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1981 METU VLIKO SEIMAS
(Tęsinys)

. Seimo metu, prisimintas nese
niai miręs Juozas Skorubskas, 
ilgametis VLIKo veikėjas ir bu
vęs VLIKo’ tarybos pirmininkas. 
:. Už seimo ruošą ir pasisekimą 
VLIK as yra dėkingas rengimo 
komitetui iš pirmininko Vytauto 
Jokūbaičio, vicepirmininkų Al
girdo Kasuląičįo, Jono Virbalio, 
sekretoriaus Vytauto Januškip, 
iždininko Kazimiero Karaliaus, 
narių Vinco Akelaičio, Alfonso 
Mikulskio, Juozo Šteirjpužio ir 
Tautos Fondo įgalidlinio Henri
ko Idzelio. Seimo garbės komi
tetą sudarė: Cleveland© miesto 
burmistras George V- Voinovich, 
32-osios.apygardos miestų narys 
David J. Trenton, DMNP .para
pijos klebonas kun. Gediminas 
Kijaųskas, S J., šv.' Jurgio para
pijos administratoriuj kun. Juo
zas Baceviceį L.Ą.S. Centro val
dybos pirmininkas Marijus Bly
nas, L.K.V. S-gos “RamoVė” CV 
pirmininkas Antanas Jonaitis, 
BALFo direktorė Ona Jokūbai- 
J.ienė^.^ViJ^Cjįr&ugijos pirmi
ninkas dr. Danielius Degėsys, 
“Dirvos” redaktorius Vytautas 
Gedgaudas, Ohio Lietuvių Gydy- 

' tojų draugijos pirmininkas* dr.
Henrikas'Brazaitis, VLIKo vie
nas" steigėjų Balys Gaidžiūnas, 
ALTo' Cleveland©-skyriaus pir
mininkas inž.. Algimantas' Pau- 
tienis,.LB Cleveland© Apylinkės 
pirmininkas.Jurgis Malskis, Lie
tuvių Namų'bendrovės pirminin
kas Zenonas Duęmanas ir L.T.M. 
Čiurlionio’ ’ Ansamblio pirminin
kas Vladas Plečkaitis.

“KOMUNISTAS” PUOLA IŠFJ- 
: VIŲ POLITINĘ VEIKLĄ

. : Amerika- -pasuko “kryžiaus 
žygį” prieš,'Nevietų Sąjungą. 
Taip Komunisto (1981, Nr. 9) 
mėnrašty išspausdintame straips 
nyje ‘Klastotojai’ tvirtina I. Lem- 
pertas, kuris piktinasi, kad 
Amerikos ^imperialistams... pa
gal savo sugebėjimus ir jėgas 
stengiasi įtikti ir aųtikomunistai 
iš Lietuvos emigrantų tarpo... 
Jie siuntinėja “memorandu
mus”, skelbia straipsnius, kny
gas, šmeiždami Tarybų Sąjun
gą. Į Madridą specialiai buvo 
atvykusi triukšminga grupelė 
antitarybininkų, bandžiusių nuo
dyti tarptautinių derybų atmos
ferą”.

Lcmpertas taip pat mini “su-

draugystę. Taip jie elgėsi visa
da, bet dabar jie ir naujoviškos 
taktikos griebiasi: giria Tarybų 
Lietuvos laimėjimus, priešpasta
tydami mūsų respubliką kitoms 
TSRS respublikoms. Girdi, tai, 
kas Lietuvoje pasiekta, yra lie
tuviško darbštumo, ūkiškumo, 
sumanumo vaisius. Tarvbu val
džia čia niekuo’ dėta, o bendra- 
darbiavimas su kitomis tarybi
nėmis tautomis tik trukdo... 
Jie griebiasi visokių klastočių, 
stengdamiesi Įtikinti skaitytojus, 
jog internacionalizmas, tautų 
draugystė — nėra būdingas mū
sų gyveninio būdo bruožas, ta
pęs mums, kasdienio elgesio’ ir 
galvosenos įprastine norma, c 
... prievartinio rusifikavimo re
zultatas”. ■ (Elta)
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BRITAI NESIKIš Į KANA
DOS KONSTITUCIJĄ

OTTAWA.’ —: Kanados Sena
tas antradienio naktį, 59--bal
sais prieš 23, nutarė nutraukti 
paskutinius -legalius- ryšius su 
britų imperiją. Iki šio mėlo bri
tų karalienė turėjo teisę; vy
riausybei rėikalaujant, Įsikišti Į 
Kanados ko’nslitucines pakaitas, 
tuo tarpu paskutinis Senato 
nutarimas tas teises britams 
atima.

Kanados■ vyriausybė antradie; 
nro naktį ' pasiuntė; Į Londoną 
Sejįato' nutarimą;' prašydama 
britų parlainentą perleistL kons
titucijos keitimo t rišę Kanados 
parlam ęntūi. • . * ■ ;■ -i - \ <

Vyrauja Įsi tikinimas, kad'bri
tų parlamentas tas teises -perį 
leis Kanadai. -Mancfma, kad ne
tolimoje ateityje Kanados par
lamentas galės* išspręsti pran
cūzų nacionalistų klausimą.

PATARIA AMERIKIEČIAMS 
IŠVAŽIUOTI Iš LIBIJOS

BOSTON,-Mass. — Dienraštis 
Globė praneša iš Washington©, 
kad JAV vyriausybė pataria vi
siems amerikiečiams galimai 
greičiau išvažiuoti iš Libijos, kad 
vėliau nepasikartotų antra Ira
no tragedija. Dabartiniu metu 
Libijoje yra apie pusantro tūks
tančio amerikiečių, daugiausia 
dirbančių naftos pramonėje.

Prez. Reaganas per tarpinin
kus pranešė Libijos vyriausybei 
nesikėsinti žudyti atsakingų 
Amerikos pareigūnų.

i MEXICO

/

ŠALIM AHMED SALIM 
NEBUS SEKRETORIUMI

_ Cwwycm
CT

?SOUTH AMERICA
•. /.t

Venezueloj pagrobti 3 keleiviniai lėktuvai atsidūrė Kuboje, kur diktatorius 
Castro žada leisti kubiečius, jo pasiųstus tuos lėktuvus grobti.
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VENEZUELOS LĖKTUVŲ GROBIKAI 
NUSILEIDO KUBOJE

SOVIETŲ VALDŽIA SUTIKO IŠLEISTI SACHAROVO 
MARČIĄ AMERIKON; PROFESORIUS LIGONINĖJ

į HAVANA, Kuba. — Trys Ve- 
nezuelos keleiviniai-lėktuvai, iš
skaidė po 10,000 mylių įvairiose 
-Amerikos valstybėse, antradie
nio naktį pasiekė Havanos aėrov 
dromą, išleido 102 keleivius, ku
riuos-vežiojosi į įvairias vals
tybes.

^Paaiškėjo, kad lėktuvus buvo 
pagrobę 11 gerai organizuotų 
lėktuvų grobikų. Jų galėjo’ būti 
ir daugiau, bet apie tiek buvo 
pranešta, kai. jie išleisti kelio
nei Kubon. .

pasmntmylBe;art iš Pana 
mūs lakūnai išskrido tiesiai j 
Havanos aerodromą. Venezueloj 
ir Panamoj vyrauja įsitikinimas, 
kad lėktuvus pagrobė Kubos la
kūnai ir rusų apmokyti 
biečiai.

Libijos lėktuvas nusi
leido Irane

kir

PUERTO 
RICO

EUROPA IŠVENGS ATOMINIO KARO 
JEI PAJĖGS BŪTI VIENINGA

modernintą strategiją”. Jei an
ti tarybininkai... pamini kokį] 
mūsų pasiekimą, visuomet jį ko- 
mentudja taip, kad socializmas, 
Tarybų valdžia liktų apšmeižti. 
Ypač jie stengiasi ugdyti nacio
nalizmą, ardyti tarybinių tautų

KALENDORftLIS

Gruodžio 10: Julija, Žydrė, 
Spinduolė, Žibuntas, Glūdeva, 
Jovaiša, Mintonė.

Saulė teka 7:07, leidžiasi 4:21.
Oras debesuotas, |ali inigti.

Kubos diktatorius F. Castro 
paskelbė, kad 11 grobiku, 
pasiekusių Kubą trim Vene- 
zuelos keleiviniais lėktuvais, 
bus teisiami Kubos teimo, 

bet jis neskelbia suimtų 
grobikų vardų.

Oficialus Kubos valdžios pra
nešimas sako, kad visi trys lėk
tuvai nusileido Jose Marti tarp
tautiniame aerodrome vienas po 
kito su vieno's valandos protar
piais. Grobikai išleido visus lėk
tuvuose buvusius keleivius, o 
vėliau patys pasidavė Kubos 
aerodromo sargams.

Venezuela nedavė grobi
kams $30 milijonų

Lėktuvus pagrobusieji vyrai 
reikalavo iš Venezuelos vyriau
sybės 30 milijonų dolerių. Jie 
nurodė, kur tie pinigai privalo 
būti padėti, jeigu nenori, kad 
grobikai pradėtų šaudyti lėktu
vuose buvusius keleivius.

Silsi tarimą su Venezuelos vy
riausybe vedė patys grobikai. 
Jie mokėjd vartoti lėktuvų ra
dijo pranešimų įrankius. Jie no
rėjo’ susitarti su Venezuelos vy
riausybe ir gauti pinigų. Bet 
vyrauja įsitikinimas, kad Vene
zuelos vyriausybė lėktuvų gro
bikams nieko nedavė. Grobikai 
grasino keleivių šaudymu ir mė
tymu iš lėktuvų, bet iki šio me
to nėra žinių, kad jie būtų kurj 
nors sušaudę.

Oficialus Kubos pranešimas 
sako’, kad grobikai galėjo būti 
Venezuelos lakūnai, bet Castro 
policija neskelbia jų vardų. Ku
bos valdžia paskelbė, kad grobi 
kai bus teisiami Kuboj už lėktu
vų pagrobimą. Vyrauja įsitikini

TEHERANAS, Iranas.— Trys 
gerai ginkluoti musulmonai, 
šaukdami “Mirtis Chadafiui 
nusileido' Teherano tarptautinia
me aerodrome ir pasidavė Irano 
policijai. Pagrobtas Libijos lėk
tuvas buvo nusileidęs Atėnuose, 
Beirute. Grobikai antradieni 
prašė leisti jiems nusileisti Te
herane, liet Irano vyriausybė 
uždraudė lėktuvui įskristi į Ira
no erdve.

Tiktai trečiadienio rytą Irano 
vyriausybė sutiko leisti Libijos 
lėktuvui nusileisti, pranešė Ira
no užsienio reikalų ministeris. 
Grobikai reikalauja, kad Libijos 
diktatorius paleistų kalėjime 
laikoma mula Musa Sadr. Tri- 

4-

polio radijas skelbia, kad lėktu
vą pagrobė ČIA samdyti gro
bikai.

NEW YORK, N.Y. — Austri
jos pilietis Kurt Waldheim atsi
ėmė savo kandidatūrą Jungtinių 
Tautų sekretoriaus pareigoms. 
Waldheim rfnivo JT geri ė radiniu 
sekretoYiumi . du terminus. Jis 
būtų norėjęs, dar vieną terminą 

‘tarnauti šios didelės organizaci
jos sekretoriumi, bet Kinija tam 
priešinosi. 16 kartų buvo pra- 

Waldheini 
negavo pakankamai balsų, nes 
Kinija vis vetavo jo nominaciją.

Kandidatu sekreto'riaus parei
goms buvo pasiūlytas Tanzani
jos atstovas Salim Ahmed Sa

jis negavo pakanka- 
skaičiaus, nei JAV 

Jam buvo pasiūlyta 
kandidatuoti, bet jis

vesti’ rinkimai, bet

mo balsų 
pritarimo, 
dar kartą 
atsisakė.

Dabar gen. sekretoriaus parei
goms pasiūlyta: Panames užsie
nio reikalų ministeris Jorge En
rique Ilueca, Peru Respublikos 
diplomatas Javier Perez de 
Cuellar, buvęs Gvijanos užsie
nio reikalų ministeris Ortiz 
Hozas.

DANIJOS SOCIALDEMO
KRATAI PRALAIMĖJO

de

n?as, kad grobikai gali būti ku
biečiai.

Visi trys pagrobti lėktuvai 
antradienį suskrido į Panamą, 
vedė pasitarimus su Venezuelos

KREMLIUS NUTARĖ IŠLEISTI 
SACHAROVO MARČIĄ

NEW YORK, N.Y. — Radijas 

praneša, kad Sovietų valdžia 
nutarė išleisti Sacharovo mar
čią Aleksejevą išvykti iš Sovietų 
Sąjungos ir vykti j New Yorką, 
kur jau 3 metus gyvena josios 
vyras, Sacharovo -posūnis.

Sacharovas keliais atvejais 
prašė Sovietų valdžią išleisti I 
■Aleksejevą iš Sovietų Sąjungos 
ir leisti jai apsigyventi Ameri
koje, bet Sovietų valdžia tokio 
leidimo jai nedavė. Paskutiniu 
metu kelios organizacijos reika
lavo leisti jai išvažiuoti, bet ji 
tokio leidinio negavo. Pagaliau 
Sacharovas ir jo žmona paskel
bė bado streiką. Jie išbadavo 13

KOPENHAGA, Danija. — Da
nijos socialdemokratas premje
ras Anker Jorgensen pareiškė, 
kad jis atsistatydina. Antradie
nį Danijoje vyko rinkimai į par
lamenta. Balsai dar nesuskai
čiuoti, pranešimai vidaus minis-Į 
terijos dar nepasiekė, bet prein- j 
jeras žino, kad socialdemokra
tai turės mažiau žmonių parla-* 
mente negu turėjo’, todėl jis tre-j 
čiadienio ryta paskelbė, kad jis 
traukiasi iš pareigų.

Danijos parlamente yra 179 
atstovai. Socialdemokratai pra-’ 
vedė tiktai 59 atstovus. Jorgen
sen norėjo, kad rinkimų metu 
būtų išspręstas klausimas 50,000 
darbų. Jis norėjo sumažinti be-1 
darbiu skaičių, sudarant didoka 
skaičių naujų darbų. Balsuotojų 
dauguma jo planą atmetė ir jo 
partija prakišo rinkimus.

