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HAIG PATARĖ RUSAMS NESIKIŠTI 
I LENKIJOS REIKALUS

SOVIETŲ KARIAI PASIRUOŠĘ ĮSIKIŠTI, JEI LENKŲ 
KARIUOMENĖ NEPAJĖGS ATSTATYTI WARKOS

WASHINGTON, D.C. — Ant
radienį vakare, prezidentas Ron
ald Reaganas dar karią kreipėsi 
į SSvietų Sąjungos vyriausybe, 
patardamas nesikišti, j Lenkijc's 
vidaus reikalus.

Antradienį Senatas patarė su
stabdyti visą prekybą su ■'Sovie
tų Sąjunga ir kitomis Varšuvos 
Pakto valstybėmis, jeigu jos 
kištųsi į Lenkijos- vidaus rei
kalus.

Jeigu dabartinė Lenkijos vy
riausybė pavartos prievartos 
priemones prieš Lenkijos gyven
tojus, tai sukels labai pavojin
gas pasekmes, antradienį pa
reiškė JAV administracija.

Sekretorius. Haig; patarė So
vietų valdžiai nesikišti į Lenki
jos vidaus reikalus ir nesiųsti

vyriausybė, davusi Solidarumo 
unijos vadovybei teisę laisvai or- ;

: ganizuotis Lenkijoje, dabar 
imasi karo priemonių Solidaru
mo' unijai likviduoti.

Valstybės departamento >pa- j 
' reigūnas Larry Speakes papildė ! 
prez. Reagano padarytą pareis- | 
kimą spaudos atstovams. Spea- j 
kės pasakė, jog prez. Reaganas j 
turėjo galvoje ne ti kpremjerą. Į 
bet ii- kitus atsakingus Lenkijos • 
komunistų partijos vadus. Da- Į- 
bartinėsLenkijos valdžios ar ko- 1 
munistų partijos vadii vartoja-j 
ma prievarta prieš krašto gy-- 

’ vsntojus atneš sunkias pasėkas. ' 
Lenkijos įvykiai sukėlė dar di
desnį susirūpinimą Kongreso 
atstovų tarpe.

Visa .Amerikos šiaurė ir vakarai apsnigti. Šiomis dienomis iškris daugiau sniego.

KARTŪS ŽODŽIAI IZRAELIUI UŽ 
GOLAN AUKŠTUMŲ PAGROBIMĄ

DAUGIAUSIA ŽMONIŲ 
TURINČIOS VALSTYBĖS

WASHINGTON, D.C. — Pas-

KARO STOVIS ĮVESTAS SOLIDARUMO
UNIJOS VEIKLAI SUŽLUGDYTI
VAKAR PIRMIEJI TRAUKINIAI PO DU VAGONUS 

PASIEKĖ VIENĄ IR PRAGĄ

į Lenkiją Sovietų ginkluotų pa
jėgų. Sekretorius Haig tarėsi su. 
prezidentu Reaganu, saugumo 
tarybos nariais ir~"it£akingais

- Kongreso pareigūnais apie besi
keičiančią padėtį Lenkijoj. Sek
retorius -pripažįsta, kad karo 
stovio įvedimas buvo* slaptai pa- 
ruoš-tas. Visa eilė žmonių, turė
jusių žinoti apie tokias pakaitas,, 
nežinojo. • Ą : '

Lešek Valensa labai
’ susijaudinęs ' ;

-Tvirtinama,' kad Solidarumo 
unijos pirmininkas- ir įtakin
giausias organizatorius, patyręs 
apie ■ vyriausybės ' vartojamas 
priemones i Solidarumo unijai

Pataria nutraukti pre-
kybos santykius

Antradienį Senatas, išklausęs j 
.užsienio komitetą ..pirmininko 
sen. Charles PefČy-'praTiėšimo 
apie galimą bet kurios raišty-r 
bės intervenciją į dabartinę 
Lenkiją, įpareigojo vyriausybę 
tuojau nutraukti bet kokius pre- 
kybos- ryšiųs.' f. '

Senatas,-' G7. baisais prieš 27.1 
priėmė • rezoliuciją, liepiančią 
vyriausybei tuojau nutraukti 
visus.prekybos ryšius. Jeigu So- 
vietų.'Sąjunga pasiųstą savo da
linius, į Lenkiją, tdi prezidentas 
turėtų nutraukti visus .prekybos

IZRAELIS SUSTIPRINO SAVO GINKLUOTAS PAJĖGAS -

ryšius 'su Sdvielų Sąjunga1. Jei- .mas.

VISAME SIRIJOS PASIENYJE

WASHINGTON, D.C. — Sek
retorius Haig labai .karčiais žo- 
dižaiš.-sutiko Valstybės depar- 
tamentan atėjusį Izraelio amba
sadorių- už Golan aukštumų 
įjungimą į Izraelio teritoriją.

Izraelis ėmėsi to žingsnio, nie
ko apie lai nepranešdamas Ame
rikai ir kitoms draugingoms 
valstybėms. Dabar, kai Valsty
bės departamentui ir preziden
tui tenka svarstyti karo stovio 
paskelbimą Lenkijoje, Izraelio 
vyriausybė, nė žodžio nepratar
dama, prisijungė Golan aukštu-

JAV TURĖS APSI- , 
SAUGOSI KUBOS

WASHINGTON, D.C.— Kraš
to apsaugos departamentas turi 
žinių apie dabartinės Kubos vy
riausybės planus stiprinti savo 
ginkluotas pajėgas ne tik pačioje 
Kuboje, bet ir Nikaragvoje. De
partamentas negali laukti ran
kas sudėjus. Jis yra paruošęs 
planus pasipriešinti Kubos už
mojams, — Senato komitetui 
pareiškė sekretoriaus pavaduo
tojas Fred C. Ikle.

Haig pareiškė, kad JAV Dabartiniu metu Nikaragvoje

kutiniai statistikos duomenys ro
do, kad dabartiniu metu dau
giausia gyventojų turi šios vals
tybės:
_4, Kinija ^.:ąJU01Ų532,QO&-

Indi>7.’.r....'.i 707,83^0004 ’
3. Sovietų S-ga 267,733,000
4. JAV ....... . 230,049,000
5. Indonezija ... 15-1,339,000
6. Brazilija ..... 121,815.000
7. Japonija ...... 117,711.000-j
8. Bangladešas .. 90,680,000
9. Pakistanas ...... 90,439,000

10. Nigerija ...... . 79,682,000
Paskutiniu^dešimtmečiu žmo

nijos daugėjimas šiek tiek su
mažėjo. Kinijos gyventojų skai
čius anksčiau padidėdavo 2.1%, 
d paskutiniu dešimtmečiu kinie-

sunaikinti, labai susijaudino. 
Namų areštas jį visiškai izolia
vo nuo Dancigą ir Varšuvos uni
jos* skyrių vadų..Tvirtinama, kad 
jis savo kambaryje apsiverkęs. 
Jis niekad nemanė, kad genero
las Jaruzelskis būtų galėjęs 
būti toks veidmainys, su juo' kal
bėjęs, su juo taręsis, o vėliau 
visą kariuomenės dalinį nuteikęs 
prieš Solidarumo uniją.

Valensa visiškai izoliuotas. Jis 
neturi teisės susisiekti su unijos 
pareigūnais ir net su savo šei
ma. Jis pradeda suprasti, kad 
išardytas visas jo vadovautas 
judėjimas.

Prez. Reaganas tarėsi 
su kardinolu Casaroli

Prezidentas Reaganas, kalbė
jęs su kardinolu Agostino Casa
roli, Vatikano užsienio reikalų 
ministeriu, pasikeitė mintimis 
ir apie premjero Jaruzelski pri
mestą karo stovį visai Lenkijai 
ir apie pastangas išardyti lenkų 
Solidarumo uniją. Jaruzelskia

gu t'okio.žygio imtųsi čekoslova- i vyriausybė pasmerks tokį Izrae- 
kija, Vengrija, ar kuri kita Vals- lio valdžios elgesį. Sekretorius
lybė, tai ryšiai turėtų būti nu
traukti. ir su ta valstybei •

Senataš savo nutarimą per- ( 
siuntė į Atstovų Rūmus, kad, 
abi priimtas rezoliucijas sudc-l 
rinlų ir būtų galima be atidėlio
jimo priimti bendrą rezoliuciją.

Haig turėjo progos susitikti su 
Izraelio atstovais, bet nė vienas 
nieko apie tai nepasakė.

Nemano, kad Sirija 
priešintųsi Izraeliui

TEL AVIVAS. — Izraelio vy
riausybė nemano, kad dabarti-

— Tengiama, kad pastarieji 
Lenkijos įvykiai Lešek Valensą 
padarė ligoniu. Jis negali šu

niu metu Sirijos vyriausybė 
mėgintų traukti savo ginkluotas 
pajėgas į Golano aukštumas.

prasti, kad pasitarimuose galėjo ' Izraelio krašto apsaugos mi- 
būli tiek daug veidmainystės. Į nisteris Ariel šaronas įsakė ka- 

---• 11 —-— ‘ riuomenės vadovybei sustiprinti

KALENDO RALIS

Gruodžid 17: Lozorius, Manti- 
gailė, Medėja, Grinius, Laila, 
Surgaūdas.

> Saulė teka 7:12, leidžiasi 4:22.
Oras šaltas, debesuotas, gali 

kiek pasnigtu

Sekretorius A. Haig apibarė 
Izraelio ambasadorių už ty
lą apie nutarimą pasisavinti 

Golan aukštumas.

visą Go'lan aukštumų pasienį. 
1967 metais Sirijos ginkluotos 
pajėgos įsiveržė į Izraelio laiky
tą teritoriją. Pasirašius paliau- 

• has, Sirijos kariuomenės vado
vybė atsiėmė dalį Izraelio pa- 

' grobtų Sirijos žirnių, bet Go- 
Į lano' aukštumos pasiliko Izrae- 
I lio kontrolėje. Izraelis manė, 
Į kad gali pavykti susitarti dėl 
. Golano aukštumų, bet nepavy- 
I ko. Izraelis pasirinko labai ne
ramų laikotarpį Golan aukštu- 

’ moms prisijungti. Atrodo, jog 
1 Izraelio’ vadovybė manė, kad 

Amerika turės rūpintis su Len
kija ir kitomis valstybėmis, to- 

, dėl ir nutarė Golano aukštumas 
prisijungti prie Izraelio. Šitą 

I klausimą, labai galimas daiktas, 
svarstys saugumo taryba.

— Federalinė komisija paly- 
J rė, kad “Cambridge*’, “Carlton” 
fr^*Xow” cigaretės turi mažiau 
šia deguto. Vis dėlto komisija 
pataria visai nerūkyti.

yra Rytų Vokietijos, Bulgarijos, 
šiaurės Ko'rėjos, Kubos ir Sovie
tų Sąjungos karininku. Jie sten
giasi iš 60,000 Nikaragvos ka
riuomenės paruošti 250,000 ka- 
rių armiją. Kai tokia karo jėga 
bus paruošta, lai ji bus dešimt 
kartų didesnė už Salvadoro ka
riuomenę.

Krašto apsaugos departamen
tas yra pasiruošęs apmc’kyti 
1,800 karininkų, kad jie galėtų 
sudaryit rimtą jėgą pastoti ke
lią būsimiems įsrbrovėliams.

RUSAI PASIRUOŠĘ 
PADĖTI JARUZELSKIU1

MASKVA, Rusija. — Sovietų 
vyriausybė yra pasiruošusi pa
dėti premjerui Jaruzelskiui at
statyti tvarką ir baigti streikus, 
— antradienį pareiškė Sovietų 
valdžios atstovas. — Ta parama 
bus įvairi, įskaitant ir Sovietų 
ginkluotas pajėgas, — praneša 
Sun-Times korespondentas.

— Už kelių dienų, ar už savai
tės, jeigu Jaruzelskis mus pa
prašytų kariškos pagalbos, mes 
jam ją suteiktume, — pareiškė 
vienas Sovietų pareigūnas, kuris 
žino, kaip Kremliuje daromi 
sprendiniai. '

—Mes duotume lenkų vyriau
sybei viską, kas jai atrodytų 
reikalinga, kad krašte būtų ai 
statyta tvarka, — pareiškė So
vietų pareigūnas; — bet ta vy
ria usvbė turėtu daboti, kad ko
munistai kontroliuotų Lenkiją.

