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AUSTRAI PASIRUOŠĘ 
PADĖTI LENKAMS

mą Į šaltas koncentracijos sto 
vykias Lenkijoje.

jeigu kareiviai bū- į pareiškimų per radiją daryti.
Praeitą šeštadienį Valensa iš 

Chalice vilos buvo nuvežtas a f' 
Varšuvos kareivines. Ten ir vėl 
bandyta jį įtikinti, kad jis pasi-
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POLICIJA NETIKI, KAD GENEROLAS 
JAMES DOZIER BŪTŲ NUŽUDYTAS

POLICIJA TURI VILTIES ŠIOMIS DIENOMIS SUIMTI 
VISUS RAUDONOSIOS BRIGADOS NARIUS

VERONA, Italija. — Nežino
mas-asmuo telefonu pranešė po
licijai, kad Raudonosios briga
dos vadovybė jau nagrinėjo ge
nerolo Dozier bylą, ji nuteisė 
mirti ir sušaudė. NepažĮslama- 
sis parddė, kad netiidcus praneš 
policijai, kur ji galės rasti gene
rolo James Dozier lavoną. .

Italijos policija, labai atidžiai 
sakanti visus galimus nurody
mus, kur galėtų būti Raudono
sios brigados., nariai, pagrobę 
generolą Dozier, netiki, kad jis 
būtų nužudytas. Jis nepadarė 
nė vieno nusikaltimo, kuris Rau-

. donbsios brigados narius , verstų 
suimtąjį generolą taip ; greitai 
žudyti. Jie dar neturėjo progos

' jo apklausinėti.

Kitas pranešimas sakė, kad 
policija arti generole/ buvusi ir 
jį pražiūrėjusi.- Policija žino,

VIENA. — Austrijos premje
ras, patyręs apie karių paskelb
tą karo stovį Lenkijoje ir apie 
Solidarumo unijos pareigūnų ! 
persekiojimus, leido atbėgu- ! 
siems tremtiniams lenkams ap- j 
sigyventi Austrijoje, kol susiras 
nuolatinę apei^ yeriimo vietą. ’ Į 

i 
Vienos lenkų bažnyčios kuni- j 

gai pradėjo rinkli šiltus- drabu- į 
žius. Prie bažnyčios keturi dide- f 
Ii kambariai į kelias valandas 
prisipildė įvairiausiais šiltais 
paltas,- eilutėmis, baltiniais, ant
klodėmis ir batais. Ne tik Vie
nos lenkai, bet ir bendrai aust- ; 
rai, patyrę apie žiaurų lenkų 
kankinimą, prinešė Įvairiausių 
gerų ir šiltų J_abužių.

ją™, tatouor

PADEDA VYRIAUSYBEI BAIGTI
• ANGLIAKASIŲ STREIKUS

MELAGINGI GANDAI PRIVERTĖ L. VALENSĄ 
SKELBTI RADO STREIKĄ

LONDONAS, Anglija. Lon- i Varšuvos radijas. Iš Lenkijos 
done britų radijo klausytojai j atvažiavusi viena moteris tvirti* 

: girdėjo lenkų vyriausybės pra- 
Į nešimus, kad t rečiadienicf rylą 
j lenkų katalikų kunigai ir gink
luoti kariai įžengė į Ziemovį? ir 
Piasto kasyklas, esančias Kato-

* vičių kasyklų rajone.
| Nusileldusieji kunigai įtikinė
ja streikuojančius angliakasius, 
kad jie baigtų streiką, išeitų iš i 
kasyklų ir eitų namo. Lenkų vy
riausybė pasižadėjo nebausti 
streikavusių angliakasių.

Apskaičiuojama, kad šiose
dviej ose kasyklose
8,000 angliakasių. Angliakasiai! taičau jis griežtai atsisakęs "su 
buvo’ pasiruošę sprogdinti ka-! jais tartis ir neprižadėjęs jokių 

, sykių angas, ;
tų bandę jėga veržtis į kasyklas. į

• Norėjusieji darbą mesti anglia
kasiai, buvo išrengti nuogų ap
laistyti vandeniu ir išleisti iš ka
syklų, bet tokų angliakasių^skai : ruoštų pasakyti kalbą, r^ginam 
čius buvo labai mažas. | c?a
^ Tvirtinama, kad saugumo ta-Tbaigti‘-streikus: Valdžia sekma-

na, kad apie Lešek Valensą bu
vo paleisti pairus gandai. Buvo 
pasakojama, kad jis turėjęs pro
gos susitikti su savo žmona ir 
vaikais, ir kad jis išsiderės Soli
darumo unijai darbo sąlygas. 
Buvo tvirtinama, kad Valensa, 

’ nepasitaręs su Solidarumo uni
jos vadovybe, vedęs pasitarimus 
su Jaruzelskio vyriausybės na
riais. Tikrovė yra visai kitokia. 
Valensa kelis kartus buvo kvie
čiamas tartis su Jaruzilskio su

streikavo j darytes karių tarybos narjajs,.

melagingas."

šeima nesirengia 
bėgti iš buto

Generolo James Dozier šeirrpt, 
antradienį iš kareivinių persikė
lusi į savo butą, labai šiltai buvo 
kaimynų sutikti. Jie. apgailesta
vo, kad Raudondsįos brigados 
grupė Įsiveržė’ į" . vidų “vandeh- 
tiekio vamzdžių tikrinti’', bet 
tikrumoje pasiruošę pagrobti 
JAV-generolą. ............................ -

Duktė Chęryl ir sūnus Scott 
Dozier įsiveržimo metu nebuvo 
namie, o vėliau jiems buvo pa
tarta ,eitf į. kareivines, k,tir yra 
stropi sargyba. Generolo žmona 
Judit-buvo namie ir matė “van
dentiekio .meistrus”, kurie ją 
pririšo prie kėdės ir paliko, o ge
nerolą Dozier priti'e'nką revol
verio rankena ir išsivežė. ’

Dabar namus saugo šautuvais 
ginkluoti policininkai. Kaimy
nai prižadėjo pranešti apie ne
pažįstamus žmones, atrėžančius 
prie Dozier buto. ,

♦

WASHINGTONUI NEPATIKO j
BEGINO PROTESTAS į 

WASHINGTON, D.C..J- Vals- j 
lybės departamentui, krašto ap- j 
saugos sekretoriui, prezidentui i 
Reaganui nepatiko Begino tul
žies išliejimas, bet joks pareigū
nas nepamanė, kad Begino pyk
tis turi didesnės reikšmės.

Premjeras -Beginąs savo pyktį

šalčiui paspaudus ir sniegui iškritus, visa JAV šiaurė ir Kanada apklota sniegu.

