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čiadienio naktį vienoje Ham

paskyrė vadovauti Vokietiją!. 
Adm.'-Karl - Doenitzas pasirašė 
sajūngminkųms besąlygines ka- 
pitūli acijos dokumentą.
L Doenitzp vadęiyagųjami povan
deniniai -laivai kurį laiką domi
navo Šiaurės-jūroje ir Norvegi
jos pakrantėse. Jie nuskandino 
2,881 alijantų laivus.. Artėjant 
karui prie pabaigos,- Doenitzas 
buvo paskirtas viso Vokietijos 
laivyno vadu-

Adrh. Doenitzas buvo teisia-

— Internal Revenue Service 
jau paruošė išsiųsti 89.8^ Tnili j&r 
nams mokesčių mokėtojams 
1980 m. formas. Praeitais metais

šeštadienis pirmadimis - SaturdariMonday, December 27-29, 1980

F ' ~
Pasnigus sniegui, Colorado kalnai 

prigužėjo čiuožikų.

— Kubos komunistų partijos 
konvencija perrinko F. Castro 
5 metams partijos pirmininku. 
Į politbiurą paskirti trys nauji 
nariai. Castro savo kalboje pa
reiškė, kad jei JAV pultų Kubą, 
ji prarastų daugiau kareivių, 
negu jų žuvo Antrame Pasauli
niame kare. Jis pripažino, kad 
pastaraisiais metais 100 tūkstan
čių kubiečių kovojd Angoloje ir 
Etiopijoje.

Paskutinėmis dienomis iškri-tp 'daug sniego Indianoj, Michigan?, NVis 
consine ir Illinois valstijoje.' Šįmet Kalėdos buvo tikrai baltos. ...

— Popiežius Jonas Paulius II 
Romoj Kalėdų dieną pasakė 
kalbą 100,000 miniai ir tikin
čiuosius pasveikino -12 kalbomis. 
Lietuvius pasveikino' lietuviškai.

— Federalinė valdžia pasky
rė 1. 4 milijonus dolerių įvai 
rioms organizacijoms kovoti su 
vaikų lytiniu išnaudojimu ir por 
magrafijos įtaka.

— JAV Apeliacijos teismas 
Washingtone nusprendė, kad pi
liečiai gali skųsti policiją už ne
kreipimą dėmesio į pagelbos 
šaukimus.

pa; ir LIETUVIŲ BENDRUO
MENE, kurios rankoms VLIK AS 
pavedė išeivių tautiško išsilaiky
mo ir su juo susijusius rūpes
čius. Šių pagrindinių keturių 
veiksnių pastangos yra speciali
zuotos atskiromis sritimis, bet ; 
jos neišvengiamai remiasi tik- 
vienos lietuvių tautos nariais -ir t 
jėgomis. Kol yra viena lietuvių 
tauta, tol visi' pagrindiniai lie
tuvių veiksniai privalo dirbti dar 
noje vienas kito pastangas rem
dami ir siekdami pagarbos vie
nas kitam ir juose dirbantiems. 
Jeigu šių keturių veiksnių tarpe 
kyla nesantarvė, kaltę reikia 
skirti ne struktūrai, bet veiks
nių vadovams, tai yra, atski
riems žmonėms.

Pastaraisiais metais išryškėjo 
tam tikra nesantarvė taip PA
SAULIO LIETUViŲ BENDRUO 
MENE, kurios rankoms VLIkas 
reikia paskaityti PLB organą 
“PASAULIO LIETUVĮ” prade
dant 1979 metų pradžia šiam teL 
gimui patvirtinti. Kaip jau sa
kyta, skirtumai tarp PLB ir 
VLIKo yra darbo pasiskirstymo 
sampratose. Esmėje,- nurodyta 
keturių pagrindinių veiksnių san 
tvarka remiasi federatyvine vie
nam tikšĮūiSį?-; LIETUyM.._ĮR 
LIETUViViTĄ^AI — 
čių veiksnioj sisteįna..ši sistema 
yra istorinę, i? • ji riko WLIKui 
kuriant ir? vystant "KRAŠTŲ. 
LIETUVIŲ. BENDRUOMENES 
ir PĄSA^BMįĮSitlfyKŲj

— Nepartinis 5 asmenų komi- j 
tetas sudarė infliacijai mažinti j 
plana. Jame sakoma, kad reikia! 
sumažinti bent 2?» federalines 
išlaidas ir 1982 m. subalansuoti a 
biudžetą be deficito.

čių apskritai LIETUVOS POLI
TINĖS' BYLOS pastangų ir VLI
Ko rolės jose atžvilgiu-

VLIKas, kaip visi žmonių jun
giniai, yra tiek pajėgus, kiek pa
jėgūs yra jam ir jame dirban
tis ir kiek glaudžiai šie dąrbįnin 
kai .sugeba tarp savęs ^bendra
darbiauti. O.' Į

Pats VLIKas, kaip vardas nu
sako, yra KOMITETAS,-?kurio 
pareiga yra tarti, derinti, skatin
ti pastangas ir laikyseną LIETU
VOS RESPUBLIKOS ir LIETU
VIU TAUTOS reikalais. VLIKo 
nutartus darbus vysto; ir vykdo 
ne KOMITETAS, bet žmonės. 
Šis ;darbas yra daugialypis, todėl 
jame gali ir turi dirbti įvairių 
specialybių žmonės.

Kiekviename darbe yra trū
kumų. Jų yra ir VLIKo pastan
gose. Pirma, dirbančių galėtų 
būti daugiau. Antra, dirbantieji 
galėtų rodyti daugiau asmeniš
kos iniciatyvos ir nelaukti dar
bo-“užsakymų”. Trečia, valdy
boje yra vietos referentams spe
cifinėm pareigom ir darbo ga
limybės yra ribotos tik pajėgių 
savanorių ir lėšų prasme.

VLIKas yra vienintetlis veiks
nys, kuris rūpinasi išskirtinai 
LIETUVOS VALSTYBĖS ir 
LIETUVIŲ TAUTOS reikalais. 
Laisvajame pasaulyje savo sri
tyse dirba dar trys svarbūs vei
ksniai:; LIETUVOS DIPLOMA
TINĖ TARNYBA; kuiA savo ga
limybių plotmėje ribojasi LIE
TUVOS RESPUBLIKOS ir jos 
PILIEČIŲ reikalų atstovavimu; 
BENDRAS AMERIKOS LIETU 
VIŲ FONDAS, kuris pasaulinė
je plotmėje rūpinasi lietuvių šal-

amziaus.
Vo^erijėS^povandeninio laivy-j ir laike Pirmojo Pasaulinio karo j prašyš Dievą 
ho^ūriarrr vadovavo. Vėliau jiš j vadovavo povandeniniam laivui,-} bombų 

__ i-.--4.-_ r v.______ i- x___ Į... '

NENORI MOKYTO IR PER. 
MOKYTO STUDENTO

CHICAGO, Ill. — Joseph 
Choss baigė kolegiją ir univer
sitetą, bet negali rasti darbo. Jis 
jau ištįsus metus eina iš vienos 
įstaigos į kitą, bet darbdaviai 
vis-jam neigiamai atsako. Jis 
suteikė. žinias virš 100 įstaigų 
ir privačių savininkų, bet visur 
jam buvo atsakyta neigiamai.“

Vienon vieton jis nuėjo su de
šimties metų dukrele. Ten jis 
atliko reikalingus formalumus 
ir suteikė reikalingas žinias- 
apie save ir savo dukrelę. Apli
kacijoje jis pažymėjo, kad jam 
dar reikės padirbėti 6 mėnesius 
filosofijos daktaro laipsniui 
gauti. ; Iš pasikalbėjimo atrodė, 
kad "Tą darbą jis beveik galėtų 
'Sūnli, bet ir čia jam neigiamai 
•buya atsakyta.

Pasirodo, katf darbdaviai ne
mėgsta labai mokyto darbinin
ko, ir visai nenori permokyto.

KALĖDOS LENKIJOJE
VARŠUVA — Pirmąją Kalė

dų dieną sostinės televizija per
davė popiežiaus Jono Pauliaus 
II kalėdinį pranešimą lenkų tau
tai. Jame popiežius pareiškė vil
tį, kad Lenkijoj bus taika ir ra
mybė.

Lenkijos primatas kardinolas 
Stefan Wyshinski laikė mišias 
Varšuvos Šv. Jono katedroje. Jis 
tikintiesiems pareiškė, kad len
kų tautą yra gyva ir tokia liks, 
bet tam reikia Dievo pagelbės-

konai senatoriai nenorėtų, kad
sen. Charles Percy būtų paskir
tas Senato užsienio komiteto 1 net 7% formų buvo klaidingai
pirmininku. užpildyti}.

KALENDORĖLIS

Gruodžio 27: Fabijdlė, Jonas 
Ap., Eglė, Dautartas.

Gruodžio 28: Nekalti berne
liai, Vyga, Elma, Rimas, Vėl- 
butas.

Gruodžio 29: Agapė, Tomas, 
Gajutė, Linksmutis.

Saulė teka 7:17, leidžiasi 4:27.
Oras šaltas, gali snigti. ,

ti reikalauląnttpąkbusnuirid. yĮėį 
nai centralizuotai-PLB valdy
bai? Tokios centralizacijos. nepa_ 
siekė -nei prezidento- A. ' Smeto
nos valdžia-Lietuvoj e.jos nesie
kė nei trisĮkart-didesnįs.ųž JAV 
LB buvęs Susivienijimas Lietu
vių Amerikoje, jos nesiekia po
grindžio darbininkai okupuoto
je Lietuvoje, ir prieš ją kalba 
visuomeniška patirtis ir. logika. 
Nejau, nuo totalitarinio komu
nistų partijos ’ režimo pabėgę 
lietuviai nori patys sukurti to
kią pavojingą Ir nepastovę siste
mą laisvajame pasaulyje? Lie
tuvos pogrindžio akyse centra
lizacija yrą lengviausiai infil
truojama ir sunaikinama.- Tas 
pavojus yra''irisvetur gyvenan
tiems. (Nukelta į 6-tą puslapį)

gyventojai ryšis pastoti kelią 
Sovietų karo jėgoms.

Sovietų karo jėgos buvo už- 
-inusios veik msus Afganistano 
kalnagūbrius, bet privalėjo 
trauktis žemyn. Rusai užėmė 
ūsas svarbesnes sankryžas ir 
Kalnų k. liūs, bet dabar paaiškė
jo, kad neturi pakankamai ka
rių užimtoms pozicijoms gir.fi. 
I'eko siųsti į Afganistaną nau
jus ginklus, nes tankai Afga
nistane neištinka. Tankai su
gadino visus svarbesnius kelius, 
už tai dabar rasai privalo nau
doti malūnsparnius ar lėktuvus 
kariams pervežti.

Rusai permetė į Afganistaną 
dar dešimt tuksiančių jaunų 
karių, tx t jų neužteks. Jie ne
pajėgia nuginkluoti afganista- 
mečiū, besiginančių m odernia i s 
ginklais. Egiptas oficialiai skel
bia, kad jis ginkluoja Afganis
tano kovotojus už savd krašto 
nepriklausomybę.

KOVOJANTIEMS AFGANISTANIEČIAMS 
REIKIA DAUGIAU MODERNIU GINKLŲ

SADATAS KELIA VIEŠUMON MASKVOS MELĄ 
IR“. KOVOTOJAMS VIEŠAI TEIKIA PARAMĄ

KAIRAS, Egiptas. — Prezi
dentas Anwar Sadatas ketvirta
dienį pareiškė, kad Egiptas siųs 
daugiau modernios karo medžia
gos į Afganistaną, kad kovojan
tieji afganistaniečiai galėtų grei
čiau atstatyti savo krašto nepri
klausomybę. Prezidentas anks
čiau viešai buvo pareiškęs, kad 
už savo' krašto laisvę kovojan
tiems būtinai r&ikaling^ viso 

į demokratinio pasaulio parama.
Jis pabrėžė, kad Sovietų Sąjun
gos vyriausybė, laužydama 
anksčiau duotus pažadus, siun
tė i beginklį kraštą savo gink
luotąsias pajėgas.

Prieš metus Pakistane susirin
kę musulmonų valstybių atsto
vai pasmerkė Sovietų karo jėgų 
įsiveržimą į Afganistaną ir 
kvietė visus musulmonus padėti 
afganistanięčiams vesti kovą, 
prieš Sovietu karo jėgas. Prezi-

prezidento pasmerkimą tokio 
Įsiveržimo ir pareiškė, kad 
Egiptas siųs dar daugiau moder 
nios karo medžiagos į Afganis 
taną. Sadatas gruodžio pradžio- 
jė.-pareiškėį kad jis padeda Af
ganistano kovotojams, bet da
bar jis pažymėjo, kad siunčia 
daugiau, ginki ų.

Egipto prezidentas Sovietų 
galybę labai gerai pažįsta ir ži
no, ko rusai siekia. Naseris, be 
sugindamas nuo Izraelio, tikė 
josi gauti iš rusų karo medžią 
gos ir gerų ištikimų patarėjų, 
bet kai įsitikino, kad sovietinia: 
patarėjai. ragino. karius sukilti 
prieš karininkus, tai jis įsakė 
rusams tuojau išsikraustyti. 
Vietoj kovos, rusai pamažu išsi
kraustė iš Egipto. Sadatas įsiti
kino, kad Sovietų karo vadovy
bė buvo neištikima Egiptui. 
Rusai turėjo modernius ginklus 
ir patyrusius karius, bet rusai 
nedrįso pakelti rankas prieš 
egiptiečius.

Sadatas, vykdydamas Islama- 
bade musulmonų paskelbtus 
nutarimus, teikia paramą rusų 
užpultai afganistaniečių valsty
bei, nes rusai nepajėgs pavergti 
Afganistano, jeigu musulmonų 
valstybės padės kovojantiems 
afganistanięčiams.

Kelios arabų Valstybės yra 
priešingos prezidento A. Sadat< 
įasirašytai sutarčiai, kuri siekia 

Egipto ir Izraelio taikingo su 
gy’venimn. Tos pačios valstybės 
nenori, kad Egiptas rodytų ini- 
eiatybą Afganistano gelbėjimo 
atžvilgiu.

Sovic’u valdžia niekur nesi
veržia, kur maršalai abejoja lai 
mėjimu. Jeigu jie būtų žinoję, 
kad Afganistane bus toks griež
tas pasipriešinimas, tai jie var
gu būtų besiveržę j tą šalį. Jie 
ketverius metus dirbo, kol pa
ruošė dirvą ih važi jai. Jie apskai
čiavo, kad Amerikds prezidento 
rinkiminės kampanijos laiko 
larpls yra pats geriausias inva- 
zijos momentas, bet nesuprato 
prez. Carterio charakterio. Jie 
nemanė, kad prezidentas užims 
tokią griežtą pozicijĮ, o kfaite

Inž. L. Griniaus pranešimas VLIKo seimui
(Pranešimas skaitytas Toronte, Kanadoje, 1980.XII.13 dieną)

“šeimą ištikusios tragedijos pa
sėkos neleidžia mari šiame sei
me dalyvauti. Tebūnie man 
leista patiekti šį sveikinimą VLI 
Ko SEIMO prezidiumui, atsto
vams ir svečiams raštu.