Lenkija turėjo 27 bilijonų do
lerių skolos užsieniui jau per
nai ,kai pasireiškė Solidarumo

skaičius nadidėjo l.S6/.
Paskutiniu dešimtmečiu kinie

čių vyriausybė aiškino žmo
nėms , ksip sumažinti gimimų 
skaičių. Manoma, kad valdžiai 
pavyko įtikinti didoką kiniečių 
skaičių.

GYVENTOJAI PRISIAUGINO 
DAUGIAU JAVŲ

WASHINGTON, D.C. — Sia- 
tistikos-duomenys rodo, kad šį-, 
met gyventojai prisiaugino javų 
3 nuoš. daugiau, negu praeitais 
metais.

Turint galvoje, kad šįmet 
žmonių prieauglis nebuvo toks 
didelis, kokio žmonija tikėjosi, 
tai kiekvienam žmogui išeitų 
daugiau javų, negu ankstyves
niais metais.

šįmet turėjo būti daugiau ja
vų, bet taip neišėjo. Sovietų Są
jungoj buvo blogas derlius, to
dėl kiekvienam išėjo mažiau 
javų. Reikalą gal būtų pataisę 
kiniečiai, jeigu jie būtų prane
šę tikrą šių metų prieauglį, bet 
jie nespėjo statistinių savo duo
menų paruošti, todėl nežinomas 
tikslius skaičius. Kinija visuomet 
pavėluoja paruošti savo skait
menis.

VIENA, Austrija. — Trečia
dienį pirmasis lenkų traukinys, 
keliom valandom pavėlavęs, pa
siekė Austrijos sostinę Vieną. 
Taip vadinamas Tarptautinis 
traukinys paprastai atveždavo 
daug keleivių, bet trečiadieni 
visi sutilpo į du keleivinius va
gonus.

Keleiviai tvirtina, kad karo 
stovis buvo paskelbtas Solida
rumo unijos veiklai sužlugdyti. 
Generolas Vaitiekus Jaruzelskis 
pareiškė, kad kariai nenori 
įvesti diktatūros, bet iš veiksmų 
matyti, kad kariams labiausiai 
rūpėjo išardyti visą Solidarumo 
unijos veiklą. Kariai pirmiausia 
apsupo visus didesnių miestų 
Solidarumo unijos centrus, su
ėmė visus veiklesnius unijos vei
kėjus, centrus uždarė, o’ suim
tuosius vežė į paruoštas kon
centracijos stovyklas.

Buvo suimtas ir Lešek VaTėh- 
3%Jįiojau. buvo įdėtas į 

lėktuvą ir išvežtas į Varšuvr 
Jis norėjo pasikalbėti su prem
jeru Jaruzelskiu, bet pastarasis 
atsisakė sū juo tartis. Valensai 
uždėtas namų areštas Varšuvoj.

K ari ai k on t r oi i u o j a telefonu 
stotis, radiją ir televiziją. Vis* 
pasikalbėjimai telefonu kontro
liuojami, nepraleidžiami į užsie 
nius. Televizijos paveiksimi i. 
radijo pranešimai taip pat kon 
tKoliuojami. Vielomis didesnių 
dirbtuvių darbininkai nėjo į ka 
rių apsuptas dribtu ves, o' viduj ' 
esantieji darbininkai nėjo iš 
dirbtuvių. Specialiai paruoš i 
kariai, vartodami ašarines du
jas, įsiveržė į Varšuvos plieno 
dirbtuves, į Katovičių kasyklas 
į Badomo, Krokuvos ir kit\- 
miestų darbo centrus, suėmė 
streiko vadus ir išvežė į slovyk 
las, o' paprastiems darbinio 
kains liepė grįžti namo ir ne
ateiti, kol jiems nebus pranešta

Varšuvos priemiesčiuose i 
Katovičiuose įvyko susirėmimų 
su įsiveržusiais kariais, bet grei
tai darbininkai buvo suimti i 
išvežti. Kareiviai nevartojo gin 
klų, bet mrlitarir.ės policijos 
lazdas ir retežius suimtiesiem 
supančio!! ir išzežti. Darbinin-

kai ginklų neturėjo.
Solidarumo unijos veikėjai 

bandė susirišti su kituose mies
tuose esančiais darbininkais ra
dijo pranešimais, bet tos stote
lės greitai buvo išaiškintos ir 
militarinė policija jas konfis
kavo.

Pats svarbiausias Solidarumo 
unijos centras buvo. Dancige, 
laivu statvl>os dirbtuvių centre. 
Karo stovio paskelbimo dieną 
kariai apsupo centrą, išsivedė 
ten rastus vyrus ir vėl išėjo. Vi
sas tris dienas Dancigo Solida
rumo unijos centre buvo didelis 
judėjimas, iš kurio ėjo įsaky
mai visiems krašto darbinin
kams.

Dancigo Solidarumo unijos 
centras dar spėjo radijo bango
mis’ užsieniams perduoti tokį 
atsišaukimą:

“Pranešame visiems parla
mentams, vyriausybėms, vi
joms tautoms ir visiems g?ros 
valios žmonėms, kuriems de
mokratija, laisvė ir darbininkų 
teisės yra arti prie šerdies:

Rizikuodami gyvybėmis ir 
asmeniška laisve, nežiūrint la
bai griežtų karo stovio nuosta
tų, ir pastangomis naudoti sa
vo naudai baimę, šimtai tūks
tančių lenkų darbininkų ir pat
riotų metė darbą, reikalauda
mi panaikinti karo stovį, pa
kisti visus suimtuosius ir g.ą- 
žinti visas darbininkų teises ir 
demokratines laisves, kurks 
Lenkijoj buvo iškovotos 1980 
melų rugpiūčio mėnesį. Būkite 
kartii su mumis tamsiausiomis 
mūsų dienomis. Būkite solida
rūs su solidarumą skelbian- 
c’.ais...
šitas atsišaukimas buvo per

duotas iš Dancigo dar prus , di
džiųjų tankų įšiiaužimą į Dan
cigo laivų dirbtuvių Solidsrumcr 
unijos centrą, o vėliau iš sieti
no atsišaukimas buvo perduo
tas į Daniją ir telefonu praneš
tas Vakarų Europai.

PERU ATSTOVAS — JUNGT. 
TAUTŲ GEN. SEKRETORIUS

— Kovo mėnesio skriejime 
“Columbia” erdvėliavio astro
nautai išeis pasivaikščioti erd
vėje.

judėjimas. Nuo to laikotarpio 
Sovietų Sąjunga į Lenkiją įdėjo 
3 bilijonus dolerių, siekiant jos 
ūkio atgavimo.

Prezidentas Reaganas antra
dienį tarėsi su kardinolu A.

Casaroli apie padėtį da
bartinėje Lenkijoje.

NEW YORK, N.Y. — Peru 
atstovas Javier Perez de Cuellar 
vienbalsiai patvirtintas Jungti
nių Tautų generalinio sekreto
riaus pare’gorns. Savo pareigas 
jis pradės eiti nuo sausio 1 d.

Diplomatas Cuellar yra 61 
metų amžiaus, teisininkas, ir 
yra taip vadinamo Trečiojo' pa
saulio šalininkas, kad gamtos 
’tirtai būtų teisingiau dalinami 
tar]> išsivystytų ir besivystan
čių kraštų. Tcisinnkas Cuellar 
bus pirmas Pietų Amerikos 
diplomatas, užimąs tokias atsa
kingas pareigas Jungi. Tautose.

Peru atstovas buvo Saugumo 
tarybos narys, pirmininkavo po
sėdžiams *r 77 valstybių grupei, 
kai buvo sudaryta Trečiojo pa
saulio sąjunga.

Trečiadienį aukso uncija 
[ kainavo $II7.



Reorganizuotos Lietuvių Bendruomenes 
Centro valdybos pirmininko žodis

(Kalba pasakyta š.m. gruodžio mėn. 12 dieną)

LIETUVĖS BUVO SPECIALISTĖS 
PARUOŠTI VALGIUS KŪČIOMS

Kiekviena šeimininkė ką nors nuosavo patiekdavo
Mieli sesės ir broliai, Reor- 

ganizuoto> JAV Lietuvių Ben-
ir kilų (ypač tarpe tėvynainių) 
nuomonėms

druomenės nariai!
I; v ji viena kadencija prab<- 

go liip greitai prieš mūsų akis, | 
ii akimirksnis. Pažvelgę atgal, 
matome musu bendruomeni
niame praeitame paskutiniųjų i 
dviejų metų kvhje ne lieru- 
x iška „lietusiu Cha r ta”, bet 

‘>tabd madas kautynes” tarp j 
dxieju Lietuvių Bendruomenės 
dalių trendyje. Kokia ironija' 
Užuot kovoję prieš tėvynės 
okupantų, mes eikvojame bran
gių energiją ir materialius re- j 
sursus kovoje tarp savęs.

Bolševikinis rusiškas okupan | 
tas trina rankas ir džiaugiasi 
mūsų nesąmoningumu. Lietu
vis tremtinys prieš lietuvi trem
tinį svetimuose teismuose; lie
tuvis tremtinys prieš lietuvį 
tremtinį susirinkimuose; lietu
vis tremtinys prieš lietuvį 
tremtinį savo ir taip negausio
je spaudoje; lietuvis tremtiny- 
prieš lietuvį tremtinį net šven. j 
tovėse — bažnyiose!.

Kur einame? Iš kur tokia 
neapykanta vieno brolio ki
tam?

Dear k rati joj c yra visuomet 
priimtinas natūralus pasiskir : 
sįymas skirtingomis nuomo-; 
Lt/n lis, 1x4 >avaime supran
tama, kad įuri būti tolerancija

j Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų
!' ■ VISIEMS LIETUVIAMS

One Hour Dry Cleaning Service
One Day Shirt Service

Į 2416 Lithuanian Plaza Ct., Chgo., III. 60629
(on 69th *4 block west of Western)

Phone PR 8-9155
t

Pergyventos dvi totalitarinės 
Lietuvos * kupaeijos nepadėję 
mums surasti tikro kelio į svei. į 
ka ir tolerantiškų demokratijų. ; 
pripažįstančių bendru, nuošir- { 
dzin, koordinuotu darbu oku i 
puotos Lietuvo s laisvinimo ko-į 
voje! Užuot dirbdami karti 
uoliai, kaišiojaine pagalius į! 
bendro \vžimo ratus. Jei pašė- i 
koje lokio "bendro' darbo” lais- ! 
vinimo vežimas ima įtarlinnai ; 
braškėti, tuoj leidžiamės į ne
pagrįstus kaltinimus kitaip 
galvoj autiems tautiečiams. O. 
jei dar buvome išauklėti tikę- į 
ti į neklaidingumų (kaip pa ! 
pavyzdžiui ”Ex Cathedra!”) į 
tai inušamės į krūtinę ir kai
šiodami pagalius i bendro lais
vinimo darbo ratus, prisiekia
me, kad tai ne mūsų pagaliai 
1x4 kitaip galvojančių tautiečių Į 
tremtinių pagaliai! Koks fari. 
ziejiškumas! Užuot atsinaujinę 
Kristuje, būtume išvyti iš šven' 
įvklos ir nebūtume leistini su
grįžti, neatlikę tinkamos tauti
nės atgailos. Paklausit, mieli į 
R. JAV Bendruomenės atsto
vai ir tarybos nariai: "Ar, dr. 
Dargi. durnaropių užvalgei, j

ir nori, kad Fronto bičiulių ofi- • 
ciozas vėl tava pranešimų "su- Į

gėdintų”, paskelbdamas tikrų 
teisybę- ‘-gėdinga kalba”?

Malonit kad bendro darbo 
sabotuotojai susigėsta nors ret
karčiais. Deja, reikia ‘‘gėdingų 
žodžių , kad paveiktų užkietė
jusių megalonianišką politinę 
sąžinę!

