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BEGINĄS NEPARODĖ REIKALINGOS 
IŠMINTIES, - SAKO PATYS ŽYDAI

BEN GURIONAS NUTILO, KAI JAV IR SOVIETŲ S GA 
ĮSPĖJO APIE SINAJAUS PAGROBIMĄ

JERUZALĖ, Izraelis. — Izrae- jis gali rasti pretekstą neduoti 
litai- nepatenkinti premjero Be
gins neapgalvotu purkštavimu 
pri.š JAV atstovą, — rašo Sun- 
Times reporteris Jay Bušinskis 
iš Izraelio.

Premjeras Beginąs sekmadie
nį pasikvietė JAV ambasadorių 
Samuel W. Lewis ir išliejo jam 
tulžį prieš Ameriką; kai pasta
roji pasmerkė Izraelį Jungtinių 
Tautų Saugumo Taryboje ' ir 

‘ prašė Izraelį panaikinti ■ nutari
mą, pripažįstantį Golano aukš
tumas prie Izraelio. Bet Beginą 
labiau užpykdė krašto apsaugos 
sekretoriaus pranešimas, kad 
“atidedamas strateginės sutar
ties su Izraeliu vykdymas”. Tai 
nereiškia, kad susitarimas būtų 
visai atšauktas ar panaikintas, 
bet tiktai jo vykdymas atide- 
damas. '■*■’•

Tuo tarpu Beginąs, dar neiš
klausęs visos ambasadoriaus

' Lewis kalbos, tuojau jam atsi
kirto, kad “strateginis susitari
mas” panaikintas, neegzistuoja.

Beginąs turėjo suvokti; žo
džių prasmės' skirtumą tarp 
“vykdymo^ sulaikymo” ir “sutar
ties panaikinimo’.- Sutarties Vyk- 

. dymas galėjo būti sulaikytas 
dienai arba savaitei,-bet po sa
vaitės: jis gali būti vėl atnaujin-. 
tas. Bet jeigu ji panaikinta, kaip 
pats. Beginąs pažymėjo, tai su
tartis jau neatnaujinama. Turint 
galvoje, kad strateginė sutartis 
įpareigojo JAV aprūpinti Izrae
lį moderniais, ginklais,* visiŠk'ai 
sutartį nutraukus, negali būti 
kalbos apie Amerikos ginklų ga
vimą. Jeigu norės ginklų, tai 
turės iš naujo viską Ty lėti,

Nepriklausomas žydų laikraš 
tis Harec pastebi, kad Ben Gu- 
rionas, patekęs panašion padė- 
tin, parodė -Jaugiau išminties 
negu Beginąs. Kada JAV ir So
vietų Sąjunga pasipriešino Si
najaus aneksijai, tai Ben Gurio- 
nas nutilo ir nieko nesakė.

Sinajaus strateginių pozicijų.
Ben Gurion, matydamas dvie

jų galingų valstybių pasiprieši
nimą'prieš Sinajaus pagrobimą, Į 
nutilo,, tuo laiku.Begįpas, nore-' 
damas sustiprinti savo pozicijas ' 

•derybose .su Saudi Arabija, gali 
neatšaukti savo ginkluotų.pajė
gų nuo' Sinajaus ateinančių me
tų balandžio mėnesį. Arabai! 

•įvairiai interpretuoja' Begino 
temperamento nesuvaldymą.

SALVADORE ĮVYKS 
SEIMO RINKIMAI

SAN SALVADOR, Salvadoras.
— Gerai apmokyti ir ginkluoti Į 
Kubos agentai, iš Nikaragvos įsi- i 
veržę į Salvadorą, vis sprogdina • 
elektros stulpus ir kenkia susi-1; 
siekimui, bet Salvadoro vyriau
sybė šiandien paskelbė,; kaį ąteį 
nančių"mėtų'%i^o mėnėšį- |yyW' 
seimo rinkimai konstitucijai -pa-1 
ruošti. ' \ '■

Tuo pačiu metu seimo nariai 
išrinks vyriausybę kraštui vai-1 
dyti. Dabartinė trijų asmenų j

‘ iehimta baigs savo darbą ir per
duos valdžios įstaigas naujai iš
rinkto seimo vyriausybei.

Rinkiminį įstatymą paruoša 
dabartinė vyriausybė. Buvo nu-1 
rodvta tvarka kandidatams, nu-!i 
rodytos taisyklės balsavimams j 
pravesti, balsams skaičiuoti ir 
steigiamojo seimo’ darbams at
likti. Bus sudaryta vyriausybė, 
o vėliau bus sudaryta komisija į 
konstitucijai paruošti. Juo grei- > 
eiau tairtms-padaryta, - tuo gref- i 
čiau pasibaigs kovos. ' j

I

vieloj.• Judėjoj gyventojų surašymas turėjo būti gimimo
Juozapas su Marija atvyko į Betliejų, kur prakartelėje

■ ; ,V . gimė Jėzus.

Egiptiečiai kitaip suprato 
Begino pyktį

Egipto' premjeras Mustafa 
- Chalid pirmadienį kalbėjosi su 
Jadot laikraščio korespondentu, 
kuriam pareiškė, jog toks griež
tas premjero Begino tonas buvo 
reikalingas artėjančioms dery
boms su Saudi Arabija.

Izraelis, pradėjęs pasitarimus 
su Sirija, gali nusavintas Golan 
aukštumas atiduoti Sirijai, bet

JĖZUITAS RUOŠĖ PER
VERSMĄ FILIPINUOSE

MANILA. — Filipinų vyriau
sybė paskelbė dokumentus, ro
dančius apie jėzuitų kunigo 
ruoštą perversmą Filipinuose, j

Dokumentų leidinys rodo', kad licija paskelbė, kad jau žinomi 
kun. Romeo Intergan, susidėjęs dviejų teroristų vardai, kurie 
su kitais, ruošė perversmą ^nu- pagrobė generolą James Dozier 

iš jo buto.

Generolo Dozier pagrobime 
dalyvavo 36 metu amžiaus Re
mo Panicelli. Visą dešimtmetį 
jis buvo italų pašto tarnautojas, 
bet susižavėjo komunistine veik 
la ir įsijungė į Raudonosios bri
gados eiles. Policija nustatė, kad 
Panicelli dalyvavo vieno polici
jos vado pagrobime. Vėliau tas 
policijos pareigūhas buvo nu
žudytas.

Antruoju Raudonosios briga
dos nariu buvo 25 motu amžiaus

Jau žinomi generolą Dozier pagrobusių 
dviejų teroristų vardai

AŠTUONI AMERIKOS AGENTAI PADEDA ITALAMS IEŠ
KOTI PASISLĖPUSU’S BAUD. BRIGADOS NARIUS

versti prezidentą Marcos, fali-; 
pinuose vyksta rinkimai. Gyven-. 
tojai gali nuversti prezidentą ’ 
rinkimų metu, nebalsuojant už 
esamą prezidentą, savo balsus 
atiduc’dant -naujam kandidatui.

Jėzuitas Intergan susidėjo su 
revoliucionieriais ir mokė gyven
tojus, kaip ginklus vartoti. Da
bar kunigas slaipstosi nuo fili
piniečių teismo.

PATARĖ KOVOTI PRIEŠ 
NETEISĖTĄ AGRESORIŲ

VATIKANO MIESTAS.— Po
piežius Jonas Paulius II, paskelb
damas krikščionims metinį tai
kos laišką, paminėjo, kad krikš- 

j čionys privalo būti ne tik pasi- 
ruošę, bet turi ir kovoti prieš 

i “neteisėtą agresorių”, jei nenori
■ netekti “laisvės ir gyvenimo”.
į Popiežius kalba bendrais bruo- 

į žais, dėsto principines mintis, 
; bet netaiko jų konkretiems alsi 
į likimams. Popiežiaus paruoštą 
; taikos pranešimą Vatikano spe- 
• cialistai tuojau savaip interpre- 
į tavo. Lenkai aiškino, kad popie- 
: žius parinktus savo žodžius tai 
i kė Lenkijos įvykiams. Tuojau 
1 lenkams buvo priminta, kad po- 
; plėšiaus laiškas buvo paruoštas 
. anksčiau, kai Lenkijoje niekas 
dar nežinojo, kad Lenkijos ka-

■ riai ruošė perversmą prieš Len- 
. kijos darbininkus ir jų organi-

zacijas.

ANTISEMITIZMAS 
PUNTA LENKIJOJ

VIEXA, Austrija.'—^‘ Praneši
mai iš Lenkijos sako, kad pra
eita savaitę antisemitizmas pa
sireiškė keliose Lenkijos vietose.

Simon Wiesenthal, kuris po 
40 metų vis dar gaudo nacius, 
tvirtina, kad Lenkijoje kariai 
paleido visą eile lapelių, kalban
čių prieš Solidarumo uniją 

. Platinami ir siuntinėjami lape- 

. liai sako, kad Lenkijos žydai su
organizavo Solidarumo uniją ir 
sukėlė paskutinių . dienų nėra 
mumus. Wiesenthal tvirtina, 
kad jo žinioje yra visa eilė bro
šiūrų ir lapelių, nukreiptų prieš 
žydus.

Wiesenthal tvirtina, kad prieš 
Lenkijos žydus nukreipti lape
liai siuntinėjami į Prancūziją ir 
Izraelį. Lapeliai daugiausia iš 
siunčiami iš Dancigo, kad gale- 

■ tų įtarti Solidarumo uniją, bet 
’ tie lapeliai yra sudaryti Lenki
joj karo stovį paskelbusių karių.

VERONA, Italija. — Italų po- studentas Antonio Savasta. Jis 
dalyvavo keliuose raudonosios 
brigados narių ruoštuose pasikė
sinimuose. Jis studijavo teise, 
bei -ebai^ė. K’

Kuri laika Savasta veikė Sar
dinijoje. Jis yra drąsus, šalta
kraujis žudikas. Yra pagrindo 
manyti, kad Savasta vadovavo 
generolo Dozier pagrobimui.

Generolo Dozier šeima 
grįžo namo

Generolas Dozier turėjo 
metu amžiaus žmona*

GENEROLAI NE TOKIE 
JAU GRIEŽTI

VARŠUVA. — Lenkijos gene
rolai, ištisą savaitę griežtais įsa
kymais valdę kraštą, jau pra
dėjo minkštinti griežtumą. Ka
riai jau nesikabinėja prie žmo
nių, pasirodžiusių gatvėse vėks- 
nėm valandom.

Kariai įsitikino, kad niekas ne
darys jokio perversmo prkš ka
riškių sudarytą vyriausybę.

— Artistė Hlizabefch Taylor,

VALENSA ATSISAKO KALBĖTI
SU LENKŲ GENEROLAIS

JARUZELSKIS PRAŠO TARPTAUTINĮ BANKA PASKOLINTI 
350 MILIJONŲ DOLERIŲ SKOLOMS MOKĖTI

VARŠUVA. — Lenkiją ir visą 
Vakarų Europą sukrėtė žinia, 
kad gen. Jaruzelskio vadovau
jami kariai praeitą savaitę laikė 
šaltyje tūkstančius suimtų len
kų darbininkų, kurie dabar pa
skubomis vežami į ligonines ir 
operuojami, siekiant sustabdyti 
didelio šalčio sukeltą gangreną.

Pačioje Lenkijoje eina įvai
riausi gandai apie suimtus dar
bininkų unijos narius. Pasakoja-1 
ma, kad suimta virš 42,000 Soli
darumo’ unijos vadų. Bandyta 
suimti galimai didesnį angliaka
sių skaičių, bet vyriausybė žino, 
kad suimtas angliakasys anglių 
nekasa. Kariį smogikai buvo 
pasiruošę leistis į kasyklas ir jė
ga priversti angliakasius keltis 
į viršų, bet patys kariai atsisa
kė vartoti prievartą prieš kasyk
lose esančius darbininkus. * Val-

• dzi^^sūėmė “didoką ^skaičių Soli
darumo unijos veikėjų, bet ne 
visus. Didoka jų dalis slapstosi, 
pateko į kasyklas ir prieišna^i 
su angliakasiais. Vyriausybė pa 
skelbė, kad streikas palaužtas, 
didelė darbininkų dauguma grį
žo į darbą, bet vyriausybė žinc. 
kad į dirbtuves nuėjusieji, nors 
streiką baigė, visvien nebedirb 
Nedirba, nes neturi maisto.