Mano pranešimas yra trum
pas: kaip 1979 metais, taip ir 
1980 metais, mano pastangos ir 
dėmesys lietė beveik visas VLI
Ko VALDYBOS vystomas sritis., 
Laiko atžvilgiu ši savanoriška 
talka prilygo ar gal net ir virši
jo praeitų metų įsijungimą. Jei 
VLIKo VALDYBOS pastangos 
1980 metais buvo girtinos, tikiu 
galįs ir savo darbo įnašu jomis: 
pasididžiuoti. Jei buvo kas peik
tino, tuomet dalis kaltės turi fek- 
t i ir man. Tikiuos, kad VLIKo 
WALDYB0S pirmininkas dr. 
Kazys Bobelis- savo pranešime 
šiam seimui pilnai nušvies pas
tangas ir padėtį apibūdindamas, 
kiekvieną darbo sritį. . : 'p

Pranešimo viefeje©*flerėčiaii

keletą "hSrh^mškų paštaKĮ'r^ridiri

JERUZALĖ, Izraelis.— Izraė-1 da 
lio karo jėgos, saugojančios visą j 
Izraelio ginkluotų pajėgų užim
tą arabų teritoriją, nušovė pen- 

mąs karo nusikaltėliu teisme už-kis palestiniečius, bandžiusius 
nusikaltimus taikai. Nuteistas! iš Libano’ pereiti sieną ir įsiverž- 
10 metų kalėjimo^ bausmę atli
ko 1956 m. Spandau kalėjime, 
esančiame vakarų Berlyne. Teis] Jin grįžo buvęs miestelio meras 
neaiskinosi, kad jis vykdė įsa--Karim Chalaf. Prieš keturis 
kymus. Doenitzas Vokietiją vai-; mėnesius jis pradėjo vesti griež
lė tik 23 dienas. Pasirašydamas! (esnę kovą su izraelitais. Susi- 
su alijantais. kapituliacijos do-'r^nijino metu Izraelio sargai mui 
kumenta, jis įtaigojo kariauti su, sūnijai sužeidė merą Chalaf. 
Sovietų Sąjunga. - ' ; I.[

Adm. Kari Doenitz gimė 1891 į jas jjs nepanoro gydytis Izrae- 
i lio ligoninėse. Jis išvažiavo j už- 
I sienį gydytis ir jam buvo mi- 
; plautos abi ko j ds.

Ketvirtadienį jis grįžo į Ra- 
; malia miesteli. Vietos gyvento- 
• jai parvažiavusį merą ant ran

kų įnešė į miestelį. Šia proga 
į Rainalią norėjo įsiveržti penki 
palestiniečiai, bet jiems nepavy
ko. Jie buvo nušauti.

— Kinijos partijos vadų teis
me biivęs Mao Cetungo politinis 
sekretorius ir patarėjas C. Bodą 
prisipažino kaltu ir prašė par
tijos pasigailėjimo. Buvęs Kiųi- 
jos kar-p aviacijos viršininkas 
\Vū Faksian prašė teismo' duoti 
jam progą atitaisyti savo klai- 

pradėti iš naujo tarnybą.

Indianos Standard Oil 
bendrovė paskyrė .$5.1 bilijono 
naujiems naftos ląukų ieškoji
mams visame pasaulyje, šįmet 
tam reikalui jau buvo paskirta 
4.2 bilijono dolerių.

— Maskvoje penki žydai no
rėjo pagrobti lėktuvą ir išskris
ti į užsienį, bet jiems nepavyko. 
Jie buvo suimti ir atiduoti teis- 

Jie turėjo išvežti devynis 
Ziono šalininkus. Policija tuos 9 

Jam teko operuoti peršautas ko- j paleido, bet sulaikė penkis “di- 
!-1 sidentus”.

m. rugsėjo 16 d. Berlyne. Tėvas“ lankys "Guamo salą, Filipinus ir 
buvo optikos reikmenų gamty- j Japoniją. Popiežius aplankys 

j burgo ligoninėje mirė admirolas j bos inžinierius, motina mirė jam i imperatorių Hirohito ir laikys 
j Kark Doenitz. sulaukęs 89 metų; esant 4 metų. 1910 m. baigė Im-I mišias Nagasaki mieste. Jis mel- 

Velionis buvo kūrėjas’ peratoriaus laivyno akademiją! sis už čia žuvusius ir sužeistus, 
jį kad atominių 

sprogimų daugiau iie- 
Filipintrose popiežiuj, ajp- 

i laivų vadu. 1935 m: Hitleris jį! lankys aštuonis miestus. To ke- 
i paskyrė povandeninių' laivų va-1 Lionė sutampa-šu; Manila’s arki- 
, du ir pavedė atstatyti jų laivy-.Į .diecezijos 400' metų sukaktimi;

na. ' A
Vokietijos laivyno jūreiviai ir 

vadai labai gerbė adm. Kari Do- 
enitzą, ištikimai pildydami jo 
įsakymus- . .
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šiene Skyrius nedidelis, pasakėf teisinė visos tautos atstovybė.

(Nukelta į pen’ tą puslapį)

IR

pir-
ir

— $25 vertės čekį.
Melrose Parko apylinkės pra 

'nešimą padarė pirm. A. Rep-

Daugumos nuomonė buvo, kac 
Reorganizacine L. Bendruome
nė 'laikosi Lietuvių Chartos. kui

e < t >. f. £
L s

nuotraukų. ’. *
Al. Kačinskienė patejkė c.yv

rkštį: kąsmet surengia specia
lų renginį ir , gautus pinigus 
skiria ■‘Naujienoms”. Jau du

LEIDEJAS-J.A.V. LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS CENTRO VALDYBA

Raštus siusti: 1616 So. 49 Ct.. Ck

(cetų. Gaivink ir stiprink juoe 
visus savo malone, kuri tartum 
upės srove plaukia iš Tavo Sū
naus Kryžiaus.

PRESTAU, pasigailėk mūsų 
broliu ir sesių Tėvynės vergovė
je esanč.ų. Neleisk, kad juos sek 
tu einančius i Tavo šventoves, 
pavergėjo samdomų tarnų pik
tos akys. Jų nekaltintų ir neteis
tų dėl neištikimybės ateistiniam 
komunizmui.

KRISTAU, leisk jiems švęsti 
laisvoje Tėvynėje religines ir 
tautines šventes, laisvai skelbti 
žodžiu • ir spauda savo .tikėjimo 
tiesas, ir ugdyti jaunime amži
nus tautinius idealus.

KRISTAU, suteik jėgos, drą
sos ir ištvermės pogrindžio spau
dos leidėjams. Suteik jiems karit- 
rybės ir dvasinės stiprybės, kad 
nepalūžtų vergijos priespaudoje 
ir būtų ištikimi Tautos fizinių 
ir dvasinių kančių liudininkai.

KRISTAU, išgirsk šią mūsų 
gilaus ilgesio maldą. Sujunk 
mus visus vienybės,' ir broliškos 
meilės ryšiais. Laimink jtnūsų 
pastangas veikiau prikftihfi Lie 

Sibiro ir išlaisvink juos ir iš ka- tuvai LAISVĘ. Amen.

(Perskaitė kan. V. Zakarauskas R. Liet. B-nės Tarybos 
ir apylinkių atstovų suvažiavime 1980JXIL13 d.

DIEVE, mūsų Tauta vergijo
je! Ji, kaip ir Rūpintojėlis, ry
mantis prie Lietuvos kryžkelių, 
erškėčių vainiku apvainikuota, 
tyli, nuplakta, jos fizinės jėgos 
kardos išsemtos

VIEŠPATIE, šiandien mūsų 
Tauta bežadė, tyli, ji Kristaus 
kančios dalininkė. Bet mes Ta
vęs. Dieve, ilgesinga malda mal
daujame, kartu su visa krikščio
niška Bendrija, pažvelk į mūsų 
Lietuvą, vergijos priespauda 
prislėgtą. Suteik ten. mūsų bro
liams ir sesėms ištvermės, kurie 
persekiojami dėl Tavo Vardo, 
persekiojami dėl to, nes jie myli 
savo Tautą, jie aukoja savo kan
čias net ir gyvybę, kad jų Tėvų 
žemė būtų laisva.

Atverk, VIEŠPATIE, kalėji
mu duris, aplankyk ten tuos 
mūsų brolius ir seses, kurių ran
kos kalimo pančiais surakintos, 
bet T’u. Dievp, jų,širdies meilės; 
ir meilė# savo Tautai joks tiro
nas negali nuslopinti. Pasigailėk 
tu. kuriuos budeliai kankjnąi h 
rrirtin pasmerkia. Grąžiilk, Vieš
patie. ištremtuosius iš tolimojo

A. BERŽIENĖ

R. Liet B-nės tarybos narių ir apyl atstovų 
suvažiavimas praėjo darbo-darnos dvasioj

R. L. B. suvažiavimas įvyko duoti žalių šviesų. Deklaravo 
,1980 m. gruodžio mėn. 13 d. 
Tautiniuose namuose, Chica 
go, Ill. :

T - ’t Prisnninr ir Reorgamzaciiu's L.Bendmo
ment's suvažiavimo ryta Tau-? 
tiniai namai jau nuo prošvi-l 
cio bruzdėjo, tarsi bičių avi
lys. Kaip paprastai^ pirmieji 
a t vyk o tolimi a u šia gyve n a n- 
tieji, tai dr. V-al. Plioplys, Rut
kauskas, Tikuišis, P. šernas, iš 
Rockordo. Neužilgo šiuos at
sivijo ir atstovai iš East ChL 
cagos, tai ponas Ciurinskas su 
būriu aktyvių apylinkės vei
kėjų. Visi suvažiavusieji šven
tiškai nusiteiktu pakiliomis

kad Reorganizacinė Behdruo- 
nienė rėmė ir ateityje reint 
ALTo ir VLIKo ' pozicijas.

BALFą, kvįett 
visus •!* šią instituciją visoke 

i riopai remti moraliai ir finan 
sįniai. Suvažiavimas jo kalbt. 
Užgyrė skardžiu plojimu.

Amerikos himną sugiedojo 
ir Lįetuvcs himno giedojimui 
vadovavo sol. Ir.Petrauskienę. 
Invokaciją sukalbėjo kan. V. 
Zakarauskas, jo pasakyti žo
džiai buvo ne tik religinės, be 
ir gilios tautinės miulies. Ka
nauninko religinė-tautinė ntal 
da bus pateikta spauda] atski

dvasinėmis nuotaikomis, tik ir j ru rašiniu. Tylos minute pri 
dalinosi Įspūdžiais, žinivįnis. 
iš kultūrinio, politinio gyveni
mo. Salėje vyko skubūs pasu 
ruošiamieji darbais vyrai kė
des, stalus statė, moterys juo> 
<knge, tautinėmis juostomas 
puošė ir 1.1.
Suvažiavimas prasidėjo, kaip 

ir buvo pažymėta, programoje 
ir spaudoje skelbta, 10:30 vai. 
ryto. Užsiregistravo ir suva
žiavime dalyvavo (>(> atstovai 
įr 10 svečių.

Su v a ži a v i m a a t i d a r ė T a ry- 
bos prezidiumo pirmininkas/ 
A. Juškevičius, jo kalba buvo 
trumpa, bet giliaprasmė ir ka
rišku, ryžtingu tonu pasakyta. 
A. Juškevičius Įspėjo, kad Lie
tuvos < kūpamo agentai ir jų 
patikėtiniai nepaleidžia išei

vijos iš savo budrios akies 
žvilgsnjo, visokiais maskuo
tais būdais knisasi į išeivijos 
oragnizajfijas, veda skaldo
mai’ <larl>n, griauna veiksnius. 
VLIKa, ALTų, nepalieka ra
mybėje ir BALFo, jiems rūpi 
ir šių institucijų sunaikinti. 
Rodin s agentai, bendradar-j 
biautojai, akiplėšiškaj brau- 
jasi į patriotines organizaci
jas stumia kRik patriotas ves

siutinti, pagerbti organizaci- 
jos. mirusieji nariai. Tarybs 
prezidiumo pirmininkas suda: 
rė ir suvažaivimo vadovybę: 
garbės, darbo prezidiumą ir 
paskiras darbo komisijas.

Suvažįavimo garbės prezi
diumas: M. Rudienė — BAL
Fo direktorė, kan. V.Zakarau- 
skas, dr. Z. Danilevičius, dr. 
Vyt. Dargis, dr. Vai. Plioplys, 
dr. Vyt. Balčiūnas, E. Miku 
žiūtė — AJLTo atsl< vė. Inž. D. 
Adomaitis, A-. Kučys — V AR. 
PO redaktorius.

Darbo • prezidiumas: Ig. 
rauskas ir K. Rutkauskas 
nininkąi, L, Dubauskienė 

D. Liępienė — sekretorės.
Re<^<traciji>s komisija;

Kuulėnienė, St.Prančkevičius, 
A. Abraitjs.

Spaudos - informacijos ko
misija: Z- Juškevičienė, A. Juš 
kėniu, A. Meškys. V. Prūsas, 
K. Povilaitis, A. Tautkus, J. Ti
jūnas.

’ITadicinių kūčių vakarienės 
rengėjis: Z, Juškevičienė, A. 
Repšienė. <

St’VĄ ž IA VIMĄ SVEIK INO
■ ŽODŽIU:

‘M. Rudienė Ralfo 
tt”»'-. sveikindama sm-1 
mą? padarė užtarnautą

< x TTiibi
Redakcinė komisija: ST. JUŠKĖNAS, A. PLEŠKYS, A. REPŠIENĖ, J. VAIČIŪNAS

kančių narių. Yra ir ne maža 
tyliai pritariančių reoganiza- 
cinės Liet. B-nės veiklai.