SEKRETORIUS HAIG TARSIS GRAIKŲ PREMJERU 
BANDYS ĮTIKINTI PASILIKTI SĄJUNGOJE

BRIUSELIS, Belgija.— Sek
retorius Haig, grįžęs iš St. Lu
cia salos pasitarimų, informa
vęs prezidentą ir Valstybės de
partamento pareigūnus apie 
Amerikos Valstybių Organiza- 
cij os pasi tarimus, antradienio

' naktį išskrido į Briuselį, kad ga
lėtų aptarti šiaurės Atlanto Są
jungos užsienio ministerių susi-.

1 rūpinimą einančiais ^pasitari-1 
i mais dėl atominių raketų išve- 
; žimo iš Europos.
t Praeitą antradienį JAV kraš- 
• lo apsaugos sekretorius po’sė- 
į džiavo su šiaurės Atlanto Są- 
j jungos gynybos ministeriais, bet 
j neatrodo, kad jam būtų pavykę 

įtikinti juos dėl atominių raketų 
išvežimo. Juos labai sujaudino 
pirmadienį vykęs JAV ir Sovie
tų Sąjungos atstovų, pasitari
mas, apie kurio eigą jiems nie-

■ ko nebuvo pranešta.
[j. Nei Nitze, nei Kvicinskis nie- 
’ ko kiems neprasitarė apie pįr- 
1 madienį pustrečios valandos vy- 
’ kusitLs pasitarimus. Atrado, kad

ir sekretorius Weinberger norė
jo patirti, kokia padėtis yra.su 

L mažesnėmis atominėmis raketo-
mis$ kurios Fluropai gali bū ii 
tokios pat pavojingos, kaip ir j

’ vidutinio' dydžio raketos. Bet ši
tas ^klausimas nebuvo išaiškin- 
tas. jTas neaiškumas sukėlė di
delio nerimo gynybos ministe- 
rių Itarpe. Viri, laukė sekreto
riaus A. Haig, iš kurio tikėjosi 
daugiau aiškumos. Sekretorius

’ Haig tuo tarpu jiems tepasakė. 
1 kad pirmadienį vykusieji pckal- 
jbiai buvo slapti, pagal abieju 

pusių susitarimą, ir jis tuo’ tar
pu negalįs daugiau aiškumos 
įnešti. Bet jis užsienio ministe- 
riams aiškiai pasakė, kad šiau
rės Atlanto Sąjungos valstybė' 
gali išvengti atominio karo, jei 
jos bus vieningos. Jeigu rusams 
pavyks suskaldyti šiaurės At 
lanto Sąjungą, tai reikalas bus 
sunkesnis. Amerika yra pasiry
žusi padėti šiaurės Atlanto Są
jungos valstybėms išvengti ah- 
m.nic’ karo, jeigu dabartinė; 
šios sąjungos valstybės bus vic 
ningos nuomonės visais svar-

į,- ■

Sekretorius Haig vakar ir 
šiandien posėdžiavo su Briu
seliu suvažiavusiais šiaurės 
Atlanto Sąjungos valstybių 

užs. reikalų ministeriais.

u p

Caspar Weinberger

blausiais Europos gynybos klau
simais.

Sovietų Sąjunga yra pasiry
žusi silpninti šiaurės Atlanto 
Sąjungą. Ji išleido milijonines 
sumas šiaurės Atlanto' Sąjungai 
suskaldyti. Ji pajėgė suruošti 
dideles demonstracijas V. Vo
kietijoje, Belgijoje, Anglijoje ir 
kitur, bet prezidento Reagario 
pasižadėjimas atšaukti visas ato
mines raketas iš Europcs paro
dė visam pasauliui, kad Sovietų 
vyriausybė nepritaria raketų iš
traukimui ir taip prarado visą 
savo propagandinę įtaką. JJgu 
rusai sutiks daryti kokias nuo
laidas, tai reikia jas patirti ir 
paskelbti. Bet tuo tarpu tos 
nuolaidos dar nepaskc’btos. Ofi
cialus pranešimas sako, kad se
kantis abiejų valstybių atstovų 
pasitarimas įvyks penktadienį. 
Iki penktadienio nebus jokio ki
to pranešimo.

Ba:gęs pasitarimus su užsie- 
. nio reikaių ministeriais, sekre

torius Hnig tarsis su graikų 
premjeru A. Pcpandrcou, kuris 

niu metu yra Belgijoje.
s metu 
ii iš š 
išvaryti 
laivyno 

ti k pa
jam bū- 

rj, jeigu patys ameri- 
atsauklų savo gink.uotas 
; iš bazių Graikijos teri-

Binkiminės kampanijc 
jo pasilraul 
į junges ir 
is iš graikų 

baz ų. Dabar j:s šiek 
keitė sa\ 
tų lengv 
kiečiai i 
pajėgas 
torjoje

s Papandreou 
kariškoj šiaur

i; n er i k i ecia m s raudot: s 
bazėmis Graikijoje, šitą klausi
mą sekretorius Ha g turės šaiš- 
kinli su premjeru Papandreou. 
Vėliau sekretorius anlankvs ki-

dienų. Pats Sacharovas tiek su
menko, kad teko jį išvežti į Gor 
kio ligoninę ir maitinti jį per 
venas. Kada gydytojai pranešė, 
kad jam greiia mirties pavojus,

tai Sovietų valdžia nutarė iš-1 
leisti Aleksejevą Amerikon.

Nei Sacharovo, nei jo žmonos 
likimas nežinomas. Jie išvežti į 
ligoninę ir visai izoliuoti. <

Krašto apsaugos sekretorius 
C. Weinberger patarė šiau
rės Atlanto Sąjungai pasi
ruošti ginti V. Europą nuo 
Sovietų tankų įsiveržimo.

tas septynias valstybes Artimuo
se Pytuose.

Trečiadienį aukso uncija 
kainavo ? 116.

yra.su


KALĖDŲ PAPROČIAI IR BURTAI
MŪSŲ TAUTOSAKA

JONAS BALYS

Pastaba. Tekstai yra duodami i 
tokie, kokie jie buvo rasti origi 
na 1 Juose užrašymuose.

I
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(Tęsinys;

os esti liūdnos.

52) Dvasioms per kūčias padė
davo priekakty garsytninko (18)

53) Pakūčiavę visus valgiui 
nunešdavo. Palikdavo tik kryžių 
ir “aplotkas” dvasioms maitintis, 
(eduva).

54) Pavalgę kūčias palieka vi
sų valgių po truputį ant stalo 
nakčiai, kad Jėzus su angelaL tu* 
lėtų ko valgyti (30).

55) Kūčių vakarą žmonėm pa
dėdavo po stalu duonos ir dius- 
kes apsilankančioms dvasioms 
pavalgydinti (31).

*55) Kūčių stalo nenukrausto. 
r.ęs valgyti ateiną aniolai. Palie-. 

j Ka tu valgių, kurių daugiau turi.
(R. šukytė, Debeikiai ).

57) Ir gyvubai turi kūčias: 1) 
jiems duodama ėsti virintų kvie
čių: 2) jie galį kalbėti ir žiną 
ateitį. 12 v. visi gyvuliai kalbą. 
V’enas ūkininkas, norėdama^ su
žaloti. ką jo arkliai kalbės, nuė
jo pasiklausyn. Išmušus vienuo
liktai. vienas arklys nusijuokęs 
■r sakąs: ‘‘Rytoj turėsime maitą 
vilkti”. Ūkininką perėmusi bai
me ir daugiau negalėjęs klausyti- 
Kalėdų lytą jį radę sustingusį 
‘ovoje (7).

58) Kūčių naktį, lygiai 12 v., 
suklaupia visi gyvuliai ir kalbąsi 
žmogaus kalba (1).

59) Kodėl gyvuliai kalba? Kai 
’ Kristuj gimė, tai jautis ir asilas
ėjo Kristaus pūsti (šildyti). Jie 
ėjo 12 v. ir kalbėjosi. Todėl ir 
dabar 12 v. gali kalbėtis (22).

60) Kartą kūčiose ūkininko 
duktė užlipusi ant tvarto ir klau
siusi gyvulių kalbos. 12 v. pradė
ję gyvuliai kalbėti, kad jų šei
mininkas mirsiąs. Ir tikrai net. 
rukus miręs. Todėl dabar niekas 
nenori klausyti gyvuliu kalbos

i (i).
61) Kūčių vidurnaktį visi gy

vuliai klaupia ant pirmutinių ko-
I jų ir meldžiasi. Jų meldimosi ne-

jei 
trūksta kurio šeimos nario, pav., 
esH loti (Kaukaze. Sibire) kariuo 
menėj, Amerikoj... Visi gaili. Į 
dū<iuia, veikiu. (Zarasai, 13).

41) Kūčias Valgant reikia, kad j 
viii žmc/iė^ būtų poromis. Kitaip j 
kas nors turės mirti(22).

42) Jei “kūčiavojant” šeimy- Į 
na susėda poromis, tai gerai. Jei i 
vienas lieka (pav., 5 asm.), tad 
kuris nors kitų kūčių nesulauks, j 
Norėdami sužinoti, katram reiks ! 
mirti, traukia po šieneli — ir kic I 
no trumpesnių tas mirs (36).

43) Jei kūčias valgydamas at- j 
sirūgsti. tai dar ir kitas kūčias 
valgysi, jei ne. būsi jau miręs. I 
(šleikiskių k. Vabalninkai. 13).

44) Dviese traukia ‘‘aploiką” į 
katras į save. Katram tenka di
desnė dalis, tas per metus bus 
galingesnis (15).

45) Visa šeimyna užsimerkus 
laužia vieną “aplotką”. Kam ten
ka kryžius, tas greit mirs, kam 
taurė - ilgai ir laimingai gy
vens (15).

46) Dievo pyrago barsto kiek
vienai! valgin. Su kuo Dievo py
ragus laužei, prisimink to var
dą miške paklydęs — ir rasi ke. 
lią (14).

47) Prieš sėsdami užstalėm 
kiekvienas skyrium pakalba po
terius. Valgydamas “aplotką”. 
kiekvienas jos dali turi įmesti į 
rašalą (barščius). Taip daryda
mi rodo šeimynos vienybę ir mei 
]ę. (Dargužiu k.. Pagirių v.).

48) Jei kuris šeimos narys bū
davo miręs, toj vietoj, kur jis] 
būdavo sėdi, statydavo alaus stik 
linę. Dabar taip nebedaro (21).

49) Kūčių vakarą meilina nu- j galima tyčiomis klausyti. Kas iš- 
mirėlius. Žmonės sako, kad kai • girsta, tas tuoj miršta. (Vabaln. 
gimsta Kristus, tai visi numirė
liai prisikelia ir ateina aplanky
ti savo namų. Todėl kūčių vaka
rą nenuima nuo stalo valgių. Be 
to, sako, kad naktį ateinąs “kū- 
čiavoti” Dievo avinėlis. (Petru
lytė. Kraupu k., Kamajų v.).

50) Pakūčiavę visus valgius 
palieka ant stalo, o šeimininkė 
dar atneša mėsos ir košelenos — 
mat, naktį atėjusios dvasios vai- 
gys 3).

51) Kūčių vakaią meilindavo 
dvasias: pridėdavo pilną stala 
visokių valgių ir palikdavo per 
naktį (12).

i
i

i 
i
i

I

I
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‘Magic’ Diet-

vu; kciČiaiuo^ įprastinės dulk* 
tų proporcijos* ryšiai, spal-

Kai įnirtį paprastai sunbo- 
avo kaukuolė. skaitytojui

V Id

kos minkštos kad ji primena 
raudonskruostę panelę, girtą 
nuo meiės ir vy no ir, be abe
jo, suveltais plaukais. Viena
me 6 eilėraščių apie mirtį cik
le poetė mirtį vaizduoja že
mišką būtybę, kuri lydėjo per 
Melburną, Alvitą, Čikagą, Vil
nių, o dabar sėdi mano kėdėj 
ir valgai mano duoną, geri 
mano vyną“...

vaiduokle,
čigone*
kvepianti laužo dūmais, 
kandžių karaliene...

Mirties šešėliuose

Mirtis sėdi poetės kėdėje, 
nors ji prašo “neklausinėti ir 
neieškoti kur gyvena, nes jos 
nėra tarp tU> kurie išdainuo
ja gyvenimą: “Aš — sena fo
tografija tarp suplėšytų laik
raščių”...

Poetė* baiminasi mirties, £a- 
da jai atiduoti visa Jai, ką jai 
buvo padovanojusiu net gyve
nimą, kuris “buvo galbūt ne
reikalingas”. Rodos, “raudon
skruostė panelė” pavirs “rauk 
šlėfa senele su, kūdikiu ant

į kluoną įeiti — dvasios klojime 
Guldavusios — ir įėjusius muš- : 
davusios šakėmis per nugaras, j 
(Vabaln., 13).

65) Kūčių šienas reikia atiduo
ti tik karvėms arba avelėms. Die į 
ve gink, neduoti arkliams — jie 1 
nešildė savo kvapu Jėzaus Bet-J 
liejaus stainelėj.,(Pabaisko par).

66) Kūčių vakarą rūkydavo 
gyvulius devindrekiu, kad raga-’ 
nos 'jiems ko nepadarytų. Devin- į 
drekis — tai juoda šaknis, kurią

i moterys nešiodavo po kaklu, kad j 
raganos jų nepagadintų (31).’ 1

67) Žvirblis paprastai visados | 
šokinėja, bet kūčių vakarą ir jis į 
tris žingsnius žengia, nes Kris- [ 
tus gimsta (17).
68) Kūčių vidurnaktį šuliniuose i 

vanduo virsta vynu, bet tai tę
siasi tik 5 minutes (3).

69) Jei kas nori to vandens
pasisemti, bet nepataiko nueiti, 
tai pasisems varlių. (Bujokai-į 
tė. Raguva). į

70) Žmogus, atsigėręs kūčių [ 
saldaus vandens, viską su- t

žino, net gyvulių kalbą supran- j 
ta. (Panevėžys). ?

