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BACEVIČIUS PASITRAUKĖ IŠ NAMŲ
V SAVININKŲ VADOVYBĖS 

VALDYBON IŠRINKTI BAGDŽIUS, STONKUS, 
ANKIENĖ, MIKUŽIS IR KITI

^Gruodžio 19 d. 8 yal. vak. Mar- gresą panaikino mokyklose mal- 
j Į das, dabar šu 27,800 parašų raš

tu Įnešė projektą pasiūlyti pa
naikinti seneliams ir mažiesiems 
laikomas pamaldas per televizi
ją. J. Yerkes sumokėjo $120 už 
atspausdintas blankas, kuriose 
reiškiamas protestas prisš šios 
masonės pastangas panaikinti *

quette Parko parapijos salėje 
įvyko paskutinis šių metų Lie
tuvių Namų Savininkų draugi
jos susirinkimas. Pirmininkas J. 
Bacevičius sveikino sveičus ir 
susirinkimo' dalyvius.

Sveikino ir senatorius Frank 
Savickas bei aldermanas Frank 
Brady. Abudu susirūpinę mūsų 
kolonijos išlaikymo problemo
mis ir prašomi^ neatsisako padė
ti: Abudu sveikino su Šv. ‘Kalė
domis ir- linkėjo laimingų Nau
jų Mėtų. ’

Demokratų lyga Fr. Savicką 
stato kandidatu į Kongresą. 
Pirminiai rinkimai Jaus, berods, 
kovo mėnesį. Prašo balsuoti. 
Lietuvių pareiga ne tik balsuoti, 
bet pravesti stipresnę akciją. 
Viena ponia rinko indorsavimui 
parašus. Visi Tąsėmės. Abudu 
lietuviškai tarė "ačift’^ir išvyko.

- Plojome.—- --- ->
Pirmininkas J. Bacevičius 

perskaitė ilgoką dienotvarkę. 
Priimta be pataisų, ,'

Praneštą apie mirusius na
rius. Atsistojimu ir tylos minu
te pagerbti. ;

Iš viso priimta 20 nauj ų na
rių. šiame susirinkime priimti: 
O. Sdiumenė, j. Kučėnas ir P. 
PvUdiS; : y . - '

Praeito susirinkimo protokolą 
perskaitė sekretorė A. Katelięnė. 
Priimtas be paitaisų, Po trijų 
metų ; pasitraukė 'iŠ sekretorės 
pareigų. Pasigėsime telkiu pui
kių protokolų. -

Kemisionieriiis II. Sikorski ne
atvyko. Jo 'vieton atvyko Mr. 
Hens.y. Esą, tarnaująs prie visų 
trijų burmistrų ir turįs didelį 
patyrimą, tarpininkaująs gat
vių, “jelų”. ir net tuščių ar ap
leistų namų reikalu: šaligatvių 
ir gatvių šviesų reikalu rūpina
si aldermanai. Mr. Hensy gyvena 
69-toj gatvėj ir Pulaski, ir rūpi
nasi mūsų kolonija. Davė pa
klausimus inž. E.
J. Stonkus.

per televiziją religinės valandė
les. Dalyviai pasiėmė po' blanką, j 
Tik vienas gali pasirašyti. Po to,! 
ant voko užklijavę 20 centu paš- j 
to ženkleli, pasiųsti nurodytu I 
adresu. Tuo reikalu kalbėjo fun-| 
datorius X Yerkes. 1

1

Pirm. J. Bacevičius chronolo
gine tvarka davė, savo kadenci-

Pasnigus sniegui, galima ir rogėmis važinėti.

italų kariai, amerikečiai ieško 5°
valdyba daug dirbo: turėjo 10 
susirinkimų, 12 posėdžių, 2 spe
cialius poodžius, banketą; greit 
reagavo į opius klausimus, pa- 

rąšt^..dąlyvavo.,pasi:-. - 
tarimuose su kitomis organiza
cijomis ir stipriai gynė mūsų'ko- 
lo'nijos reikalus. Visi plojimu pa- 
gerbėm valdybą ir jos plačius 
užsimojimus, darbus, kuriuos 
atliko savo kadencijos metu.

Pirm. Bayecičius kalbėjo nu
žudyto A. Sili.ūno reikalu. Duo
ta spaudai daug pranešimų ir 
bandyta surasti žudiką. . Sausio? 
mėnesį skirti pinigai žudikui iš
aiškinti ; bus grąžinti. Namų-Sa
vininkų draugija buvo įnešusi 
$1,000. Iš viso, su ponios 0. Si- 
liūniehės inašu, buvo virš 5.000 
dolerių. .... ’ '

Pirm. Bacevičius dėkojo kle
bonui A. Zakarauskui, biznie
riams, spaudai' koresponden
tams, radijo programų vedė
jams, 
jams

savo bendradarbiauto- 
už suteiktą visokeriopą 

pagalbą.
O. Ankienė aplankė sirgusius: 

K. tSankienę (jau minusi), Pet
rauskienę, Juodeikienę.

(Nukelta į šeštą puslapi
Jasiūnas, p.

Bacevičius
Kuliešiui už

Pirmininkas J. 
įteikė žymenį V. 
įvairias paslaugas.

Br. Gelažius patiekė banketo 
apyskaitą. Iš viso buvo pajamų 
$2.723,52, išlaidų $2.426,55; pel
no $296,97. Pinigai laikomi ban
kuose. Sausio 1 d. su procentais 
bus virš $12,000.

Pirmininkas J. Bacevičiujšv. 
Vardo draugijos susirinkime iš
girdęs, kad ponia M. Oner, kuri 
su savo įneštu projektu į Keto

— Pigiau šildyti namus mal
komis, nors malkos dažniau su
kelia gaisrus.

KALENDORELIS

Gruodžių 22: Pranciška, Dobi- 
lė, Odinas, Gedvydą, Saulis, 
Kilmė.

Saulė teka 7:15, leidžiasi 4:24.
Oras debesuotas, lis su Šlap

driba.

Prez. Reaganas pareiškė, 
kad karo stovio įvedimas 
privertė valdžią grobti dirb
tuves ir mušti darbininkus, 
tuo tarpu paskutinių pus
antrų metų laikotarpy Len
kijoje viskas vystėsi nor
maliai, bė jdkįos prievartos.

KARIAI PASIRUOŠĖ DARYTI 
NUOLAIDAS DARBININKAMS

PAGROBTO GENEROLO J. DOZIER
TURĖJO- keturias valandas Išvežti pagrotą 
GENEROLĄ UŽSIENIN, APSKAIČIUOJA SPECIALISTAI

-WR^NA;TtąU,ra? mitalų ka
riuomenės dalinys ir JAV agen
tai padeda italų policijai sugauti 
teroristus,’ praeitą ketvirtadienį 
iš privataus buto ^pagrobusius 
JAV generolą James L. Dozier. į -O 4. J

Praeitą sekmadienį didokas! išsivežė ne tik apsvaigintą gene- 
italu kariuomenės dalinys iškre-įrolą Dozier, bet dar ir visus jo:

- ? « i, < T T__  •
tė šimtus namų, L ----------
šiaurę. Vyrauja įsitikinimas, kad; noje 
Raudonosios brigados teroristai į vadovybė paskelbė, kad slapti 
galėjo išvežti pagrobtą generolą ■ kariuc’menės dokumentai 
į užsienį.
būtų saugoti generolą užsienyje,; karys, žinojo, kad į namus ne-,

1 galima nešti slaptų dokumentų, ’ skelbti bado streiką, jei posūnio 
kad jie nebūtų išvogti ir išnešti, žmona negaus vizos išvažiuoti iš 

Maskvos. Sacharovui ir jo žmo-
I nai prabadavus 17 dienų, Sovie- 
i tų valdžia davė Lizai leidimą iš- 
i važiuoti iš Rusijos. Ji pareiškė, 
j kad Amerika bus josios nauja 
gyvenama vieta. Sovietų Sąjun- 
gon ji nebegrįšianti, kol ten bus 

i . . . i- x j ... i komunistinė santvarka.j uioje atspausdinta daug įvairių |
I Mkumentų, rodančių kaip Ame I NOTRAUKTA JA77R IZRAE. 
| rikes žvalgyba ve.k.a, knygoje • UQ STRATEGINĖ slrrABTIS 
i pažymėta, kad dokumentus ap-

Paaiškėja, kad Veronoj buvo j tvarkyti ir į e lę sudėlioti padėjo 
visa eilė žmonių, kurie turėjo JAV ambasados tarnautojas Jo- to apsaugos sekretorius, praeitą 
progos savo akimis matyti pasi- Į sepli Subic, dirbęs karo atstovo j mėnesį pasirašęs strateginę su- 
kėsintojus, pagrobusius genero- ■ skyriuje. Nėra jekios abejonės,; tartį su Izraeliu, vaktfr ją nu- 
lą James Dozicr. Liudininkai į kad rusai turi nuorašus visu do-; traukė.
matė, kad buvo žymiai daugiau 1 kumenlų. buvusių JAV am basa-Į Izraelio premjeras 
žmonių, laukusių išnešto gene-j^°je Teherane. Dalis dokumen-j gė Golano aukštumas, 
volo. Liudijo poTa vyrų ir kelios t tų buvo sunaikinta.
moterys, kurios matė atvažiavu- Į 
sius į Veroną vyrus. Jos papasa-I 
kojo, kaip tie automobiliai atro-; 
dė ir kaip atrodė grobikai.

’į i

Policija tvirtina, kad geriau į
>iai liudijo generolo žmona Ju-)Pa visvien susirinko aptarti bū- 
lit. Ji buvo suršta, jai akys įtinus organizacijos reikalus, 
ižrištos, bet prieš tai ji turėjo! Pirmon eiiėn. jie sumokėjo me? 

progos iš arčiau pamatyti gro-jtinius mokesčius, o \ėliau pia- 
bikus. Jai atrodė, kad grobikai j vedė pirmmts linacijas.
turėjo d rbtinus ūsus ir maskes. | Visi pasisakė už dabartinę 
Ii turėjo progos įsižiūrėti į jų j Pildomąją Tarybą — Povilą P. 
veidus, kai rišo jai rankas. CsaijDargį, Aleksandrą Čapliką, Ge- 
ouvę prilipdyti.

Baudonoji brigada atsiuntė Mikužiūtc,
9 puslapių pranešimą. Generolas Į Josephine Mileriūtę, o kai priėjo reika^gi modernūsT ginklai." 
tardomas, jam ruošiamas “liau'Į prie daktaro kvotėjd, tai visi 
dies teismas”. Jie pasakoja, kad 'balsai nuėjo už dr. Vytautą Dar- 
Vokietijds Baader-Meinhofo ir gį. Dr. Degėsys niekad nepasi- 
Ispanijos vaškų teroristų kariai rodo konferencijose ar seimuose, 
padėjo pagrobtąjį apklausinėti nepakalba, tuo tarpu dr. Vytau-
ir nustatyti tikras jo pareigas tas Dargis, visuomet hejuokau- kia prižiūrėti sveikatą. Jis gavo-, 
Pietų Europoje. damas, pamoko nariui, kaip rei- kaip ir kiti, visus 41 balsą.

RUSAI TURU SLAPTUS 
x JAV DOKUMENTUS

| . BOSTONAS, Mass. — Fizikas 
I Andrei Sacharovas dar tebeguli 
| Maskvos ligoninėje, dar nepajė- 
Į gia atsigauti nuo 17 dienų ba

davimo, bet jo marti Liza Alek- 
sejeva jau pasiekė Bostoną. Jo
sios vyras Aleksei Semionovas,

TEHERANAS, Iranas.—Ame- vietos universitete bestudijuo- 
rikiečiai buvo’ susirūpinę, kad i jąs modernią fiziką, nuvyko j 

į Raudonosios brigados užpuolikai Į aerodromą ir sutiko tris metus 
i „„cnirtinfo '^"“•’nematytą žmoną.

j Jiedu vienas kitą buvo pami- 
tė šimtus namų, iš Veronos į 1 bule rastus dokumentus. Vero-i lę. Jam pavyko gauti vizą ir iš- 
šiaurę. Vvrauja įsitikinimas, kad; noj e esanti JAV kariuomenės j važiuc'ti iš Rusijos. Semionovas 

yra Sacharovo posūnis, žmonos 
sūnus, sugyventas su pirmuoju 

į. Teroristams lengviau į nešti. Generolas Dozier, patyręs josios vyru. Bet fizikas tiek rū
pinosi jo gerbūviu, kad ryžosi

neiš-

negu pačioje Italijoje.

Policija apklausinėj o visą eilę 
žmonių, pastatė -sargybas ant 
visu keliu, einančiu iš Veronos, 
o vėliau ir iš Milano, bet įtaria
mųjų nesurado. Sekmadienį ka-į gymiai daugiau dokumentų, ne-|

Gerai organizuoti studentai, 
prieš du metus Įsiveržę Į- Ame
rikos ambasadą Teherane, rado J

riai krėtė kalnų kelius ir klausi- ? fiu Washingtono pareigūnai ti- 
nėjo, ar kuris vietos gyventojų! kėjesi. šiomis dienomis lehera- 
nepastebėjo šiaurėn važiuojam j ne pasirodė išleista knyga, ku- 
čio automobilio.

