių, o už buvusį pirmininką ir 
buvusį premjerą Yizhak Rabin 
tik 20, 8%. Manoma, kad sekan
čių metų parlamento rinkimuo
se darbo partija gaus daugumą i 
balsų ir Peres taps Izraelio

i premjeru.

HUA GUOFENGAS 
PATEKO BĖDON

PEKINAS, Kinija.—Hua

negali laisvai važinėti.
Jalalabado aerodrome stovėjo 

kovai pasiruošę šeši rusų ma 
lūnsparniai. Jie ne vieną kartą 
buvo naudojami afganistanie 
čiams žudyti. Gerai ginkluoti 
afganistaniečiai pirmiausia su
ėmė aerodromą saugojusius ru 
snus, o vėliau pirmon eilėn su
naikino visus šešis • Sovietų. ma
lūnsparnius,' kuriais rusai nai- • 
kino beginklius afganistanie- j 
sius, gyvenančius kalnų landy
nėse. Vėliau afganistaniečiai pa 
degė milžiniškas Jalalabado 
aerodromo gazolino atsargas.

Jalalabadas yra svarbus stra
teginis Afganistano centras. Ten 
sueina du keliai, vedantieji nu<. 
Sovietų Sąjungos pasienio, kita< 
kelias veda iš Irano, o trečias 
kelias ateina iš Kabulo. Jalala 
bado aerodromas apima dideles 
Afganistano sritis. Iš jo rusai ga 
lėtų pulti Kabulą, jeigu būtų 
reikalo, galėtų pasiekti iš Vaka
rų į Rytus einantį seniausią kal
nų kelią, vedantį tiesiai į Kiniją. 
Jeigu būtų reikalo, tai Sovietų 
lėktuvai galėtų pulti Pakistaną 
Jiems būtų prieinamas ir Pakis
tano pakraštys. Sovietų valdžia

IZRAELIO DARBIEČIAI 
IŠRINKO PERES

TEL AVIVAS, Izraelis.— Shi
mon Peres Izraelio darbiečiu 
suvažiavime buvo išrinktas Iz
raelio darbiečiu partijos vadu.

Pirmininko pareigoms kandi
datavo ir buvęs Izraelio prem
jeras Yitzhak Rabin, bet darbie- 
čiai juo daugiau nepasitiki. Ra
bin turėjo bėdos su Amerikos 
bankuose laikomais pinigais. 
Svetimos valiutos taisyklės la
bai griežtos. Jos draudžia izrae
litams laikyti užsienio valiutą 
kitų valstybių bankuose. Rabino 
žmona, būdama gera biznierka, 
Amerikos bankuose laikė gana 
stambią sumą pinigų. Bandė šitą 
reikalą sušvelninti, bet nieko iš 
to neišėjo. Y. Rabin rinkimus, 
pralaimėjo, valstybės priešakiu 
at s istoj b M., Beginąs.

Ateinančiais metais Izraelyje 
bus rinkimai. Darbiečiu partijai 
vadovaus Shimon Peres. Žydai 
darbiečiai yra įsitikinę, kad Pe- 
ies bus patikimesnis, negu Y'it- 
<hak Rabin. Jie mano, kad Pe
res pajėgs įtikinti Izraelio' gy
ventojus vėl išrinkti darbiečius.

— Iždo sekretorius G. Wil
liam Miller ketvirtadienį 'pa
reiškė, kad Chrysler korporaci
ja daro progresą išsilaikymo 
pastangose, bet valdžia dar ne
nusprendė, ar skirti naują pa
skola.

Guo-

KALEND0RĖLI8

^honpiną 
tilt

Christmas' ■
Gruodžio 20: Atala, Julius, 

Grožvilė, Sigitas.
Saulė teka 7:14, leidžiasi 4:23. 

ę..*^ . Oras-žaltaS, gali-' snigti.

... DERYBOS DEL ĮKAITŲ

PARYŽIUS — Prancūzijos ži
nių agentūra, remiantis duome
nimis iš Teherano, paskelbė, kad 
šiomis dienomis kurioje nors 
Europos sostinėje, veikiausiai 
Londone, prasidės derybos tarp 
JAV ir Irano delegacijų dėl 52 
įkaitų paleidimo. Irano valdžios 
pareigūnai ketvirtadienį tuo rei
kalu kalbėjo su Alžirijos dele
gacija, esančia Teherane-

šią žinią paneigė Valstybes 
sekretorius Edmund S. Mūskie. 
Jis pareiškė, kad apie tas dėty* 
bas jis' nieko negirdėjo. i;-

u 15 Lenkijos div.vijų, apie 20 valstybių ir sudarė Jugoslaviją.
sovietu divizijų, taip pat kitų 
pakto valstybių kariuomenės da
liniai. Laike pratimu lenkų divi
zijos būtų neitralizuotos. ir oku- 
oacija įvyktų be ypatingo krau
jo praliejimo. Tačiau šiam pla
nui pasipriešino lenkų kompar
tijos sekretorius Stanislaw ka- 
nia ir kiti pareigūnai, ištikimi 
rusams. Nuo plano atsisakyta 
gruodž:o 5 d. posėdžiuose Mas
kvoje. Kanios argumentus parė
mė Bulgaruos, Rumunijos ir 
Vengrijos atstovai. Lenkijai bu
vo duota daug’au laiko susitvar
kyti su vidaus gyvenimo pro
blemomis ir atitaisyti praeityje 
padarytas klaidas.

Betgi svarbiausiu invazijos su
laikymai faktorium’reikia laiky-

-----NEW YORKE. SUĖMĖ
KETURIS KROATUS

NEW YORK. — New Yorko 
policijai pavyko suimti keturis 
kroatus, kurie sakydamiesi ko
voja už Kroatijos nepriklauso
mybę, ryžosi nužudyti vieną jų 
organizacijos priešą. Penktas 
žmogus, surištas su jais tame 
pačiame sąmoksle, areštuotas 
Bridgeport mieste, Connecticut 
valstijoje.

Suimti penki kroatai negalėjo! 
policijai paaiškinti, kodėl jie, 
kovoja už Kroatijos laisvę Ame-' 
rikoje, o ne Jugoslav!jo'je, nes,! 
kaip žinome, ten yra Kroatija, fengas, Kinijos komunistų par-
Maršalas Tito neleido kroatams tijos pirmininkas, pateko nau- 
sudaryti atskiros valstybės, bet jon bėdon. Mao Cetungas jam. 
prijungė ją prie kitu. Balkanų buvo paskyręs aukštas vietas, 

’ o kai Mao Cetungas mirė, tai jis 
buvo pats galingiausias Kinijos 
arbitras.

Hua Guofengas turėjo būti 
svarbiausiu liudininku “Keturių 
gengsterių” byloje, bet jis dar

Suimtieji priklauso prie senos 
kroatų organizacijos Otpor ir 
nori įtikinti amerikiečius, kad 
jie pasirinko patį geriausią kelią 
Kroatijai laisvinti. Organizacija 
turi savd skyrius penkiuose JAV neliudijo. Tuo tarpu kiti liudi- 
miestuose ir užsienyje. j ninkai iškėlė paties Hua Guo- 

fengo tariamus nusikaltimus, 
kai “kultūrinės revoliucijos” 
atstovai gaudė ir žudė jos prie
šus. Dar jis kaltinamas kaip 
didelis asmens kulto kėlėjas.

visą laiką norėjo pasiekti vande
nyną. Jalalabado jie galėtų nau
doti karo daliniams aptarnauti 
reikalingais lėktuvais. Afganis
taniečiai Jalalabado reikšmę ži
nojo, priėjimus atidžiai studija
vo ir vykusiai užpuolė miegan
čius rusus.

Afganistaniečiai turėjo prisi
taikyti prie naujų kovos sąlygų 
ir prie naujai gautų ginklų. Jų 
užpuolimas buvo rusų nelauktas, 
rusai buvo užpulti visai netikė
tai, daugumai besnaudžiant.

Rusus puolė už savo kraštą 
pasiryžę kovoti afganistaniečiai, 
bet ne visi afganistaniečiai pa
jėgia vesti kovą. Keikia turėti 
galvoje, kad jie palikti be ka
riuomenės ir be policijos. Poli
ciją išžudė rusų rekomenduotas 
policijos vadas. Tas policijos 
vadas išžudė policininkus, o vė
liau jis pats rusų buvo nužu-

— JAV Pakrančių apsaugos 
patruliai sulaikė Mississippi 
upėje laivą, konfiskavo 75 tonas 

, mari j lianos ir suėmė 11 asme
nų. Kontrabandinis laivas Tys-(
fjord buvo registruotas Pana-j _ Ronald Reagan kabinetan 
moję. j gaii būti paskirta juodoji mote-

11‘————— į ris. jį yra 40 metų čikagietė mo-
-— NBC TV, finansinių sun- kytoja, numatoma paskirti Švie- 

kumų paveikta, taupymo sume- timo sekretore. Elizabeth Dolie 
timai$ nuo sausio pradžios žada ir Barbara Thompson taip pat 
atleisti, viriį 200 tarnautojų. * numatomas Šioms pareigorhs.

Praeito ketvirtadienio po
pietę Aleksiejus Kosyginas, 
16 metų ėjęs Sovietų S-gos 
premjero pareigas, mirė 
Maskvos ligoninėje. Jis bus 

sudegintas ir palaidotas.
Kremliuje.

Kiekvienas buvęs Afganistano 
prezidentas žinojo: be musulmo
nų kooperacijos jie nepajėgs 
valdyti 20 milijonų krašto. Jie 
ryžosi patys išaiškinti, ko rusai 
nori iš afganistaniečių. Rusai iki 
šio meto nepajėgė paaiškinti. 
Rusų karo vadai tvirtina, kad 
patys afganistaniečiai juos pa
kvietė, bet neparodo kvietimo.

Afganistaniečiai reikalauja So'- 
vietų kariams pasirinkti trum
piausią kelią ir kraustytis iš Af
ganistano, — sako iš Jalalabado 
atvykęs afganistanietis, šiomis 
dienomis pasiekęs PeŠavarą.

t
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Lietuviais esame mes gimę
Si gilios tautinės dvasiosĮ priklauso Mažoji Lietuva^ Su- 

giesmė himnas, kurį daug’ valkai ir kitos vietovės, kurias, 
ausčiau pradėjo mažlietuvi:ii nežiūrint perdėto kuklumo bei 
vartoti _ giedoti, deklamuoti 
ir tuo viešai išreikšti savo tau
tiškumą, nei Didžioje Lietu
voje gyveną lietuviai parašytą 
Kudirkos himną “Uetuva tė
vynė musų”, pan do, kad Ma
žosios Lietuvon Prūsijos gy 
ventojai, išskyrus kolonistus, 
Jbuvo šimtaprocentiniai krau
jo ir dvasios lietuviai. Kai pas 
juos tautinis susipratimas bei 
apsisprendimas jau lapote la
pojo, tai šio Nemuno

ri'fbailumo, turėjo bent punkty
rais pažymėti, žodžiu, su* di
deliu skausmu ir apmaudu ten 
ka stebėtis, kaip VLIKas leng
vų širdimi atsisako nuo Lietu
vai priklausančių žemių.

Blogiausiu atveju būtų ga
lima pasakyti, kad čia įvyko 
kokia tai “klaida’’, bet kai 

, VLIKo vicepirmininkas dr. J.
Balys “Drauge” 6. XII laiške, 
pareiškė, matomai jau kitų bu

pusėje vo padarytas užmetimas, kad 
tik mezgėsi mažyčiai tautiniai. nereikia hūtj juokingiems, no 

pum-1 rint nukelti sienas Vakaruose 
iki Karaliaučiaus ar net Vis-1 
los. žodžiu, jei kas panašiai ines atsikarsiančioje Rytų Eu-| Užkandžiai, skani vakarienė ir 

šampanas, veiks baras su įvai-j 
riais gėrimais. Bilietai 16 dol. 
asmeniui, su maistu ir šampanu. 
Dėl infdrmacijų šaukti A. Mar
kevičių: 828-7525, A. Devenie- 
nę: 393-1914, A. Milaknį: 395- 
5764 ir V. Kaulina i tienę: 393- 
5833.

— Po $5 aukų atsiuntė: Jonas 
Kedaitis iš Lemon to, Stasys Si
monaitis iš Cicero, Povilas Bur- 
neikis iš Bridgeport©, J. Indriū
nas iš Marquette Parkd, M. Jur- 
gelavičiųs iš Surrey, B.C., ir Vin
centas Vitkauskas iš Calder, 
Sak. Dėkui visiems.

—Standard Federal Taupymo: 
bendrovė praneša, kad centrinė 
įstaiga ir skyrius, esantis 6141 
Archer Ave.^-gruodžio 24 ir 31 j 
dienomis bus. atdari iki 1 vai. J 
popiet, gi skyrius prie 47-osios 
gatvės ir Rockwell tas dienas 
bus uždarytas,
• ■ — Apolonija ir Linas Staškū- 
nai yra savininkai motelio “Sap
phire Sea”, 700 Ocean Dr., Juno 
Beach, Fla. ?3408, tel. 626-2444. Į 
Motelis^ yra ’ ant juros kranto, j 
gražioje vietoje. i

■pumpurėliai. Gi tiems 
pūreliams” šviesa ir šiluma 
sklido iš Karaliaučiaus-Tvank- 
stės universiteto, Tilžės ir kilu 
vietovių, įskaitant pajūrių žvė 
jus, kurie užklausti, 
danąi atsakydavo — 

•me lietuvninkai.
Tik tokios stiprios 

.individai, svetimųjų 
•“kultūros” spaudž|hmi 
giau melų, iįajkė 'š^vp'

nedvejo-
nies esą-

Namai, Žem4 — Pardavimai 
RAAL t ST ATI FOR SALI

Namai, Žemi — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
Ji 2EM.US NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKtJIMAIS. f 

~>£L VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

22’2 W. Cermak Road Chicago, DL TeL Virginia 7-7745

— Raimondas Staškūnas yęa 
baigęs nekilnojamo turto pre
kybas mokyklą. Dirba Berg 
Agency, Inc., 749 U.S. Hwy. 1, 
North Palm Beach, Fla. 33408. 
Turintieji reikalų su nekilnoja
mojo' turto prekyba, kreipkitės 
pas Raimondą, kuris mielai pa
tarnaus. Tel. (305) 8124281, 
namų tel. 626-2411.