71) Kūčių vidunaktį pasidarąs j 
saldus vanduo (vynu virstąs)

64) Kūčių vakarą reikėdavę iš Į Bet tai trunka vos 1 sekundę (1) 
j anksto prisinešti gyvuliams pa- 72) Vienas žmogus norėjęs 
|šaro. nes naktį negalima būdavę prisigerti vyno. Kūčių naktį pa^

13).
62) Kalba, kad kūčių naktį 

gyvuliai šneka. Jei kas net vėlo
mis jų kalbą išgirsta, tas sužino, 
kur padėti pinigai ir kiti turtai- 
9 jei tyčiomis klausosi — išgir
dęs miršta (21).

63) Kūčių vakarą gyvulius ge
riau še
hai turi pasistiprinti, nes naktį 
visą \alandą reikėsią jiem klū
poti ir melskis, šleikiškių k, Va- 
balninkai, 13).

u negu paprastai. Gyvu- nak
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quick- 
really 
nuiri-

Is there a “magic" 
weight loss diet that 
works? Doctors and 
tionists have yet to discover it. 
They advise losing weight 
gradually by reducing portion 
sizes, but not by eliminating 
certain foods.

If a diet is going to work it 
must be tailored for the indi
vidual, taking into considera
tion such things as preferences, 
cultural background, amount 
of activity, and personal habits. 
After you have checked with a 
doctor, the first step on map
ping out a diet campaign is to 
examine and understand your 
own food habits. Since your 
diet represents a change of 
habit, the smaller or more 
gradual the change, the more 
successful the diet will be in the 
long run.

You can start th© scale 
downward by making small ad
justments in your eating habits 
by eating less and saving 
calories. Dieting does not 
mean that you have to stop eat
ing the foods you enjoy.

If you prefer to eat five or six 
small meals a day, your habit is 
encouraged by many nutri
tionists who agree that several 
small meals are more satisfying 
than three large ones.

Exercise is also an essential 
part of your weight loss pro
gram. A regular exercise regi
men will help you tone and firm 
your body as you lose weight 
and can actually cut your 
appetite.

If vou are unable to abide a 
! lonely calisthenics routine, you 
I - - -
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d u it h youf name and ad 
ss to “Guidelines ' (A9f

caū find fun, companionship 
and support in regularly 
scheduled group efforts such ;ts 
dance and yoga classes, swim
ming, tennis and jogging. Ex
amine your daily habits. When 
possible, walk instead of ride. 
Get off the bus a few’stops early 
and walk the rest of the way. 
Take the stairs instead of the 
elevator. If you are deskbound 
most of the day. examine sim
ple exercises >ou can do at your 
desk.

For more ir
quest a single tree copy oi 
Guidelines To Good Health 
from Kraft. Inc. Send a pusi

Tarnation. re-

Chicago, 1L 60677.

1 una Maw
1 7-oz. can uater-packcd

tuna, drained, flaked
2 cups shredded cabbage

or lettuce
1/2 cup radish slices

2 tablespoons choppr 1 
green pepper

2/3 cup Kraft low caloric 
thousand bland 
dressing

Combine ingredients: tou

Manęs nėra tarp tų, 
kurie išdainuoja 
gyvenimą.

Juliją Švabaitę, gimusią 1921 
m. gegužės 21 d. čyčkų km., 
Alvito vis., Vilkaviškio apskr.? 
žinojau Lietuvoje. Dar gim
nazijoje besimokydama, jau 
rodėsi su savo pirmaisiais eilė
raščiais Ateityje. N- Vaidelu- 
tėję, N. Romuvoje ir k., o jo.s 
nuotraukoje spindėjo gyvos 
akys, nušviečiančios švelnių 
bruožų veidą.

Prieš kelerius metus suti
kau ją Čikagoj^ kai skaičiau ‘ 
savo kontroversinę kūrybą, i 
Priėmimo metu paliko litera-! 
tūros didžiuosius, kaip sena! 
pažįstama priėjo prie ma-į 
nęs ir poetine šiluma alsuo- j 
jaučiais žodžiais pasidalino’ 
savo įspūdžiais. Ji vertino; 
kiekveiną gerą pastangą, ne-. 
pabrėždama kaip kiti^ Par-:

suprantama ne vien dė 
ji neįprasta. Tom tikras nesu- j 
prantamumas, prasmės užšif
ravimas, užslėpimas yra vie
nas iš jos stiliaus požymių. Ji 
nenori būti iki galo aiški ir at-; v. . -
vira (Eilėraščio menas) Pa-jr . _ y .v °

, i ugnimi žėruojanti audra, isstu-sak V. Reimeno, ‘spjaut i po- j & J
etikos faną’’, — “užtat— pras
mė! Nepajuoksite... Gelmė! 
Platuifaa! Protas skęsta!” (Poe
tai vaikšto žeme).

nereikalingo gyvenimo. Jokių 
šviesuolių, jokios “ledinės val
ties” vilties, ųors “su mirtimi 
kartu augo, girdėjo viena ki
tos širdį naktimis, seklyčioje.

Vaizduotės primatas

J. gvabaitės paskutinio rin
kinio eilėraščiai apvilkti -ver 

(A. Vaičiulaitis); “tokia t libro laisvo eiliavimo eilėda-
* ros forma, kuri primena eilu- j 
temis suskaldytą prozinį pa-’ 
sakoj imą ir nėra nei aiški, nei į 
atvira:

sidėjęs bliūdą vandens, įmerkęs ‘ 
burną ir laukęs, kada vanduo'* 
virs vynu. Rytą radę jį Jiegy-:

nase susirastą vietą.

Poezijos rinkimai

Pirmąjį eilėraščių rinkinį 
“Vynuogės ir kaktusai” paren
gė 1963 ni.? persikėlusi iš Au
stralijos į JAV. Tada ir A. Vai 
čiulaitis ir K. Bradūnas, ir Pr. 
Naujokaitis vienas per kitą gė
rėjosi “tėvo tema”. Ji esanti 
“nauja ir originali mūsų poe
zijoje” (Pr Naujokaitis); tuo
se eilėraščiuose “dvelkia išvi
dinis artumas ir intensyvu
mas
kūrybingai išsakyta tėvo tema 
čia yra originali naujiena” (K. 
Bradūnas).

Sekančiame švabaitės poe
zijos rinkinyje/"Septyni saulės 
patekėjimai” (1974) jau buvo 
atrastas poetės “užsimojimas 
kurti motinos atvaizdą’’ (O. 
Mikailaitė) bei tžvynės pagro
bimo ir savo šeimos išsklai
dymo tragišką išgyvenančią 
motiną (A. Tyruolis).

Pro tuos du populiariausius 
šeimos narius, ypačiai apdai
nuojamus vaikų poezijoje, ne
sistengta išryškinti viso srau
to egzistencinių motyvų* ne- 
įtelpančių į raudonas liepos 

'motinos akyse ir į niekada ne_

73) Žėkaitė, iš Rėklių s., Pane- Į 
vėžio par., kūčių naktį įsinorė- į 
jusi gerti. Neradus troboj van^ 
dens, išėjo jo pasisemti. Ragau- Į sišypsanįį tėvo peidą. 
ja vandenį — saldus. Įneša jį J 
gryčion — vynas. Greit išbėgo! 
su kitu kibiru, bet rado ji vėl; 
tik vandenį (12).

71) Po kūčių dirba tik labai! 
reikalingus darbus (14).

75) Kūčių vakarą negalimai 
dirbti sunkaus darbo Galima tik] 
ruoštis (2).

76) “Pakūciavojus” nieko ne- j 
begalima dirbti. Kartą siuvęs j 
pas vieną ūkininką žydas. Jis 
turėjęs tam ūkininkui Kalė
doms kailinius pasiūti. Taigi, yi- į 
siems pakūčiavus ir sumigus, jis! 
liko dirbti. Tik girdi už lango į 
balsą: “Aš lau sakau, kad nu-j 
stok!” Žydas atsakęs: “Kad man; 
gaspadonus liepė, tai aš ir dir-! 
bu”. Taip jį perspėję tris jkar-j 
tus. Kas paskum atsitikę, jis ne į 
žįnas, tik ant rytojaus sargais, {

Praėjo dar septyni m etai ir 
Ateities leidykla išleido gra
žiai įrištą ir Dang. Stončiūtės 
Vilniaus bokštais išpuoštą tre
čiąjį J. Švabaitės poezijos rin
kini — Vilties ledinė valtis.”.

Formos naujumas

pir- 
forma 

modernia, o

Skaitydami poeziją, 
miausia susiduriame su 
— tradicine ar 
po to gliaudome jos prasmę.
Rašydamas apie J. švabaitės 
moderninę eilėdarą, A. Vai- 
čiulaittis 1964 m. patarė poe- i 
lei įlieti “šiai technikai būdin- j 
dos disciplinos, aiškiai moder
naus tempo, tono ir įtampos”. 
Po dešimt metų (1971 m.) O. 
Mikailaitė rašė, nebūtina 

(grakš- 
bei pa- 

ka<I jį kažkas iabai piiTamavęs, I uūršbj. ritmą) apraudoti , 
ir daugiau, kol bus gyvas, kū-įnes poetės net prozos rinki- 

riy va kary nedirbsiąs. (V. šlaipe-i ----- — < .............. ..

77) Valganl kūčias lemia iš j 
šekelio jei šešėlis panašus j Į 
karstą, žmogus mirs (29).

78) Kūčias valgant žiūri, kie
no toks šešėlis. Kieno šešėlis “be 
kaklo“, tas nesulaukšiąs kitu kū-’ libro arba baltųjų eilių 
čių — mirsiąs (1). !

79) Jei kūčių vakarą žmogaus 
šešėlio gaivus nesimato, jis rpir-. 
siąs. (Račiupėnų k.t Kupiėkis).'

80) Jei kūčias valgant sienoje j 
matosi du šešėliu, žmogus greit] 
mirsiąs. (€dkoniy k., Rozalimas)

(Bus daugiau)

čias skambias eilutes

nys rodąs, kad ji “aiškiai pa

Mirtie, 
nuogomis Kinkomis, 
išlepusi nuo pataikavimų, 
raudonskruoste panele, 
mėlynom akim, 
su saulės lietsargiu rudenį, 
juokinga suveltais plaukais, 
girta nuo meilės ir vyno, 
mirtie, 
kregždė greitoji, 
skardinių gėlių 
lakštingala 
žiemos vakarais...

(Eilėraščiai apie

Šitame eilėraštyje

muši poetę iš gimtosios že- 
mės ir lydėjusi per ilgšį, leido 
jai apsiprasti su’-^ssIkeiSiancio 
pavidalo mirtimi, nesigilinant 
i jos mistiką.

Ir šiame rinkinyje J. Šva- 
baitė tylomis nepraeini nei 
pro motiną ((kiek varputy 
adatėlių, tiek 
lių”), nei pro tėvą (“tik par
sinešiau aš tavo kraują”) jau
triais žodžiais minėdama jų 
atminimą. Primeną mums ir 
tetą, ir krikšto tėvą, kuris, 
nepakeldamas kojų, tartum 
laisvos Lietuvos įsikūnijimas, . 
džiaugiasi pamatęs krikšto 
dukrelę:. “Tai po trisdešimt 
metų manęs neišsigynei, atė
jai... Dabartės galiu ramiai 
numirti... O verkei, kai Alvi
te krikštijom”.

Basa, basa tėvynė

Pro artimus žmones, pro 
šiltus atsiminimus, poetė lan
ko pasikeitusią tėviškę ir jau
triai “suleidžia i žemę pirkus, 
— į griuvėsius, skeveldrų žo-

tavo rūpestė

Į 
mirtį) I 

pasigen- Į 

dame tikrovės stebėjimo bei į lę, į pelenus ir žvyrą”,
jausmo: jame vyrauja poetės j 
vaizduotė, kuri,, pasak dr. V. 
Zaborskaitės, skaldo tikrovi
nę medžigą ir vėl laisvai kom_ bokštai, žydinčių bulvių lyse, 
ponuoja jos 
fantastinius pavidalus, 
foras, kurios negali būti išma
tuojamos tikroviškumo

dalis, kudramą 
meta-

mas-

iytė, Geiminiu k., Šimonių v.).] nauju kūrybi--
___  _____ . . ..» jniu keliu”

Kai kas tvirtina kad moder 
| naus poeto mintys nebeišsi- 

lenka akademiško ketureilio 
rėmuose, ir jis griebiasi ver- 

, nors 
tuo atveju ne vienas eilėraš
tis primena pasakojimo pro
zą, o poetinę “temepratūrą” 
palaikanti intensyvi mintis (V. ’ 
Skri pka).

modernią poezi-1 
>or$kaitė pažymi, I 
es poezija sunkiau

Pažįstama tėviškė užauga 
iki tėvynės su senute geležin
kelio stotimi, šeši bažnyčių

su nukryžiuota Aldona, nuvai
nikuota vaidilute, — ir poetė 
susigraudena, ir susikrauna 

(Nukelta į penKtą puslapi)

IF YOU DRIVE AT THE 
MINIMUM SPEED ST VY IN

DON'T CUT IN BETWEEN CARS 
THAT ARE ALLOWING SAFE 
FOLLOWING DISTANCES.-, ’< '

kw** r -1

yot/ix RUN INTO TROU0LE 
THERE'S A SUDDEN STOP WHICH 
YOU'RE FOLLOWING TOO CLOSELY.

10. 1981



G. J. Lazausko pranešimas VLIKo seimui

VLIKo statutą, HJ-pavergtu kraštu, santykių me
lodiką ir antikomunistine ak
ciją. ‘ I

Be anksčiau minėtų komisijų 
veiklos ir bendrųjų organizaci
nių aptarimų bei sprendimų, 
stengiamasi aktualiuosius klau
simus nagrinėti, kviečiant į 
VLIKo Tarybos posėdžius spe- ( 
cialiūs prelegentus. Vienas iš pa
vyzdžių yra praeitame VLIKo 
Tarybos posėdyje, buvusio Ta
rybos pirmininko Siasio žadei- 
kio iniciatyva, dr. Stasio 
minsko (atvykusio iš Angliję 
pranešimas bei paskaita 
dabartinę padėtį Europoje ir 
apie būsimos ncpriklausonn-s 
Lietuvos Teritorines problemas.