Geriausius liudijimus 
pateikė žmona

6.3-oji KUOPA BALSAVO 
Už DAKTARĄ DARGI

CHICAGO. Ill.
šalta diena, bet SLA 63-oji kuo-

WASHINGTON, D.C. — Kraš-

REIKALAUJA, KAD SOLIDARUMO UNIJOS VADAI 
PRISIEKTŲ IŠTIKIMYBĘ LENKŲ VALSTYBEI 

----
VARsUVA, Lenkija. — Sek

madienį kariuomenės vadovybė 
buvo įsakiusi lenkų smogikams 
išvaikyti streikuojančius anglia
kasius iš Katovicių kasyklų, bet 
kariai atsisakė leistis į kasyklas. 
Atrodo, kad Vujek kasykloje 
įvykusi tragedija privertė ka
rius apsigalvoti. Be to, pačiuose 
Katoviėiuose angliakasiai užmi-Į 
navo urvus į kabyklas. Kariai at
sisakė leistis į kasyklas, nes ži
no', kad lavonai anglių nebekas.

Les ik Valensa visą savaite 
buvo laikomas netoli Varšuvos 
esančioje senoje Chalice pilyje. 
Jam buvo uždrausta su bet kuo 
susisiekti. Su juo pasimatė tik
tai popiežiaus atslovas, daugiau 
niekas.

Po savaitės izoliacijos, gene
rolas Jaruzelski norėjo pradėti 
pasitarimus su Valensa, bet šis 
atsisakė. Jis pareikalavo ^gali
mybės v pasitarti su Solidarumo 
unijos vadovybe. Kariai labai 
supyko tokiu Valensos užsispy
rimu. Sekmadienį jis išvežtas į 
kareivines. Valensa pareikalavo, 
kad būtų atšauktas karo stovis. 
Valensa nesakys kalbos p£r ra
diją, nepatars baigti streiko, kol 
nepasitars su unijos vadovybe 
ir neatšauks karo stovio.

Pasklido gandas, kad kari:i 
saugumo su metimais išsivežė 
Valensa į kareivines. Jie. bijo 
kad supykę žmonės n • įsi verži r 
į jo vienute ir nenušaulų. Sek 
madienio’ rytą Jaruzelskis dar 
pareiškė, kad Solidarumo uni 
jos, tokios, kokia ji buvo iki ka • 
ro stovio paskelbimo, daugia’ 
Lenkijoje niekad nebus. Toks j 
pareiškimas nepadeda taiko 
nuotaikoms. Jaruzelskis dar pra- 

| sitaręs, kad jis pradės tardy . 
ienkų dvasiškius, bendradar 
biaujančius su Solidarumo um 
jos vadais. Praeitą savaitę buv. 
:uimti 9 kunigai ir tardomi.

Varšuvos ir kitų didesnių mies 
lų gatves patruliuoja ir \aisty 
bes pastatus saugo lenkų karei

BEIRUTE TEBESPRO
GINĖTA BOMBOS

BEĮEITAS, Libanas. Pra
eitą sekmadienį musulmonų ap
gyventame priemiestyje sprogo 
galinga bomba, užmušdama du 
žmones, sužeisdama penkis ir 

.sukeldama gaisrą greta esančio- 
Į je gazolino stotyje.

Liudininkai tvirtina, kad au
tomobilis sustojo priemiestyje

1 ir netrukus sprogo. Liudininkai 
tvirtina, kad šoferis, atvežęs du 
vyrus, prašė juos palaukti, O 
pats prižadėjo už poros minučių - 
ateiti. Nespėjo jis pasitraukti už 
namo kampo, kai sprogo galin
ga bomba, už mušdama abu .ma
šinoj sėdėjusius žmones. Paaiš
kėjo, kad automobilis buvo pa
vogtas.

Pasirodo, kad praeitą savaitę 
Beirute panašiu būdu buvo už
mušta (k) žmonių. Tvirtinama, 
kad labai dideliame pavojuje 
buvęs pats Arafatas. Jis per ste
buklą likes gvvas.

visi ir paruošti smogikai.
Labai blogą Įtaką vsioje Len

kijoje padarė lenkų ambasado
riaus Washingtone Romualdo 
Spasovskio atsisakymas grįžti Į 
Lenkiją. Valstybės d pjrtamen- 
tas praeitą ketvirtadienį jam 
buvo Įsakęs grįžti Į Lenkiją, nes 
Amerikos ambasada nelaisva, 
negali susisiekti su savo pilie
čiais; ir negali paruošti išvykim.3 
iš Lenkijos. Ambasadorius Spa- 
sovskis visa tai pranešė Vai šu
va;, o praeitą sekmadienį jis

r paprašė jam duoti įremt 
Amerikoje, i u 
r žmonai bei : 
departamentas 
šeimai pasitik

prisijun- 
visai nė 

žodžiu nepasitaręs su 
Dar nepasirašyta taika 

Rytuose, o Beginąs |1’ vienu 
JAV.

j Artimuose
i imasi lokio žingsnio, visai n.

Pasitaikė = sitaręs su JAV-
n. pa

lis turėjęs nors 
iš anksto pranešti JAV-ėms.

Ameirkos vyriausybė būtų tu
rėjusi parduoti Izraeliui moder- Į 
nių lėktuvų ir kitkus karinius j 

j įrengimus. Nutraukus susitar,-’ 
I mą, visas reikalas atpuola. Be- 
»ginas buvo- labai nepatenkintas 
, ir, kai atėjo JAV ambasadorius. 
’ Beginąs labai aiškiai tai išdėstė. 
’ Jis pripažino, kad susitarimas 

novaitę Meiliūnienę, Euphrosinę ncgalioja Bcl IzraeHui rūpi ras.
Kristiną Austin ir tj ^aibą su JAV, nes jam

Pirmadienį aukso uncija 
I kairiavd $ 109. Sekretorius Haig pareiškė, 

kad JAV ir Izraelio atstovai 
turėtų susitikti ir apkars
tyti, kaip toliau abi valsty

bės tvarkys savo reikalus.

tą 
uio teises 
jis prašė
Valstybės
jam ir jo 
rikoje.

Atsisakęs tarr 
rytai vyriausyb<
Ištisą valandą kalbėjo per radi- 
’ą, išdėstydamas Jaruzelskio vy-
iausybei, kodėl jis atsisakė

era įsi

Ame-

o jokio 
rio, nes 
k jo na-larb’ninkai nesud 

/ojajs valstybei. L 
paskelbė karo slovj pri.š LenK:- 

ir
ną.
sovskioAmba-sadorisus I 

pareiškimas sukėk 
ūpin:mo Lenkijos karių tarpe, 

lie visą dieną nepranešė k ras o 
gyventojams žinios aje amba
sadoriaus atsisakymą grįžti į 
ksrių valdomi Lenkiją, liktai 
p:i nūdienio r\ ą Varšuvos radi- 
ias paskJbė žinią, kad a m basa-

neką Amerikoje, kur gavo trem- 
tinto teises.

Pirmadienio rytą Varšuvos ra
di as paskelbė, kad grįžo Į d ;rbą 
95G dai hininkų, bet vyriausy
bė nežino', koks grįžusių darbi
ninkų nuošimtis dirba. Darbi
ninkai dirbtuvėse, bet nebe
dirba.



-TTVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAIMĖ
Kūno, proto ir jausmų darnos pagrindai 

Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas 
JONAS ADOMAVIČIUS, M. D.

SAVYJE TIKRO ŽMOGAUS 
ATGIMDYMAS

Be mano ir Tanitsos sužmoniškėjimo bei 
prie geravališkų darbų sugrįžimo, nebus tik
ros taikos žmonėse ir ant visos žemės.

(Psichologiškai kalėdiška tiesa)
lik prasimi tikini e, kaip man, 

taip ir Tamstai reikia kalėdiš
kai atgimti. Mat, dar iki šian
dien žmogus žmogui vilku per
sėsta to net šiose Užgimimo šven
tėse. štai, Clucagos autobuse, ne 
Amazonės džiunglėse, vaikėzas 
nuplėšia nuo krūtinės kryželi 
su retežėliu nuo grįžtančios iš 
darbo moteriškės ir parvertęs jų 
ant grindų spardo, net 35 bend
rakeleiviams žiūrint, matant, bet 
nė per plauką nepajudant pa
galbon. Mat, čia net vienuolių 
mokyklose vaikai nuteikiami 
XESIKIsTI (don't get involved). 
Taip ir auginami žmonės būti 
vien savu kailiu besirūpinančiais 
yilkais vienas kitam.
T Už tai reikia atgimti šiose Ka
lėdose į tikrą vaikų auklėjimą 
per mokytoju pavyzdingą elg
seną. Neužtenka vaikus vesti 
bažnyčion, reikia juos vesti 
žmonišku gyvenimo keliu, ki
taip bažnyčion vedimas bus 
tuščias, nieko vertas.

Arba vėl — bedievis užpuola jokie pirkiniai,

krikščionišką tautų, 
savo krašto karaliene 
Dievo Motiną Mariją.

įvairiopai žudomi,

tikinčią, 
kuri net 
paskelbia 
šaudomi,
įvairiopame nepritekliuje laiko 
mi, viso’kių laisvįų netekę, kan- 
Kinam! žmonės šaukiasi veiks
mingos pagalbos.

Deja, dar vilkais vienas kitam 
esą žmonės — šiaudiniai krikš
čionys, įskaitant tūlus šio krašto 
pareigūnus bei kai kuriuos čika- 
giecius — nieko veiksmingo ne
daro. Vien kalbos, šnekos, pa
mokslai, susirinkimai, demonst
racijos, maldos, verksmai..o 
užpulta tauta kraujuoja. Net 
šiame greitos pagalbos reikalai!- 
janč i a i ne la i k o ta rpy je niekas 
apčiuopiamos pagalbos neteikia 
mirtinai kankinamam broliui, 
seseriai. Bedieviai kaip siautė, 
taip ir tebesiaucia, vis didesnius 
savo siausmui plotus užimdami.

Mums visiems reikia ‘šiose 
šventėse atgimti tikrai žmoniš
kam elgesiui. Jokios dovanos, 

jokie apkrauti

stalai, jokios bažnyčiose pamal
dos nieko mums neatneš, jei 
mes svarbiausio darbo dar prieš 
šias šventes neatliksime, jei ka
lėdiškai, savo jausmų, savo as

menybės nesutvarkysime ir ne
pradėsime sekti Evangelijos sa- 
mariliečio veiklos pavyzdžiu.

Bedievis pragarui dirba, 
o mes dangui miegame

Bedievis pragarui tarnauja pa
sišventusiai, savęs išsižadėda
mas, užsidegęs, jis žudo milijo
nus nekaltųjų, kankina bilijo
nus jam nepritariančiųjų, nieku 
kitu neprasikaltusiųjų, laisvę 
mėgstančiųjų žmonių. Jis gro
bia vieno krašto laisvę po kito, 
vien dėl to, kad niekas jam rei
kiamai nepasipriešina, o ne dėl 
to, kad jis stiprus.

Mat, mes. save krikščionimis 
vadindami, dar pragariškiau el
giamės: mes vengiame darbų 
taikai įgyvendinti, mes silpnes
nio' neapsaugojame, mes žudo
mo negelbstime. Dar blogiau, 
mūsų net tūli dvasiškiai vien 
kalbomis pradeda ir baigia ta
riamą savo veiklą. Tiesiog bai
su. kaip jie nesupranta savo 
blogų darbų: jie paveda Dievo 
Avinėliui taiką ant žemės įgy
vendinti, o patys sava elgsena 
didina nesantaiką. Juk net Die
vas negali taikos sukurti ant 
šėmės tarpe maištingų žmonių. 
Todėl didelė magija — burtai 
yra minėtas dvasiškių elgesys, o 
ne Dievo garbinimas. Turėtume 
mažiausiai bent šitaip nusiteikti: 
mums visas pastangas dedant 
taikai, talkink mums, Dievo 
Avinėli! čia jau ne magija, o 
malda.