Mieli sesės ir broliai lietuviai, 
Reorganizuotos lietuvių ben- 
driiGinenėS nariai! Kur .gi sto
vi mūsų švietimu ir kultūriniu 
darbu besibazuojanti organiza
cija? O gi vis toje pačioje 
“stabdomųjų kautynių” fazėje, 
būdama išstumta prieš jos va
lių i politinę areną! Bet, nežiū
rint visų kliūčių^ ings tvirtai 
stovinę? -ųį.. fiėtuvių
Chartos (kaip gerb. ALTos pir- 
minikas Dr. K. Šidlauskas pa
brėžė savo: kalboje per pasku
tinį suvažiavimą), už nedubli- 
kavimą laisvinimo darbo (kaip 
“barzdukinė” Visuomeninių rei
kalų taryba daro); už nevagi- 
liavinią sunkiai uždirbtų lie
tuvių lėšų nuo VLIKo ir ALTo; 
už nebendradarbiavimą su tė
vynės okupantu ir jo batlai- 
Žiais. Mes tvirtai stovime už 
bekoinpromisini, pilnutinį pa
vergtos Lietuvos išlaisvinimą 
ir jos neprilausomybės atsta
tymą !

Čia mes neturime ir netu
rėsime jokių kompromisų! 
A. A. dr. Zenonas Danilevičius 
(Kaip visi gerai žinote, mūsų 

garbės pirmininkas) savo pas
kutinėje priešmirtinėje kalboje 
yra pabrėžęs bekoinpromisinį 
aspektą R. JAV Lietuvių Bend
ruomenės pozicijoje, kurio mes 
ir šiandien laikomės! Neveng
sime sueiti į kontaktą su barz- 
dukine bendruomenės dalinti 
(atleiskit už “barzdukim epi
tetą”). Bet ko’l piktybinis nau
jadaras “reorgai” yra tenden
cingai vartojamas, tol gyvuos 
ir “barzdukinis" epitetas!

Kaip žinome, man tekų su
eiti Į kontaktą sū Connectiku- 
te registruotos lietuvių JAV 
EehdrūOmenės dalimi, bet po
nas V'ytautas Katkus, išgirdęs 
apie kontaktą, tuoj užblokavo 
pasitarimus, kurie būtų be jo 
(tikriau sakant’ — Fronto bi
čiulių aprbbat.tū' ir Aimpruna-' 
tur”!). Ateis ožka prie vežimo, 
o mes kantrybės turime ir lau
kiame!

Mes dar viltingai tikime, kad 
lietuviškos partijos tremtyje, 
pagaliau, pripažins mus (t. y. 
R. JAV Lietuvių Bendruome
nę) tikrąja Bendruomene trem
tyje ir visos periferinės Bend
ruomenės dalys, JAV teritori
joje prisijungs prie mūsų esa
mo branduolio. Mes niekad 
neleisime nedraustinai sabotuo
ti VLIKo ir ALTo darbų! 
“Tvorinis*’ elementas nulips į 
mūsų. puse. Galutina pergalė 
bus Reorganizuotos JAV Lietu- 

vlų Bendruomenės dalies pu
sėje.

Baigdamas šią kadenciją, dė
koju centro valdybos vardu vi-! 
siems mūsų nariams už darbą ■ 
ir pasiaukojiilią, visoms valdy- 

iboms už sumanų vądovavimą 
ir apygardoms už išskirtiną pa
siaukojimą ir uolų darbą! Ypa
tingai dėkoju tolimai St. Pe-i 
tersburgo apylinkeij kuri s to-! 
vi nesugriaunamai, kaip legen" i 
dinis Leonidas ties Termopi-1 
liais! I

Mes augsime ir plėsimės! į 
Tegyvuoja R. JAV Lietuvių' 
Bendruomenė! Tegyvuoja VLI-: 
Kas ir ALTas! Tegyvuoja bū
sima laisva ir nepriklausoma' 
Lietuva!

t .. Ačiū ; už jūsų dėmesį!- 1

KALBOS KAMPELIS
Mūsų spaudos puslapiuose,! 

tiek mirties pranešimuose, tiek ; 
ir užuojautų'pareiškimuose yra: 
rašoma anvJcas,- anūkėj anūkai. ■ 
Šie pavadinimai,anot mūsų kalbi į 
ninko prof. P. Skardžiaus nuro- Į 
mo, yra grynai slaviškos kiL ; 
mės. Jų vietoje reikėtų vanoti : 
tikrai lietuviškas pavadinimas j 
— sūnaitis, dukraitė, o daugys- i 
kaitoje — vaikaičiai.

t 
. Nekilnojamo turto pirkimo — : 

pardavimo skelbimuose mirga j

Kalėdų išvakarėse prie Kūčių 
stalo sėdasi visa šeimyna. Vai- 
šėsna būna pakviečiami ir pažįs
tami, kurie neturi savo šeimos- 
Jau seniai yra j>aprotys Kūčių 
stalą apdengti šienu. Patys val
giai būna pasninkiški. Valgių ga
dinimui naudojo ir pieno pro
duktus.

Be silkių, žuvų, grybų, kopūs
tų, aguonų, medaus ir įvairių 
daržovių, beveik neapsieinama, 
tik kiekvienas savaip pasigami
na. Be to, pateikiami įvairūs sal
dūs valgiai. Lietuvoje kaimas 
mėgdavo avižinį kisielių. Nors jis 
nėra ypatingai skanus, bet kiek
vienas turi paragauti. Taip pat 
išverdami kviečiai, pupos arba 
žirniai.

Bet ir pagaminti vieną ar kitą 
valgį reikia mokėti. Bent trum
pai susipažinkime su tu “patro 
vų” paruošimu.

SILKĖS SU PASPIRGIN
TAIS SVOGŪNAIS

Geros rūšies riebias silkes rei
kia gerai išmirkyti. Išmirkytas 
silkes nulupti, išvalyti ir supiaus- 
tyti į 4 ar 5 gabalėlius. Silkes, 
gražiai sudėjus ant lėkštės arba 
pusblūdžio, supiaustyti riekutė
mis svogūnų ir paspirgintę-jūos 
aliejumi iki truputį pagels; pa
spirgintus svogūnus truputį at
aušus, bet dar šiltus, užpilti ant 
silkių. Valgyti su virtomis bul
vėmis.

DARŽOVIŲ SALOTĖLIAI
įvairias virtas daržoves: bul- 

toki amerikonizmai: . karpetai, 
gazas, beismentas, morgičiai ii 
daug kitokių angliškų žodžių, su 
lietuviškomis galūnėmis. Nesu
prantama, kodėl mes juos jau 
taip pamėgome, kada turime tik
rai lietuviškus žodžius, kaip kili
mai, dujos (ar jos dirbtinos ar 
natūralios), ęųsys, paskolos. Visi 
šaukiame ir rėkiame, kad mūsų 
jaunimas teista nuo grynos 
lietuviškos kalbos, bet kai 
mūsų laikraščiai ir radijų pra
nešėjai tą kalbą baigia sumur- 
zini, tai kažkodėl tuos kultūros 
centrus bent perspėti mes ven
giame.

J. Žemaitis 

ves, morkas, burokėlius, pupeles 
ir kt., taip pat ir raugintus ko
pūstus, burokėlius ir agurkus su
piaustyti į gabalėlius pusantro 
colio didumo, pridėti keletą ma
rinuotų arba sūdytų grybų, taip 
pat smulkiai supiaustyti mirky
tą silkę ir kietai virtą kiaušinį.

Viską sudėjus krūvon, užpilti 
gero aliejaus, truputį citrinos sul
čių arba acto, viską gerai sumai
šyti ir leisti dvi valandas pasto
vėti. Paduoti į stalą, papuošti 
įvairiais supjaustytais burokė
liais, morkomis ir kiaušiniais-
KOPCSTINIAI SU GRYBAIS 

. IR RYŽIAIS
Įdėti į verdantį vandenį ko

pūsto galvą. Kai suminkštės, iš
imti iš vandens, išskirstyti lapus, 
vėl sudėti į verdantį vandenį ir 
keletą kartų užvirinti. Paskui iš
imti, sudėti ant rėčio, kad van
duo nutekėtų.

Atskirai išvirti atskirose stik
linėse vandens 80 gramų, bet la
bai nesuvirinti. Išvirti 50 gramų 
džiovintų grybų ir du kiaušinius. 
Paspirginti aliejuje du svogūnus. 
Grybus ir kiaušinius smulkiai 
sukapoti-."Viską — ryžius, gry- 
bUs^kiaušinius ir svogūnus ge
rai sumaišyti ir pasūdyti, pagal 
skonį. Pagamintą masę sudėti 
ant kopūstų lapų.

Lapų kraštus užlenkti ir per
rišti siūlu, kad neišsivyniotų. Vi
sus kopūstinius sudėti į puodą, 
užpilti t „truputį viralo (kuriame 
virė kopūstai) ir grybų sultinjo 
(sunkos) ir, pridengus, patroš
kinti. Iš grybų sultinio padaryti 
grybų padažą. y- .

AGUONŲ PIENAS
Nuplikyti pusę svaro aguonų 

ir gerai sutrinti, kad grūdeliai 
susitrintų. Įpilti 5 stiklines van
dens, išmaišyti ir palaikyti vie
ną valandą, paskiau persunkti ir 
per drobelę gerai išspausti. 
Aguonų pieną pasaldyti cukrum 
arba medum. Atšaldinti aguonų 
pieną duodant i stalą.

PRASKIESTAS MEDUS

A-

Praskiesti su vandeniu (2 stik
lines). 1 stiklinę gero medaus, už
virinti ir ataušinti. Duoti prie 
kisieliaus ir virtų aviečių:

FRANK D. SAVICKAS
State Senator 27lh District

i Ward Committeeman — 15th Ward 
■tegular Democratic Organization

SVEIKINAME JUS IR JŪSŲ ŠEIMAS
SU ŠVENTOMIS KALĖDOMIS

| Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų 
! visiems savo kostumeriams ir draugams linki

PAUL P U T RIM
BUČERNĖ ir GROSERNĖ

1446 South 49th Ct. Cicero, III. 60650
Phone: OLympic 2-7529

Aldermanas FRANK J. BRADY 
15th Ward 

Regular Democratic Organization

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲJŲ METŲ

LINKI

Euphrosinę Mikužiūtė

SusivfenijiAo Lietuvių Amerikoje iždininkė
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KALĖDŲ PAPROČIAI IR BURTAI į
JIOSV TAUTOSAKA ■

JONAS BALYS

Pastaba. Tekstai yra duodami 
tokie, kokie jie. bmo rasti origi
naliuose užrašymuose.

228) Įneša merginos j gryčią 
gaidį ir, laikydamos jį rankoje,1 
pakiša jam bliūdą su vandeniu 
Jei gaidys žiūri į vandenį — iš- ’U vi g C* Įvijo A‘U1 * į VU.1UV.1IĮ ------- 10

i tekės, jei nežiūri — liks nefekė- Į 
J jusios. (Rądauskas, Gikonių k.. į(Tęsinys)

218) Po lova deda indą 'šu žie-1 Rozalimo vi), 
du. Jei sapne žiedą užmaus vai-1 
kinas, bus vestuvės (11).

19) Einant gulti reikia pasidėti 
raktus po pagalviu. Jei naiktj 
prisisapnuos žmogus, prašąs to 
rakto, tai jis bus L-iVo vyras (12).

22d) Prieš kūčių valgymą pa
imti durų raktą ir padėti jis to
je vietoje, kur sėsi valgyti. Pas 
kum išeiti už durų ir žiūrėti pro 
rakto skylutę. Tenai sėdės tavo. 
busimoji žmona. (Šimonys). ■

221) Kūčias valgant pirmąjį 
kąsnelį kiša po staltiese.
naktį susapnįuoja būsimą vyrą 
ar žmoną (2).

222) Eidamtos gulti mergaitės 
papila ties lova rugių. Koks jau- 
nikaitis sapne , tuos rugius nu-* 
piaus, už to ištekės.. (Pabudzio 
k., Vabalu-).

223) Kai kada merginos (>i 
vaikinai) vakarą atsineša paku
lų padeda, jas ant lėkštės ir už
dega: Jei pakulos išsikelia aukš
tyn, tąi apsipač5uos, o jei lėkštė; 
sudega,. liks kaip buvę.