Kadangi VLIKo Tarybos po
sėdžiai esli uždari, tai, reikalui 
esant, platesnei visuomenės Ta- 
formacijai po posėdžio surengia-’ 
ma spaudos konferencija lietu
viškų laikraščių, radijo valan- ‘ 
dėlių atstovams ir besidomiu- ’ 4. 
čiai visuomenei. Tokiu būdu su
teikiamos informacijos apie ‘ 
VLIKo Tarybos ir Valdybos 
veiklą, ir apie Tautos Fondą, j 

VLIKo Tarvbos ir valdybos' - » i
santykiai bei ryšiai yra geri. 
VLIKo Tarybos pirmininkas, 
svarbesniam reikalui esant, pa
tariamuoju balsu dalyvauja 
VLIKo Valdybos posėdžiuose. • 
VLIKo' Valdybos pranešimai Ta-

Pagal
Ko tarybą sudaro VLIKo na
riu — organizacijų po vieną 
ąlstovą. VLIKo Taryba studi 
juoja ir planuoja Lietuvos lais
vinimo uždavinius ir jiems vyk
dyti priemones, sudaro VLIKo 
valdybą ir prižiūri jes veikimą. 
Tarybos posėdžiai šaukiami ne 
rečiau, kaip kartą per du mėne
sius. Tarybos posėdžiams pirmi 
ninkauja ir sekretoriauja rota
cine tvarka iš eilės viii tarybos 
nariai. ’

Man tenka, kaip dabartiniam 
VLIKo Tarybos pirmininkui, 
bendrais bruožais apžvelgti 'Ka
rybos veiklą nuo praeito VLIKo 
seimo, vykusio Toronte, iki 
dabar. ' ■ .

Per šį vienerių metų laikotar
pį įvyko pehkį VLIKo Tarybos 
posėdžiai; šeštasis šių metu po
sėdis įvyks po’ šio seimo.

Posėdžiuose išklausomi ir pri- 
Emami VLIKo valdybos praneši
mai. šiuos pranešimus yra da
ręs VLIKo valdybos pirminin
kas dr. K. Bobelis, vieepirm. 
Liūtas Grinius ir dr. Elena Ar- 
monienė. Tokiu pat būdu ir 
Tautos Fondas VLIKo Tarybą 
informuoja, darant pranešimus 
žodžiu arba raštu.

VLIKo Taryboje šiuo metu 
veikia dvi komisijos: VLIKo 
Lietuvos studijų komisija bei 
trumpai -vadinama' €<sienų komi
sija” ir politinė teisių komi-

j Sienų komisijos pirmininku 
yra kun. Ansas Trakis, sekreto
rius — Algis Regis,: ir? nariai — 
dr. Jonas Stiklorius, prof. Mar
tinas Brakas, Vincas Žemaitis ir 
buvo a.a. Juozas Skorubskas.

•f Komisija yra sutelkusi ir vis 
telkia reikalingą studijoms 'isto
rinę medžiagą, . Taryboje yra 
pra vedusi. keletą rezoliucijų, kas 
liečia Mažosios Lietuvos ir Ry
tines ^sritis.. ■' , ■■ 'Į
į Gi, politinei ir teisių komisijai 

pirmininkauja Jonas - Jurkūnas, 
nariais yra: Antanas Kučys, 
prof. J. Meškauskas, M. Valiu-- 
kėnas, J. Virbalis, A. Laikūnas 
ir A. Kasiuląrtis.

Ši komisija daug darbo įdėjo 
paruošdama: VLIKo statuto kei
timo 'bei. patikslinimo projektą 

. šiam seimui svarstyti.
Be to, politinės ir įėisių komi

sijos pirmininkas,..Jonas Jurkū
nas VLIKp Ta’rybai yra pateikęs 
pastabas bei planus VLIKo atei
ties; veiklos klausimais, apimant 
ateities veiklos gaires, komisijos 
ir pakomisių sudėtis, lietuviškąjį 
ir užsienio .-“sektorių, jaunimo 
politini auklėjimą, santykius su

k'

)s) 
apie

Šventadienis

A leki c n d ra Vaistu n i en e

LATVIŲ TAUTINĖS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS VENEZUELOJE

1981 metais, lapkričio mėn. 
21 d. Verezueloje, Carrace jvy- 
koo 63-čiase Latvijos Nepri
klausomybės šventės minėju 
mas. , .

Ta proga buvo pašventintos 
naujai įsigytos patalpos, kurios 
pasitarnaus Bendruomenės veik 
lai. Už šias potalpas latviai su
mokėjo 1,800,000 Bs.‘ ($420.000). 
Naujosios patalpos yra tuom pa
togios, kadangi randasi tik sker
sai gatvės nuo k;tu parapijos 
patalpų. Latvių kolonija nors 
maža, bet ekonom iškai gerai su
sitvarkiusi. Turi statybinę kom
paniją. kuri susideda iŠ akcinin
kų. Turi apie 90 narių, 
akcija kainųo’a 232 dol. 
nuo bruto, p'ajamų skiria 
bendruomenei. Iki šiol
kolonija ,iš šios statybinės ben
drovės yra gavusi apie $500,000. 
Jau yra pardavę apie 200 bu
tų.

Visi šios bendrovės rūpesčiai * 
tenka tėvui statybininkui ir sū
nui inž. Ansis Vitols.

Pašventinant šią naują patal
pą, pastorius Romans Rein- > 
f elds tarė šiuos žodžius: “Kad 
šią patalpą latviai atiduoda Die
vo malonės globai, kad Aukš
čiausias globotų juos ir laimin
tų jų darbus latvių tautiečių bei 
bažnyčios labui5'. Po to visi sve
čiai buvo pakviesti į vidų.

Latvijos kolonijos vicepirmi
ninkas inž,. Andres Kese, supa-

Viena
10''<

Latvių 
latviu

RYBĄ suasmenino ir net sudau- 
giskaitirio, ir, pagal a.a. kalb;- 
ninko St. B'arzduko patarimą,

rybos narių su dėmesiu priima- ~ raŠQ tik mažąja raide; alsei
mi ir gerai vertinamas VLIKo] 
Valdybos pirmininko ir valdy
bos narių ^atliekamas darbas.

jis reikštų tik kokios nors tau
tos asmenį ar asmenis.

Tenka paminėti, kad PLB-nė Svetimose kalbose, kuriose tas 
balsu žodis SOVIETAS ar SOVIETAInesiunčia patariamuoju

savo atstovo į VLIKo Tarybos ’ jau seniai įsipilietino, jis rašo- 
posėdžius, nors kvietiniai kiek- į mas tik didžiąja raide (prade- 

“ damas tik didžiąja), ir reiškia 
Baigiant reikia pripažinti, kad. Sovietu Sąjungos pavadinimo 

/ sutrumpinimą. Ne.kitaip ir mes 
. į turėtume rašyti. Negalima nu- 
.1 ginčyti,'kad kartais mūsų spau-^ 

doje parašymas -L . s-į Waslu

vieną karta siunčiami. Įdamas tik didžiąja), ir reiškia

perkėlimas VLIKo’ Tarybos iš 
New Yorko į Chicagą yra nau
dingas. VLlKą sudarančių gru
pių centrai sustiprino ir atnau-į 
jino. ryšį su Taryba, į veiklą’ ington’ą atvažiavo: 5 sovietai — 
įtraukta daug’ naujų žmonių J neatro’dytų juokingai, kai ten 
VLIKo Tarybos veikla kaskart atvažiavo ne kokios tarybos, o 
gvvėja, įsijungimas i konkre? žmonės. Jei anose kalbose 
čius darbus ir bendri Lietuvos italas, ir lietuvis, ir vokietis 
laisvinimo, reikalai visus jungia'j ar rU5as rašomas iš didžiosios 
veda į vienybę ir konsolidaciją,!

Lietuvos išlaisvinimo mintis 
telydi mūsų visus darbus!

tik žmonės. Jei anose kalbose

KALBOS KAMPELIS

rašomas iš didžiosios 
raidės, tai jie yra asmenys. Jų 
kalbose jau .taip priimtą, . kad 
betkurios valstybės ar'"Iautos 
žmogus turi būti rašomas di
džiąja raide. . - -

Mūsų lietuviškuose rašiniuo
se. labai dažnai įkišamas visai 
nelietuviškas žodis SOVIETAI,1 
kuris nukaltas is rusiško žodžio j 
COBET. Okupuotos Lietuvos. 
lietuviškuose žodynuose tas žo-.

pats rusas, so'vietu nevadinamas. 
Mes šį žodį čia “adoptavom” iš 
anglų (amerikiečių) kalbos. Jei 
tenka rašyti apie Sovietų Sąjun
gos paskirus žmones, tai ne
krikštykime j uos. sovietais, o va
dinkime tik jų tautų tikriniais 
vardais. Kada kalbamą apie 
Sovietų Sąjungos betkokių vals
tybinių misijų žmones, tai pa
tartina juos vadinti tiesiai ru-. 
sais, nes kitų tautybių žmonės 
į tas misijas nesiučiami. šian
dien ten nėra nei jokių sovietų. 
Rusas ip.komunistų partija ten 
jau seniai paversta dievybe,

J. Žeinaitis

savo pačių viduje. Nors šian* 
dieną realybė yra kitokia, ta
čiau pas latvius ryžtas kovoti už 
savu valstybės atstatymą didėja. 
Sovietų Sąjunga turi žlugti. Yra 
žymių, jog ji pati save sunai
kins. Paskaita buvo klausytojų 
labai šiltai sutikta.

Latvių kolonija veikia gražia
me sutarime. Studijuojančio jau 
nimo turi apie 30, mokyklinio 
amžiaus apie 20. Turi veikian
čią mokyklą, kurioje yra dėsto
ma latvių kalba, istorija ir geo
grafija.

Į šį minėjimą buvo atvažiavę 
latviu tautiečiu iš tolimu kolo
nijų vietovių.
Po iškilmių minėjimo visi sve

čiai buvo pakviesti vaišėms, ku
rios įvyko naujų patalpų sode
lyje.

Iš lietuvių pusės kviestų sve
čių buvo tik dr. Vytautas Dam- 
brava su žmona ir Julius bei 
Aleksandra Vaisiūnai. Latvių 
kolonijos vicepirmininkas inž. 
Andres Kese padėkojo lietu
vių kolonijos atstovams už jų 
atsilankymą bei lietuvių ben
druomenės centro valdybai už 
pasiųstas puikias gėles.

Minėjimas pabaigtas jaukio
je nuotaikoje, sugiedant Latyi- 

Sąjungos ekonominę'padėtį, nes į jos himną, Dieve Saugok Lat- 
žemas gyvenimo standartas ir viją.
badas, prives prie sugriuvimo' Caracas, 1981 m. lapkr. 24 d.

žindino su šio namo sudarytu 
statutu.: vadovaujamasi orga
nais ir tikraisiais šeimininkais. 
Statutas buvo vienbalsiai pri
imtas.

Po pašventinimo visi svečiai 
nuėjo į Šventovę, kur buvo at
laikytos pamaldos už Latvijos 
Nepriklausomybės šventės pro
gą. Pamaldose dalyvavo 200 as
menų.

Pastorius Romans Reinfeld 
ragino savo tautiečius nenuilsta
mai kovoti toliau už atstatymą 
savo valstybės. Mirštant seno
sios kartos nariams, jų vietas 
užima augantis Latvijos jau
nimas.

Šios dienos prelegentu buvo 
pakviestas inž. Ansis Vitols, An
sis Vitols yra Pasaulinės Latvių 
Organizacijos atstovas ir Pietų 
Amerikos Latvių Komiteto pir
mininkas; Madrido konferenci
joje stipriai vedė kovą už Lat
vijos valstybės atstotymą.

Savo kalboj prelegentas buvo 
iškėlęs daug reikšmingų minčių. 
Svastydamas sunkią Sovietų

Dr. VYTAUTAS DARGIS

Su SLA ekskursija į Karibų jūrą
rėjau — visos gražios, dailios, 
tai mano apetito nesumažins. 
Maistas skanus, gerai paruoštas. 
Skanus it tas dainuojantis laik
rodis iš Dargių viensėdžio' Že
maitijoje: “Rygos duona kaip 
uogelė... Be pinigo nieks ne
davė!” Ir čia ant prašmatnaus 
laivo “uogelėmis valgydina”!

— Trauk devyni tuos ryklius! 
j— sakome su Juozu šarapnic- 

nusiimdami gelbėjimo’si

lemputėmis, papuošiamos sidab
riniais siūleliais, skambučiais, 
apkabinamos saldainiais ir įvai
riais blizgučiais.

Bet .dabartinė eglutė su savo 
fnirganičomis šviesomis yra mo- 
derni versija senovinio įpročio 
uždegti laužus Kalėdų išvakarė
se. Tokiais laužų kūrenimais 
mūsų protėviai atžymėdavo už
baigimą ilgos nakties ir tuo pat 
sykiu pasveikindavo grįžtančią 
saulutę.

Kita gana ryški tolimų laikų 
liekana šiose šventėse, tai Santa 
Claus, važiuojantis rogėmis su 
ilgaragiais briedžiais. Pagal vis
ką, tas Diedukas privalėtų da
bar skraidyti lėktuvu, bet nie
kas ir šiais laikais nėra linkęs 
modernizuoti tą Įsigyvenusį mū.- 

. sų tarpe vaizdą.
I Iš tikrųjų, jei mes švęstumėm 
Kalėdas be paveldėtų iš praęi- 

' ties tradicijų, be gilesnės tų 
švenčių prasmės, be Įprastų pa- 

; puošalų, tai iš jų pradingtų 
; daug grožio ir puošnumo.

gera, kadangi

(Tęsinys)

Ding, ding, ding! Signalas va
karienei. (Mes su šarapnicku 
buvom užrašyti į vėlyvąją va
karienę. Tikrai
niekas neskuba užkandžiauti ir 
laiko marios, nė negalvoji, kad 
tuojau ir kitas “shiftas” ateina 
užimti mūsų vietas/) Praeinu į 
didele svetainės salę ir matau 
SLA prezidentą Povilą Dargį su
žmona Gertrūda jau besėdin-jku, 
čius prie savo-stalo. Sveikina-juostas, 
mės, išsibučiuojame... Miela j 
turėti tokį gerą lietuvį, stiprų f 
patriotą ir veikėją bei o’rganiza' 
cijos prezidentą už “brolį55. Pa
klausite, ar giminės? Tiesiogiai 
ne, bet esame broliai ir nariai . 
didžiosios masonų brolijos.