Nė stebėtis nereikia, kad be
dieviai savo pragaro kūrimui
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čia ant žemės nesulaukia jokio 
rimtesnio pasipriešinimo. Jie žu
do žmones taip lengvai ir žudys 
juos tol, kol jų rankos pavargs 
ir kardai apšips. Juos pasigalan- 
dę ir kiek kvapo atgavę, jie ims 
griebti kitų aukų, nes niekas 
jiems kelio nepastoja. Ir taip 
jie dorojasi jau su dešimtimis 
kraštų. Šiandien jie jau dievo- 
baimingiausiame krašte, rytoj 
jie ims veržtis į Vakarus toliau, 
o po’ry-t jie pradės laužtis Į šio 
krašto duris. Taip ii- išnyksime, 
lyg niekada ant žemės nebuvę, 
jokio žmoniško pėdsako nepali
kę, jei toliau taip nekalėdiškai 
gyvensime. Mat, bedieviško tan
ko nesulaikys vien liežuvis, 
nors j is ir kažin kaip saldus bei 
pamaldus būtų. Tiek krikšoo- 
nybė, tiek ir žmoniškas gyve
nimas — tikra taika čia ant že
mės reikalauja kruvinų prakai
tą išvarančių, tikrai žmoniškų 
darbų. Taip, ir per kūčių aguo
nos grūdą kitaip! Todėl via leis
kimės tokion veiklom

šitos tiesos akivaizdoje, negi 
mes nesiryšime šiose Kalėdose 
atgimti žmoniškai savo pareigai 
atlikti? Tik tada įgaus prasmę
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lėdos yra patogiausias laikas 
tokiai veikiat Tik į darbų grei
čiau, tik atgimkime kalėdiškai 
veiklai, tik visi mes savdmis 
asmenybėmis •sukalėdėkjm spar
čiau.

Aplinka, ne tik šeima krimi
nalų ugdo. Todėl neapsileiski
me aplinkos tvarkyme, visų pir-

Visi dejuojame, kad krimina
listai šakdja, lapoja, žiedus 
krauna ir jau neapsakomai gau
sius blogio vaisius veda. Mes rū
pinamės jiems teismais, kalėji
mais, elektros kėdėmis... O kri
minalas vis kaskart labiau kles
ti. Jis ir klestės, ir mus galutinai 
pribaigs, jei ir toliau meS’-a^.^iS, patys pradėję kalėdiškai

kalėdiniai papuošalai bei žavin
čios Kalėdose Bernelių pamal
dos bažnyčiose. Keiktų, 'kad Ka
lėdos būtų kas mėnesį, ar dar 
dažniau, idant mes pajėgtume 
kuo greičaiu sugeravalėti ir im- 
.tis visu rimtumu už žmoniškų, 
iškrypėlius tvarkančių, nors ir 
labai sunkių darbų.

Tada mes palaikysime visus 
tikrą krikščionybę savais dar
bais platinančius ir priversime 
eiti žmoniškais darbais, o ne vien 
magija, sau duoną užsidirbti vi- { 
sus apsileidėlius, kaip kiekvie-j
nas ją sau pelnomės.

Atgimkime be narkotikų 
gyvenimui

Nuo adatėlės — prie kume
lėlės. Nuo rūkalų, svaigalų — 
prie heroino, svorio numetimui 
amphe laminu, kokaino, LSD, 
Ritalino, marijuanos... Dabar
tinis tūlas žmogus taip nieku 
virio, kad jis ieško vien links
mybių, nesiimdamas žmoniškų i 
pareigų tokiarii stoviui atsiekti. Į 
Ne per kitam gero padarymą

Kalėdiškai elgsimės.
Jau dabar turime žinoti, kad 

kalėjimai, bausmės, net krimi
nalisto nužudymas kriminalo ne
sumažins, kriminalistų nepatai
sys, nuo jų baisių darbų neat
baidys. Visokeriopas blogis da
bar šuoliais žengia pirmyn. Jis 
ir toliau taip, dar netgi spar
čiau, žygiuos, jei mes tikrai ka
lėdiškos veiklos nesigriebsime, 
jei mes blogio šaknų nerausim.

Čia ir prieiname vieną svar
biausių mūsų kalėdiškų darbų. 
Reikia ardyti kriminalo pagrin
dus, tik tada tas blogis nustos 
gajumo ir pagaliau visiškai su- 

! ohukš.
Tiesa, pavienis blogis visada 

pasiliks mūsų tarpe, lik jis ne
pajėgs taip žmonių skriausti, 
Kaip jis dabar tiesiog pragarą 
čia ant žemės visur kuria. Už 
rai mes šiose Kalėdose 
ryžtis imtis tinkamos 
Kriminalo pažabojimui.

Juk, gana milijonais 
Į negimusių žudymo
i Krašte. Taip pat gana jau gimu

sių Kūdikių žudymo net moti- 
aos-tevo rankomis. Gana pensi
ninkų ir kitų padorių darmnin- 
sų nuolatinio užpuldinėjimo. 
Turime pradėti šiose Kalėdose 
žmonišką veikią. Tik tada kri-

turime 
veiklos

kasmet 
vien šiame
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Savings

šiuos praėjusius ;
vieni iš geriausių
K*'site su mumis ir U82 metais.

ictus, kurie buvo 
Tikimės, kad

3430 S. Halsted Street « Chicago, Ill. 60608.
Phone 523-2800
1647 W. Lincoln Hwy. (at Lincoln Mall) — Matteson, 111.
60113 - Phone 747-4100
Country Side Mall — 1214 W
win Rd.) — Palatine, III. 60067 — Phone 991-4803
Meadowbrook Mall—2121 W. 63rd St.—Downers Grove

tlgtis. Visiems sėkmės šiame 
žmoniškame darbe!

Išvada. New Yorke pastaty
mas vienam kaliniui saugios vie
nutės kainuoja devyniasdešimt 
tūkstančiu dolerių ($90,000). 
Ar negeriau būtų tuos pinigus 
įaiku panaudoti apsaugant jau
ną žmogų nuo kriminalo ? Tokių 
apsaugų mes atliksime dabarti
nėse Kalėdose, visi ryždamiesi 
žmoniškai veikti, apsieinant be 
svaigalų, rūkalų, narkotikų ir 
savo asmenybės sumenkėjimo.

Pasiskaityti: Bernard N. Na
thanson, MJD. Aborting Ameri
ca. Life Cycle Books. _

— Du JAV balionistai 
balionu apskristi aplink 
bet nukrito Indijoje, 
laukuose.

norėjo 
Žemę, 
Jaipur

m more will live

HEART 
FUND

mes trokštame linlcsmintis, bet 
per apsirijimą, apsigėrimą, ap-_ 
sirūkymą ir narkotikais apsi- j 
karštymą, lai tikran žemės pra-Į -mniiiiiiiiiiiiuniiniinimiiiiliiiliiuilllllininillllliinillliiinnnnil!»llllimnilili  
garan žengimas tokia mūsų i ‘ 
veikla yra. i

Šiose Kalėdose atgimkime tie
sai, kad virš minėti narkotikai 
nėra linksmybės šaltinis, bet ■ 
pakasynų duobė, savižudybės Į 
versmė. Mat, dabartinė medici
na ištyrė, kad dėl virš minėtų 
narkotikų jau tūkstančiai žmo-; 
nių žuvo ir kasdien jie žūsta 
svarbiausia dėl smegenyse krau
jo' išsiliejimo (gavus paralyžių) 
ir dėl kraujospūdžio pakilimo. 
Dar širdies ridinės sienelės už- j 
degimas (endocarditis) žudo ■ 
narkomanus dėl nešvarių nar-1 
.totikų į venas suleidimo.

Narkomanai savas smegenis! 
mirtinai sužaloja — paralyžių! 
gauna dėl sekančių penkių prie
žasčių ; 1) Endocarditas, 2) Tie
sioginis nuodingas kraujagyslės! 
sužalojimas, 3) Svetimkūniu Į 
kraujagyslės užkimšimas, 4) 
Pačio narkotinio nuodo veikla, 
5) Sumenkėjimas kūno pajėgu
mo apsisaugoti.

Nė priminti nereikia, kad visi 
pensininkai ir jaunuoliai turime 
atgimti savomis asmenybėmis 
žmoniškam, tikrai kalėdiškam: 
be lukalų, svaigalų, narkotikų I 
ir persirijimd gyvenimui. Kito 
kelio į ramesnį, žmoniškesnį gy. 
venimą nebuvo, nėra ir nebus, 
nes negali būti. Mat, ne šėtonas 
kūrena pragarą čia ant žemės, 
bet pats dar asmenybe nesuka- 
iėdiškėjęs žmogus.

Todėl nepaveskime savo dar
bų nei šėtonui, nei angelui, ar 
kam kitam, o patys juos atliki
me. Liaukimės snaudę nežmo
niškume ir, Kalėdų nuotaikų pa
raginti, imkimės už tikrų, taiką 
atnešančių, mane ir Tamstą su- 
geravalinančių darbų!

Šitokioj veiklos linki šis sky
rius kiekvienam skaitytojui. Tai 
prasminigausias linkėjimas, vi
siems geresnes dienas užtikri- 
uančion veiklon paskata.

Nepalaikykime dykaduoniu 
Ar

Kai bedievis veria kardu ge
ravalio širdį ir kai jo tanko 
vikšrai traiško parjoto krūtinę, 
toliau snausti, liežuviu plakti, į 
artimo kančias dėmesiu ne
kreipti, įvairiopa tinginyste, ma
gija, vietoje religijos užsiimti, 
gali lik kalėdiškai neatgimęs, 
tikras vilkas avinėlio kailyje

I žmogus. Gana mums tokius pa- 
S1 laikyti, dykaduonius penėti, ple- 
'^1 palų klausyti ir už tikros veik- 
Fįtfl nesigriebti!

Sveikinam su Sve Kalėdomis

gimines, draugus, pažįstamus ir‘bendraminčius 
bei visus Naujienų darbuotojus. Linki Jums viso 
geriausio visa f;

Pranskevičių šeima
iininiiiiniiii!!!iiiii!iiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiniiniiiiiiii<iiiiiHiiiiiiiiiiii

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčiu ir Naujųjų Metų
visiems savo kostumeriams ir draugams linki

Lietuviškos užeigos ir valgyklos savininkai

4845 West 14th Street Cicero, III. 60650 
Tel.: OL 6-1355

i 1 i
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ŽEMAIČIU KULTŪROS KLUBAS
KLUBO VALDYBA ŠVENČIU PROGA 

sveikina Naujienų štabą, veiklius narius ir žemai
čiams prijaučiančius draugus, linkėdami laimės, 

džiaugsmo ir sveiko amžiaus.

JUOZAS SKEIVYS — Klubo pirmininkas 

FRANK PUODŽIUKAS — Vicepirmininkai 

ROŽE DIDŽGALVIS — Nutarimų raštininke 

ALFONSAS KIZLAITIS Finansų r?šfinink 

LEO GINIOTTS — Kasininkas

2 — Naujienos Ch ’ !>3!
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DETROITO NAUJIENOS J KARIBUTAS

Auksinis ruduo ir Europos teatraiSandaros 29 kuopos veikla Detroite
Š.m. gruodžio 12 d. F. Motuzo Tamošiūnas, Antanina Jonynie- 

namuose,.7311 Navy St., buvo nė, Stasė šimoliūni=nė, Veroni- 
sušauktas Sandaros 29 kuopos ka Norvilaitė ponia Kirveiaitie- 
metinis narių susirinkimas. Da-*nė ir kiti. Paroda skoningai iš- 
lyvavo pirm. . Antanas Norus, 
sekretorius Antanas Sukauskas 
ir organizatorius Feliksas Motu
zas. Narių sąrašuose dar yra 
virš 10 narių, bet kažkodėl ne
atsilankė daugiau. Kvorumo ne 
buvo, Let vistiek susirinkimas 

♦apsvarstė būtiniausius reikalus.
Sekr. A. Sukauskas perskaitė 
1977 m. visuotinio susirinkimo 
protokolą, kuris buvo priimtas
kaip skaitytas. Kasininkas dr.» 
Kazys Karvelis į susirinkimus 
nesilanko; per p:rm. A. Norų 
pareiškė, kad iš valdybos pasi
traukiąs. Nesant kasininko, su
sirinkimas nutarė kasininku iš
rinkti Petrą Janušką. Paskyrus 
naują kasininką, pirm. A. Norus 
parašys K. Karveliui laišką, kad 
perduotų kasą. Nutarta sukvies
ti susirinkimą ateinančiu melu 
pradžioje.

A. Sukauskas pasiūlė ateinan
čiais metais suruošti gegužinę. 
Nutarta paskirti Antaną Su- 
kaūską į 1982 metais Floridoje 
vykstantį Sandaros centro val
dybos suvažiavimą. .

. Susirinkimui pasibaigus, pa- ‘ 
aukota Sandarai $15. Po susirin
kimo, F. Motuzas skaniai pavai-

tų klubą, šiuo metu dirba Du
Pont kompanij oj e, medicininės 
chemijos tyrinėjimų srityje. 