ROTA TIKRINA GUBER
NATORIAUS VEDYBAS

VATIKANO MIESTAS.— Ro
mos katalikų bažnyčia, jos aukš
čiausias teismas vedybų byloms 
spręsti Rc’ta susirūpino New 

| Yorko .gubernatoriaus Hugh L. 
Carey ir milijonierės Evange
line Gouletas vedybomis. Jeigu 
gubernatorius nebūtų katalikas, 
tai niekas jų vedybomis nesirū
pintų, bet dabar byla pateko į 
šv. Romos Rotą.
' Evangeline buvo čikagietė. Ji 
čia vertėsi Real Estate bizniu. 
Namų pirkimas ir pardavimas 
jai sekėsi, įstatymus ji žinojo ir 
padarė kelias dideles ir sėkmin
gas operacijas. Dirbdama Čika
goje, ji vedė. Ištekėjo net tris 
kartus. Praturtėjusi, ji susipa
žino su New Yorko gubernato
rium Carey. .,

Evangeline su gulierha toriu- 
ini gražai sugyveno, bet Romos 
Rc’ta visvizn nori išaiškinti, ar 
katalikas, kad ir gubernatorius, 
gali vesti išsituokusią.

— Itaių valdžia prašo gyven
tojus padėti surasti RamionJ- 
sios brigados pagrobtą JAV ge
nerolą James Dozier.

Lenkijos kalėjimai pilni, su
imtieji laikomi kariuomenės sto 
vykiose,' bet didelė suimtųjų 
dalis karių saugomi paprastos* 
palapinėse, žiemą paspaudė ša! 
čiai, suimtieji peršalo ir pradėjo 
sirgti. Tas peršalimas suimtųjų 
sukėlė dar didesnį pasipiktinimo 
lenkų generolų žiaurumu. Ji 
turėjo parūpinti ne lik užuovė 
ją nuo žiemos .šalčio ir sniego 
bet ir reikalingą šilumą.

Kariuomenės vadovybė atsiv. 
žė Lešeką Valensą netoli Vaišu 
vos. Apgyvendino kareivinėse 
Ten jam buvo saugiau, pagaliau 
ten buvo vilties su juo atsisės! 
ir pasitarti apie susidariusią po 
litinę ir ekonominę padėlį Len 
kijoje. Kariai buvo įsitikinę, kad 
Solidarumo unijos pirmininkas, 
turėjęs progos per savaitę apsi 
galvoti ir suprasti naujai susi 
dariusią padėlį, bus pasiruošę- 
su kariškiais Uirtis. Bet pirma-

— Trečiadieni aukso uncija 
kainavo $403

SKAITYTOJAMS, BIZNIERIAMS,
KALENDORĖLIS

Gruodžio 23: Viktorija, Vel- 
butas, žibutė, SkaTnbė, Vaitū- 
nas. Korė, Kentautas.

Saulė teka 7:11, leidžiasi 1:25.

Oras debesuotas, Šaltesnis, lis, 
gali snigti.

47
Judita šešerius metus išgyvenusi su sa- 

23 metų amžiaus sūnų Scotl ir nato'riumi John \V. \\ arner, ski- 
22 m. a. dukrą Cheryl.
Veroncfs namas, kuriame gyve- z^scių.

riasi. Nesako skyrybų prie-

no gen. Dozier šeima, dviejų 
_ . . TT 1 1 * T * * \T * IT '■! t ginkluotu policininku dabar sau-Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų | jamas dieną ir naktį, praeitą

c pirmadienį žmona su vaikais
grįžo į savo butą. Tuojau po pa
grobimo jie apsigyveno kareivi
nėse. Judita turėjo išpasakoti 
visą užpuolimo eigą ir bandė 
atpažinti užpuolikus iš jai pri- 

( statytų fotografijų. Italų valdžia 
sutraukė geriausius policiniu 
kus, kad galėtų atrasti įsibrdvė- 
liūs ir grobikus. 

T

PROFESIONALAMS, BENDRADARBIAMS IR

VISIEMS GEROS VALIOS ŽMONĖMS LINKI Prcz. R. Reaganas tvirtina, 
kad Sovietų vyriausybė pri
vertė lenkų karius paskelbti 

karo stovį Lenkijoje.

diznį Valensa griežtai atsisakė 
tartis. Jis nenori tartis nei su Ja' 
ruzelskiu, nei su kitais lenkų 
kariuomenės vadais, nes Jaru
zelskis aiškiai pasakė, jog Soli
darumo unija niekad ateityje 
neturės tų teisių, kokias turėjo 
paskutiniais mėnesiais.

Valensa pareiškė, kad su So
lidarumo unijos atstovais nėra 
ko tartis, jeigu jie jokios galios 
neturi ir neturės. Generolų tarpe 
kilo mintis Valensą išleisti iš ka* 
‘ėjimo, nes nėra prasmės jį sau
goti. je’gu jis nesutinka lartis. 
Bet karo vadai bijo, kad Valen
sai ko neatsitiktų, nes tada jo
kia kariuomenė nesuvaldylų k> 
voti pasiryžusių darbininkų. Ka^ 
riucmcnės vadovybė žino, kaJ 
Valensos įtaka dar yra didelė 
■enkų tarpe.

Be to, vyriausybę pagrobu
siems kariams reikai’ngi pini
gai Gen. Jaruzelskis kreipėsi j 
Farp.aut'nį banką, prašydamas 
350 milijonų dolerių paskolos. 
Pinigai r.ikalingi dar prieš me 
tų pabaigą. Vyriausybė kreipėsi 
į Vakarų Vokietijos vyriausybę 
paskolos. Vokiečiai sutiko pa
skolą aptvarkyti, bet j e reika
lauja, kad būtų baigtas karo sto
vis ir įvesta pastovi vyiiausybė. 
Lenkų valdžia vokiečiams dau- 
giaasia skolinga.

Lenkų generolą! r.orėių pra
de* i pas.tar mus ir rasti liūną 
streikui baigti, pradėti d^rba 
kasyklos? ir dirbtuvės?, nes jie 
mato, kad prievarta organizuo
tų Lenkijos darbininkų nesuval
dys. Lenkai negaus paskolos, 

j jeigu nebus sunormaiizuotas gv 
vemmas Pačioje Lenkijoje. Va
lensa suliktų tartis, j_i pirma 
jam leistų pasikalbėti su paleis
tais unijos vadais.
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Veiklos ryžtas ir ateities gaires
(A. Juškevičiaus, R. L. B. Tary 
bos Prezidiumo pirmininko kal
ba, pasakyti R. L. B. Tarybos ir 
Centro valdybos narių atstovų 
suvažiavime. įvykusiame 1981— 
XII— 12 d. Liet. Tautiniuose 
namuose).

a

Reorganizacinės Lietuvių Ben 
druomenės Tarybos vardu nuo 
širdžiai sveikinu Tarybos na
rius, atstovus, malonias viešnias 
ir svečius, atvykusius į šį reikš
mingą Tarybos narių ir atstovų 
7-ji suvažiavimą, peržvelgti mū
sų Bendruomenės praeitų metų 
veiklą, išsiaiškinti kilusius neaiš 
kumus. sustiprinti veiklos ryž 
to dvasią, išrinkti naują mūsų 
Bendruomenės vadovybę ir 
tiesti gaires ateities veiklai.

nu--

glėbį ir jų siekimą su- 
nutildyti Lietuvos lais.
veiksnius. VLIKą ii'

su

veikla, 
didelį 
meile

Mielos sesės, broliai i

Septyni metai tautos istorijoj 
nedidelis laiko tarpas, bet kiek 
tų metų būvyje Jūs esate atli
kę didelių, labai reikšmingų dar- 
b ų.kurie turi d idelės reikšmės 
mūsų išeivijos veikloje.

Jūs savo darbais ir savo veik
ia. sulauksiu jei ne visai, tai bent 
dalinai.pasirnet.-bendradarbiauto 
ių puolimų į Lietuvos okupuoto 
kruviną 
griauti, 
vinimo
ALTą.

Likimas Jus atsiuntė, tauta 
rpareigojo. rūpintis pavergto^ 
Lietuvos reikalais, ginti tauti
nius. demokratinius principus 
teisingumą, žmoniškumą ir
stabdyti bendradarbiautojų pra 
žūtingas paslaugas pavergti mū
sų tautai.

Jūs savo nepailstama 
pasišventimu išreiškiate 
savo tautini subrendimą,
ir ištikimybę savo tautai, tėvy
nei Lietuvai ir jos laisvė- idea
lui.

R. L. Bendruomenės veikla, 
oagrįsta Lietuviu Chartos nuo
statais. Jos veiklą, jos egzisten 

jaU pripažino VLIKo ii 
ALTo vadovybės ir veik visos 
lietuvių išeivijos organizacijos- 
JI savo nepailstama, pozityvia 
"eikh pilnai ir teisėtai įsipilie- 
Fino kitų lietuvių išeivijos orga
nizacijų tarpe.

R. L. Bendruomenė nėra nau
ja - jauna. Ji yra 1951 m. laukia 
čio mėn- 18 dieną įsteigtos New 
Yorke. Lietuviu Bendruomenės

tąsa. Ji vykdo Jos pradėtus dar
bus. ,

Lai šis suvažiavimas gaivina, 
stiprina mūsų dvasinius ryšius 
nu pavergtais mūsų broliais, se. 
sėmis.

Pavergtoji tauta laukia iš mū
sų ne tylėjimo ne bendradar
biavimo su Lietuvos okupantu, 
ne tupčįojimo. bet vieningos, 
ryžtingos, bekompromisinė vei
klos. kad greičiau priartinti mū
sų tėvų krašiv išslaisvinimą. 

i

Jūsų veikla, jūsų pasišventi
mas, tai šviesusis lietuviu išeivi- 
ios veiklos kelrodis, rodantis 
mūsų išeivijai teisingą, tiesų pa
vergtos Lietuvos ir mūsų tautos 
•aisvinimo ir lietuvybės išlaiky
mo kelią.

Lietuvos okupantas ir jo agen 
ai nepaleidžia mūsų išeivijos iš 
>avo “motiniškos*’ globos. Rodė 
qos agentai, talkininkaujant ben 
dradarbiautojams, tiltų statyto. 
;ams, brutaliai braunasi i mūsų 
išeivijos patriotines organizaci
jas ir visais būdais bei priemo
nėmis siekia mus suskaldyti ir 
palaužti mūsų tautinį atsparu
mą.

Tad, šių dienų padėtis įtaigoja 
mus dar stipriau budėti, veiks
mingiau dirbti, didesnio susi- 
klausimo. broliškos vienybės 
didesnės drausmės, gilesnės to
lerancijos. respekto ir pagarbos 

vieni kitiems.
Idėjinę kovą esame laimėję, 

bet R. L. Bendruomenės veikla, 
reikia suaktyvinti, plėsti.

Kam rūpi pavergtos mūsų 
tautos ir valstybės likimas, tas 
aoliai talkininkauja, remia Lie
tuvos laisvinimo veiksnių: VLI
Ko, ALTo ir BALFo veiklą.

Garbingai atlikime lietuvio iš
eivio tautinę, šventą pareigą.

Tebūnie šis suvažiavimas tau
tinio atsigaivinimo. vieningų 
darbų, vieningos veiklos, ryžte 
ir ištvermės šauklys.

Meilė savo tautai, jos laisvės 
ilgesiui, teuždega mūsų 
nauja ugnimi, naujiems 
bams, bei lietuviškam 
tui. Linkiu nepavargti ir
Isti sunkioje, bet šventoje pa 
vergtos tėvynės Lietuvos lais
vinimo kovoje.

ALTo pirmininko dr. K. Šidlausko 
sveikinimo kalba

(Kalba pasakyta JAV R. LB Tarybos narių ir atstovų
VII suvažiavime 1981 m. gruodžio 12 d. C.hicagoje)

širdis

nepa-

laisvinimo byla, atrodo, dabar 
[stovį geriąu, negu ji stevėjo 
prieš kelias dešimtis metų (gau- 

} sus plojimas). Todėl aš linkiu 
I suvažiavimuj darbingai apsyar- 
i styti visas problemas ir dar kar- 
t ąnoriu nuoširdžiai pasveikinti 

J jus Amerikos Lietuvių Tarybos 
i varau (gausus plojimas).

