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LENKIJA BE STREIKU, BE MAISTO, BE RUSU
ATVYKUSIUS TRIUKŠMADARIUS

; DRĄSŪS PAREIŠKIMAI APRAMINO
VLIKAS GRĮŽTA PRIE DARBO, ATMETĖ 
NAUJAI PINTAS PINKLES LIETUVL\MS

? (Tęsinys)

Disidentų religiniai, tautiniai 
judėjimai Ukrainoje, Rusijoje, 
Lietuvoj, Armėnijoj ir kitur, 
čekbslovakų 77 Chartos paskel
bimas, įvykiai Lenkijoj, Vakarų 
valstybių reakcija prieš Sovietų 
Sąjungą, pasmerkimas Sovietų: 
Sąjungos dėl Afganistano inva-,- 
zijos ne tik Vakarų valstybių;1

’ į duotų jiems galimybę ekonomi
jų niai šiek tiek atsigauti, bet vis

kas tas būtų tik laikinai, nes So
vietų Sąjungoje ir jų satelituose 
prasidėjęs laisvės troškimo ju
dėjimas nebūtų sustabdytas — 

■jiš^tilcbūtųkuriamlaikui^sulė^ 
tintas prieš komunistinę dikta
tūros sistemą, kol už kiek laiko 
ir. vėl galėtų, panašiai-kaip dar 
bar Lenkijoj, kur nors iŠ naujo 
iškilti. O iškiltų dar stipriau nei 
dabar, nes ir pavergtieji ir Va-

Sovietų gražinimų jau nėra ką 
taip bijoti, nes jei jie nesutvar
ko Lenkijos darbininkų,; tai, ma
tyt, jie nėra tokie jau pajėgūs, 
kaip kad jie bando parodyti. Gi 
per tąjįaiką^JAV ir kitų Ęųropos 
valstj^jių hįflifarinis paje^u^is 
jau būtų ant -tiek sustiprėjus, 
įskaitant ir Kinijos apsiginkla
vimo faktorių, kad Sovietų Są- 
unga militariniai prieš Vakarų 
valstybes jau negalės laimėti.

Jei Sovietų Sąjunga yra tik
rai militariniai pranašesnė, tai 
ji pasirinktų tik pirmąjį kelią, 
nes tik šiuo keliu eidama ji gal 
gali, tikėtis laikino laimėjimo ųž 
didęlę • kainą, <bet. eventualiai 
žiauraus, neišvengiamo žlugimo.

Pasirinkus antrąjį kelią, ji 
pati pripažins savo nepajėgu- 

i

saulinio karo privesti, 2) ar ban
dyti ir toliau blefuoti, apgaudi
nėti Vakarų pasaulį, galvojant, 
kad kol kas per įvairius pažadus 
jie gali daugiau laimėti, o jėgą 
panaudoti vėliau, nes jie dabar 
dar nėra užteitkinai stiprūs, šis 

: kelias ’ atneštu jiems Vakarų 
■, valstybių atsileidimą, panaikini- 
"|mą esamo ekonominio, techni- 

, . z, i- kinio ir; moralinio boikoto irbet ir rusų satelitų .valstybėse; 
bei Jugoslavijoj, Rumunijos - 
min. pirmininko pareiškimas,!
kad Sovietų Sąjungą neturi tei
kės kištis į Lenkijos1,vidaus rei
kalus, Vakarų valstybių komu-

y. . v ■

jungos dėl žmogaus teisių lau
žymo — tai vis Helsinkio akto 
rezultatai. « «£

Sovietų Sąjunga šiandien Mad
ride sėdi kaltinamųjų suole. Ją 
kaltina visi, draugai ir prjėšai,

atstovų, įskaitant) ir lietuvių, 
yra daug atlikta' ir pasidarbuota 
paruošiant šj kaitinamąjį aktą 
Sovietų Sąjungai. Bet ji yra dar 
nenubausta. Mes turime nesu
stoti, o dirbti toliau, skelbdami 
pasauliui vis 'naujus ir naujus. 
Sdviętų Sąjungos, nusikaltimus 
Lietuvai, lietuvių tautai ir žmo
nijai, ko! ji savo’agresijoje bus 
galutinai sunaikinta.

. Paskutiniai tarptautiniai įvy
kiai Afganistane, Irane-Irake, 
Lenkijoj, prez. Reagano laimėji
mas, beveik jau šuoliais veda 
prie aštraus konflikto su impe
rialistine Sovietų ekspansija. 
Nėra abejonės,. kad Sovietai ži
no ir supranta koks didelis pa
vojus jiems gresia iš vidaus dėl 
politinio ir ekonominio nepasi
tenkinimo ir iš užsienio, jei JAV.1 gumą, vedantį irgi į žlugimą — 
apsiginkluos, kaip kad Reaganas 
skelbia, nes komunistinė siste
ma negali konkuruoti su JAV! 
technika ir jos produktyvumu. 
Jei šiandien Sovietų Sąjunga j 
yra militariniai pranašesnė už j 
JAV (kuo aš netikiu), nors taip 
yra skelbiama, tai už kelių me
tų svarstyklės tikrai nukryps jų 
nenaudai.

Išvadoje Kremliaus vadai 
šiandien stovi prieš didelę jų eg
zistencinę dilemą: 1) ar daryti 
invaziją į Lenkiją ir galutinai 
nustatyti visą laisvąjį pasaulį 
prieš jų grobuonišką pėlitiką, 
sulaužant paskutinius jų dar li
kusius-pažadus ir susilaukti di
delio ekonominio’, techninio, 
moralinio boikoto ir jų izoliavi
mo iš tarptautinių pasitarimų, 
ir gal net savo vidinio skilimo, 
o gal ir net Vakarų militarinės 
reakcijos ar sukilimo sateliti
niuose ir okupuotuose kraštuo
se, kas net gali prie trečiojo pa-
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KOMUNISTAI BANDO VERŽTIS Į LENKU 
KARIUOMENĖS DALINIUS

LENKAI DŽIAUGIASI, KAD KALĖDAS GALĖS ŠVĘSTI 
BE RUSŲ, LAISVIAU TVARKYS SAVO REIKALUS

VARŠUVA, Lenkija.— Len
kų valdžia prižadėjo 
ėsos streikuojančių
(krautuvėms, bet kiekvienam 
lenkui aiškina, kad ne visi ga
lės nusipirkti mėsos, nes vi
siems neužteks.

Visoje eilėj miestelių buvo 
paskelbti vienos, valandos strei 
kai, bet tai buvo tik primini
mas lenkų valdžiai apie 
sto stoką visame krašte, 
kams labiausiai patinka 

į sto racionavimas pačioje 
širvoje. Visį gyventojai

KALENDORfiLIS
<

Gruodžio 24: Kūčios, Ieva, 
Adomas, Minvydė, Jogaila.

Gruodžio 25: Kalėdos, Anasta
zija, Eugenijus, Aiškutė, Dovilė, 
Grožvydė, Eidravas.

Saulė teka 7:16, leidžiasi 4:25. 
' -Sniginės

bet gal ne tokį žiaurų ir barba
rišką.

Nėra abejonės, kad Sovietų 
imperijos griuvimas yra neiš
vengiamas — tik yra laiko" klau
simas kaip • greitai jis įvyks. 
Mes turime būti pasiruošę vi
siems netikėtumams.

šia proga noriu padėkoti vi
sai lietuvių visuomenei, organi
zacijoms, pavėniams asmenims 
už didelę finansinę ir moralinę 
paramą VLIKui. Be jų pagalbos 
mes negalėtumėm atlikti tai, 
kas yra atliekama.

Dėkoju savo kolegoms VLIKo 
Taryboje ir Valdyboje už ma
loni) Ijendradarbiavimą.

Dėkoju VLIKą sudarančioms 
Organizacijoms už išreikštą pa
sitikėjimą ir paramą.
> Visai neabejoju, kad visi vie
ningai eidami jau greitai at- 
sieksim mūsų didįjį tikslą — 
Laisvą Nepriklausomą Lietuvą!

ko, kad karo vadovybė atsisa- 
dųoti kė padėti valdžiai numalšinti 

miestų, streikuojančius darbininkus.
Kariai atsisakė. Dabar karino 
menės štabui ruošiamos nau
jos instrukcijos karo vadams, 
bet abejojama, kad rusai įkel? 
tų koją Į lenkų kariuomenės 
štabą.

Lenkų karo vadai buvo vie
ningi, kai marš. Rokcsovski, 
pasakė, kad jis kraustysis iš 
Varšuvos ir išskris namo su 
Chruščiovu. Lenkai yra įsiti
kinę kad ir šiądien komunis- 
tai nekels kojos . lenkų neiš- 
tikmą valstybę. Visi lenkų ka
riai prisimena Sovietų val
džios Įsakymą išžudyti lenkų 
karius Katyne ir pačioje Rusi
jos gilumoje. Lenkų kariai 
yra pasiryžę gintis iki mirties, 
liet neleisti rusams taip žudyti 

..beginklius , kaip, išžudė Ka- 
fyne.

Šis lenkų karių, darbininkų, 
'pasiryžusių drasiškių apgynė 
krašta nuo rusu. Lenkai tai 
žino, Visa taj duoda jiemg dau 
giau pasiryžimo gintis ir pa
minėti Kalėdas. Jiems geriau 
būti be mėsos, be duonos, b-t 
dar svarbiau būti be rusų. Len
ka yra pasiryžę aukotis, kad 
tiktai pastotų kelią Sovietų karo 
jėgoms įsiveržti į Lenkiją.

mai-
Len- 
mai- 
V'ar- 
sum-

maisto porcija. Lenkai patys 
dabos, kad visiems nebūtų duo
dama daugiau negu kitiems.