* *
NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS

, Šįmet Naujųjų Metų sutikimą J 
šjno atsilankiusius. į susirinki- ruošia Dievo Apvaizdos parapi

jos komitetas, parapijos salėje, i 
Pradžia 8 vaL, su kokteiliu. Va
dovauja Juozas Jakštys. Įėji- me veį]ęsme nebedalyvavo, jau

mA

KULTŪROS KLUBO IR PARA- 
■ PUOŠ CHORO PARODA

Paroda įvyko gruodžio mėn. 
Į 3 dieną šv. Antano parapijos 
fno'kyklos klasės kambaryje. 
Paroda eksponatais buvo labai 
gausi, nes buvo sudėtinė. Į pa
rodą sunešti asmeniški dirbi
niai: lietuviško meno divonai, 
rankšluosčiai, iš šiaudų paveiks
lai, gintaro gabalai, karoliai; 
broškės, medžio dirbiniai: klum
pės/ koplytėlės, kryžiai,; tautu 
hiais rūbais lėlės, šiaudinukais 
papuošta Kalėdų eglutė, kerami
ka ir daug kitų dirbinių.
' Eksponatų savininkai: Vincas

na.

R. VILIAUS

VAKARŲ VĖJAI

% &&

Sg-

JOHN JOKUBONIS

imi
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$5

3 — Naujienoj Chicago, 8, ŪL Tuesday, December 22, 1981

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

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 6060S 
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Šventų Kalėdų ir Naujųjų
; 1982 Metų proga

SVEIKINAME VISUS APYLINKĖS NARIUS 
IR GEROS VALIOS LIETUVIUS

R LB Cicero apylinkes
Valdyba

SVEIKINU VISUS LIETUVIUS SU

KALĖDOMIS IR NAUJAIS METAIS

. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR NAUJŲJŲ 1982 METŲ PROGA 
SVEIKINAME VISUS SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERI- ’

KOJE NARIUS IR VISUS GEROS VALIOS LIETUVIUS.

? SIUNTINIAI Į LIETUVA
Cosmos Parcels Express Corp.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE •
2501 W. 69ih SČ Chicago, HL 60629 ♦ TeL 925-2737

JAY DRUGS VAISTIN
Chicago, Ill

ct iCrlJsTINGAI I5P7LDOMI RECEPTAI * FANNIE 
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

leimAdienialt nuo 9 va!

A
I 
A
A

SLA Prezidentas POVILAS IR GERTRŪDA DARGIAI

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

2608 West 69th St, Chicago,-HL 60629 ♦ TeL 925-2787

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

MARIJA NOREIKIENĖ

Juozas Kaributas
Jonas Vytautas Duncia, det- 

rcitiečių Dončių sūnus, lapkričio5 
20 dieną Princeton universitete į 
apgynė chemijos mokslų diser-j 
taciją ir universiteto vadovybė j 
suteikė jam-daktaro laipsnį. Ba
kalauro laipsnį įgijo Michigano kurio daugiau nieko ir nėr

dėstyta, tikrai buvo ko pažiūrėti. 
Kas norėjo, galėjo nebrangiai 
kai ką ir nusipirkti. Neįmanoma 
čia tuos eksponatus aprašyti, 
nes jų buvo labai daug. Kai ku
rie darbai jau buvo matyti ki
tose parodose. Daugumas dirbi
nių iš Lietuvos. Pagarba vi
siems parodos rengėjams.

* * ❖

J. V. DUNČIA — CHEMI
JOS DAKTARAS

universitel

Visas veikalas grynai ant pro 
pagandinio kurpalio užmauta^

mačiau, niekas publikos
Iš savo profesinės srities yra j nedomino, nebent tik iš keletos 

parašęs straipsnių, kurie tilpo | paskirų taiklių replikų nusikva-1 
amerikiečių mokslo' žurnaluose. I todavo. Taip baigėsi trijų veiks-j 
Studijuodamas Michigano uni-»mib keturių paveikslų, pirmas, 
versitete įsteigė lietuvių studen- mano dideliam nusivylimui Lie-

tuvos Akademiniame teatre ma
tytas veikalas.

Poru- ualcnrdų užkuZise

Reikia gi pasveikinti buvusius 
kolegas ir kitus vaidintojus. 
Nutariau, ir Semėno lydimas, 
pasikeliu į antrą aukštą, kur 
randu dar grimą besivalančius 
artistus. Tie, kurie paskutiniu-

mas-auka — 15 dol. asmeniui.
Ant. Sukauskas 

švarūs sukinėjasi koridoriuje, 
Sveikinu artistą Zuloną. Išsibu- 

j čiuojame su Kupstaite ir, paga-
— Prez. Reagano populiaru-■ liau> širdingai išgirtųjų kruopš- 

mas gerokai nukrito. čiai išstudijuotą “tėvų” vaidy
bą,, kuri kažkaip iš viso veika- 

0 - Iš -kur gi ir dabar atva- 1° išsiskyrė. Po keletos malonių 
žiuoja Kalėdų Senelis — Santai 
Claus, briedžius pasikinkęs? Ar 
nuo Viduržemio jūros, Afrikcs 
ar Azijos? Ne. Jis atvyksta iš 
šiaurės ir dar rogėmis f Tas jau 
vienas daug ką pasako apie tai, 
kuri sritis suvaidino svarbiau
sią vaidmenį Kalėdų išpopulia
rinimui.

sakinių, pasibeldžiu į J. Kava
liausko grimo kambarį, kui 
be jo, dar randame Kernagį ir 
keletą kitų veikale dalyvavusių 
artistų. Nors dar nepersirengę, 
bet tuojau atsiranda ir stipres
nės užkandos- Prasideda pašne
kesys, kuris tuojau užkliudo ką 
rik matytą veikalą. Jiems nei 
kiek nesivaržydamas, pareiškiu 
savąjį nusivysimą. Veik su vis
kuo jie sutinka, ir skundžiasi 
’ežisorium, kuriam, žinoma, jie

Į €urėję paklusti.
Suprantu, kad kitaip ir negali

I būti.
Geroką porą valandų praleb 

Į <-:ęs. ir labai maloniai užkliuvę 
i t teatro reikalus apšnekėję, ski/ 
j bėjome į viešbuti, nes poilsis 

iau buvo reikalingas.
Afderio ‘‘Ka/ną'5

(2 jų veiksmų drama;; vertė 
Siryos Gira)

Einu kiek nepatenkintas, kad 
ir vėl vertimas. Na, bet šį kartą 
gi amerikiečio. Tad labai įdomu, 
kaip lietuviai atkurs amerikie
čius? Žinau, amerikiečiai nieka
dos neatkurs rusų tipo. Gal tik 
viename “Karas ir taika” veika
le buvo gera Nataša.

Visame veikale 4 veikėjai. De< 
koratoriaus J. Surkevičiaus su
verstų baldų krūva scenoje pa
dauginta. Nusigyvenę, Lšsipar 
duoda tėvų paliktus baldus. Se
nas pirklys — S. Jukna, jokiu 
būdu ne amerikietiškos išvaiz
dos ir tipo ligi įkirumo perdėti 
ilgai derasi ir čia pat, gal dėl 
juoko, išsiima iš portfelio kiau
šinį ir vietoje užkanda. Tas ži
noma, iššaukia publikos reakci
ją. Bet turint galvoje amerikie
čių visur ir visada didelį tempą 
ir skubotumą,atrodo neįtikinan
čiai

L. Norei- 
. Jis iš

Kaip

Pagaliau tas didelis derėjima
is Viktorą Francą — 
ką išveda iš kantrybės, 
profesijos policininkas, 
teks, per daug sentimentalus ir 
iš viso jo profesija mane neįti
kino. Ka^kita, jei tai būtų me
nininkas. Tokia prielaida leng
vai būtų galima. Estera, jo žmo
na — M. Rasteikaitė, aprengta 
visai ne amerikietišku stiliumi. 
Kremavas kostiumėlis su raudo
nais papuošalais- Jokių blizgu
čiu kas amerikietei moteriai 
būtina, kad paryškintų jos tuš
tumą, nebuvo. Taip aiškiai ma
tau, kad su amerikietišku vei
kalu lietuviai, kad ir Labai gera 
ir pasigėrėtina vaidyba, taip jau 
lengvai nesusidorojo. Jiems sto
kojo tos amerikietiškos manie
ros. mosto, aprangos ir daug ki
tokių smulkmenų, kurie jau re- 
žisoriaus baruose. Volteris Fren
kas — R. Adomaitis, kuris skir-5 
tingo galvojimo ir išsilavū. 
nei jo brolis, jų dilginančiai in-1 
tymus dialogai, dramatiškai ge-’ 
rai atlikti, jaudino publiką. Eet!-_ 
ar juose buvo kas nors aemri- I 
kietiško — labai suabejočiau. 
Gal tik amerikietiško atspalvio 
sakiniai. Na, kaip ten bebūtų, 
bet buvau labai laimingas tuos 
vidintojus išvydęs scenoje ir jų 
talantui lenkiu savo žilą galvą. ' 
Jų pastangų apvainikavimas, iš
gyvenimai ir teatrališkas veikalo 
supratimas, meisteriškai val

dant ir teatrališkai perduo- 
perduodant kiekvieną žodį, įkū
nijant dramatinę įtampą sceno
je, mane sužavėjo. Visi anie trū
kumai, tarytum, išsisklaidę ūka
nos prieš tai nubluko.

Veikalą režisavo I. Bučienė; 
spektaklį vedė V. Petrauskas; v 
meninės pastatymo dalies vado- # 
vas — J.- Dobkevičius, garso re- 
žisorė — V. Vilkevičienė.

aliekam.
vienas

‘Barbora Radvilaitę” 
Pamačiųs - .

7 supa Lietuvos laukus, 
per^^iuos-mūsų lengva maši- 

riūg.;neša. Važiavimo tikslas 1 
—-plxnatyti “Barbara Radvilai
tę” scenoje. Pavasarį jie buvo 
atvyrke j Vilnių su gastrolėmis, 
dabar gi tenka "vykfi į Kaun^, 
o vykti, esu įsitikinęs, verta.

Drėgni laukai. Kur-ne-kur pra
lenkia ar iš priekio sutinkama 
lengva mašina. Kartais su ark
liuku senukai susikūprinę rieda 
asfaltuotu keliu. Jų ratai lyg 
čiaužte čiaužia ir arklio pasagos 
atsimuša, -išduodamos aštrius 
smulkius aidus.

Laukais visu savo grožiu eina

n

ruduo. Liuokteli skersai kelio dai to nieko panašaus nesako, 
išsigandęs zuikelis, visai nejaus 
dainas kokį ilgesį aš savajam 
kraštui vežuosi su savim. Ret- 
karciai persimetu po žodį su pa
lydovu. Bematant išnyra Kauno 
panorama. Nėra taip toli. Vos 
pustrečios valandos kelio. Buvu
siu Ukmergės plentu važiuoja
me per Kauno priemiestį. Nie
kas nebeatpažįstama. Gerokai į 
pavakarius.

Tos pačios liepos Laisvės Alė
joje išsirikiavę lyg garbės sar
gybiniai. Jos dar beveik rudens 
nepaliestos ir visos vienodai ža
lios. Pasitinka visa eibė gražių 
prisiminimų, čia nuvaikščioti 
takai ir takeliai.’Po deišnės pra
važiuojame buvusį Kauno Vals
tybinį Teatrą. Alkanas žvilgsnis 
sustoja ties la meno šventove, 
į kurią liek vilčių kadaise buvo 
sudėta...

Paniurę, susirūpinę ir, mažam 
lietui dulkenant, nuotaiką pra-

Porą valandų ligi spektaklio. - 
Nuvykstame prie Karo muzie
jaus, kur drąsiai galvą iškėlusi - 
stovi mūsų didžioji poetė Nėris.- 
Jau tamsoka ir nuotraukoms 
ne laikas.

Vadovas pasiūlo apžiūrėti vie
tą, kur Kalanta susidegino. Jau
dinantis momentas, bet lavirucf- 
tinas. Nusuku temą visai kita 
linkme ir einame...

Vitrinos gintaro pilnos. Jo čia 
kur kas daugiau negu Vilniuje, 
kurį turistai taip išgraibsto. Su-' 
kame j Kauno Valstybinį teatrą. 
Bilietų neturime. Prisistačius, - 
kad iš Amerikos svečias, bilietai? • 
atsiranda ir dar pirmoje eilėje, 
parteryje. Neapsakomai dėkin-" • 
gas kasininkei už tokį malonų; 
reikalo supratimą. Dėkoju, ir 
dar dėkoju.

(Bus daugiai!)omu ve

Sveikinu savo mielus gimines, ištikimus 
draugus ir gerus kaimynus, _ 
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Redaktorius, kuriam nesvarbu 
prenumeratorių skaičius

Gruodžio mėnuo skirtas lietuviškos spaudos platini
mui, o kartu lietuviškos visuomenės paraginimui ją pa
remti pinigine auka. Tam tikslui laikraščiai spausdina 
vedamuosius bei raginimus spaudą prenumeruoti, ją 
remti.

