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KATOVIČIUOSE KARIAI NUŠOVĖ 
7 STREIKUOJANČIUS ANGLIAKASIUS

karių susikirtimą su darbinio- f 
kais Katovičjuose. ,

Arkivyskupas Glemp kreipėsi 
į gen. Jaruzelskį, .prašydamas 
neliesti daugiau* lenkų kraujo, 
nes nuo karo laikų jie ir šiaip 
daug nukentėjo. Arkivyskupas < 
priminė Jaruzelskis, kad jis taip j 
pat kalbąs dabartinio popiežiaus • 
vardu, kuris labai atidžiai seka 
Lenkijos įvykius ir pataria vai- Į 
dovanis nevartoti prievartos.

Į ligo’ninės ketvirtadienį buvo į 
išvežti 400 sužeistų. Vujek ka- j 
sykloje kariai sužeidė 39 anglia- • 
kasius. Angliakasiai nesileis į ka-1

NF.W VORKO LIETUVIŲ GRUPĖ DALYVAVO LENKI 
SURUOŠTOJE PROTESTO DEMONSTRACIJOJE

VARŠUVA. — Lenkų televizi 
ja ketvirtadienį parodė Kato’vi- 

.čiuose įvykusius susirėmimus 
tarp lenkų militarinės policijos 
ir streikuojančių angliakasių.. 
Katovičių darbininkai nepaklau
sė gen. Jaruzelskio sudarytos 
lenkų karių tarybos, karo stovio 
metu valdančios Lenkiją.

Gen. Jaruzelskio paskirta ka
ro vadų taryba neturėjo jokio 
lenkų tautos įgaliojimo valdyti 
krašto ir taikyti žiaurias valdy
mo priemonės. Tai buvo vieno 
g, n. Jaruzelskid padaras. Jis su
darė minėtą tarybą, jis vienas 
yra atsakingas už šios karių ta
rybos veiksmus.

- - » • - - _ . _

Katovičių. angliakasiai atsisa
kė klausyti gen. Jaruzelskio ir 
jo tarybos. Tada tarybos narys 
įsakė išmesti iš kasyklų strei
kuojančius. Angliakasiai neleido 
kariams įžengti į kasyklas, nes 
jie anglių liekas. Kilo susinimi-

Vietoje buvo' užmušti 7 anglia
kasiai, o sužeistų skaičius buvo 
dešimt kartų didesnis. Į /susirė
mimo vietą buvo iššauktos grei
tosios pagalbos mašinos ir su
žeistieji išvežti į ligonines.

Streikuojantieji: angliakasiai 
atsisakė tartis su atvykusiais 
kariais. Jie reikalavo', kad visi 
kariai piasi trauk tų ne tik iš ka
syklos, bet- ir -Katovičių; Nau
dingą darbą dirba tik tie kariai, 
kurie nusileido į kasyklas ir ka
sa anglis. ’ Kiti 'kariai, atsiradę 
Katovičiuose, jrieko. gero nepa
darė ir nepadarys.

- • -■ i : * • * , " ei < * '

Solidarumo veikėjai 
niekad nebegrįš

Gen. Jaruzelskis ketvirtadienį 
pareiškė, kad Solidarumo unija 
niekad neturės tos galios, kurią 
turėjo' nuo praeitų metų rugpjū
čio mėnesio, 
sau teisę organizuotis, bet 
tas karo stovis panaikino 
darumo sąjūdžiui duo'ta 
visame krašte organizuoti 
komunistų nepriklausomas 
jas. Dabar visa tai uždrausta. 
Solidarumo unijas judėjimas 
niekad Lenkijoj nepakels gal
vos, — pareiškė gen. Jaruzels
kis. šią jo' kalbą pakartojo len
kų radijas ir televizija parodė

Unijos išsikovojo 
ives- 
Soli- 
teise fe 
nuo 
uni-

KALEN DORELIS

Gruodžio 19: Fausta, Ryman- 
tė, Gervydas, Migila, jTeterva. 
Eglėms.

Gruodžio 20: Liberalas, Gro
žyje, Jaudėnis, Grožvilė, Vai- 
šis, Mitė.

Gruodžio 21: Tomas apašl., 
Žygaudas. aulė, Gvaždutis, Tik- 
lė, Eitautas.

Saulė teka 7:12, leidžiasi 4:14.‘ 
Oras šaltis, gali snigti.
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REVOLVERIU KIRTO GALVON, 
APSVAIGINO IR IŠSINEŠĖ

Į RAUDONOSIOS BRIGADOS TERORISTAI Iš NAMŲ PAGROBĖ
ŠIAURĖS ATLANTO SĄJUNGOS ŠTABO VIRŠININKĄ

VERONA, Italija. — Keturi
Raudonosios brigados teroristai, 
apsirėdę vandentiekio taisyto
jais, ketvirtadienį, 5:30 vai. po-

Į piet, įsiprašė į privatų generolo
1 James I. Dozier butą, revolve-
I rio rankena kirto į galvą, gene
rolą apsvaigino, įsidėjo' į pa-

Lietuvos Respublikos generalinė konsule ponia Juzė Daužvardienė apžiūrinėja šiaudinu
kus, kuriuos pagamino Mary Kriaučiūnienė ir Paulina Vailaitis. Per 35 metus ponia 
Daužvardienė puoselėjo lietuviškus Kalėdų papuošalus Cbicagos Mokslo ir Pramonės 
muziejuje! Šiuos papuošalus dabar galima pamatyti First National Bank of Evergreen 

Park, esančiame 3101 West 9 5th St, visą gruodžio’ mėnesį.

vykias, kol "kariai bandys pri
mesti savo valią.

Lenkijos kariai kovoja 
prieš lenkus

Lenkijos kariai, šarvuočiais 
užėmę Dancigą ir įsikūrę Soli
darumo unijos centre, išvaikė Į. 
visus darbininkus iš laivų sta- 

.tybos dirbtuvių. Lenkų 'karįtio- 
menė galėtų užimti pramonės 
■cntrus, bet Jaruzelskis įsitikino, 
kad jis nepajėgs priversti dar
bininkų grįžti į darbą.

Prieš 11 metų Dancige 
kruvini/susikirtimai stiį darbi
ninkais dėl maisto stokos. Go- 
mulka, pasiuntęs policiją į Dan
cigą,'įsitikino’, kad prievarta ne
galima priversti darbininkų 
grįžti į dirbtuves. Reikalą šiek 
tiek pataisė Gierekas, bet jis vi
sai ištuztino krašto iždą. Solida- Į 
rūmo unijos vadai reikalavo, 
traukti teisman Gomulką ir Gie- 
reką, bet Jaruzelskis šį klausi
mą atidėliojo.

Katalikų bažnyčios atstovai j 
tariasi su Jaruzelskiu, prašyda- į 
mi nevartoti kulkosvaidžių prieš ( 
darbininkus, jei nori, kad jie ’ 
grįžtų į darbą. GOLAN AUKŠTUMU PASISAVINIMAS 

YRA BETEISIS IR TUŠČIAS
SAUGUMO TARYBA VIENBALSIAI NUTARĖ 
PASMERKTI BEGINO PRIMESTĄ NUTARIMĄ

NEW YORK, N.Y. — Jungti-

Lietuviai siūlo lenkams 
solidarumą

ALTo informacijos centras te-; 
lefonu pranešė, kad ketvirtadie-;
nį New Yorke įvyko 2,000 len- nių Tautų Saugumo taryba, ap- 
kų demonstracija, kuri pareis- svarsčiusi Sirijos skundą prieš 
kė pro'test-ą prieš gen. Jaruzels- Izraelio sauvalę, nutarė pasmerk 
kio vartojamas kruvinas prie- tj Izraelio parlamento nuta- 
mc’nes Lenkijos darbininkams rimą prisijungti Sirijai priklau
so tramdyti.

Prie New York o lenkų protes
to demonstracijos prisidėjo ir 
lietuvių grupė, reiškianti užuo- i 
jautą persekiojamiem lenkų So
lidarumo unijos darbininkams. 
Demonstracijoje dalyvavo New 
Ytfrko Lietuvių Tarybos nariai 
ir jaunimo atstovai. Vienas jau
nuolis1 su daktaro titulu gavo 
teisę tarti kelis žodžius suruoš
toje lenkų demonstracijoje. Jis 
pareiškė, kad lietuviai solidari
zuoja su persekiojamais lenkais

’ i darbininkais. Jie daugiausia dir- 
I ba Lenkijds laisvei atgauti, o 

dabar pačių lenkų kariuomenė 
tuos darbininkus žudo. Lietuviai 
simpatizuoja per sekiejamiems 
lenkų darbininkams. j

Į siusiąs Golano aukštumas, nes 
tas nutarimas yra beteisis ir 
tuščias.

Buvo įvairių pasiūlymų Izrae
lio parlamento nutarimui panai
kinti, bet niekas nesitikėjo, kad 
saugumo tarybos nutarimas bū
tų toks vieningas ir aiškus. JAV 
atstovas irgi pasisakė prieš toki 
Begino žingsnį.

Sekretorius Haig savaitės pra
džioje smarkiai apibarė Izraelio 
atstovą už nutarimą prisijungti 
Golano aukštumas, o’ dabar, kai 
klausimas buvo svarstomas Sau
gumo taryboje, lai JAV amba
sadorius balsavo už lai. kad tas 
nutarimas neturėtų jokios teisi
nės vertės.

M. Beginąs visiškai 
susikompromitavo

TEL AVIVAS, Izraelis. 
— Iš užsienio gen. Jaruzels

kis gauna prašymus nežudyti 
Suimtus streikuojančių darbi- Jungtinių Tautų Saugumo tary- 
njnfcn bos vienbalsis nutarimas visiš-

kai sukompromitavo premjerą i 
Menachem Beginą kaip politiką 
ir tarptautinės teisės žinovą.

Beginąs tikėjosi, kad Saugu
mo taryba paims dėmesin Izrae
lio nutarimą grąžinti Egiptui ir 
Jordanijai karo’ metu užimtas 
žemes ir leis pasisavinti Golano 
aukštumas. Pasirodo, dauguma 
kitaip galvoja, nes ji pasmerkė 
Begino nutarimą pasisavinti Go
lano aukštumas ir kritikavo 
Izraelio parlamentą, patvirtinusį 
tokį premjero žingsnį.

TEIKS PAGALBĄ, NUĖMUS 
KARO STOVĮ

WASHINGTON, D.C. — Pre
zidentas Reaganas, gavęs tiks
lesnių žinių apie karo stovį Len
kijoj ir apie pagrindinių žmo
gaus teisių trempimą, uždraudė 
siųsti Lenkijon bet kokią pagal
bą, kol nebus panaikintas da
bar primestas karo' stovis su vi
somis blogomis jo pasėkomis.

Prezidentas savo mintis išdės
tė sukviestiems laikraštinin
kams. Jis jau anksčiau buvo su
sirūpinęs Lenkijos likimu, l>el 
karo stovio primetimas lenkų

NEMAŽINS SOCIALINĖS 
APDRAUDOS SUMŲ

WASHINGTON, D.C. — Pre
zidentas Reaganas ketvirtadi.nį 
pareiškė, kad jis neleis biudžeto 
direktoriui mažinti socialinės 
apdraudos sumų. Pats preziden
tas savo laiku prasitarė, kad kai 
kurias socialinės apdraudos po
zicijas būtų galima sumažinti, 
bet dabar, reikalą iš pagrindų 
išnagrinėjęs, jis nutarė nesuma
žinti socialinės apdraudos sumų.

Visi pensininkai ir toliau gaus 
dabar gaunamas socialinės ap
draudos sumas. Jeigu dolerio 
vertė nukristų, lai tada jiems 
teks pridėti, kad žtnonės galėtų 
žmoniškai pragyventi.

— Brežnevas šauks Varšuvos 
Pakto valstybes, kad suliktų 
duoti Lenkiaji labai reikalinga, 
maistu, nes prez. Reaganss atsi
sakė padėti karo stovio vyriau
sybei.

Vokiečiai nesutinka duoti 
paskc’lų Lenkijai, kol ten bus 
karo stovio vyriausybė. Pinigui 
reikia ramybė ir pastovumas.

tautai privertė jj dar labiau su
sirūpinti liūdna lenkų ateitimi. 
Amerika negali padėti tokiai 
vyriausybei, kuri skriaudžia ir 
persekioja savo tautos žmones.