Apylinkės veikla aktyviai 
vystoma: yra sutelkta nema
ža pinigo ir padaryta stambių 
aukų. Aukos paskirstytos se
gančiai: “Naujienų” dienraš
čiui duota $125, Cicero Litua
nistinei mokyklai — $100, Sa
vaitraščiui “Sandara” — $50, 
BALFui — $25, Chicagos AL
To skyriui — $25, Sibiro kan
kinio J. Kreivėno knygai iš
leisti — $25. Yra paskirta keli 
šimtai dol. ir centro valdybai, 
paskirti pinigai bus greit atsįų 
sti. Už tokią aktyvią veiklą ir 
dosnumą pirmininkas susilau
kė ir didelės, šiltos padėkos— 

; ovacijų. ;
Tikuišis iš Rockfordo apyl.: 

Apylinkės veikla -aktyvi, vysto 
3je tik tiesioginę Bendruome
nės veiklą, bet plačiai patar
nauja ir vielos lietuviams: kas 
"savaitę organizuoja - praveda 
lietuviška3 pamaldas. Iškvie
čia lietuvį kunigą iš Chicagss 

Z. Jųškeyieieąė, R.Bmės.ir jam apmoką kelionpinigius, 
oficiozo “yAGĘ”. . redaktorė, po ^0 jkap selųąądiehjj 
Nąųjieiių dieit^aMyjė, ‘ padarė priai reriiia '“Naujienų’? ,dieą- 
gana platų praneši m^^spaū- 
dos : iriformačijoš reikafijt.-Pa-

R. Liet. Bendruomenės Tarybos prezidiumo pirmininkas . 
A. Juškevičius atidaro simpoziumu Tautiniuose napippsc 
š.m. lapkričio mėn/9 dięną. Jis pasakė, kad pavergta teiita * 
skaudžiai pergyvena- išeivijos tarpusavio; nesaritaikašMr 
prašė pavergtos tautos laisvinimo reikalą statyti aukšliu- 

siauro partinio; intereso. L

bą bendradarbiautojams: Visus poros dienų jis su V<. Dar- 
ėia esančius sveikinu, tik ųė: giū vykstą į? Si. * Peterburgą; 
bendradarbiautojlis! Suvažia-į įsteigti nauja apylinkę;'Be t»,- 

, yra' ruošiama 'dirva ■ kiĮy' apy
linkių stei^inąi. \SuviMavi- 
inas šją žinią priėmė ėntuzia- 
stjngąi. - v\

vimas garsių ir skardžiu plojię 
mu pritrė poniai' Rudięitei, —. 
užgyrė jos padarymą pastabą 
politiniams pasiklydėliams .

Kiti sveikintojai:’ E.- Mikū-^ 
žiūtė —,yVLTg. 
nijimo va/du,’ A_ Kūčys^-Vaij-' 
pihinkų filisterių, K. Povilai-; 
tis — Darbu federacijos/ V_> 
Prūsas —savaitraŠčjo'“Sandą-’ sakė, kad” yrą 'sudarytas '' spe

cialus. Leidinių: Momįt^aš. šįo 
komiteto uždavinys- rinkti'—- 
grupuoti periodikoje • ptrsitąi-' 
kiiisius straipsnius!., demaskuo
jančius, atsklėf^iįnčiųs L-B- 
nėš -vadovų ir bendradarbiaus 
tojų skleidžiamą melą, apgau
lę ir tokių straipsnių rinkini 
'išleisti atskiriu leidiniu, ? tiksli! 
kuo plačiau, ihorinuotj visųo< 
nienę apie- išeivijos organiza. 
cinės veiklos f ak tina padėtį. 
Surinkta ir spaudai parengtą 
L. Bendruomenės skaldymo ir 
skaldytojų dokumentinė me
džiaga. Išleista — platinama, 
didelė inormacinės reikmės dr. 
Z. Danilevičiaus skaityta pa
skaita, tema: “JAV’ Reorgani
zacinės Lietuvių Bendruome
nės Vaidmuo- Dabarties Lais- 
vįnime Veiksnių situacijoje”. 
Redaktorė prašė apylinkių vai 
dybąs kuo dažniau, ir plačiau, 
rašyti apie veiklą ir kuo dau- 

j giau si ųs ti veiklos gj*vėn into.

ra*?,. -A. Pleškys — Chicagos 
Spaudos klubo, J. Balčiūnas—. 
•’Laisvosios Lietuvos” - savaite 
rašėio* A.; Juškėnas ‘,NauJ 
jienų” dienraščio, ; P. šernas 
Rockfordo ALTo skyr. vardui

Suvažiavimą sveįkino apy* 
gardus ir apylinkių pirminin
kai, dauguma jų įteikė ir čekį' 
centro valdybai, kiti pažadėjo 
vėliau prisiųsti. . ■ -f

Raštu sveikino: Lietuvos Gė 
neralinė konsule. J. Daužvar-' 
dienė, dr. P. Atkočiūnas—Ci
cero ALTo skyr. vardu. A. Vi3 
■iiišis . L.K.1). Są-gos, K. Pp- 
cius* — Vilties draugijos. J. 
Smailys — Nebraskos valstijos 
Reorg. Liet. B-nės idėjos lie
tuvių vardu. Sveikinimus per-' 
skaitė A. Repšienė, Tarybos 
sekretorė. -

Praeito suvažiavime protoko
lą perskaitė suv. sekn-torė D. 
Iricienė. Protokolas parašy
tas išsamiai, vaizdžiai. Suvažįa-.j 
vimas protokolą priėmė su ma 
ža pastaba, liečiančią A. Bru- 
sokienės pranešimo reikalą.

Dr. Plioplys kalbėjo temą: 
“Amerikos lietuviu bendra pa
dėtis”. Paskaitininkas atskleį- 
lė šių dienų amerikinio gyve
nimo pusią ir paliko klausy
tojui jį prisitaikytį .ietuviš- 
ikam gyvenimui. Paskaitinin
kas susilaukė klausytoj.! rei
kiamo įvertinimo. į adčlcos 
plojimų.

VEIKLOS PRANEŠIMAI

Veiklos pranešimą padarė; 
larylxs prezidiumo pirminin
kas - A. Juškevičius. Centro 
valdybos pirmininkas — dr.; 
Vyt. Dargis^ kuris pranešima 
baigęs padarė ir i-įtutu paita-

Bendruonienės vado- 
jų dukroms: “UB.nės: 
dukros lankosi ok\i- 
Licluvojc. liaupsina

SVEIKINIMAS
Kalėdų švenčių ir Naujųjų 1981 Metų proga, Reorgani

zuotos Lietuvių Bendruomenės vaddvybė nuoširdžiai sveikina 
seses, brolius, esančius Sibiro taigose, rusų-komunistų kalėji
muose, okup. Lietuvos pogrindžio veikėjus, nešančius sunkią 
vergijos naštą, ir išblaškytus po visą laisvąjį pasaulį.

Sveikiname Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto, - 
Amerikos Lietuvių Tarybos, BALFo vadovybes; R. Lietuvių 
B-nės, Apygardos, Apylinkių, Seniūnijų valdybas, nares bei 
narius ir jų šeimas.

Linkime linksmų, nuotaikingų švenčių ir geriausios sėk
mės pavergtos Lietuvos laisvinimo veiklos baruose.

Vieningi mūsų darbai, ryžtas ir ištvermė teguodžia, ie- 
mažina pavergtos tautos kančias, stiprina laisvės ilgesį ir su- . 
teikia vilčių sulaukti išauštančio Lietuvos laisvės ryto.

R. LIET. B-NĖS VADOVYBĖ

KLAUSIMAI—SUMANYMAI

Teiraujasi, ’ kaip, kokiame 
stovyje yjęa L -Bendruomenės 
užvesta bvla civiliniame teis-: 
me, prieš Reorganizacinę, At
sakymą davė, platų paaiškini- 

Mętui. kaip “Naujienoms” pa- j hl® padarė C. V. pinhininkas, 
©siunčia po $500. Pirminiiikast dr. . V. Dargis. Pasakė, kad hy’- 

. įteikė čekį ir centro valdybai
$300. ‘ ■

svarstė -X ją ’atmetė, 
tneshysis teismas buvo nepada
ręs bylos sprendimo.. Iš šio 
pranešimo susidarė vaizdas, 
kad čia vyksta manipuliacija 
ir aišku, kas ją vygdo. Taip 
pat yra suprantama kad to- 

. . . . . , . .. . manipuliacija yra iškaštin-
Trjotinę spaudą ir radiją, biamį ga įjr. Plioplys taip ir pasa- 
rė.ikalui yra paaukoję tik šiė-jkė;. “Barzdukinės Bendruo- 
,met jau $600. J, Bągdžius, apylmen<ts žmonės gerai žino, kad 
linkės vardUj įteikė centro vai* jje §jos bylos niekad nelaimės, 

,r asnien^^ tai jų advokatai ir vilkina šios 
bylog sprendimą.

Keltas klausimas, darytas 
pasiūlymas, kad VLIKas, kaip.'

y.ęiklą. Pranėšimą padarė- vi- 
įčep. J. Bągdžius. šios apylin
kės veiklos praenšimas taip 

,paž buvo, turiningas atliktais 
rdąrbais.ĄpyĮinkė aktyvia! vei 

kia* telkia pinigą . ir gausiai 
aukoja, ypač stipriai remia pa

Smilgys, revizijos komisijos pir- 
hiin. perskaitė revizijos aktą, 
pasidžiaugė, kad fiuansipė at
skaitomybė yra pasigėrėtinai 
vedama: yra visi pajamų—-iš
laidų pateisinamieji dokumen
tai ir pačios -knygos vedamos 

; tvarkingai. ' . ’,

CHICAGOS'APYGARDOS 
APMJNKIĘ V EIKIAIS 

PRANEŠLYLVI 
' * ' / L f

Vac. Prūsas, pirm., Dubaus
ko įgaliotas, padarė Chicagos 
apygardos Iriiuipų pranešimą. 
V. Pocius — Brighton parkoj drauge
apylinkės: nariu i ra, veikla 
vystoma. St. Pranccvičius — 
Cicero apylinkių •

Yra įkurta - yeikiti LitiUMj- 
stinė mokyki^ kurią . lanko 
mišrių šeimų . vaikai. Mokyto
jauja,:’ dr. Ik. Votušieuė, L. 
Dubauskienė. Z..- Palipiricriė. 
Mokyklai velfųį. patalpas fhio- 

kuriam suvažia-
- v * . i

vąins ir 
vadovų 
puotoje 
okupanto patkėtiipus, oknpan 
to tariamus laimėjimus, o jų 
tėvai — grtjūiju VtJKę ir AI>Į 
Tų!*\ šjs pasakymai sukėlė dbt<fo Dumčius,

žiavbnas pareiškė didelę pa- 
• bendradarbiauto-• dėkų. Mokyki, globoja apylin

delio pasipiktinimo audrą, ne
apykantą
jams ir L. B-nės ivritiškai pti- Pirminiukąg vbtfL pąkvic- 
siklydusieins vadovams. ‘ J tė ir į ‘šios nidkyklos Kalėdų 

Ig. Serapinas, gecnraiinis c.;eglutės renginį.' - A
; K. ėiūrinskas East Chi- 
Icagos apylfnkės.Apyhnkė nau 

sakė: jąu paruoštą./Miya. nąjį-JsįeU1**- bet jau turi 80 rc- 
j*»^h Ir t rfcl Ti TOKtrumų i r nrifekęuj

ir priežastį, nurodė Liet. B-nės 
žmonių Re-nci B-nei priešiš
kas pastangas ir įteikė $25 
Čekį.

Kenošos apylinkės* veiklos 
pranešimą padarė pirm. dr. 
Vytautas Balčiūnas.

—• Meilė lietuviui ir Lietu
vai iš numirusių prikėlė seno
sios kartos Wisconsino veikė
jus, — taip pasakė dr. Vi Bal
čiūnas. Pirmininkas pasakė, 
kad apylinkė atlieka didelius 

4r reikšmingus darbus lietuvy
bei. Kasmet reprezentuoja lie
tuvius vykstančiame Tautu fes
tivalyje Milwaukee mieste.

Amerikai švenčiant savo 200 
mėtų sukakti, apylinkė suor
ganizavo visus Wisconsino lie 
tuvius: akb’vius ir jau įniru
sius lietuviškai veiklai ir visų 

_ > pastangomis sutelkė 
?3,(X)0 sumą, Vi šiuos pinigus 
įrengė lietuviškų sodjbą, BU- 

>ropes kaimą, vykušiaiua Tau
tų festivalyje Milwaukee ink
ste, šio įvykio {Kidnrybią ftl- 
mrts Europoje buvo parody
tas- jau 3Į> kai tų ir jį mati 
keli milijonai žmonių, o drau
ge. matė !tr išeivijos lietuvių 
jaunimą* ikaiRį tauHoius 

šokius Šį uždavinį vykdantšok ius ' šį uždavinį 
buvo sujungti ir kelių kartų 
lietuviai ir grąžinti į veiklų, 
naujai atvykusiųjų nepapras
tų mnbicijų iJ veiklos iš
stumti.

Suvažiavimas visus veiklos 
pranešimus priėmė ir pakar
totinai užgyrė.

menė nejstoja nariu į ALTą.

la iš žemesnio teisino yra pęr- 
kelta į aukštesnį, bet šis teis
mas esmėje bylos yisai ne-

Ii'-4 ja’atmetė, nes že-

skirta, švietimo jrĮą^tinės kultū
ros ugdymo ųždąyniiųi. tad RLB 
ir' nesiima; politinio uždavinio, i

J. Balčiūnas padarė užtarnau
tą priekaištą : VLIKo, ALTo 
griovėjams. Pasakė, kad jei ne 
ALTo.. .vadovybės' žmonių in
tervencija Baltuose Rūmuose, 

r tai visi lietuviai pabėgėliai iš 
Vokietijos stovyklų ir būtų bu
vę atiduoti rusams, kaip kiti 
pabėgėliai ir buvo atiduoti, pa
gal Teherano Jaltos sąjunginin
kų nutarimą:,po karo visus pa
bėgėlius grąžinti į jų kilmės 
kraštus. O dabar jie savo, išgel
bėtojus siekia sunaikinti. Pada
rytas pasiūlymas, kad .šitok.us 
negarbingus ALTo griovėjus rei
kia viešai pasmerkti ir iš orga
nizacinės veiklos visai išjungti.

Ig; Petrauskas pareiškė pasi
piktinimą jaunimu, visai nesi- 
orientuojančiu. okupantu kjąstin 
goję politikoj e ir tik gėdą daran
čiu sau- ir išeivijai. Jis pasakė, 
kad iš Petronio kursų grįžusios 
mergaitės pasisakė, kad. jos jau 
esančios katalikės!? Atseit ateis
tas Petronis sugeba, ne tik poli- 

" tiškai indoktrinuoti pas jį pa
kliuvusį jaunimą, bet ir. religi

niai gerai apšviesti ateitininkų 
jaunimą... Tai tik -juokas -pro 
ašaras! * ,

Diskusijose dalyvavo, be- anks-

turinti visos tautos mandatą 
kalbėti ir veikti, turimą man-- 
datą ir panaudotų išeivijos tėi 
sęi ir tvarkai atstatyti organi
zacinėje veikloje, imtųsi prie
monių sudrausti VLIKo, AL
To griovėjus, išeivijos skaldy
tojus į organizacinės tvarkos 
ai-dytojus, tautinės drausmės 
laužytojus.