Šia proga ir J. šoliūnas, Draugo vedamųjų rašėjas, 
gruodžio mėnesio 9 ir 16 dienomis parašė vedamuosius, 
kuriuose iškėlė labai aktualią problemą, liečiančią mūsų 
laikraščių prenumeratorių mažėjimą. Tik gaila, kad jis, 
nematydamas- ar nenorėdamas matyti tokio mažėjimo 
tikros priežasties, ėmėsi šią problemą nagrinėti. Jo aiš
kinimas, kodėl mažėja lietuviškoji spauda, neatsakė Į 
klausimą, bet jį dar.daugiau aptamsino. Jis apkaltino 
mūsų spaudą, būk, ji atsilikusi, jos turinys vulgarus ir 
kultūringą, išprusintą skaitytoją stumia savižudybėn.

J. šoliūnas, gvildendamas šią problemą, cituoja ma
žai girdėtų žurnalistų, kaip antai Edward R. Murrow, 
Aristides pareiškimus. Deja, jų aiškinimai neatsako Į 
klausimą, kodėl lietuviškoji spauda mažėja.

Bet J. Šoliūnas primygtinai pabrėžia, kad nesvarbu 
prenumeratorių skaičius. Jis rašo: “mums nereikia pre
numeratorių, mums reikia lietuviškos spaudos skaityto
jų”. Išeitų, kad laikraščio prenumeratoriai nėra nei 
spaudos skaitytojai, nei jos rėmėjai. Kažin, ar mūsų 
laikraščių leidėjai tam pritartų. Juk visiems aišku, kad 
prenumeratoriai yra ne tik pagrindiniai laikraščių skai
tytojai, bet ir jų rėmėjai. Joks laikraštis, joks žurnalas 
be prenumeratorių negali išsilaikyti. Jie yra ne tik tikri 
skaitytojai, bet ir tikrieji spaudos rėmėjai. Mano nuomo
ne, gal reiktų praplėsti ir J. Šoliūno paminėtą tą popu
liarų šūkį, kad laukiniai žmonės neskaito spaudos, ir dar 
pridurti, kad laukiniai žmonės laikraščių neprenumeruoja 
ir jų neremia.

J. šoliūnas kaltina mūsų laikraščius, girdi, jie pa
piktina ir stumia savižudybėn daugeli kultūringų skaity
tojų. Tik gaila, kad jis nepateikė statistikos, kiek tokių 
mūsų spauda nustūmė savižudybėn. Gaila, kad jis savo 
bendrybės neparėmė faktu, kad inteligentiškas lietuvis I

skaitytojas, skaitydamas lietuviškąją spaudą, nusižudė. 
Ar kartais šis vedamųjų rašėjas nesumaišė spaudos skai
tytojų su narkotikų vartotojais? Tikrai, su jais tokių 
liūdnų faktų jau pasitaikė ir lietuvių tarpe.

Taip pat J. Šoliūnas kaltina mūsų spaudą, būk ji 
skelbianti atsilikusią informaciją. Būtų įdomu išgirsti 
apie kokią informaciją jis kalba. Aišku, kad Amerikoje 
nė vienos etninės grupės spauda neprilygsta šio krašto 
didžiajai spaudai, nei jos informacijai. Bet, gi, mūsų 
spauda ir neturi pretenzijų lenktyniauti su šio krašto 
didžiaisiais laikraščiais.

Mūsų spaudos tikslas informuoti lietuvišką visuo
menę apie mūsų tautinius reikalus. Nejaugi J. Šoliūnas 
dar iki šiol to nežino? Lietuvis Amerikoje prenumeruoja 
lietuvišką spaudą tam, kad žinotų, kas vyksta lietuvių 
gyvenime, kas daroma pavergtosios Lietuvos laisvinimui. 
Lietuviškos spaudos tikslas palaikyti tarp lietuvių ryši, 
žinoti kas vyksta okupuotoje Lietuvoje. Tokios informa
cijos, ir su žvake ieškodamas didžiausioje Amerikos 
spaudoje, nerasi.

. Tat, mūsų laikraščių paskirtis nėra sudominimas 
skaitytojo moksliniais straipsniais. Tam tikslui turime 
mokslui, kultūrai skirtus žurnalus. Bet jei J. Šoliūnas 
rašo, kad lietuvis skaitytojas nenori skaityti nevykusiai 
suregztų straipsneliokų ir nekompetentingų išvedžiojimų, 
tai, atvirai kalbant, tokie vedamieji, kaip J. Šoliūno 
Drauge spausdinami, tikrai atgraso skaitytoją, nes jie 
suregzti nepajėgiančio giliau išmąstyti, o kas svarbiau
sia — trūksta objetyvumo, priekabūs, kartais darosi 
koktu juos skaitant. Sakysim, kaip ir šie jo vedamieji, 
liečia lietuviškos spaudos mažėjimą, kuriuose jis puola 
spaudą, pateisina inteligentišką skaitytoją jos neskaity- 
mu. O suminėjęs laikraščių vardus, jis sąmoningai nu
tyli net vieno Chicagoje dienraščio vardą. O jei kartais 
jį ir pamini, tai tik iš neigiamos pusės. Be to, vengia 
pasakyti, kad tie, kurie neskaito lietuviškos spaudos, 
tiems nerūpi ir pavergtosios tautos būklė.

Sunku suprasti, kodėl jam nepatinka reportiniai 
pranešimai ir kodėl jie jam atrodo tik tuščios pagyros ir 
editorialiniai pamokslai. Keista, kad laikraščių redakto
riai prašyte prašo rašyti reporterių pranešimus iš lietu
viškų organizacijų bei kultūrinių parengimų. Tuo tarpu 
J. Šoliūnui tai atrodo tuščios pagyros.. Ar dėl to skaity
tojas turėtų atsižadėti lietuviškos spaudos? Pagaliau, ar 
skaitytojui neturėtų rūpėti mūsų organizacijų veikla, jų 
nuveikti užmojai? Kažkodėl jam šovė į galvą mintis, kad 
ALTo veikėjai save laiko idealistais. Neteko išgirsti nė 
iš vieno ALTo veikėjo lūpų, .kad jie patys save tokiais 
aikytų, bet, jei juos visuomenė tokiais laiko, matyt, turi 
tam pagrindo.

J. šoliūnas Drauge atspausdino net du gan ilgus 
keistais pavadinimais vedamuosius: “Atsišaukimų ir ai
manų sūkuryje — spauda veidrody” ir “Murzinas spau
dos veidrodis — apversta piramidė”, kuriuose jis bando 
išspręsti spaudos mažėjimo problemą. Deja, jis nebesuge
bėjo iškelti pagrindinės mažėjimo priežasties. Jis- nu
tyli tai, kad mūsų jaunoji lietuviškoji karta neskaito lie
tuviškos spaudos ir tai dėl to, kad ji, jau per mažai skai
tydama, nesupranta, ką ji skaito, todėl nemažai jos daliai 
visai neberūpi lietuviški reikalai, neberūpi nei dabar
ties okupuotosios Lietuvos būklė. J. šoliūnas daug iš
mintingiau būtų padaręs, jei jis šią problemą būtų pla
čiau iš esmės panagrinėjęs. Kodėl daugeliui mūsų jau
nimo pasidarė svetimi pavergtosios Lietuvos reikalai? 
Kodėl toks menkas jo lietuviškas žodynas? Kodėl jo dau-

JL'RGIS JALINSKAS

PASTABOS IŠ TOLO
Gen. konsulo inž. Vyt Čekanausko pagarba dr. Norem

(Tęsinys)

Trijų metų darbas diplomati
nėje tarnyboje Lietuvoje jam 
paliko daug ir įvairių atsimini 
mų. Jis dažnai kalbėdavo apie 
tą dieną, kai Vilniuje, Gedimino 
kalne, po ilgų metų laukimo, 
vėl pakilo Lietuvos trispalvė. 
Jis ten buvo, ir kartu su tūk
stančiais džiaugsmu plakančių 
širdžių, stebėjo šį istorinį įvykį. 
Bet jį jau tada ėmė nerimas gir
dint miesto gatvėse nieko gero 
nežadančias pranašystes lietu
vių tautai; ir, jo paties žodžiais 
sakant, stebint įvykiuose nesu
sigaudančius Sovietųd kariuo
menės dalinius. Gi Lietuvos lai
svės dienai jau beveik visiškai

sutemstant, — pasodina prie 
Lietuvos Nežinomo Kareivio 
Kapo iš Mount Vemon — istori
nės Amerikos vietovės — atvež-r 
ta “ivį”, kaip simbolį artimos 
draugystės tarp dviejų respub
likų: Jungtinių Amerikos val
stybių ir Lietuvos. Už tai, kal
bėdamas lietuviams Los Ange
les, jis prasitardavo, kad progai 
pasitaikius, dar važiuosiąs kartu 
su Lietuvos generaliniu konsu- 
su, jau A. A. dr. Bielskiu, į Ar- 
lingtono kapines, ir ten, prie 
Amerikos Nežinomo Kareivio 
Kapo pasodinsiąs lietuviškų rū-

Reikia manyti, kad ir Jungti
niu Amerikos Valstybių nusi- 

w V V

gelis nutautėjo? Juk kaip graudu širdyje klausyti jau
ną lietuviuką, dėstantį savo mintis tokiu menku lietu
višku žodynu, darkantį žodžių kirčiavimą.

J. Šoliūnas būtų daug naudingiau padaręs, jei jis, 
užuot puolęs mūsų spaudą ir kėlęs skaitytojų išprusimą 
bei jų inteligentiškumą, būtų tiesiai pareiškęs, kad tiems, 
kurie jau neskaito lietuviškos spaudos, jau neberūpi ir 
pavergtosios Lietuvos vergovė. Taip pat būtų panagri
nėjęs klausimą, kodėl naujosios ateivijos vaikai taip greit 
nutautėjo, kai tuo tarpu senosios kartos lietuvių vaikai 
ir tų vaikų dar dauguma dalyvauja Lietuvos Vyčių or-, 
ganizacijoje ir rūpinasi Lietuvos likimu ir dar neretas jų 
kalba lietuviškai.

ętatytnas nepripažinti Lietuvos 
inkorporacijos į Sovietų Sąjun
gą buvo dalinai pagrįstas tiks
liu esamos padėties informavi
mu; padėties, kurią dr. Norem 
stebėjo iki pat savo išvykimo 
dienos.

Su dr. Norem mirtimi šeima 
neteko mylimo vyro ir tėvo, 
mes — lietuviai draugo. Draugo, 
kuris gražia žemaitiška tarsena 
mums dažnai pasakydavo: kas 
bus, kas nebus, o lietuvis ne 
pražus.

Tad, gyvendami ta pačia vil
timi, kurią jis mus guosdavo, 
dirbdami tai pačiai Lietuvai, ku
rią jis buvo pamilęs — išreiški
me tuo jam savo padėką už jo 
įnašą į mūsų laisvės kovos pas
tangas. Kovą, kurią jo giliu įsi
tikinimu mes laimėsime, ir Lai
svės varpas vėl nuskamės per 
visą Lietuvą!

(Pabaiga)

— Senatorius Charles Percy 
pasiūlė japonams planą preky
bos reikalams derinti ir tvar
kyti.

— Kolumbijoj]e “revoliucinės 
armijos” jėgos pagrobė Cauca 
slėnio žemės ūkio draugijos pir
mininką ir pareikalavo milijo
no dolerių.

— Rytinėje Kolumbijoje trys 
banditai sulaikė iš Brazilijcfs įva
žiavusi autobusą, iš keleiviu at
ėmė visus pinigus ir išniekino

A. Svilonis tris jaunas moteris.

1981.XII.16 d.

Lietuvos atstovo, Dr. S. A. BAČKIO, 
sveikinimas švenčių proga

Lietuvos Pasiuntinybės ir savo vardu nuoširdžiai sveikinu 
visus JAV lietuvius Kalėdų švenčių ir Naujųjų 1982 Metų proga.

Giliai dėkoju spaudai, veiksniams, organizacijoms ir visiems 
lietuviams už rūpinimąsi Lietuvos reikalais bei atodairą Lie
tuvos diplomatinei ir konsularinei. tarnybai. Taip pat reiškiu 
gilią padėką tiems lietuviams, kurie savo pinigine ir moraline 
parama prisidėjo prie Lietuvos valstybės namo pagerinimo.

Linkiu, kad Naujieji 1982 Metai visiems būtų sėkmingi as
meniškai ir prasmingi Lietuvos laisvės byloje.

Dr. STASYS A. BAČKIS 
Lietuvos atstovas

Andrius Mironas

Susipažinkime su Kalifornija
(Tęsinys)

Toliau seka didesnis Camarillo miestas, žy
mus savo psichiatrine ligonine (State Hospital), 
o už jo Čia pat ir Oxnard. Beje, dar Los Angeles 
ribose, jeigu vykstame Interstate 5 greitkeliu, pra
važiuojamas Sylver miestelis, kuriame 1971 me
tais buvo žemės drebėjimo pats centras, sugriovęs 
greitkelio iškeltus tiltus ir Veteranų ligoninės 
pastatą. Tada žuvo keliasdešimt žmonių. Jei va
žiuojame iš Los Angeles pro Santą Monicą, tai 
išvažiavus iš L.A. miesto ribų", bet dar Los Ange
les apskrityje, pajūryje yra kryžkelė į 27 Kalifor
nijos plentą arba gatvę, vardu Topanga Canyon 
Boulevard. Gatvė vingiuojami per pajūrio kalnus 
pro Topanga miestelį, pagarsėjusį kasmetiniais 
gaisrais, o nugalėję kalnus, patenkame į apgyven
tą rajoną. Woodland Hills, Canoga Park ir Chats
worth priemiesčiuose, San Fernando slėnyje, par- 
kirsdami ii greitkelį 101 (Ventura).