Na, ir čia kiti mūsų tautiečių 
turistų stalai — panelė Mileriū- 
tė, ponia Laima Luneckienė — 
vadovės, ir mano’ stalas. Net iš
sigandau: 9 SLA moterys prie 
stalo, o aš vienas! Bet apsižiū-

— Jei kočėlo bijai, neik Į vir
tuvę! — priduria, mūsų pastabą 
išgirdęs, mažoko ūgio tautietis 
bendrakeleivis ir žvilgterėjo j 
boksininko Šarkio sudėjimo /.me
ilią. Ačiū Dievui, negirdėjo... 
Tai bėgame laiptais. Į didžiąją 
valgymo' salę vakarienei. Štai ir 
gražiame kampelyje, prie salės 
“pilioriaus”, sėdi mūsų SLA tik
rasis “^piliorius”, stulpas — pre
zidentas p. Povilas P. Dangis.

(Bus daugiau)

Kalėdinė eglutė 
primena senovę

Daugelis dabartinių kalėdinių 
simbolių ir puošimu yra liekana 
iš tolimu laikų: Paimkųnė kad ’ir 
.tokią eglutę.. Pagal užrašas; ji 
buvo pirmą įkartą įtraukta į šių

, dšvęhčių* minėjimą ‘Vokietijoje
.. Negalima sakvti, kaa lei mesW t- ™M* ' . -- ’ J ^ąpie>JbO()kmetų, tačiau, tik vidų-•

tyję^.NVII šimtmečio, kalėdinė [ 
pražilę eglutė įsivyravo Olari- 
difojS;;. Prąncūzijoje, Anglijoje, 
Lietuvoje ir kitur. ■

Eglutės pasidarė populiarios 
ir JAV-se. Jos yra apšviečiamos

rašysime ne sovietai, o Sovietai, 
tai tuo pareikšime Rusijos im
perijai pagarbą. Anaiptol. Neuž
mirškime, kad - okupuotoje Lie
tuvoje toks pavadinimas visai 
negirdimas. Ten nei lietuvis, nei' A v. i u* ▼ AkJJv juVM J Al UxAJV IGO į <-* '

dis išverstas tiesiai i TARYBA. estas, nei latvis, arba kad ir
Kaikurie mūsų rasėj ai tą TA'

į SIUNTINIAI Į LIETUVA t | 
t \ MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ į'į
į 2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 ♦ TeL 925-2787 J, |

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių, S
MARIJA NOREIKIENt f!

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
W. 69th St, Chicago, BL 60629 ♦ Tel 925-2737 

VŽ'L AN TINA'S

50 metų studijavęs, kaip

ATEINA LIETUVA,

■ BensriNGAI IffPTLDGin RECEPTAI • FANNIE MAT SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

raJbtlBliikM

parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas bet kada ir 
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium ir prof. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimus 

ir patarė mums toliau studijuoti.

Kaina $25. Kieti viršeliai.

1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608

> LITERATŪRA, lietuviu literatūros, meno ir mokslo 
1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vince 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankos, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir Vi 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis Ir 
M. EL Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, A. Rūkštelės ir A. Varno 
kūrybos poveikslais, 365 pust knyga kainuoja tik $3.

ę DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir taT> 
tiniiĮ Šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie daimj 
Šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimis 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusk, kainuoja Į2.

e VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraiy- 
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausai 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už £2.

e LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašauske 
[domiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės Ii 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitovardžių pavadinimai ir jų vertiniai J vokiečių kalbj^. Labai 
naudingoje 335 pusL knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina M,

t KA LAUMftS LŽMfc, rašytojos Petronėlės Orintaitės atrf- 
mlnimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik S3. <

ę JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras, 
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik nt 
Jurgio lašins k o knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe- 
riją. Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja B6.

• SATYRINES NOVELES, M. Zoečenko kūryba, J. Valaičio 
vertimas. 200 p<L knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina

Knygos gaunamos Naujienose, 1731 So. Halsted St., Chicago* 
lE BOflOS. Ufaakant ysitu, pridėti perslaaūmo lUaMoma.
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turės atominių raketų, kurios galėtų pasiekti Vakarų Eu
ropos pramonės ir susisiekimo centrus. Be atominių ra
ketų, Sovietų tankai neužimtų Europos. Jeigu rusai be 
tankų negali užimti Lenkijos, tai kaip jie užims Vakarų 
Europą? Prieš rusus pasipriešintų vokiečiai, kurie juos; 
gana gerai pažįsta ir gali pastoti jiems kelią. Jeigu len
kai Sovietų invazijos nebijo, tai kodėl vokiečiai turėtų 
rusų bijoti? Lenkai nebijo, nes visi — kiekvienas lenkas, Į 
pradedant komunistu V. Jaruzelskiu ir baigiant Valensa, j 
labai gerai prisimena Katynų žudynes ir žino, ką Sovietų 
valdžia padarė su nelaisvėn paimtais lenkų karininkais 
ir inteligentais. Nėra jokio pagrindo manyti, kad Andro
povas ir šiandien nepavartos tų pačių metodų, kuriuos 
vartojo Stalinas. Andropovas juk yra- Stalino mokinys.

> Kancleris Schmidt žino ne tik apie dabartinės So
vietų valdžios ryžtą padalyti nuolaida^ atominių ginklų 
klausimu, bet jis žino ir tai, kad Brežnevas geriau infor
muotas apie sovietini atominį pajėgumą negu bet kuris 
kitas valdovas pasaulyje. V. Vokietijos'kancleris taip pat 
turi galvoje galimas pakaitas aukštoje Sovietų vadovy
bėje. Brežnevas labai galingas, bet jo sveikata susilpnė
jusi. Jis valdo didžiausią imperiją pasaulyje, bet jis vie
nas nepajėgė išlipti iš sovietinio lėktuvo, pasiekusio Boną. 
Be Sovietų generolo, einančio Brežnevo ramsčio pareigas,

Tariasi apie atominių ginklų išvežimą
Visi esame girdėję, kad Ženevoję susirinkę Amerikos 

ir Sovietų Sąjungos atstovai kalbasi apie atominių gink
lų išvežimą iš Europos, bet nieko nežinome, kas tuose 
pasitarimuose kalbama. Susidaro įspūdis, kad Amerikos 
atstovai priėmė vieną pagrindini Sovietų valdžios prin
cipą — slaptumą. Mažesniems klausimams spręsti slapti 
posėdžiai gali būti naudingi, bet kai svarstomas mirties 
ar gyvybės klausimas, tai viešas svarbių klausimų svars
tymas visuomet būdavo naudingesnis.

Amerikos atstovas ■ Paul Nitze yra protingas vyras. 
Dabartinius Sovietų valdžios Įtakingiausius atstovus jis 
gana gerai pažįsta. Jam taip pat yra žinoma; Amerikos 
galia. Sovietų Sąjunga turi daugiau kareivių,- daugiau 
tankų ir dabartiniu metu, daugiau vidutinio dydžio ato
minių raketų. Jeigu rusai atšauktų visas atomines rake
tas iš Rytų Europos, tai rusai Europoje vis tiek turėtų 
didesnę galią, negu visa Vakarų Europa. Jie turi dau
giau tankų ir daugiau gerai ginkluotų sovietinių divizijų. 
Europiečiai ir ten esantieji amerikiečiai, nevartodami 
atominių ginklų, nepajėgtų sustabdyti Sovietų karo jėgų. 
Savo atominėmis raketomis rusai galėtų išgriauti visus 
Europos susisiekimo ir pramonės centrus, o vėliau Sovie
tų tankai galėtų užimti visą Europą. Be Sovietų ir Ame
rikos atominių raketų, Sovietų tankai ir Rytų Europoje 
laikomos Sovietų divizijos užimtų visą Europą, nes jų 
skaičius esąs didesnis.

—w
Kaip klausimą bespręstum, ginkluoti Sovietų dali

niai pavergtų visą Europą. Bet jeigu Sovietų pergalės 
klausimas toks aiškus, tai kodėl Ženevoje vykstantieji 
pasitarimai vedami prie uždarų durų?

Tų pasitarimų uoliausias entuziastas yra Vakarų 
Vokietijos kancleris Helmut Schmidt. Jis ragino ameri
kiečius dalyvauti Ženevos pasitarimuose, nes iš paties 
Brežnevo jis patyręs apie Sovietų Sąjungos norą priimti 
prezidento Reagano planą atšaukti visas atomines rake
tas iš Europos. Tai reiškia, kad atominiai ginklai bus 
atšaukti ne tik iš Vakarų Europos, bet ir iš Rytų Euro
pos. Kancleris yra Įsitikinęs, kad Sovietų tankai ir divi
zijos neužims Vakarų Europos, jeigu Sovietų valdžia ne

Brežnevas vienas būtų nusiritęs laiptais iš lėktuvo. Vo
kiečių ir Sovietų televizijos kameros sekė kiekvieną 
silpno Brežnevo žingsnį. Jaunas Sovietų armijos gene
rolas buvo pastatytas šalia, kad Brežnevą palaikytų, jei 
lygsvara būtų palingavusi.

Brežnevas didžiąją Rusiją iki šiol valdo, bet atsižvel
giant į jo silpną sveikatą, kyla klausimas, kaip ilgai So
vietų maršalai jį toleruos. Bet kurią dieną politinis biu
ras gali nutarti jį pakeisti kitu žmogumi. Svariausią 
žodį šiose pakaitose tars Sovietų maršalai. Jie privertė 
politini biurą pakeisti Chruščiovą, Jie pasakys, kada rei
kia pakeisti Brežnevą. Ar maršalų priešakin pastatytas 
naujas valdovas bus toks atsargus, koks yra Brežnevas, 
ar jis bandys panaudoti dabartinę sovietinę karo jėgą? 
Tai klausimas, kuri turėjo turėti galvoje ne tik kancle
ris, bet ir prezidentas Reaganas.,

Visi norėtume žinoti, kas Ženevoje nutarta, bet visų 
akys turėtų būti nukreiptos Į prezidentą Reaganą. Gal 
ne taip svarbu klausyti ką jis kalba, bet atkreipti dėmesį 
į tai, ką prezidentas daro. Visi žinome, kad jam labiau
siai rūpėjo sutvarkyti krašto biudžetą, sumažinti skolas, 
o dabar matome, kad jis privalės biudžeto išlaidas padi
dinti žymiai daugiau, negu tai darė prez. Carteris. Ne
žiūrint į visas pastangas apkarpyti bereikalingas išlai
das, prez. Reaganas Įsakė pradėti gaminti visą šimtą ga- 
lingaiusių ir greičiausių bombonešių ir gaminti naujau
sias atomines priemones.

Visi žinome, kad prez. Reaganas apkarpė tolimes
nius erdvės tyrinėjimus, bet jis Įsakė pastatyti keturis 
modernius erdvėlaivius, kurie galės ne tik pakilti į orbitą 
ir ten savaitėmis sukinėtis aplinkui Žemę, bet labai leng
vai galės iš vienos orbitos pereiti Į kitą, o, jeigu bus rei
kalo, tai galės bet kuriame dideliame aerodrome nusileisti. 
Prez. Reagano naujai statomi erdvėlaiviai galės pasivyti 
paleistą priešo raketą ir pasiekti bet kurią Sovietų Su
jungs strateginę vietą. Naujo erdvėlaivio rusai nepaste
bės ir nesulaikys.

Moderniškai ginkluotos Amerikos divizijos permeti
mas iš Georgia valstijos i Egipto dykumas nustebino ne 
tik egiptiečius, bet ir visą pasaulį. Graikijoje komunistuo
jantieji ruošia demonstracijas prieš JAV. bet ten skrenda 
sekretorius Haig, kurio argumentai yra gana svarūs. Jis

VI. BARONASPASTABOS IŠ TOLO
A. SKIRTUS — LIETUVIŠKOS VEIKLOS 

PIONIERIUS KALIFORNIJOJE

( p., lietuvių Šv. Kazimiero para- 
jos salėje Amerikos Lietuvių Ta- 

, rybos Los Angeles skyriaus val- 
s . dyba ruošia PABERBIMĄ — 

PIETUS ir jo septyniasdešimties 
. metų amžiaus sukakties minėji- 
’ mą.

ras steigėjų bei buvęs vienose ar / Antanas Skirius į Jungtines 
kitose vadovaujančių organų pa- Į Amerikos Valstybes atvyko prieš

Lietuviškos veiklos pionierių 
Kalifornijoje, tiesa, jau buvo ir 
ansksčiau čia įsikūrusių, dar 
prieš A. S'kiriui 1944 m. Kalifor- 
aijon (San Francisco) atvyks
tant. Bet, turbūt^ niekas nei 
tų ankstesniųjų (prieš A. Ski
riu), neį abartinių veikėjų ne
mėgins paneigti, kad A. Skirius 
(berods, šalia prelato J. Kučin
gio) anksčiausiai (iš jaunesnės 
lietuvių imigrantų kartos, ku
ri dabar jau irgi "galima laikyti 
senąja...) ir ilgiausiai labai ak
tyviai veikiąs lietuvis visuome
nininkas Kalifornijoje, kurio vei
kla yra labai šakota ir apima 
daugelį lietuviškos veiklos' sri
čių. Jis yra visos eilės katalikiš
kų organizacijų veikėjas, spau
dos netik bendradarbis, bet ir lei 
dejas (“Lietuviai Amerikos- Va
karuose’’ ir ‘"Lietuvių Dienos”), 
spaustuvės savininkas, atspaus
dinęs daug lietuviškos išeivijos 
knygų, aktyviai dalyvaująs Ame
rikos lietuviu politinėje veikloje 

' (gerokai virš 30- metų Amerikos 
Lietuvių Tarybos veikėjas arba' 
pirmininkas, arba vicepirm. Los 
Angeles skyriaus, Tautos Fondo 
ilgametis atstovas, VLIKo na
rys nuo Vienybės Sąjūdžio, taip 
pat Lietuvių Bendruomenės vie-

r eigose ir, galiausiai, plačiai ži
nomas lietuvis ilgą metų eilę-be
siverčiąs mokesčių apskaičiavi
mu bei nejudomo turto pirkimo 
— pardavimo tarpininkavimu). 
Antanas Skirius visą laiką bu
vo ir tebėra ryžtingas ii? drąsus 
kovotojas prieš Lietuvos okupan 
tą> kas atsispindi jo leidžiamoje 
spaudoje, aštriai pasisakant prieš 
visokius tiltininkus, bendradar
bi auto’us, koncertininkus ir ki- 
tokius “ryšininkus” su “tauta”, 
ar rie būtų vietiniai ar sovieti
niai. .. A. Skirius ir jo leidžiama 
spauda (ypačiai ‘"Lietuviai Ame
rikos Vakaruose”) yra granito 
uola Pacifiko krante, kuriame 
stovi labai ryškiai šviečiantis švv- 
turys, rodantis tikrą kelią išeivi
jos lietuviui nepasimesti mask- 
vinės miglos raudonų vėjų aud
roje.