' 224) Paima stiklą vandens u 
pašventytą žvakę..' Įlašina kelis 
lašus' sutirpyto vaško ir eina, gul
ti. Sapne tikrai pamatys sayo bū 
šimąjį, būsimą jų.
.j 225) Vakarą' mergaitės duoda 
'gaidžiui duonos, grūdų ir van
dens. kFęį gaidys: lesa, duoną — 
gaus dykaduonį vyrą, jei grūdus 
i— darbininką, jei geria vandenj

girtuoktlį. (Velžis).
226) Vidury gryčios merginos 

pasipila po krūvelę grūdų. Atne
ša gaidį ir, apnešę ji aplink krū
velę, Štato jį viduriu iš kieno 
krūvelės pirma les, toji pirma 
ištekės. (Kinčių k., Panevėžio

229) Mergaitės deda ant slenks 
čio po sližyką ir įsileidžia šunį.; 
Kurios padėtą sližiką šuo pirma' 
suės, toji pirma ištekės (21).

230) Vakarą mergaitės palaki
na šunį ir išleidžia jį oran. Jei 
šuo loja, atvažiuos piršliai, jei> 
neloja — neatvažiuos. (Radaus-. 
kai, Roz. v.).

231) Eidamos gulti mergaitės, 
šluoja trobą, šluodamos eina at-: 
bulos iki lovos. Prišlavusios iki j 
lovos, meta šluotą ir nežiūrėda-j

Tada _mOS į ją atsigula. Naktį prisisap-
nuoja busimas vyras. (Litkūnų
k., Rozalimo v.)-

232) Reikia pirmąjį duobos ’ lauk3n; Jei bėgdaiuOs iš; 
kąsnį valgyti su kiekvienu vai-.
giu, o likusią dalį padėti po pa-HštekėS) 0 )ei ncišgirsla - nu- 
galviu._Prisisapnuos būsimas vy- nūsta (Pabudžių k > Vabalnin 
’’o v ( I / A * *

233) Vakarienės liekanas su
neša į kitą kambarį (arba ten 
pat palieka, jei nieko nėra), su
deda viską ant stalo, uždega 
žvakę ir išeina. 12 vai. būsian
čioji mergina ateina į tą kamba
rį ir už stalo jai pasirodo jos bū- ■ 
simasis.. Pasirodęs greit išnyks
ta. (V. Vaitkevičius, Vilkiškių 
k., Pumpėnų v.).

234) Po lėkštėmis pavožta žie
dą, kaspiną ir raktą. Tada mer
gaitės pasiskiria vieną tų lėkš
čių. Jei randa raktelį — galės j plaukioja ir uždega popierėlį 
šeimininkauti, jei žiedą — ište- ^'Mergaitė išskaito vyrišką var- 
kės, jei kaspiną — teks toli ke-|įda (34).
liauti (4).

235) Parsineša iš klėties žir- kūčias suskaityti vakarais po 12 
nių ir pasidalija po saują. Pas- j žvaigždžių ir kūčių naktį, prisi-

227) Seniau kūčių vakarą žip.o 
hės gaudydavę peceliuje vištas. 
Kiek metų turės sugautoji višta, 
po tiek metų ištekės (2).

kum skaito —lyka, ar pora 
(Nausodėš k.,- Raguvos vai.).

236) šeimininkė, susikvietusi 
mergaites, išbarsto asloje žirnių 
saują. Visos skuba rinkti ir 
skaito — lyka, ar pora. Paskum 
eina, šunų lojimo klausyti (34).

237) Kūrenant krosnį, mer
gaitės pila saują žirnių ir greit

R.- VILIAUS

VAKARU VEJAI
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti
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■ ’ . * - i ' > j -
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VILNIAUS KATEDRA IR GEDIMINO KALNAS

kai. 13).
2.TS) Į bliūdą ar į kibirą įme

ta mažą imtų vainikėlį. Jei vai
nikėlis plaukia artyn, bus pirš
liai, jei tolyn —- nebus. (Roza 
linias).

239) Pripila bliūdą vandens. 
Ant bliūdo krašto priklijuoja po
pierėlius ^511 vyrų vardais. Kiek
vieno popierėlio viršūnė pakelta. 
Paskum įdeda i bliūdą kartono 
gabalėlį su degančiu žvakigaliu 
ir pastumia. Žvakė ulegdama

duo besisukdamas suneša juos sako, rudenį greičiau nudirbsią 
į vieną vietą, tai mergaitė ište-, laukus (18).
kės, ir atvirkščiai (34). Į 218) Kalėdų rylą visų pirma

243) Susirenka bernaičiai , ir . reikia pagiedoti šventas gies- 
mergines 12 vai. nakties. Paima mes 
be vinių staliuką ir visi prisilie- 
čia rankomis. Paskui viena mer-lnos (2). 
ginų balsų pašaukia kurio nors " 
švenlo'jo vardą. Tada klausinėja, .ryto valgo iš vakaro išvirtą ii- į 
kaip ilgai gyvens, kaip greit iš- gabalėlius sukapotą mėsą. Geria 
tekės... Klausimams staliukas ‘vadinamąjį šermukšnyną, kad 

iatsako taukšėjimu dviejom ko- kitais metais sodai derėtų (7). 
join į aslą .(34). 1 250) Kalėdų pirmą dieną te-

'211) Vakarą nusipinti rūtų galima valgyti tik tuos valgius, 
vainikėlį ir išėjus į kiemą pa- kurie padaryti kūeiose. (Vidugi- 

. mojuoti į visas puses. Paskum i’ių k., Saločių v.).
eiti gulti. Kas tą naktį prisisap
nuos, tas bus jos vyras, ir ji ži-

240) Už devynių dienų prieš

251) Kalėdų rytą pirmiausia 
valgydavę po gabalėlį Dievo -py- 

nos. jau, iš kurio jis bus.krašto. rago, paskum paprastą pyragą 
Tą vainikėlį reikia ir 'gulint tu- su taukais, nugraibytais nuo 
rėti ant galvos (34). į skystimo, kuriame virdavo mė-

' ' : _ ■ . ... 1 są. Galop valgydavo mėsos, ir
245) Mergino’s, pavalgiusios ^aįp pasistiprinę eidavo bažnv- 

kūčias, turi uždengti stalą baltu & 
popierium ir pasistatyti prieš ‘ kaj) 
save ■ veidrodi. Prieš veidrodi 
pasistatyti stiklinępo iš šalių — [ 
žvakes. Norint burti, turi pri- Į 
pilti pilną stiklinę vandens ir J WORCESTER, MASS, 
įmesti šliūbinį žiedą. Paskum • 
tris kartus kelti tą žiedą aukštyn 

■jr vėl leisti Į stiklinę. Do to žiū- 
■rėti veidrody į žiedo vidurį. Ką kuopa. Ji buvo suorganizuota 
žiedo .vidury išvysi, už to ištė-į l916 metais lapkričio mėnesį 
kėši. (V. Kindurytė, Labeikiū Jokūbo ir Juzės Raukčių na-

'sapnuos 12 vaikinų, iš kurių ga
gėsi vieną, kuris geriau patiks, 
.pasirinkti. Tik paskum turi ne
pamiršti jo veido: kai ims pirš
liai lankytis, galėsi jį pažinti. 
.Jei naktys Kutų apsiniaukusios,, 
jtai šio burto negalima daryti 
j(34). . < .

. 241) Paima kiekviena po 12 
siūlų ir nežiūrėdamos suraišioja 
:vienų galus su 'kitų, jei išeiną 
yienas vainikas, ištekės.pct me- 
ių, jei du — po dvejų... Jei 
joks vainikas neišeina; liks “ant 
ruginių šiaudų”. Kiekviena sa
vo siūlus raišioja atskirai (34).

242) Paima bliūdą vandens ir 
ima smarkiai vienon pusėn suk
ti. Kai vanduo ima suktis ver
petu, įmeta du anglių. Jei van- anksčiausia gyvulių šerti. Mat,1

dy., Leliūnų v., Utėnos ap.)
* * *

KALĖDOS
246) Kalėdų rytą, tuoj atsikė

lus, negalima nieko dirbti: nei 
gryčios šluoti, ’ nei krosnies 
kurti... (2).»-

247) Kalėdų rytą eina kuo'

FRANK ZOGAS — Prezidentas

! LINKSMIAUSIŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ
I l(: 1982 MĖTŲ

| '■>. 5 . LINKIME .

. VISIEMS NARIAMS, RĖMĖJAMS IR 
CHICAGOS LIETUVIAMS v

| VALDYBA:
;s PAUL MASILIONIS — Pirmininkas
» JENNY POVILAITIS — Vicepirmininkė
į ROŽĖ DIDŽGALVIENĖ — Nut rašt. ir koresp.
| HERMAN DANTA — -Fin. raštininkas
r JOSEPHINE MASILIONIS — Kontrolės Raštininkė
t- ’ MATT POVILAITIS — Iždininkas

LIETUVIŲ ŽAGARĖS
| L KLUBAS

I (<

muose, 55 Endicott gatvėje, 
Worcester, konsulės J. Raukty- 
tės-Daužvardienės tėvelių na
muose.

Pirmutinė jos valdyba susidė
jo iš sekančių asmenų: Antano/ 
Burnotos, Jokūbo Raukčio, Leo- ' 
no Yablonskio, dr. dentistės Bi
rutės Bernotaitės, Vinco Krišto
laičio, Ambraziejaus Blažio’ ir 
Petro Jasiūno.

Ši kuopa išvariusi didelę vagą 
lietuviškame gyvenime, suruo
šus! daug kalbų, banketų, kon
certų, sulošusi nemaža veikalu 
ki Smetonos perversmo, dr. J. 
Griniaus nuvertimo. Tada kuo
pa skilo, jes veikla sumažėjo, 
buvo vaidų. Ir liaudininkai taip 
pat prisidėjo prie kuopos nuo
smukio. Jie norėjo senuosius 
veikėjus greitai išvyti, kad jie 
vieni galėtų valdyti. A.a. agro
nomas Jonas Bertašius tai buve 
kerštingas žemaitis. Tačiau tai 
neišėjo jiems j gerą. Daugelį 
metų buvau kuopos sekretoriu-

mi. Teko pergyventi įvairiausiu 
nemalonumų.

Buvę mūsų veiklūs sandarie
ji vienas po kito' traukėsi ;š 
šios ašarų pakalnės, šie yra bu
vę žymūs veikėjai: Leonas Yab- 
lonskis, Petras Dedynas, Juo
zas Pupka, Vincas Mitrikas, Jo-' 
nas Dvareckas, Antanas Kriau- 
čelis, Kleofas Zurlis, Kazimie-} 
ras Budinaviuius, Jonas Stanke-} 
vicius, Julius Svikla ir daug, 
kitų.

Iki šių metų kasoje buvo likę 
dar i^KiO. Pakviestas Sandaros’ 
Centro vicepinn. Aleksandras: 
Chaplikas. Pinigai jam parduo
ti, kad jis parsiųstų Sandaros;- 
Centrui. Trumpai pranešu, kur 
padėti. ♦

Daugelį melų buvęs finansų*, 
sekretorius, dėl nesveikatos tu-; 
rėjau pasitraukti iš pareigų.

i J. Krasinskas

?IRKITE JAV TAUPYMO BONUS .

paskum pavalgyti šaltų 
valgių: pyrago, sūrio, košelie-

249) Kad gyvuliai vestus, iš

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų 
savo rėmėjams, Naujienoms ir visiems 

lietuviams linki

(Gumbelių k., Vabalnin-

(Bus daugiau)

PAŠALPINIO KLUBO VALDYBA
Užsidarė Sandaros kuopa

Likviducfta Sandaros ’ 16-oji

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 
visiems kostumeriams ir prieteliams linki

8929 S. Harlem Ave.. Bridgeview, Illinois 60455 • Phone 598-9400
4040 Archer Ave., Chicago. Illinois 60632 • Phene 254-4470

2657 W. Lithuanian Plaza Ct., Chicago, III. 60629 Phone 925-7400
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Ar vyksta prablavejimas?
Sekant spaudą ir besižvalgant mūsij gyvenime jun

tamas aiškus prablaivėjimas. Nurimsta vienų prieš ki
tus pyktis, išpuoliai ir pernelyg susitaikoma su mums 
padiktuota tikrove.