— GRUODŽIO 21 d., sekma
dienį, tuojau po sumos 11 vai.
30 m., šv. Antano parapijos sa- 

v lė’e bus Cicero lituanistinės mo- r
į ' kyklos ir tautinių šokių grupės 

“Ratelis” Kalėdų eglutė. Pro
gramą vaikai atliks dviem kal
bom. Kalėdų senelis atneš do
vanėlių, kurių tėveliai parūpins 
iš anksto. Kviečiame Cicero ir 
apylinkių lietuviukus, kalban
čius ir nekalbančius lietuviškai, 
su tėveliais ir svečiais atsilanky
ti. Mokytojos

------------------------ j

•— LŠST Sąjungos Garbės] 
Teismo P-kas Marijonas šnapš- 
tys ir jo šeima linki Sesėms ir 
Broliams šauliams, giminai- Į 
čiams, bičiuliams, o ypač Sąjun-]. LIETUVIŠKAS RESTORANAS su 
gos 
nariams ■ 
JAMS tyro Kalėdinio Džiaugs-;
mo ir Laimingiausių N. 1981-)ų 
Metų. (Šia proga aukoja spau
dai.)

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY 1
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

drįstų galvoti, tai mažų ma- ropoję, bet nepalikime ki- 
žiausiai yra tikras juokdarys. • tiems. Užmirškime savo ap- 

Negana to, norėdamas sva- gailėtiną menkystės kompleksą 
riati/jšavo tezę paremti, dr. Ra ’ ir plūduriavimą pasroviui tarp 

■ • ....................... * - ----- -----J----- . Oku-
te-

lys vįename oficialiame laiške tautiniuose vandenyse.
rašo r “Nerimta būtų pasiduo- panto sužalotos Lietuvos
Ii “Lietuviškam imperializj ritorijos įteisinimas nėra it ne- 
mui’\jr Lietuvos ribose įdėti ,' gali būti VLIKo tikslu. Tiėša, 
ne| Karaliaučių, kuris niekaj k«rie kitaip galvoja, neturėtų] 
(’oi'’Lietuvai nepriklausė’’. Ten būti VLIKe.
ka tik tiek pasakyti, jei tokie! J- Tijūnas
valstybininkai a la daktaras! -------------------
biįlų ^buvę Nepriklausomybės' E*""— .............
gr^tdŽKije. tai Klaipėdos męs ■I TRUMPAI 
oebulięniin atgavę, nes ji irgi 

yra laikinas, nepriklausė Lietuvai.
Kur logika, jei į Klaipėdą tu-v *
rime teisę, o į Karaliaučių ne-i „ , _ ,v. , .... L — Frank Padziukas, prisimi-bu randasi Ma- . . .• „ 1 , .mmui savo žmonos Grace dvejų 

metų mirties sukakties, atsiun-
, ., tė $10 Naujienų paramai. Kartu laikvtij . . . . ........................

būtu' SU ',U0 Pnsirnlnc*aini J? ir minė
dami dviejų metų mirties su
kaktį, dėkojame už auką.

1 -

— Santa Monikos Lietuvių 
klubo valdyba kviečia visus į 
1981 metų sutikimo balių, kuris 
įvyks gruodžio 31 d., trečiadie-

_ nį, 8:30 vai. vak. Santa Moni-
. .."j kos Women’s club, patalpose.

dynsiGx 
Jakšto S 
h cfcftiį

;kalbą, papročius ir žftiojo Kas 
,esą—lietuvninkais, ^eja, išji- 
jiiis kone viso pasaulį bajsiąpf 
ikatalikizmui, kas Malajai Ųu- 
;tuvai buvo tragiškiaiFi nei ftfa- 
;ras, ji liko tuštuin;^' iįys azifa- 
>tu buvimas ■
■riems išsinešdinus, turės; 
įvusių aborigenų • palikonys 
-^grįžti ir bendromis pastango
mis susilieti į vieną Lietuvos 
'kūną.
; To viso akivaizdoje, šian
dien visa Lie: ava, išskyrus tau 
tinius degeneratus, veda nenu- 
Slstamą kovą už valstybės at
statymą su jai priklausanšio- 
mis žemėmis. Tik gaila, kad 
toji kova eina tie vieningu 
frontu ir daroma daug klaidu, 
kas apsunkina busimoj Euro
pos taikos konferencijoje pa
tiekti nesugriaunamus įrody
mus ir reikalavimus Lietuvos 
sienoms apginti.

štai VLIKas paskutiniame 
savp biuleteny “Supreme com* 
mittee from the liberation of 
Lithuania” įdėjo informacinį 
žemėlapį nenurodant, kad jai

turime? Juk 
žoje Lietuvoje. Jei šį kontro
versinį dr. J. Balio teigimą, 
kaip VLIKo atstovo, 
rimtu pasisakymu, tai 
lyg VLIKo oficialus atsisaky
mas nuo Mažosios Lietuvos 
žemių.

Kiek žinoma, Taryba yra 
vienbalsiai pasisakiusi prieš 
įdėtą biuletenyje tokį “api
pešiotą” žemėlapį, kuris f ' 
sų kaimynams mielai priimti- j " 
nas, nes laikui atėjus, panau-Į“ 
dos savo naudai. Reikiąųgjiny-Į • 
tį, kad VLIKo valdyjbą^į$tsi-| ! 
žvelgs į Tarybos nutarimu ir! 
atitaisys padarytą klaidą,P pa- ] 
skeldama spaudoje. Mūstjišve -i 
ta pareiga atgauti Hšžąją į Lie
tuvą ir kitas priklausančias že

SIUNTINIAI I LIETUVĄ
MAKDA NOR]

MAISTAS Ii EUROPOS SANDtLIŲ

2608 Wart etti St, CMcaca, HL 10829 • TsL WA MTfff. j

i

i
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ŠV RAŠTO 
NAUJASIS ’ TESTAMENTAS

IR PSALMAI
LEIDINYS LIETUVIŲ KALBA. ĮRIŠTAS 
KIETAIS PLASTIKINIAIS VIRŠELIAIS 
PRAKTIŠKO KIŠENINIO FORMATO.

KAINA $3.

LITHUANIAN MINISTRIES, P.O. Box 321 
Oak Lawn, HL 60454

TAVO. ŽODIS YRA TIESA
Jono 17:17

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

SIUNTINIAI I LIETUVA
Cosmos Parcels Express Corp. <

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE ?
Z501 W. ftU St, Chicago, HL SC82J. — Tel. WA I-27J7 •

SVEIKINAME LIETUVIUS 
ŽIEMOS ŠVENČIŲ PROGA 

IR
LINKIME LAIMINGŲ METŲ! 
LAI GYVUOJA LIETUVIAI!

BRUNO ir BERNICE

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to sav ulartyl

P*M isd 
Coispc-oaded

OUR SAVINGS 
CERTIFICATES 

EARN UP TO '8%

see us for 
utytfifc financing 
° AT OUR 10W RATS

•

< 5
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bei Dalinių Garbės Teismų namu ir įrengimais Marquette Parko 
t. i . Trier, rajone. Labai geras biznis, lengvos, --—S — Kolegoms TEISE- j 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.

KALĖDŲ EGLUTĖ
Kr. Donelaičio lituanistinių, 

mokyklų Kalėdų eglutė bus šeš
tadienį, gruodžio 20 d., 11 val- 
ryto McKay mokyklos salejė. 
Programą atliks pradinės ir 
aukštesniosios mokyklos moki
niai. Po programos atvažiuos 
Kalėdų senelis. Tėveliai ir vi
suomenė maloniai kviečiami da-; 
lyvauti. Po Kalėdų atostogų pa-j 
mokos prasidės sausio 10 d., j 
įprasta tvarka.

Jokūbas Gražys 
K. Donelaičio mok. Tėvų 
Kom. Spaudos Atstovas

I
I 
i

TALMAN DELIKATESAI
2624 West Lithuanian 

Plaza Court
Kviečiame atsilankyti ir pasi

rinkti mūsų gaminių Kūčių ir 
Kalėdų stalui: silkės, kimštos 
lydekos, rūkytos žuvies, įvairių 
mėsos gaminių, pyragų, tortų,‘ 
spurgų, žagarėlių...

Priimame užsakymus tele
fonu 434-9766.

Krautuvė bus atidaryta sek
madienį, gruodžio 21 d., pirma
dienį ir antradienį — nuo 8 vai. 
ryto iki 8 vai. vakaro. Kūčių die - 
ną-mucr 8rytcriki6 vai.~vak.

Iki malonaus pasimatymo,
L. ir M. Kupcikevičiai

ŠIMAITIS REALTY

Notary Public 
i ---

Insurance, Income Tax

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

HELP WANTED — MALI 
Darbininku Rslkla

LIEJAMŲ FORMŲ 
GAMINTOJAI

Didelės algos bet kuriam 
patyrusiam plieno liejikui.

VAN NORMAN MOLDING Co.
430-4343

%

PERSONAL 
Asmeny Ieško

TAUTIETĖ NORI 
NĖTI su lietuviu, 
57 metų amžiaus, 
keliones. Rašyti:

Naujienos, Box 248 
1739 S. Halsted St. 
Chicago, IL 60608

SUSIRAŠI- 
nejaunesniu 
mėgstančiu

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė.
Tel. 927-3559

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

Liability apdraudimas pensinin
kams. Kreiptis:

A. LAURAITIS 
4645 So. ASHLAND AVĖ. 

TeL 523-8775

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

mento laiptai, porčiąi, stogai 
ir visa kita

FETING1S CONSTRUCTION 
7152 So. Ksdzie Avenua 

Tel. 776-8505

DAŽYMAS IR REMODEr .
LIAV1MAS '‘

Nėra darbo permažo. Visus paimu, 
E lauko ir vidaus.

Kainos labai prieinamos. 
GEDIMINAS BARANAUSKAS 

4514 So. Talman Avenue 
Tel. 523-0383

WITH REPAYMENT 
TO FIT YOČR INCOME

CHICAGO, ILLINOIS 60608
Phonei YlrjLda 7-7747

Turime dideli pasirinkimą
KALĖDINIU DOVANU

Mutual Fedefal 
Savings and Loan

222 WEST CERMAK ROAD

BOOTSi Mon.Tae.Frl.9-4 Thur.9-8 Sat. 9-1

SEBVING CfflCUGO AND SUBURBS SINCE 1905

Importuoto kristalo išdirtiniy, aukso ir gintaro papuošaly. LIadro — 
Dresden — Hummel figūrėlių. Anri medžio drožiniu. Importuoto 

pewter ir dar daugiau gražiy dovany įvairioms progoms. 
Taip pat ir paveikslų.

ANTRADIENIAIS pensininkams duodama 10% nuolaida.

Maloniai jums patarnaus DALĖ 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 vaL popiet.
Gruodžio 22 ir 23 dienomis atdara iki vidurnakčio.

Tel. 247-6969

Jonas Augustaitis. Dvieju pa
saulėžiūrų varžybos. Spaudė M. 
Morkūno spaustuvė, Chicago, 
Ill. 1977 m. 152 psl. Kaina $3.

Tai yra paskutinis inž. Jono 
Augustaičio lėšomis išleistas lei
dinys. Autorius 1925 m. rudenį 
baigęs Berlyno Aukštąją techni
kos mokyklą Neprikl. Lietuvoje 
nuo 1926 iki 1940 metu (pirmo
sios rusų, okupacijos) ėjo aukš
tas ir svarbias pareigas: gele
žinkelių valdyboje, valstybės 
kontrolėje, krašto apsaugos 
min. (Karo butų sk. virš.). Jis 
čia glaustai, vaizdžiai ir objek
tyviai, pateikia iš savo tarnybos 
svarbesnius įvykius ir atliktus 
svarbenius uždavinius, pamin 
žymesnius to laikd asmenis ir 
aprašo Augustavo ir Varšuvon 
1938 m. su lenkais konferenciją. 
Prez. Smetonos nuo 1910 m. ge 
gūžės 15 d. paskirtas Vyriausi: 
Lietuvos geležinkelių v. direk
toriumi. Inžinierius J. Augustai
tis mirė 1978 m. gruodžio 18 d 
Muenchene, Vokietijoje.

Laidinį galima įsigyti atsiun
tus Naujienų administracijai $3.

Algiuko norai

— Algiuk, tau greit sukak: 
penkeri metai. Nupirksim tort: 
su penkiom žvakutėm.

— Geriau nupirkite penki* 
tortus su viena žvakute.

PIRKITE UV TAUPYMO BONUS

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.

prašomi’ užsisa-

adresas: 
Campbell Avė.

KAIP SUDAROM 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruoštą, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’1 
išleista knyga su legališkomis 
formomis.