J. Tijūnas kėlė klausimą, ko
dėl Reorganizacinė L. Bendruo- čiau išvardintų, dar šie asmenys:

-> Reorganizacines Liet. Bendruomenės vadovai ir svečiai
Iš kairės: kan. V. Zakarauskas — tarybos prez. vicepir.ni., ■ 
mokyt. A. Repšienė — tarybos" prez. sekretorė, A. Kasūlai- , 
tis — |>askaitwii<ikas, I.KI) S-g6s ' 'ūkėjas; mokyt. Ig, Sera
pinas —-■ centro valdybos generalinis sekretorius. paską6i»- 
n ink as. Stovi; dr. Vytautas Dargis — centro valdybos pifl 
naininkas. A. Juškevičius — taryiios prez. pirm., if. V. 
I^ivjllys tafybos prez. —- R LR —
Vagų redaktorė, M. (rudelis vyr. Naujienų claktorius.
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tics veiklos pnmcšiiną. Jis pa
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KADA STEIGTINAS VAD. INTER VIVOS ir VAD.
LIVING TRESTAI

Tarp gyvųjų (inter-vivos) arba gyvenimo trustas' 
yra tokia pasitikėjimo forma, kuria jūs pervedate savo' 
turimas pajamas (assents) finansinei institucijai, ku- Į 
rią jūs paskiriate patikėtiniu (trustee). Tas paskirtas 
patikėtinis gali investuoti, administruoti, laikyti, pro
teguoti ir skirstyti jūsų nuosavybę (assets). Toji finan
sinė .institucija gali apmokėti jūsų sąskaitas, patiekti 
jums ’pajamų apyskaitą ir pądaryti jūsų poilsiavimo lai- 
kotafįlj malonesniu. Patartina patikėtiniu skirti finan-j 
^nęBibsiįtuciją, neš esame tos nuomnės, kad tikipąnąsi 
jst^igą ^gąli būti< patikima. Daugelis gyvenimo (vad. 
living) 'trūstų yra atsauktini. Jūs asmeniškai kiekvienų; 
metu galite atšaukti tą pasitikėjimo sutartį arba galite į

trusto išimti kokią norite pinigųjsuĮną, .į H . = j Įj į 
i Paskirti patikėtiniai yra -apmokami-■■^Akžms' 1

ka mokėti metinį arba minimalinį ir pinigų išėnįjajo 
honorarus ir pabaigos honorarą, kai sudarytojas iške
liauja amžinybėn.- Tačiau tie honorarai yra gana maži/ ję-ĄUJOJO 
daugelis bankų ima tik JĄ % nuo bet kurios pinigų, su-1 
mOs, kurią'jūs imate iš taupymo institucijos. Jiigu

S I 
s 
I « a a 

» 4

supirkimo punktai—tąip, kad 
vietiniams . darbininkams pa
kakdavo fizinio darbo.”

■ “Kadangi ten esu gimęs, tai 
ir tokios malonios ir jaukios 
vietovės niekad neužmiršiu.”

i Esą dėl politinės priežasties 
pavarde nepasirašęs -^Ten air 
kęs koresp. autorius.

liesa, viskas gražiai apra
šyta, bet gaila, kad nieko ne
parašė apie prieš II p. karą 
gražiai veikiantį: Darbo Rūmų'.S 
kultūrinį klubą, kurį vietos'-1 
darbininkai gausiai 
ten buvo 
kursai, skaitomos 
vaidinimai ir t. t.

_ lankė; Į|
ruošianiį įąąirūs. |

paskaijos'a 
Taigi, mus‘ŪR* ' Šstebina, kad ten augęs kultu-

rinio ir švietimo židiniu Jona
voje nepastebėjo... ’Pf.'.Fab.

' JŪS KLAUSIATE, 
MES ATSAKOME

NAUJŲJŲ 1981 METŲ IŠVAKARĖSE SVEIKINAME 
ŠIO SKYRIAUS BENDRADARBIUS, POILSIN IŠĖJU
SIUS ASMENIS IR VISUS SKAITYTOJUS, LINKĖDAMI 
. VISIEMS DŽIAUGSMO, SVEIKATOS IR SĖKMĖS.

PRANAS ŠULAS IR RED. KOMISIJOS NARIAI
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ninku draugijos centras ir Či- jęs, po vienerių metų. Aš ki
tokių pajamų neturėsiu, kai 
tik Soc. See. išmokas. Ar aš 
turėsiu teise pagal SSI — pa
pildomų 
grama ? O c

gagos skyrius visais visuome
niškais reikalais spaudoje pa
sisakydavo,bet jau daugiau me
tų nė vienos sueigos nesušau
kė, jokios gyvybės ženklų ne
rodo ir. į Sovietų pilietybės įs
tatymo pritaikymą lietuviams 
nereagavo Tiktai š. m. lapkri
čio 14 d. “Nepriklausoma Lie
tuva” į Sovietų pilietybės įsta
tymo pritaikymą mūsų tautie
čiams su rinitais argumentais 
užprotestavo. Viena Čikagoje 
veikianti organizacija buvo be 
bandanti reaguoti, bet klausi
mą perdavė kitiems svarsty
ti, o ji pati iš viso nieko ne
pasakė, vadinasi atidėjo.

Pr, Petitas

apsaugos pajamų pro 
Ona. M_nė 

Gal būti, jūs galėsite 
S. Income čekius, kol 

"auti iš savo fabri-

yDAR DĖL SOVIETŲ PILIE
TYBĖS ĮSTATYMO

KL. Gal galėtumėe paaiš
kinti mūsų visuomenės aboju- 
pią — mūsų liet, organizacijos 
-—draugijos ir klubai atrodo, 

( kad nereaguoja į Sovietų Są-
Buvęs to centro tarnauto- jungos paskelbtą?, pilietybės

jas George (pavardės- neteko pritaikymą visiems lietuviams
j— imigrantams ir čia gimu. 
šiems. Skaičiau, mūsų spau
doje, kad vfena kita draugija 
protestavo, o dabar, atrodo, 
Misi “užmigo”. Gal jūs tuo 
reikalu daugiau žinote, malo
nėkite skaitytojams plačiau

DEVELOPMENT CENTRO NEGEROVĖS i
šis naujai 

nio amžiaus
j darbingiems asmenims centras

■ 7 * j vrą Kedzie gatvėj
žinybę. .Tačiau trusto honorarai yra įvairūs ir iŠ ank- Į 63 čios biznio 
što reikia aptarti. Visada jūs turite derėtis su to banko !ma, kad to centro 
Vadovybe, trustą sudarant. Jeigu jūs neturite pakan- l 
karnai pajamų už minimalinį trusto honorarą sumūkė- baldai — $300. Yra skaitykla, 
Įti,’tai nėra ekonomiška atidaryti gyvenimo (living) ^ur gaI1 ”aiIU įvairių žurnalų 
Prusto.
\ . Taip pat nepatartina .sudaryti minimą trustą su
havo giminaičiu kaip patikėtiniu (trustee). Štai kon-[ pereiti* į* kitą Kedzie gatvės 
kretus pavyzdys: į . • į pusę — į Chicagos biblioteką,
į Kartą pas vieną advokatą atėjo pagyvenusi mo-j Sakoma, kad šį centrą ank- 
■teris prašyti patarimo, kaip jai išeiti iš bėdos. Ji turėjo s^'iau daugiau pensininkai lan- 
^120,000 grynu pinigifūr-.vadinamų blue-strips -stakų. Ji •4k?’d^voJ °,.d>b.?r. pa.talPos ,llls’

4 Tnb'rvJ I n n Ir 'iTlnsi niieicL’nn/h/i«

norite uždaryti arba panaikinti šį trustą, taip pat Wri
te sumokėti 1% honoraro, arba kai pasitraukiate i am-!

teris prašyti patarimo, kaip jai išeiti iš bėdos. Ji turėjo

alidarytas vyrcs- 
žmonėms ir ne-

ėję, visaj a*'ti 
gatvės. Sako- 

statybai kai 
navusi $700,000, gi centro

bei laikraščių, žinoma, tik ang
liškų. Jei norite gauti lie
tuviška spausdini, tai reikia

tokčs. Lankytdjdi nusiskundžia 
— šiame centre nesą nė krąti- 
jo spaudimui matuoti mašinos

paskyrė savo posūni savo trusto patikėtiniu. Jis buvo 
■verslininkas, bet jam šioje srityje nepasisekė. Jos pini
gai sumažėjo iki $20,000. Ji galėjo jį traukti teisman, ką didesni Chicagos bankai ir 
bet jis buvo jos posūnis, kuris taip pat buvo spėjęs su- taupymo bendrovės 
bankrutuoti.
Į Todėl visiems patariama 'nedaryti tokių neprotin
gų paskyrimų. Jeigu darote gyvenimo (living) trustą, 
baudokitės finansinės kompanijos patikėtiniu arba trm 
^tų .departamentu, jūsų patarnavimo banku, kaip pati-j 
ketiniu (trustee). Jeigu bankas padarys kokią piniginei 
klaidą,'tai jūs galėsite teismo keliu ieškoti nuostolių 
padengimo. (Bus daugiau)

; turi ir 
taupytojai tais aparatais daž
nai pasinaudoja.

sužinoti) sakė, kad iš tos įstai-j 
gos naudą turi tik ten dirban-, 
tieji asmenys: 3 informatorės, 
registratorės ir vedėjas bei 
sargas. Jei nori tame centre 
gauti pietų, tai reikia užsire
gistruoti prieš savaitę. O kai
užsirašęs vienas pensininkas paaiškinti. Susirūpinę DP-kai 
skirtą dieną-atėjo 11 vai., tai į ATS j. likruj . m
12 vai. jam pasakė, kad pietų džioje ALTas jr ' fi._

KL. Aš greitu laiku manau 
išeiti j poilsį, nes netrukus bfr 
siu 65 m. amžiaus. Deja, aš 
numatau, kad mano Soc. See. 
pensija bus labai maža, nesne^ą. Pensininkas tvarkytojųj “ pcii31Jcl. . ... .v . kagos draugija pareiškė savo mano uždarbiai per eilę metųnorlancn Urvini tc anlret^ no ’ . * r <- cpaklausė, kodėl iš anksto ne

pasakote, kad pietų nebūsią, o 
pasakote ,kad nėra? Jis atsa
kymo nesulaukė. Tas pensi-

■ sininkas. pasakį kad YMCA beT protėrfo'Tpaudoj'ė
centro patalpose esant, seto- nepaskeIbė. Be Liet Tejsj_ 
rų valgykla kiekvieną dienai' ______ . , > -
be ceremonijų išduoda pensi-;; : y .
ninkams pietų net iki 180 per* 
ei jų... Kaimynas

protestus spaudoje. Be to Či
kagoje veikiat! Liet. Advoka
tų bei Teisininkų Lyga surin
kusi tuo reikalu nemaža me-

buvo labai maži. Iš visų paja
mų esu susitaupęs tik $3,000, 
kuriuos esu įdėjęs į kompa^ 
nijos1 pensijų'fondą. Bet iš .to 
fondo pinigų aš tegalėsiu 
gauti, kai būsiu pensijon išė-

Kl.

gauti S.
pradėsite
ko pensijų fondo pensijų. Jei-- 
gu Soc. See. įstaiga nustatys, 
kad Soc. See. čekis yra makes- 
nis, negu SSI dydis, pastarą
jį čekį galėsite gauti..

GE1RAS CHORESTEROLIS

Išspausdintos studijos kon
statavo, kad moderuotas išgė* 
rimas padeda apsisaugoti nuo 
širdies atakų ir gali būti to 
išdavoje pakylanti riba tani 
tikros “geros” choresterolio rū 
šieg kraujuje. Apie tai praneį- 
šė dr. Walter Willett New Efl 
gland Journal of Medicine. i

— Kaip tamsta gauni tiek 
daug pinigų iš savo vyro?

'■'•M-?-Visai paprastai: aš sakau-, 
jog norėčiau grįžti pas motiną ir 
jis duoda man kelionei.

: CHICAGOS KIETUVIV SUViUKIEČlU 
DRAUGIJA

Sveikina visus lietuvius
LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ 

ir
LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ
LEONAS VASILEVAS — pirmininkas 
HELEN VILKELIS — vicepirmininkė Į
EUGENIJA-STRUNGYS—nutari m ty raštininkė 
BERNICE ŽEMGULIS — finansų raštininkė 
PETRAS VILKELIS — kasininkas
ONA ŠVIRMICKAS — kontr. rašt. ir koresp.

VEDUSIŲ PORA GALI GAU
TI TIKTAI VIENĄ KARTĄ

PELNO MOKESTINĘ 
LENGVATĄ

Fed. mokesčių įstaiga pri-
,Įmena, kad vedusių pora gali 

! gauti vieną $100,000 kapitalo 
pelno' mokestinę lengvatą (ex
emption) iš pelno, kai jų na
mas yra parduotas. Nežiūrint 
kokiu dokumentu (title) rezi
dencija valdoma, kiekvienas 
suluoktinig tą nuolaida gali 
pasinaudoti, kai nuosavybė 
yra parduodama.

Tuo atveju, jei vėliau nau
jai susituokia po mirties arba 
po divorso, naujasis sutuokti
nis neturi teisės gauti naują 
$100,000 lengvatą (exemp
tion), jei prieš tai tokią lengva 
tą gavo. ,

Federalinis įstatymas leidžia 
tik vieną kartą $100,000 kapi
talo pelno lengvatą (exemp
tion) nuo pelno pardavus resi* 
denciją tiems asmenims, ku
rie yra 55 m. amž. ar vyresni.

PO LIETUVIŠKĄ SPAUDĄ 
PASIŽVALGIUS

Kanadoj išeinanti “Neprik. 
Lietuva” š.m. lapkr. 14 d. nr. 
“Ir. gera; ir blogai” skilty iš
spausdino Jonaviškio papil
domas žinias, bet gaila, kad 
tos žinios yra nepilnos.

Jonaviškis /skaitytojas, ra
dęs “N. L.” 38 nr. aprašymą 
apie Jonavą, rdšoi“Stalifl dirb 
tuvių buvo vienuolika, o. gal 
kur nors užkampyje buvo ir 
dvylikta. Kitos rūšies fabrikų 
buvot, vieną km. nuo Jo
navos URAN, degtukų fabri
kas, švedų B-vė, ir keturios 
lentpiūvės su malūnais.

Prie tų fabrikų, apylinkės 
ūkininkams buvo gero-ir gerai 
apmokamos darbo, žiemą vež 
davo iš miškų rąstus i fabri
ką, o vasarą lentas į Kauną.

Jonavoj prieš II p. karą 
gyventojų buvo 8,000. Ji sto
vėjo ant pat Neries kranto, 
prie Ukmergės plento. Susi
siekimas su didesniais miestais 
buvo geras. Galėjai važiuoti 
kaip norėjai. Autobusu į Kau
ną 
vo 
Su 
40
nuo Jonavos — 1 km.