Sprendžiant iš skaitytojų atsiliepimų ar viešai pa
skelbtų laiškų, visiems nusibodo amžinas VLIKo ar AL- 
oT puldinėjimas; taip pat nepakenčiamas Lietuvių Ben
druomenės niekinimas. Ne vienas stato klausima, dėl 
ko turime draskyti vienas antram akis? Juk diena iš 
dienos senstame, kas metai žymūs veikėjai ar kultūri
ninkai iškeliauja amžinybėn, nepalikę savo vieton pa
kaitalo. Mūsų visų dideliam skausmui, tik nežymi jau
nesniosios kartos dalis Įsijungia Į lietuvišką veiklą.

Tyliai dingsta, iš viešo gyvenimo viena po kitos lie
tuviškos organizacijos, ..nyksta lietuviškos parapijos, 
užsidaro laikraščiai, neišparduodamos net mažais tira
žais skaudinamos knygos, dideliais tempais mažėja li
tuanistinės mokyklos.

Visą tai mato ir išgyvena sunkia širdimi eiliniai 
lietuviai ir jiems tiesog koktu skatyti piktus išpuolius 
prieš mūsų institucijas ar jų veikėjus, kurie su dideliu 
pasiaukojimu nepamainomai tempia ant savo pečių 
sunkią lietuvybės naštą ar politinę kovą už Lietuvos 
laisvę.

Kilę nepasitenkinimai lietuviškoje išeivijoje ėmė 
reikštis viešumoje, rašant laiškus redakcijoms ar pasa
kant savo žodi Įvairiuose susirinkimuose. Susidaranti 
daugumos nuomonė paveikė viršūnes ir rezultate spau
doje žymiai sumažėjo vieni kitų niekinimai, paprastai 
apšaukiant okupanto agentais. Visa tai neatinka tie
sai, ir tokie beprasmiai kaltinimai Įgriso visiems iki 
gyvo kaulo.

Demokratinėje visuomenėje yra neišvengiamas 
idėjų ar skirtingų planų sudarymas tam pačiam tiks
lui siekti. Tad savaime kyla diskusijos, kai tenka gin
ti prieš oponentą vienus ar kitus nusistatymus. Betgi 
kultūringoje visuomenėje, vedant diskusijas tuo ar ki
tu klausimu, neprivaloma stvertis demagogijos, kitų iš
puolių ir kitų niekingų priemonių. Tokia polemika ne

įtikina priešingos pusės, bet griauna išeivijos moralę, I 
pasitikėjimą instituciojmis ir jų vadovais bei atbaido 1 
eilinius lietuvius nuo politinės veiklos.

Tokia padėtis turėjo sukelti lietuviškos išeivijos 
daugumos reakciją, kuri iki šiol tylėjusi, pakėlė protes
to balsus, reikalaudami užbaigti vieni kitų puolimus ir 
surasti darną lietuviškame gyvenime, pasiskirsčius veik
sniams veiklos sritimis.

Tai būtų viena priežastis, lemianti nuotaikų pasikei
timą mūsų viešame gyvenime. Bet yra kita, daug svar
besnė, kuri išplaukė iš kartų pasikeitimo. Kiekviena 
ateinanti karta savo prigimtyje yra maištinga ir at
metanti vyresniosios kartos perduodamas vertybes. 
Naujoji karta, pasmerkusi vyresniosios kartos Lietu
vos laisvinimo politiką, prieš pastatė savo, kaip taria
mai naujovišką ir paremtą moksliniais pagrindais, 
idealogiją.

Pagal jų įsitikinimą, Amerika, o ypačiai Vakarų 
Europa, nekariaus dėl Lietuvos išlaisvinimo, tad visos ‘ 
veiksnių pastangos buvo ir lieka* nesėkmingos. Pritaikę 
evoliucijos teoriją istoriniams procesams suprasti, nau
josios kartos ideologai priėjo išvados, kad ne Chruščio
vo atėjimu prie valdžios Sbvietijoje, prasidėjo ne vien 
laikinas atolydis, bet ir evoliucinis laisvėjimo procesas, 
kurio neįmanoma bus sustabdyti..

Naujosios kartos ideologija nėra visai originali,nes 
tikrumoje yra nukopijuota iš liberalių minčių arsenalo, 
bet kartu Įsavinta tapo jos veiklos kelrodžiu. Nuo čia 
prasidėjo “bendradarbiavimo su kraštu” ir “tiltų sta
tybos” periodas, tikint, kad tokiu būdu bus tėvynėje 
paspartintas laisvėjimo procesas. Kadangi veiksniai ir 
bendrai vyresnioji karta pasipriešino tokiai užmačiai, 
tai savaime išsivystė savitarpė kova, Įvėlusi visą iš-
eiviją.

Kiekviena ideologija yra išbandoma laiko bėgyje, 
kuriame paaiškėja tikroji jos vertė. Pasirodė, kad 
Chruščiovo pradėtas “atolydis” neilgai tęsėsi, po kurio 
sugrįžo kieta Brežnevo linija, siekianti suliedinti visas 
tautybes ir sukurti vienalyti sovietini žmogų su rusiš
ku veidu. Tiesa, šiam tikslui nevartojami masiniai trė
mimai ar dažni partijos valymai,, kaip tai buvo Stalino 
laikais. Vienok daromas spaudimas visais frontais, iš
šaukė pasipriešinimą iš apačių, pasireiškus pagrindžio 
spaudai ir disidentinei veiklai.

Tuo pačiu nutrūko jaunosios kartos Įžiūrėtas 
evoliucinis laismėjimo procesas. Visais kanaais, ypa
čiai per pogridžio spaudą, per atvykusius naujus poli
tinius emigrantus, bei per tiesiogini kontaktą su savo 
artimaisiais, atėjo iš tėvynės pagalbos šauksmas — gel
bėti genocidiniu metodu žudomą tautą. .

Ką i tai turėjo pasakyti naujos kartos ideologai? 
Jie neturi moralinės drąsos prisipažinti, kad išėjo iš 
klaidingo samprotavimo ir pasirinko netinkamas prie
laidas savo ideologijai. Bet plačioji lietuviška išeivija 
suskubo pamatyti, kad “karalius yra plikas”, nes jau
nosios kartos pasiūti “evoliuciniai” drabužiai buvo iš- 
grynos fantazijos siūlų. Dar nėra buvę tokio atsitiki
mo visoje žmonijos istorijoje, kad bet kurioje epochoje 
despotija kažkokiu evoliuciniu keliu virstų demokrati
ne santvarka. Kiekvienas laisvės laimėjimas buvo.iško
votas sukiomis aukomis, o kova kartais tęsėsi ištisus 
amžius.

Pogrindžio spauda, nuo pat dešiniosios iki pat kai
riosios, iš savo ilgamečio patyrimo, smekia bet kurią 
pataikūnišką politiką okupanto atžvilgiu, ar tai kai-

Everesto balnas

J. KUZMICKIS

VILNIAUS SKERSGATVIU REZGINYJE
O, mano Vilniau,
kraujo ir medžio Vilniau, 
išduotas Vilniau, — 
ne mano atpirktas.

Tradicinėje poezijoje poetinis 
vaizdas, sukurtas stebint betar
pę tikrovę arba išreiškiant savo 
jausmų intensyvumą, yra leng
vai suprantamas, • vykusiai per
duodamas deklamuojant, jau
čiant švelnaus muzikalumo niu
ansus.

Moderniojoje poezijoje pasi- 
kliaunama vaizduote, kurios ro
mantiškus polėkius pristabdo 
protas, intelektas ir padeda “su
dėstyti” eilėrašti, įglaustą į ver- 
libro, neturinčio jokių metro po
žymių laisvą .eilėdarą.

O visdėito ir laisvų eilių kūri
niuose galima užtikti eiliuotos 
kabos ir ritmikos pėdsakus bei 
įtampos dinamiką, lyrinę melo
diką, gilinantis į žodžių semanti
ką. šiuose eilėraščiuose vyrauja 
minčių krūvis ir stiprus, visa ly
dantis jausmas. Šalia to tegalima 
nuleisti akių nuo perkeltinės pras 
mes tropų — - metoforų, alegori
jų, hipexboliu. ••

ČIURLIONIŠKI MOTYVAI

Dauguma mūsų poetų Lietu
voje ir tremtyje maginas! dail. 
M. K. Čiurlionio dailės paveiks
lais ir jo laiškų ištraukomis, jiėš- 
kodami juose įkvėpimo. Tačiau 
esmėje Švabaitė, kaip ir kiti po-

bant apie “lojalius” kunigus, ar apie parsidavusius 
Maskvos tikslams lietuviškus komunistus. Jie aiškiai 
išskiria vieeneus nuo kitų ir pasisako už kovos meto
dus prieš okupantus ir jų talkininkus iš lietuvių tar
po, nežiūrint kokiais sumetimais ar kuria ideologija 
besivadovautų.

Pagrindžio šauksmas i išeiviją neliko be atgarsio, 
nes iš ten atėję skaudūs faktai išnešami Į pasaulio vie
šąją opiniją, kas labai nemlonu Maskvai. Tuo . būdu 
jaunosios kartos ideologus pastatė Į labai keblią padėtį, 
kas privertė juos pristabdyti savo ugnį prieš vyresnio
sios kartos Įsteigtas institucijas. Tokiu keistu keliu vyk
sta prablaivėjimas lietuviškoje išeivijoje.

V. K.

etai, šio pobūdžio eilėraščiais iš
sako save, savo mintis, siekimus 
ir negandus.

*

Dailininko “Mišką” poete kabi
na virtuvėje, kad su Čiurlioniu 
artimuosius apglėbtų “pušų ran
komis, glaudžia vargonų gies
me” ir išreikštų savo ilgesį bei 

i nostalgiją:
Kaip sunku man ištverti 
be savo miško, 
be namų slenksčio, 
be savo šulinio 
vandenio...

Tačiau Čiurlionis ilgėjosi ir sa
vo Sofijos, nors neturėjo piani
no, buvo alkanas, pavargęs, sun
kiu sapnų kamuojaipas ir, hiper 
boliškąi panaudojęs perkeltos 
prasmės metaforą, norėtų kad ji 
aprištu ne tik kojų žaizdas, ne 
tik karščiuojanč’ą galvą, bet ir 
akis, kad “rieapaktų nuo saulės 
ir šviesos, kurią atneš savo del
nuos”.

Minėdama 1911 m. laidotuves, 
poetė piešia kaip drobių tinklais 
voro žingsniu per širdį ateina tai 
kos balandis — Mirtis — stipres
nė už “tikėjimą, už meilę, tiesą, 
vilti” ir baigia dailininko pa
veikslo finale: “Tepra virkšta 
užgimęs kūdikis, ir mane amži
nybėn palydi jo rankutėj pražy
dusi pienė”... Galbūt jau peržy- 
dėjusio žiedo lengvučiai pūkai.

ILGESIO AŠAROS

Studijavusi Vilniaus universi
tete, susigyvenusį su istoriniais 
pastatais ir skersgatviais, poetė 
grįžta kaip pili grime į kraujo ir 
jnedžio Vilnių, ir jos širdis atsi
veria net 24 įvairios nuotaikos ei 
lėraščiais..

Vidaus herojiką pakeičia gilus 
nusižeminimas, kai jaučiasi “va- 
gfs, pavargėlė, kuri maitinasi sve 
tima duona”, o išduotą, ne jos at
pirktą,, ne jos iškentėtą, nors 
prisiektą mylėti ’ sostinę, susi
graudinusi šaukia “elgetų, kiem
sargių, kunigaikščių Vilniumi”, 
kuriam “nieko neatnešusi pa
rodyti”.

Bet gi ne: poetė atnešė savo 
ilgesio ir skausmo ašaras, — 
“apsikabinsiu varpinę, veidą pa- 
nersiu tavo dulkėse, ir verksiu, 
ir verksiu, ir verksiu”... Jaučia
si neišpildžiusi savo pažado “ne
apleisti”, jaučiasi išdavike, ver
ta bausmės — “nuplaktame prie 
juodo varpelės akmens”.

(Bus daugiau)

e Mokslininkų tyrinėjimai pa
rodė, jog, bendrai imant, mo? 
terys išgyvena ilgiau negu vyrai. 
Pavyzdžiui, Prancūzijoje ketu
ris kartus yra daugiau moteriš
kių, sulaukusiu šimto metu am
žiaus, negu vyrų.