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

WORMS 
CAN 
KILL 

YOUR 
DOG

Don’t give them, 
the chance... use

& Scrgsants
er Co*^**v

■*>

Laikrodžiai ir brangenybės
Pardavimas ir Taisymas 

2646 Wes* 6*th Street u 
Tet REpuWk 71*41

Siuntiniai į Lietuvą
ir kitus kraštus

V

P. NEDAS, 4059 Archer Avenue, 

Chicago, 111. 60632. Tel. YA 7-5980

Notary Public 
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood. Tol. 254-745# 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybė* pra

šymai ir kitokį blankai.

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolis, Agent 
ilW/t W. 95th St 
Evarg. Park, III. 
40642, - 424 *654

Šute Fatm iue anč Casualty

ADVOKATŲ DRAUGIJA 
V. BYLAITIS ir V. BRIZGYS 

2458 W. 69th St. 
Darbo vai.: nuo 9 ryto iki 7 vak. 
šeštadienius nuo 9 iki 12-toa 

arba pagal susitarimą, 
felefonuoti 778-8000

Advokatai
GINTARAS P. ČEPtNAS

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

8 vai. ryto iki 12 vai d. 
Ir pagal susitarimą.

TtL 776-5162 arba 776-5161
2649 West 63rd Street

Chicago, III. 60621

6 — Naujienos, Chicago, 8, DI. Friday, December 19, 1980

*



(Tęsinys)

papstastai sudary

SKAITYTOJAI PASISAKO

(Gamtovaizdis)

Linksmu Šv. Kalėdų

ir Laimingų 1981

NaujUjų Mėtų

3449 Sc. Litūartica, Chicago, BĮ. 60608

kALĖb'v ŠVENČIŲ proga

Eiiphmsinc Mtkužiūtė
OL 2-5245vfeiijirfto Atoerikofe iždininkė

Saturday, December 20, I980

pažįsta mieirts ir 
draugėms

TIK ŽINOVAI TURĖTŲ 
SUDARINĖTI KITIEMS 

TESTAMENTUS

4514 So. Talman Avertuė 
Chicago, IL <&632. Tel. 92^3559

NEMOKAMOS KLASĖS
VYR. AMŽIAUS ASMENIMS

linkiu visiems savo

IV metai ‘ Gruodžio 20, 1980, Nr. 56 (158)
Klausimus ir medii*** 4436 S*. W«*ht*ru*w, Chic«9o, IL 60432

r ansciaus,' -į, 
teisininkui- ssI gtf? 

testamentus |©£ 
perrašant, !*& 
prisimintiį 

labda, gs 
valau- m

Linkiu visiems linksmai praleisti Kalėdų šventes 
ir laimingai sutikti Naujuosius Metus.

— Ko tamsta buvai taip ilga 
ant laiptų ?

— Mūsų kaimynas pametė pi
nigus ir aš padėjau jų ieškoti

— Ar sėkmingai?
— Ne, jis pats juos rado.

7) Jūs pageidaujate, kad virstų- behefitais jūsų ma
žamečiai vaikai, kurie nesugebą patys tiksliai ir sanėi’i 
pinigus investuti;

8) Jūs pageidaujate gauti tam tikrų mokestinių 
lengvatų trustą įsteigus; - ---- - - --

9) Jūs pageidaujate įsteigti tam tikrą turto ap
saugą ir daugiau sutaupyti lėšų sutuoktiniui-ei, jei 
jūs iškeliausite amžinybėn. 7 . '

Jeigu jūs nutarsite įsteigti vieną iš viršuje minimų 
trustų, visdėlto patikėtinius (trustees) paskirsite iš- tos 
apylinkės asmenų, kur jūs gyvenate.

Cicero, Ilk F065O 
TO č-9987.

dicare apdraudusi apmokėji
mų įsunkuiniis (sveikatos se
nesnių žmonių ir nedarbingų 
asmenų plano) iš S. See. į ben
drąjį federating Iždą (reve
nue). Tas padidintų OASOl 

lėšų fondą pensijų išmo
koms.. Pr. Fab.

LAimiNgų NAU.it; metu 
LINKI

Socialinis
Redaguoja PRANAS SULAS

VIETOJE KALĖDINIŲ SVEIKINIMŲ, AUKOJU 
' - - NAUJIĖNfiMS $50.00

žiemos švenčių — Kalėdų pr'ega sveikinu visus gimines, 
prietelius ir geros valios lietuvius.

Nereta,- pasitaiko, kai žmO- 
■is nori sudaryti- testamentą, 
paprastai pasiklausinėja pas 
savo kaimynus arba pas pažį
stamus, kurie jam įvairiai “pa 
-arinėja’’. nežinodami, kad jie

Mes turėtume pakeisti Soc. 
See." terminą “taksų” į Soc. 
See. “apdraudos” terminą, nės 
tas atatiktų tikrąjai esmei. 
“Apdrauda’’ reiškia įmokėji- 
mus vykdomai programai, tuė 
uždirbant teisę gauti nustaty-j 
tu laiku išmokas.

Wiliam Zirkėlj

VANCE FUNERAL HOME
ADVISERS & DIRECTORS 

JEAN VANČE

1424 Sb. 50th Ave.

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Mėtų 
LINKI

krtklA BUS SOG SECURITY 
PROGRAMOS REFORMA

* v 
Senato specialus vadinamas $ 

Of Aging komitetas, dabar va 
dovaūj'a’iiYas selini riaus Law-$ 
tthi Chiles '(Deru. iš ITn.), irįjĮ 
netrukus kdnuteiui vadovaus 
l ūsimam Koi»grv*c senatorių* 
H. John Heinz '(Rrsp. iš Pa.) 
nūnuito .sekančias reformų ga 
iinivbes:

* Padidinti į pensijų išėjimo 
amžių nuo 65 pl, i K8 UiėtU; $ 

') PiftlidhVi VųdinAiitą “rė- 
lirvmedt 1’ėJtA tvertis, kŪVfe tu- y 
i j leis^- į Sik*. S’' c. P'eildją bun 
Tū “1 irt nŪV<., <rnhrt’r gali > 
nž ’i-bB bedaYi'jrrti $5,500 per 
š:-kanX’m»š Vnclbš. 1\ė atskAfty. S 
m<- iš peAsijbs ūO delnų iš iiž- S 
dirbto virš los Srtnios T Hole-- x

Donegal dr. Rochester, Alien. isiiR.s
Phone: 375-9797

— Kažkas, sakė, jog aš gerai 
atrodau.

— Kuomet?
— Šiandien.
—- Ne. Aš manau, kai tamsta

štai viename biržiečiui, po
kariniam emigrantui, našlys 
tėvas (prieškarinis emigran
tas) atidavė sūnui tūkstanti
nes santaupas, o sūnus greitu 
laiku fro to nusiant’ė tėvą j se
nelių prieglaudą, nors jo žino 
na, ' gailestingoji sesuo, turėjo 
galimybės tą seną uošvi pri
žiūrėti... Arba, vėl kitu atveju, j 
našlė atidavt- save santanpAs' 
ir hejudūnią turtą sūnui, ir

Chicagos miesto Vyresnio 
-Amžiaus Asmenims ir Nedar
bingiesiems įstaiga, kartų su 
Dafey kolegija atidaro nemo
kamas klases seniorams, *60 m. 

;ar vyresniems. Painokos’ vyks 
naujai Įrengtame Southwest 
•Multi-Purpose Centre, 6117 S? 
Kedzie. . . - - 7 7 •>

. Pamokos pradedamos sausio 
niėn. pirmąją savaitę. Tačiau, 
.kiekvienas suinteresuotas'. ass 
muo turi užsiregistruoti tanie 
centre, pradedant -gruodžio 
įmėit 19 diena nuo 19 y. r. iki 2 gerai atrodei

v. p. p. ir gruodžio 22 ir 23 d. 
I nuo 10 v. r. iki 2 v. p. p. Pa- 
* mokos tęsis Maždaug 1 vai. 40 

min. vieną kartą savaitėje.
Pa mokose bus sapaž^dma- 

na su mezgimo, kaip suteikti 
1 skubią pagalbą susirgusiam, 
bos kalbama apie pirkėjų tei- 
tes ir ištiktas problemas; apie 

į fUtografavidią, supažindins $u 
t automobilio mechanizmu. Be 

to bus paskaitos apie pajamų 
mokesčius. Baugiau informa
cijų galite gauti paskambinus 

tel. 476-870. Mgd. Š.

Dėl Soc. See. mokesčių .
Evanston, 111. — j. KesnėrJ 

lapkričio 16 d. Čikagos spau-j 
dojė viešam laiške pasisakėm 
dėl Soc. See. programos, tuo 
įnešė kiek šviesos į siaučian
čia tamsumą apdraudos sri-

c) l’Yivaloma? .į pensiją išė-’x 
iimo nmžhT? 05 m., dabar — 
71) ibrių. Asrtivnys, mlrĮ pasi- S 
likti diriili p<> 65 niėtų. dabar 
gahWa spycVnlų 1»; brthą už M 
WlckvrfhW* hlAint pn i^ėprfro p? 
priisiją Yn%tų. Trts hbdaš būtų j| 
padūPnms iki 3',-, pm«'it<hnf 
1982 m.;

c) PerkcRj kai kūnuos Mė.

sme, mokant mokesčius, (probate fee). Iš tikrųjų -iis 
patvirtinimo mokestis pakeičiamas į trusto mokestį, 
kuris galų gale gali būti brangesnis, jeigu ilgiau užsi
tęsia, negu teismo proceso patvirtinimo mokestis.

Tačiau yra keletas priežasčių, dėl kurių stęigtinas 
vadinamas living trustas, būtent:

. 1)7 jūs žinote, ką reikia daryti, bet užmirštate tuos 
piniginius reikalus laiku atlikti;

2) Jūs esate ligonis ir negalite finansinius savo 
reikalus sutvarkyti;

4) Jums reikalinga kitų asmenų pagalba, jūsų as
meniškus reikalus sutvarkyti; ’

4) Jūsų pajamos taip yra komplikuotos iV invešta-
vimas tiek įvairus, kad jūs visko asmeniškai negalite 
aprėpti ir sutvarkyti; . : 7 -

5) Jūs esate pensininkas ir nenorite, kad . būtumėt
tfūkdonias pinigų tranzakcijomis; - 4 ?

6) Jūs turite didesnę pinigų-suirtą ir norite, kad to
ji pinigų suma nesumažėtų taupymo bendrovių (ban
kų) sąskaitose ir pageidaujate, kad tuos vyksmus at
liktu žinovas; . i ■ : ^^77 < 7

Kanadoje išeinanti “Nepn- 
klau-.omą Lietuva’’ lapkričio 
115 d. išspausdino aktualų J. 
Valiūnu straipsnį — Palikimų 
temomis. To str. svarbesnes 
nuntis čia patieki anie.

“Čia, Amerikoje, dar nevisi 
supranta būtinumą rašyti tes
tamentą, nors Yhlrtis, ta ne
laukta ir nekviesta viešnia ga
li atlankyti bet kuriuo laiku 
kiekvieną.’ Atsitinka įvairių 
kurjozų sVt tais testamėntaft. 
Pasakojo kaimynas advokė- 
apie vieną našlę, kuri pagal 
testamentą paliko abiem duk
terini savo Visą turtą po ly
giai. Viską dūktens taikingai 
pasidalino. Bet štai, garaže, 
jog atrado baltiniams kabinti 
naują virvę. Tos virvės jos ne 
sugebėjo pasidalinti, ir apie 
taį dalyvaująs tinto dalybose 
advokatas buvo painfcrmiio

“Testamentai arba turto pa- 
*kirstyih‘o nbmalyniės pavie
nio asmens mirties arba orga
nizacijos likvidavinio atveji!,
— yra neabejotinai reikalin
gas. Pavienis asmuo savo tur
to perteklių gali padalinti dar 
kert gpas. Juk sakoma, kad 
duok kol dar tavo ranka yra‘ netiklias žinias suteikia, 
■šilta”. Bet organizėcijtj tur. 

tą (netgi dalinai) negalima ii 
'inkste kam nors paskirti 
nenumatytos blogiausio 
jo, taigi 
spektyvos

Prie šio Palikimo temom! 
straipsnio .’pridėtina, kad pa 
rašytus testamentus reiktų pe- 
riodičkai pačiam patikrinti ir< ria giminėms, 
pagal susidėjusias aplinkybes okttp. Lietuvoje 
(naujus įstatymo pakeitimus, 
testamentu apdovanotajam ini 
rus ausčiau už testatorių ir k.)
— testamentą reikėtų perra-
ti ir atatinkamas pataisas pa
daryti. Pr. S.

Palikimų temomis
vėliau, kai ji norėjo nusipirk
ti naują automobilį, sūnus, o 
ypač marti, nesutiko duoti jus 
buvusių pinigų, sakydami,kad 
kam čia reikia senam žmogui 
naujos mašinos... Tokia “dai
na*** tęsiasi be galo ,ir vienin
telė ileitis, tai surašyti testa
mentą, kad turtas būtų pada
lintas pagal jo savininko no-

Kai žmogus kreipiasi i tei
sės žinovą — advokatą, iš jo 

, jei sužino, kaip testamentas tik- 
atve-j rai reikia sudaryti. Mat, tik: 

likvidavimo per-} žinovai tiksliai vartoja tekniš- 
kus ir legališkus terminus.