/
MASKVA, Rusija. — Brežne

vo vadovaujama krašto’ apsau
gos ministerija ketvirtadienio 
naktį įsakė visai eilei Maskvoje 

Sovietų kariuome
nės atsarginių per 30 minučių 
atvykti į naujokams šaukti 
centrus.

Atvykusius karius sugrupavo, 
davė instrukcijas ir paleido na
mo, kad ps.siruostų išvykti ka
ro tarnybon. Tuo tarpu dar ne
žinia, ką Sovietų valdžia pla
nuoja, bet spėliojama, kad at
sarginiai kariai gali būti reika
lingi Lenkijos invazijai. Kiti 

' mano, kad Sovietų valdžia ren
giasi ruošti viešš ir platų Brež
nevo 75 metų sukakties minė
jimą, tai tvarkai palaikyti bus 
reikalingi kariai. Tretieji mano, 
kad Maskva rengiasi pradėti 

'rinkti pagalbą Lenkijai, Ui ka
riai geriausiai šiam darbui tiks.

v . . i i gyvenančiuruoštą maišą, įsikrovė į sunkve- | 
žirnį ir išvažiavo.

Veronos policija tuojau už
blokavo visą trafiką, tikrino 
kiekviena įtariama sunkvežimi i - t
ar automobilį, bet nepajėgė su
rasti pagrobto Amerikos gene
rolo ar teroristų. Iki šio meto 
Raudonosios brigados teroristai 
grobdavo Italijos politikus, pra
monės inžinierius, bet neliesda
vo amerikiečių. <

1978 metų pavasarį jie pa
grobė buvusį Italijos premjerą 
Aldo* Moro, nušovė penkis jį ly
dėjusius policininkus, o už 51 
dienų sušaudyto premjero lavo
ną atvežė4 Sonios centrą ir pa-- 
liko, netoli Vidaus reikalų mi
nisterijos. Policija suėmė kelis 

.įtariamus Italijos .komunistus, 
į Raudonosios brigados teroris
tus, bet visų nepajėgė išaiškint, 
ir sugauti.

Pasipitkinimas teroro veiks- 
mias buvo toks didelis, kad ko
munistų partijos vadovybė tero
rą kuriam laikui sustabdė, n:s 
jis smarkiai pakenkė komunistę 
kandidatams rinkimų metu. Ko
munistai teroristai buvo pagro
bę 10 veiklių italų. Dalį jų pa 
leido, bet kitus nužudė. Dabar 
vėl atnaujino savo teroristine 
veiklą, tiktai šį kartą jie pagro
bė veiklų Amerikos karį.

Generolas Dozier gyvsno Ve
ronoj, šiaurės Italijoj, netoli Mi
lano. Jis gyveno kartu su žino 
na. Jis buvo šiaurės Atlant 
Sąjungos karo jėgų štabo nary -. 
Europc’n jis išvyko 1980 metų 
birželio mėnesį. Jis buvo Antro 
sios šarvuotos JAV divizijos šta
bo viršininkas, o vėliau paskir 
tas Trečiojo korpuso* susisieki 
ino tvarkytoju. Jis savanoriu iš
vyko į Europą, gavo atsakinga 
darbą š. Atlanto S-gos pietų Eu
ropos kard jėgų vadovybėje i 
buvo paskirtas prie Veronoj 
esančio karo jėgų š.abo. štab 
jis d.rbo visą d eną. Nespėjo jir 
parvažiuoti, į jo butą “vanden
tiekio taisyti ’ atėjo keturi vyrai 
ir apsvaigino generolą Dozier. 
Jis buvo išneštas į greta namo 
atvažiavusį sunkvežimi ir išvež 
tas, o žmona buvo pririšta prie 
kėdes ir palikta bute.

Policija pranešė, kad genero
lo Dozier žmona, teroristams iš
vykus, pajėgė nukristi su kėde 
ir daužyti grindis. Bekrisdama 
ji trenkė į grindis, o vėliau j? 
galva pradėjo daužyti grindis, 
siekiant atkreipti apačioje gyve
nančių žmonių dėmisį į josiąs 
vyro sumušimą ir pagrobimą. 
Ji atkreipė tų žmonių dėmesį. 
Jie pagaliau atėjo į vidų, ją at 
rišo ir atpalaidavo*. Ponia Do
zier tuojau pranešė štabo vado
vybei ir policijai. Ponia Dozier 
išbuvo pririšta 4 valandas. Po
nia visus sukėlė ant kojų tiktai

PATARIA KARDINOLUI 
PASAKYTI TEISYBĘ

CHICAGO, Ill. — Kardinolo 
John Cody penkiasdešimt metų 
’lunigystes sukakties proga, 2355 
Chicago's katalikai pasirašė ir 
pasiuntė kardinolui laišką, ku
riuo patarė pasakyti federal? 
niam teismui visą teisybe ir rei' 
kalo neatidėlioti.

Pasirašiusieji mano, kad sies 
bylose ilgas užtęsimas niekam 
nenaudingas. Juo greičiau visas 
tardymas būtų baigtas, tuo ge
riau būtų ne tik pačiam kardi
nolui, bet ir visiems katalikams. 
Pasirašiusieji pataria kardino
lui pačiam imtis iniciatyvos ir 
bagli v!s° reikalą.

Laišką pasirašė ir 2’7 kunigu 
bei daugelis įtakingų katalikų 
veikėjų. ‘"Kardinolas nėra kc’ks 
aldermanas arba smulkus bi/.' 
nicrius, bet krikščioniškų verty
bių simbolis*'. Jam nėra reikalo 
atidėlioti.

— Sovietų valdžia 
kaukti karo tarnybon 
liūs karius. Manoma, k 
gali jiems būti reikali 

prad.’ja

<ad kariai 
ingi Lcn-

rišame krašte 
nusuninimas, 
pradėjo rucšvi

jaučiamas drdelis 
kai patys lenkai 
dirva rusu inva- 

po 1 vak'.ndų. Per H laiką tero
ristai pajėgė dingti ir pasislėpti.

Ketvirtai! ( nic vakare Raudo
nosios brigados vienas narys le

mu paš:ūkė Milano “Ansa° 
ios agon:urą ir pranešė, k .d 
pagrobė generolą J. Dozier 

kad netolimoje ateityje bus 
paskelbtas pranešimas tuo rei
kalu.

Gen rcuas James L. Dozier da
lyvavo Vietnamo kovose, kur 
pasižymėjo drąsa ir gavo kelis 
alsižymėjimo ženklus. Jis buvo 
labai pareigingas. Savo bute jis 
turėjo daug dokumentų.

J’C 
ir



V LAUŠ BUTKIENE

MOČIUTĖS TILTELIS
(HL Pensininkų klubo premijuota novelė)

(Tęsinys) miausio poilsio vieta. Joje pasi-
: rodau tik tais atvejais, kai jau
čiuosi lyg vėzdu kas ndrs būtų 
žandą pertraukęs, kai danties 
skausmas nebeleidžia nei mie 
goti, nei valgyti, nei dirbti, nei 

Į kalbėti. Gerai suprantu ir mo
čiutės padėtį, bet nieko dau
giau patarti negaliu, tik nuvežti 
pas daktarą ir ją pagloboti.

— Pažiūrėk į tą mano dantį. 
— prašo ji, atremia galvą į kė
dė atlošą ir rodo: — Va šičia, 
po kairei, viršutinis.

Sniailidžiu pajudinu klebantį 
dantį ir pritariu nuomonei, kad 
pats laikas jį iš burnos paša
linti, jis kabo kaip anl plauko.

—, Išsižiok dar kartą, — sa
kau jai, nes mane vilioja didelė 
pagunda judantį dantį iš visų 
jėgų pasukti į dešinę, į kairę, 
tada truktelėti žemyn ir kaip ga
lima greičiau ranką pašalinti iš 
močiutės burnos. Nieko nelauk
dama taip ir darau.

- - Ar pašėlai, — sušunku, — 
kad kiek būtum pirštus nu
kandus!

— Nebeišlaikiau. Liežuvis pa
plūdo seilėmsi, pradėjau dusti. 
J tu, lyg tyčia, dantį taip su
sukai, kad per nugarą skaus
mas nuėjo, — atsipeikėjusi 
□ako ji.

Kaip .atrodo, ar tas mane 
"Kaplys dar ilgai laikysis?

Nieko nesakydama paimu jos 
/anka, atlenkiu pirštus ir ant 
delno padedu smarkiai pagel
tusį dantį su sidabrine plomba 
viename šone.

• — Taigi, vaikeli, tu jį man iš
traukei! — nustemba, o gal ap
simeta nustebusi. — Visai neti
kėtai! Tai rankų gerumėlis!

— Ar neskauda? — klausiu.
- - Ne. ne, neskauda, ko čia 

skaudės, džiaugiasi ji, — nors
_ ii" labiausiai skaudėtų, nepasa- 

Negalėčiau pasigirti, kad dan- kyčiau. Ačiū Dievui, atsikra- 
tisto kėdė būtų mano ■ mėgia-1 čiau bėdo's! \ ;

Bvt ir šį karta gūžtos ne
surado; Raibukė nuvedė ją į 
pelude, kurioje darbo metu 
saiAidui ai my usi...

Kariais ji nuklysta į pirtį, jau
ją, pabalius. galulaukes. Ten 
kuproti velniukai badydavo 
snaudžiančius naktigonėje ber
nus, parvertę gražiai apsirė
džiusiais ponaičiais, viliojo jų Į 
mergas, pirtyje gąsdindavo be
si vanoj^nčias moteris, o vyrams 
užvarydavo lokio karšto garo, 
kad tie kaukdami lėkdavo iš pir
ties ir šokdavo į linmarką.

— Smagu buvo gyventi savo 
ūkyje, atsidūsta močiutė, — 
pasigendi savo kiemo.

l
Ar čia ne sodyba, ar nėra 

kiemo? — klausiu jos. — Na
mas didelis, kiemo dviguba pa 
klode tikrai neuždengtum, gė
lių. daržovių pilni pašaliai, tik 
spėk suktis!

— Nesiskundžiu, nesibėdavo 
ju, visi man geri, bet čia, vai
keli, ne mano, čia Angelės ir 
žento'. Kaip tas sake, čia ir mano 
ir ne mano...

- Prašiai atvažiuoti, lai, 
tyl, turi kokį reikalą? 
klausiau.

— Turiu, turiu, kaip gi 
turėsiu, - atsimena ji.
riu patarimo, o gal net pagelbėti 
galėsi.

Močiutė ima skųstis dantimi. 
Prasižiojusi parodo kuris, pirš
tu jį pajudina ir padejuoja, kad 
dė! menkniekio nenori eiti pas 
dantistą. Ana, tėvelis, amžiną 
jam atilsį, visiems vaikams pie
ninius dantis pats ištraukdavo. 
Sutkai geri, ja rūpinasi, myli, 
bet nedrąsu dėl kiekvienos 
smulkmenos jų galvas kvaršin
ti. Angelei reikėtų atsiprašyti 
nuo darbo, visą dieną sugaištų!

ma
ps-

ne-
No-

Tartum pusę savo septynias
dešimt penkių metų amžiaus 
numetusi-, močiutė pakyla nuo 
kėdės. Iš tikrųjų, tai ji ir šiaip 
vikri, neišstorėjusi, neišplitusi, 
vidutinio ūgio moteris ir sveika 
kaip ridikas. Jai nereikia ypa
tingų pastangų nei vaikščiojant, 
nei lankstantis. Mirkteli man 
pilkomis akimis prie komodos, 
virš k u rids kabo parlamutri- 
niuose rėmuose veidrodis, pa
gražintas gėlėmis ir paukščiu
kais. Prisilenkia prie jo, prasi
žioja ir tikrina vietą, kur ką tik 
kyšojo aantis.

— Dabar kairiame šone tar
pas toks, kad visą liežuvį galiu 
įsprausti, — stebisi, liežuviu 
braukydama dantų smegenis, — 
kaip durys į mūsų klojimą: dvi
kinkiu šieno vežimu įvažiuotum.