JAV APMOKYS 1,600 SALVADORO 
KARININKU IR PUSKARININKIŲ

DABARTINIU METU I SALVADORĄ ĮSIVERŽĖ 
6,000 KUBIEČIŲ, NIKARAGVOS IR KITŲ KARIŲ

sostinės ir iškėlė į padanges
lis elektros transformatorius 
užgesydami šviesas beveik treč
dalyje miesto. Apmokyti 
privalės mokėti atmušti 
vusius svetimtaučius ir 
vauti pasipriešinimui.

WASHINGTON, D C. — JAV 
nutarė apmokyti

ke-

— Lenkai mano, kad ambasa
dorius Spasovskis būtų daugiau 
padaręs lenkams, jeigu būtų 
parvažiavęs j Lenkiją ir įtiki
nęs Jaruzelskį neprasidėti su 
komunistais.

išdėstė Amerikos ambasadoriui, į vyriausybė —------ ------ _. ..
bet arhb. Lewis žinojo, kad Be-! 1,(500 Salvadoro karių. Iš jų bus 

apmokyti 600 karininkų, o liku
sieji bus puskarininkiai, suge
bantieji pasipriešinti Įsiveržu- 
sems Gvatemalos, Nikaragvos ir 
Kubos kariams.

Salvadore yra 56 JAV kariai 
patarėjai. Jie nedalyvauja susi

mus Įmokėjimus padaryti už! rėmimuose su įsibrovėliais, bet 
Įgytus ginklus.

gino pasipiktinimas buvo be-j 
reikšmis. Lewis taip pat žinojo, [ 
kad Izraelio premjeras, bus pri- j 
verstas kreiptis visokeriopos pa-j 
galbos. Amerikiečiai turės duoti, 
jam ne tik ginklus, bet turės 
jam paskolinti pinigų bent pir- Į

kariai
Įsibro-
vado-

IZRAELIO PARLAMENTAS
PRITARIA BEGINUI

jie pamoko, kaip reikia gintis 
nuo Įsibrovėlių iš kitų kitų vals-

— Prez. Reagan'as Baltuose • tybių, kaip tinkamiau naudoti 
Rūmuose ilgai kalbėjosi, su ai- • modernius ginklus.
susakiusiu grįžti Į Lenkiją am- I Dabartiniu metu į Salvadore 
basadoriumi R. Spasovskiu ir šiaurę Įsiveržė didokas partiza- 
jo žmo'na. nų skaičius. Jie priartėjo prie

antradienį pradėjo 
labai jau griežtą 

Menachem Begino iš- 
Amerikos ambasadų

pinigus, nutarė atleisti dar 175 
tarnautojus, labai dažnai nepa
jėgiančius laiku atvykti j darbą. 
Tuo būdu sutaupys apie penkis 
milijonus dolerių.

JERUZALĖ. — Izraelio par 
lamentas 
svarstyti 
premjero 
koliojimą
riaus. Daugelis manė, kad Begi
nąs neras pritarimo parlamente, 
bet trečiadienio rytą, po neilgų 
debatų, jau buvo aišku, kad Be
ginąs galėjo gauti daugumos pri
tarimą.

Begino draugai, apklausinėje 
kiekvieną parlamento narį, su 
rinko 56 parlamento narius, pri- 
tariančius Begino padarytam 
JAV ambasadoriaus išbarimui, 
o tik 46 bu "O nusistatę prieš.

Jeigu Beginąs turės pilną par
lamento pritarimą, tai jis gal 
drįs ardyti ir Egipto-Izraelio 
sutarties kelis punktus. Beginąs 
nenori atšaukti Izraelio karių iš 
Sinajaus strateginių pozicijų.

lenkų jūreiviai
ŠOKA NUO LAIVŲ

OTTAWA, Canada. — Prane
šimai sako’, kad šiomis dienomis 
nuo lenkų laivų nušoko virš 50 
jūreivių, kurie prašė Kanados 
vyriausybę duoti jiems tremti
nių teises, nes jie negali ir ne
nori grįžti į dabartinę Lenkiją.

Vien tik antradienį nuo lenkų 
laivų pabėgo 19 jūreivių ir pa
prašė leisti jiems pasilikti Ka
nadoje, nes jie negali pakęsti 
komunistinės santvarkos. J rei- 
viai nujautė, kad geri. .Jaruzels
kis labai jau glaudžiai bendra
darbiavo su Rusijos komunistų 
vadais.

Pirmadienį nuo lenkų laivų 
nušoko 12 jūreivių ir paprašė 
teisės pasilikti Kanadoje.

Iš Pietų Afrikos ateinančios 
žinios ssko, kad ten nuo lenkų 
laikų pabėgo 39 jūreiviai ir pa-

cų Afrikoje.
Pietų halijcj^, j Savonos uos

tą atplaukė 10 lenkų jūreivių ir 
paprašė jiems leisti pasilikti! 
Italijoje.

— Vaitiekus Jaruzelskis yra : 
bajorų kilmės lenkas, kuris Ant- unijai 
rojo Pasaulinio karo metu pate- darbą, 
ko į Sov. Sąjungą, įstojo* į lenkų 
kariuomenę ir baigė Sovietų ka Į 
ro mokyklą.

rybos pirmininkas ir premjeras 
gen. Vaitiekus Jaruzelskis tre
čiadieniui ruošė kalbą Lenkijos 
gyventojams. Jis pripažins, kar 
dar yra streikuojančij darbiniu 
kų, bet patars jiems baigti stre; 
ką ir grįžti prie darbo. Jaruzels
kis praneš, kiek jis jau paleid* 
suimtų Solidarumo unijos dar- Į 
bininkų. Iš naujo bus suimti tik 
tai tie, kurie ir vėliau ragiru 
darbininkus tęsti streikus.

Dancige darbininkai dar tebe 
laiko kelias dirbtuves ir neįlei
džia kareivių. Dancigo dirbtuvė 
yra tankų ir šarvuočių apsuptos 
Kariai į vidų neina. Jie žino, kar 
darbininkai padėjo minas dirb- j 
tuvių duryse ir elektros cent į 
ruošė. Jeigu tankai I 
veržtis į vidų, tai viskas būtų iš ! koslc’vakijos. jeigu lenkų kariai 
sprogdinta. Darbininkai iš tc’r! nepajėgs baigti streikų.
neprileidžia karių prie naftos i' I ----------------
degalų valyklų. i — Evil Knevil nubaustas 12.75

Varšuvos radi jas paskelbė ’ mil. dolerių už 1977 metais su- 
kad sostinėje buvo susirinkęs l žeid:mą biznieriaus S. Saltman. 
posėdin lenkų komunistų parti
jos politinis biuras. Tai 
kad komunistai, iki šio meto ty
lėję, išdrįso susirinkti.