Ypatingai reikia būti atsar
giam, jei testamete nurodoma, 
kad tėstatorius savo turtą ski
ria giminėms, gyvenantiems 

Jei netiksliai 
padarytas testamentas po teS- 
tatoiaus mirties patektų į So
vietų Rusijos advokatų ran
kas, tai viena New Yorkd ad
vokatų firma, kuri atstovauja 
Sovietų Sąjungą, perduoda pa
likimų bylą ŲhicagOs jų pati- 
kin&m advokatui. Tokiu at
veju niekas nežinotų, kokią 
sumą pinigų gaus giminės iš 
palikto palikimo-,-nes išlaidos 
ptlšulrtrytų gana didelės.

Tekiais atvejais patartina 
sudaryti trusto sutartį (trust 
agreement. su pėtikėtihiais 
(trustees). Tik tada butų iš
vengta didelių išlaidų ir pali
kintas galėtų pat'ėti į okup. 
Lietuvoje gyvenančių giminių 
rankas.
Savaiihė prašosi išvada, kad 

fėstaineutai turi bū Ii žinovų 
sudaryti, nes jie geriausiai ži
lio, kaip tokius dokumentu* 
-ūdaryti. Ta pačia proga ten
ka priminti, kad tie asmenys, 
kurie padarė testamentus dar 
iries 1976 nietiis 3 
narod'kite jiids 
žinovui. Naujus 
darant arba s ’Utis 
tesiateriai turėtų 
lietuviškus laikraščius, 
organizacijas ir radijo 
dėles, skiriant jiems tam ti 
rą sumą pinigų.

Pranas Fa bias

dinis tarp šių trustų skirtumas yra tame, kad vad. living 
trustas veikia tuo metu, kai pensininkas yra gyvųjų tar
pe, gi vadinamas testamentinis trustas^ nors paruoštas 
ir’sudarytas pačiu testamentu., tačiau jis pradeda veik
ti po testatoriaus iškeliavimo amžinybėn. Taigi testa
mentinio trusto paskirtis — išmokėti bet kam beiiefitą. 
Vadinamo living trusto paskirtis
ta pačiam sau, bet ši forma gali būti paskirta ir 
dėl kito asmens benefitų išmokėjimo. Tačiau ši forma 
gali būti pavartota ir dėl kitų asmenų išmokų (benėfi- 
ciarų), kai pats beneficiaras iškeliauja amžinybėn.

Tenka pastebėi, kad su trusto sudarymu nieko dau-

''ii
f!
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LOS ANGELES, CALIFORNIA
Viešai prašneko "Informacijos centras

(Tęsinys)

PATARĖ PATARIMŲ .
NEKLAUSYTI

patarė patarimų neklausyti.
Nepriklausomybės pradžioje 

mokyklose liepdavo išmokti vie
no poeto eilėraštį apie jaunas jė
gas, kurios paklydimais gausin
gos. O jei yra paklydėlių, turi 
būti ir į teisingą kelią atvedan- 
č ų kelrodžių. Patarimai reika
lingi, tik svarbu, kad jie būtų 
geri.

j,. ŠJįai pavyzdys iš losangeliškių 
jaunų žmonių veiklos, kurie da
bar sudarė Inf- centro valdybą. 
Juk tik visuomeniniame darbe 
patyrimo turinčių Liet, bendruo- 

; menės San Francisco apylinkės

<Inf. centro lėšų klausimą- 
^varstant, J. Kuprionis kalbėjo 
$r aiškino, jog dideli darbai ne 
'jnasės žmonių atsiekiami, bet 
Jmažos grupės. Kaip surinkti pi
nigų esą reikalinga tą klausimą 
pavesti A. Adomėnui išspręsti. 
Rasidž augė J. Kuprionis, kad 
Inf. centras pradedąs ne verkš
lenimu, jog Lietuva okupuota, 
įbet darbu.
j Apie keliones okupuoton Lie- ____ ____ _________ ____
Įtuvon šioje sueigoje tik tiek te-| ^valdybos narių patarimais taip 
įuvo kalbama, jog jos varžomos-/ 
^Tačiau J. Kuprionis rado reikg^- 
10 pabrėžti, jog “ant savo Lietį- 
k'os žemės koją dedam, ne past 
Okupantą vaižiuojame”... Fa< 
baigė patarimu patarimų nekdėii- 
syt, o veikt.
< Ona Ražu t :■ en ė padarė .ęašfžį-. 
■bą, esą D. Gudauskaitė te'mjųė>- 
Įdama tik kelių tų paskutinių me-_ 
tų jaunimo kultūrinę įį?vęiklą,į ' bą 
prasilenkusi su tikrove, 
irimas jau čia trisdešimt met^ 
veikiąs ir ne tik į šeštąją šokių 
{šventę, bet ir į;kitas vėžiavęs. 
Ū- Gudauskaitė- pakartotinai 
perskaitė savo pranešimo sakinį 
ąpie jaunimo kultūrinę veiklą, o 
^Raulinaitis sakėsi supratęs, jog 
Gudauskaitė palietė tik tą veik
lą, kuri prasidėjo Jaunimo Są
jungos skryių įsteigus.
į Daugiau kalbėti norinčių ne- 
puvo, taip ir baigta Informaci
jos centro pranešimo sueiga.
į JAUNOS JĖGOS PAKLYDI- 
x MAIS YRA GAUSINGOS
; Brof,- J. Kuprionis Inf. centrui 
riavė patarimus, kaip lėšas'telk-

••pavyko ta prie Sovietų S-gos 
Tkonsulato buvusi demonstracija. 
-Tačiau Inf. c. pranešime nė žo- 
:^ęiu nepaminėta S. F. lietuvių 

demonstracijas rengiant.
J geriau, angliškame tekste 

lasoma: “Lals July, the Lit-;
L American Information 
^organized public de-‘ 

fm^StržĮion at the Soviet Em- 
San Francisco”... At-:
Tnf. centrui angliškai 

skaitantieji yra tokie neišmanė
liai, jog patikės, kad S. F. mies
te yra “Soviet Embassy”.

Juk is tikro tas Inf. centras, 
kaip jis gruodžio 7 d. prisistatė, 
dar nė negimęs buvo kai pla
katai Ir-spausdinti lapeliai skel
bė, jc^ ’demonstracijas rengia 
“Ad hoc" komitetas, Jaunimo 
Sąjunga ir F. Bendruomenės 
apylinkė. Koks reikalas savin
tis kitų organizacijų nuopelnus?

DEMONSTRACIJŲ RUOŠA 
IR PATARIMAI

Birželyje- šv. Kazimiero para
pijos kieme bu^^^^bh^^skel

Punktukas Anykščiuose

Kūdikėlis Jėzus išmestas iš pašto
KŪDIKĖLIS JĖZŪS

' IŠMESTAS IŠ PAŠTO 
r * a * • *

Kalėdų šakutėms paštas išleis
daro seriją p: šio ženklų sii pra- 
ksrtėle — Kūdikėliu Jėzum, 
Motinėle švenčaiusia, šv. Juoza
pu ir gyvulėliais. Koks d įaugs
iu as būdavo- matyti prasmingus 
ženklus! Juo labiau diaugda- 
vosi, gavę’ckup. Lietuvoje svei
kinimo korteles su minėtu 
ž.nklu. . •

dininkė Anna Casey, sekretorė 
Estella McNamee, finansų raš-

• i x y- .v tininkė Rožė Didžgalvis, kasosnai buvo .>1 o,000. Mat, šįmet bu-1 ... . ... & . .
vo išplatinta daugiau loterijos | . 4. . ,ii*, /to i n ’ g.tnx TY- • • * resDOndentė Anna Condux. kilinhi II*} lxil i-i--r <1/11 Di-nirtoi *

globėja Anna Wiecheeki, ir ko-

bimas, Jog losaftgelisfcis'' jauni- • 
ti, kaip veikti, bet pabaigoje vėl Į mas su Liet, bendruomenės S. F. 
i" r

'apylinke 20 ir 21 dienomis <c- 
: monstruos prie Sovietų S-gcs 
: konsulato.

Toks skelbimas buvo iškabin
tas visai nepasitarus su S. F. 
lietuviais o jiems (apyi. valdy
bai) pateiktas diktatas: pradėki- 
įte demonstracijas nelaukdami 
ikol losangel.škiai atvažiuos, at- 
įvažiavę įsijungs; išnuomokite 
įšalę, pašamdykite orkestrą, ries 
įpo demonstracijų -jaunimas no- 
rėš pasišokti. ,, 
j Tada buvau San Fransisco apy 
linkėse iri žinau, į kaip tėiiGbėriį 
druomenės valdybos buvo nus
tebtą tokį “diktatą” gavus. Lie-

LINKSMŲ ŠV. KĄLftDŲ ŠVENČIŲ. ’ 
IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ / 

linkime/, J

savo klientams, draugams ir pažįstamiems^

■ AUDYKLA “JUOSTA”
STANISLOVAS TURKUS

2448 West 71st Street

Chicago, Illinois. Tel. 737-5529

bilietų (12 bil. už $10). Pinigai 
skiriami parapijos mokyklos iš
laikymui.

Tame pačiame biuleteny skel
biama, kad prieš savaitę sekma- 

1 dienj surinkta nuo žemės dre- 
, bėjimo nukentėjusioms italams 
835 doleriai. K. P.

Rinkdami prezidentą, atjlkra- 
tšm dalies senatorių, kongres- 
manų kraštutinių liberalų. Man 
atrodo, mūsų kardinolai ir vys
kupai turėtų atkreipti dėmesį į 
kberalais apsėstą paštą.

Kasmet pirkdavau po 50 šven
tinių ženklelių. Specialiai pra
šydavau “šventinių”. Duodavo. 
Ypač prašydavau tradicinių su 
prakartėle, nes kitos rūšies — 
“Seasons Greetings” ; 
daug'au juokingi...

♦ * *
Gruodžio 9 d. buvo prieš inf- 

linencą skiepijami pensininkai 
naujai remodeliuotame pastate 
prie So. Kedzie Avė. Nuvykau 
kiek anksčiau, žiūriu, Pensinin
kų Sąjungos v-bos narys p. Er
čius jau laukia pacientų. Dalino 
blankus, informavo, padėjo už
pildyti. Gan punktualiai atvyko 
pirm. St. Vanagūnas. Jis irgi 
įsijungė į talką.

Kadangi spaudoje skelbė val
dyba, tai rinkosi ir ne nariai. 
Reikia manyti, skiepus gavo ke
letas šimtų, nes eilės didėjo. 
Skiepijo' veltui. Daktarai pa- 

i prastai ima $10 ir daugiau, 
i * * *

Marquette Parko parapijos 
’ biuletenis gruodžio 7 d. skelbė, 
kad festivalis-bazaras šį rudenį 
davęs $17,200 gryno pelno. Per-

atrodo'

NAŠLIŲ, NAŠLIUKIŲ IR 
PAVIENIŲ KLUBAS 

A;

Metinis .susirinkimas įvyko 
gruodžio 12 d. 2 vai. popiet Vy
čių salėje, 2455 W. 47tr St.

Susirinko daug , narių. Susi
rinkimą atidarė pirm. Leonas 
Vasilevas. Atsistojimu buvo pa
gerbta šiais metais mirusi narė 
Sophie Sadauskas ir jos šeimai 
išreikšta gili užuojauta.

Praeito susirinkimo protoko
lą perskaitė Victoria Cinką. Bu
vo priimtas be pataisų.

Toliau buvo svarstomi įvairūs 
klubą liečiantieji reikalai. Svars 

‘.ant naujos valdybos kitiems 
metams rinkimo klausimą, ir 
kai kuriems buvusios valdybos 
nariams atsisakius į ją .Įeiti, bu
vo išrinkta į valdybą sekantieji 
asmenys, kurie ten pat pasi
skirstė ir pareigomis: pirminin- 

Aas Juozas Mai'tikonis, vicepir
mininkas Toby Brokevičius, iž- metų pradžios.

Klubo atskaitomybės knygos - 
bus patikrintos 1981 m. sausio 
mėn. 19 dieną.

Švenčių proga nutarta pasvei
kinti Naujienas, Sophie Barčus 
radijo valandėlės vedėją, legio- 

; nierių postų klubus — Darius- 
I Girėnas ir Daru Varnas, pasiun- . 

čiant visiems pinigines dovanas.
Susirinkimas užbaigtas vaisė-' 

mis. Koresp. Anna Condux •’

VĖJAS DUOS ELEKTROS ■■ 
ENERGIJĄ

PALM SPRINGS, Cal. — Vėjo 
energijos centras buvo- atidary
tas Palm Springs vietovėje. Pir
mą kartą apie 1,000 gyventojų 
elektros energiją gaus iš vėjo su
kamo 191 pėdos aukščio moder
naus vėjo malūno.

Apskaičiuota, kad bus užten-į 
kainas dienų skaičius ir pakan-- 
kamas .dykumų vėjo stiprumas, 
kad pripildytų Bendix-Schachte 

.3,000 kilovatų generatorių. į

— Indonezijoje Saudi Arabių 
jos naftos ministeris Janiam; 
pareiškė, kad naftos kaino’s pa
keliamos dviem doleriais už sta
tinę. OPEC ministerių suvažia
vimas nutarė kainas bendrai 

: pakelti 10 nuoš. nuo ateinančių-

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

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

Atdara šiokiadieniais nuo
■

•gruodžio 7 d. Inf. centro valdy- 
sbos pirmininko Mažeikos kal- 
įbos, kaip jis pasakojo, jog los- 
įangeliškiai užmezgė ryšį su ki
ltų pavergtų tautų atstovais ir nė 
įžodelio nepratarė apie S. F. ben- 
idruomenės valdybos nuopelnus 
■.demonstracijas rengiant, tuos 
iryšius su kitomis- tautomis mez- 
įgant 
• Tai ir yra naudingų patarimų 
■pavyzdys.
' “VERKŠLENIMAI”, KAD 

LIETUVA OKUPUOTA
Prof. J. Kuprionis, kaip sako

ma, pirštu nerodė, kas ir kada 
verkšleno, bet esu linkęs supras-

galį latviai švenčia savo tautinę) ti, jog jam kalbos ir raštai apie 
šventę Jonines, o-estai pasinio ^Okupuotą Lietuvą yra verkšle-rPu°t4 Lietuvą-raštai jau nebus 
šę laivu iškylauti. Tad kokios | riimas. Jis yra lietuvių žurnalis- įrikiuojami į verkšlenimus? ' 
bus demonstracijos tos saujelės Į tų sąjungos pirmininkas, išskir- Kur protas, kur logika? 
lietuvių?