I rytus, už 2 km- 
Šventoji, kuri įtekėjo į 
taigi ir maudytis buvo
patogu. Vanduo abejose upė
se gana sraunus ir švarus.

Be to, prie Jonavos stovėjo 
už dviejų km. plytinė, ’ kuri 
aprūpindavo vietinės apylin
kės ūkininkus plytomis. Ketu
rių klasių progimnazija, dvi

34 km. Važiuoti užtrukda-
1 vai. Ukmergė — 35 km. 
laiveliu Nerim į Kauną —
km. Geležinkelio stotis

tekėjo

gana

JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st SL, Chicago, UI

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

Atdara šiokiadieniais nuo

D. KUHLMAN, B.S.. Registruota, valattnlnlua

TeL 476-2206

SVEIKINAM “NAUJIENŲ” SKAITYTOJUS: IR BENDRADAR- 
; IR LINKIME VISIEMS 

l.Ai.MĖS NAUJUOSE
BIUŠ ŠŲ ŠVENTOMIS KALĖDOMIS 
NUOTAIKINGŲ ŠVENČIŲ IR DAUG 

METUOSE!

OFFICERS, DIRECTORS AND STAFF
Si

Mutual Federal Savings

AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO
INSURED SAVINGS ♦ HOME LOANS

2212 West Cermak Road • Chicago, Ill. 60608 * Tel.: 847-7747
INDĖLIAI APDRAUSTI IKI $100,000

OFFICE HOURS: Monday, Tuesday, Friday, 9 A.M. to 4 P.M. Thursday, 9 A.M. to 8 P.M. Saturday 
9 A.M. to 1 P.M. No Business Transacted on Wednesday.

GRETA NAMO DIDELĖ VIETA AUTOMOBILIAMS PASTATYTI
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4<jo sausio pirmos dienos 
Dienraščio kainos:

priemiesčiuose:
metams ...._______
pusei mėty ____
trims mėnesiams 
nenam mėnesiui

xitosc JAV vietose:
metams _______

pusei metų _J___
trim* mėnesiams 
vienam mėnesiui

Kanadoje:
metams ________
pusei metų __ __
vienam mėnesiui

Užsieniuose: 
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pusei metu

$45.00
$24.00
$12.00
$5.00

$40.00

spaudą ir teisę kiekvienam išdėstyti savo, mintis. Ame
rikoje net ir komunistai turi teisę spausdinti laikraščius, 
šaukti susirinkimus, bet jų idėjos neprigyja, nes žmonės 
jų dėstomas idėjas labai lengvai sukritikuoja. Užtenka 
tik paklausti, kodėl Rusijoje komunistai neleidžia krašto 
gyventojams savo mintis laisvai pareikšti, tai jie ir ne
žino, ką atsakyti. Amerikiečiai už juos nebalsuoja, jų ne- 
išrenka į seimus ir laisvu žodžiu juos suvaldo.

Amerikiečiai daug uždirba, daug kur ir daug duoda, 
Kalėdas amerikiečiai vadina Davimo diena. Niekas Ka
lėdų metu tiek daug neišleidžia, kiek tai padairo amei’i- 

— kiečiai. Kalėdų vakarą, po vakarienės,, jie susęda Prie 
 $ s.oo'l eglutės ir dalinasi dovanomis. Tėvai apdalina vaikus do-

$22-00
$13.00
$ 4-00

$48.00
$26.00

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

Pinigus reikia siųsti pešto Money 

Orderiu kartu su užsakyvu.

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, 
nito 9 vai. ryto iki 5 vaL popiet. Šeštadieniais — iki 12 viL

į _ 4 T _ 2 = - - -f

eglutės ir dalinasi dovanomis.,Tėvai apdalina vaikus do
vanomis, o paaugusieji duoda dovanas irtėvams. Džiau
giasi vaikai, bet jie sukelia dar didesnio džiaugsmo tė
vams, kai Kalėdų vakarą vaikai duoda dovanas tėvams.

Jeigu kas apytiksliai apskaičiuotų, kiek amerikiečiai 
per Kalėdas išdalina dovanų, tai susidarytų pasakiškos 
sumos. Paštas prieš du mėnesius-praneša, kad dovanas 
reikia pasiųsti prieš mėnesį, jeigu norima, kad užjūriuose 
gyvenančius tos dovanos laiku pasiektų.

Kalėdų metu gauna dovanų ir Amerikos spauda. Per 
Kalėdas amerikiečiai siunčia sveikinimus savo artimie
siems, giminėms, pažįstamiems. Anksčiau dienraščiai iš
leisdavo po kelias laidas, kad galėtų talpinti įvairius svei
kinimus. Amerikoje spaudos žodis yra laisvas, bet spaudą 
turintieji privalo ją išlaikyti. Valdžia pinigų spaudai ne
duoda. Rusijoje laisvos spaudos, nėra. Rusijoje valdžia 
moka visas spaudos darbo išlaidas, bet ji spausdina tiktai 
tokias žinias,, kokias ji nori. Jeigu kuri žinia Rusijos val
dovams nepatinka, tai ji spaudoje nepasirodys. Ten su
skaičiuojamas kiekvienas spaudos lapas, kad žmonės, gavę 
popieriaus, nebandytų;jame savo mintis, dėstyti. - ►

Laisvoji Amerikos spauda privalo gyventi iš garsi
nimų, o jeigu jų pakankamai neturi, tai privalo prašyti 
aukų. Seni amerikietiški laikraščiai iš garsinimų tiek už
dirba, kad gali laikraščio svarbiausias išlaidas apmokėti. 
Dalykus suprantantieji lietuviai aukas duoda, nes jie nori 
žinoti, kas visuomeniniame lietuvių gyvenime vyksta. Jie 
nori tokio laikraščio, kuris rašytų teisingas žinias ir 
skelbtų pavienių asmenų ir organizacijų aukas. Visi lie
tuviški. laikraščiai taip ir daro, bet kartais įvyksta nesu
sipratimų, tai juos kelia viešumon. ' V-

Praeitų Kalėdų metu rockfordiečiai paaukojo Nau
jienoms $500, bet jiems atrodė, kad ta suma nebuvo pa
skelbta Naujienose. Jie žino, kad Naujienos minėtą sumą 
gavo. Rockfordo Bendruomenės pirmininkas $500 čekį 
įteikė Naujienų redaktorių^ kai jis prieš pačias Kalėdas 
buvo nuvykęs į Rockfordą. Pats pifmininkas parodė ke
lią, kaip lengviau išvažiuoti iš Rockfordo, ir įteikė auką. 
Gauta auka sekančios dienos rytą buvo įtraukta į Nau
jienų pajamų knygas. Čekis iškeistas banke ir grąžintas 
rockfordiečiams. Jie žinojo, kad pinigai neprapuolė (jie 
negali prapulti), bet jie nematė Naujienose paskelbto pra
nešimo. Pranešimo jie nepastebėjo ir įvykusiame meti
niame Bendruomenės susirinkime paskelbė, kad ši auka 
nebuvo paskelbta. Kiekvienam aukotojui išduodamas pa
kvitavimas (ir grąžinamas iškeistas čekis).

Dėkojame rockfordiečiams už atsiųstą auką. Atsi
prašome, kad ji nebuvo tuojau paskelbta ar nepastebėta. 
Šiandien paskelbtas pranešimas tebūnie nepastebėtojo

Gyvename turtingiausiame krašte
Niekam ne paslaptis, kad gyvename turtingiausiame 

krašte pasaulyje. Žmonės turtingiau gyvena Šveicarijoje, 
Norvegijoje, Švedijoje ir kituose kraštuose, bet niekur 
toks didelis gyventojų skaičius taip turtingai negyvena, 
kaip jie gyvena Amerikoje. Milijoniniame krašte vienas 
kitas kartais ir pabadauja, bet bado Amerikoje nėra. Ne
dirbantieji gauna paramą. Nedidelę, bet duonai ir rieba
lams, ji užtenka. - " . ;

Valstybė ir savivaldybės yra^aip-sušitvarkiusios, kad 
vyresnio amžiaus vyrams ir moterims duodamos pensi
jos, paramosp įvairios lengvatos, kad. galėtų nusipirkti 
pragyvenimui būtiniausių dalykų. Amerikoje metinė dir- 
banč-id' žmogaus alga yra $10,000, tuo tarpų, išskyrus ke
lias kitas mažas’valstybes, metinės pajamos kitur yra 
žymiai mažesnės ir ten pajėgumas nusipirkti už gauna
mus pinigus yra dar mažesnis.'Statistikos rodo, kad pa
saulyje yra ištisas bilijonas gyventojų, kurie metams už
dirba tiktai $200.

Amerikos lietuviai neatsilieka nuo'‘amerikiečių. 
Anksčiau atvažiavusieji gavome įvairius darbus ameri
kiečių pramonės šakose. Vėliau atvažiavę įvairūs profe
sionalai, būdami atkaklesni, tapo milijonieriais. Dauguma 
sionalai, būdami alkanesni, tapo milijonieriais. Dauguma 
turi, savo namus, augina šeimas, laiko kelias mašinas, o 
pinigus paskirto į kelis bankus.

Rusijoje Leninas įkūrė tokią tvarką, kad darbinin
kai geriau gyventų, kad turtas būtų teisingiau paskirs
tytas, bet komunistai per 60 metų tiktai sau išsikovojo 
privilegijas, o krašto gyventojus padarė proletarais, ku
rie turi ištisą mėnesį dirbti batams nusipirkti, o prie mė
sos ir duonos krautuvių dar ir šiandien tebestovi eilės. 
Ne vienas Amerikos lietuvis, pasinaudojęs gen. Petronio 
teikiamomis lengvatomis ir pamatęs “komunistinę kas
dienybę”, pareiškė, kad jie nenorėtų gyventi dabartinėje 
Lietuvoje. Jie jau prie Amerikos pripratę. Tokio išnau- vietoje. Rockfordiečių auka Naujienoms buvo didelė pa
dėjimo, kokį įvedė komunistai, jie negalėtų pakęsti.

Prieš du šimtus metų Amerika padėjo savo gyveni- viškam dienraščiui sudeda po dešimtis tūkstančius, o kai 
mo pagrindan žmogaus iniciatybvą, pagrindines žmogaus kuriais metais duoda net po šimtą tūkstančių dolerių, 
teises, kiekvieną asmenį gerbiančius įstatymus, laisvą Naujienos niekad tokios didelės sumos iš nieko negavo.
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rama. Stambesnių aukų Naujienos negauna. Kitam lietu-

Gečio pamokslas VIJKo seimui Toronte
tauta ar su valdžia

jos vadovybe ir ją lankančių ar 
lankius u mokinių tėvais ar pa
čiais mokiniais- “Čia” antrojo 
VLIKo” vietininkui galiu at
sakyti, kad mano stalčiuje guli 
ilgas laiškas poros Vasario 16- į 
tos giminazijos mokinių — Lai-

Bendravimas su
(Tęsinys)

SUNKIAI PATIKIMUS 
GEČIO GARANTIJOS

Savo piktose pastabose, Gečys 
prisiminęs Vasario 16-tos gimi
nazijos reikalus, š. m. gruodžio, 
mėn. 5 d- savaitraščio “Darbi-: rnutės ir Jevutės, iš Kanados, 
ninkas” Nr. 49, straipsnyje “VLI kurios nusiskundžia,^ kad buvo 
Ko seimui Toronte susirenkant,” *■ * < autoritetingai, kaip*. PLB ,Visuo
meninių reikaluų. komisijos pir-- 
mininka’sį tėisingjąū,- kaiip “Ąn- 
trojo VIjKo” vietininkas rašo:” 
:.. ’.giminazija 'jokių ekskursijų 
niekad nėra organizavus ir jom 
niekad nėra pritarusi..Čia 
paminėtas tekstas yra juodo šrif 
to raidėmis išskirtas, atseit^ ka-. 
tegoriškai atmesti, visi kaltini
mai ar iškeltų giminazijos nege
rovių reikalai galutinai. Jauzda- 
ma's, kad šio reikalo negalės pas
lėpti, labai nekaltai pamini, kad 
Lietuvių Moterų Klubų Federa
cija, spaudoje buvo paskelbusi 
kreipimąsi j Vasario, 16-tos gimi
nazijos vadovybę, kviesdama ©- 

. minazijoje neleisti, šeimininkau
ti “Tėviškės” draugijos - agęn-. 
tams, kurie, Velykų ar, kitų 
švenčių metu suorganizuoją, mo
kinių ekskursijas. į. Vilnių. Ne
minėdamas gim. direktoriaus at
sakymo Lietuvių Moterų Klubų 
Federacijai, kad giminazija eks
kursijų sulaikyti negali, nes atos 
togų metų mokiniai giminazijai 
nepriklauso, nes yra tėvų žinio
je, A. Gečys taria, kad: . .de
ja, šiuo klausimu, nebuvo, pasis
tengta pasitikrinti su giminazi- Draugo redaktoriai nematė ir

užsirašiusios per 1-980 metų Ve- 
lykas’vykti į Vilnių, bet neuž
teko vietos, jos buvo paliktos ki
tam kartui. Nusiskundžia, kad 

.būtų buvę malonu veltui pasi
naudoti kelione. Gečys, manau, 
skaitė; gim. mokytojos Dalios 
Grybinaitės laišką, paskelbtą 
“Drauge” lapkričio mėn,. 3. d. 
ir jos laiško, komentarus. “Nau
jienų” Ne. 221 lapkričio mėn. 
14 d?

Giminazijos reikalai, ypač 
antplūdis į giminaziją komunis
tinės literatūros, be toj. ir rnoky-. 
tojų galvojimas, kaiip-tokios Gry. 
binaitėg, kad “geri dėdės turė
tų sudėti mokiniams apmokėti 
už keliones ;į Lietuvą (jai jau 
Lietuva nėra, okupuota) pini
gus.” Čia nėra nei propaganda, 

. nei. išsigalvojamas, • - b.et pačios 
mokytojos žodis ir ne lūpomis 
ištartas,- bet atspauzdintas lai
kraštyje.

Tenka nusistebėti, kaip mo
kyklos direktorius galėjo tokį 
laišką Grybinaitei leisti paskelb
ti spąudoje.. Reikia .tikėti, kad 
ji laiško nerodė ir pati savo nuo
žiūra jį pasiuntė Draugui pas
kelbti. Dar nuostabiau, kaip

Naujienos stengiasi pačios uždirbti išlaidoms reikalin
gas sumas. Dabar, popieriui ir patarnavimams keleriopai 
Pabrangus, nepajėgiame išsiversti.