Partijos sekretorius Stanis- 
i law Kania įsakė neduoti dau- 
! giau mėsos, riebalų ar kitokio 

komų nisįų partijos na- 
nams.^ KaifTa’ ktlęi^o'Ts admi
nistracinių įstaigų 2,600 komu- 

j nistų, kurie gaudavo privile 
gijų. Jie gaudavo daugiau mė- 
sost riebalų, apavo, drabužių- 
Komunistų privilegijos buvo 
pats stambiausias argumentas 

. ko\5afuž ’ laisvas darbininkų ! 
ainijns. Darbininkai savo kiti į 
bose kartojo, kad ponų lai-J 

t kais dvarininkai turėjo dide-j 
; les privilegijas, o dabar rusų j 
• primestos privilegijos. Pasi-j 

Tiktai laisvame pasaulyje žmonės gali laisvai garbinti savo Dievą ir siekti taikos.;Kitoje geležinės uždangos pusėje : patinimas sovietų pareigūnų i 
maldyklos uždarytos, o dvasiškiai verčiami būti naujos vergijos įrankiais, tarnaujančiiisr svetimiems .dievams. J prjvj]eof:omis buvo toks didelis i 

^^**^^w***. J kad joki bandymai jas. palei | 
. POPIEŽIUS SKRENDA į i sinti neįtikino krašto g> ven- 

GUAN, FILIPINŲ. SĄLĄS;:^;^: H-
me’’ ’bef pats TCanfa’ prizacŪ’jd 
Dancigo darbininkams pada
rytus pažadus pildyti. Jam bu 
vo lengviau pyktis su partijo' 
pareigūnais, negu su streikuo
jančiais darbininkais.

Les Valcsa pareiškė, kad jis j 
nieko kito nenori, kaip sutar-j 
lies vvkdvmo. Lenku vyriau ' <■ •

n J

NAUJOS ADMINISTRACIJOS KABINETAN 
NOMINUOTI DAR KETURI ASMENYS

TARP NOMINUOTŲ YRA MOTERIS IR NEGRAS

— Akcijų kainos Dow Jo- 
neg biržoje pirmadienį staiga 
pakilo. Kainų vidurkis pakilo 
21.59 punktus ir pasiekė 958.- 
79.

—Kardinolas Višinskis kiek
vieną sekmadienį iš įensta. 
kavos bažnyčios radijo stoties 
pasako pamokslu, visiems Len
kijoj fyvėntėjkms. - -- - • - 1

WASHINGTON. — Naujasis 
prezidentas Ronald Reaganas 
pirmadieni paskelbė dar 4 as
menis j sudaromą kabinetą. Pas
kirtųjų tarpe yra moteris ir neg 
ras, tuo būdu kabinetas pilnai 
integruotas. Iki šiol kabinetan 
bei į jo lygio postus paskirta 14 j 
asmenų. Jų tinkamumą tvirtins 
senatas.

PIRMADIENĮ PASKIRTI 
ŠIE PAREIGŪNAI:

54 m. Jean J. Kirkpatrick paskir 
ta ambasadore j Jungtines Tau
tas. Ji yra politinių mokslų pro
fesorė Georgetown unfversitete 
ilgai dirbusi demokratu aparti jo
je, bet savo konservatyviomis 
pažiūromis yra artima Reaganui, 
kuris atkreipė dėmesį} jos raš
tus.

— 58 metų negras Samuel R. 
Pierce, pakviestas vadovauti Bu
tų statybos ir Miestų atnaujini
mo departmental. Jis yra'New 
orko advokatas, prezidentų Ei- 
zenhoverio ir Nixono adminis
tracijose ėjęs aukštas pareigas. 
S. R. Pierce aktyviai dalyvauja 
visuomeniniame ir politiniame 
darbe, taip pat turi daug įtakos 
tarp negrų.

— 42 metų advokatas iš Colo
rado James G- Watt pakviestas 
Vidaus reikalų sekretorium. 
J ii kritiki vd kai kutiUaS aplih-

kai saugoti potvarkius ir 
atominių elektros jėgainių 
tybos šalininkas.

— 53 metų buvęs gydytojas, 
bet tapęs politiku, James B. Ed
wards pakviestas Energijos de
partamento sekretorium. Iki 
1979 m. keturis metus jis buvo 
South Carolina gubernatorium.

Dar nepaskirti du sekretoriai: 
agrikultūros ir švietimo reika
lams. Manoma, kad Agrikultū
ros departmento sekretorium 
bus pakviestas Illinois žemės 
ūkio vadovas John R. Block.

yra
sta-

10% GYVENA AMERIKOJE

JERUZALE (UPI) — Žydu 
agentūros Jeruzalėje praneši
mu, 1980 metų rugsėjo mėn. 
Izraelyje gyveno 3.9 milijonų 
gyventojų, iš kurių 631.000 ne 
žydai

-Apie pusę milijono Izraelio 
piliečių gyvena Amerikoj. Tai 
yra daugiau kaip 10 proc. visų 
Izraelio gyventojų.Dėl vis sun 
kėjančios ekonominės padė
ties ir neramumų su kaimyni
nėmis arabų valstybėmis, vis 
daugiau ir daugiau Izraelio 
piliečių išsikelia.

Kada Amerikoje Izraelio pi
liečių atsiras bent 50 procen. 
tų, .tai kur tada bus sudaryta 
Ikrelio.yyx i augybė ?

ROMA, Vatikanas.— Popie-' 
žiaus kanceliarija paskelbė/ 
kad ateinančių metų vasario - 
mėnesį- popiežius Jonas Pau-» 
liūs II skrenda į Guam, Filipi-’ 
nu salas jr Japoniją. Kelionė/} 
je jis bus 11 dienų, 

i
Japonijoj popiežius priža

dėjo užsukti į Hirosimos ir Na sybė pasižodėjo išpildyti strei. 
gasaki miestus, kur buvo iš
mestos atominės bombos, pri- 
vertusios sjaponų karo vaikė 
vybę baigti karą.Ten pepiežius 
pasakys kalbą.

Savo laiku ispanai valdė 
Guam salą ir Filipinus, bet 
praeito šitmečio gale, ispanams 
nuskandinus Maniloj . vande 
nvse karo laiką “Maine”, pra
sidėjo karas tarp Amerikos ir 
Ispanijos.Karo pabaigoje kaip 
Guam sala, taip ir Filipinų sa 
los perėjo amerikiečių globoti 
Filipiniečiams buvo leista sa-

Ikuoj ančių reikalavimus, to I 
dėl ir Kania bendradarbiauti Į

Kania kartojo kad jis sim . 
tikęs su Brežnevu jam pirmiau , 
šia pasakė apie pasiryž/mą pil į 
dyti Dancige duotus pasižadėji- i 
mus Brežnevas pareiskė.kad tai 
esą labai teisingas nutarimas.

Lenku vyriausybei ne pati j

varankiškai tvarkytis. Filipi 
nu salų gyventojai kalba ispa 
niškai ir faglogo kalba. P. - 
picžius gal. s abiejų salų gyven 
tojams kalbėti ispaniškai.

EGIPTAS NORI JAV, ŽYDŲ 
PASITARIMU

KAIRAS, Egiptas.— Izraelio 
vyriausybė nenorėjo duoti jo
kiu - nuolaidu arabams bet *- *- J
dabar pats Beginąs pareiškė, 
kad jis pasiruošęs pradėti pa
sitarimus. Beginąs įsitikino, 
kad jis negali laukti. Arti
nose Rytuose bet kurią dieną 
reikalai gali susikomplikib ti. 
Izaeliui aiškų,kad esanti padėtis 
Persijos įlankoje ilgai nesitęs. 
Sovietu karo vadovybė >iutu 
čia daugiau kariu i Afganista
ną, tai galima dar tartis. Bet 
kai Sovietų karo vadovybė 
siųs daugiau karių į Persi
jos įlankos sritis, tai Izraeliui 
bus pavojingiau.

Jordanijos karalius yra įsi
tikinęs, kad David stovyklos 
nutarimai yra bejėgiai^ nes 
niekas tų nutarimų nepripa
žįsta. Dabar tos žemės, kurias 
Izaelis iki šiol sau prisi
jungė,, t< s žemės privalo 
būti grąžintos palestiniečiams, 
kurie tikisi būti Jordanijcs

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ

VISIEMS GEROS VALIOS ŽMONĖMS LINKI

“NAUJIENŲ” SKAITYTOJAMS, BIZNIERIAMS,

PROFESIONALAMS, BENDRADARBIAMS IR



mi

nm

Park
3101 WEST 95th. STREET

SU ŠVENTOMIS KALĖDOMIS
LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ

jei rusų 
džiaugiasi

$$!>;:£

4 Į

Vakaruose? (Jai iš tikrųjų ra

DIRECTORS: 
JOHN BRAVO 

EDWARD KLIMAH 
PAT BUDKA 

EDWARD R. JURACKA

adinti) 
ja. kalba... 
vyriausybei 
Gimtajame 

10). Egzaltacija pa-

ĮSO NqrĮh V.’acker Drive 
Chicago,. IHfircis fH; 0

_ Mėsos atsiras, 
Lenkijoj nebus, — 
lenkai.

METŲ PROGA IR LINKIME GERIAUSIOS 
• ’ SĖKMĖS

NAUJŲ METŲ 
VISIEMS LIETUVIAMS 
i. - ■ linki

MARQUETTE PARKO LIETUVIU 
NAMU SAVININKU ORGANIZACIJOS 

VALDYBA

OFFICERS: •'
JUOZAS BACEVIČIUS, Pieš?
JON LAWRENUE, 1st Vice-Pres.
GEORGE CONTES. 2nd Vice-Pres 
ROBERT COREY, Treas.
JOSEPH GALIČA, Sec.

į vynėje
Į pirmasis Dailės mokyklos stei- 
i gėjas, pokario matais išvytas iš 
! Dailės Instituto už "vakarietiš- 
I ką raugą’’ ir "formalizmą”...