Kun. Bronislovas Dam^rovs 
kis. iš Lenkijos atvykęs į Vali 
kaną informuoti popiežių apie 
įvykius Lenkijoje, p 
Les.k Valensa yra 
geroj nuolaikoj. Jis turi viltie 
susitarti su atsakingai 
na:s ir išsiderėti S 

teises tęsti o:

KALENDORfiLIS
Gruodžio 24: Kūčios, Adomas 

ir Ieva, Postovis, Titonė, Jogai
la, Metile.

Saulė teka 7:14, leidžiasi 4:25.

Oras debesuotas, Saitas, gali 
snigti.

— Sūriai traukiniais bus iš
vežti iš valdžios sandėlių į pa
skirstymo stotis, iš kur bažnyti
nės ir savivaldybinės organiza
cijos, besirūpinaničos maistu, 
galės pasiimti jtfms priklauso
mą dalį ir išdalyti neturtin
giems. Turės pristatyti atskaito
mybę. Prezidentas Reaganas 
įsakė sūrio perviršį išdalyti.

dieni sutrumpino karo stovio 
skirtas valandas gatvėse pasiro
dyti. Radijas taip pat prižadėjo 
Kalėdų švenčių metu leisti vi
siems eiti Į bažnyčias be baimės, 

j Vyriausybė užtikrino Varšuvos
ir kilų miestų gyventojams, kad 
švenčių metu areštų nebus.

Nuo šištadienio Lešek Valen
sa paskeIL.ė bado streiką. Karei
vinėse

1 bet jis atsisakė tartis su Jaru- 
I ze’skiu ir kitais karo stovį pri- 
j metusiais lenkų kariuomenės 
generolais.

Jacob Sviecickis, Solidarumo 
unijos atstovas Švedijoj, prane
šė. kad Sovietų ginkluotos pajė
gos yra pasiruošusios Įžengti į 

bandyti- j Pietų Lenkiją iš Rusijos ir če-

jis stropiai saugomas,

i- j $2.75 mil. už kairės rankos su- 
rodo. Į žalojimą ir $10 milijonų už ne

imą i teismo posėdi.

Amerikos Balso vyriausias 
žinių tvarkytojas Bernard Ka
mensky pasitraukė iš pareigų.

sveikas ii į 15 melų Illinois valstijoje 
telefonu pasikalbėjimas rc’dė 

pareigu-i kalbančiojo paveikslą. Nuo atei- 
'idarunioį nančių metų kovo 15 dienos te- 
»an:.zacinį i lefonų bendrovė įves paveikslus 

18 valstijose.

— šeštadieni
Tuo tarpu iš Helsinkio’ atei- 

naničos žinios visai kitaip kalba 
negu

NAUJIENŲ" SKAITYTOJAMS, BIZNIERIAMS,

VISIEMŠL.GEKOS VALIOS ŽMONĖMS LINKI

PROFESIONALAMS, BENDRADARBIAMS IR

Linksmu Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų
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EILĖRAŠTIS Iš SIBIRO
Tu nėverk, motule, kad prie Kūčių stalo 
Viena kėdė šiemet jau stovės tuščia, 
Kad nelauš iš rankos tau baltos plotkelės 
Tas, kurs pernai laužė su tavim slapčia.
Mano vieton šiemet padėk eglės šaką,, 
Lietuvos eglyno, kuris globė mus.
0 prie jos uždek Kūčių stalo žvakę, 
Ir sūaus artumas atgaivins namus.
Kai prie Kūčių stalo maldos žodžiai liesis 
Ir vaikus minėsi sielvarte, tyliai, 

Mane atsiminus, ašaros riedės tau, 
Skausmo kalavijai smigs širdin giliai.
Bet neverk, motule, mano sengalvėle, 
Laisvė ir tėvynė Įkvėpė taip mus, 
Daug sūnų ir dūkių Kūčių plotkelio 
Jau nelaužys niekad motinų namuose. 
Neliūdėk, motule, mes tėvų šalelėj, 
Laisvės ryto aušrą skelbiam ir iš čia. 
Tik uždeki žvakę tu prie Kūčių stalo, 
Kad vieta manoji nebūtų tuščia . . .

KL. Malonėkite pasakyti ką 
apmoka Medicare medicinos ap
drauda? Aligis

ATS. Medicare apdrauda grą
žina 80 proc. sumos, kurią su
mokėjo pacientas gydytojui, be 
to apmoka pacientui už vizitą 
gydytojo kabinete! Pvz., jei pa
cientas gydytojui už vizitą su 
mokėjo ŠIO. tai jam Medicare
gražina $8. Gydytojas po kiek
vieno vizito turi pacientui iš
duoti kvitą, kurį kartu su kitais 
ligonis turi pridėti prie formu
liaro vad. ‘‘Request for Medi
care Payment”, kurį pacientas 
turi išsiųsti Medicare įstaigai. 
Tie formuliarai gaunami Soc. 
See. įstaigose, gi tuose formu- 
liarose nurodytas adresas ir kiti 
reikalingi paaiškinimai. Patarti
na surinkti vi^ų metų iš gydyto
jų gautus kvitus ir metų pa
baigoje pridėti prie vieno 
muliaro.

NAUJŲJŲ 1982 METŲ IŠVAKARĖSE SVEIKINAME 
ŠIO SKYRIAUS BENDRADARBIUS, POILSIN IŠĖJU
SIUS ASMENIS IR VISUS SKAITYTOJUS, LINKĖDAMI 

VISIEMS DŽIAUGSMO, SVEIKATOS IR SĖKMĖS.
PRANAS ŠULAS IR RED. KOMISIJOS NARIAI

for-

Kas meiais pirmuosius 
dol. pacientas iš gydytojo 
kaitų turi apmokėti iš savo ki
šenes. Pažymėtiną, kad Medica
re apdrauda neapmoka sąskaitų 
už vad. “routine physical check
ups”. TSdėl gydytojas sąskaito
je turi pažymėti kokia nors 
diagnoze už vaistus, pirktus 
vaistinėje, bet už juos Medicare 
įstaiga neaprnoka-

60 
sias-

JŪS KLAUSIATE, MES ATSAKOME
Patvarkymai uždarbiu išmokėji

mo reikalu

KL. Pasakykite, kas Illinois 
valst.prižiūri uždarbio darbinin
kams išmokėjimo Įstatymo vyk
dymą; kur tuo reikalu dirbanty- 
si skųstis?

šo darbininko darbdaviui raštą, 
pračo, kad uždarbis būtų išmo
kytas.

Petras S-kas

/ ATS. Vadin. Wage Payment 
and Collection statymo vykdy- 
.mą vykdo vadin. Wage Claim 
/Division of the Illinois Depart
ment of Labor. Ton įstaigon 
reikia jums ir kreiptis, jei lai
ku neišmokėtas uždarbis.