šiuo keliu pavažiavus apie pusantros mylios 
ir pasuKUs Fernwood miestelyje į kalnus, galima 

asmVi Piuma Road, kuris eina lygiagrečiai su 
?< ■ 1 ’ ,’ i. bet pačiomis kalnagūbrio viršūnė- 

i . ; matant vandenyną, o kitoje
pusėje — k;dm, ■ irtines, melsvėjančias tolumoje.

< \ \ B” i- VA VENTURA MISIJA

Važiuojant pačiu pajūriu, 'kas minutę keičia
si vaizdai, tarytum kokiame filme. Iš Santa Mo
nikos miesto, nusileidus žemyn, pro Pacific Pali- 

i sades skardžius ir Malibu rezidencinius namus 
pačiame pajūryje, dešinėje visą laiką dunkso kal
nai, uždegiantieji matomumą ir lyg įsakmiai 
kreipdami keleivių žvilgsnius tiktai į neapmato
mą Ramiojo vandenyno platybę. Privažiavus Rin
con vietovę, prisimintina, jog čia prieš kelis me
tus, žemės drebėjimo Aliaskoje pasekmėje, buvo 
krantą užliejusi didžiulė banga, sugriovusi dali 
plento* kuris dabar jau pataisytas ir nebeliko tos 
nelaimės jokio ženklo.

Pro žemės ūkio nemažą centrą Oxnard prava
žiavę, Įsijungiame į 101 greitkelį, bet Ventura 
mieste laikas apžiūrėti vienuolio Serra statydintą 
devintąją misiją, pavadintą San Buenaventura 
vardu. Tuo metu misijų steigėjas Serra jau buvo 
pusiau invalidas. Iš San Buenaventura pavadini
mo vėliau išaugo dabartinis miestas su sutrum
pintu Ventura vardu. Misija įsteigta 1782 metais 
ir yra centrinėje miesto gatvėje, apsupta verslo
vių ir krautuvių.

Seniau misija buvo vidury sodų, vynuogynų 
ir javų laukų. Kalnuose įrengtas vandens rezer
vuaras vamzdžiais ir kanalais per 7 mylias tiekė 
pastatams ir laukams vandenį. Laukai ir sodai 
tiesėsi nuo kalnų papėdės iki pat vandenyno. Iki 
šiol tebestovi dvi didžiulės Norfolko pušys tarp 
bažnyčios ir mažo muziejaus. Abi yra virš 100 

įmetu senumo ir. kaip pasakojama, pasodintos 

pravažiuojančio jūrų kapitono, norėjusio čia užsi
auginti ištisą miškelį, tikslu gaminti laivams stie
bus, nes šios pušys labai tiesių liemenų. Muzie
juje išstatyta du senoviniai varpai. Jie ypatingi 
tuo, jog yra mediniai ir tokių niekur kitur Kali
fornijoje nėra užtikta. Bažnyčia dabar raudonu 
čerpių stogu ir turi dviejų mažėjančių aukštų 
varpinę.

Pats Ventura miestas (virš 65,000 gyv.) tik 
dabar susirūpino savo išvaizda ir bando tobulinti 
miesto centrą su svarbiausiomis apskrities įstai
gomis. Auga ir rezidenciniai rajonai.

Nuo Venturos greitkelis artėja vėl arčiau pa
jūrio ir vingiuojąs! tarp aukštų kalnų visiškai pa
krantėje. Šiuose Sierra Madre kalnuose yra ir 
mažesnių kelių ir keliukų, o miškingose vietose 
daug stovyklavimui rajonų. Į šiaurės rytus nuo 
Venturos garsus citrininių vaismedžių sodais 
Santa Paula miestas. Gegužės mėnesį kasmet 
įvyksta muzikos šventė. Miestelis turi Kalifor
nijos Alyvos muziejų, vaizduojantį šio krašto aly
vos atradimo istoriją ir senovišką, medinį alyvai 
gręžti siurblį. Gyventojų apie 20,000.

į pietus nuo Venturos miesto, 15 mylių atstu
mu nuo kranto, yra Anacapa sala, viena mažiau
sių Santa Barbara Channel salyne. Joje melsvasis 
garnys (heron) ir jūrų dramblys yra charakte
ringiausi gyvūnai, saugomi Tautiniame Parke, 
kuriuo visa sala paversta.

SANTA BARBARA MISIJA ’
Pro Carpinteria miestą, Santa Claus Lane 

vietovę, kuri ypač žiemos laiku įdomi vaikams, 
pro Montecito miestą pasiekiamas stambesnis 
pietinės Kalifornijos šiaurinės dalies miestas, 
Santa Barbara. Tai pirmasis miestas, pripažinęs 
eismo pirmenybę pėstiesiems ir dviratininkams. 
Apie 73,000 gyventojų turis labai garsinamas 
miestas garsus labiau savo studentais, atsakin
gais už eilę riaušių ir gaisrų, prieš kelis metus 
nusiaubusių šį rajoną. Be Kalifornijos valstybi
nio universiteto, čia yra dar Brooks institutas ir 
Westmont kolegija.

Miestas turi paukščių saugoųę ir mažą zoo
logijos sodą, skirtą vaikams. Ypač gražus pajū
ris, prieš kelis metus buvęs užterštas alyva, išsi
veržusia iš prakiurusių povandeninių gręžimo 
vamzdžių. Stearns Wharf ir keli restoranai gar
sūs jūrų vėžiais ir kitokiu jūrų maistu. Apie 6,000 
pėd aukščio kalnų šlaituose pastatyta rajonai iš
taigingų namų ir vilų, šis rajonas neseniai gero
kai gaisro apnaikintas, nes ypač pietinėje Kali
fornijoje miško ir krūmų gaisrai yra gyvento
jams rykštė.

Santa Barbara išlaiko neblogą meno muziejų 
ir kelis senovinės architektūros pavyzdžius, kurių 
ryškiausias yra Apskrities Teismo rūmai, išlaikę 
ispanų-maurų stilių, su minareto stiliaus balkonu 
bokšte ir įspūdingu įėjimu. Teismo rūmų kieme- 
tebestovi šv. Barboros stovyla.

(Bus daugiau)
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Romantiškas veikimas

Ir Biblijos aprašymas nesako, kad Jis sutvėrė baisetiną be
dugnę gelmę, pripildytą ugnimi ir ištirpusia siera, ir paskui pri

veisė ją nesudeginamais velniais ir pasakė Adomui ir Ievai, kad | 
jeigu jiedu neklausys Jo, tai bus įmesti j aną baisią vietą, kurioje Į 
jie bus stebuklingai apsaugojami nuo sunaikinimo, kad velniai 
galėtų kankinti juos per amžius! •

Pirma Mozės Knyga parodo, kad Dievas sutvėrė žmogiškus | 
sutvėrimus, kad gyventų tiesiog šičia ant žemės; o ne danguje 
arba skaistykloje (šveistainėje). Jiems buvo įsakyta klausyti su- I 
tvertojo įstatymo bei daugintis ir pripildyti žemę. Nieko nebuvo 1 
sakyta Adomui ir Ievai apie prisirengimą nueiti į dangų.

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

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJAI
5421 S. Mozart St-, Chicago, IL 60632

VLADĖ BUTKIENĖ

MOČIUTĖS TILTELIS

rm HAUL v, DARGIN 
GYDYTOJAI IB CHIRURGAS 

Cw^murdtv

If* S. Manbsha £< W^cbeater. IL
V AL A? YDOS: 3—Q darbo dienom^ *’ 

rntra fejtadieni a—3 vU
Tel,; 562-3717 arba 362-2715

TEL. 233-5893

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 W»st 103rd Stre«t 

Valandos pagal susitarimą.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI

‘ 2618 W. 71»t St Tai. 737-5149

Tikrina akis. Pritaiko akinius 

ir “contact lensea”.

INKSTŲ, PŪSLES IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 43rd STREET
- , ' -. T - - - ‘ X

...Valandos: antrad. 1—4 popiet.

KALĖDŲ SAVAITĘ SKAI
ČIUOJA PAUKŠČIUS

WASHINGTON, D.C.— Ame
rikoje yra Audubon, kurios na
riai kiekvienais metais Kalėdų 
savaitę skaičiuoja Amerikoj 
esančius visus paukščius.

Tiksliai, aišku, visų paukščių 
suskaičiuoti neįmanoma, bet 
kasmet vis didesnis žmonių 
skaičius minėtą savaitę paukš
čius skaičiuoja.

Pernai buvo 32,000 žmonių 
paukščiams skaičiuoti. Jie skai
čiavo paukščius nuo Aliaskos iki 
Floridos, nuo- San Francisco iki 
Bostono, Mass. Iš viso buvo 
1,358 vietos, iš kurių buvo skai
čiuojami paukščiai.

Nustatyta, kad krašte yra 
apie 150 įvairių rūšių paukščių. 
Bendrai paėmus, apskaičiuoja
ma, kad krašte yra apie 60 mi
lijonų paukščių.

Krašte yra daug paukščius 
■ mėgstančių žmonių. Kasmet jie 
j paukščius visą savaitę stebi 
sųskaičiucija.

ir

Ofiso telefonas: 776-2880.
Rezidcncilet tekL: 441-5545

KALĖDOS ŠIANDIEN

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
lakų chirurgija. 

5025 CENTRAL AVĖ. 
St. Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

PERKRAUSTYMAI

Kalėdos — tai biznierių pelne' 
šaltinis; tai didžiausias jų pasi
pelnymo laikotarpis. Nė jokiu 
kitokiu metų laikotarpiu biznis 

i taip nepagyvėja, kaip šiuo ka- 
; lediniu sezonu. Kalėdinio biznio 

apyvarta siekia ne milijonus, o' 
bilijonus dolerių. Kalėdos tikin
tiesiems — tai Kristaus gimta
dienis, tačiau išbujojęs biznis 
pusėtinai nustelbia šią šventę. 
Tos šventės sezonu naudojasi ir 
tie, kuriems Kristus ne galvoje. 
O kai kurie jų Kristui yra pir
mutiniai priešai.

(HL Pensininkų klubo premijuota novelė) 

(Tęsinys)

Močiutei sugalvoti svarbų rei
kalą — pats lengviausias daly
kas, nes jai kiekvienas menk
niekis tampa svarbus, jeigu už
simano, nets matytumeis kas
dien.

— Gavau laišką iš Niujorko. 
Kitas - Utėjo iš Australijos. Tai 
passikieidėm po visus kraštus! 
— kalba toliau. — Pamanyk 
Juozapaičių Antosė Australijoj? 
atsidūrė! Mergiščios būdamos, 
per Užgavėnes kartu žydais ei
davom, •ąpsįrerų’davc'm bež
džionėmis, šokinėdamos ir dul- 
kindąmos išverstus tėvo kaili
nius lakstydavom .po kaimus, 
belsdavom į langus, kol koks 
kaimynas neperliedavo vande
niu, Su Antose visas vakaruškas 
kas kartą atšekom, naujiems, 
audeklams raštus ir spalvas de
rindavome. ..

— Gerai, gerai, — pagaliau 
pažadu, nes matau, kad, įsilei
dus į savo tarpą Juozapaičiu 
Antosę, prašnekėsim iki dešim
tos. — Atidumsiu šeštadienį, 
kaip paprastai. Judink tą dantį, 
kiek tik įmanydama. O dabar 
sudiev! Man vakarienė baigia, 
atvėsti, o pilvas gurgia kaip var
ės prūde,,nors -ir žiemos metas!

— -O, tai kurkdavo, negalėjai

— Eai viensėdžiais kaimą išda
lino ir iškėlė į pamiškę, maty
tum, negalėjom varlių atsiklau
syti. Kai pradėdavo vakarais 
duoti, tai iki pusiaunakčio ne
galėjom užmigti. Ten buvo ir 
'.ekiu, kuries nekurkdavo, bet 
au, au. au — lodavo kaip šuniu
kai. Tekios didelės, žalios, kaip 
kepurės. Gražumas neapsako
mas !

—' Matai, paminėjau varles, ir

r

SOPHIE BARČUS

čia judėjimas visa- 
Jeigu laimė nusi- 

Juozo ir sulaukiu, 
jis jokiu būdu ne-

M

LAIDOTUVIŲ DTBEKTO&11H

VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

- GORDON FUNERAL HOME -

vėl užsišnekėjom, — pertraukiu 
močiutę. — Kaip sakiau, atva
žiuosiu šeštadienį.