Aldermanpj FRANK J. BRADY 
15th Ward

Regular Democratic Organization

atsako pate.
Dap viena detąlė-Gimtąją

GA2-6700 • PR 9-6700 
. ■

6529 S. Kedzie, Chicago, III 
Tel. 778-2233

Padlaižio malda prie tėvynės 
motinos kapo

Kokia kaina įvyko draugo-pono V. K. Jonyno

Cr. I) Į siekia apogėjų. Pakilusių jaus- 
,, . . . mų antplūdis ir visokios pąskir-

i S A Ui! UIT- . • * _ , • * ities lųalones ptfnui-drąugm Jo-
.. . rynui sutrukdo prisiminti...
, ! kai kurių likimą brangioje tė-

Prof. Vienažinskis,

rodo, už tarybinę meilę reikia | 
mokėti, ir labai brangiai mokėti!

Leiskime kalbėti tiems, kurie 
pątys nusakė, už ką taip myli
mas, gerbiamas ir liaupsinamas 
ponas-draugąs V, K. Jonynas Į 
dabartinėje Lietuvoje... Ir dar 
partijos ir valdžios!? Apie tai 
parodos atidarymo kalboje nu- 
sakė-pasakė, teisingiau, išsitarė 
Dailininkų s-gos pirmininkas J- 
Kuzmickis. Nepretenduodami j 
tikslią citatą (nesuspėta užsjra-, 
syti), perpasakosime jo žodžius,1 
kurių esmė tokia: Mes mylime 
ir gerbiamą poną-draugą Jony
ną už tai, kad jis duoda atkirtį! 
Vakaruose tiems, kurie teigia, * 
kad Tarybų Lietuvoje menas' 
suvaržytas, kad kūrėjas neturi 
laisvės...

Ką gi, aiškiau ir konkrečiau 
nepasakysi! Ir komentarai ne
reikalingi. štai dėl ko toks pui
kus katalogas, ko’dėl nevaržomai 
kabojo ąbstrakpionizmu dvelkiu 
paveikslai, lydėjo muzika, pa
garbą. kartu ir meilė... Tąi tokia 
kaina! Tik ar neperbrąngiąi 
moka pats ponas-drąygąs JO-

L. I - z ......
■ z*.

niai. .. Ir pt 
zir'Cui ir i u

mį|o jo meną Sigizmundas šINį- me krašte (jau minėtame 
KUS ir dėl to Jonynui beliko meryje) skaitome tokius V. K

Dėl Jonyno žodžius: “...kiekvieną 
tenka grįžti» dieną, kada laužiu... nuostabios 

no
rėčiau už tą duoną padėkoti”... 
Čia irgi norėtųsi paklausti: Kam 
padėkoti? Jonynas turbūt ge
riau žino, negu mes, kad JAV 
šiais metais Tarybų S-gai par-

kulptcrl’.is K. t)a-» 
Qoums, pradėjęs savo kūrybini 
jįe ią... Pagarsėjo *Leąinu’\ 
besiklausančiu muzikos... Jam 
priklausę garbė ir už “Eeniną ir 
Kapsuką” Saulėleidžių gatvėje. 
Stąj šis skulptorius ir užėmė vi
sus, nes dąrė pono-draugo Jony» 
no biustą. Gj pozavimas

j įaš ręikalas,.. Gerą, iš liRrujv 
gera, kai gali ruošti parodas 
N.W Ycrkp ir Vilniuje, net ką’ 
tu su žmona, bet negera, iš tik 
rųjų negera, kai tokia pst teise 
nesinaudoja kolegos Lietuvoje. 
Kas leidžiama Jupiteriui, tas ne
leidžiama jaučiui, ypač kai dar 
nepaklusnus... Tokiam jaučiui 
įik jungo dalis!_

Kultūriniai mainai — tai Jo
nyno privilegiją. Ir jo akvarelių 
abs Iraktizmas, nors ta meno 
srovė pas mus baisiu tabu, ko 
puikiausiai toleruojama pono- 
draugo .lobyno darbuose. Mat. 
didysis flirtas yra flirtas, todėl 
ponui-draugur Jonynui viskas 

‘leistina. Na, o Jo kolegos pa
vergtoje Lietuvoje bus ir toliau 
tinkamai sudrausminti, ir tegul 
jie nesitiki jokių malonių iš vai 
džios. Jų "pastovios gairės’’.— 
socializmas. Ir vargas tam, ku 
ris užsimanys ko kito. Partija Įr 
vyriausybė puikiai žino, kam ji

! kada suteikei išimtį!
Tai kodėl tokią.išimtis ponui- 

drąugui Jonynui^ Gal iš tikrųjų

To paties susilaukė L. Traikys, Y.a t 
T. Kulakauskas .ir M. BuLaka.
Pastarajam iki šiol taip pat ne
pavyko grįžti į Institutą.

Bet Jonynui, rūpestingų glo
bėjų apsuptam, nebeliko laiko 
ar Boro pasidomėti, kokia dabar 
yra tikroji padėtis tų dailinin
kų, net sąvo bendraamžių, ne
kalbant apie jaunesniuosius, ku
ri" vis nepataiko ‘*kojos”, ne
įtikina su sa\o darbais ir nepą- 
kliūna į parodas... O tokių yra, 
nsmažai yra. Bet kažkodėl po- 
nas-draugas Jonynas to nepaste
bėjo, nefrs šį kartą pavergtoje 
Lietuvoje buvo ilgokai. O gal su
trukdė. ..

žymi detalė^.."
Turime padlaižio maldą prie 

tėvynės motinos kapo!
K. Vainoras

“jungtis prie toą meįlės
šios priežasties
prie kalbos apie kainą. -. Tąsi-1 lietuviškos duonos riekę.

I ’ C3 t ^-ūdų.
rwi smuu nuspręsti, kieno duo
ną v’ą.gai. Pasirodo, iš skonio 
pažinti negali ar negalima, lt 
namą, tai smulkmena, tik no-

Vietoj kalėdinių atvirukų, eina 
sveikinimas

LINKSMŲ ŽIEMOS ŠVENČIŲ IR
ųaimingų NAUJŲ metų

Naujienų redakcijai ir adminigtracijąi, Susi
vienijimo Lietuvių Amerikoje nariams bei 
pareigūnąm\ ginjįnėrps, pažįstamiems ir 

bičiuliams linki

. ua..

•

PRANK D. SAVICKAS
'tair Senator 271h District 
vd Comn.ittee’mn — 15th W; 
liar Demorratic^Ovganization
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nešimą apie

Linksmų Kalėdų švenčių ir laimingu Naujų 
Metu linkime visiems savo klientams,

kad kiti metai būtu šviesesni klubo nariams

sveikina visus SLA narius ir visus tuos, kurie 
dirba mūsų Tautos labui ii- gerovei.

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE 
a* m®^ItDOMOJI^ARYBA--- -

linki linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų

— Automobilių pramonės dar
bininkai nubalsavo leisti unijos 
vadovams tartis su Chrysler- 
bendrove dėl kontrakto pakeiti
mo pagal bendrovės gelbėjimo 
planą.

— Keletas tūkstančių Airių 
Respublikos Armijos simpatikų 
demonstravo Belfaste ir London 
ceryje simpatizuodami streikuo 
jantiems badu.

Linksmu Kalėdų Svenčiy-
Laimingų Naujųjų Metų

a 30PESTINGAI IŠPILDGK RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI * KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

Irano premjeras pareiš- 
kad kelis amerikiečius 
atiduoti teismui.

darbą Dar 
st eikuoti 

visose dirbtu- 
kol mies- 
pasirodys

dybos narius atleisti nuo nario 
mokesčio. Dauguma bal^ų nu
tarta atleisti nuo mokesčio. 
J. Adomėnas pasiūlė klubo val
dybą rinkti dviems metam-. 
P. Blekys nurodė, kad toks ilgas 
valdybos terminas apeunklna 
darbą. Pasiūlymas atidėtas ki
tam kartui plačiau aptarti. Re
vizijos komisijos pirm. V. čiu 
ras pranešė, kad kasa tvarkoje. 
Sergantiems ir mirusioms klu
bo nariams paskirta >'116.

šjmct buvo d.desnė^ aukų su
mos paskirstyta spaudai, radi
jui, BALFui, VL’Kui ir kitiems. 
Tačiau buvo nutarta, kad v 1- 
dyba neskirtų didesnę kaip §500 
auku suma, a

Sergančių narių tuo (arpu ne
buvo, tiktai p. šatenas buvo su
žeistas mašinos nelaimėje. Pet
ras Blekys iškėlė klausimą apie 
vasaros parengimus, bankeią ir 
pikniką. Nutarta šį reikalą pa
likti valdybai.

Valdybes rinkimas ateinan
tiems metams buvd sunkesnis 
dalykas. Mat, nesiranda norin-

NELLIE SKINULIS — Pirmininkė 
JULIA RAMANAUSKAS — Vicepirmininkė 
EUGENIJA- STRUNG YS — Nutarimų rast 
BERNICE ŽEMGULĮ S — Finansų sekr. 
ANTOINETTE KALY S — Iždininkė 
PEGGY DOVIDAUSKAS — Kasos globėja 
EUGENIJA STRUNG YS — Korespondentė

— Amerikiečiai lapkričio 
mini daugiau išleido, o .ma
žiau sutaupė. Asmeninės pa
jamos lapkričio mėn. pakilo 
24.9 bilijono dolerių arba 1.1 
proc. Sutaupos sumažėjo 104.2 
bilijonų del. arba 2.6 proc.

S KEDZiE AVENUE CHICAGO, ILUNOtS «O«2» 
FSon.; 778.2W 

778 - 7*15

u.s^ngažuoti pareigomis. 
Buvo pasiūlyta palikti senąją 

Buvo iškeltas klausimas vai- valdybą. Daugumai atsisakius, 
r ikėje perrinku. Naująją val
dybą sudarys šie asmenys: P. 
Bizkys, Krumplys, Ona Blekie- 
nė. čišelis, Padvaiskas, čiuras, 
Žakas. Revizijos komisiją suda
ru: Plečkaitis ir Adomėnas. Val- 
dy’ a pasiskirstys pareigomis 
valiau.