Nesutiktų S. F. bendruomenė į 
prisidėti, būtų priekaištaujama, 

i jog neprisideda prie kovos su 
I okupantu. Padėtis bloga, reikia 1 

ieškoti išeities- Na, o salės ne-! 
nuomot ir orkestro šokiams ne-' 
samdyti iš karto S. F. lietuvių 
sutarta ir pasakyta ne! Į ką tai 
būtų panašu, kad demonstra
vus prieš Lietuvos okupaciją, į 
prieš Sibiran trėmimus tą patį 
vakarą demonstruotojai šoktų!

Prasidėjo derybos ir aiškini
mai, jog losangeliečiai turi pa
keisti demonstracijų datą, vie- ekskursantų buvo mažaraščiai 
toj birželyje, rengti liepos mė- senosios kartos išeiviai, bet jie 
nesi, kai čia būna jau tradici- nuikiai mokėjo pastebėti oku- 
nės Pavergtųjų tautų dienos de-, oanto uždėtą vergiją ir Ameri. 
monstracijos. San Francisco ir J kon grįžę aprašinėjo patirtuo- 
apylinkių lietuviaF pažįsta kitiT 
tautų veikėjus, su jais bendra
darbiauja, tad galėjo naudingų 
patarimų duoti iosangeliečiams. 
Taip ir buvo, demonstracijos nu
keltos į liepos menesį.

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 v&L vai.
D. KUHLMAN, B.S., Registruotai vaistininkas

' Tei/476®
tinai ilgai svečiavęsis okupuoto
je Lietuvoje, bet grįžęs aiškino- 
nosi, jog keliavęs ne kaip žurna
listas, bet kaip miškininkas.

į Aiškintis visaip galima. Fak- 
j tas, jog ir Dan Kuraitis nekaip 
j žurnalistas keliavo, bet grįžęs 

aprašė kokį jis ten žmonių gy
venimą ir vargą matė- Nepabi
jojo ir kitą kartą į okup. Lietu
vą važiuoti, nors ten pateko į 
politruko terorą.

Tais laikais, kai retas c<dypu- 
kas” nuo komunistu bėgęs tedrį- 
so Į Vilnių keliauti, dauguma

Tik klaiku buvo klausytis j

sius įspūdžius. O.^kai prasidėjo 
dažnesnės “tremtinių” kelionės, 
tai vieni “Gimtojo krašto”- re
porteriams saldžius žodžius čiul
bėjo, kiti, lyg iš komunistinės 
taikos pypkės dūmų patraukę, 
sugrįžę, lyg apsvaičę, tyli.

Kai mūsų kai kurie žurnalis-
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DRAUGAMS IR RĖMĖJAMS
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tai vengia apie pavergtą Lietu
vą rašyti, tai gaudome žinias, ką 

į okupuotoje Lietuvoje pabuvę 
j svetimtaučiai parašo. Jiems ten 
! ypač sunku žinias rinkti, kai 

lietuvių kalbos nemoka ir kai 
objektyvų vertėją sunku gauti. 
Ir šio Inf. centro pranešimo me
tu D. Barauskaitė citavo sakinį 
iš Los Angeles Times gruodžio 
5d. išspausdinto Reuters agentū
ros straipsnio. Žinia paduota iš 
Vilniaus apie lietuvius okupaci
joje ir išeivijoje, pavadinta 
dviem antraštėm: “Brief Free
dom Remembered — Lithuania 
Squirms in Moscow’s Grasp”.

Dienos metu J. Matulaitis 
1 vaikščiojo po Šv. Kazimiero pa

rapijos kiemą, dalindamas to 
straipsnio Xerox nuorašą ir ra
gino dienraščiui parašyti ir pa
siųsti padėką.

Tas Inf. centras įsteigtas, kad 
jis prašytų, kad įtaigotų svetim
taučių spaudą rašyt apie oku
puotą Lietuvą. Tam centrui J. 
Kuprionis linkėjo gero darbo, 
bet ar prašymai, kalbos bei sve- 

. timtaučių išspausdinti apie oku-
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NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus aekmsdtoTtrnt,

Visiems bus linksmesnės Kalėdos
Iš Kanados ateinančios žinios kelia daugiau džiaugs

mo, negu pirmi parvažiavusių pranešimai sakė. Aiškėja, 
; kad VLIKo pirmininkas ir visi valdybos nariai, padėję 

į šalį asmenines ambicijas ir paskirų narių pastangas 
primesti savo valią, per porą metų sugebėjo padaryti, ko 
nepajėgė padaryti politinės veiklos priešai^ bandę pri
mesti diktatūrišos grupės tendencijas. Nepavyko jiems 
primesti savo valios. Dabartinė. VLIKo valdyba įtikinan- 

’ čiais ir tikrais faktais lengviau -įtikino klausytojus, negu 
tai padarė netiesą,tvirtinusieji frontininkų pareigūnai.

tš'- s’’
Jau kelinti metai Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 

vadovybe tvirtino, kad aukštajai josios vadovybei nepa
vyksta^’’-susitarti su VLIKu, nežiūrint jų labai didelio 
noro susitarti, Iš.;Sąyo: pusės jie, girdi, naudoja visas prie
mones susitarti, daro nuolaidas, primena padarytus ne- 
susitarimus. Bet kai kuris nors žmogus paklausia, kodėl 

1 jie nesutaria, ko jie reikalauja, tai nieko konkretaus ne
nurodo. Visiems aišku, kad VLIKas nesutinka su Bend
ruomenės pasiūlymais, juos atmeta, todėl ir negali tarp 

; savęs suvesti naudingo dialogo. Bediskutuojant, aiškėja 
vienas labai paprastas dalykas: opozicija savo tvirtinimų 
nepajėgia paremti faktais. Tie faktai tvirtina, kad Bend
ruomenė norį sąu.vąliauti, nesutinka, kartu veikti.

Toronto VLIKo seime buvo pradurtas šitas muilo 
burbulas. Seimo nariams reikalaujant, jis buvo privers
tas papasakoti PL Bendruomenės tvirtinimus, kad: su 
VLIKu negalima bendro darbo dirbti. Anksčiau, kai 

, VLIKo vadovybė nieko nedarė, tąį PLB-nei buvo labai 
malonu su ja bendradarbiauti, bet dabar, kai VLIKo 
priešakin atsistojo dr, Kazys Bobelis ir buvo sudaryta 
dabartinė valdyba, tai, esą, bendras darbas pasidaręs 

• neįmanomas. .

tuvos išlaisvinimo darbui- Jeigu siekiame tų pačių tikslu

išdėstė pagrindines darbo gaires ir- kvietė į bendrą dąrbą..

Jūsų vicepirmininkas netaktiškai pasielgęs. VLIKo po-. 
sėdyje, VLIKo narius įžeidęs - ir- jo elgsena nėra. patei
sinama, — pažymėjo pirmininkai Kamąntąs atsakė, 
kad tokiu atveju bendras darbas, neįmanomas.

Tada VLIKo pirmininkas pasiūlė naž. Kamantai susi-, 
tartį dėl bendro darbo bent keliose svarbesnėse srityse. 
Norėjo, kad susitartų auklėjimo ir švietimo srityje, kaip 
pradžioje buvo VLIKo numatyta. Pasiūlė tartis. politinėje 
veikloje lietuvių tarpe, o vėliau susitarti dėl veiklos ame
rikiečių tarpe ne tik pačioje Amerikoje, bet ir užsienyje. 
Pasiūlė susitarti ir dėl veiklos su atskirais, veiksniais, 
besirūpinančiais Lietuvos laisvės reikalais, bet į visus 
šiuos klausimus inž. Kamanto buvo duotas neigiamas 

’atsakymas.
Be jau minėtų dviejų asmenų, tame pasitarime daly

vavo ir lasininkas Kazys Oželis. Jis labai norėjęs, kad 
PLB susitartų su VLIKu. Jis simpatizavo Kutkaus vado
vaujamai Bendruomenei, Reoęgąpįzuotąį jis nepritaręs, 
labai jau. daug.1 jie reikalavo, Jis apsiėmė tarpininkautu 
suvede abi puses ir?-pasitarimųmetu pįrmiiiįnkavų 
Kada Lemento pasitarimai; pasibaigė, tai jis tikėjo pTb’ 
pažinti,.kad in?, Kamantas nendri susitarti su VLIKu 
bendram darbui.

VLIKo pirmininkui baigus, smulkų ir tikslų prane
šimą apie pastangas susitarti su PLB centro valdyba, pa
prašė lasininką Qželį, kad pasakytų, ąr jis. tiksliai atpa
sakojęs. susitikimą. Jeigu ką nors praleidęs arba netiksliai 
ką nupiešęs, tai- paprašė papildyti ir patikslinti jo su
teiktas informacijas.

— Dr. Bobelis tiksliai ir teisingai atpasakojo vykusį 
pasitarimą, — ištarė Oželis. -•>

Tai bene bus vienas naudingiausių Oželio pareiškimų 
savo gyvenime. Jis girdėjo VLIKo ir PLB vadovybės ves
tus pasitarimus ir turėjo drąsos pasakyti, jog tai buvusi 
teisybė. ' .

Tuo kalbos būtų galėjusios, pasibaigti, bet, tfkroyėję 
jos tik prasidėjo. Salėje buvusieji įvairių Kanados orga
nizacijų pareigūnai nustebo šitokia, įvykių; eiga. Jie. tįk-

■centro valdybos, bet iš pastarosios tiktai girdėjo, kad su 
VLIKu negalima susitarti,, kad jie nesirengia bendra
darbiauti, kad PLB-nės neskaito veiksniu, kad nesilaiko 
Bendruomenės nurodymų ir kt.

Atpasakojimas pasitarimų eigos tiek paveikė kana-
VLIKo vadovybė buvo, priversta papasakoti, kokių diečius, kad jie ten pat, toje pačioje salėje ir tame pa-

žingsnių buvo imtasi rasti bendrą kalbą su PLB. Rug- 
piūčio mėnesį, kai Chicagoje posėdžiavo VLIKo taryba, 
valdybos pirmininkas su vicepirmininku nuvyko į Le- žingsnį. Jis sustiprino JAV ir Kanados lietuvius, siekian- 
montą, susitiko su PLB pirmininku inž. Kamantų įr -čius tų pačių tikslų — laisvės. Lietuvai. Posėdžių metu 
padarė kelis labai svarbius, pasiūlymus.

VLIKo pirmininkas, susitikęs su inž. Kamantų, pa-' nėmis savo tikslo siekia.
sakė, kad VLIKas nori rasti bendrą kalbą bendram Lie-

čiame susirinkime nutarė bendradarbiauti- su VLIKu.
VLIKo seimas Toronte padarė .didelį ir naudingą

paaiškėjo, kas ir ką dirba, ko. siekią, ir kuriomis prięmo-

Bendras švenčių džiaugsmas tesujungia mus 
bendram darbui dėl Lietuvos. Tebūna Naujieji 
1981 m. našesni Lietuvos išlaisvinimo darbais.

Sveikindami pavergtos tėvynės brolius, Sibi
ro kankinius ir lietuvius išeivius vakaruose, ti
kime, kad Kalėdų rimtis mus dar labiau sujungs 
i vieningą laisvės kovų veiklą,

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

V. KAROSAS

“UNDER THE SWORD OF DAMOCLES”
(KOMENTARAI).

(Tęsinys)
Al. Baronas, nors būdamas ra- 

šytoju, pr^ife^e. su’iįjgratūri- 
ne’tiesa, ejsą} vėik^ąs. tu-:1saVo reikšmę, nes juose atsis-

rinčia jokio ryšio su gyvenimu. 
Net sapnai, pagal; Freudą, turi

teratūriniu požiūriu, visai ar 
mažai atsižvelgiant į jo turinį. Į tūnai, kurie turi gilią įtaką į 
Jei taip būtų, tai meno vęįkąr 
lai būtų rašomi vien, meno zir 
Rovams, kurie domėtųsi pirmon 
eilėn veikalo kompoziciją, sektų 
temos, išvystymą, stilių, kalbos 
išraiškas, metaforas ir-1, t Vfe-

sidarantieją psichologiniai pajau.-

žmogaus protavimą ir jo elgesį.
Toje prasmėje autorius, net la

biausiai .fiktyvaiiuos6fej?a«duose

suomeninįų grupių ar ištisos 
tautos psichologinį ar idėjinį po
jūtį, kas ir sudirot veikalo vfcįu-

turinyje, kuriame keliamos gy
venimo apraiškos, pristatomi nau 
jį idealai ar kuriamos naujos idė
jos, kurios įvelkamos į menines | Šioje vietoje-negrįšiu ^prifc pa- 
formas, tikslu jas tobulai per
niekti skaitytojui. J

Nėra reikalo save apgaudinėti 
įvairiais išsųkiaisj esą . romanas |

ti. racionaHnio. galvojimo katego
rijomis. ■ ? •

l ties romano 'nagrinėjimo,- kuris 
■ buvo mąno plačiai aptartas išė
jus lietuviškai ląjdąi. Kai ką tu
rėsiu priminti. Romane, mato? 

yra'paremtas vien fikciją, netu- jnai, prieš paties autoriaus^ ne-

vas. Jis buvo ir yra sudėtingas, sunkus, o ateityje jis gali 
būti dar sunkesnis. Firavičių dar yra gyvų, bet jų gretos 
retėja. Jaunimas, labai toli nustumtas nuo lietuviškos, 
veiklos.