Andrius Mironas

Susipažinkime su Kalifornija
(Tęsinys)

LOS ANCtELES APYLINKĖS
Kiekvienas Los Angeles priemiestis kuo nors 

žymus, kiekvienas L.A. apskrities miestas turi 
savotišką istoriją, groži ir savitumą. Bet kiek
vieną miesteli sunku aprašyti, nes jų labai daug 
išsibarsčiusių plačioje sintyje ir Įvairūs keliai 
veda vėl i skirtingas vietoves.

Kadaise ispanų jūreivis Cabrillo iš San Diego 
atplaukė Į Santa Monicos įlanką, prie kurios 
prieina ir Los Angeles priemiesčiai, prekiavę su 
Yang-na indėnais. Tai iš Azijos atkilusi gentis, 
dabar išmirusi ir nebeegzistuojanti. Tačiau argi 
kam rūpi iš žemės paviršiaus dingusi tauta? Ke
liaujame toliau, gyvendami daugiau dabartimi, 
o būtų Įdomu patyrinėti dingusios tautos gyve
nimą.

Iš Santa Monicos, važiuojant to pat vardo 
greitkeliu, tolumoje matomi aukšti kalnai ir 
sniegu padengta viršūne. Tai Mount Baldy, vie
na is daugelio kalnuotojo Los Angeles žiemos 
vietovių (10,080 pėdų). Puikūs keliai veda į gra
žius f;;.’:.'!/, ku žiemos mėnesiais yra apsčiai 
sniego. ; šit ; rę nuo Ixisangelyno yra Devil Can- 
y* n j-rids nu. ’iotojams, bet juk retas keleivis 
norės karstyti.'- aukštu šlaitų statumose tarp 

ilgaamžių pušų ir eglių. Pro San Gabriel rezer
vuarą galima pasiekti nedidelį kalnų ežerėlį 
Crystal Lake ir pasigėrėti kalnų miško tyla.

Patekus Į Nr. 2 kelią kalnuose, užpakaliniais 
keliais galima pasiekti ir žinomas vasarvietes 
San Bernardino kalnuose (Lake Arrowhead ir 
Big Bear Lake), bet geriau keliauti greitkeliais, 
naudojant San Bernardino greitkelį ir kalnuose 
Nr. 1 kelią, besivingiuojantį kalnų šlaitais. 
Lake Arrowhead ir Big Bear Lake vietoves pa
mėgę ir lietuviai ir kai kas iš jų turi čia Įsigiję 
vasarnamius su sklypais pailsėti vasarą nuo 
didmiesčio triukšmo ir pakvėpuoti grynu kalnų 
oru. Aukštis čia siekia virš 6,000 pėdų nuo jūros 
lygio ir dažnai žemi debesys užstoja vaizdą į 
slėnius, bet giedrią dieną fihnuotojai ir fotogra
fai pristinga filmų. Žinoma, smogas čia nebepa
siekia.

HUNTINGTONO BIBLIOTEKA

Los Angeles apskrities ribose viena iš įdo- 
miasių yra Huntington Library, esanti San Ma
rino nedideliame mieste (apie 18,000 gyv.), visai 
netoli San Gabriel miesto ir misijos. Pacific gele
žinkelio steigėjas Henry E. Huntington jau miręs, 
bet po jo liko buvęs jo dvaras su sodais ir rūmais, 
kuriuose jis su žmona pradėjo Įdomų muziejų. 
Dviejų šimtų akrų plote, tarp japonų, italų ir ki
tokio stiliaus sodų, kupinų rožių, lelijų, kamelijų 

I ar kitokių gėlių, stovi du dideli pastatai. Viename 
telpa Meno galerija su tokiais originalais.kaip 

Gainsborough ‘Blue Boy’, Reynoldo ‘Tragic Muse’ 
ir Turnerio ‘Venice’, renesanso bronza, prancūzų 
sienų apmušalai, keremika ir porcelanai.

Knygyno rūmuose išstatyta retenybės, kaip 
pirmoji Gutenbergo Biblija, pirmasis Šekspyro 
rankraštis, originalūs Edgar Allan Poe ir Robert 
Burns rankraščiai ir Benjamino Franklino ranka 
rašyta autobiografija: Čia knygų ‘pelė’ gali pra
leisti visą dieną, beskaitydamas ir bežiūrinėdamas 
visas ias relikvijas, bet neliesdamas aksponatų. 
Ateis ir sekančią dieną.. .

Nepaprastai įdomus yra kaktusų sodas, ku
riame auga virš 25,000 atskirų kaktusų rūšių iš 
visų pasaulio dykumų surinkti didžiausion žemės 
rutulio kolekcijon. Kai kurių kaktusų rasių žiedai 
čia atrodo kaip medeliai. Netoli yra ir pirmasis 
Kalifornije avokadų sodas. Taip pat ir mauzoliejus 
abiem Huntingtonams.

JEIGU PENKTUOJU KELIU
Apžiūrėję Los Angeles Įžymybes, galime pasi

rinkti kelionei į šiaurę pagrindinius tris kelius. 
Jeigu imtume 14-tą, o iš San Bernardino prisi
jungianti 395 plentą, tai patektume į Mojave dy
kumą ir Sierra Nevada kalnų rytines pašlaites. 
Čia įdomu automobiliu užkopti arti aukščiausios 
Kalifornijos viršūnės, Mount Whitney, o po 
to pasirinkti apžiūrėti Mirties Slėnį arta, nepa
tenkant per kalnus į Sekvojos Tautinį Parką, 
įvažiuoti iš rytų Yosemite Tautinį Parką. Bet 
šių vietovių kol kas netyrinėsime, nes esame 
pasirinkę šiaurės kelią pajūriu.

Tačiau keliaujant iš Los Angeles Į šiaurinę 
Kaliforniją tenka pasirinkti kitus du kelius — 
arba Interstate 5 greitkelį, arba 101 greitkeli, 
iš pastarojo atsišakojant Nr. 1 plentui, kuris 
eina visą laiką arti vandenyno. Norintieji greit 
pasiekti Interstate 5 keliu sostinę Sacramento 
arba San Francisco didmiestį, turi nusileisti nuo 
kalnų į San Joaquin slėnį. Tik neseniai užbaigtas 
greitkelis yra lygus ir palyginami nuobodus. 
Taip pat važiuojant būtina gerai apskaičiuoti 
gazolino ėmimus, nes pakeliui yra žymiai rečiau 
stočių, kaip senesnius keliais vykstant. Pakeliui 
įdomesnių vietų mažiau, nes plentas aplenkia 
didesnius žemdirbystės centrus, Bakersfield 'ir 
Fresno miestus, bei kitas įdomybes.

Keliaujant Int.5 plentu ir išsukus į Bakers- 
fieldą, alima vykti į rytus 178 keliu, gėrėtis kalnų 
vaizdais ir Lake Isabella grožiu, o toliau arba 
grįžti į Los Angeles arba keliauti link Mirties 
Slėnio ir į Mojave dykumą. Toliau iš Bakersfieldo 
į šiaurę keliaujant 99 plentu, pasiekiama Visalia, 
pro kurį galima pasukti į Sekvojų Parką ir į 
Kings Canyon Tautinį Parką. Tai puikios kalnų 
vietovės su aukščiausiais ir seniausiais sekvojų 
medžiais, daug vietos palapinėms statyti ir per 
dienų dienas slankioti puikiame miške.

(Bus daugiau)
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Pridėję prie to dar archeologijos atradimais patvirtintąjį l 
faktą, parodantį kad istorijos pradžioje žmogus turėjo aukštesnę 1 
civilizaciją negu šiais laikais, turime gerą aplinkybinį priparody- | 
mą, patvirtinantį Biblijds aprašymą apie Edeno Sodą.

Ar yra taip labai sunku tikėti, kad ta pati didelė Galybė ir 
Inteligencija, kuri sutvėrė galingąją visatą, apie kurią mokslinin
kai taip daug mums pasakoja, galėjo taip pat specialiai sutverti 1 
pirmą žmonių porą? Jei žmogus ir visos kitos gyvybės rūšys nėra į 
Aukščiausias Inteligencijos Esybės tveriančios galybės išdava, tai 
tegul mokslininkai patiekia kitokį gyvybės stebėtino’ apsireiškimo į 
išaiškinimą! Protas pataria verčiau laikytis Biblijos aprašymo 
apie sutvėrimą, ir remiantis tuo pagrindu stengtis susipažinti su 
Sutvertojo nurodymais žmonijos padermei.

Kurie domitės, prašome parašyti atvirlaiškį. Gausite dovanai įvairių 
knygų, padedančių suprasti šv. Raštą.

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJAI
5421 S. Mozart St., Chicago, IL 6063?
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i. D. Petkus šeimos vardu pa- į 
kvietė pietų j Gold Coast resto
raną, Dalyvavo apie 40 asmenų.

sukalbėjo ktm. dr. Urbd- 
itas, Gary parapijos klebonas.

Reikia pripažifrti, khd abudti 
buvo aktyviai įsijungę į katali
kiškas ir patriotines organizaci
jas ir jąsias parėmė aukomis. ? 
Antanas buvo BALFo garbės e 
narys. Prisimenu, \dsada sėdė
davo prie garbės štalo.

Tebūna jiems lengva ši 
tthga Žėmėlė ! K.

sve-
P.

DR. PAUL V. DARG1S
QYOVTOJAS IX CHIRURGAS

M^Iclnu €^rtkf»riut
X, ManWUn R«L Westchester, IL

VALANDOS: 3—9 darbo dienomis

SUSIRINKIMU

TEL. 233-5393

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Stre«t 

Valandos pagal susitarimą.

Chičagos Lietuviu Suvalkiečiu drau
gijos aarię priešmetinis susirinkimas 
įvyks penktadienį, gruodžio 18 d., 
6 vai. vak., Vyčių salėje, 2455 W. 
47th St Nariai kviečiami atsilankyti, 
nes yra daug svarbių reikalų aptarti. 
Bus ir valdybbš rinkimai. Po susi
rinkimo — vaišės.

Eugehija Sfruhgys, rast.

PALAIDOTA KONSTANCIJA STANKUMENe
Gruollžio 9 d. mirė K. Stan

kuvienė, sulaukusi 91 metu am
žiaus. Gyveno Marquette Parke. 
Gimė Raudomonių kaima, Mer
kines parapijoje. Amerikoje iš 
gyveno 60 melų.

N’uiiūdime liko du sūnūs — 
Anthony ir Leo su šeimomis. Ve
lionė buvo žmona Anton F, 
Stankaus, kuris mirė balandžio 
mėnesį, irgi sulaukęs gilios se
natvės.

Velionė priklausė Lietuvos

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI

2618 W. 71 st St. Tel. 737-5149

Tikrina akbcPritaikn akinius 

ir "contact lenses”.

Marquette Parko Lietuviu Namu 
Savininku organizacijos valdyba kvie
čia visus narius kuo gausiau daly
vauti prfešinetiniame . sūšifihkime 
gruodžio mėn. 18 d. 7:30 vai. vak., 
punktualiai, parapijos salėje, 6820 
So. Washtenaw Ave. Yra susidarę 
labai svarbių reikalų aptarti ir at
vyks miesto bei apylinkės gerinimui 
komišįonierius Mr. Hany Sikorski. 
Bus pravesti valdybos rinkimai. Po 
to — kavutė.

Juozas Skeivys, vicepirm.

— Salvadoro vyriausybės
• priešai įsistiprino 7^ mylių at-

• stumoje nUo šoštinės Jakaotike 
kalnuose.

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63 r d STREET

Valandas: antrad. 1—4 popiet, 
ketvirtad. 5—7 vaL vak. 
Ofiso telefonai: 776-2880, 

Razidtncii*^ 443-5.54*

VIRTI KVIEČIAI

Gerai nuplauti kviečių grūdus, 
išvirti, kad būtų minkšti. Val
gyti šaltus su aguonių pienu ar
ba praskiestu medum-

Gruodžio 14 d. 9 vai. maldas 
sukalbėjo kan. V. Zakarauskas. 
Po maldų, velionės palaikai bu
vo palydėti į Šv. M. Marijos Gi-Į 
mimo parapijos bažnyčią Mar
quette Parke.

’Gedulingas šv. Mišias atnašavo 
kan. V. Zakarauskas ir pasakė 
pamokslą. Pamokslo metu pa- 

-minėjo vieno kapeliono klausi
mą mdkyklos mokiniams “Koky 
brangiausias žmogus?” Vienas 
berniukas pakėlė rkftką ir pasa-

Duktsrų draugijai, SLA 217 kp., I kė: “Mama”.
BALFui, Suvaikiečirj draugijai] Laidojimo metu m'atėm abu 
ir Vilniaus Krašto Lietuvių są- du sūnus protarpiais ašarojan 
jungai. . , ' ...