(Šią Kalbą užregordavo A. 
Pleskys).
JA/, reorganizacinės Lietuvių 

Leudruoinenes vaaovaujami 
organai
* t ♦

R. LB. Tarybos Prezidiumo ir 
Centro Valdybos narių įr atsto
vų suvažiavimas, įvykęs 1981 — 

. Nil----- slaptu aemokratiniu
, oaisavimu išrinko naujus vado
vaujamus organus sekančiai 
1981 — .1933 metų kadenci 
jak -

į JAV. R. LB darybos i'režiaru,- 
! man išrinkti šie asmenys; A.

J uškevičius, dr. V. Pliopiys, A.

Repšienė, A Tautginas ir kan. 
Vac. Zakarauskas,

JĄV. R. LB. Centro Valdybon 
išrinkti:

K. Čiurinskas, dr. V. Dargis, 
A Gabalienė, J- Juškevičiene, 
A Kačinskienė, J. Kreivėnas, 
D. Liepienė, dr. V. Šimaitis ir 
tnž. t. Tikuižis.

JAV. JĮ. LU. Kontrolės Komi- 
sijon išrinkti;

Ap. bkupas, St. Paulauskas, 
ir K. Povilaitis.

Naujai išrinktai R. LB. vado
vybei linkime sėkmingo ir 
naus darbo!

— “Neoobjektyvūs komentarai 
gali patarnauti okupantui”, Nau 
jienos, 1981—XII—9.

A. Svilonis šitaip rašo:

“Reikia pabrėžti ir tai, kad ne
gražu ir nekultūringa užgau
lioti sveikintoją, taip, kaip V« 
Ročiūnas savo raportuose pra^ 
vardžiavo R. LB-nės Prezidiu-

.(Draugas, VLIKo seimo aprašy-

t

1

i
tie minėjimai nuvertinti, ir ma- Į 
zose kolonijose jau neapsieina- j 
ma su vienu bendru minėjimu. į 
o ruošiami keli minėjimai, ir to- f 
kįu būdu, jų reikšmė sumažina- Į 
ma. Dabar, kai mes žvelgiame į J 
mūsų apylinkių ir kolonijų gy- j 
venimą, nežiūrint tų didžiųjų • 
pasirodymų, mes turime kon
statuoti kiek liūdnesnę padėtį.

Mūsų parapijos nyksta, 
; nėra

dar-

TAISOME KLAIDĄ

Taisau reporterio padarytą 
klaidą (Naujienos, 1981—Nil— 
15 d.)- į centro valdybą išrink
tųjų sąraše yra praleista Z. Juš- 
kevičienes pavarae ir klaidingai 
įrašyta J. Jasiūmenes pavarae.

Red.
L . 1

Sveikinimas

skauda širdį ir dėl to, kad VL1- 
Kas yra geruose santykiuose su 
R. LB, kuri jo nuomone, yra 
maža ir bereikšmė. Taip, ji to-

čiau, VLIKui ji atrodo kitaip. 
Tiesa, R. LB neskelbia narių 
skaičiaus, taip, kaip skaičiuoja, 
pasiremdami’balsuotojų skaičiu
mi V. Kutkaus,valdomos L. B- 
nės vadai. O balsutojų, iš tikrų
jų, yra labai nežymus skaičius. 
(Statistikos daviniai toki: J. A. 
Valstybėse yra šimtas tūkstan
čių organizuotų lietuvių. Ogi L 
B. po praeitų Tarybos rinkimų, 
neLpo'dviejų savaičių balsų skai 
čiavimo pasigyrė, kad balsavo 
astuoni tūkstančiai. Galvoje tu
rint,septintosi.os:^ąfybos suktus 
balsavimus, •sunku -ir šįkart, pa
tikėti, kad daviniai yra teisim

Kalėdų švenčių ir artėjančių Naujų 1982-ųjų metų proga 
sveikiname Reorganizacinės Lietuvių Bendruomenės apygar
dos, apylinkių vadovybes, aktyvius narius ir nares.

Pagarbiai prisimename brolius ir seses pavergtoje Tėvy
nėje, okupanto tremtinius, kankinius Sibire, kenčiančius 
kalėjimuose už religinius ii' tautinius įsitikinimus. Visus kvie
čiame nepalūžti dvasioje, neprarasti laisvės vilties.

Sveikiname okupuotos Lietuvos drąsiuosius pogrindžio 
veikėjus, Lietuvos laisvės kovotojus ii' linkime ryžto rytojui.

Sveikiname Vyriausio' Lietuvos Išlaisvinimo Komieto, 
Amerikos Lietuvių Tarybos, Bendro Amerikos Lietuvių šal
pos Fondo vadovybes ir jų veikėjus; Nepriklausomos Lietu
vos įgaliotinį St. Lozoraitį, Diplomatinę Tarnybą; visiems 
linkime sėkmės taip svarbiose ir atsakingose pareigose.

Tarpusavis sutarimas, vieningas darbas, ryžtas ir ištver
mė teguodžia ir stiprina pavergtuosius, tesuteikia vilties 
sulaukti Laisvės rytojaus.

REORGANIZACINĖS LIETUVIŲ BENDRUO
MENĖS VADOVYBĖ

“Gerbiamas pirm., gerbiamas 
prezidiume, suvažiavimo daly
viai ir dalyvės,

šį rytą man tenka maloni pri- 
vilegij a perduoti suvažiavimui 
Amerikos Lietuvių Tarybos ir 
Valdybos sveikinimus (gausus 
plojimas). Šia proga, aš norė
čiau padaryti porą, gal kiek kri
tiškų. pastabų, dėl Amerikos lie 
tuvių visuomeninio gyvenimo. į

JAV Lietuvių Bendruomenė,! kolonijos nyksta: nėra 
turiu galvoje senąją Bendruo- į vietinėse organizacijose, 
menę, pasidariusę ar bent pre. i kyĮa klausimas, ko<’“ 
tenduojančią i didele organiza- j Amerikos lietuviai i” ‘ 
ciją, pradėjusią" užsiiminėti di-Į Įėjo išlaikyti ta lietuviška žy
deliais darbais. Pradėjo ruošti Į venimą per 50 metu ar daugiau, 
didingas šokių šventes, dainų į o mes jau naujieji ateiviaį. | 

__ i po 30 
----- j. Man atrodo, kad tas se
nųjų lietuvių ateivių gyvenimas 
ir lietuviškoji veikla reiškėsi 
kiekvienoje kolonijoje, parapi- 

k id mums ; ;ose parapijinėse organizacijo- .
iaiks nuo ' se, Savo vietinėse įvairių centri- 

kur} nių organizacijų kuopose ir lo
kaliniuose klubuose, neturiu gal 
voj karčiamooj.bet įvairius susi- 
grupavimus visokiais parapiji- r 
niais, profesiniais ir kitokiais rei okupanto agentų vilkduobes ir 
r.a ais lietuviai bendradarbiavo savųjų pasimetėlių vedamą ben- 
ir tą lietuvišką gyvenimą palai- dradarbiavimo politiką, jų siekį 

avo sugriauti išeivijos politinius

kart jau buvo apsieita be sukty-

mūsų 
veiklos

Todėl 
kodėl senieji 

išeiviai ga.!

entes, išleidžiant šimtus tūk- baigiame subankrutinti 
Aančių dolerių ir tikintis, kad metu. 
mes lietuviai nustebinsime Ame 
Hką. Labai gaila, kad tos Ame
rikos mums nepavyko nustebin- 
“i. Nenoriu pasakyti, 
patiems irgi nereikia 
laiko dvasinio pakilimo 
mes gauname tokiuose dideliuo
se Vetuvių susitikimuose- Bet

Reorganizacine Liet. B-ne yra visų 
sąmoningų lietuvių Bendruomenė

(A. Svilonis gina R. Lietuvių Bendruomenės 
ir veiksnių pozicijas)

man rodos, kad tekį dvasios pa-
Linkiu, kad šis suvažiavimas kilimą mes turėtume gauti kiek-

f.. r*

būtų darbingas, našus ir sėkmin
gas

R 
fa

vienais metais, pirmoje eilėje 
Vasario 16 d. minėjimuose (gau
sus plojimas). Yra gaila, kadi

Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga

fa

F U C-

fa

fa

sveikiname mūsų veiksnius: VLIKą, ALTą ir BALFą. seses ir 
brolius pavergtoje Lietuvoje. R. Liet. B-nės narius bei pnjau
čiančius ir visus geros valios lietuvius.

Tegul užgimęs Kūdikėlis
pavergtai Tėvynei, o mums visiems, išsiblaškiusiems po 
;;:;saulĮ. laiką ir vienybę.

R. Lietuviu Bendruomenes Vadovybė

kalais lietuviai bendradarbiavo

Naujienų publicistas A. Svi- 
lonis atsidėjęs saugoja, gina Re
organizacinės L. Bendruome

nės ir išeivijos politinių veiksnių 
pozicijas: vykusiai demaskuoja

savųjų pasimetėlių vedamą ben-

kydavo gyvą.

Toliau, atrodo, buvo padary- 
[ ta klaida, kai buvo mestas šūkis, 

kad dabar viską atliks JAV Lie
tuvių Bendruomenė. Tokie lo
kalinės veiklos sambūriai, šalia 
Bendruomenės *arba kad ir be 
Bendruomenėės, jau atrodo ne
reikalingi.

Kai mes žvelgiame į politinį 
sektorių, tai turime pripažinti, 
kad nei ALTas. nei VLIKas ne- 
užsiiminėjo tokiais dideliais lie
tuvių pasirodymais; apart, kas 
penkti metai šaukiamus Ameri
kos lietuvių kongresus, kurie su 
traukdavo šimtyis lietuvių, ir { 
dabar tebesutraukia keletą šim
tų, kai mes juos rengiame kiek
vieną penkmetį. Kodėl tada tam 
politiniam sektoriui atrodo ge
riau. negu kad mūsų Bendruo
meniniame gy'venime. Man ro
dos. kad čia visą laiką buvo tas 
nuolatinis įtemptas darbas, tą 
Lietuvos laisvinimo bylą nuola
tos garsinant, ginant, tiek AL
To, tiek ir VLIKo veikloje. Jei
gu sakoma, kad politiniai veiks
niai neiilaisvlno Lietuvos per 
37 me tus,tai tiesa, bet turbūt 
niekas ir nesitikėjo to. Aš norė- 
u U -l I K-ld ta LiCtUVOS 1

Svi-veiksnius. Šiuo pagrindu A.
lonis Naujienų dienraštyje pur
to Draugo korespondent V. 
Ročiūną, kreivai ir grubiai ap
rašantį VLIKo seimą Clevelan- 
de, įvykusį š. m. lapkričio mėn. 
Jam taikliai atkerta ir už Reorl 
ganizacinės L. Bendruomenės 
žeminimą bei niekinimą. (A. S

stūmus iš L. Bendruomenės vi
sus kitaminčius, joje liko tik 
vienos fronto bičiulių ideologijos 

žmonės, ar jų akli pasekėjai, 
tad jau neliko prasmės pačius 
save apgaudinėti. Bet irgi, ką 
tai reiškia tie aštuoni tūkstan
čiai, palyginus su visu šimtu 
tūkstančių organizuotų lietu
vių?! Tai tik mažas lašas jūroje. 
Aiškiai tariant, LB apjungė tik 
JAV lietuvių mažumą, ir, dau
gumoje, vienos ideologinės sro
vės žmones. Tad kaipo , tokia 
LB neturi nei moralinės, nei ju-’ 
ridinės teisės kalbėti, veikti vi
sų lietuvių vardu. Betgi, nežiū
rint šios realybės LB vadai ir 
vadukai visai nesiskaito su šiuo 
faktu ir savo užgožtoje spaudo
je netiesą pristato už tiesą ir vi
sus kitus niekindami, šmeižda
mi. braunasi į priekį ir kalba, 
veikia visų Amerikos lietuvių 
vardu. Tai baisi nelaimė! Tylė
ti — reiškštų pritarimą jų skel
biamai netiesai. Tad tylėti nega
lima. Reikia atsakyti, bent reL

(Nukelta į trečią puslapį)
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KALĖDŲ ŠVENČIŲ PROGA

sveikiname narius ir visus Marquette Parko lietuvius 
ir linkime, kad 1982 metai būtų džiaugsmo 

ir laimės metai.

R. Liet. B-nės Marquette 
apylinkės valdyba

A



I
LEIDĖJAS-J.A.V. LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS CENTRO VALDYBA

ST. PETERSBURG, FLA

' (Atkelta iš antro' puslapio)

karčiais nurodyti tiesą, apsigin- Lietuvai vaduoti tegali tik 
ti. Red.).