- Torontiečįai labai gerai prisimena, kad į Torontą 
buvo a.tvykw Reorganizuotos Lietuvių Bendruomenėm 
delegacija ir prašė tarti žodį ‘suvažiavusiems? Ta judvi 
legija ilgą kelionę atlkusiems lietuviams buvo atimta. 
Tada kanadiečių tarpe kilo mintis — Kodėl neįeiti atvy
kusioms. tąųtįęčįąĮns. tartį savo žodį? Ko nepadarė 
renta Lietuvių Dienos, tą padarė VLIKo seimas.

Darbas dar nebaigtas, bet šviesa ir tiesa jau pasietų, 
kaįn.o viršūnę. Netrukus. Jį nušvies visus Lietuvai laisvės

norą, antisemtizmas išplaukė iš 
pačių lietuvių tarpo. Vos atėjusį 
penkton gimnazijos klasėsn Do
vydą lietuviai mokiniai ėmė įvai
riai pravardžiuoti; stumdyti, ko
dėl laiškelio, parašyto savo kla
sės simpatijai Viktiitei, buvq 
kruvinai sumuštas ir išmestas iš 
gimnazijos. Ši, būsimų lietuvių 
inteligentų, pamoka pastūmėjo 

, Gordoną į komunizmą, kuriame 
\ jis ieškojo ir rado atramą prieš; 
: lietuvių neapykantą žydams.

Pati romano užuomazga rodo 
.kaip neteisingai, žiauriai perde
gtai buvo pavaizduota susicįąrę 
! lietuvių-žydų-. santykiai diėpri- 
‘kląų^i^bės.. laikotarpyje. Nę- 
| abęjotinąi, įiękyięnąs vakarie
tiškos kultūros ^skaitytojas, ne
bent tai būtų antisemitas ar pa
linkęs į rasizmą, iš pąt pirmųjų 
romano .puslapių susidarys? apie 
beluvių, tautą labai .neigiamą 
vaizdą, -

Toliau, tariamieji Gordoną 
gelbėtojai: kum Jonas Radvila, 
dy. Silvestras, Algirdas Daukus, 
ir senutė Apolonija, visi tiesio
giniai ir netiesioginiai nukentė
ję nuo tos pačios Dovydo enka- 
vedistinės rankos, neįstengė, ne
žiūrint savo didelio pasiaukav' 
mo, pakeisti jo fanatizmu i-/ 

; kerštu persunktą asmenybę.

; Vietoj perdavus kruviną kri- 
njinalistą į teisingumo rankas,: 
kųn. Radvila atiduoda net savo 
sutaną, kuria persivilkęs Gordo- 

;nas, galėtų pasiekti artėjantį rau 
;donųjų frontą ir vėl tęsti savo 
lietuvių tautos naikinimo darbą.

(Bus daugiau)

Tegu niekas nemano, kad VLIK o darbas yra leng- siekiančius-Amerikoje ir Kanadoje gyvenančius lietuvius, kainavo $573.50.
— Penkiadienį aukso uncija

KAZYS BORUTA

SVEČIUOSE PAS CIURLIONIUS j IYCI LX^y 140 LLA3 1U0 1L111U£» V AO1 UJf ACUČl V Uj IYX’

M. K. Čiurliooio jauniausiai seselei nas sayyje išgyvendamas didelį džiaugsmą.
Žvirbliukui ir mano Bičiulei, iš, 
kurios širdies pasisėmiau skaidriu 
atsiminimų apie M. K. Čiurlionį.

* * *
SVEČIUOSE PAS CIURLIONIUS

DRUSKININKUOSE

’Tęsinys).

O kai vakarais M. K. Čiurlionis improvizuo
davo, tai visa šeima susirinkdavo sdelyje ir klau
sydavo nuostabios muzikos. Tėvai sėdėdavo alta
noje, su jais ir vyresnieji broliai, ir seserys, kar
tais pažįstami, kaimynai ir bičiuliai, o mažesnieji 
pasklisdavo po krūmais ir obelimis, raškydavo 
uogas, ar grauždavo obuolius, klausydami po visą 
sodą sklindančių garsų. Toks koncertas kartais ežeriukus, ir grįždavo linksmi ir pilni naujų kūry- 
užsitęsdavo ligi vėlių išnakčių, sąvo žavesiu su- binių sumanymų ir polėkių, 
kaustydamas klausytojus. O patys mažiausieji 
muzikos mėgėjai kartais po obelimis ir sumig- < ryto migloje tėviškės sodą brolių balsai,, gqztan- 
davo, ii tekdavo jų patamsėję ieškoti ir nešioti I čių iš vakarinio pasivaikščiojimo. Bęt jie. apkę- 

; į lovas.
Praskambėjus paskutiniam akordui, išeidavo 

į darželį ir pats Konstantinas. Jo veidas būdavo 
- kiek pabalę-, žvilgsnis gilus, susimąstęs, visas su

sikaupęs Tai būdavo jo kūrybos vakarai, pirmieji 
koncertai savo ; rtimiesiems.

Atėjęs tyliai prisėsdavo prie savųjtj, Pabu-

---------------------------- -------------- ------------- ------------------------------- - ---- --------- - -------- ------------- -- ------- --------- , ■ , ■ n N ■■■

' čiuodavo mamos ranką, patylėdavo, pai-ūkydavo. tiniais uždarbiais, gyventi iš. daržo ir iš mamos 
; Niekas nedrįsdavo kasdienine kalba irumsti susi- ir Juzės siuvinėjimų.. Konstantinas, išlaikydamas 
I kaupusios tylos rimtį. Ilgai visi tylėdavo, kiekvie-. iš savo skurdžių uždarbių brolius, einančius į 

'mokslą, nuolatos paremdavo ir- šeimą. ■
Pagaliau pakildavo Juzė ir, nuėjusi į kam.- Kartą parvažiavęs namo, M. K. Čiurlionis po 

barį, užžiebdavo žiburį. Tada atsistpcLavę- Kow pirmą sutiktuvių džiaugsmo žiūri — mama nusi-. 
tantinas pabučiuodavo mamos ranką įr tardavo;

— Na, eisim! ■
eidavo į savo dirbtuvėlę arba pasivaikščioti.

Pro sodą ėjo takelis į paežerio pievą, d.iš ten
— į mišką. Tuo takeliu ir pasukdavo. Konstanti
nas, apsisupęs ploščiumi, su broliu PovŲll

Tyliai leidosi naktis. Brėško žyąigždės, ir
švito ištisi žvaigždynai ' - "

Šeima nueidavo gulti. Tyliai ir pakuždomis 
kalbėdami, tarsi apsupti nežemiškos' paslapties.

Konstantinas su broliu dar ilgai vąikšęiodąvo 
pa mišką, kartais apei

— Vaikai, šen į daržą! — ir pats, nieko ne
laukdamas, prirovė daržovių glėbį ir nunešė į 
virtuvę.

Po valandos visa šeima susėdo iškilmingu pie
tų, — pietūs buvo vienų daržovių, be jokio už
daro, bet tokie skanūs, kaip dar niekada. Kons- 
tąnįiną^ .visą laiką per pietus juokus krėtė ir vi- 

— ir nieko daugiau nesakęs, nu^ iššokusi. Tai jau labai didelis rūpestis. Konstaų- ėuą IxnksHtino.
Į H sųnkįąusįos padėties M. K. Čiurlionis su
gebėdavę sų juokais išeiti. Pakeldavo kritusią nuo- 
tą ką įr mėgo linksmą išdaigą.

? Kaętą kepa mama blynus, — pasakoja ma
no Bičiulė— Mes, vaikai, sukinėjamės apie vir- 
tuvę, aKąstųkąs skambina kambaryje. Staiga jis 
atbėgo į virtuvę ir paklausė mamą: i

~ Ąr jąų dąug blynų prikepta?
. . čįą pat apsįsj^ęs. sako mąmąį:

Palaukit^ mamyte, aš jus pamokysiu, kaip 
reikia blynus versti

Paėmė keptuvę. Išmetę visų^ blynus į viršų 
.tokiubūdų, Jęąd jie, visi vienu laiku apsivertę ore, 
nukrito atgal į keptuvę kiekvienas į savo vietą.

Mes, vaikai, buvome sužavėti.
— Dar! Dar! — sušukome, susispietę visi 

apie židinį.
Čia pasimąjšė kaimynė Motiejienė. Mama ne

iškentė nepasigyrusi sūnaus, žongberiškais gabu
mais, pakvietė pažiūrėti stebuklų.

(Bus daugiau;

mi»ųsi, susirūpinusi. Net raukšlelė ant kaktųą.

linkui MergOAĄkių

Kartais auštant prižadėdavo * snaudžiantį

liaudavo ne tik mišką ir ežeriukus, — per trum
pą pasivaikščiojimo laiką jie apeidavo ištisus pą- 
saulius. Todėl tbkię užsidegę ir triukšmingi grįž
davo paryčiu namo.

♦ * *

Čiurlioniai gana sunkiai gyveno,. Tėvui Rete' 
kus vargonininko vietos, tekdavo vęrstis atsitik

tinas tuojau ^stebėjo:
— yra? — susirūpinęs klausia ir bų^ 

.ČiUbJR mąmpR žilstančią galvą.
— Nįęko, sūneli, viskas labai gerai, — atsakę*, 

■graudžiai- šypsodama, motina. — Tik nežinau, 
kaip svetelį bemylėti, kuo pavaišinti.

Konstantinas tuojau viską suprato.
— Kokių čia vaišių, mama? Ąk ąš.ne sąviskiu? 

Kaip, visiems, taip ir man, bųs .gęrąL
- Bet* pasirodo, blogiau, negu manė. Namuose 

^visiškai pasibaigusios visos atsargos. Nėra iš, ko 
net paprasčiausių pietų išvirti,

Negali būti! — sušuko tada Konstantinas. 
— Ęiijarn, ręama, į daržą.

Susirūpinusi motina nusekė sūnų į daržą. Ką 
jis čia pramanys?

— Ogi čia kas? — parodė Konstantinas.— Ir 
'morkos, ir ridikėliai, ir agurkai, ir kopūstai, ir- 
burokėliai ’ Juk tai karališkos vaišės. Tuojau, ma
mą, paruošime iškilmingus pietus. Tai bus puota!

Atsigrįžęs šūktelėjo jaunesniesiems broliams 
ir seserims.

1 — Naujienos, Chicago, III.. Saturday. Dec. 20. 1980



ARMAGEDONAS IR PO JO - PASAULINE TAIKA

“Ji* surinko juo* | v|*t<, kuri hobraUkai vadintina Armapeden“

_ (Apreiškimo 16:16)

34. Pranašavimų tyrinėtojai sutinka, kad tautos, apie kurias čia 
kalbama, yra Rusija ir jos sėbrai, ir šitame paskutiniame užpuo
lime bus daromos pastangos sunaikinti Izraelį ir paimti kariš
kai strateginę šventąją žemę.

Šitoje vietoje Viešpats atvirai parodys savo galybę ir išgelbė
jimą. Pranašystėse pasakyta, kad jis darys teismą-Izraelio prie
šams ir nubaus juos “maru, krauju, smarkiu lietumi ir labai di
dele kruša”. Viešpats dar sako: “ugnimi ir siera aš lysių ant jo 
ir ant jo kariuomenės ir ant daugelio tautų, kuries yra su juo”. 
Pranašystėje, esame tikri, parašyta apie tai, kas turės įvykti Ar
magedone, anoje didžioje kovoje, kurioje Dievas vartos savo galy
bę kovodamas prieš visus teisingumo priešus, ir savo dangiškos 
karalystės veikimu pradės laiminti visas žemės gimines.

iV. RAŠTO TYRINĖTOJAI, 5421 So. Mozart, Chicago. IL 60632

šoka Barauskieni drebončiuoms 
lūpuoms ėr pridengi runkuoms 
veidą, vuo ačaras, kap balti žėr 
nee pasipyli par skrustus. — Na- 
bier Stasele, kun aš dabar varg
si vyną badarysu, kaap bagy- 
vensu?

Pietris prijeje, apkabėna rimo 
■tiną gal pėrmą kartą, nes ons 
nabova pratis sava jausmun ruo 
dyti, ėr saka:

— Naverk, mamat, išgyve- 
nuom lig šiuol, išgyvensma ėr 
tuoleu. Juk ons moms nieką na- 
padieje; kada labeusee reikieje 
pagelbas, anuo nabova. Nie perš

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

CHARLES STASUKAIHS
VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

— GORDON FUNERAL HOME — 

1729 South Halsted Street, Chicago 

TeL 226-1344

DR. PAUL V. DARGIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Medicinos direktorius

“Lietuvos Aidai”
KAZĖ BRAŽDŽIONYTĖ A. P. BAGDCONS

Programos vedėja NABSULAUKI

GYDYTOJAS ir chirurgas 
SPRCIALYBt AKIŲ LIGOS

Valanda* vatai sutarimą.