Dėkojame dar karta rockfordiečiams už progą pa
aiškinti,. kaip lietuviui, kuris pritaria Naujienų veda
mam, darbui, reikia priremti savo petį prie laisvo ir tei
singo žodžio.

neįskaitė Grybinaitės laiške to
kio pasimetimo ir netekimo gal
vos, kad net šiurpas nukrečia. Gi 
mokytoja Grybinaite yra East 
San Louis buvusio LB apylin
kės pirmininko duktė. Patartina 
A. Gečiui prieš “autoritetingą 
garantavimą” pavartyti lietuvių 
spaudos puslapius, kuriuose ga
lima. užtikti jo garantavimą iš
juokiančių minčių ir faktų-

Laisvojo pasaulio lietuviai, 
ypač iš JAV ir Kanados kur vei
kia Vasario 16-tos giminazijos 
išlaikymo būreliai, esant tokiai 
neaiškiai padėčiai, turėtų reika
lauti giminazijos vadovybės ar 
“antrojo VLIKo” vietininko 
paaiškinti rimtai apie esamą pa
dėtį dėl komunistų agentų in
filtracijos. Mes negalime šelpti 
savo pavergtos tautos priešų, 
padėti komunistų simpatikus gi- 
minazijoje paruošti.

Vasario 16-tos . gimiųązijos 
PLB reikalų bandymas'': padėtį 
ignoru^tįyajr.stengtis pridengti 
randa atgarsių r ir: Kanadoj e ir 
JAV. Būrelių susirinkimuose 
nariai reikalauja, paaiškinimo iš 

r savo būrelio vadovo. Daugelis 
kalba ’apie susilaikymą mokėti 
nario mokestį iki bus paskelbta 
kas ten iš tikrųjų yra, nes spau
doje mato aprašymus. “Tėviškės 
žiburių” Nr. 16 randame KLB 
Tarybos posėdžio aprašymą. Ten 
vienas narys paklausė apie ve
žamus Vasario. 16-t.os giminazi
jos mokinius į- Vilnių ir už jų 
kelionių išlaidų “Tėviškės” ar 
“Rodinos” padengimą. Pirmi- 

’ nįnkąs bandė išsisukti, bet, -kaip 
prisidėjo daugiau tarybos narių, 
pirmininkas paaiškino, kad jis 
tikrai nieko nežinąs nors jam 
lankantis vasarą giminazijoje. 
matęs ant lentos, skelbimą, kad 
mokiniams važiuoti draudžiama.

Rimas Vyga 
(Bus daugiau)

— Penktadienį aukso uncija 
kainavo $604. Europos biržos 
buvo uždarytos, tai kaina ne
pakito'.

KAZYS BORUTA

SVEČIUOSE PAS CnjRLIONIUS
(Tęsinys)

Vienas po kito ritasi iš būdos Jr neša svečių 
daiktus į trobą. Mama sugrįžta su krupniko bon- 
ka ir cukraus gabalėliu pavaišinti Jankelio.

— Štai tau, Jankeli, kad mano vaikus vežio- 
ji, išgerk! — pripila stikliuką.

— Oi, ponia Konstantova,;— nušvinta Janke
lio plikė, — kam to veikia? Duok dieve, kad jūs 
sulauktumėte daug džiaugsmo iš savo ponaičių. 
Tokie gražūs, tokie geri ponaičiai!. ..

Jankeliui kalbant ir giriant ponaičius, mama 
— makt ir išgeria stikliuką. Nustebęs Jankelis 
žiūri ir nežino, ką daugiau sakyti. Mama pripila 
antrą stikliuką. Supranta Jankelis sąmojį ir vėl 
nušvinta.

— Į sveikatą! — išgeria Jankelis stikliuką ir 
užkanda cukraus gabaliuką. — Laimingų švenčių!

Ne po ilgo pareina ir pėstieji.
M. K. Čiurlionis bėgte įbėga į trobą, linksma? 

ir triukšmingas. Pagauna mamą ant rankų ir 
sukasi po kambarį.

— Mamute mano, aukso širdele! — išbučiuo
ja mamos visus pirštelius. — Senele mano, žila- 
galvėle.'

Gana, ganą, tu mano, išdykėli! — šypsosi 
isiminga motiha. — Koks tu sublogęs, koks tu su
mykęs! — praslenka pro motinos veidą rūpestis.

— Nieko, mama, per šventes tuojau pasitai
sysiu! — juokiasi sūnus.

Paskui susėda už stalo. Kalbos, juokas. Visi 
skuba papasakoti savo naujienas. Daug pasakoja- 
Kastukas, linksmai, su humoru, pašaipa, pats pir
mas kvatodamas.

O Juzė jau neša ant stalo garuojančias .deš
ras su kopūstais. Sužvilga butelis su krupninku. 
Prasideda tikros šventės.

Prieš Kalėdas būdavo namie daug darbo, d 
kai visi suvažiuodavo, tai ir daug giedros nuo
taikos.

Prieš tai būdavo vienas liūdnas Įvykis, tai - 
skerstuvės. Tada Valė sėsdavo prie fortepijfono 
ir skambindavo gedulingą maršą, o mažasis Žvirb
liukas įsiknisdavo į pagalvius ir pirštukais, už
kišdavo ausis, kad nieko negirdėtų ir nematytų.

Bet viskas laimingai baigdavosi. Po kiek lai
ko šviežius kumpius ir lašinius veždavo su rogu
tėmis į malūną rūkyti, o virtuvėje mama ir Juzė 
darydavo dešras, čia jau maišydavosi ir pačios 
jauniausios — Valė ir Jadzė, padėdamos mamai 
ir seseriai ir bėgiodamos visokiais reikalais.

O paskui tėvas kepdavo plotkeles. Tada ma
žosioms buvo pati darbymetė. Jos turėdavo gra
žiai apkarpyti plotkeles, suvynioti į spalvotą po
pierių ir sudėti į medinę dėžutę, o atėjus žmo
nėms, parduoti pundelį po penkias kapeikas. Svar
besniems klientams Pats tėvas nunešdavo plotke
les į namus.

Artėjant šventėms, kilo ir švenčių nuotaika. 
Buvo linksma, smagu ir darbo visiems lig valios. 
Į tuos prieššventinius darbus įtraukdavo, ir Kons
tantiną. Jis buvo, ne tik vyriausias, bet ir pats 
stipriausias šeimoje. Tai dieną prieš Kūčias, kai 
jau rengdavosi kepti- pyragus, mama pašaukdavo 
Kąstuką prie užmiešto pyragų kubilo:

-~Ei lietuviška meška, eikš pyragų minkyti.
(Lietuviška meška Kastuką praminė Varšu

vos draugai už jo stiprumą ir kūningumą. Ta pra
vardė netrukus prigijo, ir namie, čiurlioniai mėgo 
pravardes, ir visi jų turėjo po keletą.)

— Gerai, mamą! — sutikdavo Kastukas. — 
Tik man pirma baudelė su aguonom.

Tuojau apsisukdavo galvą su rankšluosčiu, 
pasiraitydavo rankoves ir su humoru imdavosi 
pyragų minkymo meno. Puikiausiai išminkydavo, 
pyragai iškepdavo kvapnūs, išakiję ir minkšti. 
Mama ištesėdavo pažadą, pirmoji bandelė tekda
vo Kastukui.

— Štai, valgyk, vaikeli, su aguonom ! — pa
sakydavo su humoro, nes tas posakis lenkiškai 
turėjo dvigubą prasmę.

Prieš Kūčias Konstantinas visą laiką sukda
vosi virtuvėje. Ant židinio koptūro surašydavo 
visus valgius, kuriuos turėdavo Kūčioms paga
minti. 0 jų būta net devyni; 1) silkė paprasta ir 
su raugintais baravykais, 2) žuvis kepta ir farši
ruota, 3) barščiai su grybais, 4) grucė su gry
bais, 5) grybų koldūnai, 6) ryžiai su razinkomis, 
7) kisielius su aguonų pienu, 8) kompotas, 9) šli-

žikai. Kuris valgis būdavo pagamintas, tą iškil- 
.mingai ir su prakalba išbraukdavo iš sąrašo.

Kiti berniukai. taip pat turėjo darbo./Vieni 
su rogutėmsi važiavo į mišką parvežti Kalėdų eg
lutės, kiti kapojo malkas ir tvarkė kiemą. Mer
gaitės ruošė šventėms namus, viską dulkino ir 
valė, o mama su Juze virtuvėje gamino Kūčių ir 
Kalėdų valgius.

Tėvas išeidavo tai vienur, tai kitur su plot- 
kelėmis.

Prieš vakarą visi susirinkdavo, prausdavos, 
vilkdavosi švariais marškiniais ir apsirėdydavo 
geriausiais drabužiais.

Juzė paruošdavo Kūčių stalą. Ant dviejų su
stumtų stalų pakreikdavo šieno ir užtiesdavo bal
tą staltiesę. Viduryje stalo pastatydavo kryžių, 
o po juo — Povilo, išvažiavusio į Ameriką, foto
grafiją. Paskui ant stalo sunešami yisi devyni val
giai ir pastatoma bonka krupninko.

Temsta..
Konstantinas išeidavo ant'kiemo pažiūrėti, aų 

jau brėkšta pirmoji Kalėdų žvaigždė. Kartais jis 
užsižiūrėdavo į temstantį Kūčių vakaro dangųr 
Pamažu slinko sutemos ant baltos žemės. Spengė 
sniegasrUž ežero juodavo Pušynas. Štai viršum 
pušyno ir įspindo Pirmoji žvaigždė. O štai ir kitos 
brėkšta. Visas žvaigždynas. Tolimas ir žavingas^

(Bus daugiau)
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ARMAGEDONAS IR PO JO - PASAULINE TAIKA
JU turlnko juo* j vi«t<, kuri hebraiškai vadinama Armagedon" 

(Apreiškimo 16:16) 
_ * ė *

38. Tdkiu būdu jie turės progos pamatyti galutinąsias pasek
mes didžiosios kovos, kurią jie iškentėjo; ir neabejotina, kad dau
gelis linksmai prisieks rodyti paklusnumą “karalių Karaliui ir 
viešpačių Viešpačiui”, kuris tuomet bus pripažintas visos žemės 
valdytoju. — Apreišk. 19:16, Psalmė 72:1-11.

Susipažisimas su nuodėme ir mirtimi amžiams praeinant bu
vo labai sunkus, ypatingai dabar, kuomet pasaulyje įsigalėjo 
saumylumas ir tautas prislėgė didelis suspaudimas” (Luko 21:25)_. 
Bet iš prityrimų gautos pamokos bus labai naudingos, ypatingai 
dėl td, kad jos gelbės įvertinti gyvenimo palaiminimus, kurie bus 
teikiami žmonėms per tūkstantį metų Kristaus karaliavimo.

Tais prityrimais visa žmonija sužinos kaip pavojingas yra 
nepaklusnumas dieviškam įstatymui.

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

DR. PAUL V. DARGIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

WmAcSmIm* Community kbnlkM
Medicine* direktorių*

19M S. Menbeim R<, W*ttdnH*r, it
VALANDOS: 3—9 darbo dienom!* i»

kas antra ieštadieni 8—3 vU.
TeL: 542-2727 arba 542-2723

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS

“Lietuvos Aidai”
KAZĖ BRAZDŽ1ONYTĖ 

Programos vedėja

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

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

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

2646 W. 71st Street

Chicago, Illinois 60629 
Telef. 778-5374

A. P. BAGDUONS

. NABSULAUK!
(Te kr as atsitikėms)

OPTOMRTRISTAS
KALBA LEETUVBKAI 

241* W. 71 M. T«L 737-5149
Tikrina akla. Pritaiko akiniu* Ir

“coEtaef lenaea*1' 
VaL agal anaitarima. Oidaryta troč.

Dr. LEONAS SEIBUTISi
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Valandos: antrai 1—4 popiet,

. Ofiso telefonas: 776-2880, 
Rezidencijos telofu 448-5545

DR. VYT. TAUKAI 
GYDYTOJAS IR CMISUB'Jif ' 

*v<ri »rak^%a. spec. MOTERŲ li»cej 
O«m, US^ WMT 5Wr TrRąšT

>FISO V AL.: pirM- šatrai, tračiad. 
r pankt 2-4 ir C-8 v«L vak. mtadir- 
nlaia 2-4. v»L popiat ir Mta. laikr

P ŠILEIKIS, O. P<

(Tęsinys)
Atsikieli seni’nū luovas, prije

je arčeu ėr įsmeigusi akės į Erš- 
kiečiū tuoje veidą, pradieje ty- 
lee melstys: “Viešpatie, būk gai 
lestings mon griesninkee. Ap- 
sauguok Pietrį nū tuos buobas 
bortų, kad ons viel pasidarytų 
kap bovis, paklusnus, gers vaiks. 
Apsauguok nū nalaimis sius nu
raus.”' Parsižegnuoje dėdeliu 
kryžeuš ženklu ėr pradieje kal- 
bieti Tievi mūsa, Sveika Marija, 
Garbie Dievun Tievu ėr užbaigi 
maldą su Omžiną atėlsį už sava, 
mėrusi vyrą Stasį, palaiduotą 
už jūrių marių, kažėnkor Čiką- 
guo. Šyk tyk palėngviejuse šėr- 
dėm nuvąjej virtoyį vakarjenis 
verti;

ėr pabučeva Į pat lūpas.
| Diedi Jurgis anuoms pesiruo- 
Į di dar apyjaunis, nabluogaa at-
• ruodi, galies dar jauną mergą 
gauti. Juk vėsas anuos nuor iš-

i tek eti už turtinga amerikuona. 
.Vuo juk diedi na tuščiuoms ki- 
j seniems parvaževa.
i — Biek, Bruoni, pašauk iš 
lauka Pietrį ėr anam pasakyk, 
kad diedi parvaževa, — krei- 
pies Barauskien į sava dokterį.

Pajiemin lagaminus visi trins 
pašoka truobuos linkun. Tūn 
tarpu Bruoni išbiega už suodnio 
ka ėr paršauki Pietrį, vuo anuos 
vyrs Juonis dėrba pas ūkininkus

i pry pavarę siejes.
Suvajus į truobą, diedi Jurgis 

nusteba, pamatis tuokį skordą, 
kuoke Ameriki mažne nateka 
matyti-

I Truobuos gali, dešinie pušie, 
I kompi, stuovieje sens iškleris 
stals, pasynees stuovieje du me-

* dinee siūlaa. Nadideli du lun- 
giukaa leida švysą. Kairiuojuo 
pušie, truobuos gali, stuovieje 
muotynas luova, šeep taap pri
dengta marga pašukine gūne; 
pagalves dvi naparbalčeusees 
lininees ontčvalkee apveiktas, 
ont synas ronkšlūstis pakabints, 
vuo sale anuo Dieva konče iš 
medže išdruošta, kyk tuoleu ma 
žas veidruodis kabuoje. Vėršom 
galėne longa Mergelis Marijes 
paveikslas, liurdėškis, vuo kits 
— Kristaus, prikalta ont kry- 
žeus. Abodu paveikslas puo stik 
lu riemunsi, bat stiklaa musieliun 
geruokaa numarginti. Vuo ėr 
pačiuo truobuo musieliun nama- 
žaa skraidi palubees. Kairemi 
šuoni dores į alkierių,, kor gyve
na Bruoni su vyru. Ketas dores 
jį virtuvėkį. Maža ana tabova, 
vuos apsisokti vidū. tagalieje. 
Nie pati truoba, nie virtovi na- 
bova grinstas, tik muoliu išmuš 
tas, tudiel ėr dulkių nemažaa' 
skraidi vidū. Įjejus keulių juova 
la ėr kituoki kvapaa moša į nuo- 
sį. Pry pat durių dar stakles ta- 
bibova ėr pašukine audeklą ry- 
tyms nabaigts austi. Tik mažaa
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CHARLES STASUKAITIS
VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

- GORDON FUNERAL HOME - 

1729 South Halsted Street, Chicago 

TeL 226-1344

Mažeika 8/ Evans
Laidotuvių Direktoriai

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

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA ER DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Bendruomenės vagos
(Atkelta iš antro puslapio)

J. Bagdžius D. Adomaitis Dum
čius, L. Dubauskienė, dr. Dar- 

i gis, Z. Juškevičienė, A. Juške
vičius, A. Repšienė ir kiti.