Tuojau pakabinau telefono' 
nagelį, gal ir ne visai mandagiai, 
<aes nebeleidžia jai nė sudiev 
pasakyti. Mums bekalbant Buc- 
kas Rodžeris spėjo laimingai 
sugrįžti į -žemę, ir dabar tele- 
zizoriuje švysčiojo reklama apie 
šilainėm kvepiantį airių mėgs
tamą muilą.,

sirodžiu.sios Aloyzo Barono kny- i 
gos. Pamažu ją kaip nors už
baigsiu. Dar kiek pasistumdžius 
šeštadienio maišatyje, išeinu iŠ 
parduotuvės. Mašinų statymų 
aikštėje pašnekinu vieną kitą 
asmenį, nes 
dos didelis, 
šypso, taip 
Nuo' manęs
pabėgtų, -nes aš ne pėsčia: tuo
jau pamoju ranka, sveikinuosi, 
kalbinu, pakviečiu užvažiuoti. 
Kartais net į kiną nuvesti iŠe 
kauliju.

Šiandien, turėdama galvoje 
močiutės kvietimą, apie Juozą 
■negalvoju, sugriebiu juodos duo
nos kepalą, smarkiai parūkytos’ 
dešros, marinuotų silkių ir sku
bu namo: prieš išvažiuojant rei
kia perbėgti kambarius, prasi
skalbti, susižiūrėti sekančios sa
vaitės rūbus.

Kai sėdu į mašiną, laikrodis 
pabėgėjęs iki pusės trečios. Kol 
nuvažiuosiu, bus po trijų. Neno
romis mintys sukasi apie močiu
tės dantis: ką rasiu šį kartą jos ' 
burnoje? Gal vėl reikės apsi-j| 
mesti, kad nebijotų, nesijau-U 
dintų?

Mudviejų pažintis nėra sena, 
tjk nuo to laiko, kai anąmet par- į 
vežiau ją namo. Su Sutkuviene, ■! 
jos dukra, suartėjome dirbda- | 
mos automobilių fabrike, į kurį 
aš parėjau prieš porą gerų me- . 
tų. Susitikome pietų metu, ji 
mane retkarčiais pakviečia į var
dines, gitmadienius, per Kalėdas 
ir Velykas. Dažnai pasiskundžia

J

*

1729 South Halsted Street, Chicago

TeL 226-1344

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

.JKNIAPSIA fjR (XDtlAUSU 1. AIDO JIM O {STAIGA

su. HERMITAGE AVENUE
l‘«L 327-1741 — 1742

“Rū- 
le.pi- 
gera 
ypa'

viniais ir labai prašo mane, kad 
ją pakalbinčiau. Greičiausiai dėl 
to mane ir į svečius kviečia, nes ■ 
paprastai vedusios viengungių 
moterų nemėgsta matyti savo 
rate.

žiemą močiutė neišeina į lau
ką manęs sutikti, bet duris vis- 
vien pradaro. Įsileidžia Į vidų, 
užspaudžia atsarginį skląstuką 
ir apkabina, kaip kokį brangiau
sią svečią.

.— Tai seniai nesimatėm! — 
džiaugiasi manim, pasisodina 
ant lovos. Tuojau iš komodos iš
ima kelk ia skus.

(Bus daugiau)

SO CALIFORNIA 4VENIJI
telefonas 523-0440

vlOUEKNlSKUS VlR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

letef. 47S-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
A IRSTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Į 
i t

Valdyba ir Nariai
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Apdraustas perkraustymat 
is jviirię atstūmę. 

ANTANAS VILIMAS 
TeL 376-1882 arba 376-5996

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

Vedėja — Aldona Daulcus 
Telef.; 778-1543

Chicago, Illinois 60621 
TddL 778-5374

šeštadieniais ir sekmalieniais 
nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto. 
Stoties W0PA - 1490 AM 

transliuojamos iš musę studijoj 
Marquette Parke.

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TaL 925-8063

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

Visos laidos iš WCEV stotie*, 
banga 1450 AM.

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

2646 W. 71st Street Nuliūdę lieka:

Antanas Juodzevičius, draugai bei pažįstami

A5" “Lietuvos Aidai”
KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 

Proęr*mo* vedi | a

SU ŠVENTOMIS KALĖDOMIS VISUS 
SVEIKINA IR LAIMINGŲ NAUJŲ 

METŲ VISIEMS LINKI

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ NAMŲ 
SAVININKU BRIDGEPORTE

Sėdžiu kirpykloje po plaukų 
džiovintuvu. Mat, šeštadienis — 
pagrindinio apsitvarkymo ir ap
sivalymo' diena. Paimu šalia gu
lintį žurnalą, bet matau, kad jj 
varčiau praeitą savaitę, o nau
jesnio arti nėra, juos skaito 
anksčiau atėjusios klientės. Iš 
nuobodumo žiūriu kino filmų
skelbimus. Per visą puslapi at- ■ savo motinds įkyrėjusiais deja- 
cnuštas Jonas Travolta, naujau
sias atradimas, žiūri iš po pla
čiabrylės skrybėlės, užsėdęs 
brangų odinį balną. Tik tas bal
nas ne ant arklio' nugaros, .bet 
ant specialiai padaryto motoro, 
kuris mėto ir kraipo raitelį pa
našiai kaip -mustangas, o gal dar 
smarkiau. Travolta čia vaidina 
miestišką kaubojų ir jodinėja, 
mieste, pasilinksminimų salėje 
ant dirbtinio balno. Filmo apra
šymą skaičiau aną šeštadienį.
Mano plaukai jau išdžiūvę ir kir
pėjas mane veda į kitą kambarį.

Iš kirpyklos važiuoju į 
■ą”. šalia lietuvio gomurį 
nančio maisto gaminių, čia 
vieta susitikti pažįstamus,
tingai tokius, kurie tavęs pri
vengia. Taip man yra su Juozu 
Petkum. Išėjęs iš bažnyčios, 
dažniausiai jis kalbasi su vyrais, 
o į jų tarpą brautis nepatogu. 
Darbovietėje nesimatom, fabri
kas didelis, kur tu tenai laksty
si, kai laikas ribotas. Į lietuviš
kas pramogas jis manęs nekvie
čia, nors vakarėliuose, kai tik' 
užgrojat valsą, išveda, pašokdi
na, pajuokauja. Bet tai ir viskas. 
O jis gyvanašlis, mėlynakis, 
aukštas, lieknas, amžius man ir
gi kaip tik. Svarbiausia, jis man 
patinka; kai matau, negaliu nuo 
jo akių atplėšti. Dėl to atvažia
vus į “Rūtos” parduotuvę, išeiti 
neskubu. Vaikščioju tarp lenty
nų ir niekaip negaliu išsirinkti 
sardini ar kitokiu žuvelių. Pro- 
arpiais kalbinu pro šalį einan
čius pažįstamus. Čia niekas nesi
stebės, nors ir išiisą valandą iš- ; 
liūsi. Jei per lą laiką Juozas ne
pasirodo, susloju prie knygų
lentynos. Taip belaukdama per- k:o Brežnevas į šį banketą dar 
skaitau šeštą skyrių ką tik pa- Į nepakvietė.

PARTIJOS VADAI SVEI
KINO L. BREŽNEVĄ

MASKVA, Rusija. — Praeitą 
šeštadienį Maskvoje buvo pa
minėta Leonido Brežnevo 75 
metų amžiaus sukaktis. Krem- k 
•liuje buvo suruoštas puošnus;. 
■balius.

“Visa mūsų veikla vra parem- :- - | 
ta taikos veiksniais. Mes per tai- |j 
ką einame į laimėjimą”, — su- Į’ 
sirinkusiems pareiškė Brežne
vas. Jis yra įsitikinęs, kad susi
rinkusieji užmiršo, kaip Brežne
vas taikiai pasiuntė 100 tūkst 
Sovietų karių, šimtus tankų, j 
lėktuvų, sunkvežimių ir kitų ka
ro pabūklų.

L. Brežnevo sukaktuviniame . 
bankete dalyvavo Vengrijos ko
munistų partijos sekretorius Ja
nas Kadar,- Bulgarijos — Todor 
Žrbko’v, Rytų Vokiatijos — Erich 
Honecker, Čekoslovakijos — 
Gustav Husak, ir Rumunijos — 
Nicoiac Ceausescu.

Generolo Vaitiekaus Jaruzeis-

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 
TeL: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINE 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

KAZYS SNABAITIS
Mirė 1981 metų gruodžio mėn. 5 dieną ir palaidotas 

gruodžio 9 dieną šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Velionis Kazys Snabaitis negali atsidėkoti tiems, kurie 
suteikė jam paskutinį patarnavimą ir palydėjo jį į amžicy 
bės vielą, lodė! nies, atmindami jį ir apgailėdami jo mirtį, 
dėkojame draugams, atvykusioms į šermenis, atsiuntusienis 
gėlių, užpirkusivms mišias ir palydėjusiems į kapines.

Dėkojame kunigui CJxsler Agliui, kuris atlaikė pamal
das už jo sielą ir nulydėjo į kapines. Dėkojame laidotuvių 
direktoriui Jurgiui Rudminui už mandagų ir tvarkingą pa
tarnavimą. Dėkojame karstanešiams, nunešusiems jį į am
žinojo poilsio vietą, ir visiems laidotuvėse dalyvavusiems 
giminėms, draugams bei pažįstamiems. O Tau, mūsų myli
masis, sakoms: Ramiai ilsėkis šaltojdj žemelėj.

IP
i

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštės automobiliams pastatyti

*

i

AM6ULANSC 
PATARNAVIMAS

Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių

TURIM*

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICgi

2424 WEST 69th STREET KEpuPlic 7-1211
11U28 SOUTHWEST HMtHWA*, Fam. Hill., III 174-441*

TeL lArdj 7’1111

BUTKUS - VASARIS
TeL: OLympic M EMU

į
TeL: LATayett* 3-35 7J

TeL: YArd« 7-US8 -1131

1776 Broadway
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PETRAS BIELIŪNAS
«48 So. CALIFORNIA AVE.

GEORGE F. RUDAUNAS
7319 So. UTUANICA AVĖ.

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ PROGA SVEIKINAME 

GAUSIUS MŪSŲ KLUENTUS IR 
LINKIME GERIAUSIOS SĖKMĖS

PACKAGE EXPRESS AND TRAVEL AGENCY. INC.

So. HALSTED STREET



Chicagos Pensininkų sueiga
Gruodžio d. 2 vai. Saulių 

t dėjo rinkosi pern in ink d Į čiu 
metų paskutinį susirinkimą pa 
įklausyti Dainininkų būrelio 
programos ir pat.vaisinti kep 
tais- viščiukais su įvairuos pri<‘- 
Gaiš.

P i rm i n i n kas St. Va na p ū n a ?. 
sveikino g. u:> i susirinkusiu^. 
(Turėjo papildomai statyti stalu 
ir prinešti kė Ižių. Manau, kad 
buvo virš 250).

Prasidėjo meninė d. Ik. Pinui 
r u skambino ponia Vaii; kojuke- 
Pūrelis astuonių gražiai pasipuo
šusių ponių sudainavo šventinių 
giesmių ir dainų. Pati Variako- 
j:enė ir dar dvi ponios deklama
vo. Viena iš jų nupasakojo vely
kinius papročius ir įsisenėjusias 
Kalėdų tradicijas. Smuiku grojo 
p. Krolis.

Antroje dalv'e Dainininku bū- 
nlis atliko mažą vaidinimėlį su 
Kalėdų seneliu. Po to sugiedojo 
kalėdinių giesmių.

Scenoje puošni eglutė. Parūpi
no J. Skeivys, šiaudinukus pa
darė ir papuošė ponia Laučienė. 
Pabaigai paskaitė pusiau humo
ristini eilėraštį.

Pirmininkas St. Vanagūnas 
dėkojo Dainininkų būreliui, pia
nistei, smuikininkui. Kalėdų se
neliui. Publika plojo. Visi buvo-’ 
me sužavėti tokia nauja, origi
nalia programa.

Prieš 4 vai. prasidėjo pietūs.

SALE ENDS SATURDAY, DECEMBER 26th 
į AT ARCHER STORE ONLY

SALE EE ER & LEVERAGES NOT ICED — CASH & CARRY 
$ RIGHT RESERVED TO LIMIT QUANTITIES AND

J? CORRECT PRINTING ERRORS.
K PRICES SUBJECT TO STATE & COUNTY TAX WHERE APPLICABLE.

CUTD

SARK 
myr

7.50

a BRISTOL

CANADIAN
CLUB

6.59
750 M.L.