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

(Tėkras atsitikėms)
(Tęsinys

OPTOMTHttSTAS

Tikrina aki*. Pritaiko akinius i*

VaL asai sutariau. išdaryta treč.

Pietautojas (eidamas iš ge- 
ležingelio valgomojo vagono: 
— Kainos tokios aukštos—jos 
nukentės n uoto.

*5 ■ .

Bičiulis (traukdamas du si
dabrinius šaukštu iš savo ki- 
šeniaus): — Jos jau nuken
tėjo.

Dr. LEONAS SEIBUTIS
INKSTU, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
' 2656 WESt 63rd STREET
Valandos: antrai 1—4 popiet, įkyrų autobuso palydovą-, žiūriu-

- Ar tamsta pastebėjai šį

Ofiso telefoną*: 776-2880, 
Rezidencijos teleL: 448-5545

t j į tamstą, lyg tamsta būtum 
be bilieto?

užguli na tik Barauskienis gy
venimą, bat ėr vėsą Žemaičių 
kraštą. Prasidieje Didinsis kars. 
Vuokytee užjiemi na tik žemai
tėj ą. bat ėr vėsą Lytuvą. Sava 
getžme letena prispanudi vėsą 
kraštą. Jiemi reikalauti grūdun, 
pyna, lašihiun. Vedi iš tvartų 
gyvalius, sienai iš mygun grū
dus. Ėr prašidiėje dar didesni 
vargaa. tBa tub, Barauskaenėe 
prisidieje dar vyną bluogybi, 
Stasis nabgalieje laiškun baat- 
siunsti. Nabtėka nie tuos vynin- 
teliš pagūdas Stasė laiškun.

Tačiau viskas tor galą. Taap 
‘ėr kara pabaiga atėję, gyve- 
him's palengv.’ėje, vūokytėe iš 
krašta iššiktausti. Vaikaa mažne 
jau suauga. Ruodluos, turreje ėr 
Barauskiehee ateiti švysesnes 
dyrias. Teisybiį gyveninis ėr anaa 
pal'ėngviejė: vyriŠcų darbun dėr 

—-varga-dar nasuprata, skaus--pbtr nabreikieje. bat tuos išsvajuo

Teisybi — Stasis atsiuinti 
laišką iš Amėrikas ėr pažadietą 
skuolą — tun šimtą rublių šeep 
taap išmuokieje. Bat jū ilgeu, 
jū lafškaa rečeu pasiruodi. Na- 
bsiunti daugeu duolerių, kap bo 
va žadiejis. Ėr lėka vyną, gyv- 
našli ; ploša, dėrba par dynėles, 
vuo švysėsnis valonduos nabsu- 
lauki. Tik vėsas džeugsmas — 
vaika'a. Pietris, sulaukis 14 me
tų orhžeuš, jau išeje laukiui ar 
ti, pyvii šyriaūti. Varga ėr oris 
nabagielis, tudiel išauga tuoks 
tylus, užsidaris, retas kada ta- 
siisijūks, retaa kada žuodiėlį pa
sakys. Pryšingaa dlukreles — 
Vuoneli su Bruonele — bova

t: Z -
Unksmes, šnekes. Tik anuh vy- 
nun j ūką pėlni numaa — ėf ky- 
mi ėr suodiunkuo. Kas anuoms

DR. VYT. TAURAS į 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ?

jai mane žiūrint į jį lyg aš bi
lietą turėčiau ?

ma napažėna.
Bat natrokūs nauja nalaimi

OfbM 2652 WIST Ifc* FlMIT J 
Tol. P* G-Utt

OfTSO VALu pina- estradą trečiad.

i 2-4 popM ir kita lairs 
pagal aatitartm.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  g

p Šileikis, o. f. . !|
ORTHOPH) AS-PBOTEZISTAS'

Alantai - Protezai. Ifed. ban 
lažai. SpeeiaH pataika tojena
Arch Support*) ir L f

St„ extern, W. 486Č9 
Taiti.; PRospect C-MM

F L 0 K1D A “ ’
DR. Č. K. BOBEUS 

Prd&tatdš, ulkktų It Hapntnri 
takų ehirurgij*.

5025 CENTRAL AVK 
8t. Petertburg. Fla. 33710

W (813) 321-4200

PERKRAUSTYMAI 'I

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė i 

ŽEMA KAINA 
Priimam Master Charge 

ir VISA korteles. 
R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063

V ,■1,1—,, — 11, Į , Į

MOVING 1
Apdraustas parkraustymas 

iš įvairiu atstūmę. 

ANTANAS VILIMAS 
Tai. 376-1882 irba 376-5996 

\ i? ,-;r. r nv,------------ ti/

Z-1" ----------- ------ ------------------ ■

SOPHIE BARCI'S
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Vitos programos iš WOPA, 
1490 kiL A. M.

Liatuvig kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 4:00-4:30 
vti. popiet šeštadieniais ir sekma
dieniais nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto.

Vadija — Aldona Daukus 
Talat: HEnMock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, IL 60629

VANCE FUNERAL ROME
1424 South 50th Avenue 

z Cicero, ILL. 60650 ~
Tel.: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštės automobiliams pastatyti

tas laimis vis nasulauki. Pary- 
šingaa, nauja nalaimi jau vielek 
tykuoje..

Vyną sekriiadyri parėiri Piet
ris iš Pavondenis tuoks nusime
nąs, tartom apsiverkis.

— Kas dabar atsitėka, ar kuo
ke nalaimi, ar kas? — klausi 
Barauskieni, pamačiusi apsineu- 
kusį sūnaus veidą.

— Je, mama, nalaimi: — Ėr 
ištrauki iš kišenis apglomžytą 
vuoką. — Diedi Jurgis raša iš 
Amėrikas, kad’ mūsa tatas na- 
bier gyva. Pryš metus padaiduo- 
je Čikaguo.
—■—-Vuo Jiezau Marija, — su-

LAIMINGU NAUJŲJŲ

Lietuvių T autinių Kapinių 
VADOVYBE

Lithuanian National Cemetery, 8201 South ' 

Kean Avenue, Justice, Illinois G0458.
Tel. (312) 458-Č638

ta naprikėša pry mūsų užaugi- 
nima-

Muotyna pakieli ašaruotas 
akės nustebusi:

— Vakali, kaap tu gali apie sa 
va tiesą taap šnekiėti? Kuh tu 
gali žinuoti, gal anam kuoke na
laimi atsitėka. Juk ėr tėnaa 
anam reikieje gyventi, dūną už- 
sidėrbti, piningun nieks dykaa 
nadalėj.

— Geraa, geraa, nieką nebsa- 
kau, tik riavėrk daugeu. Dar 
.ketą haūjyną pasakyšu. Diedi 
Jurgis žad grinžti į Lytuvą ėr 
pry mūsų apsigyventi.

— Tat naujyną pasakeė! Skai 
tyk, Petrei, vėsą laišką, kun. 
daugieu baraša?

Pietris ištrauki laišką, išlonks 
ti ėr pradiere palengva klup- 
dams skaityti.

BRONGYJEE GĖMINES

Turu joms pranešti lūdną' 
žėnę,’ kad mona bruole Stanis- 
luovė habiėr gyvųjų tarpi. Pryš 
metus laika palaidūbjuom Či- 
kagas kapiniesi. Natikieta mėr-j 
tis moms yisyms bova didelee 
namalūoni. 'Palaiduoje su bažny 
tiniems apeiguomš.

Amerik puo kara taap pat nie 
ra lengvu gyventi. Daug badar- 
bių atsirada, kada šaldūdtaa grin 
ža iš vaiška, visymš nabužteka 
darbun; TudieTnutareū grinžti 
į Lytuvą ėr pry junsų apsigy- 
vėnti.

Linkieju visyms genios Sveika
tas.

diėdi Jurgis B

Barauskienee ėr somtis iš ron 
kų iškrėta, išgėrdus tuokę nau- 
iyną- Pakieli liūdnas akies į sū
nų ėr paklausi:

— Nu kun dabar darysma? 
Juk mas natorem anam nie kom 
bare, kor mas anun paguldys- 
ma? Bruoni su vyru Juoniu už- 
itemi alkierių, tava luova klie- 
tikie. ta diedee balykt tikraa 
pryšininki.

Vuo ta pryšininki bova apteis- 
ta, paversta kap į kamarą mais- 
tun laikyti, svystun, pynun, 
meisaa ėr visuokyms kityms rei 
kalingyms ėr n adė’kai in gyms 
babakams susidieti. Nuorint luo 
"•a Įsprausti ėr žmuoffu apyven- 
'■’>tl. reikieje dar daug darba 
idieti.

— Mon ruoduos. — tari Piet
ris. — ten reikies peč;oką išmū- 
~vH. svna« tapetaas išklejūti, 
’■o d bėnt kvk paduoreu atruo- 
d'-tn. Dabar nie nuosis nier kot 
’kėšti.

Ė*- taan pris’dieje nauji rū- 
"esnee ėr nau'es išlaidas. Vuo 

; Ae r>^r paina bieda a'sirada — 
nrnig!>5> nas'keiti. Bova auksi
nas. dabar atsirada litaa. Vėss 
-utaupas par nieką nuvaje, 
nuors anun na kažėna kyk ta- 
turieie. V's keli š;mtelee bova 
A+š*rgaa susnausti, kad reikalūn 
’štėkus na^eikietų biegti pas fur 
tfnveenms skvoli’ntys. Ėr dabar, 
kad ėr bova pati tuštima pava
kare ribėti, sus^audi kvyčiun pū- 
rielj. svysla puorą svarų, gaidį,: 
dar bova užsilėkusių siemenūn 
riuora x^vuolildu — viskun sudie 
te i vėžėmąė’r ketvfrtadlne ryta 
iŠteida Pietrį į Lūkį. Mat tat bo
va turgaus dyna. J Lūkį suva- 
žiūdava pirkliun ėr iš. tuoleū: 
žydų, Vūo kariAss 'ėr iš Prūsų 
kuoks vuokytys. Tudjel bova lėg 
veu sava prekes pardūti ėr ge
resnį kainą gauti.

(Bus daugiau)

PATS SKAITYK IR DAR KI

TUS PARAGINK SKAITYTI 

DIEXRA8T1 “NAUJIENOS”

Mažeika E/Evans
Laidotuvių Direktoriai

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

EUDEIKIS
GAIDAS-DAIMID

■SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

1605-67 SO. HERMITAGE AVENUE
TeL 327-1741 —1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONEDKUPLYČIOS

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

NARIAI:

Chicagoe

Lietuviu 

.aidotuvią 

Direktorių 

Asociacijos

AMSULANSO 
PATARNAVIMAS

*
TURIMI

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSE.

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVR TeL: YArdz 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50lh Avė, Cicero, I1L TeL: OLympic 2-100J

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

. GEORGE F. R U DALINAS
33W So. LITUANICA AVĖ. Tel: YArds 7-1,38 -1133

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpubbc 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-667J

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hill*, HL 974-4418

P. J. RIDIKAS :
3354 So. HALSTED STREET TeL YArdz 7-1911 !

. .  1
IIII, III I _ .......... . s
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JOHN GIBAITIS

Skambinti YA 7-9107

ANTANAS MACKEVIČIUS, Sav,

PIRKITE JAV TAUPYMO BONU

Naujienos, Chicago, 8, DI. Saturday, December 20, 1980

SERVE WITH PRIDE IN 
THE NATIONAL GUARD

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

2649 West 63rd Street 
Chicago, Hl. 60629

KALĖDŲ ŠVENTĖS 
TĖVIŠKĖS BAŽNYČIOJE

Advokatų įstaiga 
6247 S. Kedzie Avė. 

(312) 776-8700

STASYS ŠAKINIS 
LIETUVIS DAŽYTOJAS

— Dėkui Sofijai ir Domui Ado- 
maičiams iš Marquette Parko už 
kalėdinius sveikinimus ir už $15 
auką, atsiųstą kartu su metine 
prenumerata.

Laikrodžiai ir brangenybė*
Pardavimas ir Taisymas 

___  2646 West 6*th Street 
TeL Republic 7-U41

pro^a.X

sveikinu
pažįstamus ir

Notary Public
Insurance, Income Tax

šeimoms.
• MŪRINIS BUNGALOW Brighton 
Parke, 15 metų. Reikia skubiai par
duoti.-Neaukšta kaina

TAIWAN DELIKATESAI
2624 West Lithuanian 

Plaza Court

PIRKIT! IaY TAUPYMO BONUk

— Dėkui Aldonai ir Vincui 
Kačinskams, visuomenės veikė
jams ir bendrųjų darbų rėmė
jams, už ankstybą prenumera
tos pratęsima ir už $25 auką.

M. i 1 M K U S

Notary Public
INCOME TAX SERVICE 

4259 S. Maplewood. Tol. 254-7453 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
tškviotimil, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

Namai, žemė — Pardmrirmrt 
REAL ESTATE FOR SALE

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

maequette gift parcels service 
K <9th SL, Chicago, BL 60629. — Tel. W A J-T737 

V. I ALAN TINAS

• Moterims, norinčioms padi
dinti savo krūtis, įoperuojama 
elastinga medžiaga, žinoma sili- 

-corie~vardū. Tačiau nesenai pas
tebėta, kad silikonas erdvėje 
plečiasi. Skrendant lėktuvu 18-

8359 So. Saginaw Chicago, Ill. 60617 
Tel. 734-3400

ADVOKATŲ DRAUGIJA 
V. BYLAITIS ir V. BRIZGYS 

2458 W. 69th St. 
Darbo vai.: nuo 9 ryto iki 7 vai. 
šeštadienius nuo 9 iki 12-toa 

arba pagal susitarimą. 
Pelefonuoti 778-8000

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 
linki visiems klientams, draugams 

ir pažįstamiems

2457 West 46 th Place Chicago, Ill. 60632 
Tclef.: Virginia 7-1250

— Vladas Mikutis iš Bridge
port yra dosnus lietuviškos 
spaudos rėmėjas. Dėkui jam už 
vizitą, naudingus pokalbius ir 
šventinius sveikinimus, anksty
bą prenumeratos pratęsimą ir už 
$30 auką.