Mišios uz mirusius klubo na
rais bus atnašaujamos gegužės 
3 d. 11 vai. ryto Tėvų Jėzuitų 
koplyčioje prie Jaunimo Centro. 

Susirinkimas baigtas 4:15 vai. 
popiet. Buvo kavutė ir užkan- 
d.ln. Nariai prie ‘bendro stalo 
jxasika.bCjo, palinkėjo vieni ki
tiems linksmų Kalėdų švenčių. 
Susirinkimas buvo skaitlingas, 
nes ir oras pasitaikė sausas bei 
n šaltas. Koresp. M. š.

LENKŲ DARBININKAMS 
DUOS DAUGIAU MĖSOS 
VARŠUVA, Lenk’ja. — Len

kijos vyriausybė nutarė skirti 
daugiau mėsos 135 Lenkijos 
dirbtuvių darbininkams, kad 
tiktai jie nenutrauktų darbo 
Vyriausybė posėdžiavo sekma 
dienį ir nutarė padidinti mė
sos davinį darbininkams.

šiose dirbtuvėse d ūbautieji 
darbininkai nestreikuoja, bei 
jie gerokai sulėtino 
bininkai nesirengia 
bet jie rengiasi 
vėse sulėtinti darbą 
telių krautuvėse vė 
mesa

Lešekos Valezos 
jami darbininkai nutarė ne- 
streikuoti. Jie žino? kad vy
riausybė turi bėdos, bet jiems 
taip pat aišku, kad rusu karo 
jėgos, išsidėsčiusios prie Len
kijos sienų. Vadai savo karius 
gali laikyti trumpa laiką ka
riuomenės paruošties padė
ty. Ilgą laiką paruoštų kartų 
negalima laikyti?nes visa tai la 
bai vargina. Jeigu jų nesiun
čia per sieną, tai juos siunčia 
kitur. Turimomis žiniomis ru
sų kariai paruošties stovyje 
jau išstovėjo net 10 dienų. Tuo 
tarpu Lenkijos visi darbi
ninkai visą laiką yra pasiruo
šė sutikti besiveržiančius ru
sus.

’ Zarasiškiu klubo metinis
Hų susirinkimas įvyko gruodžio • susirinkimo protokolą, kuris bu
14 d. Vyčių salėje. Susirinkimą 
atidarė pirmininkas Petras Bb- 
■cys 2:30 vai. popiet, pasveikin- 
damas narius. Taip pat padarė 
rumpą pranešimą apie klubo
15 metu sukakties minėjimą.

^Perskaitė darbotvarkę ir pakvie
tė Joną Adomėną pirmininkau- 
ti. Sekretoriavo K. Rožanskas. 
Minute susikaupimo buvo pa
gerbti mirusieji klubo nariai. 
JSiais metais mirė keturi nariai.

JOHN G. EVANS, JL 
1st
JULIUS 1 KUZAS

CHARLES D MACKE 
X VccFjcbdeM 

ADOLEM BAUUNAS 
Trtksnm
HUNO G1AMONT 
Sechoiy

D11ECTO1S

STANLEY BALZEIAS, 
HUNO KLEMKA 
CAfiMTK C OKSAS 
VINCENT 1AMASKA 
VYTO SNUKIS
ANTHONY G. STAIENAS 
JOSEJM F. FTANAFHS 
Raymond WEKTELKA

HONOtAtY MKECT01S
W1LUAM J KAtEJVA 
PETE* E VILKELIS 
FEUX MAUDOMIS

CNAKLES P KAL 
Dt KAZYS SDLAUSKAt 
FKANK ZOGAS

vo priimtas.

P. Blekys padėkoje/ klubo na
riams, kurie daug prisidėjo prie 
parengimų, fantų aukotojams, 
kad. sukaktuvinis, minėjimas 
gražiai praėjo, publika buvo pa
tenkinta, meninę programą atli
ko Racine Lietuvių Moterų 
kvartetas. Blekio pranešimas 
buvo plojimu priimtas. Kasi
ninkas p. Krumplys padarė pra-
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Darbininkai imasi iniciatyvos 
Europos laisvei

Lenkijos darbininkų iniciatyva siekti laisvės ne tik 
Lenkijai, bet visai rusų komunistų pavergtai Sovietų 
Sąjungai neša naujas viltis ne tik pačiai Lenkijai’ bet 
ir visiems pavergtiesiems. -

Lenkijos laivų darbininkų iniciatyva sudaryta 
nauja jėga ne tik pačiai Lenkijai gintis, bet ir kuria vil
tį vjsi.ms pavergtiesiems, Lenkijos, darbininkai, pažin
dami rusus geriau, negu ~ europiečiai ar amerikiečiai, 
pareiškė^ kad’šiuo Pietų rusų karo jėgos nesiverš į Lenki 
kiją, nes patys rusai invazijai nėra paruošti. Lenkams 
'daugį; ko trūksta, bet šiais metais Kalėdos jiems 
linksmesnps. , , t

Lietuviai ’melstą Kalėdas., Jas mėgo nepriklauso
moje Lietuvoje. Jas mėgsta ir Amerikoje.

Iš vakaro lietuviai suruošia Kūčias, kuriose pa
sivaišina, o sekančios dienos rytą .skuba į bažnyčias. Pa
simeldę, susitinka su pažįstamais, giminėmis, pasikei
čia nuomonėmis apie šeimos ir visuomeninio gyvenimo 
reikalus, važiuoja namo, vėl vaišinasi ir pasikeičia nuo
monėmis ap’e sutiktus kaimynus ir gimines.

Kalėdos labai panašios ir Amerikoje. Lietuviai ir 
čia ruošia Kūčias, dauguma eina j bažnyčią, meldžiasi, 
gieda, klausosi pamaldų, o vėliau susitinka su pažįsta- 
rnaijs ir keičiasi nuomonėmis apie sutiktus žmo
nes, gilesnes pamokslininko mintis ir komentuoja 
naujoves.

Lietuviai džiaugiasi, kad šios Kalėdos jiems atne
ša naujų vilčių gimtiniam kraštui siekti laisvės ir ne
priklausomai tvarkyti savo kultūrinius ir ekonominius 
bei visuomeninius reikalus.

Visi lietuviai labai skaudžiai išgyveno Lietuvos ne
priklausomybės praradimą. Jie manė, kad Lietuva-vis 
dėlto pajėgs savo teises į nepriklausomybę apginti tuoj 
po karo, kai bus siekiama Europos taikos. Bet šios vil
tys neišsipildė. Galingas okupantas, pavergęs visą eilę 
tautų ir va's;.ybių, pavergė ir Lietuvą, o jos gyventojus 
tūkstarii :: intė į Sibirą įvairiems prievartos dar-

pajėge pabėgti”} Vakarus, bet"”irbams

KAZYS BORUTA

BVEMĘ PAS ČIURUONIUS
(Tęsinys)

— Visada, kunigėli, mielu noru, rrr atsaky
davo motina, sodindama svečią į garbingiausią 
vietą.

— 0 čia truputį šitiem šelmiam lauktuvių, — 
sakydavo, išvyniodamas ryšulį ir ištraukdamas 
visokių skanėstų vaikams.

— Kam to reikia, kunigėli? — prieštaravo 
močiutė. — Išpaikinsite man vaikus.

— Kur jau čia, mojo ranką sąnas kunigas 
ir dalino vaikam kam saldainį, kam pyragaitį, 
o kam ir didesnę dovaną.’ -

Nepriimti seno kunigo dovanų negalima bu
vo. Toks jis buyo jautrus ir nuoširdus. Ir vaikai 
jį mylėjo kaip savo senelį.

Mama ir Juzė buvo labai sumanios rankų 
darbams. Juzė kartais paruošdavo net aristokra
tiškoms nuotakoms kraičius, — labai gražiai siu
vinėjo. Bet kartais kukliam seneliui neįtikdavo 
net labai kruopštus darbas. Dosniai atsilyginęs 
už pataisymą, čia pat pridėdavo:

Tai kad man jo visai nereikia. Gal nesu
pyksite, poni? Konstantiene, už trukdymą ir per
siusite šitą mar apsiaustą vaikams. Gal tiks kel- 
naitėms ar . kams.

čia priešo buvo persekiojama ir gaudoma. Priešas no
rėjo visus lietuvius sugaudyti ir į rasų vergiją išvežti. 
Laimė, kad galinga Amerika pabėgusius apgynė ir su
darė sąlygas lietuviams apsigyventi Vakaruose.

Didokas lietuvių skaičius apsigyveno Amerikoje, 
Anglijoje, Australijoje, Pietų Amerikoje, Vokietijoje ir 
kituose kraštuose, bet vilties grįžti į gimtipį savo kraš
tą neturėjo. j ;. - '

! Karo pabaigoje buvo sudarytos Jungtinės autos, 
1 kurios turėjo paruošti pasaulio taiką’ bet ir ši tarptau

tinė organizacija lietuviams didesnių yilčių nedavė.
J Jungtinių Tautų Saugumo Taryboje Sovietų valdžią tu

rėjo veto teisę, kuri leido jai nepageidaujamų klausimų 
nesvarstyti. Jeigu lietuviai bųtų pajėgę iškelti paverg
tos Lietuvos klausimą Jungtinėse Tautose”, tai Sovietų 
bendradarbiai būtų Lietuvos klausimą atsisakę " svar- 
styti. Jie galėjo patvirtinti Lietuvos prijungimą prie 
Sovietų Sjungos arba didele balsų dauguma Lietuvos 
pavergimo nesvarstyti. b

Amerikos diplomatai, pavergtoje Europoje beieš
kodami taikos, paruošė Helsinkio aktus, pagal kuriuos, 
kartu su rusais, turėjo paruošti Europą taikai. Vaka
ram iškarto Helsinkio aktai atrodė Sovietų valdžios 
pinklės Europai, tuo tarpu Amerikos diphnatąi visai, 
kitaip galvojo. Helsinkio aktai buvo įtraukti ir priim-, 
ti keli labai svarbūs tarptautiniai dėsniai, kuriuos pa-, 
surašiusios valstybės, jų tarpe Sovietų Sąjunga, pasiža
dėjo gerbti.