— Nekrėsk juokų, — perspė 
j u ją, — saugok, kad maisto ne- 
prilįstų, kol dar smegenys neuž
sitraukė. ' *

Apžiūrėjusi dantų smegenis, 
močiutė atsidaro viršutinį ko
modos stalčių ir jame kažko 
ieško. Neužgriebusi reikiamo 
daikto, ima viską traukti lauk. 
Netrukus komodą apkrauna 
laiškais, atvirukais ir įvairiais 
niekniekiais. Pagaliau suranda 
nedidukę rausvą, nuo amžiaus

nublukusią, dėžutę.
— Eik še, — moja ranka. — 

Pasirink kas patinka.
Dėžutėje matau gerokai nudi

lusį auksinį žiedą su spindinčia 
mėlyna akute, kukavinį rožan
čių, porą medalikėlių, auskarus 
su nulinkusiom kilputėm ir si
dabrinį dešimties litų pinigą. -

— Nieko man nereikia, — sa
kau jai. — Gana, kad iš manęs 
padarei dantistę. Namo parva
žiavus, ant durų pasikabinsiu 
dantų gydytojos iškabą — ne
reikės spaudyti skaičiavimo 
mašinėlės mygtukų!

— Jei sakau, tai imk, — spi
ria mane močiutė, — matai, kad 
rte kas beliko. Pamažėle baigiu 
išdalinti.

— Tai duok man pinigą, — 
pagaliau nusileidžiu. -— Paver
siu ant sidabrinės grandinėlės. 
Galėsiu nešioti Vytautą Didyjį 
ant kakld.

Žinau, kad močiutė nori man 
atsilyginti už danties ištrauki
mą, bet aš už tokią paslaugą ne
noriu jokio atpildo. Ji man ir 
žiedo nebūtų pagailėjusi, bet aš 
negaliu imtis jos vyro paskuti
nę dovaną, duotą gimus pirma
jam sūnui.

Iš dėžutės išimtus daiktus 
močiutė sudeda atgal. Ten 
įmeta ir ištrauktą dantį, nesku
bėdama sutvarko" viršutinį stal
čių ir kviečia užkąsti.

Reikalas, dėl kurio kvietė, at
liktas, dabai- močiutei nebesvar- 
Pu, jeigu ir Sutkai pasimaišys. 
O juos randam bebaigiančius 
vakarieniauti.

* * *

vienai gyvenant, namu ruoša 
patys niekai. Tik švyst, paltą 
nuo pečių, ir sukuosi virtuvėje. 
Užmetus ant keptuvės mėsos 
gabalų, pasišildau vakarykščių 
bulvių, susipiaustau pusę agur
ko, įsimetu salotos lapą, išsiver
du kavos. Netrukus jau nešuosi

LAIKO DUL^$

• Antrasis Pasaulinis Karas
I DESANTININKŲ MOKYKLOJ

i Radistai daugiausia būdavom 
užimti su morzės prąktikavimu. 
Mokomasi visokių kodų- Juos 
turėdavome mokėti mintinai,

j nes jokių užrašų negalima turė
ti, nes jie gali papulti ten, kur 
nereikia. Siunčiant pranešimus, 
reikia nuolat keisti vietą, nes 
priešas gali susekti iš kur.pra
nešimai siunčiami. Sugauti dir
bantį pranešėją nėra taip leng
va. Mums teko praktikoje tai 
išbandyti- Žinoma, sunku ir ma
skuotis, keičiant signalizavimo 
vietas. Ypač esant sniegui. Tuo 
atveju, reikia savo pėdsakus pa
naikinti. Per tas šešias savaites 
daug gudrybių norėta mums su
krauti į galvą. Žinoma, ne vis
kas jiems pasisekė, 
mokyklos išėjome

bet visgi iš

Netruko praeiti šešios savai-

tės. Mūsų išleistuvėm, bcvc 13 i 
vasario. Mokyklos etr • L ;, 
šiandien yra Lietuves Ncpnku u 
somybės šventė, todėl pemekų 
nebus, o vakare mūsų garbei 
ruošiamas balius. Į tą balių su
eina visa mokyklos vyresnybė, 
gal tik todėl, kad čia gaunama 
gerų išgėrimų ir puiki vakarie
nė. Mus išgirta, kad mes buvo
me geri mokiniai, buvome draus 
mingi ir esame gerai paruosti.

Rytojaus dieną ateina ‘ Spit- 
zas” — raštinės vedėjas su nau
jienomis: artimiausiu laiku bus 
paruošti dokumentai, gausime 
kurjerį kuris mus pristatys at
gal iš kur atvykome. Parvažia
vę atgal, gausime nurodymus is 
savo krašto vyresniųjų. Vakare 
ateina mokyklos viršininkai, ap
dalina dovanėlėmis ir palinki 
geros kelionės.

Fla.gys
■- (Iš Sietyno)

SVEIKINAM “NAUJIENŲ” SKAITYTOJUS IR BENDRADAR- 
BIUS SU ŠVENTOMIS KALĖDOMIS IR LINKIME VISIEMS 
NUOTAIKINGŲ ŠVENČIŲ IR DAUG LAIMĖS NAUJUOSE 

METUOSE!

padėklą su vakariene prie tele- j _ Nori neuori> bet ateina lai- 
vizo’riaųs. Žiemą tai geriausia.*

Nespėju nuryti nė poros kąs-l
nių, o jau skamba telefonas, bitumas žiemos! Perpūs vėjas, 
Televizoriuje Bucko Rodzerio susu]js skersvėjis ir voliokis lo- 
filmas pačiame įtempime: jį voje vauvdama.
gaudo tolimos planetos prince-' 
sė; šaudydama raudonais svaigi
nančiais spinduliais, nori pri-

kas, turi dantis sužiūrėti!
— Eik, jau eik, Onute, pats

— Stilistas B. Raila ilgametį 
Naujienų bendradarbį pavadina 
melagiu, šiomis dienomis spaus
dinsime tiesą mėgstančio žurna
listo atsakymą.

— Bet, močiute brangiausia, 
-- - ..... . j.[aš nieko geresnio negaliu patar-

versti nebegrįžti atgal į žemę, j V- pasisekė dantį iš-
Leidžiu telefonui skambėti, kol j traukti,,kaip ^aklai^vištai grūdas! 
paaiškėja, kaip Buckas Rodže--’ 
ris išsigelbės ii', nors filmas dar* 
nesibaigia, lėkšte nešina nueinu j S1 
prie telefono. . -

— Onute, kas yra, kad neatsi-: — 
liepi ? — girdžiu močiutės balsą. s 
— Duodu, duodu, kaip nieko, 
taip uieko.

— Registruotos JAV LB-nės 
Centro valdybon išrinkta Zuza
na Juškevičienė, o ne paskelb
toji ponia. Skuba padaro klaidų’.

— bandau atsikalbėti. --------------- -----
, — Nesispirk, atvažiuok. Ne- j — Gen. Jaruzelskis, sukomu- 
| galėsi, nereikės, bet pasižiūrėti i nistinęs Lenkiją, Maskvai bus 

. Į galėtum, — neatleidžia manęs, nereikalingas, kaip buvo nerei- 

. j— Tris ar keturias savaites ne- kalingas Afganistaną štabo vir- 
j simatėm, turiu daug naujienų! šininkas, ^perbėgęs pas komu- 

(Bus daugiau) nistiis. T

— Gen. Jaruzelskis, sukomu-
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w

kau. — Kas naujo pas jus? >5 
— Nieko gero’, vaikeli, sniego]^ 

iigi kaklo, nebeturim nei kur 
nustumti. Aš vis sakau žentui: j 
pradžioje žiemos mesk sniegą 
kuo toliausia,• tada viduržiemy’}^ 
jam vietos užteks, bet ar kasi? 
manęs pairo? Prakasa taką ma-jfi 
šinai išstumti iš garažo ir tiek... Į 
Gal, sakau, šį šeštadienį atva- J 
žinotum pas mus? Seniai nesi- 
matėm. Matai, dar reikalas yra / 
šioks toks. Nedrįstu nė sakyti: J 
namiškiai mane vėl varo pas 
dantistą... t

— Ta’i ir važiuok., — sakau [J
Iš darbo parėjusiai senmergei, jai, rydama sukramtytą kąsnį.. Į

LAIMINGŲ BEI SĖKMINGŲ
1982 METŲ 

linkime meškeriotojams - medžiotojams 
visiems lietuviams

šv. KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ PROGA
sveikinu gimines, draugus, pažįs

tamus ir klientus.
M. Stančiauskienė

Alice’s Restorano savininkė
4506 W. 63rd Street

Linksnių Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų
SAVO KLIENTAMS IR VISIEMS LIETUVIAMS LINKI

ĮVAIRI APDRAUDA INSURANCE

EVERGREEN PARK, ILL.

Phone: GArden 4*8654

CH1CAG0S LIETUVIŲ MEŠKERIOTOJŲ- įMEDŽIOTOJŲ KLUBO VALDYBA į

IR NARIAI į

sveikiname gimines, draugus, p^ž^tamus 
ir lietuviškų organizacijų bendradarbius. 
Taip pat sveikiname mūsų Elektros Įren
gimų ir Pataisymų Bendrovės klientus.

Visiems linkime LAIMINGŲ
ŠVENTŲ KALĖDŲ

4514 So. Tahnan Avenue 
Chicago, IL 60632. Tel. 927-3559

2 — Naujienos. Chicago. Ill.. ndav. Df<- 1’, 21. 1981



Pianistė ir kompozitorė Raimonda Apeikytė

Gruodžio 12 d. vakare šv. Ka-| nadcs ir Franz 
zinriero parapijos salėje 
koncertas — fortepiono ir dainų. 
muzika. Rengė Lietuvių Ben
druomenė. Skelbime buvo sako
ma, jog tai Raimondos Apeiky- : 
tęs koncertas, o “Raimonda yra 
toks žmogus, kurio kalbos žody
ne nėra žodžio “NE”. Ji prašo
ma visiems padeda, visiems pa
tarnauja. Todėl jos koncerte da
lyvauti yra visų mūsų ne tik 
malonumas, bet ir pareiga. Ši
taip koncertas buvo Benaruomę 
nes reklamuojamas.

Parapijos safe (405 asmenims, 
pagal valdžios leidimą talpinan
ti) buvo beveik pilna. Danguolė 
Vizgirdienė, Lietuvių Bendruo
menės apylinkės pirmininkė, 
trumpai nupasakojo, kokias mu- 
zikos mokyklas Raimunda Apei- 
kytė yra baigusi, kiek ir kur yra j 
solo, kaip pianistė, koncertavusi 
ir kiek daugybę kartų visiems į 
dainininkams ar svečiams, meno 
žmonėms, fortep.akompanimen- 
tu yra pagelbėjusi. O šį vakarą 
ji prieš publiką išeina ir kaip 
kompozitorė.

Pirmoje koncerto dalyje buvo 
pianistės Raimundos Apeikytės 
solo: Wolfgang A.madeus Mo
zart, Janis Medinš ir Frederic 
Chopin kūriniai.

^Antroji dalis pradėta jos kom
pozicija,pavadinta “Atleisk man. 
Viešpatie”, žodžiai Vinco Kazo- į' 
ko, dainavo Rimtautas Dabšys, į 
ąkomponavo pati kompozitore, 
Raimonda Apeikytė. Po to dvi 
jos " kompozicijas dainavo. Biru
lė Dabsienė? “Romansas”, žo 
džiai Mykolaičio-Putino ir ‘“Mo
tina”, žodžiai B. Brazdžionio- i '
Prabilusi į publiką Raimonda 
Apeikytė sakėsi, jog tą kompo
ziciją skiria sayo mamytei ir ta
rė ačiū poetui Brazdžioniui už 
daines žodžius. Ir kompozitorės 
motina Nelė Apeikienė ir poetas 
B. Brazdžionis toublikos plori' 
m'ais pasveikinti.
; Toliau Raimonda Apeikytė 
skambino savo kompoziciją 
“Fantazija”, o pagal programą 
koncertas baigtas Enrique Gra-

R. ApeikytĄ — pianistė ir kompozitore
Liszt kūriniais 

buvo J pian inui. Publika daug plojo, vis 
kvietė pianistę scenon. Ji pa
baigai paskambino vieną kom
pozitorės Giedros Gudauskie
nės kūrinį. Publika ir šią kom
pozitorę plojimais pasveikino.