Reorganizacinė LB. remiasi 
Uis, kisrie negriauna Lietuvos* 
laisvinžmo veiksnių ir nenieki-J 
na jų vadovų; kurie žino, kad 
nereikia su okupantu bendrau-1 
ti, o tik kovoti. O tokių yra dar 
nesuskaitomas skaičius. Paga
nau, VLIKui svarbu, kad R. LB- 
jį remia, nepaisant, kad ji ir bū
tų maža. Jam svarbu,, kad josi spauda, televizija? 
nariai yru - sąmoningi lietuviai. 
Tuo noriir pasakyti, kad R. LB- 
nė remiasi ne tiek skaičiumi, 
kiek sąmoningais lietuviais, ku
rie veda žiūtbūtinę kovą prieš 
tups, kurie stato: tiltus su oku
pantų bendradarbiauja?’

Straipsnno eigoje, rašydamas 
sutartino darbo reikalu, A. S. ši- 
laip^rašo: )

“Todėl, kalbant apie vienybės 
. reikalingum ą, reikia pasakyti, 
kad kol LB priešakyje neatsi
ras tokie asmenys, kuriems ne
rūpės asmeniškos ambicijos, 
bendradarbiavimas su akupan- 
tu, d tik vienybė ir veiklos pa- 
dala, tol negalima kalbėti apie 
bet’, kokią bendram darbui vie- 
llybę’L Ą. -Svilonis aiškiai ir lo
giškai pasisako ir prieš kita
taučių kompanijos samdymą Lie 
tuvos laisvinimo reikalui: 
Į “Pavergtos Idetuvos bylos 
perleidimas svetimtaučių komer 
cinei firmai yra gėda visai išei
vijai, sakyčiau — skandalas. Juk 
tai yra pagaliau ir labai pavo 
jinga, nes tą firmą gali pasam
dyti ir Maskva, ir jai teikti infor 
tnacvų, kaip Lietuva pati Mask
vos .malddavo ją priglausti sa
vo globon. Ir tokia galimybė re
ali, nes Maskva turi daug dau
giau’ dolerių minėtai firmai pa
samdyti, negu frontininkai pa
jėgs iš visuomenės surinkti tūk
stantinių. Mano nuomone, rem
ti ir kalbėti apie tokį naują būdą

tie, 
kurie yra praradę atsakomybės 
pajautimą prieš tautą. Sąmonin
gi išeivijos lietuviai tokiu jų nai 
\um»i stebisi. Kažin ar jų tauta 
nepa^m^rks?

Argi mes neturime Veiksnių. 
Diplomatinės T.arnybos, argi 
mes neturime lietuvių daktarų, 
teisininkų, kurie už tas pinigų 
sumas galėtų pasinaudoti vieša

Šitaip A. Svilonis. giliau tau
tinės atsakomybės pajautimu, 
principiniai apžvelgia kitataučių 
kompjtnijos sdmdymo reikalą ir 
patiekia loginę išvadą, kad kita
taučių kompanijos samdymas 
yra labai pavojingas politinis 
reikalas. Prie šių A. Svilonio lo
giškų išvadų tenka tik tiek pri
dėti, jog kitataučių kompanijos 
samdymas Lietuvos laisvinimo 
reikalu yra ne kas kita, kaip dar 
ivenas suktas okupanto agentų 
mėginimas savųjų pastangomis 
griauti Veiksnius.

Belieka tik Praamžių prašyti, 
kad jis apšviestų mūsiškius, pa
kliuvusius į politinius klystke
lius, kad jie suprastų savo poli
tines klaidas, vedant tarpusavy
je eakią kovą kuri daro žalą ne 
tik išeivijai, bet ir visai tautai, 
nes tai naudinga tik okupantui; 
kad anie rimtai pažiūrėtų į rei
kalą visiems kartu einant kovo
je prieš okupantą. Ko pakarto
tinai prašo ir išeivijos Lietuvos 
pogrindžio veikėjai. Praamžiau, 
palaimink išeivijos veikėjus, ap
šviesk jų protus savo išminties 
didėiąja galia!

A A. Beržienė.

S Jeigu žmogus būtų 
gobšus, kaip voras, tai jis 
dien suvalgytų du jaučius, 
lika avių, dešimt kiaulių ir ke
turias statines žuvų.

toks 
kas- 
dvv-

R. VILIAUS

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

tokiu adresu:
? Naujlėrios, 1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608

SIUNTINIAI Į LIETUVA
. MAISTAS b' EUROPOS SANDĖLIŲ ' '

2603 West 69th St., Chicago, HI 60629 * TeL 925-2787.

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių,

MARU A NOREIKIENi
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1 Sibiro tremtinio kūryba
KALĖDŲ NAKTIS

Ir vėl naktis, tyli naktis žvaigždėta, 
Virš žemės protėvių brangios.
Ir vėl kolom
Keliuos ilgite

Ir vėl naktis,
Aplink taiga, 
Sniege ir vėl
Takai, kurių

Mes einame,

s, slenkančios iš lėto
s, kelionės nebaigtos.

juoda naktis Kalėdų, 
sustingusi, rūsti.
giliai įmintos pėdos, 
šiaurys neužpuslys.

klampojanie pusnynais 
kasdieną prie namų.

Ir vėl varpai prie Nemuno — tėvynėj 
Vėl aidas jų gyventi šaukia mus.

Lietuves Kariuomenės
, . šventės minėjimas
Romo Kalantos šaulių kuo

pa, kiekvienais,metais suorga
nizuoja Lietuvos Kariuomenės 
atkūrimo minėjimą.

šiais metais lapkričio mėn.
22 d. už visus žuvusius karius* 
partizanus, šaulius, buvo atna
šaujamos šv. Mišios šv. Var
do bažnyčioje Gulforte.

Šauliai taip pat kviesti. Jū
ros šauliai ir Vyčiai dalyvavo 
su vėliavomis pamaldose. Di
delis skaičius moterų šaulių 
buvo pasipuošusios tautiniais 
rūbais, kurie suteikė šventei 
iškilmingumo.

kariui Lietuvoje.
. Tucm minėimas buvo ir 
| baigtas. P-kas Gudonis, padė- 
i kojos dail. J. Juodžiui už taiLapkričio 24 d. Lietuvių

klubo salėje vyko rmnėjimas. (jjenaį pritaikintos scenos de- 
’ koracijas, visus programos da

lyvius ir skaitlingai susirinku- 
I šią 

pravedė k-pos yOs

O tėviške mana, kokia g’aži tu!
Matau tamsias
Saulėtekius tavuos
Ir

Ir
Ir

avų naktų skaras, • 
is auksu nudažytus 

vakaro užgęstančias žaras.

vieškeliai balti, ir baltos eglių šakos, 
apsnigti žirgeliai ant stogų, 
į pakalnę prie šaltinio takas,

Ir išrašytos gėlės ant langu.

Mes einame, klampojome pusnynais, 
Artyn ,artyn vis skubam, klupdami.
Ir gaudžia vėl varpai toli tėvynėj,' 

žemei skelbdami.Ramv.

A- Kučys, Varpo redaktorius, 
skaitė paskaitą tema — Vieny- 

.bė idėjų konflikte, R. LB-r.ės su 
važiavime, įvykusiame š. m. 
gruodžio mėn. 12 d., Liet. Tauti- 
niuose namuose. A. Kučys, aka
deminiu pajėgumu, principiniai 
apžvelgė išeivijos turimų skir
tingų idėjų konfliktą. Paskaiti
ninkas, tarsi būtų pačiu žibintu 
nušvietęs tarpusavio trintis. (Pa 
skaitininkas buvo net kelis kar- 

,tus auditorijos pertrauktas skar 
džiu ir ilgu plojimu).

Suvažiavimas čia pat paprašė 
R. LB. vadovybę A. Kučio pa
skaitą išleisti atskiru leidiniu ir 
ją plačiai visuomenei paskleisti 
Prelegentui sutikus, suvažiavi 
mo dalyviai kaip mat suaukojo 
apie keturis šimtus dolerių šios 
A. Kučio paskaitos išleidimui, 
Teisininkas A. Balčiūnas .pirma
sis pakloojo šimtinę, A. Repšie
nė — $50, Visų aukotojų pavar
dės bus išvardintos leidinyje-

i

1
I
1 I
]

zidiumah, ėjo pirmininko parei
gas, inž. St. Surentas suvažia' 
vimą sveikino Rockfordo ALTo 
skyr. vardu, pareiškė nuošir
džius linkėjimus Reorganizaci
nei LB-nei veikti, plėstis. Rut
kauskas — apylinkės pirm., pa* 
skeivinęs suvažiavimą, dar įtei
kė ir du šimtus dol. centro ©or
ganams, į iždą. Atvyko ir P 
Šernas.

Tenka maloniai pastebėti, jog 
rockfordiečiai yra labai parei
gingi ir draugiški, už ką visų 
mylimi ir visur laukiami.

CICERO, ILLINOIS

Cicero Liįe reporteris St. ir Ir.
Pranckevičių šeimoje

Irutė Pranckevičienė, savo 
dukros studentės .Danutės talkiu 
narna, priėmė į šeimą atsilan
kiusius Sicero Liįe laikraščio 
reporterius ir juos informavo

® Ig. Petrauskas ir Z. Juške. 
vičienė yra suvažiavimo įgalio-t) 
praktiškai išleisti A. Kučio skai
tytą paskaitą L. L.B. suvažiavi* 
me. Jie ir deda pastangas, kad į 
paskaita butų nedelsiant at^au- Lietuviu Kūčių tradicijas, 
sdinta ir kuo plačiau išeivijoje] 
paskleista.

® A. Kačinskas, R. LB. Tary-j Įr visų lietuvių stipriai puoselė- 
bos C. V. narių .atstovai suvažia
vime, nominacijos komisijos pir
mininkas, padėjo daug pastangų 
ir parodė nemažo sugebėjimo 
renkant tinkamus asmenis į va
dovybę. Šiuo reikalu buvo nuj 
vykęs net-ir į Rockfordą.

Papasakojo apie pavergtos Lie
tuvos žmonių vargus, jų nedalią

> SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

/ MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
. 2501 W. 69th St, Chicago, DL 60629 ♦ TeL 925-2737

v. valanTinas
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Rockįordo veikėjai Reorgani
zacinės LB suvažiavime

Rackfordo Reorganizacinės L. 
B. darbuotojai atvyko į Tarybos 
Prezidiumo ir C. V-bos atstovų, 
narių suvažiavimą, ir i jį įnešė 
sveikintiną įnašą. Dr. V. Pliop- 
lys buvo pakviestas darbo pre'

jamą laisvės viltį.
Laikraščio reporteriams, besi

domintiems lietuvių gyvenimu, 
lietuvių kalėdinėmis tradicijo
mis, ponia Irena Pranckevičienė 
ir jos duktė Danutė plačiai pa
pasakojo apie lietuvių kalėdines 
.tradicijos nuo pagonybės meto. 
Išvardino tradicinius kūčių val
gius ir čia pat jais svečius pavai
šino. Atsilankiusieji svečiai val- 
_gė, gardžiavosi ir gyrė. lietuviš
ko skonio maistą. Reporterei’ 
prašant, ponia Pranckevičienė 

Jai davė ir kelis kūčių vakarie
nės valgių receptus. Foto repor
teris padarė ir daug nuotraukų: 
L Pr-nės šiaudinukų darbo 
demonstraciją, išdėstytų * valgių 
ir šeimos džiaugsmui — jau pa
statytos, meniškais tautiniais or
namentais papuoštos eglutės 
nuotrauką.

Išeidami reporteriai pakarto
tinai dėkojo šeimininkams už 
tautinę informaciją ir už lietu
viškai nuoširdžias vaišes. Repor
terių teigimu, šio įvykio repor
tažas ir nuotraukos bus patal
pintos Cicero Liįe laikraštyje, 
prieškalėdiniame numeryje, šią 
savaitę.

[MINGU NAUJŲJŲ METŲ 
VISIEMS LIETUVIAMS
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SLA PILDOMOSIOS TARYBOS IŽDO GLOBĖJA 
CHICAGO. ILLINOIS

Scena minėjimui labai jspū-! 
dingai ir gražiai paruošė dail. 
J. Juodis.