Kąd paruošiamoje taikos konferencijoje pavergtų 
tautų klausimas būtų svarstomas, jis privalo būti ap
tartas Helsinkio akto nurodyta tvarka. Prieš po
rą metų Belgrado knferencijoje Lietuvos ir kitų Pa
baltijo valstybių klausimas iškeltas' ir primintas 
Sovietų atstovams, kad šis klausimas dar nebaig
tas, kad jis j tūri būti Europos taikos konferencijoje 
apsvarstytas. ’’

Madrido. konferęnęįją skiriasi' Įįųo Belgrąd.0: konfe-. 
rėpei jos. Jokioje kitoje tarptautinėje konferencijoje So
vietų delegatai nebuvo tiek išprausti, kiek muilo jiems 
teko Madride. Lietuviams buvo malonu klausyti įtakin
gus Amerikos pareigūnus tarkuojant Sovietų valdžios 
politiką ir paskirus rusų pareigūnus... .

Madride buvo grupė lietuvių, kurie drąsiai pasako
jo apie Sovietų valdžios sauvalę pavergtose tautose. Lie
tuvis Šakalys buvo labiausiai mėgiamas žmogus, nes 
duodavo tiksliausius atsakymus apie pačius svarbesnius 
sovietinio gyvenimo klausimus. >

Sovietų atstovai Madride bėgo nuo žmonių, nes nie- ri santykiai tarp žydų jj- lietuvių 
kas jų taip nekankino, kaip sovietinį gyvenimą žinančių DLK ir Nepriklausomybės me- 
žmonių pastabos arba paklausimai. : t
- Lietuvos laisvės viltys dar tolimos, bet mums vi
siems smagu. Madridas, Dancigas mus įtikino, kad rusai 
nėra visagaliai. Jie pavergė milijonus, bet. tai vergijai) užteko,' kad Chičagos Sim-Ti- 
artėja galas. Panaikinus Sovietų vergiją, lietuviai ir vėl 
galės visus savo tautos reikalus'^/ demokratiškai Į tautą nuo jai primestų nusikalti- 
tvarkyti.

V. KAROSAS

(KOMENTARAI)

* ;

-nei nacių nei bolševikų 
fĮ damose žudynėse, trėmimuose

(Tęsinys)

Ar galima apgaubti tyla auto
riaus, vertėjos ir leidėjų padaly
tą žalą absoliučiai Amerikos lie
tuvių išeivijos daugumai ir bend
rai lietuvių tautai? Ta moraline 
atsakomybe yra rašomi šie ko
mentarai, kurie turi įrodyti, kad 
lietuvių tautoje nėra mirusi są
žinė ar atbukęs protas.

Tuomi negalima užbaigti iš
kelto opaus klausimo; reikia 
laukti žydų reakcijos. Panašus 
klausimas buvo iškilęs pasiro
džius TV programoje “Holo
caust” pastatymui, kuris sukėlė susiorganizavęs pogrindy- 
lietuviškoje išeivijoje nerimą ir i1 -
pasimetimą. • Tuomet lietuviai vanoriais, suverbuotais pirmųjų

jautimo jr racionalaus galvoji
mo. Z. Česnos straipsnyje neįs- 
kaitome metamų kaltinimų vi
sai lietuvių tautai. Visą atsako-

tuvių pusės jis primeta Lietuvos 
Aktyvistų Frontui, kas verta

“Iš patiektų pavyzdžių' mato
me, kaip naciai kurstė tamsią 
minią prieš žydus, ir, deja, rei
kia pripažinti, jiems tai pavyko. 
Tačiau minia, kad ir gausi, vis- 
dėlto toli gražu NE visa tauta. 
Lietuvos Aktyvistų Frontas —

je 1940-41 m. m. ir pasipildęs sa-

ėmė kreiptis ne į bet kurį veiks
nį, bet į ALTą, prašydami ir mal 
daudami ginti lietuvio vardą. 
Tuometinis ALTo pirmininkas

reiškimą ir pagrasė NBC iškel
ti bylą dėl lietuvių įvėlimo į Var- 
šuvos žydų skerdynes.

Vienok, šalčiau apsvarsčius ■. 
reikalą, ALTas nesiryžo stver
tis tokio desperatiško žygio. Vie
na, teismas pareikalautų šimtą 
tūkstantinių sumų, o antra, NBC, 
talkininkaujama žydų galimai 
išplėstų ir dokumentaliai įrody
mų lĖj^yįsįpj, veiksnių, ■ karinių 
ir policinių dalinių, lietuvių savi
valdos ir kitų organų talkinin
kavimą naciam. Kokioje padė
tyje tuomet būtų atsidūręs AL
Tas ir bendrai visa lietuviškoji 
išeivija? Priedui, reikėjo laukti 
plataus tokio teismo aprašymo 
amerikoniškoje spaudoje, paro-j 
dymų TV programose ir per 
radijo stotis.

, ALTas pasitenkino vien kuk-

’ okupacijos dienų žydų progra
mų metu,- tapo klusniu nacių 
įrankiu. Galimas dalykas, kad 
Lietuvos Aktyvistų Fronto kū
rėjai ir organizatoriai siekė kil
nių tikslų — Lietuvos valsty
bingumo išsaugojimo, tautinių 
ir religinių institucijų atkūrimo 
ir t. t., tačiau praktiškai jo na
riai, sutepę savo rankas nekal
tų žmonių krauju, patys sudegi-

neša jokios atsakomybės už pa
darytus Lietuvos gyventojų nu
sikaltimus. Tolygiai Amerikos 
lietuviai nėra įpareigoti ginti ai 
teisinti nusikaitimus, vien tau
tinio solidarumo sumetimais, 
nors daugelis lietuvių ir mažu
mų buvo okupantų įvelti vien 
dėl savo naivumo ar aplinky
bėms susidėjus.

Šiems uždaviniams yra skirti 
egziliniai veiksniai, kaip Diplo
matinė tarnyba, VLIKas ir PLB, 
kurie tiesioginiai atstovauja lae 
turai jr jos visiems piliečiams, 
be tautinio ar religinio skirtu
mo.

Būdinga ir tai, kad Lietuvos 
žydų svarbiausi kaltinimai yra 
nukreipti prieš Lietuvos Akty
vistų Frontą, Laikinąją vyriau
sybę ir jos atstatytą administra
ciją visame krašte, karinius ir 
policinius dalinius ir t t. Pati 
PLB ir JAV LB, užvaldyta fron 
tininkų, tyli ir nieko nedaro. 
Matomai jie irgi galvoja, kad ją 
niekinamas, puolamas ir griau
namas ALTas privalo žarstyti pli 
komis rankomis nacių koloboran

“Litfcua. Jews and'Holocaust”, 
kurioje buvo nurodyta buvę ge-‘

tu, bet nebuvo atsakyta tiesio
giniai į metamus žydų kaltini
mus, paremtais faktais ir doku-: 
mentais. Vienok šios brošiūros

mes editoriale išteisino lietuvių

sos lietuvių tautos valios, siekių 
ir tikslų reiškėjais?" (TŽ. 1977. 
X.6).

Aišku, kad ne visa lietuvių 
tauta yra atsakominga už žydų 
žudynes Lietuvoje, nes. ir Ame-, 
rikos lietuvių išeivija, bei jos 
politinis organas ALTas, iš pat 
pirmųjų dienų nepripažino LAF- 
pastatytos Laikinosios vyriausy-

te, kaip teisėtos lietuvių _ tautos 
valdžios. Toks'ĄLTo nusistaty-

linę teisę pasisakyti dėl vyku- 
sios Lietuvos žydų tragedijos, t

- / ■ f't - J-j. T ■. - ' f
., Remdamasis ALTog autorite
tu, kun. J. Pronskis kaip iafor-

ku į'Lietuvos žydų draugijos 
Izraelyje tarybą, tikslu išaiškin
ti esamą padėtį ir atnaujinti san-

AMERIKOS ŽMONIŲ 
AMŽIUS ILGĖJA

WASHINGTON. D. C.—Vy
resnio amžiaus, 60 metų ir 
daugiau, žmonių procentą* 
Amerikoje auga greičiau, ne
gu kitų kategorijų. 1950 me
tais tos kategorijos žmonės su
darė 12 procentų Amerikos gy 
ventojų, o 1980 metais jau pa-

’ siekę 16 procentų. 80 metų ir 
vyresniu gyventojų grupėje, 
tas procentas auga dar spar
čiau.. Ir ateityje numatoma, 
kąd vyresniųjų gyventojų 
grupės procentas augs dar 
sparčiau.

Toks vyresnio amžiaus žino 
nių procento didėjimas finan
siniai apsunkina Amerkos dir 
bančiųjų grupę.

mų.
Per šešis Tėviškės Žiburių nu

merius 1977.IX 29 XI..3 Zėharja 
česna, išvykęs iš ‘ Lietuvos ’ it- 
raelin žydų istorikas, nagrinėjo 
lietuvių-žydų santykius nacių 
okupacijos laikais. Palyginus su 
Dov Levino ar Lietuvos žydų 
sąjungos pirm. Jacob Oleiskio at 
sakymu į kun. J> Prunskio kvie
timą užbaigti nesantaiką tarp žy
dų ir lietuvių, Z. česna savo 
svarstybose prisilaiko santūru
mo, lietuvių tautos padėties at-

ninko Jacob Oleiskio atsakymas, 
bei jo statomi reikalavimai lie
tuviams išblaškė kun. J, Pnms-

Kaip reikia vertinti Lietuvos

tik po trejų metų buvo paskelb
tas lietuviškoje spaudoj e. Visų 
pirma ALTas neprivalėjo ir ne
privalo įsitraukti bet kokioCj e 
formoje į nacių ar bolševikų ko- 
lobo rantų ar kvislingu įvyfcdy-

jie būtų buvę lietuvių ar mažu
mų papildomi.