O jau pabaigai gėlių ir dova
nų glėbiai! Jas scenon Raimun
dai Apeikytei sunešė losangelįe- 
čių scenoje besireiškią solo dai
nininkai: O.Deveikienė, R.Kun- 
gienė, A. Polikaitis ir V. ša-

Šiuo koncęrtu Raimunda Apei- 
kytė į losangeliečių kultūrinę 
veiklą įėjo ktiip kompozitorė, gi 
iki šiol čia ji buvo žinoma, kaip 
gabi pi.mistė.Nuo seniau čia reiš
kiasi kompozitoriai: B. Budriū- 
nas, G. Gudauskienė, B.Markai- 
tis ir G. Mėtrikienė-

Po koncerto apatinėje salėje 
buvo užkandžiai ir pasižmonėji- 
mas. . '

‘"Lietuvio Žurnalisto’’ 10 .nu
meris gruodžio 13 d. jau buvo 
Šv. Kazimiero parapijos kieme 
pardavinėjamas. Stambus, 58 
puslapių, spausdinys pardadvi- 
nėjamas po 1 dol. Redagavo Rū
ta Klevą Vidžiūnienė su padė
jėju Gintaru Juodgudžiu. Tai 
bus turbūt paskutinis Kalifor
nijoje suredaguotas numeris,nes i 
yra tradicija, kur Žurnalistų są
jungos centro valdyba, ten ir 
žurnalo redakcija. Dabar Žurna
listų s-gos centro valdyba yra 
Čikagoje. Tik ką pirkau, ko ver
ti raštai — dar neskaičiau. Juo
di viršeliai priminė Vėlines — 
lyg atsisveikinimą.

(Tęsinys) .
♦

Artimesnė pažintis su. Lietuvos
x Drama

Nepaprastai mane domino, 
j kaip dabar atrodo Lietuvos dra- 
|'ma įkūnyta scenoje. Jau išvyk- 
1 damas c girdėjau, kad nepapras- 
i tas pasisekimas “Barbora Rad-
■ • i • j • •! I 1 • k.

zimiero parapijos salėje, Tauti-v... < J. . {.būtinai pamatyti. Taip pat “Mm

■ Naujų 3/etų sutfk/mą rengia 
Lietuviu Bendruomenė šv. veikalo>

niai namai savoje salėje ir Santa 
Monica lietuvių klubas savame 
mieste. Į visus tuos renginius, 
gruodžio 31 dienos vakare, pub
lika kviečiama.
r r \ J. Klauseikis

FIRKITE JAV TAUPYMO BONU

R. VILIAUS

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

tokiu adresu: - .

daugas”, “Katedra” ir kiti lie
tuviški veikalai bei jų sceninis 
in terpretavimas mane domino 
Kaip vėliau pasirodė, teko kiek 
nusivilti, nes tik kokį draminį 
veikalą mačiau, mačiau verstinį, 
ne lietuviškos tematikos, išsky
rus vieną Kaune, “Barborą Rad
vilaitę”.

Pirmadienis. Aukso lapų pri
eš. Saulė blizgina jų 

spalvingumą. Jos tiek daug; 
lyg vasara tebežygiuotų per se
nelį Vilnių. Laiko grožėtis ■ tuo 
stebuklinguoju rudeniu nex 
daug. Nors giminės, kurie pasi
tiko atvykę iš provincijų, jau iš-

bertos gatvi

link Akademinio teatro 
kas taip sava, miela ir, ro- 
pažjstama- Net ir durinin- 

ncsiteiraudamas bilietų, 
sveikina ir įleidžia į teatrą.

name
Visa 
dos. 
kas, 
mus

I • kur jau mes randame klegantį 
4 jaunimą, susispietusį būriais 
t Astuonios trisdešimts ir spek- 
i j spektaklis prasideda punktua- 
į! liai. Sėdame pirmoje eilėje, par

teryje ir iš karto pakvimpa de
koracijų dažų gaivus kvapas.At- 
sidaro uždanga. Nusiaubia šalto 
savotiškai kvepiančio oro sro
velė. Mirtina tyla. Galvojų, kad 
tikrai čia 
šalta.

Iš tylos, tamsoje išnyra silue
tai. pasigirsta muzikos 
scenoje tamsoka. Dv aukštės de
koracijos nieke nesako, kad čia 
p-alė^u būti karališka buveinė.) 
Pusiau statiškai surikiuojami 
ant pajuokos karaliaus patarė-j 
jai. Na ir prasideda ilgas nuobo
dus pas karalių posėdis. Pyki
no dar ir tas, kad nusimetus pa
tarėjams ilgas togas, jie laikosi 
diižais apjuostomis nuogomis 
krūtinėmis, prie kurių visai ne
siderino paprastos kasdieninės 
kelnės ir auliniai bemiški batai. 
Epochos sumaišymas taip karto
josi kiekviename veiksme ir ne
žinau, kaip eilinis žiūrovas i tai 
pažiūrėjo, bet mane stačiai ner
vino.

karaliui galėtų būti

garsai;

gerų

tele-

J KARIBUTAS - - ■ ,

Auksinis ruduo ir Europos teatrai 
važinėjo prie kasdieninių 
bų, nors Vilniuje begalės 
draugų ir artimųjų.

Skamba be pertraukos 
fonas "ir vienas iš jų sako:
‘• Juozai, tau yra kvietimas, 

šį; vakarą į spektaklį.
, . ’— Kas čia kalba?

' — Nepažįsti? Semėnas Pau
lius, ' j

— Kurgi nepažįnsi, juk kadai
se studijos suolus kartu trynė-.
me. —

,— Kas ši vakara eina?
— Karaliui Šalta.

Kieno tas veikalas? — Man 
nėra girdėtas.
- —Vertimas iš estų kalbos. EsJ 
tas režisuoja. Autoriaus pavar-j 
dė: An tonas Hansenas - Tama-I 
rė.

— Kur susitiksime?
; ' — Aš tave paimsiu iš viešbu
čio. Gerai?

• * — Gęrai. Sutarta.
— Gatvėje rūpestingais 

d.ais pilna praeivių. Šnera
dėns lapai po kojomis ir mes ei-

vei-
ru-

Pirmas veiksmas baigėsi. Bu
vau labai laimingas, manyda
mas, kad tiki veiksmai patrauks 
žiūrovą ir, intrigai bei veiks
mui rituliojantis, veikalas at
vers savo sensacingas versijas. 
Taip bent tada galvojau.

Pertraukos metu bandau ar
čiau susipažinti su veikalu. Pro
grama čia jau kur kas prašmat
nesnė, negu matyta Karmen. 
Viršelis spalvotas. Toliau auto
riaus nuotrauka. Dalyvių pavar
dės rusu ir lietuviu kalbomis. 
Taip pat ir veikalo aiškinimas. 
Nevykusių karikatūrų pritup
dyta: mergina joja ant kara
liaus, dvigalvis veršiukas, 
juokdarys ir karžygiškai ap
rašytas karingas kaimo ber
nas. Skaitau toliau ir randu 
taip: /

Pjesė “Karaliui šalta” pasiro
dė 1936 metais. Tamsarė griebė
si alegorijos ir sukūrė pjesę - 
pamfletą apie naivią merginą 
Angelą, apie dvigalvį veršiuką 
ir su būdingu sarkazmu išjuokė 
ir demaskavo vadinamųjų bur
žuazinės demokratijos vadų ple
palus.”

Toliau išgirta veikalo temati
ką ir prisako visokių nesąmo
nių, kuriomis kartais ir patys 

i prieštarauja, kad tik perskaitęs 
• veikalo charakteristiką supratau 
I ir jo paskirtį ir dėl ko jis verti- 
! mu atklydo į Lietuvą. Bet ar

Senų pažiūrų tėvai: Zuloonas 
TSP? ir Kupstaitė, ypatingai išsiskyrė 

geni įtikinančia vaidyba, taip, 
kad Lidijos Kupstaitės, su kuria 
kadaise buvome viename dra
mos studijos kurse, neatpaži
nau- Gi -enam karaliui — Jonui 
Kavaliauskui prie, labai geros vai 
dybos. trūko gero grimo, galima 
būtų patikėti, jog karalius se
nas. Ir kai sėdėjo nekalta mer-

ta ir priima? Toli gražu ne.
Režisorius — Estijos 

liaudies artistas L Tamuras gd 
režisūroje dar naujokas. Neteko 
jo matyti, bet sprendžiu iš jo 
darbo. Jau vien tik iš to prašosi 
daryti tokia išvada, kad devy
niolikto šimtmečio pabaigoj kai-' 
m iečių rūbai, o mergaitė su mi-' 
ni suknele, palaidais plaukais, 
kokių šiendieną pilnos gatvės, 
šildo taip tariamą seną karalių.1 ge'ė ant karaliaus kelių, kad jį 
Vaidybiniai aktoriai taip pat ne-J sušildytų, nenoromis lindo pik- : 
buvo vienodai stiprūs.

Nustebino mane, kad ten dar. 
vis geriamama iš tuščių puode-} 
lių, tebemaišoma tušti virtuvių KLUMPĖS LAIKO EGZAMINĄ 
indai ir bandoma žiūrovus įti-j 
kinti, kad tai interpretacija vis
ką pripildo. Bent šį kartą taip 
maišo ant ugniakuro ‘pilną’ puo- 
maišo ant ugiakuro^pilną” puo
dą kažkokio viralo. Vargšė pa
miršta ir ištraukusi sausą šauk
štą prisiglaudžia prie baltos suk
nelės. Tas gi jos, žinoma, 
nesutepa. Aiškiai iš arti galima 
matyti, kad maišomas tuščias 
puodą 
sausutėlis.

tos mintys, kad karalius dar, ali 
ir “pasiųsti”...

(Bus daugiau)

Tradicinės medinės klumpės 
dabar laiko rimtą egzaminą. 
Pats patvariausias medis pasi
rodė esanti liepa. Iš jos padary
tos klumpės buvo sudėvėtos, 
nuėjus 352 kilomtrus. Išskobia 
iš tuopos, nukeliavo i krosnį po 
142 kilometrų. Dabar Olandi- 
joje kasmet pagaminama maž
daug 4 milijonai klumpių porų. " 

kad maišomas tuščias Jų paklausa dar labiau išau- 
ištrauktas šaukštas go, nes jas dažnai rekomenduo

ja gydytojai. į

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių ir Naujųjų Metų 
linkime visiems savo klientams, 

ir draugamsA. IR J. MĖSINĖ
NAMŲ GAMYBOS LIETUVIŠKOS DEŠROS 

ANTANAS ir VIOLA PLIENIS, Sav.

2433 Lithuanian Plaza Ct., Chicago, Ill. 60629 
Tel.: 436-6888

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų 
linki visiems

"X;
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AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU:

IR VISI DARBUOTOJAI

Naujienos, 1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608 

ilHMIlMHaillllinM

TeL 476-2206

liiiiiinii1

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ

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

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

MARU A NOREIKIENS

į . SIUNTINIAI Į LIETUVA ž
■ ' Cosmos Parcels Express Corp. J
I MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE J
I ? 2501 W. 69th St, Chicago, DL 60629 * TeL 925-2737 /

5 V. VALANTINAS r f
f ± ><

JAY DRUGS VAISTINE
S759 W. 71st St, Chicag-o, HL

jUrKSriNGAI IŠPILDOMI RECEPTAI « FANNIE KAT SAL
DUMYNAI ® KOSMETIKOS REIKMENYS

Šiokiadieniais nuo

' ALGIRDAS IR ALDONA BRAZIAI

I Ui U. dLMjUv Į U1VLU.VQ, iz v<i

publika bei vaidintojai jį mėgs-

AMERICAN TRAVEL SERVICE
Sudarėme dokumentus giminėms iš Lietuvos iškviesti, 
Ruošiame ekskursijų ir pavienių asmenų maršrutus į Lie
tuvą ir į visus pasaulio kraštus pigiausiomis kainomis ir 

geriausiais patogumais.
*

AL’S HILLTOP LOUNGE 
8514 ROBERTS ROAD .

Oak Lawn, Illinois 60455 TeL: 598-9661

Sąjungos Valdyba
LU'".>!!!IW*W —-

A. LAURAITIS
V. RASČIAUSKAS

3 — Naujienos, Chicago, IH., Saturday-Monday, Dec. 19-21, 1981

Linksmu Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų
VISIEMS LIETUVIAMS LINKI

Chicago, TU. 60043 
Tel.: (312) 238-9787-8.