Minėjimą 
p-kas A. Gudonis, pakviesda-j 
mas šaulius įnešti vėliavas. Po, 
to sugiedoti Amerikos ir Lie
tuvos himnai. Majoras L. Vir
bickas pakviestas uždegė žva
kę prie Nežinomo Kareivio ka
po. Kun. J. Gasiūnas sukalbė
jo invokaciją, sujungdamas ti
kėjimą ir tėvynės meilę savo 
Tautai plačiai nušviesdamas 
minėjimo reikšmę. Pirm. A. 
•Gudonis, padarydamas įvadą 
minėjimui, kalbėjo bendrai 
apie Kariuomenės šventę. Pa
kviestas pagrindinis kalbėtojas 
kapitonas B. Mikelevičius pa
sakė, kad tikras Lietuvos ka
riuomenės atkūrimas Įvyko 
1918 m. lapkr. 23 dieną. Tu
rėta daug sunkumų. Pradžioje 
teko kovoti su visokiais suki
lėliais ir tuo laiku žuvo daug 
kareivių ir partizanų? Toliau 
kalbėdamas apie kariuomenės 
veiklą, apgailestavo, kad Lie
tuvos kariai nieko negalėjo da
ryti rusams užėmus mūsų 
vvr«o-

publika, pakvietė prie ka- 
ir pyragaičių.

Emilija Grušienė

tė

Po to, VLIKo. p-kas dr. 
Bobelis pasveikino šaulius 
ganizatorius, pare ikšdamas, 
kad vieningai dirbdami visi 
greičiau padėsime Lietuvos 
vadavimo reikalams.

Meninę dalį atliko solistės — 
p. Armonienė, nesenai atvyku
si iš Lietuvos, ir buvusi Lie
tuvos solistė A. Kalvaitytė 
— Vilbasienė. Akompanavo 
muzikas P. Armpnas. Vytau
tas Navickas, gimęs Amerikoj, 
labai įspūdingai ir jautriai pa
deklamavo savo sukurtą eilė
raštį, kuris skirtas partizanui

or

Atsiųsta paminėti i
Lietuviu Dienu žurnalas, skir

tas lapkričio mėnesiui, jau iš
siuntinėtas.

šis “Lietuvių Dienų” nume
ris skirtas poetui Kaziuj Bra- 
dūnui pagerbti. Alė Rūta trum
pai sumini poeto jaunystę, kun. 
J. Prunskis, peržvelgęs poetų 
kūrybą, pradeda pokalbį su lau
reatu.

J. Lininio novelė “Seklys”, 
A. Gustaičio' žinios iš Holyvu- 
do, (filmų, žvaigždė Marsha Ma-; 
son lietuv-į'—s kilmės). ', •

Angliškame skyriuje: Vogimai’ 
Lietuvos bažnnyčiose, Lietuviai 
susirūpinę nnaujais vyskupais, 
Baltų veikla, L. Gliaudos “SkroJ 
dim as”.

“Lietuvių Dienas" leidžia’. 
Antanas F. Skirias, 4364 Sun
set Boulevard, Los Angeles, CA' 
90029. Prenumeratos kaina: $18; 
Kanadoje — 20 dol.
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Pagal Maskvos planą
Po antrojo Pasaulinio Karo atkilusi naujoji lietu

vių išeivija rado čia, Amerikoje, gražias lietuvių tra
dicijas.

Nauja išeivių banga, pabėgusi nuo komunistinio te
roro, rado čia visų patriotinių organizacijų, vieningai, 
gerai suorganizuotą Lietuvai laisvinti organą, vadina
mą Amerikos lietuvių taryba, ALTą. Radome ir kitą 
gerai sutvarkytą organizaciją, skirtą šalpos darbui, 
BALFą, kurio tikslas buvo šelpti mus, kol dar buvo
me Vokietijos stovyklose. Šios organizacijos turėjo jau 
savo tradicijas. ALTas iškilmingai minėdavo Vasario 
16 dieną, ir šią dieną rinkdavo aukas Lietuvos laisvini
mo bylai'vesti. BALFas, rudenį turėdavo savo, taip vadi
namas, TAG days,, rinkimui aukų karo pabėgėliams 
šelpti. -... i ..

Ir darbo vaisiai buvo geri. ALTas iškovojo 
Washingtone, kad mus, pabaltiečius, neskaitytų Sovie
tų Sąjungos piliečiais ir kad neišvežtų mus į Sibirą. 
Pasirūpino ne tik, kad mus apsaugotų nuo Sibiro, bet 
kad mus dar veltui pervežtų i Ameriką. Ir mes, naujie
ji ateiviai, greitai Į tą jų darbą įsijungėme ir tęsėme tas 
jų tradicijas. Būdavo malonu matyti, visi lietuviai, (iš
skyras tik prokomunistinės Vilnies narius) sueidavome 
Į vieną salę paminėti, pagerbti tą mums brangią dieną 
ir ta proga, pagal savo išgales, paaukoti Lietuvos lais
vinimo reikalams. Tos gražios tradicijos tęsėsi gal 
10 metų.

žinoma, kad tas nepatiko okupantui, nes ALTo dė
ka, Amerikos vyriausybė padaro okupantui nemalonius 
pareiškimus ir kongresas priima juos smerkiančias re
zoliucijas. Okupanto agentai nuosekliai pradėjo ieškoti 
sau pataikūnų — talkininkų, kurie pradėtų griauti tą 
ALTo darbą. Agentas Kazakevičius, asmeniškai apsilan
kydamas naujosios bajorijos rezidencijose, gen. Petro
nis-duodamas nemokamas atostogas Vilniuje, surado 
sau talkininkų, bendradarbių, valdyti trokštančių asme
nų. Šie ir pradėjo pilti Draugo dienraštyje straipsnius, 
rmkreintus nrieš ALTa ir VLIKą. Ypatingai ta akcijanukreiptus prieš ALTą ir VLIKą. Ypatingai 
prasideda prieš Vasario 16 dienos minėjimą.

Pagal okupanto planą, okup. Lietuvoje, prieš iš-

Andrius Mironas

(Tęsinys)

siunčiant agitatorius u akcija pradedama vieno iš va
dų iškilmingu pareiškimu apie tos akcijos reikšmę ir 
kaip ji .turi būti pravedama. O čia tą akciją prieš lais
vinimo veiksnius pradeda Draugo red. Kviklys. Po to, 
beveik kąs dieną Ęrajigo puslapiuose pasirodo įvairūs 
straipsniai, nįękįnantieji ĄLTą ir jo vadus. Ar ne reik
tų pagalvoti, kodėl? Kol Draugo redaktoriumi buvo pa
triotas L. Sįmųtįs, tpkie straipsniai nepasirodydavo 
Draugo puslapiuose?

Atrodo, kad mūsų agitatoriams yra nurodytas lai
kas, kada pradėti akciją prieš ALTą ir VLIKą. Į9§0 me
tais Kviklys tą akciją pradėjo sausio mėn. 16 dieną sa
vo vedamuoju Drauge. Manyta, kad vieno mėnesio už
teks sutrugdyti ALTui Vasario 16 minėjimą ir kad žmo
nės laisvinimo reikalams neaukos. Tos jų pastaugęs ne
davė lauktų vaisių. 1981 metais Vasario 16 dienos mi-. 
nėjime buvo pilna Marijos salė ir suaukota aukų dau
giau, negu praeitais metais. 9

Manau, kad mūsų agitatoriai užtai gavo velnių, ir- 
liepta agitaciją pradėti ankščiau. Todėl, prieš 1982 me
tų minėjimą, ta akcija jau pradedama daug ankščiau. 
Jau š. m. gruodžio mėn. 17 d., kaip paprastai, tą akciją 
pradeda Draugo redaktorius Kviklys, vedamuoju Drau
ge. Matome, kad okup. talkininkai mūsų agitatoriams 
paskyrė darbo dviem mėnesiams, nes vieno mėnesio, kaip
1981 metais, neužteko. '

Yra nusistovėjusi tradicija, kad Vasario 16 dienos 
minėjimas, vienoje apylinkėje rengiamas tik vienas. Ta
da daugiau žmonių susirenka ir iškilmingesnė nuotai
ka gaunasi. Į minėjimus pakviečiami svetimtaučiai ir 
jiems yra didesnis Įspūdis, kad pilna didelė salė. Tą su
pranta ir okupanto agentai. Nurodė,' kad reikia skal
dyti Į minėjimą einančių žmonių skaičių, rengiant tuo 
pačiu laiku mažus minėjimus.

.Chicagoje Vasario 16 dienos minėjimus, kaip tra
dicija, visada ruošia vien Chicagos ALTo skyrius. Ir
1982 metams tai šventei ruošti Chicagos ALTo skyrius 
yra pasiruošęs. Niekam nei i galvą neatėjo, kad mažos 
grupelės švęstų atskirai.

Atrodo, kad pagal .tą pati pataikūnų planą, LB 
Marquette Parko apylinkės valdyba nutarė sumenkinti 
ALTo rengiamą minėjimą. Sugalvotas naujas būdas pa
kenkti ALTui. Tai dar vienas okupanto laimėjimas. 
Nuo pat Bendruomenės įsteigimo, Marquette Parke, ne
reikėjo ir nebuvo dviejų Vasario 16 dienos minėjimų. 
Kodėl, būtent, šiemet tai valdybai prireikė ruošti atski
rą minėjimą. Kodėl ta LB Marquette Parko apyl. val
dyba to minėjimo nerengia vieną savaitę po ALTos mi
nėjimo? Aišku kodėl. Tada toks minėjimas nustotų sa
vo paskirties, nebeatitrauktų žmonių iš ALTo minėji
mo ir nesumažintų aukų laisvinimo reikalams.

Tik gerai organizuota grupė gali taip sistemingai, 
kas met, niekinti, kovoti prieš Lietuvos laisvinimo veiks
nius. Manau, kad laikas jau būtų atkreipti dėmesį Į tai, 
kas tą grupę organizuoja, kas ją finansuoja ir kokie 
tos grupės tikslai.

Matome, kad ne veltui agentas Kazakevičius du 
mėnesius svečiavosi mūsų naujosios bajorijos reziden
cijose ir gen. Petronis vaišino bendruomenės dukras 
Vilniuje.

Ignas Petrauskas

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI

ĄLTo informacinis susirinkimas
Si. Petersburg© ALTo sky- j priorimą ALTo veiklai, džiau- 

riajus informacinis susirinkimas > gėsi ALTo ir VLIKo nuoširdžiu 
Įvyko gruodžio 2 d. 3 vai. Lie- bendradarbiavimu.
tuviy klubo patalpose. Susirin- VLIKo pirmininkas dr. K. Bo- į 
kinia pradėjo ir jam pirminio- beljs padarė plačios apimties 
kavo skyriaus pirmininkas inž.
A. Šukys.

Pirmininkauj antis i š s a miai 
pranešė apie Amerikos Lietuviu 
Tarybos suvažiavimą, Įvykusį 
spalio 17 dieną Lietuvių Tauti
niuose namuose, Chicagoje.

Apie šį suvažiavimą jau daug 
buvo rašyta. Kadangi pirminin
kas A. Šukys asmeniškai ALTo

pranišįnją bendrais aktualiais 
politiniais klausimais.

Paskutiniais veiklos metais 
dr. K. Bobelis aplankė keliolika 
užsienio valstybių, tarėsi su jų 
vyriausybėmis, supažindino su 
VLIKo veiklos siekiais Lietuvos 
laisvinimo byloje.

Dr. K. Bobelis, lankydamasis 
užsienyje, išnaudojo progą ir

susirinkime dalyvavo', tai la
bai vaizdžiai nušvietė įdomes
nius svarstytus klausimus.

Suvažiavimas buvo darbingas. ’ patyrė pritarimą VLIKo, ALTo 
Programa svarstyta darnioje ir Diplomatinės tarnybos dar- 
nuotaikoje. ALTą sudarančių niai veiklai. Dr. K. Bobelis pla- 
grupių atstovai pareiškė pilną čiai palietė Madrido konferen-

beveik visur susitiko su tų kraš
tų lietuvių bendruomenės vado- 

' vaujančiais asmenimis. Visur

ciją, kuri skiriasi nuo Belgrado 
kcofereaajos. Belgrade ne jiąpg 

kas kėlė griežtesnių reikalavj-
Sovietų Sąjungai dėl Ųelsin- 

] kio ne|utariĮnų nesilaikymo. 
1 Madrido konferencijoje ne tik 

JAV, bet ir kilų mažesnių vals
tybių delęgacijos kelia griežtus 
reikalavimus Sovietų Sąjungai, 
prašąnt išsiaiškinti, kodėl nesi
laiko Helsinkio susitarimų, ypač 
žmogaus teisių; kaip gali išaiš
kinti karinę intervenciją Afga
nistane ir vykdomą partizaninę 
infiltraciją kituose kraštuose? 
Keliais atvejais buvo iškelta Pa
baltijo valstybių okupacija.