Amerikos lietuviai nedalyva-

Sąryšyje su įsteigtu prie Tei
singumo departamento nacių ka
ro nusikaltėlių paieškojimo ko
mitetu prasidės teismai, kuriuo
se figūruos ir lietuviai. Paieško
jimai paskirų karo nusikaltėlių 
neturi jaudinti Amerikos lietu
vių išeivijos, nes Al. Gečys, dar 
bedamas JAV LB pirmininku 
buvo užtikrinęs, kad Bendruo
menė neapleis pakliuvusio bėdon 
sąvo tautiečio. Dabar, įsikūrus 
prie PLB ir JAV LB Visuome
ninių reikalų taryboms, kurių 
kompetencijai kaip tik priklau
so panašios bylos, turime tik pa
sidžiaugti dėl- tokio darbo’ pasis
kirstymo tarp veiksnių ir palin--

Vienok sąrašyje su rengiamo! 
nūs bylomis gali iškilti daug rim

Times šių metų pradžioje tilpo 
žinutė, kad Teisingumo depar
tamentas,' sąryšyje su keliamo-, 
mis bylomis karo nusikaltėliams, 
pasiuntęs du ekspertus Izraelin, 
tikslų susipažinti su veikusiais 
Pabaltyje vietiniais kariniais ir 
policiniais daliniais, nustatyti jų 
prikausomumą nuo vietinės ad
ministracijos ir kieno įsakymus 
jie vykdė.

- (Bus daugiau) • —-

— Popiežius Jonas Paulius 
II išskri. vasario 16 dieną ir 
grįš į Romą vasario 27 d.

— Ronald Reagan kviečia 
ekspertus pasitarimams ūkio 
reikalams aptarti, kad vėliau 
galėtų paskelbti naują taupy
mo programą._

Padėkojęs už darbą, išeidavo, palikdamas su
taisytą apsiaustą ar sutaną. Ką dabar čia su se
nuku darysi? Tokiu būdu senos sutanos pavirs
davo naujomis vaikų kelnėmis ir paltukais..

Be šitos paramos senelis sugalvodavo ir ki
taip paremti Čiurlioniu šeimą. Gyveno jis vieni
šas su sena seserim savo nameliuose prie bažny
čios. Nusenęs niekur neišeidavo, nebent tik pava
sariais į sodelį saulėje pasišildyti. Tai kviesdavo 
pas save po pietų pprai valandų Juzę paskaityti. 
Bet tai irgi buvo tiktai vienas iš paramos būdų. 
Kartais Juzė skaitydavo seneliams kokias senas 
knygas, b kartais tik pasikalbėdavo^ Mat^t, be
vaikiai seniai pasiilgdavo jaunimo.

- Kartą Juzė, bekalbėdama su seneliais, prasi
tarė, kad broliui Kastiikui reikia važiuoti į Var
šuvą, bet negali išvažiuoti, nes pinigų nėra iš kur 
paimti.

— Ak, kaip negerai; kad toks gabus ir moky
tas vyras turi kęsti tokį nepriteklių, — susirūpino 
senelis, o paskui pasikrapštęs ištraukė 100 rublių 
ir padavė Juzei.

— Se, vaikeli, parnešk jam, tegu važiuoja, 
kur jo darbai laukia.

Nudžiugusi Juzė grįžo namo su ta naujite
laite šimtarubline rankose.

O tuo laiku M. K. Čiurlionis vaikščiojo po 
kiemelį ir susirūpinęs rūkė, nerasdamas išeities. 
Reikia važiuoti, o pinigų net bilietui nėra visuose 
namuose — ir nėra kur gauti.

Juzė pamatė vaikščiojantį susirūpinusį brolį 
ir iš tolo mosuoja juokdamasi nauja šimtaruble,

— Ar matai, kas čia? — klausia.
Nustebęs Konstantinas žiūri į seserį ir nesu

pranta, ko ji taip džiaugiasi ir ką ji mosuoją. 
Pribėgusi Juzė atkiša broliui 100 rublių popier
gali-

— Iš kur tu-gavai? — dar labiau nustebęs, 
klausia Konstantinas.

— Tau davė. Senelis kunigas, — atsako Juzė. 
— Kelionei.

— Kaip tai davė? — vis dar nesuvokia Kons
tantinas, netikėdamas nelaukta pagalba. — Pa
skolino?

- Ne, visai davė. Še, sako, parnešk, tegu 
važiuoją, kur jam reikia. ’

Konstantinas buvo ne tik nustebintas, bet ir 
sujaudintas. _

— Tiesiog iš dangaus nukrito! — pasakė stai
ga pralinksmėjęs. — Tokie seneliai tiktai lietu
viškose pasakose senovėje po žemę vaikščiojo 
Dievo vjetoje. Matyt, jie dar ir dabar vaikščioja 
po lietuvišką žemę. Nuostabus senukas. Aš jam 
šimteriopai atsilyginsiu.

* * *

žiemą Druskininkai ištuštėdavo. Galima 
buvo pereiti visą kurortą ir nesutikti nei vieno 
žmogaus. Po triukšmingos vasaros buvo nepa
prastai tylu ir ramu. Tyliai snaudė apšerkšniję 
medžiai, snūduriavo sniegu apsidengusios vilos.

Po pilku žiemos dangumi vienodai slinko ra
mios dienos. Anksti sutemdavo. Tolumoj pajuos
davo miškų juostos, visiškai išbaldavo lyg apmi
ręs ežeras. Druskininkų kaime pro mažų trobe
lių langus sumirgėdavo žiburiai. Kurorte būda
vo visiškai tamsu.

z

Prie žibalinės lempos už bendro stalo susi
rinkdavo Čiurlioniu šeimos likučiai. Žiemą lik
davo namie tik tėvas ir motina su dukterimis ir 
pačiais mažaisiais. Konstantinas su vyresniais 
broliais išvykdavo į Varšuvą. Be jų likusi šeima 
pasijusdavo baisiai vienišą, lyg apleista. Sųsi- 
telkdąvo vakarąis prįę beųdro žiburio^ kiekvie
nas dirbo savo darbą, o visus apimdavo bendras 
ilgesy^ kuris vienu jausmu surišdavo visą 
šeimą:
, * ’— ’Kur jie dabar? Ką veikia?—visų širdyse, 
nerimavo klausimas.

* ' ■

Tyla spengė už trobelės sienų, šeima glau
dėsi aplink lempos žiburį.

Apie tuos žiemos vakarus gyvai prisimena 
mano Bičiulė:- •

— Prisiminus žiemos vakarus prie žibalinės 
lempos, kažkas artimo ir negrįžtančio prakalba 
su ilgesiu į širdį.

(Bus daugiau)

4 — Naujienom, UI., Wednesday, D*»c, 24. 1980



ARMAGTOONAS R PO JO - PASAUUNt TAIKA
| Vtot#, kuri h*br*Hk»j vadinam* Armnedun" 

(Apreiškūno 16:16) 
r ' • • ’ ’

36. Taigi, anos pranašingos “netyros dvasios”, matomai yra 
nešventas mokslas — propaganda, kurios įtaka tautos bus su-, 
rinktos kariauti viena su kita iki mirties.

Bet po Armagedono, tada, kai Viešpats simbolinėje prasmėje 
biJ3 “prarijęs” visą pasaulį “savo uolumo ugnimi” ir sunąikinęs 
įvairįag piktenybės įstaigas, jis “atkreips į žmones tyrą kalbą1’ 
arba* neklaidingą mokslą. Toliau pranašo pasakyta, kad išgirdę 
tokį nąokslą visi šauksis į Viešpaties vardą ir “tarnaus jam su
tartinai”. Sofonijo 3:8, 9.

Tai buą viepęs t>Ū<ię& kukiu, Kristui kąra|įąųjaDt, saumylu- 
ipo vietą užims meilė, ir ji bus vįsų jų d^rbų pradėtoja. Ir šilai 
teisingumo karalystei viešpataujant, visa žmonija bus patenkinta 
ir palinksminta.

iV. RAŠTO TYRINĖTOJAI, 5421 So. Mozart, Chicago. IL 60632
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INKSTŲ. PŪSLĖS ir 

PRQSTATQS CHIRURGIJA 
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DR. C. K. BOBELIS
Prostatos, inkstu ‘r 0$pūm- 

takų chirurgija 
5035 CENTRAL ĄVf.

St. Petenhurg. PU. 33710 
T«1 /R13) 321

PERKRAUSTYMAI
MOVING 

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

lt IERĖNAS. Tai 915-8063

MOVING 
Apdrevstas perkrovsfymM 

iš (vairių oftfumy. 

ANTANAS VILIMAS 
TeL 37S.18M orte 8744946

■ 'JJL L'IIIL. .. I -J-.J UI 1 ’

. SOPHIE BARČUS
RADUS IRIUOS VALANDOS 

Vitos presromot ii W0PA,
1490 k«L A. M.

L šoferi y kofbt: kasdien nuo pinnt- 
dienio iki penktadienio 4:00-4:30 
vai. popiet šeštadieniais ir sekma
dieniais nuo 8:30 iM 9:30 vai. ryto

Vedėja — Aldona Oeokut 
Telef.: HEmlock M413

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60624

KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 
Programos vedėja

■-Lietuvos Aidai”

Kasdien nuo pirmadienio iki penk 
tadienio 8:30 vaL vakaro

Visos laidos iš WCEV stoties, 
bangą 1450 AM.

SL Petersburg, Fla., 12:30 vai. p p. 
iš WITS stoties, 1110 AM banga.