Lietuvių Pensininkų Sąjungos 
valdyba ir nariai

ŠVENTŲ KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ PROGA 
SVEIKINA NAUJIENŲ ŠTABĄ IR SAVO DRAUGUS, 

LINKĖDAMI DAUG LAIMĖS, GERŲ 
PASISEKIMŲ IR SVEIKATOS.
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Linkime linksmu Kalėdų
Linkime linksmų Kalėdų visiems lietuviams. Nori

me, kad Kalėdos būtų linksmos ne tik Amerikoj gyve
nantiems lietuviams, bet to paties linkime ir išsiblašku- 
siems po visą pasaulį. Ypatingas mūsų pageidavimas eina 
visiems pavergtoje Lietuvoje gyvenantiems mūsų bro
liams ir sesėms, svajojantiems apie krašto laisvę, nepri
klausomybę ir atsikratymą pačios didžiausios vergijos 
ir žiauriausio išnaudojimo.

Linkime žiemos švenčių džiaugsmo visiems mūsų 
skaitytojams, turėjusiems kantrybės ir patvarumo skai
tyti mūsų dienrašti, suprasti jo skelbiamas laisvės ir ne
priklausomybės mintis ir drįsusiems ginti seniausio lie
tuvių, dienraščio skelbiamas pagrindines mūsų kovos ir 
auklėjimo idėjas. Mes žinome, kad turėjote drąsos ginti 
tas idėjas, kurias" pajėgėme šio dienraščio puslapiuose 
nagrinėti ir gausiems skaitytojams dėstyti.

Žinome, kad kiekvienais metais dalis skaitytojų bai
gia gyvenimo kelionę ir užmerkia akis, patenkinti, kad 
buvo pasirinkta teisinga filosofija gyvenimui žengti, 
kasdien lipant i aukštesnę pakopą. Mus džiugina naujai 
atėjusieji skaitytojai, įsitikinę, kad mes žengiame pažan
gos keliu, naudojamės pačiais naujausiais mokslo davi
niais ir stengiamės juos teisingai interpretuoti. Esame 
tikri, kad juo geriau mus pažinosite, tuo labiau mus pa
milsite, nes mes stengiamės spausdinti pačias teisingiau
sias ir tiksliausias žinias.

Mus džiugina kiekviena plunksna, bandžiusi teisybės 
žodi tarti savuose organuose, savo draugų redaguoja
muose, bet nepajėgusi visos teisybės ten pasakyti. Vieni 
buvo Įsitikinę, kad tiktai jie žino visą pasaulio išminti ir 
negali savo draugams leisti išdėstyti bet koki nukrypimą. 
Jie Įsivaizduoja, kad tiktai jie vieni pasirinko teisingą 
kelią ir negali leisti, kad jais suabejotų. Vienų rašinius 
jie meta Į gurbą, o kitus grąžina vokų neatplėšę.

Su tokiais “visažinančiais” protingesnėms plunks
noms ne pakeliui. Tokios plunksnos ateina pas mus savo 
mintims išdėstyti, pasirinktą nukrypimą pateisinti ir Įsi
tikinti, kad tiktai ddelė tolerancija gali patraukti ir 
įjungti visus į naudingą darbą.

Vieni pasinaudojo mūsų puslapiais tiesai išdėstyti,

kiti Įsitikino, kad mūsų tolerancija nekliudo jiems likti 
tokiais pačiais, kokiais jie yra buvę. Jie suprato, kad nėra 
nė dviejų galvų visiems klausimams vienodai įvertinti. 
Pas mus atėjusieji įsitikino, kad esame tolerantai, su
prantame nuomonių skirtumus ir žinome, kad Įvairybė 
kitaip nušviečia įvykius ir jausmus; šviesų Įvairumas 
mums padeda artėti prie teisybės. Dar nebuvo atsitiki
mo, kad pas mus atėjęs sveikas vyras ar moteris būtų 
nuo mūsų pasitraukęs.

Visuomeniniame Amerikos lietuvių darbe mes rėmė- 
me Amerikos Lietuvių Tarybos darbą ir pritarėm visiems, 
kurie bendradarbiavo su ALTo atsakingais pareigū
nais. Rėmėme tuos ALTo vadovybės darbus, kurie prisi
laikė Amerikos lietuvių nustatytų principų ir sugebėjo 
įtraukti Lietuvos laisvės kovon Įtakingesnius amerikie
čius, kurie lietuvių tautos laisvės kovai buvo naudingi 
praeityje, naudingi šiandien ir gali būti naudingi ateityje.

Mes bendradarbiaujame su Vyriausiu Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetu, okupacijos metu suorganizuotu pa
vergtoje Lietuvoje, pasitraukusiu Į užsienį ir persikėlu
siu į Ameriką. Dirbome kartu su vyresniaisiais, padėju
siais pagrindus organizuotai visų Lietuvos gyventojų 
veiklai prieš okupantą ir už Lietuvos laisvę; toleravome 
“urapatriotus” ir nukrypusius napoleonus, bet pasaky
davome tiesos žodį, kai matydavome, kad perdaug Įsivaiz
duodavo, įsisiūbuodavo ir iškrypdavo iš vėžių. Netole- 
rantai mus niekindavo, apšmeiždavo ir ne vieną kartą 
su purvais sumaišydavo, bet mes faktais atremdavome jų 
įsismaginimus. Mes nenušnekėdavome. Mums nebuvo rei
kalo nušnekėti, nes faktai padėdavo mums teisybę pasa
kyti ir pagristi tvirtinimus..

Šiomis Kalėdomis galime visi džiaugtis, kad padė
jome, skelbdami faktus, ne tik apginti ALTą nuo užsi
moto pasikėsinimo sunaikinti stipriausią Amerikos lietu
vių Įvairių draugijų jungini, šiandien ALTas yra tiek 
sustiprėjęs, kad apie jo sugriovimą nebekalba patys di
džiausieji ALTo priešai.

Tą patį galime pasakyti ir apie VLIKą. Paskutinė 
VLIKo konferencija rodo, kad dalis VLIKo priešų šian
dien pasiryžusi sustabdyti ardomąjį darbą ir Įsitraukti 
į kūrybinius veiksmus, kuriuos paskutiniais metais at
liko VLIKo valdyba ir taryba.

Mes džiaugiamės, kad prisidėjome prie šių dviejų 
organizacijų vedamos, kovos. Mums malonu konstatuoti, 
kad VLIKo prakaltas-kiaušinis jau mažiau čirškia ir ne
stumia paties VLIKo, bet nutarė pasimokyti iš VLIKo 
vedamo darbo. Snapus po sparnu pakišo ir ALTo ar
dytojai.

Visi naujieniečiai, gynusieji ALTą ir VLIKą, gali 
kartu su Naujienomis, attikusiomis didelį darbą, džiaug
tis. Per Kalėdas kartu su mumis ne tik gali, bet turi 
pasidžiaugti. Visiems linkime linksmu Kalėdų!

Lietuvos generalinis konsulas 
inž. Vyt. Čekanauskas gruodžio 
mėn. 12 d. per Los Angelės lie
tuvių radijo valandėlę (VI. La
kūno piogramoje) pagerbda
mas buv. Air brikos Pasiuntinį 
ir įgaHo.ą rmnisterį Lietuvoje 
dr. Uweh C. J. Jfo^ern (mirusį š. 
m spal*t> rnėn. 25 d. Newport 
Beach, Kalifornijoje) pasakė to
kią kalbą (kuri čia perduodama 
pažodžiui — ištisai).

Gen. konsulas inž. Vyt. Čeka
nauskas, dr. Owen C. J. Norem 
spalio 25 d. mirus, jo našlei po
niai Norem padarė oficialų užuo 
jautos pareiškimą Lietuvos pa
siuntinio Washingtone St. Bač- 
kio, generalinio konsulo New 
Yorke A. Simučio ir savo var
du.

Gruodžio 5 d. dr. Norėm švie
žiu prisiminimu buvo pagerb
tas lietuvių evangelikų pamal
dose, kurias atlaikė iš Čikagos 
atvykęs evangelikų reformatų 
superintendentas kunigas Pov. 
Dilys. Protestantų S-gos val
dybos pirmininku (Los Ange
les) šiuo metu yra teisininkas 
Jonas Kutra, kiti valdybos na
riai: dr. Petras Pamataitis, Hy
patia Yčaitė - Petkienė, Kiršo- 
nienė ir V. Glažė.

Konsulo V- Čekanausko kalba. 
1 “Kaip jau daugumai spaudą 
sekanšių žmonių yra žinoma, 
netekome vėl vieno Lietuvos 
draugo. “Los Angeles Times” 
dienraštis savo š. m. lapkrisio 9 
dienos laidoje paskelbė, kad, su
laukęs 79 m. amž.. mirė, buvęs 
nuo 1956 iki 1940 metu ambasa
dorius Lietuvai. Owen J. C. No

rom. VeMoiife figą kliką gyveno 
eto-i Lc$ Angeles miesto, ii 

kol *ve;kata leido, būdavo daž- 
Ir mfefes svečias kaip vie- 

?uese, taip it privačiuose lietu 
v'šktfo»e suėjimuose, nes turėjo 
daug pažįstamų dar nuo savo 
diplomatinės tarnybos laikų ne
priklausomoje Lietuvoje.

Dr. Norem buvo labai įdomus 
asmuo. Su juo jau pirmą kartą 
susitikęs galėjai pajusti šiltą 
draugiškumo jausmą, kuris daž
nai nevisuomet yra viena iš 
didesnių diplomato dorybių. Čia, 
gal būt, daugiau įtakos turėjo 
jo pasiruošimas pagrindinei gy
venimo profesijai—tarnauti Die 
vui. nes buvo baigęs teologijos 
mokslus ir ėjo liuteronų kunigo 
pareigas. Į Jungtinių Ameri
kos Valstybių diplomatinę tar
nybą jis atėjo, būdamas jau 35 
metų; amžiaus; ir jo pirmasis 
bei vienintelis diplomatinis pa
skyrimas buvo mūsų Lietuva. 
Jis atvyko į Kauną 1937 metų 
liepos mėnesį nepaprasto pasiun 
tinio ir įgalioto ministerio Lie
tuvai titulu.

Dr- Bronius Kasias parašytoje 
knygoje “Thė USSR — German 
Aggresion Against Lithuania”, 
štai kaip atsiliepia apie tuome
tinį Jungtinių Amerikos Valsty
bių atstovą Lietuvai: “Norem”, 
rašo jis, “pasirodė esąs didelių 
gabumų Amerikos diplomatas, 
pajėgęs sukurti' nė tik daug 
draugysčių bet ir išgauti pilną 
daugelio lietuvių pasitikėjimą. 
Visi iki šiol girdėti atsliepimai 
apie jį yra kuo geriausi-”

Gyvendamas, palyginti, labai 
trumpą laiką Lietuvoje, dr. No

rem spė o pamilti tą kraštą be
veik taip, kaip savo. Būdamas 
didelis gamtos mėgėjas (Kilimo 
iš Montanos), jis dažnai keliau
davo po Lietuvą. Gi, mokslus 
ėjęs didžiame Amerikos ežerų 
Ki ffš e (Minešotoje), nepraleido 
drcąos bei malonumo pažvejo
ti ir mūsų ežerėliuose. Kelio- 
lėtė po Lietuvą jis susipažino 
su visomis mūsų krašto gyveni
mo sąlygom ir problemom, susi
domėjo Liet, darbinga praeitimi 
ir ypač susirūpino jos padėtimi 
Sovietų Sąjungai ją okupavus. 
Tad, grįžęs į Ameriką, parašė, 
ir 1943 metais išleido knygą 
“Timeless Lithuania”, skirda. 
mas ją Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimo sidabrinei 25 
metų sukakčiai paminėti. Tai 
šimtmečius apimanti Lietuvos 
istorija, parašyta, nors ir ne lie
tuvio, bet su Lietuva gerai su- 
sipažinusio ir ‘ją pamilusio žmo
gaus — amerikiečio. Montanos 
senatorius, James E. Murray, 
tos knygos įžanginiame žodyje 
apie dr. Norem taip rašė: “Jis 
suprato žmones ir jų reikalus. 
Amerikos pasiuntinybės Kaune 
veikla teisingai gali būti apibū
dinta kaip ‘auksinės taisyklės 
diplomatija”’,... ir, kad “dr. No
rem savo išsimokslinimo dėka, 
ypač buvo tinkamas šiam užda
viniui — Lietuvių tautos istori
jos pristatymui amerikiešiams 
—atlikti.”