Susirinkime buvo svarstytas 
Lietuvos Pasiuntinybės rūmų 
remonto reikalas. ALTo ir JAV 
Lietuvių Bendruomenė spalio 
11 d. susitarė sudaryti paritete 
niu pagrindu bendrą komitetą, 
kuris rūpinusi ir vadovautų Pa
siuntinybės rūmų remontui. Tai 
pozityvus ir sveikintinas susita
rimas. Gaila, kad šis komitetas 
dar nesudarytas, dar neturime 
bendros vadovybės.

Št. Petersburgo ALTo sky
riaus valdyba, susirinkimui pa
vedus, susitarė su ĮĘ'loridos Tau
tos Fondo atstovybę aukų rinki
mo vajų vykdyti bendrai Aukos 
Per Tautos Fondą, atleidžiamos 
nuo federalinių mokesčių (Tax- 
Exempt-No. 51 -172223)

Prašome St. petersburgo ir 
apylinkių lietuvius gausesne au- 

(Nukęlta Į permtą puslapy

Kalėdų švenčių rimties ir taikios ramybės dvasia 
tejungia mus nuoširdžiam ir našiam darbui, siekiant 
laisvės dienų Lietuvai. Lai Nauji 1982 metai uždeg'a 
visus išeivijos lietuvius nauju entuzazmu. Broliška 
meilė tejungia mus pasišvęsti kovai iki laimėjimo.

Amerikos Lietuvių Taryba

rėn Į 246 kelią ir pro Santa Ynes miestelį Įžengti 
į danų kilmės žmonių pastatu tą Solvang miestelį.

Bet turime sustoti devynioliktoje Santa Ynez 
(Agnės) misijoje, tartum pasislėpusią tarp kalnų 
aukštumoje. Tai viena gražiausiųjų misijų ir ne
retai buvo vadinama “paslėpta misįjų brangeny
bė”. Kaip ir kitas misijas, taip ir šią palietė stip
rus žemės drebėjimas 1812 metais, bet po penkių 
metų ji vėl buvo atstatytą pagal senus planus. 
Išliko tie patys lubų balkiai, gaminti iš pušų, 
vežamų iš kalnų net už 30 mylių. Tąip pat už
siliko grindų kokliai ir abipus altoriaus indėnų 
piešti ornamentai, naudojant augaliniu^ dažus. Jie 
iki šiol dar neya buvę atnaujinti l šy. Ągnės po
liruoto medžio statula altoriaus centre yra dar 
iš 18-jo amžiaus. Yra užsilikę muziejuje kai ku
pė bažnytiniai reikmenys, kaip Iptynų k^ba mi- 
šjolas, pergamente ranka rašyti giesmynai ir se
noviniai litųrginįąi apdąrai. Visa tai pagamin
tą (įąųg seniau, prįeš pačios misijos pastatymą.

Gry nas kalnų oras, aplinkiniai laukai ir ūkiai 
suteikia Santa Ynez misijai savotiško grožio, su 
artimų kalnų yainiku aplink.

DANŲ MIESTELIS
Iš Santa Ynez galima vėl grįžti Į 101 greit

keli ir tęsti kelionę į šiaurę. Tačiau norint patek -

pajūris) teks pralįsti pro tunelį ir tuoj už jo pa
sukti iš 101 greitkelio į Nr. 1 pajūrio kelią, ku
riuo pasiekiamas Lompoc miestas (apie 25,000 gy
ventojų).

Bet užsukus į Santa Ynez misiją, jau nebe
toli proga pamatyti danų miestelį Solvangą. Taip, 
Amerikoje danų miestelis Į Gaila, kad nėra lietu
vių miestelio ąrbą bent lietuviškų yąr.dų pavadin
to. .. Solvang turi 2,100 gyventojų. ŠĮ miestelį sva
jojo Įsteigti Ludington (Michigan valstybėje) da
nų kilmės žmonės dar 1910 metais per danų liu
teronų bažnyčios konferenciją. Kalifornijos atsto
vai konferencijoje pasiūlė įsteigti vakaruose ko
legiją, tikslu išsaugoti danų kultūrą, tradicijas,' 
tikėjimą ir amatus. Taigi, jie gyveno tokiais pat 
rūpesčiais, kaip ir dabartiniai lietuviai Ameriko
je. Kansas valstybės dyannipką? Peter 
Jensen sugrįžo iš konferencijos jau su realia sva
jone. Pardavęs savo dvarą, suorganizavo grupę 
tautiečių, su kuriais nuvyko Kalifornijon išžval
gyti vietovių. Netrukus ši grupė nupirko 9,000 ak
rų buvusios senos ispanų žemės Santa Ynez kal
nuose ir įsteigė Atterdag kolegiją danų jaunimui 
mokytis. Kolegija ilgai tarnavo šiam tikslui, bet 
dabar, trūkstant mokinių, jos patalpose įsikraus
tė vaikų darželis. 1

Akmeninis bažnyčios fasadas su dviem di
deliais varpinių bokštais ir plačiais laiptais yra 

trečiąjį sunaikinus 1812 metų žemės drebėjimui. 
Nuo 1925 metų žemės drebėjimo bažnyčia tebe
stovi nepajudinamai. Čia gyvena, bei anksčiau mi
sijai priklausė ir keli lietuviai pranciškonai.

įdomus senovinis fontanas ir kūdra aikštėje, 
. prie bažnyčios Įėjimo, o kitas fontanas yra gra
žiame palmių ir Įvairių egzotiškų augalų sode. 
Naktimis bažnyčios fasadas dažnai apšviečiamas 
prožektoriais, ilgas gyvenamųjų patalpų namas 
turi neįkainuojamus senovės archyvus, o dengta 
galerija su kolonomis išilgai pastatą suteikia 

jaukų pavėsį karštomis vasaros dieppmij.
ŠV. AGNĖS MISIJA

I *

IŠ Santa Barbaros toliau keliaujant 1.01 greit
keliu tenka daryti aštrią alkūnę, todėl įmi kurie 
kelįąųipjai trumpina ŠĮ nuobodoką kelio tarpsnį, 

' pasukdami tuoj už Santa Barbaros 154 Kalifor
nijos keliu Į Santa Ynez kalnus, kur puikūs kaj- 
nų vaizdai ir Cachuma ežeras sudaro geriausią 
atpildą, kopiant gana stačiu keliu. Aukščiausias

jau ketvirtasis iš eilės perstatytas ir atnaujintas, ~ - — S/ • 1 1 * __ —

Įdomus 1782 m. Įsteigtas Presidio kariuome
nės Įgulai. Būsimo miesto vardas buvo duotas dar 
1602 metais, atvykusio su Vizcain ekspedicija 
vienuolio Torųuemados.

Visame mieste dominuoja ant aukštumos sto
vinti Santa Barbara misija, įsteigta .tėvo Fr. Lau- 
sen 1786 metais, ši dešimtoji iš eilės misijų gran
dinėje stotis laikoma gražiausia, todėl dažnai va
dinama “misijų karaliene”. Taip pat ji vienintelė 
niekad nebuvusi vienuolių apleista. Nuo pat Įstei
gimo ją be pertraukos yaldė prancišįcpiiai vįenup- 
liai, o visos kitos misijos buvo laikinai arba ir vi- j 
sam laikui sekuliarizuotos.

Pačioje devynioliktojų šūidmečip pradžioje 
misija turėjo daugiau 1700 indėnų gyventojų, gy
venusių molinėse trobelėse, pastatytoje apie vie
nuolyną. Energingieji vietos indėnai — neofitai 
padėjo misijai pasidaryti sąvarapįdška. Vienu 
lakotai piu 150 indėnų buvo apginkluoti ir išmo
kyti vartoti ginklus misijos apgynimui- buvo 
’vonkti Į Presidio Įgulą. Bandant misiją suvals- 
’yli'.'.'J. į ; iliko ii.; bažnyčia, pradžioje aptama-

kalnų perėjimo taškas yra San Marcos Pass (2225 
pėdos), o aukščiausia viršūnė šiuose kalnuose yra

- San Rafael (&>96 pėdos).
Privažiavus 246 kelią, galima tęsti kelionę j ti Į sekančią iš eilės misiją, teks perkirsti 101

hus, vėliau amerikiečius, o da- 154 keliu ir vėl netrukus Įvažiuoti i 101 greitke- greitkelį ir 246 keliu tęsti kelionę į vakarus. Ar
ta prisiglaudusi ir pranciškonų kelį ir vykti Santa Maria miesto link. Tačiau ba, jeigu iš Santa Barbaros keliauta 101 greitke-

I smalsiam keliautojui bus labai Įdomu pasukti kai- jįu, tai už Gaviota miestelio (prie jo yra gražus

(Dus daugiau)

-Wcdr



Norėdami sugrįžti prie pagrindinių faktų, įsivaizduokime sau, 
kad visa įvyko tikrai taip, kaip pasakyta Pirmoje Mo’zės Knygoje, 
ir kad Dievas reiškė tikrai tą, ką Jis sakė. Prie ko tad toks lengvai 
suprantamas išaiškinimas privestų? Jo prasmė būtų tokia: Kad 
žmonijos šeima, iš palengvo daugindanios pagal dieviškąjį įsa
kymą, būtų greit patyrusi, kad pradiniai patiektieji sodo namai 
buvo permaži, ir kad dėl to' atsirado reikalas pradėti kelti jo sienas.

Aplenkdami tad visokius “slaptingus” aiškinimus, tuojau ga
lime pamatyti, kad tasai palaimintas platinimasis būtų nusitęsęs 
iki pripildymo visos žemės tobulais žmoniškais sutvėrimais ir pati 
žemė, žmogaus “paveldėta”, būtų pasidariusi dideliu vaisingu, 
gaivinančiu ir puikiu sodu.

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

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

J KARIBUTAS

Auksinis ruduo ir Europos teatrai

DR. RAUL V. DARGI* 
GYDYTOJAS lt CHIRURGAS 

Wa*»Uwst«r Cavtmvnir, klinikas 
MmicIqm <ir*kt»rius .

l9U k Mankei* RA. Wntdilrtlf, IL
V ALANUOS: 3—-8 darbo dienomis 14

T*L; J41-27V arto* 361-272?

TEL. 233-5893

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBĖ; AKIŲ LIGOS 

3907 W»st 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

^Atkelta iš 4 psl.)

ka paremti Pasiuntinybės rūmų 
arnaujinimo' reikalą. Aukas ga
lima įteikti sekmadieniais, pietų 
meiUj Lietuvių kluue, ALTo - 
i autos F ondo aukų rinkėjams 
— Fasiunūnyoės rūmų remonto 
reikalams. Lėkius rašyti "JLith- 
uaman Legation”, Pranas Pol- 
leraitis.

Pranas Polterailis

(Tęsinys)

ALTO INFORMACINIS
SUSIRINKIMAS

Juozas Kaributas

vaitės. Jauni veidai užpildo 
nemažo • (eątro sėdynių eįles. 
Daugumos ąkys nukreiptos į 
mane, lyg būčiau iš svetimo 
lizdo nukritęs nematytas paukš
tis. O tą nenoroniis mano rūbai 
išduoda. Nevykusiai kai kuriems 
Šypteliu, pagal amerikietišką 
įpratimą, ir vėl atsiminęs kuf 
«su — susilaikau.

Didelio gongo garsai, ir prasi
veria uždanga.

Ir ką išvystu? Visiškai aki
nanti tamsa, ir joje muzika. Lė
ta, liūdna ir verčianti susimąs
tyti. Neilgai trukus, gabalais įsi
veržia šviesa ir iš gilumos kelia
si senovės gyvenimo apybraiža, 
kuriai besiritiriiojant scenoje, 
ne vieną ašarą išspaudė (ko ne
buvau numatęs).

Barbora Radvilaitė — Rūta 
Staliliūnaitė atrodė tik tai rolei

DiL KRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI

2610 W. 71»t St. TeL 737-5149 

Tikrina b iris- Pntaiko »vinim 

ir "contact iensea".

< ?

VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

- GORDON FUNERAL HOME -

Visas s^tątaą iŠ pavjų it^ųgu- 
įių ir Išugdytų pajėgų aktorių. 
Gal tik vienas buvęs mano stu
dijos lektorius Antanas Macke
vičius, lyg jau ir tik minioje, 
bedaly vaująs.