2646 W< 71st Street 
į

Chicago, Illinois 60629
TeteL 778,5374

PLATINKITE “NAUJIENAS”
■ i i ,

(ABIES GRANDIS)

Kalėdų Švenčių proga žmonės 
nuo sena turi paprotį susiartinti 
su gamta. Tam yra pagrindo, 
kada metų sezonas iš esmės pasi 
keičia: dienos trumpėja, pasiro
do sniegas ir visa nuotaika da
bosi labai skirtinga nuo kitų me
to sezonų, šis laikotarpis teikia 
ir tam t’kro grožio, ar net ne

malonumų. švenčiu proga na
mai puošiami miško žalumynais: 
eglute, pušaite ar lapuočiais au
gmenimis, kurie primena vasa
ros ir žiemos gamtų.

L:etųviąi gerai žino miško 
karalienę — eglę. Eglių yra pla.- 
ti giminė. JAV Ramiojo Van
denim o pakraščiuose — Washing 
tone, Oregone ir Kalifornijoje 
iki Montanos — plačiai papiltu? 
si baltoji, išskiriant Douglas eg
lę, didžiausia išauganti abies 
grandis eglė. Anatominiu požiū
riu 'i beveik nieko nesiskiria nuo 

. f- r * ** * *

Lietuvos baltosios eglės. Ji au
ga daugiausia kalnų papėdėse 
ir net iki 6,000 aukščiau jūros 
lygio, kur yra drėgmės. Pav. nor
vegiška eglė taip pat gerai augą 
ir esti sveika ten, kur yrą drėfr 
rrės. Prie kalnuotų upelių šį eg
lė išauga iki 300 pėdų aukščio- 
Jos kamienas nuo 3 iki 5 pėdų 

L

storumo. Iš vienuolikos JAV og
les giminių, abies grandis pati 
didžiausia ir savo tiesumu bei
— - ' ■ .■WSM J,. U _

pagal į žemę palenktomis šako
mis. Tai pati gražiausia eglė. Ne
stebėtina, kad lotynų kalboje 
žodis “abeo” reiškia pabėgti, pa
kilti į aukštumas.

Šios eglės šakos per 100 pėdų 
viršum žemės linksta žemyn. 
Toliau į viršūnę — į viršų. Bal
toji eglė gyveną iki 250 metų 
(bent toks jos amžius ligi šiol i 
yra žinomas). Spygliai iš viršaus 
tamsiai geltoni, o nuo apačios — 
sidabriniai arba melsvai žali.

Yrą kita eglė, vadinama abies 
coneolor, labai panaši šiai eglei 
ir, kai ką dažnai suklaidina sa
vo panašumu. Baltosios eglės 
spygliai tankūs, plokšti ir paries
ti į viršų, dviejų colių ilgumo. 
Krintą kas dešimti metai. Me
dis turi malonų kvapsni. Sakai 
šviesiai rausvi ir gausiai jų yra, 
kartais sudaro pūsles žievėje.

Baltosios eglės medis pramo
nėje nevaidina svarbaus vaid
mens dėl savo minkštumo. Ket
virtainė pėda sausos eglės sve
ria 28 svarus. Jos medis varto
jamas pigioms dėžėms ir fanię- 
■fai gaminti.

Mūsų laikais eglutes ir pušai
tes Kalėdų šventėms augina mį- 
įijonipiais kiekiais tam tikruose 
ykiųpse. Apskritai, Kalėdų šven
tės iš senųjų tradicijų pasidarė

' PPPMTETH? TTTATfffFR 
ATMETĖ PRAŠYMĄ

LONDONAS (UPI). —Angli
jos premjerė Margaret That
cher atmetė Airijos primato 
kardinolo Tomo O’Fiaich prašy
mų pasigailėti 40 Airijos Res
publikos Armijos kalinių, ba
daujančių iki mirties šiaurės 
Airijos kalėjimuose. Jie badau
ją jau virš 50 dienų, reikalau
dami politinių kalinių teisių. Du < 
iš jų yra visai silpni.

Savo atsakymo telegramoje 
premjerė tarp kita tvirtino, kad 
nuolaidos vestų į kitus reikala
vimus ir žmonių kurstymą riau
šėms, kuriose nukenčia visai ne
kalti asmenys.

— Izraelis sumokėjo šešis mb 
Ii j onus dolerių ' kompensacijos 
Amerikai už jos žvalgybos laivo 
USS Liberty ir paskandinimą 
1967 m. Viduržemio jūroje. Žu
vo 34 JAV jūreiviai.

pirkite jav taupymo bonųį

didelio biznio išsivystymu. O 
vis dėlto, Kalėdos ir Naujieji 
Metai žmonėms atneša ir tam 
tikro džiaugsmo, draugiškumo 
bei sentimento vieni kitiems. O 
labiausiai — vaikams labai lau
kiamas Kalėdų Senelis su maišu 
dovanų.

-M. Šileikis

TUVIŲ DIREKTORIUS

CHARLES STASUKAITIS
VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

— GORDON FUNERAL HOME - 

1729 South Halsted Street, Chicago 

Tel 226-1344

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai

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

ERŽVILKO DRAUGIŠKAS KLUBAS 
VALDYBA IR NARIAI

linki
VISIEMS DRAUGAM IR RĖMĖJAMS 

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ
v ■' ’ NAUJŲMETŲ .

Helen Wengelauskas — pirmininkė 
Peggy Dąvidauskąs — vicepirmininkė 
John Davidauskas — natarimų rast. 
Bernice Žemgalis — finansų sekr. 
Ben Jurėnas — iždininkas

ŽEMAIČIU KULTŪROS KLUBAS
. KLUBO VALDYBA ŠVENČIŲ PROGA 
sveikina Naujienų štabą, veiklius narius, 

uareng mų svečius ir žemaičiams prijaučian
čius draugus, linkėdąmi laimės, džiaugsmo 

ir sveiko amžiaus.

JUOZAS SKEIVYS — Klubo pirmininkas 
ERAXK PUODŽIUKAS — Vicepirmininkai 
ROŽE DIDŽGALVĮS — Nutarimų raštininkė 
ALFONSAS KIZLAITIS — Finansų raštininkas 
LEO (UNIOTIS — Kasininkas

LINKSMŲ ŠVENČIŲ VISIEMS 
LIETUVIAMS

Ope Hour Dry Cleaning Service 
One Day Shirt Service

THE MARQUETTE LAUNDRY 
and

HOUR DRY CLEANERS(NE
2416 West 69th St. Chicago, Til. 60629

(on G9tji Vt block west of \Vd»|ern)

Phone PR 8-9155

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650
į Tel.: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

L V

-A

Aikštės automobiliams pastatyti X
4

... .g
Mūsų S-gos narei į . |

ELENAI FRANCKEVIČIENEI 
‘ mirus,

dukrai Eugenijai Barškętienei, anūkams Ofelijai, Daivai, 
Aldžįui bei velionės artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuo
jautą ir kartu liūdime.

LIETUVIŲ PENSININKŲ SĄJUNGOS 
CIIICAQOJE VALDYBA ir NARIAI

Gen. Teodoro Daukanto Jūrų šaulių kuopos narei, sesei 
NAVICKIENEI, jos tėvams

WILLI ir MARIJAI BEKELER
Vokietijoj mirus,

reiškiame giliausią užuojautą.

KUOPOS VALDYI1Ą ir NARIAI

Ilgamečiu! Vyriausio Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto nariui
A. Ą. STASIUI LUŠIUI
po sunkios ligos mirus,

jo žmonai ir šeimai reiškia gilia užuojautą ir kar
tu litifli

VYKIAUSIA!! LIETUVOS IŠLAISVINIMO 
KOMITETAS

-j

IK1S
- DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

605-07 SO. HERMITAGE AVENUE 
Tel 927-1741 —1742

1330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

PETKUS
TĖVAS IR SUNŪS 

MARQUETTE FUNERAL HOME

♦ 2533 W. 71st Street
I A g 1410 So. 50th Ave., Cicero* W Telef. 476-2345I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOSI AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VARIAI

Chicago*

Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių

Aaociacijo*

AMBULiNSO
PATARNAVIMAS

TURiMfi

VISOSE MIESTO 

CĄLYSE.

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. 14TUAMCA AVE. Tel: YArd. 7-3401

BUTKUS - VASA1TIS
1446 So. 50Ui Ave., Cicero, HL TeL: OLympic 2-100Ž

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319. So, CITUANICA AVE. Td.: YArdj 7-1.38 -1139

STEPONAS C. LACK Hl SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2114 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6671
H02« SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hill*, HL 974-4411

P. J. RIDIKAS
S354 So. HALSTED STREET TeL YArda 7-1911

— Naujienos, Chicago, 8, Ill. Wednesday. December 21.



REAL ESI ATE.

' • LIETUVIŠKAS RESTORANAS su 
namu ir Įrengimais Marquette .Parko 
rajone. Labai geras biznis, lengvos 
pirkimo sąlygos.

' • 2 BUTŲ MEDINIS prie 68-tos Ir 
Maplewood. Labai tinka giminingoms 

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

N*mai, — PirdavImiH 
REAL ESTATE FOR SALE

'—Sveikiname su Kalėdų šven
tėmis ir linkime Laimingų Nau
jų Metų, šia proga aukojame 
Naujienoms $25.

Jūratė ir Edmundas Jašiūnai

BUTŲ NUOMAVIMAS 
« NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI. 

VISŲ ROŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

ELEKTROS {RENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose, ‘greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

. Namai, Žamė — PardavimM * 
REAL ESTATE FOR SALE k 

_____________________________ 1 
PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 

ŽEM-US NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMAI^ ■ 
^EL VISU INFORMACIJŲ KREIPTIS L 

MUTUAL FEDERAL, SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

22’’2 W. Cermak Road Chicago, UI Tel Virginia 74745

— Stasys Vilimavicius, Grand 
Bend, Ont., stambiomis aukomis

; paremia Naujienų leidimą. Prieš 
.‘Kalėdas jis atsiuntė $100: meti- 
. nei prenumeratai ir $55 Naujie 
inų paramai. Dėkui už ankstybą 
: pratęsimą, šventinius sveikini- 
* mus ir linkėjimus, taip pat už 
' gausią auką.
f — Zelma ir Kastytis Juškėnai 
iš Brighton Parko, savo kalėdi

nius sveikinimus ir Naujų Me
tų linkėjimus atlydėjo $50 auka-,
Prie jų prisidėjo Leokadija Juš- se vaišino

j kėnienė su $10 auka. Malonu grybų pyragaičiais, kuriuos ka- 
;buvo pamatyti mūsų bendra- daise išmoko gaminti Lietuvoje.

r darbį Stasį Juškėną, atvežus} do 
vanas. Dėkui jiems visiems.