REZOLIUCIJOS
Rezoliucijas perskaitė inž. D. 

Adomaitis, rez. kom. pirmin. Su
važiavimas rezoliucijas priėmė 
vienbalsiai. Tik keli dalyviai pa
prašė jas dar papildyti, pareikšti 
protestą Kario žurnalo redakto
riui, kad jis netalpistų išeiviją 
erzinančių, .veiksnius niekinan
čių, prookupantinės dvasios ra
šinių tokių, kaip kad yra patal
pintas slapyvardininko, J. Gedi- 
minaičio, š. m. lapkričio mėn. 
numeryje. Bet suvažiavimo dau
guma pasisakė, kad šį reikalą 
reikia palikti spręsti patiems ra- 
■movėnams ir šauliams. Be to, 

j rezoliucijose yra principiniai , YpaV’nga jo padėka teko apylin 
j kių valdyboms, taip pasišventu-

Suvažiavimo aprašymą bai- šiai dirbančioms tiesioginį ir pa- 
giant, tenka maloniai pastebėti, grindinį Reorganizacinės L. Ben 
kad suvažiavimas praėjo darbo ( druomenės darbą. Suvažiavimas

oBTMOPEDas-PSOTEZISTaS a?ie reikalą pasisakyta.
Apartu! - Protezai. Jfed. ban- 
lažai Speciali pesaiba foleant
Irah Support*) ir t f

Praaje Velykų švėtes, Atvely
kis, jau ėr gegožis mienū prasi- 
dieje, bat Barauskienis rūpesnee 
naoalengvieje.

Tik vyną pavakarį parein Piet

*•50 w«*t 43rd 3tw Cbfaa«a. IN. 4G4J9; nuotaikos ir didelės tarpusavio baigtas 4 vai. p. p.
T«l«f.: PRMpact C-IRM damos dvasioje. Tenka pasigė

rėti ir abiejų

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

takų chirurgija.
5025 CENTRAL AVĖ.

St. Petersburg, Fla. 33710
T«L (813) 321-4200

Tradicmė Kūčių vakarienė įvy 
pirmininkų, Ig-; ko toje pat suvažiavimo vietoje, 

Petrausko ir Rutkausko, puikiu . Tautiniuose namuose, 7. vai. Va- 
sugebėjimu pirmininkauti, jie- karo programa vyko gilaus tau- 
du pasikeisdami pirmininkavo ir 
posėdžių vairą tvirtai savo ran
kose laikė.

Suvažiavimą užsklendė A. 
Juškevičius, Tarybos prezidiu
mo pirm., giliu padėkos žodžiu. 1 
Jis padėkojo suvažiavimo darbo
prezidiumui, sekretoriatui ir vi- ’ pateiks ir platesnį šio įvykio re- 
siems suvažiavimo dalyviams, portažą.

tin:o-religinio susikaupimo dva
sioje. prie kvepiančios puošnios 
tautiniais ornamentais puoštos 
eglutės. Dalyvavo apie pussant- 
ro šimto žmonių. Vakarienėje 
dalyvavo ir daug spaudos žmo
nių. Reikia matyti, kad kuris jų

PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
Priimam Master Charge 

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

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujųjų Metų 
visiems draugams ir klientams linki

ris iš Pavondenis ėr viel su laiš 
ku nū diedis Jurge. Šin kartą 
parneši linksmesnį žėnę. Raši, 
kad už trijun'dynun sies į laivą 
ėr plauks į Lytuvą. Vuo nū tuo 
laika jau mienū praaje Už sa- 
vaitis, kituos diedi Jurgis jau 
būs če. Tik napėrši tiksluos dy- 
nuos, kada parvažiūs. Artimeusi 
vyta, iš kor anuo tektų laukti, 
bova Kuršienų gelžkele stuotis/

Bova apyšėltis gegožis puopy- 
tis, vuo kėlės dyna, kap pradie
je ganyti karves gąnykluo- Va- 
saruojeus sieja jau bova įpusie- 
jusi, kada į. žardyną įvaževa na- 
pažinsdtams pųspuonis su pėl- 
kaa rusvą skribiele ont galvuos, 
pelnu rausvu nuskustu veidu.

'Tūjau iš'Vėskub maties, kad na tuos erčiuus tabova, kad trims 
mūsa krašta žmuogus. Pietris žmuonyms suvejus, nabdaug vy- 
ląukunsi myžius sieje, vuo senuo tas balėka ėr kor apsisokti.
ji Barauskieni darži batvinius 
svadina. Iš tuola pamačiusi, tū
jau suprata, kad tatas diedi Jur
gis iš Amerika parvaževa. Pa-1 
žvelgi į sava porvinas ronkas ėr 
pūli į vedų šaukdama:

— Bruoni, Broni, diedi Jurgis 
atvažęva.

Vidū greit apmazguoje ron
kas ėr, šlūstydama į pryjūstį, 
viel sproka par dūręs į kymą 
kartu su sava doktere Bruone 
Juškiene, katra <jau pryš treitą 
metu bova ištekiejusi už didels 
skordževs katras naturieje nie • 
vynos desenienas žemis, ėr jau i 
kova susilaukusi dukrelis.

Tūm tarpu diedi Jurgis iššuo- 
ka iš ž.yda ratukų, išsitrauki 
pinigėnį ėr padavi vežikun 10 
litų. Žydielis tikiėjuos daugiau 
gausis, bat nieką nabsaki, apso- 
kao važimoką ėr pamažu jiemi 
važiūti. Diedi. Jurgis, pamatis 
atskubontes iš truobuos muot- 
riškas. platee nusišvypsuoje, iš
tysi ronkas ėr sušoka:

— Sveika, bruolien, sveika 
Bruoneli. Aš tavis dar sava 
akiems namačeu. Kada aš išva- 
vau, tu dar nagėmusi buvaa.

Apkabėna ėr

Laimi, kad jau pryšininki bo- 
va ištašyta, du lungaa išpjauti, 
synas tapetaas išklejūtas, luova 
ėr staliuks padieti. Grindės su- 
dietas baltas nadažytas.

Barauskieni tūjau lypi Bruo- 
nee vesti diedį Jurgį į ontrą ga- j 
lą, į jau parūštą butielį.

Tūm tarpu ėr Pietris iš lauka ' 
parskubiej e ėr įpūli, kap tik > 
anyins baainunt į pryšininkį. | 
Pamatis diedį, nalabaa dronsee 
prijeje ėr ištysi ronką pasisvei
kinti. Vuo diedi pagal seną pa-! 
pruotį apgabėna sūnėną ėr pa- 
bučeva.

— Svekas, Petras, kuoks dide
lis vyrs išaugis- Ka aš išvaže- 
vau, tu vuos tiktaa pabiegiuoti 
galiejee. Tuoks mažas boisas ta 
buvaa. Kas galieje tikietys, kad 
išaugsi į tuokį gražų vyrą. Vei- 
ziek, ėr už muni būsi didiesnis.

Ėr tikraa, Pietris bova už die
dį puse galvuos didiesnis.

(Bus daugiau)

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Chicago*

Lietuvių 

iAudotuvių 

Direktorių 

Asociacijos

AM8ULANS0 
PATARNAVIMAS

fUR'Mb 
KOPLYČIAS 

''ĮSOSE MIESTO 

DALYSE.

j

— Šveicarijos diplomatas ant
radienį pasimatė su trim ame- 

1 rikieėiais, apgyvendintais Irano 
vyną ėr ketą užsienio reikalų ministerijoje.

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. L1TUAMCA AVĖ. TeL: lArd* 7*3401

MOVING 
Apdraustas perkraustymas 

iš Iva iri ų atstu m 9. 

ANTANAS VILIMAS 
TeL 376-1882 arba 376-5996

V & G HARDWARE
BUTKUS - VASA1TIS

1446 So. 50lh Ave^ Cicero, HL TeL: OLympic 2-1003

SOPHIE BARČUS

1733 S. Halsted St. Chicago, Ill. 60608 
Telef. CA 6-0970

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

savo klientams ir visiems lietuviams linki

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

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštės automobiliams pastatyti

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

RADIJO iEIMOS VALANDOS 
Visos programos ii WOPA, 

1490 kiL A. M.

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

Vedėja — Aldona Daukus 
Talei.: HEmloclc 4-2413

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

CE FUNERAL HOM
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL 60650 
TeL: 652-5245

Mr. Mrs. FRANK ZAPOLIS

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAW1CZ)

2424 WEST 69th STREET REpubbc 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6673
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hilla, HL 974-4414

3354 So. HALSTED STREET TeL YArdi 7-1911

— Naujienos, Chicago, III., Sat Monday, Dcceinlicr 27-29. 198o



ŽINIOS IŠ PAVERGTOS LIETUVOS
SPORTO NAUJIENOS

Estijoje surengtose Sov. Są
jungos ralio lenktynėse 1 auto
mobilių klasės čempionais tapo 
kauniečiai broliai Kastytis ir Ar
vydas Girdauskai.

Broliai Girdauskai lenktyniaus 
tarptautinėse ralio lenktynėse; 
Anglijoje, kaip rašoma “Tieso
je”.

Per pirmąsias Europos taurės 
krepšinio pirmenybes Osle (Nor 
vegija) Kauno “Žalgiris” žaidė; 
su norvegų “Sandviko BBK” ir 
laimėjo 101:68 rezultatu.

Kauno “Žalgiris” per Sov. Są
jungos krepšinio rungtynes išsi
kovojo 2 vietą.

Zaporožėje (Ukraina) įvyku
sioje irklavimo regatoje antrą 
vietą išsikovojo J. Pinkus ir J. 
•Narmontas (Maskvos olimpiados 
bronzos prizininkai), irklavę dvi
vietę su vairininku N. Nlžnego- 
rodovskiu. 1

da-

esąs

INž. GRINIAUS PRANEŠIMAS 
VLIKO SEIMUI

Tokioje pat valčių klasėje Iv 
'Jonevičiūtė ir J. Jovaišaitė su 
vairininke E. E. Pilipavičiūte 
taip pat laimėjo antrą vietą. 
\Sov. Sąjungos Šuolio į aukštį 
čempionu tapo vilnietis Raimon 
das Kazlauskas. Jis peršoko 2,21 
cm.

“Ginkluotų pajėgų ir karinio 
jūrų laivyno” jaunių džiudo 
čempionate nugalėtojais tapo A. 
Grybauskas ir K. Petronis.

O dabar jau leido Lietuvoje 
. įkurti džiudo, savigynos ir ka
rato imtynių klubą.

Vyriausiuoju treneriu paskir
tas savigynos imtynių čempio
nas Č. Jezerskas.

kelti vokiečių kariuomenės 
liniams.

Karo istorijoje tas mūšis 
minimas tik pmbėgomis, bet tos
sriries karinių dalinių politinis 
komisaras buvo dabartinis prez. 
Brežnevas. Jis pats atsiminimuo 
se yra aprašęs tą mūšį.

NAUJAI ATSTATĖ VILNIAUS 
UKMERGĖS KELIĄ

Lietuvoje naujai atstatyta au
tomagistralė Vilniaus-Ukmergė, 
kurios ilgis yra 72.7 km.

“Tiesoje” rašoma, kad šis ke- virš penkių šimtų pabaltieeiu. 
Kuki os lietuvių jėgos, tačiau 
;ie padarė ne mažiau, negu šim
tas latviu, rik su dvidešimts 
kartų mažesnėmis išlaidomis. Aiš 
ku, kad lietuviu svoris Madride 
būtų galėjęs būti dar geresnis, 
jei L'etuvos reikalais rūpintis 
pajėgią keli asmenys būtų savo 
pastangas skyrę šiam reikalui, 
o ne politikavimui ir savęs rėkia 
mavimui lietuvių tarpe.”

Pridetina, kad daugeliu atve
jų lietuviai panašiose situacijo
se turėjo daugiau išlaidų už lat
vius ar estus. Žinoma, tai nema
žina jų nuopelnų.

K. Petrokaitis

Ši studija parašyta ne mūsų 
. visuomeninėje aplinkoje turinin-' 
ga įžvalgumu, kuri bus verta dė- 

’ mesio išeivijos visuomenei, besi- 
j rūpinančiai Lietuvos valstybės 
, reikalais.
j M.nint Steigiamojo Seimo 60- 
'■ ties metų minėjimą ir paminint 
i Mykolo Krupavičiaus 10-ties 
metų mirt:es sukaktis verta pa
remti šios knygos išleidimą.

rwjnei, Ž»m4 — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALI

Žemi » Psnkvlmei 
RBAL ESTATC FOR SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMLNAMS
Ji ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESLNIAIS ISSIMOKEJIMAIS. j

VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J: 4

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas į 

2ž'T2 W. Cermak Road Chicago, HL TeL Virginia 7-7741

KUN. PR. MASILIONIS 
NEBESULAUKĖ

Sidabravo klebonas kun. Pra
nas Masilionis nesulaukė leidi
mo aplankyti savo seseris ir bro 
liūs Amerikoje. Jis mirė Lietu
voje spalio 13 d-, sulaukęs 78 
metu amžiaus.

Prieš keletą metų “LKB Kro
nikoje” paskelbtasis jo atviras 
laiškas LTSR Vidaus reikalų 
ministeriui leisti aplankyti gi
mines Amerikoje nuskambėjo 
plačiai Vakarų, pasaulyje.

PAMINKLAI MAŽAI 
ŽINOMAM MŪŠIUI

Sov. Sąjungos vyriausybė
tarė Malaja Zemlia vietoje prie 
Novorosijsko pastatyti didelį pa
minklą prisiminti tam įvykiui, 
kai sovietinės pajėgos 1943 m. 
neleido iš Juodosios jūros išsi- 
**************A*****'A**«A«AA^» î^^^WU

nu-

lias yra vienas seniausių kelių ir 
buvo žinomas 14 amžiuje. Tame 
kelyje pastatyti 21 tiltas ir via
dukas.