Kaip tik laiku, dabar Amerikos 
Lietuvių Tarybos Los Angeles 
skyriaus valdyba A. Skiriui, jo 
“0-ties metų amžiaus sukakties 
oroga, rengia pagerbimą su tokiu 
kvietimu lietuviškai publikai:

V isuomenini nkui ANTANUI 
SKIRIUI šių metų gruodžio 13tą 
dieną, sekmadienį, 12: 30 vai. p.

patars naujai išrinktam premjerui, kad jis neskubėtų 
nutraukti ryšių su šiaurės Atlanto Sąjunga, nes jos ap 
sauga yra galingesnė negu kitų valstybių pažadai. Mums 
atrodo, kad prez. Reaganas, sekretoriaus Haig padeda
mas, kalba rusams suprantama kalba.

patį antrąjį pasaulinį karą ir 
tuoj įsijungė į lietuvių organiza
cinį darbą. Jo pastangomis įsteig 

: -as ALTo skvrius San Francisco 
mieste, pirmasis toks Amerikos 
vakaruose. Los Angeles ALTo 
skyriaus valdyboje, eidamas pir
mininko ar kitas pareigas, jis yra 
jau nuo skyriaus įsikūrimo.

Antanas Skirius yra leidėjas 
^augelio lietuviškų knygų ir ki
tų leidiniu, leidžia kultūrinį žur
nalą “Lietuvių Dienos” ir vieti
nių žinių laikraštį “Lietuviai 
Amerikos Vakaruose”. Tuose 
leidiniuose Antanas Skirius nie
kuomet neatsisako skelbti" ir rek
lamuoti ALTo ir kitų lietuviu or 
ganizacijų interesus , bei veiklą, 
o jo įstaigoje yra laikomi ALTo 
skyriaus, archyvai j ir šaukiami 
posėdžiai. Antano Skiriaus įna
šas į Los Angeles lietuvių orga
nizacinę veilką yra begaliniai 
didelis ir neįkainojamai vertin
gas. Šiuo jo sukakties minėjimų 
mes norėtume ^am parodyti Los 
Angeles lietuvių kolonijos dėkin 
gumą.

A, Skiriaus pagerbimas — 
tūs rengiama šv. Kazimiero 
rapijos salėje gruodžio 13 d. 
30 vai.

(Bus daugiau)
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Andrius Mironas

Susipažinkime su Kalifornija
(Tęsinys)

SAN JUAN CAPISTRANO MISIJA
Netrukus už San Clemente Int.5 greitkelis 

suka i krašto gilumą ir, paskutinį žvilgsnį kairėn 
metę Į Dana Point laivelių uostą, keliaujame link 
sekančios misijos — San Juan Capistrano.

Pats miestas nedidelis, tačiau puolat augan
tis. Dabar jis gali turėti virš 16,000 gyventojų, 
o kadaise ėia buvo tik vienuolynas. Pačiame 
miesto centre, dabar jau tarp verslo įstaigų ir 
restoranų bei motelių, yra mūro sienomis aptver
tas rajonas. Tai jau sugriautas pastatas, vėliau 
atstačius tik kai kurias jo dalis. San Juan de 
Capistrano garsus ne tiek savo vienuohmu ar 
bažnyčia, kaip kasmet tą pačią dieną ir valan
dą atskrendant iomis kregždėmis. Kovo 19 die
ną, per šv. Juozapą, jos atskrenda iš kitų kraš
tų, o spalio dieną visos kartu pakyla skridi
mui atgal. Šis fenomenas dar tebetiriamas ir 
mokslininkai negali atsakyti kaip ir kodėl kregž
dėm pašnenka tą pačią vietą ir dieną, kaip susi
randa kelią per erdvę...

Vienuolynas seniau buvo didelių proporcijų, 
b< k’ J.’ išliko tik koplyčia ir dalis pastatų. 
B.,žnyč’os vidų padalytas į šešias arkas, buvo 
suucmum devyn . ’ metus, bet naudotas neilgai, 
n< ' Vt n nės drebėjimas sugriovė pa

status. Stebuklu išliko koplyčia ir dabar laikoma 
stebuklinga, juoba, kad yra žinoma, jog steigė
jas tėvas Serra čia yra laikęs Mišias. Apie kitas 
misijas tokių žinių niekur nėra užtikta.

Įdomu pasidairyti apleistame sode, su nebe
veikiančiu fontanu, žvelgti į vijokliais apaugu
sią varpinės sieną, į aptrupėjusias mūro kolonąs 
išorės koridoriuje arba terasoje, į stogo pakrai
gėse bei įlinkimuose prilipdytus kregždžių lizdus 
ir Į palaidotų vienuolių bei fundatorių antkapius 
ir kryžius. Nepaprasta gausybė medžių, gėlių ir 
krūmų, nors ir prižiūrima dabar, bet tarytum, 
byloja apie negrįžtamai praėjusią erą ir tikėji
mui pasišventusius vyrus. Už tyliųjų mūro griu
vėsių ūžia mašinos ir eina naujas gyveni'nas, ne
siskaitydamas nei su istorija, nei su dabarties 
gyvybėmis, nei su gresiančia mirtimi...

Apleidę septintąją iš eilės tėvo Sena pasta
tytą misiją, keleiviai ir toliau turi naudoti vie
ninteli esamą kelią — Interstate 5 greitkeli, link 
sparčiai augančio ir didelį plotą užimančio mies
to —Mission Viejo (senoji misija), kurio net gy
ventojų skaičių sunku sekti. Tačiau manoma, jog 
dabar šis miestas turi apie 60,000 gyventojų. Ga
lima sakyti, ši vieta užaugo mano akyse, nes Ka
lifornijoje gyvenu nuo 1959 metų, o tais laikais 
dar nebuvo Šio miesto žy”'ės. Dėka naujosios In
terstate 5 autostrados (kaip europiečiai pavadin
tų šį greitkelį) užaugo ne tik šis, bet ir eilė kitų 

j miestų-miestelių: EI Toro, Laguna Hills (čia ar
tumoje yra Lion Safari žvėrynas). Irvine. Tustin, 

o arčiau pajūrio ir Costa Mesa. Senesni ir da
bar jau dideli yra Santa Ana, Garden Grove, 
Orange, Fullerton, Buena Park ir Anaheim mies
tai. El Toro miestas išsivystė iš karinės bazės, 
o šalia jo jau didelius plotus apima Mission Vie
jo, išsivystęs tik pastarosiomis dekadomis. Mo
derniški namai, suaugusiems gyventi atskiri ra
jonai, visokie patogumai ir malonumai visais lai
kais i*anda pirkėjų. Anoje greitkelio pusėje iš
sivystė kitas miestas — Laguna Hills, kuris pra
sidėjo iš suaugusiems ir senyviems žmonėms 
Skirtos gyvenvietės, vardu Leisure World, o pa
lengva apie jį pastatyta puikių pirkinėjimo cent
rų. krautuvių, bankų ir kitų įstaigų.

Prieš 20 metų Santa Ana ir Anaheim buvo di
desni miesteliai, tačiau visus Orange apskrityje 
■nukonkuravo dabar skaitlingiausias gyventojais 
Anaheim, peršokęs 202,000 gyventojų skaičių. 
Smarkiai augti šia miestas ėmė kai jo ribose 

(Walt Disney pradėjo statyti pasilinksminimų 
miestelį Disneyland. Apie Disneiland užaugo di
džiuliai dangoraižiai su viešbučiais ir restora
nais, prisėta metelių ir pirkimo centrų. Sporto 
stadionas, konvencijų centras ir Disneyland vi
sais metų laikais sutraukia milijonines minias. 
Dėka Anaheimo ir kitų aplinkinių miestų užau
gimo, dabar, važiuojant i§ San Diego į Los Ange
les Interstate 5 greitkeliu, retai kur pastebimas 
tuščias žemės sklypas. Dar po poros dekadų šie 
du miestai visiškai susilies į bendrąjį Los Ange
les—San Diego metropoli. Gal dar tebeliks dide

lis neapgyventas protarpis — Camp Pendleton 
karinis rajonas, kuris ir sudarys natūralų mies
tų atskyrimą.

Iš viso, Orange apskritis nepaprastai greit 
auga ne tik dėl Disneyland, bet ir visais kitais 
atžvilgiais — auga rezidenciniai rajonai, stato
mi fabrikai, įmonės, viešbučiai, prekyvietės to
kiu tempu, jog nespėji apsidairyti, kaip užtin
ki jau naują vietovę, dar nepažymėtą žemėlapy
je. Ir jautiesi žmogus, tartum Į negyvenamą kon
tinentą atvykęs, kur vieton žvėrių auga miestai... 
Tačiau didelė Orange apskrities dalis tikrai yra 
negyvenamą, nes kalnuota ir apaugusi miškais, 
kur žmonės ne taip nųriai įsikuria. Viena iš žy
mesnių vietelių yra lenkų kilmės aktorės Modjes- 
kos buvusi vilą ir pagal tai pavadinta vietovė. 
Yra privati paukščių saugonė atdara lankyto
jams ir apskrities išlaikomi berniukams auklė
ti namai.

LOS ANGELYNĄS
Apie Lqs Angeles didmiestį (virš 2,800,000 

gyventojų) mūsų spaudoje jau ne kartą buvo 
rašyta, tačiau kažin ar kas yra bandęs žvelgei 
grynai keliautojo-turisto akimis, ieškodamas įdo
mesnių taškų.

I 
I

(Bus daugiau)
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Vienok, mes tvirtiname, kad yra vidujinių ir išorinių įrodymų, 
kad Biblija yra įkvėptasis Dievo Žodis. Net ir abejingi žmonės 
pripažįsta, ka4 kur trk ir kokiame tik laipsnyje Biblijos įtaka buvo 
jaučiama, jos moralinė jėga padarė pasaulį geresniu. Dėl to ji 
buvo vadinama “civilizacijos žiburiu’'. Nebūtų šiandien pasau
linės krizės, jeigu valdančios klasės ir įvairių tautų minios būtų 
ištikimai vykdžiusios Biblijos įstatymus.

Taigi, Knyga, kuri turėjo taip daug jėgos dėl g.ro, ir kuri 
per ištisus šimtmečius turėjo geros įtakos dideliose pasaulio' mi
niose, pirma negu ją atmetame, iš tikrųjų yra verta nuodugnesnio 
ištyrimo, o ne vien laikino pasiskaitymo.

Kinte domitės, prašome parašyti atviila.škį. Gausime dovanai įvairių 
knygų, padedančių suprasti šv. Raštą.

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJAI
5421 S. Mozart St., Chicago, IL 63632

:♦>. x<>

GYDYTOJAS i* CHiRUXGAS 
kšUMksn 

i^xUcIko. 41r«kt»rius 
M*nh4tlJn RdL ii

BALANDOS: 3—9 darbo dienomlj ir 
tas wtr$ leitadlsni 8—3 vLL 

Tolu 542-1727 541-27Ž*

SUSIRINKIMC

TEL. 233-5893

OR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 W®st 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

Lietuviu Moterę Apšvietus draugi
jos ' priešmeHnis narię susirinkimas 
įvyks šeštadienį, gruodžio 12 d., 1 vai. 
popiet, 3808 So Union Avė. Narės 
prašomos atsilankyti, nes yra svar
bių reikalų aptarti ir bus rinkimas 
valdybos 1982 metams. Tarpgi turė
sime "Grab-bag”. Po susirinkimo bus 
vaišės. Rožė Didžgalvls, rast.

LIETUVIŲ PENSININKŲ SĄJUNGA 
i Š.m. gruodžio mėn. 16 d. 2 vai. po
piet, *ŠauLų Namuose, 2417 W. 43rd 
St., lietuviai pensininkai ruošia kalė- 

DR FRANK PT.EC.KAS din* p°bihi’i Prie eglutės, su proę-a- tZEL. ma ir vaišėmis bei loterija. Išlaidų
padengimui bus renkama du su puse 
dolerio (2 50) įžanginė auka. Visi 
esate kviečiami dalyvauti ir, jei gali
ma, laimėjimams' atnešti gerų dovanų. 

Juozas Skeivys, vicepirm.

r OPTOMETRISTAS

KALPA LIETUVIŠKAI

2618 W. 71st St. Tek 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko a kiniui 
Ir “contact lenses”.

Dra LEONAS SEIBUTIS 
inkstų, pūslės ir 

PROSTATOS CįĮĮRURGtJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Valandos: antrad- 1—4 popiet,

Ofiso telefonas: 776-2880, 
Razidensllas teist: 444-5543

1

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
lakų chirurgija. 