Darbininkai, kurie nori pa
reikšti pretenziją, kad jiems ne
išmokėta uždarbis ar kompensa
cija, privalo užpildyti trumpą 
aplikacijos formą. Jeigu toji įs- 

. taiga turi jurisdikciją, ji para-

Jeigu darbdavyį tokį įstaigos 
paraginimą neatsako, vad. Wage 
Claim įstaiga nustato viešąjį ap
klausinėjimą, kodėl uždarbis ne
išmokėtas.

Jeigu darbininkas ir darbda
vys neprieina savanoriško susi
tarimo, valdinis tarpininkas ar
ba ieškinį atmeta > arba reika
lauja, kad uždarbis būtų išmo
kėtas.

Jeigu darbdavys pripažįsta
mas pažeidęs vad. Wage Pay
ment ir Collection Įstatymą, ga
li būti nuteistas 30 dienų kalė
jimo arba 500 dol. kasdienine 
bauda, pradedant nuo Įstatymo 
peržengimo dienos-

Linksmų Kalėdų ir Laimingų
NAUJŲJŲ 1982 METŲ 

linkime visiems savo kostumeriams 
draugams ir pažįstamiems

BRIDGEPORT DELICATESSEN
3263 So. Halsted St., Chicago, III. 60608

Phone CA 5-6696

Pasakykite kada būtų! tina turi daryti, kad visos sąskai 
toms mums nereikėtų mokėti?

....Talė Š-nė

ATS. Reikia nueiti į artimiau
sią Soc. See. įstaigą ir įteikti 
skundą, kad jūsų motinus bylą 
naujai peržiūrėti, kartu pa
tiekiant savo motyvus.* * *

KL. Vien v kartą savaitėj aš 
dirbu prie buto švaros palaiky
mo ir už tai gaunu $10. Mano 
darbdavys man už tą darbą mo
ka grynais pinigais, nemokė
damas į Soc. See. pensijų fon
dą, sakydamas, kad aš gaunu 
Soc. See. našlės benefitus. Ar 
jis teisingai elgidsi?

Teresė B-nė

KL. 1 „
-nan naudingiau išeiti pdilsin? I 
Aš esu j?.u išdirbęs per 10 metui 
įvairiose darbovietėse ir jaučiu, 
kad laikas atėjo pailsėti, jeigu 
mano pensija būtų didesnė.

Vitas M skis..

ATS. l abai yra sunku duoti 
atsakymą, kuris jus patenkintų, 
nes įvairios aplinkybės gali* 
pakreipti sprendimą. Soc. See. J 
išmoka poilsin išjusiems asme-į 
aims nuo 62 metų amžiaus,! 
benefitus. Bet jeigu išeisite po
ilsin prieš. 65 m. amž., tai benefi
su suma bus sumažinta. į

Jeigu jūs išeisite poilsio nuo Į 
52 m. amL, tai benefitų suma I 
bus sum?ižinta 20% . Jeigu jūs į 
išeisite poilsin 63 m.amž., tai be-J 
nefitu suma bus sumažinta 13^ 
>roc. Je:gu jūs išeisite poilsin 64 
*n. amž . benefitų suma bus su
mažini? 6% proc.

Vieniu dalyką mes galime pa-| 
tarti, tai, kad norėdamas gauti! 
nustatytu laiku benefitus, tai! 
l Soc. See. įstaigą turite kreiptis I 
:r api -kaciją užpildyti prieš 2—3 į
mėnesius, kol sueis jums 65 m. i vams dirbant panašius ruošies 
amž. Jeigu jūs lauksite, kol su
eis ums 65 m. amž., tai 
Medicare medicinos a 
vieną mėu.si pavėluos.

Dar yra vienas faktorius dėl 
pens: j on išėj i mo nuosprendžio. 
Jeigu jūs dar dirbsite po 65 m. 
amž., tai jūsų mėn. benefitai pa
didės 1 proc. kiekvienais me
tais (1/12 proc. už kiekvieną 
mėnesi). Darbininkas, kuriam 
sueina 6a m. amž- 1982 metais ar 
vėliau, turės kreditą 3 proc. už 
kiekvieną metą (arba 1 i proc. 
až kiekieną mėnesi).

ATS. Ne. Pagal veikianti įsta
tymą darbdavys tūri mokėti Soc- 
Sec. mokesčius, jei atlyginimas 
metų ketvirtyje (3 mėn. laiko
tarpyje yra 50 dol. ar daugiau- 
Priešingu atveju, darbdaviui 
gresia piniginė bausmė.

Tenka pastebėti, kad tam tik
rais atvejais, pvz. net savo tė-

rūšies darbus, tėvai turi mokėti 
jūsų įnašus į Soc. See. fondą. Jums 

pdrauda] apie tai plačiau paaiškins Soc.
I See. ištaiga.
r * o

jūsų pretenzijos, kad negavote 
laiku benefitų, gali sudaryti 
problemą. 

» * ❖

KL. Malonėkite pranešti, ko
kių yra išleista kasečių vyrės-« 
nib amžiaus žmonėms, kuriemsj 
sunku “įkirsti į druką” ir kur jų 
galima gauti? Senofas O. V.

ATS. Sūduvos leidykla yra 
pagaminusi kasečių šiomis te
momis: Kun. V. Bagdanavičiaus 
įkalbėta — Bažnyčia moder
nams pasaulyje ir Vatikano su
sirinkimo nutarimai. Nr. 102: 
kun. V. Bagdanavičiaus — Besi-j 
kalbanti Bažnyčia ir Sąžinė, Pa”j^ 
reiga, laisvė. ' | /

Nr. 103: kun. A. Saulaičio —J J 
Seminarų diskusijos. 5

Nr. 104 — N. Sadūnaitės teis- 
mo radijo vaidinimas, |

Nr. 105: Liet. adv. Prano Šulo
— Testamento surašymas ir Pa- 
veldėjimo mokesčiai.

Nr. 106. — Dr. Leono P. Šulo J
— Mediciniški sveikatos pata-J^
rimai. * ‘

Kasečių reikalais daugiau in- 
formacijų galite gauti iš leidyk- 
los “Sūduva”, c/o V. Šulaitis. 4 
7414 Dunbarton Ave., Los An- J 
gėlės. Calif. 90045; arba iš lei- 
dyklos atstovo P r. Šulo, 4436 So. 
Washtenaw Aye., Chicago, IL. J 
50632. ' 5

ATS. Senioras įsigijęs vad. 
Golden Pasport, gali nemo 
karnai įeiti į Nacionalinius par
kus ir 50% nuolaidą, naudojant 
vadin. camping, boat launching, 
parkinimą ir kt. Kreiptis Į Dirk- 
sen Federal Building, 219 South 
Dearborn, Room 564, Chicago, 
IL.