KRIAUKLIŲ DOVANA VIL
NIAUS UNIVERSITETUI

“Moksle ir gyvenime”' rašoma, 
kad JAV gyvenanti biologė Ele
na Gimbutienė Vilniaus univer
siteto 400 metų sukakties proga 
Gamtos mokslų fakulteto zoolo
gijos muziejui padovanojo kriau 
kliu kolekciją.

E. Gimbutienės kolekcija su
rinkta išeivijoje—Atlanto ir Ra
miojo vandenyno pakrantėse. Ji. 
pati rinko, jai kriaukles dova-> 
nodavo ir pažįstami ar ji pirkosi' 
specialiose parduotuvėse.

Kolekciją sudaro 801 ekspona
tas. ;

Iš “ŠLUOTOS” HUMORO

A.štuonioms šeimoms valdyto
jas atmatavo bendrą ganyklą-1

Ar gandras su ta pačia žmona 
kasmet gyvena, ar su kita? (Vai
kas mamai)

— Ponia Ana Gaushas, Hot 
Springs, Ark., atsiuntė Naujų 
Metų linkėjimus ir su jais bran
giausią dovaną — naują prenu
meratorių, kuris prašė pavardės 
neskelbti. Dėkui už nuolatinę 
paramą ir už platinimą.

— Dr. Juozas Tautvilą ir jo 
šeima, Gary, Ind., pasveikino' 
Naujienas ir jų skaitytojus Žie-

Krisdamas iš trečio aukšto,: mos švenčių proga, o gerus lin- 
tinkuotojas N. A. nesuspėjo užsij kėjimus atlydėjo $20 auka. Dė- 
dėti šalmo, todėl susižeidė. 1 kui. ?

(Iš tarnybinio pranešimo)
Iš Eur. Lietuvio. 1_ — Inž. Algirdas Idika, ilgesni

Mūsų spaudoje
GERAI PASIRODĖ PABAL-

. TIEČIAI MADRIDE
Sandaros 22 nr. L- Miškinis, 

labai gerai Įvertindamas pabal- 
tiecių' pastangas Madrido kon
ferencijos metu, duoda tok.

Madride dalyvavusių pabal-

laiką buvęs JAV ir pastaruoju 
metu gyvenęs Springti elde, sau
sio pabaigoje grįžta Brazilijon.

— Dėkui Pijui Mitkui, Brid
geview, Ill., už žiemos-švenčių 
proga atsiųstus sveikinimus ir 
gerus linkėjimus^ guriuos atly-. 
dėjo $20 auka... \

— Birutė Kemežaitė ieško lei
dėjo ar mecenatų savo poezijai 
“Nebijok žaibų, nei vėtrų’’ iš
leisti. Eilėraščiai yra klasikinioJ

tiečių bendradarbiavimas buvo eiliavimo. Rinkinys apie 125 
toks geras, kad Ispanijos policija, J puslapių. Rašyti: Birutė Keme- 
vietoje mažiau šimto dalyvių, žąitė, 7124 So. Mozart St., Chica- 

...........  ’ go, Ill. 60629.apskaičiavo, kad Madride buvo

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

k American Travel Service Bureau 
9727 S. Wfij&ro Ave, Chicago, DI. 60643 

Telef. 312 238->787
• Nemotirau paterae vlinw užrakant lėktuvų, traukiniu. laivų kelio 

nlų (cruises), vienbučių ir automobilių nuomavimo rezervadias; Parduoda 
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones j Lietuvą ir kitus k-aštua 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infer 
madjM visais kelionių reikalais.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik .eikis rezervuoti vietai 
H anksto — prieš 45 - 60 dienų.

(Atkelta iš pirmo puslapio)

Kai kalbame ap’e VLIKą iš 
tikro turime galvoje VLIKą su- 

ARV YDAS KIEL A, 434-9655 i darančių grupių atstovų SEI-

— Dengiame ir taisome visų 
rūšių stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti

(Pr) IMĄ, VLIKo TARYBĄ, VLIKo 
—-\ ELTOS RAŠTINĘ, ATSTOVY-

Atsiųsta paminėti i
® VILTIS, tautinių šokių ir < yimas ge abejonės, šie vienetai 

tautodailės žurnalas, sausio-va- arįjmai bendradarbiauja, bet jie 
sario numeris. Jame išsamiai ap-1 būti dar artimesniame ry- j 
rašoma peruviečių ir inkų tau- gyje, jeigu būtų daugiau lėšų ir į 
tiniai šokiai, — muzika, maistas, į -jėgų darba vvkdvti. Mano gal-1 
papročiai ir festivaliai. Kiek] vossnai ^aį 
trumpiau aptariami bulgarų tau- Į 
tiniai šokiai ir jų šventės. Gausu! F0ND0 pastangoms*. LIETU- 
informacijos apie tautinius šo-j vos POLITINĖ BYLA neturė
jus, išvykas, festivalius. Leidė. j tu būti antroje vietoje po kul
ias ir redaktorius Vytautas F-.j trinių reikalų, bet turėtų būti 
Beliajus. Kainuoja metams $7, §įan(įien laikoma net svarbiau-

siu rūpesčiu. Kultūriniams rei- 
j kalams skirtas ir statutiniai su 
| Lietuvių Bendruomene susietas |

i

j BES ir TAUTOS FONDĄ. Šių 
vienetų rankose yra kontrolė, Į

{ darbo vykdymas ir jo finansa-1 .

*

BUTŲ NUOMAVIMAS j
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RCŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA <

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

s

3

. | J------------ Z----- O------------ Z 1 ------------

maįft I darbą vykdyti. Mano gal-1. uctuvkkas REST0RANAS su 
- Ik‘eK j vosena, seniai pribrendo laikas ! namu ir įrengimais Marquette Parko

Iškirti didesnį dėmesį TAUTOS len2V°S|

• 2‘ BUTŲ MEDINIS prie 68-tos Ir 
Maplewood. Labai tinka giminingoms 
šeimoms.
• MŪRINIS BUNGALOW Brighton i
Parke, 15 metu. Reikia skubiai par- 
duoti. Neaukšta kaina. —užsieniuose$8, atskiras numeris 

$1,50. Adresas: Viltis, P. O. Box 
1226,- Denver, CO-80201.

S‘SKAUTU AIDAS gruodžio į LIETUVIŲ FONDAS jau pasie- 
numeris, LSS Pirmijos leidžia-1 Kė dviejų milijonų sumą. TAU- 
mas mėnesinis žurnalas. Reda-1 TOS FONDAS, vienintelis Lie- 
guoja Alė Namikienė. Kainuoja* tuvos politinės bylos finansuo- 
metamš $5, pusei metų $3, atski] toj as, vos ne vos aukomis suren- 
ras numeris 50 centų. Adminis- ha šimtą tūkstančių, o jo rėmuo- J 
tratorė Malvina Jonikienė, 6346 se esantis LIETUVOS LAISVĖTI 
So. Washtenaw Ave., Chicago, IŽDAS — nejudomo kapitalo 
IL 60629. • fondas — pajėgė surinkti vos 

trisdešimtis tūkstančių sumą.
VALSTLBININKAS POLITI- Mūsų kaimynai ir bendrakoviai j 

KOS KELIU — studija neskelb- latviai politiniams reikalams nau j 
tino autoriaus apie MYKOLĄ' dojasi pusės milijono fondu iri 
KRUPAVIČIŲ jau spausdinamai jų politinio darbo pastangos yra 

^Morkūno spaustuvėje. Po ke- I remiamos visų latvių išeivių! 
liatos mėnesių pasirodys knygų! MADRIDO KONFERENCIJO' 
rinkoje.

Ši knyga vertinga savo doku
mentine medžiaga, liečiančia 
Lietuvos valstybinį gyvenimą 
apie kurį ligi šiol dar nebuvo 
paskelbta. Joje rasite susitarimo 
projektą su kunigaikščiu Ura
chu, jei jis’būtų pakviestas Lie
tuvos karaliumi, dokumentą iteik 
tą Lietuvą okupavusiems komu
nistams apie galimybes bendra
darbiauti su jais, protestą hitle
rinei okupacijai ir dar kitokių 
reikšmingų dokumentų.

remiamos visu latvių išeivių!

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax

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

We’ll help you make the right move.

neighborhood^
REALTY GiTOUP

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

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

kams. Kreiptis:

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
Tel. 523-8775

I GENERAL REMODELING ’ 
I • Alumin, langai, durys, medžio 
Į apmušimai. • Staliaus darbai, ce

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita \

FETINGtS CONSTRUCTION 
7152 So. Kidzie Avenue- 

Tel. 776-8505

I

----------SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARIJA NOR

X«08 Vr«*t St, CMcsęe, DI. I052J < TfcL WA 5-S7S7 
Dldelir petlrlnkimu gerof rūžiw Jvtirių prekijų 

MAISTAS Ii EUKOFGS SANDELIŲ

AKI

4 <

$3

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų$5
LINKI SAVO KLIENTAMS IR DRAUGAMS

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 
linki visiems savo klientams, draugams 

ir pažįstamiems

ANTANAS VILIMAS
SU ŠEIMA

3400 So. Lituanica Avenue 
arba 

376-5996 
CHICAGO, ILLINOIS 
Tel.: FRontier 6-1882

&

V*

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

1591 W. 6ttb St, Chicago, CL 606Z5, — let WA S-27&7

STASĖ ir JUOZAS BACEVIČIAI

BELL REALTY
6529 S. Kedzie Ave., Chicago, III. 60629 

Tel. 778-2233

i JE pastangas LIETUVAI ir LIE- 
į TUVIAMS ruošė VLIKas. Pasi

ruošimai tam buvo pradėti jau 
1979 metų pradžioje. Gegužės 
mėnesį buvo sušaukta konferen 
cija siekiant talkos ir dalyvavi- i 
mo MADRIDE. Panašius pasi-1 
ruošimus vykdė ir latviai ir es
tai- Madride latvių dalyvavo 
vienu metu arti septyniasdešim
ties. Jie išlaikė raštinę ir tarnau
toją. Lietuvių Madride dalyvavo 
trylika. Buvo pasamdytas butas 
ten atvykusiems, bet nei rašti
nės, nei didelio dalyvių skaičiaus 
lietuviai dėl lėšų negalėjo Ma
dride parodyti. Šie trylika lietu- 
vių atsiekė ^Lietuvai daug ir ga- 
na pigiai. Nežiūrin anksti prade- ] 
tų pasiruošimų, memorandumu 
įteikimų, pasimatymų su beveik 
visų valstybių delegatais, dabar 
girdėti balsų, kad Madride tur 
rėjo dalyvauti daug daugiau! O 
kur buvo visi patarėjai, kuomet 
VLIKas ruošė ir medžiagą ir lie
tuvių dalyvavimą Madride?

Pabaigai norėčiau pastebėti, 
kad išeivių gyvenimas rodo 
daug rūpestį kliančių ženklų: 
mūsų spaudos tiražai 1980 kri
to (pvz. Draugas nustojo 35%): 
gausėja kivirčai ir asmenišku 
mų kėlimas spaudoje — tai ro
do sumenkėjimą ir savęs garsi- 1 
nimą, bet ne pastangas dirbti ir 
konstruktyviai trūkumus šalin 
ti; tęsiamos tarporganizacinės 
varžybos ir pastangų diskredita1 
vimas, kas neišvengiamai atgra
so daugelį-teigiamą įnašą pajė
giančių atnešti lietuvių. Tai yra 
vos keli rūpesčio verti ženklai. 
Man rodos, kad vienintelė išei
tis iš šitų negerovių yra dama, 
darbų pasiskirstymas ir pagar
bos reiškimas ne tik veiksnių 
institucijoms, bet visoms orga
nizacijoms ir jose dirbantiems. ,

JEI GALVOJATE !
PIRKTI AR PARDUOTI, 

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 kom.piuterį.

Virš 500-tai namų pasirinkimai.

BUDRAITIS REALTY CO I
6600 S. Pulaski Road

TeL 767-0600

DAŽYMAS IR REMODE- 
LIAVIMAS

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

Kainos labai prieinamos.
GEDIMINAS BARANAUSKAS 

4514 So. Talman Avenua 
Tel. 523-0383

Laikrodžiai tr brangenybit 
Pardavimas ir Taisymas * 
2646 West Street 
Tol. REpubik 7-1941

■V

JOHN GIBAITIS

Advokatu įstaiga
6247 S. Kedzie Avė.

(312) 776-8700

. ...................................... t ■ .iii i.n^

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJAS

Dažo namus iš lauko 
ir iš vidaus.

Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St.
(Town of Lake)

Skambinti YA 7-9107 •4

—Multimilijonierius B. Wein- 
gart sukaupė 300 milijonų do
lerių. Savo testamente nurodė, 
kad 221 milijonas dolerių būtų 
išdalinti neturtingiesiems. Kitus 
pinigus liepė išdalyti draugams.

— Prelatas Anibale Būgnini 
Kalėdų dieną buvo Teherane ir f 
pasimatė su kalėjime laikomais 
amerikiečiais. Prelatas pažymė
jo, kad įkaitų sveikata gera, bet 
nuotaika prasta.

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Ąvenue, 

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

M. I l M C U S

Notary Public
INCOME TAX SERVICE 

4259 S. Maplewood. Tel. 254-7453 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
Lškviotimal, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį b lenke L

HOMEOWNERS POLICY
M— --------

F. Ltpclit, Agent 
nOS’/j W. 95th St 
Ev*rg. Park, 111. 
SG642, - 424 *654

Casualty

ADVOKATŲ DRAUGIJA 
V. BYLAITIS ir Ve BRIZGYS 

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

arba pagal susitarimą. 
Telefonuoti 778-8000

— Diktumas nepakenkia il
gam amžiui. Dažnai džiūsnos 
greičiau miršta, negu storieji, 
tvirtina gydytojai.

— Gruodžio 23 d., sulaukusi 
92 metų amžiaus, mirė plačiai 
skaitoma kanadietė rašytoja 
Ethel Wilson.

—Chesapeake įlankoj 70 my- j 
lių į vai. greičiu vėjas' nutraukė 
vieną anglims vežti laivą nuo 
stulpų, trenkė j kitus laivus ir 
padarė daug nuostolio.

pirkite jav taupymo bonuj

Advokatai
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Dirbo valandos: nuo 9 vii. ryto 
iki 6 vai. vak. Šeštadienį nuo 

d vai. ryto iki 12 vai <L 
Ir pagal susitarimą.

TcL 776-5162 arba 775-516J
2649 Weit 63rd Street

Chicago, UI. 6062J ’

- Naujienos, Chicago, Hl., Sat-Monday, December 27-29, 198Q