Priverstas išvykti iš Lietuvos, 
dr. Norem taip rašė: “1941 me
tų liepos 30 d. Amerikos mini- 
steris paliko pavergtą. Lietuvą, 
nes jam jau nebuvo įmanoma 
turžti bet kokių tvarką prime.. 
narfčių ryšių su pavergtais žmo
nėmis.”

(Bus daugiau)

PIRKITE TAUPYMO BONUS

Anicetas Simutis
Lietuvos Generalinis Konsulas 

New Yorke

Lietuvos Generalinis Konsulas New Yorke nuoširdžiai 
sveikina už Lietuvos laisvę kovojančius veiksnius, organizacijas 
ir visus geros valios lietuvius Kalėdų švenčių ir Naujųjų 1982-jų 
Metų proga.

Tegu 1982-ji metai būna laimingi Jūsų asmeniniame 
gyvenime ir teatneša šviesesnių laisvės vilčių mūsų broliams 
pavergtoje Tėvynėje.

Andrius Mironas

Susipažinkime su Kalifornija
(Tęsinys)

Daug teatrų, universitetų ir kolegijų, 
garsių ligoninių ir sanatorijų, bažnyčių, kapinių, 
prękybos centrų miesto periferijose ir atskirų 
pastatų kone visuose tirščiau gyvenamuose ra
jonuose, stadionų ir golfo laukų išmėtyta po visą 
Los Angeles apskritį, kuri netrukus visa pavirs 
ištisu miestu.

Iš daugelio vietų, skirtų pasimaudyti vande
nyne, žymesnės yra Cabrillo Beach (San Pedro), 
Hermosa Beach, Malibu, kieto smėlio Zuma 
Beach ir Paradise Cove. Pastarosios trys vietos 
kiek toliau nuo miesto ribų. Matytina dar Los 
Angeles bei San Pedro uostai su didžiuliais jūrų 
laivais, tik ten grožio ieškoti būtų bergždžia, ne
bent tik žvelgiant vandenyno šalin, žodžiu, sunku 
smulkiau aprašyti, nes juk taip pat sunku ‘atspėti 
kas skaitytoją arba keliautoją sudomins. Bet 
tikrasis keliautojas ir nežymioje aplinkoje atras 
jam vertingų ir Įdomių žinių arba grožio.

LONG BEACH

Vienas iš didžiausių miestų Kalifornijoje yra 
Long P -.-’/'h. turįs dabar apie 340,300 gyventojų. 
Jis užima < Pedro įlankos giliausĮ įdubimą, 
nuo Lo' Arge’ < centro tiesiai i pietus apie 20 
. Cų Seniau lestas buvo tik pajūrio poilsio 

vieta, o ispanų valdymo laikais žemės priklausė 
tūlam Manuel Nieto, kuris padalino savo turtus 
penkiems vaikams. Dviejų palikuonių, Los Cer
ritos ir Los Alamitos žemės, vėliau pateko ki
tiems savininkams, kol vienas jų, William Will- 
more bandė steigti miestą, bet bandymas sutelkti 
amerikiečių koloniją sužlugo, kol pagaliau Long 
Beach Water and Land kompanija pasiėmė 7 my
lias pajūrio, pavadindama Long Beach vardu. 
Miėstas Įregistruotas 1897 metais.

Alyvos atradimas Signal Hill vietovėje suak
tyvino pramonės veiklą. Buvo įsteigtas atskiras 
Signal Hill miestas, kuris ir dabar iš visų šalių 
apsuptas Long Beach žemių, kaip ir kaimynas 
Lakewood. 1933 m. miestas ir apylinkės smarkiai 
nukentėjo nuo stipraus žemės drebėjimo. Antrojo 
Pasaulinio Karo metu čia Douglas aviacijos 
dirbtuvėse dirbo apie 30,000 darbininkų. Uostas 
iki šiol turi modernius įrengimus ir gali sutalpin
ti iki 30 laivų. Tačiau uostas valdomas sykiu su 
Los Angeles miestu ir pastarojo vardu vadina- 
inas, nes juos jungia ir Cerritos kanalas.

Kitos pramonės yra — automobilių sustaty
mo fabrikai, alyvos gręžimo įrankiai, lėktuvų, 
muilo ir parfiumerijos fabrikai, chemikalų,dažų, 
baldų, drabužių, keramikos, stiklo, popieriaus, 
plastike^ ir statybos bei izoliacijos gaminių 
dirbtuvės. xMiestas išlaiko meno centrą, bibliotekų 
tinklą, simfoninį orkestrą, dūdų orkestrą, jūrinį 
stadioną ir prieplauką. Neseniai pirktas Queen 

' Mary okeaninis laivas paverstas muziejum, su 

aplinkiniais priedais ir pastatais sudaro malonu
mų rajoną.

Lietuviai čia negausūs, daugumoje prieška
riniai ateiviai. Buvo suorganizuota Lietuvių 
Bendruomenės apylinkė, bet vėliau persiorgani
zavo i mažiau pretenzinga Long Beach Lietuvių 
Klubą.

Kadangi keliaujame pajūriu, apžiūrinėdami 
pranciškonų įsteigtas misijas, tai iš Long Beach 
vykstame paiūriti, persikeldami iš Wiimingtono 
priemiesčio per Terminal Island tiltą (už mokes
tį) ir atsirandame San Pedro mieste, kurib van
denyno pakrantėje yta Los Angeles uostas, vie
nas didžiausių ir gilaus vandens uostų visoje 
Amerikoje.

Juan Rodriguez Cabrillo pirmasis atrado 
šias vietas 1542 metais. MacArthur fortas, beveik 
prie Point Fėrmin iškyšulio yra vienas stipriau
sių apsigynimo sistemoje, iš aukštumos apžvelgia 
visą Los Angeles uostą. Netoli yra nedidelis, be
veik uždaras tarp aukštų krantų, Cabrillo pajū
ris. Pagal pajūrį randama jachfklubai, valstybi
niai ir laivyno pastatai, žvejų uostas, su laivų 
flotilija, konservų fabrikai ir laivų statyklos. 
Po Vincent Thomas tiltu yra Catalina prieplauka 
arba stotis^ iš kur laivai ir lėktuvai vyksta Į Cat
alina salą, iš čia apie 23 mylias tiesia linija beveik 
Į pietus. ,

TubJ pasibaigus Hirbor grėitkelitti (iš Los 
Angeles centro) uoste yra nedidelis, 19-ojo am
žiaus tipo Ports o’ Call Village, su gatvių duji- 

rnais žiburiais, restoranais, krautuvėmis ir barais. 
Čia galima gauti ir laivų ekskursijas po uostą.’ 
Cabrillo vardu jūrinis muziejus, prie to pat var
do pajūrio, turi jūrų kriauklių, gyvūnų, žuvų pa
vyzdžius, vėžlį, sverianti virš 1000 svarų, laivų 
modelius it navigacijos instrumentus.

Toliau keliaujame Palos Verdes pusiasaliu, 
visą laika turėdami kairėje pusėje Ramųjį van
denyną. Pasiekiame minėtą Wayfarer’s Chapel, 
Marineland ir jau rytiniame pusiasalio pakraš
tyje pasigėritne vaizdu Į Santa Monikos Įlanką 
su visais vėliau pravažiuosimais miestais — Re
dondo Beach, Hermosa Beach, Manhattan Beach, 
El Segundo, Playa del Rey, Marina del Rey, Ve
nice ir Santa Monica. Bet prieš leisdamiesi toliau 
kelionėn pajūriu, išnagrinėsime kitą kelią (101 
greitkeliu), kuris eina krašto gilumoje, kol Ox
nard ir Ventura miestuose susijungia su Nr. 1 
keliu.

Ypatingai skubantieji žmonės naudoja susi
siekimui su šiaurės Kalifornija 101 greitkelį. Los 
Angeles ribose tas pats kelias vadinamas Ven
tura greitkeliu, kuris praeina San Fernando slėtti 
jo pietvakariniu pakraščiu pro kelis priemiesčius, 
kol Įeina Į Ventura apskritį, prie Thousand Oaks 
miestelio.

(Bus daugiau)
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Romantiškas veikimas

Buvo taip pat ir puikus sodo namai, kuriuds Dievas .buvo pa
tiekęs savo tobulam žmoniškam sutvėrimui. Iš tikrųjų, nėra 
nieko neprotinga manyti, kad Dievas, sutveręs žmogų, suteikė 
jam tinkamą gyvenimo vietą. Kam bereikia lengvai manyti apie 
tokią apysaką, kuri pasakoja mums tokius dalykus, kc’kius kiek
vienas turi pripažinti logiškais ten buvusiose aplinkybėse?

Bet yra dalykų, liečiančių Dievo apsiėjimą su žmogumi, ku
riuose Jis neteisingai kaltinamas. Pavyzdys: Jis nesakė mūsų pir- 
mesniems gimdytojams, kad jeigu jie mėgins būti patenkintais 
Edene per tdxį laiką, tai paskui Jis paims juos į dangų!

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

• ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJAI
5421 S. Mozart St-, C h 10090, IL 60632

TEL. 233-5393

OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI

2618 W. 7114 St. TeL 737-5149

Tikrina akis. Pritaiko akinius 
ix ‘’contact lensex”.

t

įvairių

t

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBE: AKIŲ LIGOS 

3x07 Was t 103 r d Street 

Valandos pagal susitarimą.

DR. PAUL V. DARGUS 
aTDYTOJAi 1* CHIRURGAS

Mctiidnef 41rwkt>riu«
■.nd X. ManWl» R< Wtstcfceehrr, FL 
BALANDOS: 3—C darbo t?

— Gen. Jaruzelskis griežtai ’ 
atsisakė įsileisti į Lenkiją ofi- j 
cialią Sovietų karių delegaciją. 
Jis bįjęjo, kad lenkai nesusi- 
jungtų ir nepultų Sovietų karių.!

Marquette Parko Lietuviu Namu 
Savininkę organizacijos valdyba kvie
čia visus narius kuo gausiau daly
vauti priešmetiniame susirinkime 
gruodžio mėn. 18 d. 7:30 vai. vak., į 
pmKtualiai, parapijos salėje, 6820 Į 
So. Washtenaw Ave. Yra susidarę 
labai svarbių reikalų aptarti ir at
vyks miesto bei apylinkės gerinimui 
komisiomerius Mr. Harry Sikorski. 
Bus prayesti valdybos rinkimai. Po 
to — kavutė.

Juozas Skeivys, vicepirm. Į

Av?., Toronto, Ont., M6P 2Z6.
F%n»e: (416)—762 7188.

DJyviu registracija cioss - 
country varžyboms, iki 1982 m. 
ėjusio 3į 4 , šiuo adresu: Mr.

Oiįmg, 31 Jellicoe Avė., 
T pronto, Ost. 18W-1W2. Tel.

— 265 0783.

CHARLES STASUKAITIS
VĖSINAMA LAIDOTI VW KOPLYČIA

t

SUSIRINKIMŲ

| — Lenkijai atvežti javai iš j 
Sovietų kariuomenės maisto'! 
sandėlių.

Dr. LEONAS SE1BUTIS 
INKSTŲ, rŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGU* ' 
2656 WEST 63rd STREET 

Valandos; antrai 1—4 popiet,

Ofiso telefonas: 776-2880, 
Rwdenciles tstaL; W-5545

re

K

Tą koordinuoją ir lietuvių pir
menybių išvedimu rūpinasi ŠA- 
ŲFĄ£S g>s Slidinėjimo K-tas, 
vadovaujamas Mečio Empake- 
rio, 6 Robin ijnod Rd., Isling
ton. Ont M9A ?W7. Tel. (416) 
— 231-1487.

Pavieniams alidinėtojams dėl 
smulkių informacijų patartina 
kreiptis į artimiausią sporto klu
bą, sporto apygardą arba tiesio
giniai į A. Oiling, arba M. Em- 
pakerį.

JAV gyveną slidinėtojai dar 
gali taipgi kreiptis į ŠALFASS- 
sos Slidinėjimo K-to narį —Vy
tautą Čiurlionį, 19755 Upper Ter 
rase. Euclid, Ohio 44117. Tel. 
(216) — 481-1525.