50% nuolaidą galite gauti pra
šant vad. Home Repair leidimą 
Chicagoje, namuose iš 4 viene
tų ar mažiau. Illinois namų sa
vininkai gali gauti leidimą didės 
niam vienetų skaičiui ir jie ne
bus apmokestinami.

Galite gauti vad. RTA special 
Users Travel kortelę, su kurią 
galite gauti nuolaidą važiuo
jant Chicagoje ir Metropolitan 
apylink. traukinukais ir autobu
sais. Aplikacijas ir informacijas 

I galite gauti, paskambinus telef. 
836-7000 (Chicagoj) ir 800 — 
932-7000 (gyv. priemiesčiuose).

Seniorai, važiuojantieji gele- 
žingeliais, vad. Amtrak, gauna 
25% nuolaidą, jei jie yra 65 ai

vyrės, amžiaus, ir jei jų bilietų 
kaina yra $40 ar didesnė.

Jei senjoras keliauja vadinam, 
Greihound busais ir vad. TraiL 
Ways busais, jis gauna 10% nuo 
reguliarių kainų.

Daugelis lėktuvų linijų duoda 
senjorams nuolaidas. Bet pasL 
rinkite, / kadangi , “speciali kai
na” ir vad. nonscheduled lėktu
vų linijos kartais duoda dides
nės nuolaidas.

Illinois automobilio vairuo
tojams licensijos atnaujinimo 
mokestis yra $4.00 seniorams 
69 ir vyresnio amž., vietoj regu
liarios- $8.00 kainos.

Seniorai gali gauti vad. Emer
gency Medical Information kor
telę, kuri paprastai nešiojama 
su savimi.

(Bus daugiau)

— Patraukti teisman septyni 
sukti vaistinių savininkai, kurie 
šįmet, nuo sausio iki rugpjūčio 
mėn., pasiuntė Mędicaid pro
gramai sąskaitas ."'už $986,936.

Antanina ir Albinas Repšiai
iš Bellwood, Illinois

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ 1982 METŲ PROGA

KL. Medicare Įstaiga atsisa
kė apmokėti sąskaitą, gautą už 
mano motinos gydymą ligoninė
je, -akydami. kad jo$ ligoninėje 
buv;mas esąs tebuvo būti- 

mano monas. Ka tokio

Linksmu Kalėdų ir Laimingų Naujų Kietų
ORAI ’GAMS, KOSTUMERIAMS IR VISIEMS LIETI

f

CHRYSLER — PLYMOl TH - Distributor
U WILL LIKE LS“

Archer Avenue Telephone Virginia

loįž-m ne j mokestishrddd f
♦ * * '

KL Aš esu 63 metų amžiaus 
ir dar dirbu. Manau išeiti pensi
jon, kai baigsiu 64 metus am
žiaus. Ar aš turiu iki to laiko lauk 
ti, o vėliau paduoti prašymą 
See. See. pensijai gauti?

Vladas A-kas

ATS. Soc. See. įstaigai reikia 
įteikti pareiškimą bent 2 — 3 
mėnesius prieš nustojant dirbti. I vien čakigiečiai, bet ir kitur gy- 
Kitaip pirmas Soc. See. pensijos I venantieji.
čekis gali vėluoti, o pareikštos! Susirūpinęs Vladas ž-kas

» * *
Kur vyresnio amžiaus asme
nys gali gauti papiginamus?

KL. Neseniai skaičiau jūsų 
skyriuj apie vyresnio amėiaus 
asmenims kai kuriose krautuvė
se duodamus papigimmus. Ma
lonėkite pranešti, kur gali se- 
asmenys gauti papi ginimus ne

v

SVEIKINAME LIETUVIUS 
ŽIEMOS ŠVENČIŲ PROGA 

IR LINKIME

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ! 
LAI GYVUOJA LIETUVIAI

Bruno ir Bernice Klemkai

sveikina savo gimines, draugus, pažįstamus, vien
minčius, patriotini “Naujienų” štabą ir visus geros 

' valios lietuvius.

Vietoj sveikinimo kortelių, skiria 30 dolerių 
“Naujienų” paramai.

CHICAGOS LIETUVIŲ SUVAL
KIEČIŲ DRAUGIJA

Sveikina visus lietuvius ir linki

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
ir LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ.

LEONAS VASILEVAS — pirmininkas 
HELEN VILKELIS 
ECGE^JA STRUNGYS 

BERNICE ŽEMGULĮ S -
PETRAS VILKELIS — kasininkas 
ONA ŠVIRMICKAS — kontr. rast.

vicępirnųninkę.x
- nutarimų rašllninkė 
finansų raštininkė

x ni



žieminį

Vladas Rasciauskas

lėktuvo išlipau ir visa koja atsi- *

keltuvo la-

Vietoj kalėdiniu atvirukų, skirdama NAUJIENOMS auką.

ŽIEMOS ŠVENČIŲ - KALĖDŲ PROGA

Julia Sačauskas-Ramanauskienė

Marquette Park, Chicago

ANAS DRV LI A

sniegas, 
purvi-

sveikinu Naujienų redakciją ir administraciją bei 
gimines, prietelius ir geros valios lietuvius. 
Linkiu visiems linksmai praleisti šventes

ir laimingai sutikti Naujuosius Metus.
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Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių,

MARU A NOREIKIENĖ

buvo, lėktuve^ rniolbrai ūžė, bet 
jie neturėjo :Ųo išstumti iš mo- • 
torų vamzdžių. Mums buvo pa-' 
kankama ibro kvėpuoti. Nerimą Į
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MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

2608 West 69th St, Chicago, DU 60629, ♦ TeL 925-2787
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HONG KONGAS
Rašo VLADAS RASČIAUSKAS

AHrodo, kad važinėti yra leng
viau--. negu rašyti. O dar ilgiau 
užtrauktų mano parašytus įspū
džius atspausdinti.

Dar nebaigiau rašyti savo įspū
džių S kelionės aplink pasaulį, 
o šiomis dienomis vėl kilsiu į 
padangtes ir važiuoju naujon ke
lionėn. Bet tos naujos kelionės 
įspūdžių) nerašysiu, kol šios ne
baigsiu.