Kūnas buvo pašarvotas D. dinomės mafydąmi ir gėrėjomės 
Petkaus kdplyčioje. Atsisveiki
nimas su velione įvyko gruodžio 
13 d. 7 vai. vak. Prieš tai Lietu
vos Dukterų draugijos "nemažas 
būrelis sukalbėjo rožančių. Atsi
sveikinimui vadovavo J. Le^as, 
Vilniečių s-gos pirmininkas. Jis 
padarė mirusių vyro ir žmono's 
gyvenimo apybraižą ir atsisvei
kino su velione. Po jo kalbėjo 
Vilniečių sąjungos centro valdy
bos narys p. Gaižutis, J. Macke
vičius (BALFo 5-ojo’ skyriaus 
pirmininkas) ir vienas Lietuvių 
Fondo, vardu.

Maldas sukalbėjo klebonas A 
Zakarauskas ir kiek vėliau V. E 
Mikplaitis, Po atsisveikinimų su 
giedota “Marija, Marija””.

BALFui, SuVaikiečių draugijai

čiuš prie mainytės karsto. Jau-'

sūnų meile savo brangiems tė
veliams. Abudu sūnūs gražiai 
nuaugę ir kalba lietuviškai. Pa
garba tėvams, ikųriė sūnums su
gebėjo įdiegti Dievo ir tėvų 
meilę.

Šv. Mišių metu solo giedojo 
p. Mažeikienė. Vargonais grojo 
muzikas A. Kalvaitis.

Po gedulingų (pamaldų kun. 
A. Žakafauškaš ir kun. dr. Ur
bonas, kuris dalyvavo šv. Mišio
se, palydėjo j šv. Kazimiero Lie
tuvių kapines. Kun. A. Zaka
rauskas sukalbėjo maldas ir su
giedojome Lietuvos himną. Po
nia Šimokaitienė užbėrė' ant 
karsto Lietuvos žemelės 

Gedimino kalno.

laUDVTUVIL DlKJKKTUMit f

- GORDON. FUNERAL HOME

SENIAUSIA IS MDtlAUSLA LAIDOJIMO [STAIGA

vėsinama laidotuvių koplyčia

[729 South Halsted Street, Chicago

reL 226-1344

«IU5-|H SO. HERMITAGE AVENUE
T«L 927'1741 — 174!

*330.34 SO. CALIFORNIA A V ENUb 
Teiefon&s 523-6440

nuo

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Apdraustu perkraustymu 
iš įvairi ę atstu m y.

ANTANAS VILIMAS
Tai. 376-1882 arba 3763996

PERKRAUSTYMAl

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

transliuojamos iš mūšy studijoj 
Marquette Parke.

Leidimai — Pilna apdriuda 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

į R. ŠERĖNAS. TaL 925-8063

Vedėja — Aldona Daukus 
Telef.; 778-1543

Telet 778-5374

Kasdien nuo pirinadienio iki peak 
tadienio 8:30 vai. vakaro- 

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

St Petersburg. Fla.. 11:80 01. W- 
ii Ws stotieb, 1119 AM btaA-

Z6T6 W. n« Street

H “Lietuvos Aidai
KAZĖ BRAZDŽ1ONYT*

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija. 

5025 CENTRAL AVĖ. 
St. Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

S

CHICAGOS LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIŲ ASOCIACIJA

PAVERGTOJ LIETUVOJ
MffiĖ R. ANTINIS

Lapkričio 20 d.? eidamas 83 
metus, ckup. Liettivboje mirė 
Rdberths Ahtihis.

Gimęs 1898 m. lapkričio 23 
d. Latvijoje ir 1927 m. baigęs 
Kauno Meno Mokyklą. R. An
tinis 1928—33 m. studijavo me
ną Paryžiuje. Grįžęs į Lietuvą, 
mokytojavo Tauragėje ir Kau
ne. Jo projektais buvo pasta- 
ryfi keli paminklai: 1927 m. 
Žnvusiems kariams ties 'širviu 
tah (1927 m.)., V. Endziulai- 
čiui (1928 m.), Nepriklauso
mybės Rokiškyje, Žuvusioms 
už nepriklausomybę Biržuose 
(1931 m.) ir kt. 1937 m. tarpt, 
meno parodoje' -Paryžiuje 
gavo aukso medklį.

Po karo likęs Lietuvoje, 
stė Kauno dailės institute,
skultūrą ‘Eglė žalčių ‘kara
lienė” (1960 m.) yra pastaty
ta Palangos parke. Daug ki
tų skulptūrų puošia kitus Lie
tuvos miegus.

Robertas Antinis palaidotas 
Petrašiūnų kapinėse, Kauno 
ribose.

DAR VIENAS ŽUDIKAS 
f

Lapkričio 3 d. Sovietų aukš
čiausias tersnrffs Vilniuje, svar
stęs V. Lauručio, kaltinamo 
nužudžius dvi merginas, bylą, 
nuteisė jį aukščiausiąia bauš- 
tfiė — sušaudyti.

1979 m. gegužės 11 c1, po pa
moku iš mokvklos n?grižo Ty 
tuvėnų vid.inokyklos mokslei
vė.R. Peldūnaitė. Po įtemptų 
ieškojimų, jos palaikai rasti 
eglaičių apsauginėje juostoje 
prie geležinkelio.Milicija sulai
kė žu diką.Tai buvo Vilniaus me- 
chauizacijos Įmonės bokšti
nio kranto mašinistas Vyta u- j 
tas Laurutis, ginies 1957 m.Tų 
pat metų rugpiūčio mėn. Vil
ai* je jis išprievartavo ir pa
smeigė A. Alck*-e’evų, kuri, 
palydėjusi draugę, vakare grį
žo namo.

Teismo nūosprendinis galu
tinis ir neskundžiamas.

X sft > *

NftRĖ VAL GIELGUI'AS

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOSjis

JO

TĖVAS IR SŪNUS
V1ARQDETTE FUNERAL HOME

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

Teief. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYT)

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 
Teh: 652-5245

TMJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE S0RIN1

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 5l)th Ave., Cicero, III. Phone: OLympic 2-100*

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 WEST 69th STREET REpublic 7-l?lh
I H123 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, III. 971-1 lid

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted St Phone Y Ards 7-1911

G. F. RUUMINAS
3319 Sė. Lituanica Ave. Tel. YArds 7-1138-1139

PATARNAUJAME DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime koplyčias visose miesto dalyse.

Lapkričio 30 d. Londone mi
rė buv. BBC dramos sekcijos 
vedėjas Vai Gielgud as (81 in. 
amž.), dramos artisto Sir John 
Gielgudo brolis.

Gielgudų šeima yra kilusi iš* 
Lietuvos didikų. Jų protėvis 
gen. Gielgudaš po nesėkmingo 
1831 m. Lietuvos sukilimo ap
sigyveno Anglijoje.

MIRĖ A- STYPULKOWCKI

Llapkričio 25 d. Londone! 
mirė lenkų politinis veikėjas 
Andrzej Stypulkowcki(58 in.), 
(Ivieių leidvklų, kurios leido: 
knygas Lenkijos pogrindžiui 
direktori u.s.

1980 m. lapkričio mėn. jis 
btivo sifruošęs Madride Rytų 
Europos pugrimigio leidinių

ir Lietuvos pogrindžio leidi 
niai.

* * u

pXkeltXs teleVWijos 
mokestis

Nuo grudžio 2 d. D. Britani
ja gyventojai mokės bran- 
gfan už televizijos leidimus. 
Spalvoto televizoriaus laikyto
jai 'įtirės mokėti -16 $v, metams, 

O juodo - baito televizoriaus— 
15 sv. metams.

(Iš “Europos Lietuvio'’)

e Geriau ką nors p ernešti, ne
gu niekad to neturėti. (Sagan)

Aikštės automobiliams pastatyti

t

A*oei>cij4w

AMCULANSO 
PATARNAVIMAS

TURIMI 

KOPLYČIAS 
MISOSE MIESTO 

DALYSE.

LiaUviĘ 

£^id<rtuvių

1 

A 
i 
4

i 
1 
i I 
i

i

STEPONAI C. LAUK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

^424 WEST 69tt SlKtlLT 7-1211
11028 bUUTiiWfcbl BfVttWAl, fajoė HUi*, 11l 174-44L1

i

į

P. J. RIDIKAS
X554 bo. HAJLSTfcD STREET reL YArdi 7-11U

i

iį

BUTKUS b VASAITIS
1446 So, 6i»th AVk, Cicero, flL TSE: OLympic 2-10W

%

5
j

PETRAS BIELIŪNAS
<348 So. CALIFORNIA A VE. TėL: LAfayettc 3-3573

£

i

3319 So. UTUANICA AVĖ. Tel: YArds 7*1138 -1131
I
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Šv. Vardo draugijos susirinkimas
J pamaldas nariai rinkosi 

3 vai., valstybine ir organizacijos 
vėliavomis nešini, šv. Mišias at
našavo ir pamokslą pasakė kun. 
Gelažius. Nemažai ėjo prie Šv. 
Komunijos. Po pamaldų organi- 
zuo'ai ėjo į parapijos salę.

Susirinkimą atidarė pirminin
kas W. Kalvaiut, sveikindamas 
tauriai susirinkusia. Klebonas 
A. Zakarauskas sukalbėjo mal

po> Kristaus Karaliaus minėji
mą. įsibrovė nemaloni klaida: 
vieton pažymėti, kad A. Gabalie- 

atidarė susirinkimą, parašyta 
Duobiienė. Atsiprašau.

K. P.

nė
A.

C
260

atsakė Petriukas, — bet man i 
vis vien dar neaišku, kokiu būdu ‘ 
elektros stotys elektra aprūpi
na kates... I

aą. ka 
kime na r 
šeimomis.

Stalai padengti, papuošti gyvo 
mis, raudonai žydinčiomis gėlė
mis. Ant stalų kumpis, kiauši
nienė, bidkelės, sviestas, kavutė.

Pranešta apie sergančius na
rius ir iš ligoninės grižurius. 
Palinkėta sveikatos.

Visą laiką prie prezidiumo sta
lo sėdėjo kun. A. Marku, 
Pe^kuš^a’šių fundoriaus 
zentuntas Petkus Junior.

je

ir D. ircprc-j

SLA 260 KUOPOS
AEIKLA j

uodz;o 13 dieną įvyko SLA 
kp. narių metinis susirinki-

mas, kuriame buvo renkama 
kuopos valdyba ir nominuojami 
SLA Pildomosios Tarybos nariai.,

Bakus s

Lengvas darbas 
į Mokytojas klausinėja vaikų J 

i kokį darbą atlieka jų tėvai. Kai 
eilė atėjo paskutiniam berniu
kui, tas atsakė:

— Mano tėvelis nieko nevei
kia, tiktai stovi. Jis yra polici
ninkas.

Mamai. Žemi — F.rdevlmut 
* UAL E STATI FOR SALI

Namai, Žsroi — Pardavimai 
UAL 1ST ATI FOR SAL*

visus pažįstamus švenčių proga. MISTLETOE ARBA AMALAS 
Julija M. Rastenienė i 

suskaičiavus, paaiškėjo ' Baltimore, MB

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERAUNAMU 
LR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I: -

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, m.

1
ATSARGUMAS KAULŲ 

NELAUŽO

Stovįs skersgatvy policininkas 
klausia automobilisto, kurį jis su 
stabdė:

— Man atrodo, kad tamsta jąu 
ištisą valandą važinėji aplink šį 
bloką. Ką tas gali reikšti?

— Nes, — atsako tas, — išva
žiavau pirmą sykį automobiliu 
ir nenoriu perdaug atsitolinti 
nuo ligoninės.