ATSARGUMAS

GORDON FUNERAL HOME

729 South Haisted Street. Chicau*

l'eL 226-1344

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

KHTAPSt?

1605-07

fiP WDtl AUSŲ LAIDOJIMO (STA1G4

SO. HERMITAGE AVENUE
TeL £27-1741 — 1742

■tKalėdų dieną laukta svečių. 
Šeimininkė įeina į kambarį ir 
pamato tyrą slepiant knygas 
į spintą.

— Susimildamas, Jurgeli! Ką 
tų dari!? Juk pas mus ateis pa
doriausi. žmonės. Niekas iš jų 
nevogs tų knygų!

— Ne tame reikalas. Jie gali ' 
atpažinti nuosavas...

telefonas 523-0440

4OUERN1ŠKUS AIR-CONDITION E D KOPLYČIOS

Cross-country varžybų pro
grama: a) Vyrams Elite (17—44 
m. imtinai)—10 km.; b) Vyrams 
veteranams (virš 44 -m.) —10 
km.; c) Jauniams (13—16 m- 
imtinai) — 5 km.; d) Jaunu-

SU KALĖDŲ ŠVENTĖMIS 
SURIŠTOS PATARLĖS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

— Jei Kalėdose laukai ne balti, 
tai pavasarį reiks šalti.

— Jei Kalėdų metu nukrinta 
sniego, tai galima tikėtis gero 
derliaus vasaros laiku.

— Kalėdų šventėse turėtum 
Įsileisti Į namus kad ir didžiau
sią savo priešą.

— Kas anksti atsikelia Kūčių 
rytmetį, tas nebus mieguistas 
ištisus metus.

— Jei Kalėdose šaltis griebia 
už nesus, tai Ve.ykxse saulutė 
kaltins veidą.

1982 metų šiaurės Amerikos pabaltiecių 
ir lietuvių slidinėjimo pirmenybės

Slidinėjmo prmenybės

1982 m. Š. A. Pabaltiecių Sįi- 
dnėjimo pirmenybės įvyks
1982 m. vasario 6 ir 7 d., Moon
stone Ski Resort, apie 18 mylių

— Prancūzai yra geriausiai! i šiaurę nuo Barrie, Ont. Alpi- 
informuoti apie įvykius Lenki- j nistines varžybas vykdo Kana-

e i dos Latvių Sporto Sąjunga, 
.! cross-country — Toronto -Estų

S. K. Kalęv.
Pirmenybių

j aloinistinės ir
i žybos.
» Alpinistinės
į šeštadieni, vasario 6 d., nuo 10 r
Į v. r. Registracija nuo 8 v. r. iki: '

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

Telef. 476-2345

varžybos vi’

• '4

NAUJIENOS” KIEKVIENO

DARBO ŽMOGAUS

DRAUGAS IR BIČIULIS

L ■
l

4

vyks
nuo

8 v.

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
irKSTBS AUTOMOBILIAMS PASTATYT)

— Amerikiečiai iki karo sto
vio Lenkijoje paskelbimo netu
rėjo žinių apie batalionus jau
nų kareivių policijos pareigoms 
eiti.

programoje bus 
cross-coutry var-

! 9:30 v. r.
Alpinistiniu varžybų progra-

— šešios karo stovio dienos 
dar nereiškia lenkų* revoliucijos 
pabaigos, — tvirtina žurnalistė 
George Anne Geyer. TeL: 652-5245

JUOZAS SKORUBSKAS

**54 So. RAjuSIEL STREET TeL Y Arda 7*11 D

T*L: OLympic 2-1KU

j

■%

TeL: LAfayetU 3-3575

J

Tek: YArcD 7-1138-1131

) — Naujienos, Chicago, 111., Saturday-Monday, Dec 19-21, 1981

R

AMBULAH5O 
PATARNAVIMAS

i
i

Laidotuvių

Direktorių

TURIMI 
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE.

90 PERCENT OF 
ALL D.O.'S ENGAGE 
IN PRIMARY CARE 
MEDICAL PRACTICES 
WITH OYER 50 PER- 1

SMALL TOWNS 
AND RURAL AREAS.

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, flL

t
’ joje. Jie turi daug ryšių, kuri;
į jiems praneša tikslias žinias.
ii -------------------

DR. C. K. BOBELIS ~ 
Prostatos, inkstą ir šlapumo 

takų chirurgija.
5025 CENTRAL AVĖ.

St Petersburg, Fla. 33710 
TeL (813) 321-4200

WINTER 
OVERCOAT.

PERKRAUSTYMA1

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠEkėNAS. TeL 925-8063

Apdraustas perkraustymaa 
iš ĮuairiŲ atstumų. * 

ANTANAS VILIMAS 
TeL 376-1882 arba 376*5996

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

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

transliuojamos iš mūšy studijoj 
Marquette Parke.

Vedėja — Aldona Daukus 
Telef.: 778-1543

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

,s)

hGi;’ R. I

km.; c) Moterims (virš 16 m.)— 
5 km.; f) Vyresnėms mergai
tėms (13 — 16 m.) — 2.5 km.; 
g) Jaunesnėms mergaitėms (jau 
nesnėms 13 m.) —5 km.

Amžiaus klasifikacija — 
gal 1981 m. gruodžio 31 d.

Dalyvavimas yra atviras
Į siems pabaltiecių šlidinėtojams. 

Lietuviu pirmenybės bus iš
vestos iš Pabaltiecių varžybų pa- 

. . , , * ~ėkmių, atskiru rungčių visai
moję bus Slalomas ir Didysis. , . , r__ į v J i nevykdant. Lietuvių pirmeny-
Slaiomas, siose klasėse: a) Jau-!.. xi v z J 7 \ biu programa automatiškai ta

; nucių (jaunesnių 13 m.), b) Jau* 
Į nių (13—16 m. imtinai), c) Vy- 
! rų Elite (17—44 m. imtinai), d)-
Vyrų veteranų (virš 44 m.) iri 
q) Moterų (virš 12 m.); f) Mer-I 
gaičių (jaunesnių 13 m.). <

Cross-coun'.ry varžybos 
sekmadienį, vasario 7 d., 
10 v. r. Registracija — nuo 
r. iki 9:30 v. r.

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue

t

“Lietuvos Aidai”
KAZ£ BRAZDžIONYTt

Progrirrxx vediji

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

Visos Laidos ii WCEV stotie*, 
banga 1450 AM.

Iš MTIS stoties, 1110 AM banga.

2646 W. 71st Sinwt

Cbicago, DHnočs 60629
TeleL 778-5374

pati, kaip pabaltiecių.
Smulkios informacijos yra pra 

nešta visiems sporto klubams 
bei ŠALFASS-gos aministraci- 
cijos pareigūnams.

Dalyvių registracija alpinis
tinėms varžyboms, iki 1982 m 
sausio 31 d., šiuo adresu Mr 
Voldemars Klavins, 151 Evelyn

JEAN VANCE ir GEORGE SORIN1

Aikštės automobiliams pastatyti

NATIONAL OSTEOPATHIC MEDICINE WEEK 
TO BE OBSERVED JUNE 1-7, 1980 BECAUSE...

Mirė 1981 m. spalio mėn. 13 d., palaidotas spalio mėn.
16 d. Čikagoje, £>v. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai dėkojame visoms už dalyvavimą šermeny
se, atsisveikinime ir laidotuvėse, ypatingai giminėms ir drau
gams,atvažiavusiems is tolimų Amerikos ir Kanados kampų 
palydėti velionį Jo paskutinėje kelionėje.

(riliausią padėką reiškiame kun. dr? J. Prunskiui už šiltą 
ir jautrų atsisveikinimo pamokslą, dr. J. Valaičiui už atsr 
sveikinimą ir laidotuvių suorganizavimą ir pravedamą, 
M. Pranevičiui, jam padėjusiapi.

širdingai dėkojame VLIKo Tarybos pirm. Gr. Lazauskui, 
AL los pirm. dr. K. Šidlauskui, SLA atstovei E. Mikužiūtei, 
Amerikos Lietuvių Soc. Demokratų partijos pirm. M. Prane
vičiui, Teisininkų sąjungos pirm. prof. M. Mackevičiui, dr. K. 
Gudėnui už pasakylas kalbas koplyčioje ir kapinėse.

! Dėkui solistams Danai Stankaitytei, Elenai Blandytei, 
Jonui Varneliui ir muz. Antanui Skriduliui už giesmes kop
lyčioje.

Nuoširdžiai dėkojąųie už gausias aukas velionio atmini
mui, aukojant šv. Mišias, Tautos Fimdni, Ajncrikps Lietuvių 
Tarybai, Vasario 16 Gimnazįai, Uigluvos Dukterims, San 
daros spaudos fondui Dėkojame organizacijoms ir asme
nims, aisiuntusiems gėks, jjarciškusicms užuojaulą spau
doje, laiškais ir žodžiu.

Dėkojame grabnešiams už karsto nešimą.
širdingai dėkojame visiems a.a. vettprą mlnėjusie®s

spaudoje. > <
Ac ū p. Butkienei už laidotuvių nuoširdų tvarkymą.

Giliame liCxi sy palikę
žmcjia. Duktė ir žentas.

DOCTORS OF OSTEOPATHY 
D.O.'S, ARE THE FASTEST 
GROWING HEALTH CARE 
PROFESSION. A KELLOGG 

FOUNDATION STUDY
PROJECTS A 71% GROWTH 
FOR THE OSTEOPATHIC 
PROFESSION 

the igao's.

MANIPULATIVE 
THERAPY PROVIDES 
PATIENTS WITH 
AN ADDED DIMEN
SION OF TREAT
MENT. *

DURING?

mage oF

$.©/S PRACTICE 
HOLISTIC MEDICINE, 
TREATING THE 
WHOLE PATIENT 
AND NOT JUST THE 
DISEASE OR INJURE

STEPONAS C. LAUK IR SŪNŪS
(LACKAWICgJ

| 2424 WEST Wth STKEhTi KJtipublic 71211
| X1U2& SOUTHWEST HIGH WAI, Hilu, HL 174*4411

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. UTUAN1CA AVĖ.



Naujienų laikraščiui. Linkiu 
linksmų švenčių ir laimingų 
Nau u i u Me tu”.

nai Ouk Lawn, Iii-, už prenume 
rates pratęsimą vienet iems me 
tams ir 15 dol. Naujienoms pa 
remti.

U. Ovanaihčius 
pratęsė prenu- 
ir pridėjo 10 

dol auk. Dėkojame už paramą 
*r akėjimus.

Ont

— J.M(uys is New Haven. 
Connecticut, rašo: ‘‘Prašau ir 
toliau siuntinėti jūsų sp. usebna- 
mą dienraštį Naujienas Siunčiu 
55 doleriu čeki, už prenumera
tą ir kalendorių, likusius laik
raščio fondui. Sveikinu visą 
Naujienų štabą ir linkiu nenuil
stamai darbuotis, skelbiant tie
sos žodį”. Dėkojame uz paramą 
ir už nuoširdžius linkėjimus.

— Leonas Valiukas iš Beverly 
Shores, Indiana, rašo: “Siunčiu 
čc-kį 5 dol. Kalėdų švenčių pro 
* a. Gerai būtų, kad kiekvienas 
Naujienų skaitytojas pasveikin-

Naujienas su keletą dolerių.” 
Dėkui už paramą ir už geras 
mintis.

— Atsipiašorne Aldoną Pan- 
kienę. kad praleidome raidę c‘k" 
oš pavardėje š. m. gruodžio 
5 d.

— Liūdas Kraučiūnas iš Cice
ro. III., rašo: ‘Siunčiu prenu
meratos mokesti už pusę metų 
— 21 dol. Pridedu 10 dol. auką

— Sekantieji Naujienų skai
tytojai pratęsė prenumeratą ir 
□ridėjo po 5 dot paramą: Anna 
Armaua.s iš Marquette Parko, 
Chicagoje, V. Lukoševičius iš 
Hamil on. Ont., Canada, Jonas 
Matukas iš Marquette Parko, 
Chicagoje, Mary Markūnas iš 
Newburgh Heights. Ohio, Jur- 
7/C Mejeris iš Melrose Park. 111., 
Julius Paka1ka iš Beverly Sho
res, Indiana, Jonas Furiulis iš 
St. Petersburg Beach, Florida, 
Juozas Sirokas iš Marquette 
Parko, Chicagoje, ir V. Tamo
šiūnas iš Detroit, Michigan; po 
2 dol: Stanley Pcapert iš Mar
quette Parko, Chicagoje, ir B. 
Guzikauskas iš Hot Springs, 
Ark, už kalendorių.