Ąš- manau, kad aš, jaunas4 bū
damas, padariau didelę klaidą. 
Būdamas jaunas, dar 20 metų 
nesulaukęs, visą laiką norėjau 
važinėti p-o pasaulį. Tas noras 
buvo toks didelis, kad nieko kito 
negalvojau, kaip visą savo gyve
nimą sutyArkyti, kad galėčiau 
ne tik važinėti, bet ir skraidytu 
Dabar norėčiau aplink pasauli 
skrieti, bet laiku neišmokau ercF 
vėlaivio valdyti, tad dabar jau 
per vėlu.
J r \ a V ' _« ■ - - -■*

Mano klaida buvo ta, kad man 
reikėjo norėti rašyti. Jeigu bū
čiau norėjęs tiek rašyti, kiek aš 
norėjau važinėti, tai aš j urns 
būčiau galėjęs tas įdo'mias ke
liones greičiau. aprašyti.
' Jei. būčiau labai norėjęs taip 
rašyti, kaip norėjau važinėti, tai 
rūpesčių būčiau neturėjęs. Da
bar matau, kad šios .klaidos 
taip lengvai' negalėsiu atitaisyti. 
Aną dieną nuėjau. į lietuvių žur
nalistų susirinkimą, su pirmi
ninku kalbėjau, bet nežinau, ar 
tai man pagreitins rašymą. Tie 
žurnalistai yra geri vyrai, dar 
geresnės žurnalistės moterys, 
bet iš jų klausinėjimo supratau, 
kad jie nežino apie ką rašyti. Aš

jiems patariau, kad turi pirma 
pavažinėti aplink pasaulį, o ta 
da nežinotu, kaip savo rašymus 
pabaigti, tokie jie ilgi ir įdomūs 
būtų, bet jie nežino kaip važi
nėti. Aš manau, kad mes susi-! 
tarsime. Aš juos pamokysiu 
kaip aplinkui pasaulį apvažiuoti, ■ 
o jie mane išmokys, kaip trum- ' 
pai ir aiškiai parašyti.

Jau minėjau, kad iš San Fran ’ 
cisco v’-nu skridimu pasiekęs 
Hong Kongą ir išlipęs iš didelės 
oro duobės, Kvanluno aerodro
me labai gerai pasijutau, kai iš ‘

stojau ant
Kelione buvo ilga, bet vienu 

skridimu apskridau beveik pus? į 
žemės. Iš Chicagos išskridau Į 
stovėdamas ant Žemės. Hong j 
Konge taip pat sto'vėjau ant že-: 
ries. Bet jeigu būtų pravedę tie- j 
šią liniją tarp Chicagos ir Kvan-! 
tuno, tai stovėčiau Rasčiauskas 1 
šalia Rasčiausko, bet susidurtų ; 
mano kojų padai. Gal būčiau J 
kiek nukrypęs į Rytus.

Bet man nukrypusiam nepa-1 
tinka vaikščioti. Aš mėgstu 
vaikščioti stačias. Savo valizas 
susiradau, pasiėmiau taksi ir pa
lakiau, kad vežtų mane tiesiai • 
į geriausią viešbutį.

— Ar ponas esi užsisakęs ten j 
kambarį? ■ 
feris.

— Nesu, — atsakiau aš jam
— Tai -blogai. Aš girdėjau, 

kad ten visos ■ vietos užimtos, — 
gražia anglų kalba, bet kinietiš- 
ku akcentu atkirto man šoferis.’

_ Nesvarbu vežk __ atsa-i^ėlė lėktuvo’ nerimas. Bet pik Konge gerokai pabrango. Hong 
įiau,________________________ įpratom ir prie-to. Sakoma, J<ad Kongo' doleris buvo pastatytas

Šoferiui užmokėjau, dar ar-{žmogus prie visko pripranta. Jis ant 17% amerikiečiu cento. Jei 
batinių pridėjau, bet jis nenori■■ . ... ----
manęs palikti. Jis nori patirti,
ar man ras vietos. Jeigu reikėtų ji - , s

Šoferis 
gaminą, paina 
būtyje esu senas pažįstamas L 
dažnas keliautojas, tai nulenkė 
gražiai galvą, apsidžiaugė, kad 
radau vietą, ir nuėjo. Hęng Kon- 

esu buvęs daugiau negu 
: kartų, tai žmones ir 
pažįuu.

man labiausia r cipt 
Oro duobėje ni?ko 
šūk an j an t į j a poną

pripranta ir prie oro duobės, kiP 
rloje nėra oro.

Pramieg
pailsėjęs, nuėjau pas seną siu
vėją. Džiaugėme susitikę. Man 
papasakojo apie pakaitas naujų 
drabužių formose. Užsakiau 
naują eilutę su auksiniais guzi- 
kais/Man tvirtino, kad tai pati 
naujausioji mada.

Siuvėjas susirado mano lapą, 
ten rado išmieras. Paklausė,- ar 
aš kiek pasikeičiau.

— Taip, —aš jam atsakiau,— 
\ pastorėjau’ ir pa- 

a--s trumpėjau^

Prieškalėdinis trilogas Marquette Parko 
lietuviškame “downtown’e”

aau. tai Bacho jau seniai ne
garbini. Manau, kad tas kvapas 
dar vistiek tave vilioja, — vi
sai be sustojimo, ir beveik su
gėdindamas vi-us trisi sakinius, 
vienas, iš neblogai nusiteikusių, 
taip mane užkalbino.

— Teisybę sakai.--Jei jau taip 
ir būtų, tai nuo vieno kvapo ne- 
papasigersiu ir dr. Adomavičiui 
nenusižengsiu, — pasiteisinau 
kadaise buvusiam stikliuko drau 
gui.

žodis po žodžio, visokiais smul 
kiais pletkeliais besidalindami, 
pradėjome ir politikuoti.

— Sakyk, prietėliau, kaip ten 
dabar su ta Lenkija? — Kiek ži
nau, tai pats gaudaisi net ir po
litinėse mandrybėse. Nejaugi

1 taip išgarsintos tos mūsų mal
dos už mūsų atžvilgiu labai “pa
sikeitusius” lenkus (nuo šoviniz
mo jau “atsisakiusius”) taip ir 

-nenuėjo į dangų?

— Nuėjo ar nenuėjo, tai ne
galiu pasakyti, nes su dangumi 
dar jokių ryšių neturiu. Viena, 
tai visiem aišku, kad tą garsųjį 
komunistišką lenkų gen. Jaru-4 
zelsį bene bus Brešnevas prisė
dęs, jei jis savo brolius šaudo.:

— Na, ir vėl tas nelabasis, 
“prisėdo”! — Nejaugi mes netu
rime kito žodžio tam tokiam ra
finuotam veiksmui nusakvti? — 
jau sutartinai atsiliepė abu stik
lelio gerbėjai. — Visi gana gerai 
atsimename, kiek tas žodis triuk 
šmo sukėlė, kai “Drauge” pa* 
sfrodė tik mažutis skelbime- 
lis apie velnio prisėstuosius, o 
“Naujienose” paleido net išsisą 
straipsnių seriją, iš vienos pusės 
leisdamos tą apsėdimą nuneigti, 
;oąš kitos pusės — tą apsėdimą 
įrodyti. Tie parvežti iš okupuo
tos lietuves komunistiniai perai, 
;vos vieną .laikraštį iš kojų ne
išvedė.