Gydytojas:—Tamsta pamo
savo vyrą blogcsniam...

O, .gydytojau, ar

IJEJAMŲ FORMŲ 
GAMINTOJAI

Didelės algos bet kuriam 
patyrusiam plieno liejikui. 

VAN NORMAN MOLDING Co.
430-4343

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

360 pėdų aukštyje silikonas pa
didėja dvigubai, o 30,000 pėdų 
aukštyje net trigubai. Patariama 
skrendant lėktuvu dėvėti lais- 
vesnius drabužius bei apatinu
kus. Iki šiol skundų teismuose 
dėl šio dalyko dar nebuvo.

G Senovės egiptiečiai namie 
visi turėjo būti basi. Tačiau kur 
nors eidami prisirišdavo po kel
iomis palmės lapų ar papirusu 
žievės karnų, arba net sandalus 
ar etiopiškas dailias kurpaites 
pasidarydavo. Asiriečiai vaikš
čiodavo basi. Tik jų karaliai »r 
didikai prisirišdavo sandalus ar 
kurpes. Kariai dėvėdavo pinti
nius šikšnos batus net beveik 
iki kelių ilgumo. Senovės persai 
dėvėdavo iš priekio suvarsto
mus batus ir kurpes. Hebrajų 
tik diduomenė žinojo sandalus. 
Tačiau namie ir ta diduomenė 
turėdavo būti basa.

G Stanford universiteto pro
fesorius dr. Edgar Engleman su
rado vaistą nuo žeksėjimo. Jis 

j tvirtina, kad arbatinis šaukšte- 
lis cukraus tuoj sustabdo žeksė- 

■mą 19 iš 20 žėgsėtojų.

j © Viena mergaitė parašė Ka- 
Į ledų seneliui tokį laišką: “Pra- 
i šau atsiųsti mano tėveliui lovą, 
i Aš turiu lovą, mano sesutė turi 
į lovą ir mano mamytė turi lovą- 
į Tik tėvelis neturi lovos: jis eina 
j miegoti pas mamytę...”

© 1870 m. 52 iš 100 moterų 
Į,dirbo namu ruošos darbus, 1900 
j tokių buvo 2 9, 1960 m.-9, 1970 
Įm.-5 JAV statistikos duomeni- 
Hnis 1979 m. namuose dirbo tik 
i3 iš šimto dirbančių moterų.

y • Pranešama, kad Sovietu 
(Sąjungoje yra užregistruoti 256 
I nežinomų objektų pasirodymai. 
SDu trečdalius jų matė daugiau, 
?negu vienas asmuo. UFO tyrinė
ja SSSR Mokslų akademijos fi
zikos ir astronomijos skyriai.

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

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita.

FETING1S CONSTRUCTION 
7152 So. Kxfrie Avenue 

Tel. 776-8505

Advokatai 
GINTARAS P. CEPtNAS 

Darbo valandos: nuo 9 vai ryta 
iki 6 vai. vak. šeštadieni nuo 

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

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

Liability apdraudimas pensinin
kams. Kreiptis:

A. LAURAITIS 
4645 So. ASHLAND AVĖ. 

Tel. 523-8775

— Kinijos gydytojas dr. Sh 
Zhaogi Pekine ketvirtadienį pas 
kelbė, kad jis surado naujus vai; 
tus nuo hemorojaus. Esą heno 
rojų dabar bus galima išgydyt 
laike 10 dienų viena injekcija.

KfeLF WANTED — MALE 
Darbininku Reikia< LAIMINGŲ BEI SĖKMINGŲ

į 1981 METŲ
į linkime meškeriotojams - medžiotojams
j visiems lietuviams

Dažo namus iš lauko 
ir iš vidaus.

Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St 
(Town of Lake)

Mieliems "Gerosios Nau
jienos Lietuviams" radijo 
programos klausytojams 
“Geroji Naujiena Lietuviams” 

radijo valandėlės vadovybė kvie
čia visus šios valandėlės mielus 
klausytojus kartą būti ir pa
tiems dalyviais .šioje progra
moje šeštadienį, gruodžid 27 d. 
6:30 vai. vak.

Po karštų valgių vakarienė: 
parodysime su detalėmis, kai; 
yra pagaminama mūsų Gerosio; 
Naujienos Lietuviams radijo 
programa. Pamatysite- ir išgir
site pirmąją 1981 metu progra
mą prieš išleidžiant ją radijo 
bangomis.

Maloniai kviečiame visus mū
sų mielus klausytojus dalyvauti 
šioje ypatingoje vakarienėje. 
Prašome padaryta rezervacijas 
iki gruodžio 26 dienos.

Įėjimas — laisva auka.
Priedui dcVanos ir netikėtu

mai.
Rezervacijoms ir įinformaci- 

jai prašome skambinti šiuo tele
fonu: 735-4048.

Prašome pranešti neturinčius 
savo susisiekimo priemonių — 
atvesime ir parvešime. Salės 
adresas: (83 ir South-West 
Hwy.) 3047 W. 83rd St., Chica
go, Illinois.

DAŽYMAS IR REMODE- 
LIAVIMAS

Nėra darbo permažo. Visus paimu. 
Iš lauko ir vidaus.

Kainos labai prieinamos, 
GEDIMINAS BARANAUSKAS 

4514 So. Talman Avenua 
TeL 523 0383

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

American Travel Service Bureau 
^727 S. Western Ave., Chicago, ID. 60643

Telef. 312 238-9787
■ - f ■

• NemoJtamui p&uruavlinas užsakant lėktuvų, traukiui^, laivu kelia 
dq (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezerv&ciiss; Parduoda 
ne kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kinis taktus. 
Sudarome iškvietimus giminiu apsilankymui Amerikoje ir teikiame Infer 
nacijas visais kelionių reikalais.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik .eiaia rezervuon vietai 
i anksto — prieš 45-60 dienų.

žmona
jis mirs?

Gydytojas: — Ne, bet aš tu 
riu jam uždrausti alų.

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

6529 So. Kedzie Ave

— Marytė Lukoševičienė, A.A. 
Stasio žmona, Tr sūnus Jonas, 
vietoj šventinių kortelių, per 
Naujienas sveikina savo gimi
nes, draugus ir pažįstamus su 
Kalėdų šventėmis ir linki lai
mingų Naujų Metų.

— šv. Kalėdų ir Nauju Metų

— Stepas Rudokas iŠ Marquet
te Parko, lankymasis Naujieno
se organizacijos reikalais, palin
kėjo Naujienoms geros sėkmės 
ir įteikė $10 auką. Dėkui.

— Žum. Jonas Vaičiūnas, svei
kindamas su šventėmis, įteikė 
per redakt. M. Gudelį $10 auką. 
Dėkui už ją ir už vertingus raš-

, Kviečiame atsilankyti ir pasi
rinkti mūsų gaminių Kūčių ir 
Ka’ėdų stalui: silkės, kimštos 
lydekos, rūkytos žuvies, įvairių 
mėses gaminių, pyragų, tortų, 
spurgų, žagarėlių... '

Priimame užsakymus tele
fonu 434-9766.

Į Krautuvė, bus atidaryta s.k- 
. madienį, gruodžio 21 d., pirma- 
■ dienį ir antradienį — nuo 8 vai.
ryto iki 8 vai. vakaro. Kūčių die- 

; na nuo 8 ryto iki 6 vai. vak.
Iki malonaus pasimatymo,

L. ir M. Kupcikevičiai

Namai, Žam4 — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALS

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI, t 

nuomoti ar apdrausti savo nuo 
savybę Chicagoje ar bet kur 
Amerikoje, prašome skambinti 
ar užeiti į mūsų įstaigą.

Mes visuomet pasiruošę 
jums patarnauti.

Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuterį.

Virš 500-tai namų pasirinkimui

BUDRAITIS REALTY CO.
6600 S. Pulaski Road 

Tel. 767-0600

\ CHICAGOS LIETUVIŲ MEŠKERIOTOJŲ 
į MEDŽIOTOJŲ KLUBO VALDYBA 
! IR NARIAI

vietoj įprastų kortelių, 
visus savo draugus, 

artimuosius.
Stasys Kiela

■ Jonas Vaičiūnai 
Kalėdų švenčių 

ir artėjančių Naujųjų Metų pro
ga. Linkime Jums džiaugsmo ir 
sveikatos. Vietoj atvirukų, siun
čiame auką Naujienų paramai.

— Liet. Mokytojų Sąjungos 
pirmininkė Magdalena šulaitie- 
nė-šulienė sveikina visus valdy
bas narius, mokytojus, gimines, 
draugus ir pažįstamus su Ka
lėdų šventėmis ir Naujais 1981 
metais, linkėdama visiems svei
katos ir sėkmės, neišsemiamos 
energijos vykdant užsibrėžtus 
darbus. Pridedu $15 Naujienų 
paramai.

— Stanley Abramavičius, 
Harrisville, Wisconsin, sveikina 
savo gimines, draugus ir pažįs
tamus su Šv. Kalėdomis ir linki 
laimingų N. Metų. Vietoje svei
kinimo kortelių skiriu 5 dole
rius Naujienų paramai.

— Illinois valstijos loterijoje 
gruodžio 18 d. Pot of Gold loši
me laimėjo 246243; Bingo loši
me laimėjo 11, 17, 45, 46, 74.

— Dengiame ir taisome visų 
rūšių stogus. Už darbą garam 
tuojame ir esame apdrausti 
ARVYDAS KIELA, 434-9655

(Pr.) '

Turime dideli pasirinkimą 
KALĖDINIŲ DOVANŲ '

Importuoto kristalo išdirbinių, aukso ir gintaro papuošalu. LIadro - 
Dresden — Hummel figūrėlių. Anri medžio drožinių. Importuoto 

pewter ir dar daugiau gražių dovanų įvairioms progomsi 
Taip pat ir paveikslų.

ANTRADIENIAIS pensininkams duodama 10% nuolaida.

Maloniai joms patarnaus DALĖ 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. 

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

Tel. 247-6969

— Ponia Julija Sačauskas — 
Ramanauskienė, daugelio lietu
viškų organizacijų veikėja, pas 
veikino mus su Kalėdų šventė
mis ir ta proga įteikė per ad 
min- Kristiną Austin $10 auką. 
Dėkui.

Naudingi patarimai ir įdomūs dalyk
e Oro spėjimo pat kimo insti* 

tuci ’a — Wather Trends, Inc. — 
iš įvairių ženklų ir duomenų 
pranašauja, kad šių metų žiema 
bus normali, net šiltesnė. Sau
sio mėnesį nukris temperatūra 
žemiau nulio tik keletą naktų. 
Kiek šaltesnis, negu paprastai, 
bus vasario menuo.

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

• NOTARIATAS ♦ VERTIMAI.

VISŲ RCŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

3 Iš tonos bulvių galima gau
ti 170 kilogramų krakmolo arba 
80 kilogramų gliukozės, arba 112 
litrų spirito.

M. Miškinytė •

F. Zap»li*. Agent < 
3208 <4 W. 93th St 
Ev»rs. Perk, III. 
40642, - 4244654 V

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P; NEDAS, 4059 Archer Avenue, 
Chicago, 111. 60632. TeL YA 7-5980

Mtf NHGHSORHOC© WBi
REAiJY GROUP- KAŽi-dl^4 U.S.AT - '

We’ll help you make the right move.

Tėviškės bažnyčioje, 6641 So. 
Troy, švęsime Kalėdų šventes 
sekaničai:

PRIEŠKALĖDINIS VAIKtj ir 
JAUNIMO PARENGIMAS bus 
IV Advento sekmadienį, gruo
džio 21 d., tuojau po pamaldų,’. LIETUVIŠKAS RESTORANAS su 
11:30 vai. parapijos salėje. Pro- namu ir įrengimais Marquette Parko 
gramoje dalyvaus Sekmadieni-• ^g0Sger^ blZDis’ lengvos 
nė. mokykla su vaidinimu, eilė- Į 2 BUTŲ 1IEDINIS prie k 
raščiais, giesmėmis, taipgi Jau- ’ Maplewood. Labai tinka giminingoms 
nimo ratelis. Bus bendras stalas , 
ir lankysis Kalėdų senelis. |

KŪČIŲ VAKARAS prasidės; 
6 vai., gruodžio 24 d. Dalyvaus 
vaikai ir giedos parapijos cho
ras, vadovaujamas naujo diri
gento muz. Arūno Kaminsko. 
Parapijos kunigas tars žodį.

ŠV. KALĖDŲ RYTĄ 10 vai. J 
iškilmingos pamaldos. Pamoks-! 
lą sakys parapijos kunigas ir 1 
giedos parapijos choras, vado- j 
vau jamas muziko Arūno Ka-! 
minsko. •

Visi kviečiami dalyvauti mi-1 
nėtuose parengimuose ir džiaug-1 
tis Kristaus užgimimu. A. T. ]

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
2EM-HS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKJUIMAIS. • 

^ĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZAXACSKAS, Prezidentes

— Laima, ir 
sveikina visus

HOMEOWNERS POLICT

State ’ f rte? atjd

fe-nf .•oxa