— A.ntanas Kruklys iš Hot 
Springs, Ark., prisiuntė mokes
ti už pratęsimą prenumeratos me 
tams ir 35 dol. Naujienoms pa
remti. Dėkojame už ankstyvą 
prenumeratos pratęsimą ir para 
mą. i

— Leonas Brazauskas iš Cle- ' 
veland, Ohio, rašo: ‘‘Linksmų 
šv. Kalėdų ir Laimingų Naujų-

tiems metams ir 10 dol. už ka- Į 
lendorių.

Petras Bružas iš Brighton - 
Parko, Chicagoje, pratęsė pre- j 
numeratą vieneriems metams ir 
pridėjo 25 dol. Naujienoms pa-j 
remti. Nuoširdi padėka už para-* 
mą.

© Venta delikatesai atidara 
kasdien nuo 9 iki vai. vak. Na
mie gamintos šviežios lietuviš
kos dešros, koldūnai, lasiniuo- 
člai, žagarėliai, skaniausios bab- 
kcs, napoleonai, tortai, raguoliai 
ir daug kitų neišvardintų lietu
viško aukščiausios kokybės na
mie gaminto maisto. Kūčių stalui 
įvairic’s silkės, mišrainės, šliži-. 
kai ir stintos. 2419 W. Lithua
nian Plaza Court. Tel. 476-4622.

(Pr.)

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS PERMINAMU 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJ1MA1S.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS J
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas i

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

Ž»me — Pardavimui , < Namai, — Pardavi*^ 
REAL ESTATE FOR SALI f REAL ĮSTATE FOE SALE

• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

SALE ENDS SATURDAY, DECEMBER 26th 
AT ARCHER STORE ONLY

SALE BEER & BEVERAGES NOT ICED — CASH & CARRY 
RIGHT RESERVED TO LIMIT QUANTITIES AND 

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

jų Mc-'ų visai administracijai ir 
redakcijai. S;unčiu jums 50 dol. 
už .sekančius metus, t. y. už 1932 
m. 40 dol. Naujienų prenumera
tą ir 10 dol- už kalendorių. Gc 
ros sėkmės Naujienoms''. Nuo
širdi padėka už paramą ir linkė
jimus.

— Dėkui Baliui DaviuVui iš 
Brighton Parko, Chicagoje, už 
pratęsimą prenumeratos viene
riems metams ir 10 dol. Naujie
noms paremti.

— Janas Girdžiūnas iš Union 
Pier, Michigan, išvyko atostogų 
kelioms savaitėms į Simi Valey, 
California. Linkime jam džiaug-

1 tis, išvažiavusiam iš sniego i sau
lėtą kraštą.
—Kanadiškis J. Dik'niis iš Lon

don, Ont., Canada, pratęsė pre
numeratą vieneriems metams br

• pridėjo 25 dol. auką, 
paramą.

— RLB Rockįordo 
' per K. Rutkauską,

Ačiū UŽ

apylinkė, 
prisiuntė 

Naujienoms paremti 50 dol. Nuo 
širdi padėka už auką ir nuolati
nę paramą.

— Dr. Joseph Šlajus iš Albu
querque, N. M., pratęsė prenu
meratą vieneriems metams ir 
pridėjo 3 dol. už kalendorių bei 
30 dol- Naujienoms paremti. Dė
kui.

prenumeratą metams, 5 dol. už 
kalendorių ir 20 dol. Naujienų:] 
paramai. Ačiū.

— Kanadiškė M. icmaitlenė 
iš Lethbridge, Alta, Rašo: 
“Siunčiu Jums 70 dol. ir prašau 
pratęsti laikraščio prenumeratą 
1982 metams. Likusius palie
ku spaudai paremti.” Dėkoja
me.

Didž. Gerb. “Naujienų’' 
Redakcijai

Šv. Kryžiaus bažnyčios para
pijos Lietuvių komitetas nuošir 
džiai dėkoja “Naujienų"’ re
dakcijai už teisingus aprašy-; 
mus, minint Šv. Kryžiaus baž
nyčios statybos istėrją, lietuvių 
darbininku sunkius darbus bei

Mar-*aukas šią parapiją kuriant bei, 
Į aprašymus nepalikti šios lietu- 
J viškos katedros, raginant lietu- 
{:vius ir toliau dalyvauti pamal- 
i dose kiekvieną sekmadieni 10 

vai. rytą.
Komiteto vardu:
Pranas Šulas — pirm., 

N. Peleckienė—kasininkė | 
Linkime visiems linksmų šv. t 

Kalėdų švenčių ir sveikų Naujų
jų 1982 Metų! *

— Antanas Jakutis iš 
quette Parko, Chicagoje, pratę-j- 
sė prenumeratą vieneriems me-»( 
tams ir pridėjo 10 dol. Naujie-i 
noms paremti. Dėkui.

— Chicagos Lietuvių Moterų 
Klubas mso: “įvertindami lie >• 
tuviškos spaudos reikšmę lietu-j 
vybės išlaikyme, siunčiame 50 f 
dol. auką ir linkime visam Nau- ' 
j ienų personalui gražių Kalėdų 
Švenčių ir sėkmingų Naujųjų f‘'priede: $10.00 auka Naujienų 
Metų”. Nuoširdi padėka už pa-J 
varną ir linkėjimus.

«

— J. Balnionis iš Marquette 
Parko, Chicagoje, pratęsė pre
numeratą vieneriems metams ir}; 
pridėjo 25 dol. Naujienoms pa 
remti. Dėkojame už auką ir nuo 
latine paramą.

susirinkimas.
—Alf. Piragis iš Toronto, Ont.« Į 

pakeisdamas adresą, 
10 dol. 
Ačiū.

fparamai.

SLA 63-čIOS KUOPOS 
SUSIRINKIMAS i

Gruodžio 20 d. 2 vai. p.p. Ka-1 
jzio Mačiuko Real Estate Įstaigoj 
! Įvyks SLA G3-čios kuopos narių

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

6529 So. Kedzie J ve. — 778-2233'

ŠIMAITIS REALTY
REZIDENCINIU IR PAJAMINIŲ 

NAMŲ PARDAVIMAS.
INCOME TAX

INSURANCE NOTARY PUBLIC
Skambinti tek 436-7878
2951 West 63rd Street

Linksmų Kalėdų!

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

t

ELEKTROS ĮRENGIMAI i' 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimu 
Dirbu ir užmiesčiuose, grelts 

garantuotai ir sąžiningai.
* KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Ava. * 
Tel. 927-3559

DĖMESIO
62-30 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensinin

kams. Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVL 
TeL 523-8775

Dengiame ir 'taisome visų rn- 
šaų stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIEIA 
’655.7 S. Taiman Avenue.

Chicago, IL 60629
434-9655 ar 737-1717

CHRISTIAN

<

' — P. Račiūnas iš Lemont, Ill., 
atsiuntė 70 dol.: 45 dol. pratęsti

— Dėkui Marthai Hoįman. is 
Brighton Parko, Chicagoje, už 
pratęsimą prenumeratos viene

V & G hardwareCLUI

I

BUD’S REAL ESTATE

BALYS BUDRAITIS, sav.

ši įstaiga tarpininkauja perkant - parduodant namus. Pa
geidaujant suranda butų nuomininkus be atskiro mokes

čio. Išrūpina visų rūšių apdraudas.

I 43
I sie ___ , _ „ _ . _ __________

Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiant infer 
nacijas visais kelionių reikalai*.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik seixix rezer>aoti vieta, 
ž inksto — prieš 45-60 dienu.

750
ALL

7.50
M.L

LTR.

HARVEY’S

750
M.L.

SMIRNOFF
VODKA

■ 3.99

750 M.L. 750 M.L.

AMARETTO
DI SARANNO

SEAGRAM’S 
CROWN ROYAI

9.99

750 M.L. 750 M.L.

7-UP 
REG. or DIET 

or 

DR. PEPPER* 
8-16 OZ. BUS

OLD STYLE
< or MILLER LITE

24

LOOSE 
CANS

prisiuntė! Pina pirminiai rinkimai. Visi 
Naujienoms paremti, j galime užmokėti nario mo'kestį 

Į ir privalome nominuoti kandida- 
tus SLA Pildomajai Tarybai. 
Susirinkimą pradėsime 2 vai.- 
o 4-tą turime baigti. Visi nariai 
kviečiami atvykti.

Kuopos Valdyba

Ilgametis patyrimas —sąžiningas darbas 
ruošiatės keliauti —- kreipkitės J Lietuvių įstaigą:

American Travel Service Bureau 
9727 S. Western Ave., Chicago, EI. 60643 : 

‘ Telef. 312 238-9787
• JTemokmxr patrmavtmas užsukant lėktuvu, trauktnlu, laivu kelk 
(cruises), viešbučiu ir automobilių nuomavimo rezervadias; Parduodi 

kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus Lištua •

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų 
visiems draugams ir klientams linki

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

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų 
draugams ir pažįstamiems

6600 S. Pulaski Rd. Tel. 767-0600
Chicago, Hl. 60629

KAIP SUDAROMI

3 Statybai gražus sklypas 
Marquette Parke.’

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

j seniau imamais procentais.

I
VALDIS REALTY

2644 W. 69th St.
(Lithuanian Plaza Ct.)
737-7200 arba 737-8534

Pardavimas Ir Taisymą 
. 2646 West S9fh Strw?

T«L REpubllc 7-1941

Tuo reikalu jums gali darų 
>adėti teisininko Prano ŠULO 
oaruoštą, — teisėjo Alphonst 
>VELLS peržiūrėta, “Sūduvos* 
šleista knyga su legališkomr- 
ormomis

Rnvffa su formomis gauna 
Naujienų adiiiiuistracijovna

ū

Miko šileikio* apsakymų knyga 
“Liucija” jau atspausdinta. 

Autorius pavaizduoja lietuviij 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

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

Ave.. Chicago. IL 6t)629.

i
Prašom palikti savo telefono nu 

merį automatiniame aparate.

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus ..

F. NEDAS, 4059 Archer Av»nu«,
Chicago, III 60632. Tai. Y A 7-5990

HOMEOWNERS POLICY

Mrtary P»Wta '
INCOME TAX SERVICE

425? S. Maplewood. Tai. 254-74S 
Taip pat daromi vertimai, giminų 
Skviatimal, pildomi piilatybaa pra 

tymai Ir kitokį blankai

NEIGHBORHOOD
REAITV GROUP

U.SJC
We'll help you make the right move.

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJAS

Dažo namus iš lauko 
ir iš vidaus.

Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St
(Town of Lake)

Skambinti YA 7-9107

F. ZtpoliK Ajent 
W. 95th M 

Evtrg< Fark. III. 
60642, . 42446M

State Faro f«e awd Casual Con^ar*

PIRKTI Ak PARDUOTI, 
ssomoti ar apdrausti savo nuo
savybę Chicagoje ar bet kur 
Amerikoje, prašome skambint' 
ar užeiti į mūsų įstaigą.

Mes visuomet pasiruošę 
jums patarnauti.

Mes priklausome MLS ■ 
ir turime kompiuterį.

Virš 500-tai namų pasirinkimai

BUDRAITIS REALTY CO.
6600 S. Pulaski Road

Tel. 767-0600
DĖMESIO!

Gaminu elektrines mašinėles 
bulvėms tarkudti. 
Kas norėtų įsigyti, 

skambinti 
Tel. WA 5-4878.

P:nktadienj aukso uncija 
kainavo £108.

AdvoKxta>
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: nuo 9 vaL ryt, 
0d 6 vai. vak. Šeštadieni nuo 

9 vai ryto iki 12 vai d. 
Ir p«£al susitarimą.

TO. 776-5162 arba 776-51W 
1643 West 63rd Street 

Chlcsm. Ui. 60629

H G®

JOHN GIB AITIS
Advokatų įstaiga 

6247 S. Kedzie Avė.
(312) 776-870Q

6 — Naujienos, Chicago. Ill., Saturday-Monday, Dec. 19-21, 1981