(Bus daugiau)

Paskutinis prieškalėdinis sek
madienis. Saulė ritinėjasi mėly
nomis padangėmis, žerdama sa
vo gaivinančius spindulius ant 
gerekai griešnos žemelės. Gat
vių viduryje baigia tirpti* Byr- 
ne’s druska suterliotas 
pagimdydamas daugybę 
nų balūkčšių.

Kuone atsilapojęs 
!?-*ltą, gėrėdamasis švelniu sau
lutės glamonėjimu, žingsniuoju 
“lietuviško dairntauno” šaligat
viu. Žinome,’to dauntauno, kuris 
prieš nųsantro meto buvo pakei
stas į Lithizatzfan Plaza Court, 
paspiriant į šalį tą taip seniai iš
garmėjusią saliūninę 69-tąją. Tos 
gatvės vardo pamainyme., kur 
visų ceremonijų “vožniausia” 
asmenybė buvo Chicagos mies- 

i parą ir gerai to burmistre Byrne, mes lietu
viai — ir iš Marquette Parko ir 
iš apylinkių—ten sugūžėję, pa
rodėme tokį entuziazmą, kad be 
šaukdami valio net apkimome. o 
nuo triukšmingo plojimo ištinu
sius delnus teko vandenyje mir
kyti. Atrodė, kad mes visą Chi- 
cagą pasisavinome. Vakare en-- 
tuziasmas virto tikru maskara
du, nes viešai gėrė ir nepilna
mečiai, “lietuviškai” tariant — 
tyneidžeriąį ir merginos, ir sen
stelėję, ir pasenę, o gatvės vi
duryje — ant pliko grindinio 
— nusibasinusios “ledžiukės” iš
darinėjo visokias prašmatnybes. 
Gavosi vaizdas, kad 69-tosios su
lietuvinimas užkariavo mūsų- ne 
tik širdis, bet ir galvas.

Deja, ne visai taip. Dauguma 
tos gatvės prekybininkų ir ver
slininkų nutarė; kad toks agra-

ur.es. a
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LINKSMŲ ŽIEMOS ŠVENČIU

R. VILIAUS

VAKARŲ VĖJAI

KLEMENSAS ir ELENA člžAUŠRAI

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

ravo ir sako, kad nėra pakaitų. 
Prieš porą metų padarytos iš- 
mieros tiko.

Paaiškėjo/ kad doleris Hong

Juozas Šarapnickas

St. Catharines, Ontario, Canada

*ft! 
ft

« imSTIN’GAJ IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAT SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nno
L vakt rr.
o iki

Bet 
ilsėti, 
jo'jau, 
minau, bet turiu pasakyti, kad 
oro duobė privargino. Gai tcd-1,

— mane paklausė šo-' toje duobėj nebuvo oyo ir Senstelėjau, 
lėktuvas n&fiĮrėJot&ž k'ę/vLik;

• ■■■ - I binti. šiek Jis mane per juosmenį pam

kitur nakvynės ieškoti, lai jis 
. mane nuvežtų.

Vos įžengiau į vestibiulį, ma
ne tuojau apspito net trys patar
nautojai. Apsidžiaugė, kad atsi
rado senas lietuvis keliautojas. 
Pakalusiau, ar bus kambarys.

— Nesirūpink, tau kambarys 
visuomet bus, — atsakė.

Vietoj kalėdinių atvirukų, einą'Jsis 
sveikinimas.

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

tokiu, adresu:

a K 
a

$ 
a.

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

ų .2501 W. 69th St, Chicago, Ill. 60629 ♦ TeL 925-2737

Naujienų redakcijai ir administracijai, Susivie
nijimo Lietuvių Amerikoje nariams bei pareigū

nams, giminėms, pažįstamiems ir bičiuliams 
linki

ir mielus SLA ekskursijos dalyvius 
— lietuvius-ves.

Linkolnas būtų stovėjęs vietoje, 
tai ir Hong Kongo doleris būtų 

-ft išsilaikęs. Bet kai Linkolnas nu- 
ft; sileido, tai ir Hong Kongcf dole- 
«į rio vertė sumažėjo. Porą kartų 
ft; jis pakilo, bet vėliau ir jis slyp- 

telėjo. Pabrango medžiagos, kū
jį rias pačiame Hong Konge au- 
ft, džia. Pabrango’ darbas, maistas 
ft§ ir visas oragyvenimas.
Ii ft1 ft 

ft ft.

Užsisakiau gerą eilutę. Pasa
kiau, kad už pords dienų užeisiu 

| atsiimti. Man patarė rytoj užeiti 
ir apsimokėti, o sekančią dieną 
pabaigs.

Senas siuvėjas yra geriausias 
. ir teisingiausias žinių tiekėjas 
apie pakaitas Hong Konge.

(Bus daugiau)ft 
ft ft

mozdiškas” ir gana ilgas pavadi- 
nim;is nepemaudingai gali pa
veikti į jų biznį (žodis biznis ne 
tik čia, bet ir okupuotos Lietu
vos žodynuose jau įsipilietinęs), 
tai nuo 69 tosios neatsiriboja 
nors ir truk. Tuo labiau prieš 
didžiąsias šventes, kai norima 
kiek daugiau pinigėlio pasi
semti. Ir bažnytiniuose 'laikraš
tukuose ir nebažnytiniuose laik
raščiuose, bei spaudos leidiniuo
se ta karčiaminė gatvė tebetitu- 
(uojama vis tuo pačiu (matyt, 
jau į smegenis įlinkusių) vardu 
šešiasdešimt devintoji. : M argu-1 
šio Petrulis čia rado geresnę iš
eitį, Kai tik pareklamuoja tos 
gatvės betkokį biznierių (vers
lininką). tai pirmiausia kilstele’ 
balsą, betardamas šešiądešimt- 
devinte’ąją, o po to, minėdamas 
Lithuanian p'laza Court, nuslys-, 
ta gana staigiai, ir tik pusbalsiai 
(r vilkas sotus, ir avis sveika! 
Sakoma, kad lašas po lašo ir ak- 
-menį pratašo. Bet prie to dar 
tektų pridėti, . kad, lietuviško 
/dauntauno’ vertelgų kaktos ir 
už akmenį kietesnės.

Atleiskite, kad nukrevizojau 
per toli, ir gal ne vietoje. Ėjau į 
tą Marquette Parko gatvę* ne 
vien tik saulute nugaros pasi-f 
šildyti, bet ir ką nors iš pažįsta
mų sutikti, kokį nors pletkelį ai 
zbitkelį nugirsti.