5025 CENTRAL AVĖ. 
St Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

/■“" ■ — ’ —— ■ 
PERKRAUSTYMAi

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. 4et 925-8062

J. ŠVAPAITĖS PRISI
PAŽINIMAI

(Atkelta iš antro puslapio) 

anį pečių yisų nuodėmes, už 
kurias, ^tėvyne, tavo ranka 
nukirsta kaip medžio, už ma
no nuodėmes, tėvyne, basa, 
basa tu vienais marškiniais 
per kraujažoliij kalavijus, per 
užšalusią upę Į nežinią”. .

Jau iš tų negausių ištraukų 
galima suvokti, kad eilėraščių 
prasmės užlėpimas, minties 
miglotumas ir sudaro įdomų 
poetės stilių. Dominuoja ne
išryškintas meįras, ne retai pa 
sitaiką rimai, bet kalbos se
mantinis skledenimas, kai ku
rių žodžių šalutinė prasmė, o 
palyginimai bei metaforos iš
ryškina užšlėptą prasmę. Juk 
basa, basa, vienais marški
niais kaip išvyta našlaitė ąpi- 
plėčta tėvynė per užšalusią 
(meilės, ištikimybes) upę ke
liauja į nežinią.

Prislėgta tėvynės skaudžios 
tikrovės, poetė grįžta su tauti
niais ištikimybės ženklais, 
daug, ko ųesužinojusi:

MOVING 
Apdraustas perkraustymat 

is įviirię atstūmę. 

ANTANAS VILIMAS 
Tel. 376-1832 arba 376-599$

R. VILIAUS

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Šeštadieniais ir sekmalieniais 
nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto. 
Stoties WOPA - 1490 AM 

transliuojamos iš musę stud i j oi 
Marquette Parke.

Vedėja — Aldona Daukus 
Telaf.: 778-1543

7159 So. MAPLEWOOD AVE, 
CHICAGO, IL 60629

“Lietuvos Aidai’
KAZĖ BRAZDWNYT* 

Progra mos vedJ |>

Kasdien nuo pirmadienio iki penk 
Udienio 8:30 vai. vakaro- 

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

St Petersburg, IX 12.30 vaL p.p. 
U WTIS stoties, 1110 AM banga.

2646 W. 71st Street

Chicago, Illinois 60629
Telet 778-5374

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

Grįžtu raudonu, 
žalia, 
geltona, 
biolius ižfįavus, 

pardavus, 
su?kmepėjus,. 
stabus pavirtus, 
r.esužiuo’us, 
už ką jie miršta... 
Me'pfo'omis. hiperbolėmis, 

palyginimais pcetė pabrėžia įvai 
rių reiškiniu bruožus. į kuriuos 
roti atkreipti mūsų dėmesį, kad 
•'et ji sm nuotu žodžiu ir vaiz
du roetė. “ašaių upių nebeišsė-

ka tą keliausime su poe- 
kiemsargių ir kuni- 

ščiu Vilnių.

Julija Svabritė. Vilniaus leidi- 
įkaltis. Eilėraščiai. Išleido

Ve’tis. 1981 m., 101 psl. Kaina
LeHėįc adręsas: 17682

Doldw’n D% Southfield, Mich.
18075 U.S.A.

* * *
Julija Švabailė

PAREISIUO JEI
O jei pareisiu
per sniegą
reniai mirusioj troboj

>r:e kokMu krosnies
rankas pasišildyti,

tavo delnai
kvepės liepžiedžiais
ir debesylom.-----------

.Prie sapnuojančio stalo
>,.teudvieju du pasauliai —
•/-tavo ašara,

mano ašara
mediniam šaukšte

paskutinėje
vakarienėje.-----------

tUnuTUVil U1X&KTVM1JU&

VĖSINAMĄ LAlDOTUVĮU KOPLYČIA

GORDON FUNERAL HOME -

I729 South Hoisted Street, Chicago

TeL 226-1344

GAIDAS - DAIMID
iKNIAi^U U? OIPJUUSJIA LAIDOJIMO (STAIGA

Katalunijos menininko Jordi Bonas nupieštas Viduržerąię juro* uo<-*o vaizdas

80. HERMITAGE AVENUE
TeL >27-1741 —1742

Jau suėjo metai, kaip Chica- 
goje lietuvius sujaudino šiurpus Į 
įvykis, negrui užpuolus ir mirti
nai sužeidus a. a. Aleksą Biliū
ną. Nors jis ir galėjo išeiti į 

j pensija, bet vis dar negalėjo pa- 
I siryžti palikti savo mėgiamo 
1 braižytojo darbo. Ir tą nelaimin

gą rytą, apie 7 vai., jis ėjo į au
tobusų sustojimo vietą vykti į 
darbą. Nuo namų apėjus apie 
vieną bloką, iš užpakalio niek-

I Mr rloiV+ii cmnrrp i

i

. ! šas kietu daiktu smogė į galvą.
(Iš Europos Lietuvio.) ; ‘ ' * -

GAUDO SPEKULIANTUS

Be sąmonės apie vieną savaitę 
išbuvo šv. Kryžiaus ligoninėj. 
Ten ir mirė. Nors buvo anksti, 
bet pasitaikė žmonių, kurie ta

vl .esa, rašo, kad spekulian-- žmogžudystę matė; Tik gaila, kad 
.ą sutiksi visur, turguje, P^’.^iekas nepastebėjo trokelio nu- 
duotuvėje, pliaže, gatvėje, sto-į rner^ kuriuo žmogžudys sku
bių tuneliuose ir netgi..; viešose '^aj
.š.’ižlėse. Kaip ir visoje Sov. Są- | Aleksą pažinojau dar nepri

gijo, Lietuvoje prasidėjo klausomoje Lietuvoje. Trumpą 
■.utuntų medžioklė. Spėkų- iajką Koūne vienoje mokykloje 

.iantai baudžiami nuo dviejų iki . ' f 
seplynerių metų kalėjimo, 

u turto konfiskavimu.

■ ui

nai

». ' f - * _ z • ' 't-

;su juo dar teko ir dirbti- Jis tuo 
i metu dar ir’ studijavo. Buvo tau
tininkas' neolituanas. Visada bu
vo optimistiškai nusiteikęs ir vi
sada draugiškas. Vėliau bendro 
likimo ištikti susitikdavome Vo
kietijoj, ir pagaliau Chicagoje.

_________ Aleksas visą laiką sielojosi pa- 
k 460 lengvų mašinų?Žtet vergtos Lietuvos nelaime, ypač

daž

mas juos paremdavo.
Aleksui ir visuomeninė veikla 

buvo sava. Kurį laiką dirbo VLI ■ 
Ke, ALTe ir tautinėse organiza- | 
ei jose. Okupanto buvo suimtas 
ir 9 mėnesius kalintas Kauno ka
lėjime. Iš kalėjimo išvyko į Vo
kietiją. į j

Paskutiniu laiku savo veiklą 
organizacijose sulėtino. Jis.saky
davo, kad ateina laikas kada sa-1 j 
vo veiklos jau reikia nusiimti ir ! 
užleisti jaukesniems. Mes jiems 
galime tik patarti/ žinoma, jei 
■mūs patarimas jiems reikalingas 
ir pageidaujamas.

Ir po .metų su liūdesiu šian
dien prisimename taurų lietuvį, 
mielą draugą/Su skausmu širdy
je prisimename ir jo tragiška mir 
tį nuo niekšo rankos.

P. Venclova ||

.
.— Pirmadienį Havajų salose 

paminėta japonų įsiveržimo 40. 
metų sukaktis. Adm. James D. 
Wadtkins patarė smerikiečiams 
visada būti- pasiruošusi.nis ne
tikėtam užpuolimui.KIEK LIETUVOJE 

AUTOMOBILIŲ?

Komunistinėje spaudoje rašo
ma, kad Lietuvoje 1950 metais 
ouvo tik 
jau I960 metais jų buvo per Kacl .1° artimieji aaug merų Ken- 
dešimt tūkstančių, 1970 metais Sibiro vergijoj. ’Nors pats 
- 32,711, 1979 m. pabaigoje - •dar tik ^ėši- kiek 
daugiau kaip 213,000, t.y. vie- 
naš automobilis 13-kai gyven- niškai keturiems gyventojams. Į arabą, o tris sunkiai sužeidė,1 
tojų. |- (E Eur.-Lietuvio) | kai tsn kilo nerimas.

D. Britanijoje tuo pat laiku ■■ :== ; ■ ------- ------ --------------- ------ — s

buvo vienas automobilis viduti- ------

VAKARŲ VĖJAI
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608
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. kad jo artimieji daug metų ken

— Komunistai norėjo pagro’b- ‘t 
ti Seiėelės salos administraciją, 
bet vietinė policija užkirto jiems 
kelią į savivaldybę.

— Gazos srityje Izraelio ka- g 
reiviai nušovė vieną 17 metų S

• TO TRUST IN YOUR FELLOW MAN IS A 
NOBLE VIRTUE”* EXCEPT WHEN HE'S 
DRIVING. NEVER TAKE ANOTHER 
DRIVERS ACTIONS FOR GRANTED. ' 
SOONER OR LATER HE 
MAY DO THE. 
UNEXPECTED/

THE ODDS ARE 
AGAINST THE 
IRATE DRIVER 
WHO TRIES TO 
HIGHWAY.

^40 34 SO. CALIFORNIA A VENĮ T<
Tetefouas 523-0440

HUDERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYT)

i

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštės automobiliams pastatyti

TKUŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

VANCE FUNERAL HOME 
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650

AMSULANSO 
•ATARNAV1MAJ

Lietuvių
V. *. £

, Laidotuvių

Direktorių

TURIMI

KOPLYČIAS
VISOSE MIESTO

DALYSE.

GET EVEN ON THE

j| STEPUKAS C. LACK IK SŪNUS |
i , (LACKAWICZ; į

. • ** ‘ I
^42-4 WEST 6dth S'JKliEl JtKpuMie 7-121J !

i liOZĮ> SUUni vVi$S'4 HIGHWAY, Fsuo* dill*, 1JLL |74*44Li |

GEORGE F. RUDMLNAS
UTUĄNICA AVĖ. Tel-: YĄrdt 7-Hifi • 11SI

BUTKUS - VASAITIS
144^ įįo, 5QtJi jAye^ Cicero, (U. T«k: OLympic 2-10M

i'. J, RIDIKAS
«54 So. HALril’ĮbP BIREKT TeL 1 Anb J-liU

M18 So.

PETRAS BIELIŪNAS
<348 So. CALIFORNIA AVK Tek: LAfxyette 1-3572

5 — Naujienos, Chicago, 8, UI. Thursday. December 10, 1981

•HOW DO SEAT BELTS 
HELP TO PROTECT YOU 
IN AN AUTO ACCIDENT* 

•ACCORDING TO THE 
INSTITUTE FOR SAFER

LIVING, AMERICAN MUTUAL 
ty Insurance company, they 
TO RESTRAIN THE BODY - 

» AG A INS i /a

OF
K|5 Or Tr 
t£ DANGtl
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SPAUDOS KLUBO PRANEŠDIAS
Chicagos Lietuvių Spaudos K-ubas aiškiai ir tvir-' 

pasisako prieš politikes mėgėjų vedamą akciją sam-
Lietuvos laisvinimo akcijai(lyti kitataučių kcmpaniją

pol i t i a i u ■=! veiksnius: 
ALTą Šioms institucijoms

Mes turime pi ityrusiiu
Ką, Diplomatinę tarnybą ir 
vadovaują žmonės turi reikiamo į elitinio patyrimo ir 
kompetentingi vadovauti politiniams reikalams.

VLIKas, Diplomatinė Tarnyba ir AT.Tas akylai se
ka gyvenamo krašto — JAV ir Pasaulinę politiką; seka 
politinę padėti ir žino, kada ir kaip veikti ir atrinka
mai reaguoti, nes tai liudija Veiksnių atlikti politiniai j 
darbai.

Kviečiame visus sąmoningus, geros valios, patrio
tus lietuvius suprasti, kad svetimtaučių firmai lietu- 
vos laisvės reikalai yra migloti ir svetimi.

to, SVETIMTAUČIŲ FIRMOS SAMDYMAS 
YRA NEPRIIMTINAS IR NEREIKALIN-j

Dėl 
MUMS 
GAS.

CHICAGOS LIETUVIU SPAUDOS KLUBAS

Marquette Parko Kat. Federacijos 44 kp. Į 
surengė Kristaus Karaliaus minėjimą j

Gruodžio 6 d’>ną tuoj po pa
maldų, JI vai. 30 min. parapijos 
salėje žmonės rinkosi į minėji
mą. Susirinkimą atidarė pirmi
ninkė A. Duoblięnė. Pakvietė 
pirmininkauti Ig. Petrauską. Jis 
gražiu įvadiniu žodžiu pradėjo 
susirinkimą. Scenoje išstatytas 
įspūdingas daiL J. Tričio nupieš
tas Kristaus paveikslas. Šalia gy
vų gėlių vazonas. Tai pirmas jo 
kūrinys, sukurtas Ausbergo sto
vykloje. Kristus stovi laiptuose, 
iš dešinės — Žemė ir kitos pla
netos. Tikrai. Kristus — pasau
lio valdovas.

Kan. V. Zakarauskas sukalbėjo 
maldą. Studentė R. Tričytė per
skaitė gražų eilėraštį ‘‘Girkite 
Dievą", .los puiki dikcija, teisin
gas akcentas.

Dr. B. Motušienė skaitė pa
skaitą “Kristus pasaulio valdo
vas’’. Tai puiki, gerai parengta 
paskaita. Pamokslo nuo kalno 
prasmingas komentavimas ne 
vienam ir asirą išspaudė. Vis 
dėlto būtų gera tokią vertingą 
paskaitą paskelbti spaudoje.

A/en.uė (’. Us

■•'■'•XHkjw.

seklią ir nuoširdžią talką įteik- j 
ti lietuvišką tautinį rūbą Prin-« 
cesei kaip vestuvinę dovaną. 
Pik. Hiltonui buvo įteiktas au- 

, J s'as kaklaraikštis (p. A. Vesel
kos — Amerika) ir poniai Tilton 
tautinė juosta, p. A Tamošai-j 
tienės (Kanada) austą.Plk. Hol
ton ir ponia labai džiaugėsi ne
tikėtomis vaišėmis. Jų padėka 
buvo t krni nuoširdi.