Pažįnau jį ir iš pd gero gri
mo. Tad, pasišoviau patekti už 
kulisų ū jį pasveikinti.

Negalima praeiti nesuminė
jus tokios puikios Jono Jurašo 
režisūros. Nušalintas dabar, bet 
jo ręžisūi’a palikta. Mackevičiaus : $ į 
Įvįrtinimu — “nepakeista anei j 
per plauką”. Kiek daug tas žmo- g 
gus turėjo lakios fantazijos. ’ 
Vargšas nenorėjo žaloti veikalo — 
ir užsispyrusiai norėjo pravesti 
religinę procesiją, kuri auto
riaus pabaigos prologe įvesta. I 
Perskaitęs veikalą, aš jos lyg ir 
pasigedau, nes tai būtų buvę la- i 
bai įspūdinga pabaiga. Nežiū- į 
rint to, veikalo stipri interpre- ' 
iacija, intriga ir režisoriaus su- 
manuiijas bei dailininko ir gar
sų technininko talka, veikalą pa
darė klasikiniu šedevru. Kartą 
matęs, niekados nebepamirši...

■ (Bus daugiau)

1729 South Halsted Street, Chicago

TeL 226-1344

EUDEIKIS J

GAIDAS - DAIMIDPalydovas klausia ar čia pa
žįstamų ir kiek daug aš turįs. 
Ir esu tikras, kad jis bijo, jog gimusi. Liekna gražuolė, kuk- 
su pažįstamais mano susitiki
mai būna ilgi ir jį vargina. 
Prisipažįstu, kad ne. Čia jau 
nieko nebėra, nes vieni nuse
no, kiti gi, jaunesni, 
nusidangino. Taip jį 
nau, bet neilgam.

Mano rankose jau 
lietuvių kalba programa. Joje 
tik vaidilų pavardės ir vardai; 
jokių paaiškinimų ar vertimų. 
Publika gausiai renkasi, ne
žiūrint, kad pats vidurys sa-

fg OlDtlAUSlA LAIDOJIMO IŠTAIGA‘.K NIAUSI 4

l£U5~ir7

Telefonas 523-G440

vien tik

SAVININKŲ BRIDGEPORT'S
Valdyba Ė Nariai

SVEIKINA VISUS SAVO KLIENTUS

SU ŠVENTĖMIS

NAUJAIS METAIS

IR LINKI VISIEMS VISO GERIAUSIO

i

į Vilnių 
nuvaliu

j

— Moterų prievartautojui J. 
B. Šimoniui teismas paskyrė 
1389 metus katėjimo už 80 mo
terų išprievartavimą.

— Hftton bendrovės atstovai 
dar nesusitarė dėl naujo dango
raižio statybos, bet kiti dango
raižių savininkai prašo mokes
čių lengvatų.

40 East 49th Street New York, N.Y. 10017

1

e

W54 So. HALSTED STREET TeL YArdi 7-U11

BUTKUS - VASAITIS
T«L; OLympic Z-10M

PARAMOUNT PRESS
TeL: LAfayette 3-3571

2531-37 South Western Ave.

Tel. 254-7608-09
5 _ Naujienos, Chicago, 8, HL Wednesday, December 23, 1$8l
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UhicaCM 

Lietuvių 

^aidotovių

Direktorių

TeL: 652-5245
TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE.

STEPONAS G LACK IK SŪNŪS 
(LAGKAWICZ2

2424 WEST 69tb STREET KEpublit 7-1211
11U2S SOUTHWEST HIGHWAY, Palot Hills, UL >74-4411

GEORGE F. RUDAHNAS
4319 So. UTUANICA AVĖ. TeL: YArdz 7-1138 - 11S1

AUKŠTAIČIŲ BURTAI

Gerokai prieš Kalėdas aukš
taičių mergaites nuskindavo vyš
nių sakeię ir įstatydavo į bonką 
su vanqemu. lą oonką pastaty
davo į tamsią vietą ir į ją pažiu-

I redavo tik po Kųcių vakarienės, 
į Jei šakeie pražydo, tai mergina 
; susnuoks ir, jeigu žiedai yra 
prie pat viršūnes, tai vestuvės

Dr. UEONaS SEIBUTIS nūs greitai, metų pradžioje, o 
jeigu prie pat bonkos kaklo —

tumu paskaidrinta, tikro išgy
venimo kiekvienas veido raume- 
nėlis pilnas. Nemeluotas išdidus 
kuklumas ir kova dėl savųjų 
žmogaus teisių, kava vidujinė, 
reikalaujanti didelės savivaldos, 
žiūrovą jaudino iki ašarų. Vai
dinęs Žygimantą — Kęstutis Ge
nys — irgi derinosi savo gražia 
ir solidna išvaizda, balso temb
ru bei gera vaidyba. Jų dialo
gai, pasigėrėtinai. perduoti, pa
siekė kiekvieną žiūrovą. Salė nu
ščiuvo.

— Amerikiečiai Maxie Ander
son ir Don Ida antrą kartą ban
dė balionu apskrlsti pasaulį, bet 
balionas prakiuro ir nusileido 
Indijoje. Jiedu leidosi tokiam 
žygiui antrą kartą, bet pralai
mėjo. ■ - r 1 . ;

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

Valandos; annad. i—4 popiet, 
ketvirtai 5—7 vaL vak. 
Ofiso telefonas: 776-2S4V, 

gezidencijss teMtą 44S-554J

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
lakų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

PERK KAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA
Priimam Master Charge 

ir VISA korteles.
R- ŠERĖNAS. 1st 925-8063

Apdriustis perkraustymat 
is įvairiu atstumu 

ANTANAS VILIMAS 
Tat 376-1 M2 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

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

transliuojamos iš musę studijoj 
Marquette Parke,

Vedėja — Aldona Daulcus 

Telef.; 778-1543

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

I------- ------ ------------------------------------

JR “Lietuvos Aidai”
1 KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ

Programos vodėja

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

Visos laidos ii WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

St Petersburg, Fla., 12:30 vaL p.p. 
ii WTiS stoties, 1110 AM banga.

2646 W. 71st Street

Chicago. Illi n ck* b0h29
TeleL 778-5374

SO. HERMITAGE AVENUE
TeL »27-I741 —1742

dODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

SU ŠVENTOMIS KALĖDOMIS VISUS 
SVEIKINA IR LAIMINGŲ NAUJŲ 
. > METŲ VISIEiMS LINKI

Cosmos Parcels Express Corporation
IR

... j Draminė įtampa, lyg koks-
vai ti Pa ai§93e- i magiškas siūląs, traukiamas per

Perna, as tą ka.p t.k pasieįė kuImt,acilį b5.
dž.au, t ni o 1S o gero ne , baigos veiksme ir jutau ir 
buvo, nes- vysmu sakele visai ,. ... J ‘ ‘ x- d bijojau galvos pasukti, tarytu- 
nepražy ėjo. .t mej su tuo žiūrovų

nuotaikas ir verksmo sriautą su- 
, laikyčiau. Tas ilgesingas laisvės 
troškimas... Arba kad ir tokie 
autoriaus įkūnyti žodžiai:

Nepasikeitė pasaulis.
Paguldė vieną, o' iškilo1 dešimt. 
Kalbu aš atvirai. Privalote

[suprasti, 
Ko vertą išgražinta melu tei- 

[sybė ir 
maištavimas bepročių. 
Žvėrys — valdžios dvasia.

Arba jau visai į draminę pabai
gą teisybės pilni žodžiai.

Žygimantas Augustas sako; 
i O motin! Kaip gyventi tam 

[pasauly, 
Kur žudomi geriausi iš ge- 

: [riaušių,
Į Ir Dievas žudomas žmogaus 

[širdy.

Ar gi bereikia geresnio pritai
kymo šiems laikams?

Taip visa virtinė tokių ir pa
našių sakinių šių dienų jaunam 
ir senam žiūrovui išspaudė aša
rą ant veido. h>-nežiūrint to, 
žmogus turi gyventi tokiame 
pasauly... Daugiau čia jokiu j 
sakiniu nei nebereikia.

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
1410 So. 50th Avė- Cicero

Telef. 476-2345

SVEIKINAM visus lietuvius 
SU KALĖDŲ ŠVENTĖMIS!

LENKAI PROTESTUOJA 
PRIEŠ JARUZELSKI

CHICAGO, Ill. — ’ Chicagos, 
New Yorko, Washingtono, Bos
tono, Los Angeles lenkai suruo
šė mitingus ir protestavo’ prieš 
gen. Jaruzelskio įvestą karo sto
vį ir labai žiaurų elgesį su dar
bininkais. Oras buvo šaltas, bet 
vietomis demonstracijose daly
vavo po tūkstanti ar daugiau
lenkų.

i Demonstrantai nešiojo plaka
tus: “Jaruzelskis — darbininkų 
žudikas”, “Lenkų generolai skel
bią karą lenkų tautai 1” ir pan; .

• Lenkai labai patenkinti, kad i 
jų ambasadorius Romualdas 
Spasovskis ir jo žmona Vanda 
nutarė pasilikti Amerikoje ir rei
kalauti, kad būtų panaikintas 
karo stovis. Lenkų biznieriai 
yra pasiryžę padėti ambasado
riui čia įsikurti, jeigu jis iš tik
rųjų Amerikoje pasiliks. Jaru
zelskis patarė Spasovskiui va
žiuoti namo, bet buvęs ambasa
dorius pasiliks Washingtone.

IONSTĄNTINĄS LEIPUS
Gyv. Marquette Parko apylinkėje

<1 m. gruodžio 19 d., 9:35 vai. vak., sulaukęs 
liaus. Gidjęs Lietuvoje.

Amerikoje išgyyęnd rųęlų.
Paliko nuliūdę: žjnona Lena šuhnistrailė, du sūnūs — 

Edvardas ir Tarnas, brolis Jurgis, sesuo Vince Gudas, jos 
vyras Jonas, sesuo Irena Markualdas. jos vyras Tanias, mo- 
siptė Konslapęija Leipus, uošviai Mikas ir Ona šulmistrai 
bei l^iti gipiinės, draugai ir pažįstami.

Vietoj* gėlių praŠdmc ankerti paminklo statymui.
Trečiadienį, •gruodžio 23 d., 10 vai. ryto po pamaldų 

Lietuvių Evangelikų Liuteronų Tėviškės parapijos bažny
čioje, G641 S. Troy Si., htls lyiftnias į Liet. Tautines kapines.

Visi a.a. Konstantino Leipaus giminės, draugai ir pažįs
tami nųošū(|žiąi itvie£iaii)i dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jant paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Ntfliūdę lieka:
žmona, sūnūs, brolis, seserys, močiutė, uošviai

Laidotuvių direktoriai — Steponas C. Lack ir Sūnūs.
TeL 737 1213.

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYT)

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue

Aikštę automobiliams pastatyti

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

—■iir -į f m r - -r r r n—r , t i T- iT~rrr



laikraščiai pa

JUOZAS MOCIŠKIS
3449 So. Lituanica, Chicago, Ill. 60608

ma

Avokalas savo klientui

JUOZAS ANKUS

/ 2616 Lithuanian Plaza Ct

Prašom palikti, savo telefono nu 
merį automatiniame aparate.

P. MEDAS, 4059 Archer. AventM, 
Chicago, III. 60632. Tai. YA 7-5980

§ Statybai gražus sklypas 
Marquette Parke.

REIKALAUJA PALEISTI 
LEŠEK VALENSĄ

Laikrodžiai Ir brangenybės
Pardavimas ir Taisymas 
2646 W»t+ 69fh Stool 
“•L REpubllc 7-1941

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

VALDIS REALTY 
2644 W. 69th St.

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

LINKSMU KALĖDŲ ŠVENČIU c c č
ir laimingų Naujųjų Metų

“NAUJIENOS’’ KIEKVIENO 
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

F. Ztpolit, Af*rrf 
W. T5th St 

Bvort, Park. UI. 
<0642, . 4244654

Mamai, lemi — Pardaviau^ 
UAL fiSTATl FOR SAL g

Linkiu visiems linksmai praleisti Kalėdų šventes 
ir laimingai sutikti Naujuosius Metus.

tai yra dienoms pra- 
li ilgyn, o naktims 

seniau

REZIDENCINIŲ IR P AJAMINIŲ 
NAMŲ PARDAVIMAS.