KALĖDŲ PAPUOŠALAS 

f Amerikoje ir dauge'yje Euro- 
Uul P. Dargis, prezidento pa-! © Venta delikatesai atidara pus Šalių tamsiai žalias augalas 
;oms. gavo 18 balsų; A. Ch/ip_’kasdien nuo 9 iki vai. vak. Na- su baltėmis uogomis ir plačiais 

mie gamintos šviežios lietuvis-1 lapais naudojamas Kalėdų pa-| 
kos <!?š’tis, koldūnai, lašiniuo-; puoš’mui. I.š jo daromi vainikai, 
č.'ai, Žagarė'i.:!, skaniausios bab- ■ rv.šuliukai arba šakutėmis

cprezidento pareigoms, — 
sų; Genovaitė Meiliūnas, 

retorės pereigomis — 18 bab 
E 

kės p:

i IK

kos, napolccna

TeL 847-7747

BUTŲ NUOMAVIMAS,
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTAR1ATAS • VERTIMAI.

kabi-) 
narni prie durų. O tų švenčių 
piešiniuose jų užtinkame liek ir 
tiek. Tai yra “mistletoe”, arba 
lietuviškai tariant — amalas.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

krosine Mikužis, iždinhi- 
rigems — 13 balsų; Kris- 

iždo globėjos parei-*
<roms — 18 balsų; Josephine Mil-' 
ler, iždo globėjos pareigoms — 
18 balsų; dr. Vytautas Dargis, 
d.-iktaro kvotėjo pareigoms— 15 
b d u; dr. D. Degėsvs, daktaro 
kvotėjo pareigoms — 3 balsus.

Kuopos valdyba pasiliko ta pa- 
ti: Kazys Mačiukas — pirminiu- i 
kas. Petras Vilkelis — vicepirm., 
Petras Bružas — protokolų sekr.J
rlelt n Vilkelis — ižcįo globėja, ’ zio Mačiuko Real Estate įsla 
Pvmė Mačiukas — iždininkė. i įvyks SLA 63-čios kuopos narių!

Naujienoms paremti paskirta susirinkimas. >
d 10. Iš savo pusės pirm. Jonas’ 
Jokuboms pridėjo dar $10, tai su-J 
šidarė S20.

Po susirinkimo buvo' vaišės, 
kurias suruošė p. P. Mačiukas.

Dalyvis 1

Namų Savininkų draugijos pir
mininkas J. Bacevičius sveikino 

besiartinančiomis švemėmis 
ir prašė gruodžio 18 d. 7 vai. d. - 
Ivauti Namu Savin inkų draugi
jos susirinkime. D.dyvaus admi
nistracijos atstovas H.

G. Januta pažymėjo 
talkinama socialiniais

Kun. K. Kuzminską: 
Religinės šalpos draugijos 
ru ir prašė, kaip visuomet 
remti Kronikų leidimą. * 4-

P- Radis paskaitė pranešimą, 
kad, matomai, viena masone 
Įnešė įstatymo projektą, kad te
levizija ir radijas netransliuotų 
pamaldų. Prieš šį projektą, jo 
atmetimui reikia surinkti viena 
milijoną parašų. Peticijas siųst’ 
nurodytu adresu. J. Bacevičius 
ši katalikams svarbų reikalą pra
nešė anglų kalba. P. Blekys pa
siūlė šį reikalą paskelbti per baž
nyčias Ir kad visi katalikai įsi
jungtų į kovą su masonais.

Kun. A. Markus pravedė gyvų ; 
gėlių loteriją. Buvo renkama 
.aukos. Surinkta per $50.

Pirmininkas W. Kalvaitis dė
kojo ir visus sveikino su šventė
mis. Kunigas A. Markus sukai- 
bėjo maldą. Dalyvavo apie 100 
asmenų. 

* £
P.S- Aprašant Marquette Par

ko Katalikų Federacijos 44 kuo- spaudos palaikymui ir sveikinu

tortai, raguGČLŪ 
įvardintų lietu 

visko aukščiausius kokybės na
mie gaminio maisto. Kūčių stalui

* įvairios sukės, misrames, slizi- 
i kai ir slintos. 2419 W. Lithua- 
nian Plaza Court. Tel. 476-4622.

d bus

SLA 63-čIOS KUOPOS
SUSIRINKIMAS

Gruodžio 20 d. 2 vai. p.p. K

Amalas — parazitinis augalas, . 
nes jis prikimba prie kokio me-1 
džio, daugiausia ąžuolo’, ir mai-' 
tinasi iš jo, Bet senovės žmonės j 
tikėjo, kad amalas yra atsiųstas 
iš dangaus ii- kaip tokį r.ikiaj 
gerbti. Kalėdų ir Naujųjų Metų 
dieną, įnešus amalą į namus, jis! 

‘ i į atnešus žmonėms laime. Tcs ! 
'. | pažiūros užsiliko iki šių dienų.

Eina pirminiai rinkimai. Visi 
j galime užmokėti nario mokestį 
i ir privalome nominuoti kandida
tus SLA Pildomajai Tarybai. 
Susirinkimą pradėsime 2 vai., 
o 4-tą turime baigti. Visi nariai 
kviečiami atvykti.

Kuopos Valdyba
)

S Norvegu ūkininkai prieš 
pat Kalėdų šventes duoda gy
vuliams gerti naminio' alaus, 
kad sustiprintų juos ateinan
tiems metams.

YPATINGAS NUOTYKIS 
1 

>Per 1,000 metų Coja vie
tovėje, Japonijoj, stovėjo gar
si budistų šventykla, kurioje 
žmonės meldėsi apsaugojimui 
savo namų nuo gaisro.

Neseniai dėl neišaiškintų 
priežasčių,toje šventovėje kilo 
gaisras, kuris visiškai ją su
naikino.

Žiemos metu mūsų dietoje Į 
būna daug mažiau calcium ir 

; fosforo, ir todėl dažniau pasi
reiškia dantų prakiurįmai.NEGALI TO SUPRASTI

— Kokiu būdu atsiranda elek- 
tra? — paklausė Petriukas fizi- ruošusi teikti pagalbą badaujan-Į

— Sovietų valdžia yra pas!

ŠIMAITIS REALTY
REZIDENCINIŲ IR PAJAMINIŲ 

NAMŲ PARDAVIMAS.
INCOME TAX

INSURANCE NOTARY PUBLIC

Skambinti tel. 436-7878
2951 West 63rd StreetLinksmų Kalėdų!

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto laldhst,. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė.
TeL 927-3559

— Stanley
Harrisville, Wisconsin, 
ledų ir Naujų Metų 
proga sveikina savo 
draugus ir pažįstamus, 
kalėdiniu korteliu, 
dol. spaudai.

— Prisimindama neužmiršta
mą, mielą vyrą advokatą, poetą 
laureatą Nadą Rastenį, jo atmi
nimui aukoju Naujienoms $15

KALĖDOS SENŲ LAIKŲ 
ŽEMAITIJOJE

Vienas italas — Aleksandras 
aplankęs žema i t i j ą

15-tame šimtmetyje, suminėjo 
kokias- ceremonijas žemaičiai

Abromavičius, j
Šv. Ka-, Guagnin,
švenčių

gimines,
•Vieton atlikdavo Kalėdų metu.

aukoja .10’ Ūkininkas susikviečia

kos mokytoją.
— Labai paprastai, — atsakė praneša Tass. 

mokytojas. — Jeigu tu paglostai 
kate prieš plaukus, tai pasiro
dys maži elektros reiškiniai.

tiems' Lenkijos gyventojams, —Į
i

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

kams. Kreiptis: 
X LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVI. 
TeL 523-8775

& 2 butų mūrinis namas, naujas 
stogas ir porčiai. Modernūs ra- 

— Kongo balose surasti gfiau-! aiatoriai, gazo šildamas’. ^Mar
čiai dinefsauro,. gyvenusio prieš i Parke. Sena kaina $52,000 

— Tą aš gerai suprantu, — 65,000 metų.

Deiigiairie ir* taisome visų rū- ■ 
; šię stogus. Už darbą garan-. 
i tuojame ir esame apdrausta

ARVYDAS KIELA j
V 6557 S. Talman Avenue 
į, ^Q«°SO, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717

t

g Statybai gražus sklypas 
Marquette Parke.

MIX ’n MATCH 
. 1 4KT G0LO

Heckchains
8nd' Bracelets 

Earrings, Charms, 
Religious Medals

savo 
gimnies arba kaimynus ir bend
rai atlieka religines pamaldas. 

: Jo stalas padengtas šienu ir ap
statytas alum ir duona. Paskui 
į trobą atvesdavo gyvuli. Žinys 
arba vyresnysis suduoda laz
dele gyvuliui per galvą, sakyda
mas: “Tau, Dievuli, Vaižgantėli, 
aukojame ir tau dėkojame, .kad 
mus šįmet sveikais išlaikei, da- 

, bar tavęs meldžiame suteikti 
j gerą derlių ateinanti pavasarį. 
Saugok mus nuo geležies ir ug
nies, nuo maro ir priešų”. <

Tą gyvulį paskiau išvesdavo ir 
po švenčių paskersdavo. Dides
nę dalį mėsos patys suvartoda
vo. Atlikę religines ceremonijas, 

' jaunieji susirinkdavo linksni in- 
i lis, o senieji gerdavo ir visokias 

pasakas sekdavo.

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

linkime visiems savo klientams 
ir draugams

HEALTHY FOOD RESTAURANT
Gaminame geriausius lietuviškus valgius.

Atdari nuo 7 vai. ryto iki 8 vai. vak.

GRAŽINA SANTOSKI, sav.
3236 S. Halsted St, Chicago, Ill. 60608 

Tel. 326-2724

Linksmų Kalėdų Švenčių ir Laimingų Naujų Metų

Kalėdų Švenčių ir Nauji? Metų proga sveikina savo narius ir klubui 
prijaučiančius, linkėdami džiaugsmo, sveikatos ir daug laimės.

g Su $15,000 pirkėj'ui proga 
Marquette Parke gauti labai 
švariai užlaikytą mūrinį namą, 

, nes pardavėj'as duoda paskolą 
į seniau imamais procentais.

Laikrodžiai Ir brangenybė 
Pardavimu Ir Taisymu 

2546 West 697h Sfraet 
TeL Republic 7-1941

VALDIS REALTY
2644 W. 69th St.

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

Prašom palikti savo telefono nu
merį automatiniame aparate.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali darų 
padėti teisininko Prano ŠULC 
paruoštą, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’ 
išleista knyga su legališkomi? 
formomis.

Knyga su formomis gauna, 
ma Naujienų administracijoje.

“LIUCIJA
Miko šileikio apsakymu knyga 

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

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

Ave.. Chicago. EL 60629.

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. N EDAS, 4059 Archer Avenue, 

Chicago, III. 60632. Tai. YA 7-5980

*’r Metiry PvfcHc 
1MCOMI TAX SEKVIC1 

425f S. Ttl. 254-743*
Trip pit vertimai, flmlnh 
lskviatim«l, pRdomi piilatybes prt 

ivmai ir kitokį blanką L

HOMEOWNERS POLICY
F. Z. po Ii*, Agent - 
1204 W. 95th M 
Ever®. Perk, III.

S:aU Farn CaswaHy j

AdvoRzta* 

GINTARAS P. ČEPĖNAS
Darbe valaodoa: nuo 0 vaL rjrU 

Iki 6 vii. vak. SeJtidieni nuo
9 vai- ryto Iki 12 v&L d. 

Ir pagal euaitarima.
TU. 776-5162 arba 776-5111 

2849 We*t 63rd Street 
CMe*ro. ID-10629

New or Used or
; Old Broken Jewelry
Watches, Bracelets, > 

Pins, Rings,
Class Rings, Dental Gold... Any Karat

Turn It Inte CASF"!
Dig Out Your Old Treasures — 

Put The Money In The Bank & Draw Interest.

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

/--------- ------”—V” '""y""ZTJįJKLg " 'L'rV’

JONIŠKIEČIŲ LABDARYBĖS IR KULTŪROS KLUBAS
JULIA RAMANAUSKAS — Pirmininkė 
NELLIE SKINUL1Š — vicepirmininkė 
ANTOINETTE KALYS — Nutarimų raštininkė 
BIRUTĖ BAŠINSKAS — Finansų sekretorė 
ANNA CASEY — Iždininkė
VALERIA SAMUOLIS — Kasos globėja 
ANTOINETTE KALYS — Korespondentė

WINTER 
?vercQAĖ

JOHN GIB AITIS
Advokatų įstaiga 

6247 S. Kedzie Ave.

(312) 776-8700
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