Ryšium karališkos šeimos lan
kymosi Chesterfielde sekantieji 
vidurinės Angluos laikraščiai. 
rašė ap‘e Lietuvių dovaną Prin
cesei Dianai:

Derbyshire Time (Derbyshi
re laikraštis), Derby Evening 
Telegraph (Derby miesto laik
raštis) ir Morning Telegraph 
(Shefield apylinkės laikraštis).

Taip pat buvo paminėta lietu
vių atstovės pristatymas Prin
cesei Dianai.

(Iš Europos Lietuvio)

, Namai, Žam4 — PardaviMl 
UAL SSTATI FOR LAL>

Nūnai, Žemi — Pardavimui 
UAL ESTATE FOR SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERAUNAMU 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS LSSIMOKĖJIMAIS.

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J: Vj

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, DI. Tel. 847-7747

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

muiku. Jai piamnu akompanavo

11 metų mokinė M. Rūdaitė 
pagrojo porą gražių dalykėlių

Valijos princese dėkoja lietuviams
vo sukūręs labai įspūdingą vaiz i- 
dą, kuri kaimiečiai sulipdė iš| 
gėlu. Gėlių vaizdų lipdymas 
yra Derbyshire grafystės me-i 
nas, vadinamas Well-dressing/|

'Ta:~
iš Chesterfieldol Chicagoje. Kviečiame visas na-

Lapkrič:o 12 d. antrajame di-
ūžiame Derbyshire mieste, Che-* 
sterfielde, lankėsi Valijos Prin-

Tautiniais rūbais pasipuosu-, cas įr Princesė. Jų lankymosi 
s;os penios D. Voroneckienė ui tikslas buvo atidaryti naują

1 
—SLA 134-os Moterų kuopos ; 

narių susirinkimas įvyks gruo
džio 12 d., šeštadienį, 12 vai., 
Chicagos Savings bendrovės pa-

D. Underienė padainavo keletąj miesto centrą. Miestelis apsup- (šulinio dabinimas). Taip patjl talpose, 6201 S. Western Ave., 
Akompanavo j tas Derbyshire kalnų grandį- buvo atstovai iš Chesterfieldol Chicagoje. K------ - - —

i mi, suteikia labai švarų ir ypač draugystės miestų (Twin towns) j res dalyvauti. Bus SLA Pildo- 
Studentė R. Tričytė perskaitė j anglišką įspūdį. Ta proga Che- i

gražių dainelių, 
muzikas K. Skaisgirys.

ŠIMAITIS REALTY
REZIDENCINIU IR PATAMINIU 

NAMŲ PARDAVIMAS. 
INCOME TAX

INSURANCE NOTARY PUBLIC 
Skambinti tel. 436-7S78 
2951 West 63rd Street

iš Darmstadt, Vokietijos.
sterfield’o miesto valdyba su-j Troyes — Prancūzijos ir miesto 
ruošė labai iškilmingą Princui valdybos narys. Lord

“Garbės himną”.
Pabaigai giesmininkės, publ

kai įsijungus, sugiedojo “Kristau,, jr jo jaunai žmonai priėmimą. Į ’ nant of Derbyshire pik.
pasaulio valdove’’.

Suprantama, po visų užpildy
mų, publika programos išpildy-1 kvietė ir Britanijos lietuvių at- 
to us pasitiko gausiomis katu- j stovą į savo istorines iškilmes, 
temis. ■ j Į iškilmes nuvyko G. Zinku-

Pirm. Ig. Petrauskas ^progra- j vienė- 
mos išpildytojoms ir publikai’ 
nuoširdžiai dėkojo už įspūdingą j 
“Kristaus Karaliaus” minėjimą.?

Programai pasibaigus,/ primi

miestelį suskubo daug žmonių, 
ypač vaikų. Miesto valdyba pa-

Princesei buvo pristatytos ke
turios grupės svečių. Lietuvių 
atstovė buvo pristatyta trečia-

nė Vyrių rengiamas Kūčįas Vy- fupej^^e Heritage Cent-
čių salėje gruodžio 20 cį; 2 vai.:

Ponia Z. Juškevičienė, jpasigė-Į 
rėjusi įspūdinga programa, kvie
tė į rengiamas Kūčias Tautiniuo-] 
se NamuOose gruodžio 12 dieną;

!7 vai. vakaro. Paminėta ir vietos t
bilietų gavimui. į

Po iškilmingo minėjimo buvo- j 
me pavaišinti kavute ir pyragai-Į 
ciais. Dalyvavo per 150 asmenų- j

Beje, dr. B. Motušienė,

ro (paveldėjimo centras), prie 
kurio Princesė Diana atidengė , 

i įrašą. Tai grupei priklausė ang- I 
! las, gyvenąs Derbyshire kalnuoj 
! se, kuris vestuvių iškilmėms bu-

nanti Ciceroje, yra įsijungusi į 
driugėlį katalikiškų bei patriotiš
kų organizacijų.

K. Paulius

asmeniškai pristatė G- 
vienę ir Well-dressing 
Princesei .Princesė Diana 
ga asmeniškai padėkojo Britą-

bei I uičsios Tarybos nominacijos ir 
kuopos valdybos rinkiniai. Atsi- 

Lieute-{ neškite dovanų dėl “Grab Bag”. 
Hilton 1 po.susirinkimo bus vaišės.
Zinku- 
atstovą 
ta pro-

‘ Valdyba

— Gruodžio 13 d., sekmadie
nį, 1 vai. po pietų, Tėvų Jėzuitų 
koplyčioje bus atnašaujamos šv.

nijos lietuviams už jų ypatingą. Mišios už mirusiuosius ir gyvuo-
Y z*m z-\ v-v-s « • n zX-vn-x m n z-4 Tn’i-* _ . _ • _įdomią ir gražią dovaną. Jau
natvišku kuklumu, bet nuošir
džiai ji tarė: please thank eve-

sius paštininkus bei jų šeimas, j 
Po pamaldų visi paštininkai su 
šeimomis bei artimaisiais ren-1 

rybody on my behaf — thank 5 
you very much (prašau manoj 
vardu padėkoti visiems — labai | 
dėkoju jums).

Po iškilmių G. 
B. Zinkus, kuris 
dalyvavo miesto 
mime.

l šia proga norėtųsi dar pami |

kasi p.p. Repšių namuose, 6608 
So. Richmond Ave., kur įvyks 
metinis susirinkimas, o po to 
bus bendros vaišės — Kūčios.

g 2 butų mūrinis namas, naujas 
stogas ir porčiai. Modernūs ra
diatoriai, gazo šildymas. Mar- 
quette Parke. Sena kaina $52,000

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimu.
Dirbu ir užmiesčiuose, grait, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTI!

4514 S. Talman Av«. 
Tek 927-3559 '

—i
.DĖMESIO ;

62-BO METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui aut&mebllia 

Liability apdraudimas pensinla
kam s> Kreiptis:

X LAURAITIS
4M5 So. ASHLAND AVI.

TeL 523-8775 : J |

Dengiame ir taisome visų rū
šių stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Tolman Avenue

- Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717

l

$8.00

$3.00

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, IL 6C60S

I

pelno, tu-

M7 W.
T«L (211) MI MU

Galit* kreiptu ir tiesiai I SLA Centre

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE 
yra geniausi*, didinusia Ir turtingiausia lietuviu tratematinė ar- 

akacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus-

SLA — atlieka ^ultūrlniiir darbui, gelbsti tr kitimui, kuria tuo

dolėrfi

darbus dirbau

SLA — Uhnokėlo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS 
apdraudu savo nariamx

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis SLA ndeiko 
narna patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis Ir lietuviu draugai 
Susivienijime apsidrausti iki $10.000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, nekiančlasi 
aukštojo mokslo ir ju gyvenimo pradžiaL

<LA — valkus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
$1,000 apdraudoi suma temoka tik S3.00 metama.

SLA — kuopxj viaoae lietuviu kolonijoje. Kreipkite* 
1 pavo apylinkės SLA kuopų veikėjus Jie Jum* 
mielai pagelbės i SLA Js^rašytL

Neckchams 
and Bracelets

!

Religious Medais

FOR &5

New or Used or 
Old Broken Jewelry 

Wotches, Bracelets
Pins, Rings,

Class Rings, Dental Gold ... Any Karat
Turn įtinto CASH!

Og Out Your Old Treasures — 
Put The Money In The Bank & Draw Interest.

WE PAY THE HIGHEST PRICES!
LOCAL BUYER. BUYING WITH INTEGRITY

Zinkuvienė ir 
atstovę lydėjo, 
valdybos prie-1 susirinkimas įvyks sekmadienį, 

| š.m. gruodžio 13 d., 2 vai. popiet 
£2549 W. 71 st St., Chicago. Kuo- 

nėti, kad rugsėjo mėnesį kuk-1 pos valdybos rinkimai ir SLA 
liame priėmime mes padėkojo f; Pildomosios Tarybos narių no- 
me Lord Lieutenant of Derby- Fminacijos. Taipgi priimsim na- 
shire pik. Hiltonui už jo nuo-1 du mokesčius už 1982 metus. 
---------------------------------- ----- I Kuopos Valdyba

— SLA 260 kp. metinis nariu
@ Statybai gražus sklypas 
Marquette Parke.

g Su $15,000 pirkėjui proga 
Marquette Parke gauti labai 
švariai užlaikytą mūrinį namą, 
nes pardavėjas duoda paskolą 
seniau imamais procentais.

Pardavimu Ir Taisymo 
2646 W«*t 89?h Strae? 
T«l. REpuHIc 7-1941

DR. ANTANO j. GUSENO RAŠTAI
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo ataiminimus.

Dr. A. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
susirūpinimą____________________________

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais________________

Minkštais viršeliais, tik_____ > ____

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik___

Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 
money orderį, prie nurodytos kainos pri

dedant SI persiuntimo išlaidoms.

VALDIS REALTY
2644 W. 69th St. 

(Lithuanian Plaza Ct.) 
737-7200 arba 737-8534

k SLA 63-čIOS KUOPOS
SUSIRINKIMAS

t i '________  "■?

Gruodžio 20 d. 2 vai. p.p. Ka-
zio Mačiuko Real Eslate ištaigoj Prašom savo telefono nu 

i įvyks SLA 63-ėios kuopos narių meri automatiniame aparate.
susirinkimas. Į

Siuntiniai j Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. N EDAS, 4059 Archer Av»no»,.
Chicago, III. 50632. Tai. Y A 7-59SC

L_____ —J

Eina pirminiai rinkimai. Visi 
galime užmokėti nario nidkestį 
ir privalome nominuoti kandida
tus SI.A Padoinajai Tarybai. 
Susirinkimą pradėsime 2 vai., 
o 4 tą’ turimo baigti. Visi nariai 
kviečiami atvykti.

Kuopos Valdyba

“LIUCIJA”
Miko Ši!rikio apsakymų knyga 

“Liucija” jau atspausdinta.
Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir Irumpesni apsa

kymai, 184 psl. Kaina $5.
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729 So. Campbell

Ave.. Chicago, IL 60629.

f

Natary PuWk .
INCOMf TAX SERVICE

4259 S. Maplawead. Tai. 254-7*5'
Taip prt daromi vertimai, giminh 
Ištviatima 1, pildomi piilefybia prt 

tymai Ir kitokį blan ki L

R.L.B. SUVAŽIAVIMAS
IR KŪČIŲ VAKARIENĖ

dilimas 1981 m. gruodžio mėn.
12 d. (šeštadienį) 9 vai. ryto 
Lietuvių Tautiniuose Namuose 
(6422 So. Kedzie Ave., Chica
go, Ill.) šaukia Tarybos narių ir 
atstovų metinį suvažiavimą.

Po suvažaivimo 7 vai. vakaro 
toje pačioje salėje rengiama tra- 
dicinė Kūčių vakarienė su spe- iJie^Į^k^yga’su^gališkomh

KAfl’ SUDAROM 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruoštą, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’’ 

cialiai tai dienai pritaikinta pro- formomjfr °
^^ma- | Knyga su formomis gauna.
Visuomenė kviečiama kuo gau- ma Nanjien, ariministracijoje 

siau dalyvauti suvažiavime ir
Kūčių vakarienėje.

Dėl pakvietimų į Kūčių vaka
rienę prašome teirautis pas Apy
linkių valdybos narius arba tel. 
544-3880.

BOSTON, MASS.
Pradedant 1982 m. sausio 3 d. 

Minkų vedama radijo programa 
bus girdimas sekmadieniais nuo 
8 iki 8:30 vai. ryto per tą pačią 
WLYN radijo stotį 1360 banga 
AM, o pradedant 1982 m. vasa
rio 7 d. šioji programa bus gir
dima nuo 8 iki 8:30 vai. ryto 
ir nuo 4:30 iki 5 vai. popiet.

Prašome užsirašyti valandas 
ir kitiems pranešti. Dėkui.

Helps Shrink 
Swelling Of ® 
Hemorrhoidal 
Tissues

caused by inflammation
Doctors have found a medica
tion that in many cases gives 
prompt, temporary relief for 
hours from pain and burning 
itch in hemorrhoidal t«ues,tben 
helps shrink swelling of these 
tissues caused by inflammation. 
The name: Preparation No 
prescription is needed. Prepa
ration H Ointment and sup
positories. Use only as directed.

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolii. Agent - 
S2MW W. 95th St 
Evtrg. Park, 111. 
50642, - 424-1654 k

Slate rtffn Fire’and Casualty Conner,

AdvoKataa \

GINTARAS P. ČEP1NA3 
■v - < ,

Darbo valandos: nuo 9 vjU- ryti 
Ud 6 yaL vak. Šeštadieni nuo

9 vaL ryto 0d 12 vaL <L 
Ir pagal ruMtarinuu

Td 776-5162 arte 776-51M
< J64J Wed 63rd Street

CMcmxx ID- 60621

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga 

6247 S. Kedzie Ave.

(312) 776-8700

6 — Naujienai, Chicago, 8, 111. Thursday, December 10, 1981