AMARETTO 
DI SARANNO

9.49 
750 M.L.

ft
< *

Gerbiami Naujicniečiai,

1
Hus

7 jj p 

REG. or DIET 
or

OLD STYLE
or MILLER LITE

24 
12-OZ. 
LOOSE 
CANS

šeimininkės su būreliu talkinin- 
k i; išnešiojo krepšeliuose kep
tus viščiukus su priedais- Po to 

kavutė >u pyragėliais.
Kelios poros pradėjo platinti 

]<,n < ,'os biladus. Sūdo vanota per 
IpO fantų. SUdui buvo apkrauti 
vėjingais Cntais. Loterijai va- 
'KauVo: St. Vanagūnas, Ig. Pet
rauskas ir Br. Erčius. Loterija 
’.žitęė ligi 5 vai.

Patiro.’o, mž. Variakojis su 
pianiste šventė 50 m. ve- 

dsbinį jubiliejų. Sveikinome ir 
□giedojom “Ilgiausių metų”, 

i'ologrufas darė nuotraukas.
Po v:sų iškilmių Į). Krolis pasi

ėmė akordeoną ir linksmino da- 
lyvius.

Rė kia pripažinti, kad po Šiau
du Sąjungos. Pensininkų S-ga 
zavG narių skaičiumi siekia apie 
400. Vasarą surengė nemažai iš
vykų, dar parengia subuvimus 
-u įdomiomis programomis, rūpi
nasi socialiniais* narių reikalais. 
Valdyba verta padėkos. j

Daviau apibendrintą vaizdą, 
nes dalyvavo daugiau reporterių, ‘ 
į c duos detalizuotą pranešimą.* * * :

P.S. Stankienės laidotuvių ap
rašyme yra įsibrovę netikslumų. ’ 
Vakare maldas sukalbėjo: kleb^ 
A. Zakarauskas, kan. V. Zaka
rauskas ir kun. V. iVlykolaitis. 
IŠ koplyčios palydėjo į bažnyčią, 
atlaikė gedulingas mišias, pasakė

CHRISTIAN
= BROS.
£ BRANDY

- B 750

SMIRNOFF 
VODKA

3.99
750 M.L.

SEAGRAM’S
| CROWN ROYAL

9.99
750 M.L.

pamokslą ir palydėjo į šv. Kazi
miero Lietuvių kapines kan. V 
kakarauskas, o ne kun. A. Zaka 
rauskas. AUiprašau.

K. Pnulūz.7

— A. Sederavičienė iš Omaha, 
Nebraska, rašo: “Siunčiu Nau
jienoms paremti čekį $30 sumo
je ir linkiu Jums ir visiems 
bendradarbiams geriausios sėk
mės’’. Nuoširdi padėka už nuo
latinę paramą.

— Juozas Biliūnas iš Redford 
T.W.P., Mich., atsiuntė 20 dol. 
Naujienoms paremti. Dėkui už 
paramą ir linkėjimus linksmų 
šv. Kalėdų ir laimingtu Naujų 
Melų.

— Kanadiškis J. Bersėnas iš 
Hamilton, Ont., atsiuntė 75 dol. 
čekį už prenumeratos pratęsi
mą. o likusius — Naujienoms 
paremti. Dėkojame už nuolatinę 
paramą.

— Jonas Puteikis iš Lemont, 
Ill., užmokėjo 1982 m. prenu
meratą ir pridėjo 15 dol. para
mą Naujienoms. Ačiū.

— J. Dambrauskas iš Mar
quette Parko atsiuntė 10 dol. už 
kalendorių ir Naujienoms pa
remti. Dėkojame.

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujųjų M*etų 
visiems mūsų klientams, draugams ir 

pažįstamiems linkiNERINGOS RESTORANAS
ALEKSANDRA BUIVYDIENĖ, Sav.

2632 West 71st St., Chicago, Ill. 60629 
Tel. 476-9026

P. žibūnas iš Marquette 
Parko, CJiicagoje, rašo’: “Siun- 
•■iu: s 15 už 1982 metų prenu- 
:n ratą, $10 kuklią paramą 
Naujienoms, ir $5 už 1982 m. 
kalendorių. Linksmų- Ž.emcs 
švenčių bei šviesių Naujųjų Me- 

’. Nuoširdi padėka už paramą 
iifiKė ] linus.

Teodora ir Juczas Lapins
kai sveikina visus gimines ir pa-; 
žįstam us su šv. Kalėdomis ir j 
linzi visiems laimingiausių Xau- j sj0 posėdžio nominacijos komi- 
jų Melų. (Ta proga aukojo Nau-|sjja patiekė kandidatų sąrašą, 
jienoms $20.) Bandėm statyti buvusį pir-mi-

— Antanas Marma iš Chicago, ninką J. Bacevičių, bet jis atsi- 
111., sveikina su šv. Kalėdomis-! sakė. Buvo atsisakęs ir kasinin- 
giniines, draugus, pažįstamus j kas p- Martinaitis ,bet vėliau su- 
bai visą Naujienų štabą, ir vi-J tiko būti renkamas. Sudaryta 
siems linki Dievo palaimos j-lbalsų skaitymo komisija: B. j

Metu. Klemka, p. Zaura, p. Birmanas. i 
J Apie 11 vai. vakaro paskelbė iš- 
i rinktos valdybos sastata. Kandi-

— Teko nugirsti, kad Town 
of Lake Švento Kryžiaus bažny
čia su salėmis ir mokykla per
leista meksikiečiams Viena puoš 
niausia lietuvių bažnyčių, kaina
vusi apie $1 milijonus, atiteko' 
svetimtaučiams. Senoji karta, 
mažai uždirbdama, įsigijo vieną 
gražiausių bažnyčių. Klebonas 
kun. Mykolaitis perkeltas j Mar
quette Parko šv. M. Marijos Gi
mimo parapiją. Dar keletą pa
rapijų turime. Neišbėgiokime!

— Dail. Mikas Šileikis sveiki- 
na^draugus, kolegas ir bičiulius 
stbsv. Kalėdomis ir Naujais 1982

laimingų Naujų T 982 
švenčių proga aukoja Naujie 
noms W dol.

Metais. Vietoj sveikinimo kor-1 
Į telių, skiria auką "Naujienų” pa-! 
; ramai.

— Stnsys ir Marija Neniškiai 
iš Brighton Parko, Chicagoje, | 

< sveikina savo draugus ir pažįs-1 
'tarnus Šv. Kalėdų ir Naujų Sic-' 
| tų proga su param Naujienoms

— Sveikinu su šv. Kalėdomis 
ir Naujais Metais Naujienas ir , 
visus gerus valios gimines bei ! 
draugus. Viktoras Galeckaj

i

^‘švenčių proga, Naujie
noms paremti, siunčiame 20 dol. 
čekį. Stasys ir Leokadija Juškė- 
nai”. Dėkojame Stasiui ir Leo
kadijai už nuolatinę parama.

— Gruodžio 18 d. suėjo treji 
{ metai, kai mirė dailininkas Teo

filius Petraitis. Palaidotas šv. 
Kaz.’miero Lietuvių kaipnėse 
1978 ni. gruodžio 21 d. Liko liū
dinti našlė Viktorija Petraiticnė, 
gyv. Marquette Parke.

Kaimynas

BACEVIČIUS PASITRAUKĖ 
Iš NAMŲ SAVININKŲ 

VADOVYBĖS
(Atkelta iš pirmo puslapio)

Pagaliau po gerokai užsitęsu- 

datų buvo 19. Renkama 16. Bu
vo slaptas balsavimas. Patiekti 
sąrašai.

Išrinkta naujai kadencijai ši I 
valdyba: O. Ankienė, J. Bagrl 
džius, B. Erčius, p. Gudauskas, į 
J. Jasiūnienė, adv. C, Kai, p. Ma-! 
tukas, D. Mackeliūnaitė, p. Mi-1 
kuzis, St. Patlaba, p. Stonkus, 
J. Skeivys, p. šidagis, p. Bražio- 
uis, P. Martinaitis ir J. Janušai- 
tis. Plojimu sveikinome nauja 
valdybą. Balsavo 71 asmenys.1 
šeši išbraukti.

Į kontrolės komisiją išrinkti: 
P. Ankus, Tg. Petrauskas, K. Po
vilaitis.

Iš Hot Springs yra atvykę
B. Bartkus. Pasisakė apie gyve
nimo sąlygas.

Susirinkime dalyvavo su sve
čiais virš 80 asmenų.

J. Bacevičius palinkėjo naujai 
valdybai sėkmės, reiškė visiems 
padėką ir pabaigai prašė pasi
vaišinti kavute.

Dalyvavo jauna pora McWay. 
Sveikino lietuv’škai. Abudu gy
vena niūcu rajone ir studijuoja 
lietuvių kalbą. P cjJme.

K. Bankus

PASIRUOŠIMAS 
KALĖDOMS

“Arti prie tavęs yra žodis, ta
vo burnoje ir tavo širdyje, tai 
yra tikėjimo žodis, kurį skelbia
me. Nes jei savo burna išpažinsi 
Jėzų esant Viešpatį ir savo šir
dimi tikėsi, kad Dievas Jį prikėlė 
iš numirusiųjų, tu būsi išgelbė
tas“ (Rom. 10:2,9).

Pasiklausykite šios ypatingos 
programos Kalėdų proga, kad 
asmeniškai p a s i džiaugtumėte 
TIKRĄJA DOVANA, šiandien 
8:45 vai. vak. radijo banga 1450 
AM per “Lietuvos Aidus“.

Sekmadienį 9 vai. ryto išgir
site per Sophie Barčus radiją 
‘Karalių Karaliaus gimtadienis”.

Parašykite mums, pareikalau
dami knygelės “Kaip užgimti iš 
naujo". Prisiusime dovanai. Mū 
sų adresas: Lithuanian Minis
tries, P.O. Box 321, Oak LaxxT., 
Ill. 00154.

Linksnių Kalėdų švenčių, lai 
mingų Naujų Metų! Linkiu jums 
viso geriausio ateinančių metų 
laikotarpyje, kad pasisektų nu
galėti visus Naujienų priešus.

Hemai, Žemi — P* r davimui 
RIAL ESTATE FOR SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS
JR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS. į 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J: . X ' |

MUTUAL FEDERAL SAVINGS ’
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, III. Tel. 847-7747 ;

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

* NOTAR1ATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie A vė. — 778-2233

REZIDENCINIU IR P AJAMINIŲ 
NAMŲ PARDAVIMAS.

INCOME TAX
INSURANCE NOTARY PUBLIC

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

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

a Statybai gražus sklypas - 
Marquette Parke.

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

i seniau imamais procentais.

VALDIS REALTY
2644 W. 69th St.

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

Prašom palikti savo telefono nu- 
- merį automatiniame aparate.

KAIP SUDAR0W 
TESTAMENTAI

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

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoj*.

“LIUCIJA”
Miko šileikio apsakymų 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 
autevių: 6729 So. Campbell 

Ave.. Chicago. IL 60629.

Jų yra daug, čia Įdedu menką 
ramstelį — Naujienų deskos 
reikalams dešimt dolerių ir $2 
kalendoriui. Labai apgailestau
ju. kad tik tiek galiu atsiųsti. 
Aš vis ta pati ligonė, kaip pir- 
imau sakiau. Be daktard — nei 
iš vietos.

Vėlinu jums viso gero, daug 
stiprybės prieš visus gečius ir 
kitus lokius.

Su pagarba —
A. Utakis

1981 m. gruodžio 16 d.
L ■■ - III ■ 0 ■
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lUmal, žemi — Fardevlawi 
RIAL BSTATB FOR SALI

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimu 
i Dirbu ir užmiesčiuose, grali, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTI!

4514 S. Talman Avė. 
Tek 927-3559

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

kams. Kreiptis:
X LAURAITIS 

4*45 So. ASHLAND AVI. 
Tel. 523-877S

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

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717

A.TVERAS •
Laikrodžiai ir brangenybė

Pardavimas ir Taisymas 
2544 Wwt S«Hh Stropi 
T»L REpublIc 7-1941 

V

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

* - -- 4

F. N EDAS, 4059 Archer Avtnue, 

Chicigo, III. 60632. Tel. YA 7-59W

__________ — ■ _________ — _______

/ . ■■■' ■■■■■■! ■■■ r—i i , J ; <

M. i j M X UI r

INCOME TAX SIRYIC1 * 
4259 S. Msplwoed. Tel. 254-745^ 
Teip pr! daromi vertime!, giminh 
IsfcvieHmel, pildomi pilietybei pre

tymai Ir Idtokl blanket

. ............ ....  -11 IB14 
AdVOKAtB*

GINTARAS P. ČEPĖNAS
Darbo valandoi: nuo 8 tiL ryt* 

it! 6 vat vale Šeštadieni nuo 
9 vai- ryto iki 12 vaL d. 

Ir pa£nl msitArima.
TU 776-5162 artra 776-5161

1649 Wė»t 63rd Str*ee4
Chle&ro, ID* 46629

CORNS?

— “Laisvosios Europos” radi
jas pradėjo siųsti žinias genero
lų pavergtai Lenkijai.

Tuesday, December 22, 1981