— Edvardas Mankus iŠ Mar~ 
ųuette Parko, Firt National ban
ko ryšių su visuomene direkto
rius, gydosi Šv. Kryžiaus ligoni
nėje. Jo gerove rūpinasi žmona 
Margi.

—K. Karalis, Cleveland, Ohio, 
ankstybai pratęsdamas prenu
meratą, atsiuntė šventinius svei
kinimus ir $10 auką. Dėkui.

— Marija Krauchunienė gruo
džio 19 d. Chicagos. centrinės bib 
liotekos kultūros centro ruošia
mose tautinių grupių programo- 

sveeius kalėdiniais

Priėmime dalyvavo AI Vaitis, — Linksmų Šv. Kalėdų ir Lai- 
žinemas politikierius ir deiho- mingų Naujųjų Metų visam 
kratų veikėjas. Jo įdomaus pa- Naujienų Štabui, stiprybės ne- 
sikalbėjimo su M. Krauchunie- palūžti prieš audras, šia proga 
ne, tarsi iš anksto sutarto, su di- cjkojam $10.
del’u dėmesiu klausėsi visi da- Antanas ir Emma Marinai 
lyviai. * *

— Dėkui Povilui Naujokui iš 
Marquette Parko už ankstybą 
prenumeratos pratęsimą, šven
čių sveikinimus ir už $10 auką..

— Pratęsdami prenumeratas
bei švenčių proga po $5 aukojo: 
Ed- Litvinas ir Pranas Ramonai- 
tis iš Brighton Parko, A. Kava- 
liūnienė iš Marquette Parko, Pet niokyklos sveikina mecenatus, 
ras Vaiginis iš Euclid, Ohio,. rėmėjus, 'mokytojus, tėvelius, 
Bruno Dapkus iš Sicero, ir J. niekinius ir visus mokyklų 
Puteik’s iš Ontario provincijos, draugus su Šv. Kalėdomis iiy 
Dėkui visiems. ‘ i I-n^i ^įmingu ir sėkmingų Nau-

— Pranas Sulas Socialinio Metų! Tėvų Komitetas , 
draudimo ir, aprūpinimo sky.j Jurgis Burba, gyv. Bridge- 
riaus redaktorius,Kalėdų šven- Por^e> Chicagcje, Kalėdų proga 
čių ir Naujų 19S1 Metų .proga, a?koJ° ^ienoms $10. Dėkui 
Sveikina bendradarbius, skąi- uz Para-m?- 
tytojus, L. B. Socialinio klubo 
valdybą, narius ir visus geros 
valios tautiečius, linkėdamas 
visiems, geros sveikatos ir vi
suose darbuose sėkmės. -

— Sveikiname Jus Kalėdų ir 
Naujų Metų šventėmis, linkė
dami daug laimes ir ištvermės 
dar ilgai, figai spausdinti mums 
laikraštį Naujienas. Su gilia pa
garba Jums.

Agnutė ir Petras Galinauskai
— Kr. Donelaičio lituanistinės

CHICAGO, IL. — Chicagos 
mokyklų taryba pirmadienį 
turėjo viešų tėvų ir mokytojų 
apklausinėjimų, Juarez aukš- 
tesnioj mokykloj, 2150 S. Laf
lin Ave, Tema, mokinių pri
valomas vežiojimas autobu
sais, kad įvykdžius integraciją. 
Mokykla mišri, meksikonai su 
daro 20 proc. mokinių.

Visį dalyviai pasisakė prieš, 
ori valomą mokinių vežiojimą. 
Vieton tų išlaidų, duokit gere
snes mokyklas ir mokslo prie
mones, kad pakelti mokslo 
lygį. Dauguma tėvų atėjo su 
plakatais ir įvairias šū
kiais.

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų 
linkime visiems mūsų klientams 

ir draugams

CHERRY MEAT PACKERS, Inc.
4750 So. California Ave., Chicago, IL 60632 

Tel.: YA 7-1200

i 
1 
>

— Linksmų šv. Kalėdų ir 
Laimingų Naujų Metų linki vi
siems šauliams, kariams, sava
noriams ir visiems lietuviams.'

Palangos Jūros šaulių 
kuopos valdyba ;

St. Petersburg, Fla.
— Linksmų šv. Kalėdų ir Lai

mingu Naujų Metų. Naujienų 
darbuotojams ir skaitytojams, 
giminėms ir mano pažįstamiems. 
Šia proga aukoju $15. ’I

S. Sakys, Wharton,. N,.J.'

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų 
linkim visiems savo klientams ir draugams

TEOFILĖ ir KAZYS ERINGIAI

Charles Auto Repair

, 4824 S. CALIFORNIA AVE
TeL Virginia 7-9327

f
% ■ . a

LINKSMŲ ŠVENTŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ
visiems draugams ir kostumeriams linki

1

Utenos Apskrities Draugiškas Klubas

Žiemos Švenčių ir Naujų Metų proga sveikina 
visus klubo narius ir klubo rėmėjus.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORPORATION Linki visiems geros sveikatos.

Notary Public
Insurance, Income Tax

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

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

kams. Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
TeL 523-8775

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

LIEJAMŲ FORMŲ 
GAMINTOJAI

Didelės algos bet kuriam 
patyrusiam plieno liejikui.

VAN NORMAN MOLDING Co,
430-4343

MARQUETTE GIFT PARCEL SERVICE 
VYTAUTAS VALANTINAS, Savininkas

2501 W. 69 St. — Chicago, Ill. 60629. Telef. WA 5-2737 MAKUA NORE3QKN1

HM WM 19th St, Cklcage, HL 6&621 * Tsk WA

MAISTAS 11 EUROPOS SANDĖLIŲ

Cosmos Parcels Express Corp. 
Marquette gift parcels SERYICia

U3I W. 99th St^ Chicago, Ilk <0629- — Tel WA >-1727

GENERAL REMODELING %
• ^-Alumin, langai, durys, medžio 
apmušimai. ♦ Staliaus darbai, ce

mento laiptai, porčiaį stogai 
ir visa kita

FETINGIS CONSTRUCTION 
7152 So. Kadzie Avenuo

Tel. 776-8505

SOPHIE BARČUS RADIJO ŠEIMA
ALDONA DAUKUS, DUKRA SOFIJA ir bendra

darbė RITA LIKANDERYTĖ
LINKI VISIEMS LIETUVIAMS

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų

TA

Turime didelį pasirinkimą 
KALĖDINIŲ DOVANŲ

Mieliems "Gerosios Nau
jienos Lietuviams" radijo 
programos klausytojams 

B 
“Geroji Naujiena Lietuviams” 

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

Po karštų valgių vakarienės 
parodysime su detalėmis, kaip 
yra pagaminama mūsų Gerosios 
Naujienos Lietuviams radijo 
programa. Pamatysite ir išgir- * 
site pirmąją 1981 metų 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 dovanos 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.) 3617 W. 83rd St., Chica
go, Illinois.

DAŽYMAS IR REMODE- 
L! A V IMAS

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

Kainos labai prieinamos.
GEDIMINAS BARANAUSKAS 

4514 So. Taiman Avenue 
Tel. 523-0383

Laikrodžiai Ir brangenybės
Pardavimas Ir Taisymai 
2646 Wert 89th Street 
Tel. REpublIc 7-1941

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. N EDAS, 4059 Archer Avenue, 

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

Notary Public 
INCOME TAX SERVICE 

4259 S. Maplewood. Tai. 254-7450 
Taip pat darom] vertimai, giminlp 
Iškvietimai, pildomi pilietybė* pra

šymai Ir kitoki blankai.

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolis, Agerrf 
m t/2 W. 95th St 
Everg. Perk, III. 
40642, - 4244654

Stete CaswSHy Xorrpyty

VISOS SOPHIE BARČUS RADIJO ŠEIMOS PROGRAMOS Iš WOPA 1490 kil. AM.

Lietuviu kalba: Kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio 4:00 — 4:30 
vai. popiet, šeštadieniai* ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto.

7159 South Maplewood Avenue Tel.: HEmlock 4-2413
CHICAGO, ILLINOIS 60629

------—-r-..

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

pewter ir dar daugiau gražių dovanų 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 vai. popiet.
Gruodžio 22 ir 23 dienomis atdara iki vidurnakčio.

Tel. 247-6969

— 10 000 doleriu šešių mė- 
nosių certifikatai šią savaitę 
duos 14.032 njetinj roccntą. I

— Wells Fargo bankas, Ca-Į 
lifornijoje, * sumažino pasko
loms procentą 0.5 punkto. Da
bar už paskolas ims tik 20.5 
proc.

— Illinojaus aukščiausias 
teismas pirmadienį atmetė. 
miesto valdybos prašymą, kad 
uždraustų 44 warde nuinaty-' 
tus vasario 24 dieną alder- 
mano rinkimus, leidžiant miesto 
purmistmi aldennaną pa
skirti.

ADVOKATŲ DRAUGIJA 
V. BYLAITIS ir V. BRIZGYS 

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

arba pagal susitarimą, 
felefonuoti 778-8000

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

Darbo valandos: nuo 8 vai. ryte 
iki 6 vai. vak. šeštadieni nuo 

0 vai ryt© iki 12 vaL d. 
Ir pagal susitarimą.

TgL 776-5162 arba 776-5161 
264& West 63rd Street 

Chicago, Hl- 60629

6 — Naujienos, Chicago, 8, DI Wednesday, December 24, 1980