INCOME TAX
INSURANCE NOTARY PUBLIC

Skambinti tel. 436-7878
2951 West 63rd Street

Advofci-taa

GINTARAS P. ČEP1NA3
Dirbo valADdot: nuo 9 nL ryt* 

iki 6 ral vak. šeštadieni nuo
9 vaL ryto fki 12 vaL d.

Ir pagal suritarinu.
TU. 776-5162 arts 776-510

Z64t West 63rd Street
Chieace. m. «062>

Miko šileikio apsakymų knyga 
“Liucija'’ jau atspausdinta. 

Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžiom iki H Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

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

Ave.. Chicago. IL 60629.

Švento Vardo draugijos pamaldos 
ir susirinkimas

M. ŠIMKUI
Motery FvMic” ’ *7 

INCOMI TAX SERVIC1 
425? 5. Mipimod. ’Tel. 254-745 
Iiip pat daromi vertimai, gi mink 
Iškvietimai, pildomi pilietybės* prr 

lymai lę kitokį Mankai.

METŲ PROGA IR LINKIME GERIAUSIOS 
SĖKMES

1405 So. 49th Ct. Cicero, Ill. G0650
Tel.: OL 2-4276

MARQUETTE PARKO LIETUVIŲ 
NAMŲ SAVININKŲ ORGANIZACIJOS 

VALDYBA

proga 
paremti,

KAIP SUDAROMI 
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. 
Naujienų administracijoje.

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

kams. Kreiptis* 
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVI. 
TeL 523-8775

LIETUVOS VYČIŲ 112 KP 
SUSIRINKIMAS

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto lakfim*. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Ava. 
Tel. 927-3559

VIETOJE KALĖDINIŲ SVEIKINIMŲ, AUKOJU 
NAUJIENOMS

Žiemos Švenčių — Kalėdų proga sveikinu visus gimines, 
prietelius ir geros valios lietuvius.

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujųjų Metų 
linkime

pacientams, draugams ir pažįstamiems

S Mūsų protėviams Kalėdos 
buvo reikšmingiausia šventė. Ir 
nesunku suprasti kodėl, žiemos 
laikotarpy gyvenimas jiems ga
na pasunkėdavo, šaltis vargino 
visus, sniego pusnys užversdavo 
kiemus ir kelius. Aplinkui gam
ta atrodė kaip ir mirusi. Ilgos, 
nuobodžios naktys visiems įky- 

o būti nie-

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

6529 So. Kedzie J ve. — 778-2233

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

— Didžiai Gerbiamieji, sveiki
nu visą Naujienų štabą ir linkiu 
linksmų šventų Kalėdų švenčių, 
o taipgi laimingų ir sėkmingų 
Naujųjų Metų. Siunčiu 45 dol. 
prenumeratos pratęsimui ir 10 
dol. spaudos palaikymui.

V. Maksvytis

Gerb. Naujienų Leidėjai

Šiuo siunčiu Jums 100 dolerių įr paimti Lenkijos valdžią, 
Money Order. 45 doleriai teguĮjaj Valensa turėjo pakankamai 
bus už 1982 metj prnumeratą, Į drąsos pasakyti darbininkams,

Duktė: — Aš bandžiau kartą 
nusižiovauti, bet jis pastebėjo, 
kad mano labai gražios lūpos 
ir gražūs dantys. Po to jis pa
noro vėl pabučiuoti mano 
lūpytes ir mes nepastebėjome, 
kaip atslinko naktis.

Motina: —Bet kodėl kas va
karą taip ilgai pasilieka?

Duktė: — Todėl, kad aš vis 
bandau nusižiovauti, 6 jis vis 
nori mano lūpytes bučiuoti.

— Kun. Povilas Dilys gruo
džio 22 dieną vyksta į Toronto', 
OnL, kur laikys pamaldas lietu
viams evangelikams liuteronams

K. Kuzminskas prašė 
Kronikų leidimą, 
baigtas susirinkimas ir 

Kvieskime dau- 
remkime psrapi-

K. P.

SEASON’S GREETINGS 
FROM

5645 W. ADDISON 
Northwest Hospital 

CHICAGO

—Vakar kalbėjau su tamstos 
persiskyrusią žmona. Ji griež
tai pareiškė, kad jeigu tamsta 
laiku nesumokėsite alimonijos 
tai ji sugrįš pas tave.

di nomis.
:ia viešės

o likę 55 
remti.

Žinau, kad šis laikraštis šiuo 
tarpu yra reikalingas didesnės 
paramos, bet kuklios mano pa
jamos tik tiek teleidžia. Tikiuosi 
kita karta būti duosnesnis.

Ųinkiu Jums sėkmės, kad laik
raštis ir toliau šviestų ir neuž
gestų.

• Jums dėkingas,
Juozas Pikelis 
Toronto, Ont. •

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIM0KEJIMA1S.

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS- fe - Ą

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZAXAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, UI. TeL 847-7747

BOIKOTUOS GENEROLŲ 
VALDOMĄ LENKIJĄ

NEW YORK, N.Y. — Ameri
kos uostų darbininkai nutarė 
bcikotuo'J atplaukiančius ir iš
plaukiančius transporto Lenki
jos laivus. Iš Lenkijos atvežto

Soft pads protect 
from pain, while 
medicated disks 
work to remove 
corns

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

kainai maisto, o Lenkijoje jo 
trūksta. Leis vežti Lenkijon tik 
krašto gyventojams reikalingą 
maistą, siuntinius.

Uostų darbininkai nuims vi
sus suvaržymus siuntoms j Len
kiją, kai ten bus panaikintas ka
ro stovis ir generolai nesikiš Į 
krašto vidaus gyvenimą.

inksmu Kalėdų ir laimingu Naujųjų Metufi 
’S 

linki visiems savo klientams ir draugams §

Mamai, iami — PardaricwM 
XIAL ISTAT1 FOR SALI

Gruodžio 15 dieną 8 vai. Mar- 
ųuetle Parko parapijos salėje 
susirinko vyčiai. Man susidarė 
Įspūdis, kad improvizacija Kū
čių: valstybinė ir tautinė vėlia
vos, stalai gražiai padengti su 
įvairių formų žvakutėmis, sce
nos frontas dekoruotas, fronte 
d:rbtina eglutė.

Prie 
valgiais, delikatesais, kurių mū- čiu s- 
su parengimuose neteko ma

Motina: — Kodėl tu nenu 
duodi, kad nori miego, kai ta 
vo sužadėtinis taip ilgai va. 
karais būna su tavim

kad jie nepradėtų kelti krašte, 
neramumų ir negrobtų valdžios. ] 
Maištininkai negalėjo jo su-1 
prasti. 1

Kada generolai jį suėmė ir no-j 
rėjo su juo tartis apie streikai 
baigimą, Valensa nenorėjo su 
jais kalbėti. Jis buvo priešingas 
karo stoviui ir jis nenorėjo, kad 
karo vadai kištųsi į krašto vi
daus reikalus, jis reikalavo, kad 
kariai paleistų visus suimtus So
lidarumo’ unijos narius.

gruodžio 21, 25 ir 27 
Kjrtu su žmona Haii 
Kanadoje vieną savaite

— Michalina Baronienė
Lean, Virginia, švenčių 
aLiuntė $20 spauda 
linkėdama viso gero. Dėki 
metei < Laity tojai ir rėmėjai

Dr. V. Tauras, šv. Kalėdų j maisto neįsileis į Amerikos uos- 
ir Naujųjų Metų proga, sveikina į tus, nes Amerikoj turim pakan- 
savo draugus ir pacientus, lin
kėdamas sveikatos ir visokerio
pos sėkmės gyvenime. Naujienų 
spaudai paremti paliko auką.

rėdavo. Todėl negalėj
ko nuostabaus, jei įvykus persi 
laužimui

Jg ’ dėdant
jg; trumpėjant arba, kai 

sakydavo, ‘Ssmuiei ats 
žmonėse pasireikšdavo 
mingo’s nuotaikos.

Rlno. Pakviclė dvasios vadą kan. 
V. Zakarauską sukalbėti maldą 
į šv. Kazimierą. Po tu sekreto
rius ir skyrių vadovai padarė 
pranešimus kas padaryta, kur 
dalyvauia. Kun. V. Zakarauskas 
priminė šv. Kalėdų — laikos ir 
ramybės švente, ir komunistu 
persekiojamą Lenkiją bei mūsų 
pavergtą Tėvynę ir persekioja
mus tėvynainius. Susirinkimas 
baigtas malda.

Visi pakviesti prie va.šių sta
lo. Rikiavomės ir valgydami gė
rėjomės skanėsiais. Vaišino ir 
vynu. Pavalgius, vienai poniai 
grojant mažučiais vargonėliais, 
giedojome kalėdines giesmes. 
Viena ponia ir panelė giedojo 
solo. Puiki šventinė nuotaika! 
Buvo galima nusipirkti knygų ir 
šventinių žaislų; pardavinėjo K. 
Rožanskas.

Visus ragino rinkti į Kūčias, 
virtuvės stalai apkrauti kurias rengia vyčiai senjorai Vy- 

ialėje gruodžio' 20 d.
Dalyvavo virš 50 asmenų. 

Dalyvavo pirm. A. Gabalienė ir 
Pirmininkas P. Binkis prade- k. Vidžius. Skirstėme^ apie 9:30 
susirinkimą ir visus pasvei- vap vakaro.

nes iš 100 beliko tik pusė.
i vaišių klebonas A. Zaka

rauskas, liktoriuje degant pen
kioms žvakėms, prašė užgesinti 

prismunant tuos mūsų na- 
kurie iškeliavo amžinybėn:

1) SI. Lukoševičius,
2) J. Kačinskas,’
3) P. Masiokas,
1;A. Barakauskas,
5) J. Perkins.

ašė prisiminti mirusius ir
Tėvynės laisvę žuvusius 

karius.
Kun.

paremti
Malda

kuklios vaišės 
giau narių ir 
jos užmojus.

linkime mūsų klientams, draugams 
ir pažįstamiems

RAMUNĖ DELIKATESŲ KRAUTUVĖ 
IR RESTORANAS

Namie gamintas maistas visoms progoms.
ONUTĖ KONKULEVIČIENĖ IR BRONIUS ZABUKAS

šv. Vardo draugijos nariai, riu 
nešini valstybine ir draugijos 
vėliavomis, atvyko į bažny

Lapkričio <8 <1. <8 va L š 
Marijos Gimimo parapijos 
nyėioje buvo šv. Mišios, k 
atnašavo kun. Gelažius ir 
kė pamokslą.

Po šv. Mišių, klebonas J 
karauskas perskaitė lietu; 
anglų kalbomis pri.saikos 
tus. Po pamaldų su vėlia; 
rikiuotėje atėjome į parapijos 
salę. Stalai padengti, padėta 
kiekvienam po stiklinę apelsinų 
sunkos, bulkos.

Pirmininkas W. Kalvaitis pra
dėjo susirinkimą ii* pakvietė 
kleboną A. Zakarauską sukal
bėti maldą. Po to' klebonas pra
šė prisiminti mirusius, nes lap
kričio mėnuo — mirusių prisi
minimo mėnuo. Aplankė ligoni
nėje sergantį A. Kačinską. Pra
šė pranešti sergančius. Ba to. 
pranešė apie rengiamą parapi
jos festivalį (lapkr. 21-22 dieno
mis). Prašė vyrų talkos, nes bus 
plati programa.

Pirmininkas \V. Kalvaitis pra
nešė, kad pusryčių fundatorius 
yra laidotuvių direktorius St 
G. Lack.

šv. Vardo draugija bankuose 
turi .$1,602.61.

Besivaišinant bulkelėmis ir 
kavute, kalbėjo Janula, Blekys,. 
inž. Barakauskas ir darė įvai
rių pasiūlymų kviesti naujų na-

NEW YORK, N.Y. — Vakarų 
ir Pietų Europos, Amerikos, 
Azijos ir Afrikos spauda reika
lauja paleisti Lešek Valensą. Jie 
yra įsitikinę, kad Valensa dabar 
yra pats didžiausias lenkų tau- 
to's didvyris.

Kada darbininkai norėjo su-l

HOMEOWNERS POLICY

Sia'e Farm F n e and Casually

Dengiame fr taisome visų rū* 
šių stogus. Ųž darbą gaian. 
tab jame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA
J ' 6557 S. Talman Avenue 

; _ Chicago, JL 60629 
434-9655> ar 737-1717