Vos spėjau priartėti prie taip 
dažnai Maiklo ir sūnaus pokal
biuose minimo Andriejaus sa< 
liūno, kai staigiai pasigirdo, lyg 
tai užgėrusių ar besiginčijančių, 
skardūs balsai. Už sekundės iš
niro ir du,, jau raustelėję veidai. 
Abu tuoj pat atpažinau, ir čia 
pat akis į akį susidūrėme.

— Kogi pats ties linksmybės
namais sukinėjiesi? - Kiek ži> j ?IRKItE JAv taupymo bonus;
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Lenkijos dramos finalas
Daug- kartų šioje vietoje buvo rašoma apie Lenkijo

je prasidėjusi Solidarumo sąjūdį, eigą ir posūkius, kurie 
neišvengiamai vedė į konfrontaciją su Lenkijos vyriau
sybe, kompartija ir svarbiausia su Maskva.

Su pasididžiavimu turime pasakyti, kad Lietuvos 
vėliava pirmą sykį suplevėsavo Chicagoje lenkų išeivi
jos sušauktame protesto mitinge, paremiant lenkų dar
bininkų teises turėti savo nepriklausomas unijas, 'ir vėl, 
po penkiolikos mėnesių trukusios kovos, Amerikos lietu
viai atėjo protestuoti prieš Solidarumo sąjūdžio gniuž- 
dinimą ir. Įvestą Lenkijos karinę diktatūrą.
’"•Nežiūrint savo didelio dėmesio Lenkijos Įvykiams 
ir prielankumo lenkų tautos pasiryžimui iškovoti demo
kratines laisves ir užtikrinti sau žmonišką gyvenimą, 
betgi lietuviai daugumoje neturėjo iliuzijų dėl kovos ga
lutinių rezultatų ir todėl laikėti gan santūriai,nenorėda
mi priedui Įvelti Lietuvą į šią tragišką lenkų tautos 
kova.

Staigus posūkis Įvyko Solidarumo viršūnių slapta
me pasitarime,Įvykusiame Radomo mieste,kuriame Leeh 
Valensa paaskęs: “Konfrontacija yra neišvengiama li
tam turime būti pasiiuošę . . . ”. Varšyvos vyriausybė,, 
išgavo slapto pasitarimo kalbų užrašus, panaudojo kom
panijai prieš Solidarumą, apkaltinant Solidaiumą ruo
šiant valstybinį perversmą.

Negana to, netrukus susirinkęs Gdanske Solidarumo 
prezidiumas nutarė paskelbti gruodžio 17 dieną visuoti
no protesto diena prieš vykdomus vyriausybės smurtus, 
ir jei jų reikalavimai būtų nepatenkinti, reikalauti tau
tos referendumo, pasisakant už ar prieš esamą komuni
stinę santvarką.

Tokio momente kaip tik laukė Varšuvos vyriausybė 
ir Maskva, nes tokiam atvejui sistematingai ruošėsi il
gesni laiką. Vienai ir antrai pusei buvo aišku, kad kon
frontacija yra neišvengiamą, kuri nulems vienos pusės 
pilną laimėjimą ir kitos sunaikinimą. Solidarumo vado
vybė buvo įsitikinusi, kad lemiamame sprendime visa 
lenkų tauta, imtinai su Lenkijos Bažnyčia ir Lenkijos 
kariuomenė stovės jų pusėje ir Maskva prieš toki vie

ningą ir ryžtingą frontą nedrįs daryti invazijos.
Tačiau visai kitaip galvojo popiežius Jonas Paulius 

II ir jo paskirtas primas arkivyskupas J. Glenap ir lenkų 
kariuomenės vadovybė. Šie veiksniai buvo įsitikinę, kad 
Maskva neatsisakys nuo invazijos net apjungus ben- 
dron kovon visas lenkų tautos jėgas, kaip jų nesustabdė 
panašus vengrų tautos pasipriešinimas. Be to, lenkų ka
riuomenė negalėtų ilgiau priešintis, nes Sovietai prista
to labai ribotus amunicijos kiekius, kurių užtektų kokiai 
savaitei ar kitai.

Išeinant iš šių apystovų liko sekantis pasirinkimas: 
Žinant Maskvos nusistatymą jokių būdu nedaleisti Len
kijoje sužlugdyti komunistinės santvarkos, nes tuomet 
subyrėtų visa Rytų Europos satelitinė sistema, reikėjo 
laukti Sovietų invazijos, didelio kraujo praliejimo ir 
atstatymo kieto komunistinio režimo. Norint išvengti 
tokių pasekmių ir negalint suvarkyti išsisiūbavusios 
radikalių elementų konfrontacijos, beliko lenkų kariuo
menės vadovybei imtis iniciatyvos ir savo jėgomis už
gniaužti Solidarumo sąjūdį, nes tą patį uždavinį atliktų 
įsiveržę Sovietų kariai, keliaropai žiauresnėmis prie
monėmis.

Labai panašią situaciją pergyveno lietuvių tauta 
antrosios sovietinės okupacijos metu. Užsitęsus partiza
niniam karui, Lietuvos kompartijos vadovybė buvo iš
kviesta pas Staliną, kuris pastatė ultimatumą—arba iki 
tokio laiko sutriuškinti partizaninį pasipriešinimą, arba 
Lietuvą ištiks Krymo totorių likimas, drauge su visais 
lietuvių komunistais. Kito pasirinkimo neliko, kaip žiau
riomis priemonėmis užgniaužti partizaninį karą, kad iš
vengus dar didesnės nelaimės.

Žvelgiant į lenkų darbininkijos sąjūdį iš ilgesnės per
spektyvos, tiesiog nesuprantama, kaip atsakingi Soli
darumo vadai galėjo nukrypti nuo jiems vieninteliai ga
limo kelio. Pradžioje darbininkai kovojo vien už nepri
klausomų unijų steigimą. Jų vadas Lech Valensa,, kaip 
ir kiti, visuomet pabrėždavo, jog jie nekuria politinės 
partijos ir mekeis esamos komunistinės santvarkos. To
kioje dvasioje buvo pasirašytas tarp Varšuvos vyriau
sybės ir Solidarumo federacijos, t. y. Gdansko sutarimas, 
pagal kurį darbininkai turėjo teisę organizuoti savo 
darbovietėse nepriklausomas unijas ir naudotis strei
ko teisėmis.

Greitu laiku pačioje Solidarumo federacijoje iškilo 
iš dešinės ir ypačiai iš kairės radikalūs ar.ekstremisti
niai elementai, kurie visą Solidarumo sąjūdį pasuko po
litiniu keliu, kas neišvengiamai vedė prie konfrontaci
jos. Pradžioje Lech Valensa, patariamas kard. St. Vi
šinskio, o vėliau ir paties popiežiaus Jono Pauliaus II, 
laikėsi nuosaikumo ir priešinosi radikalų Įsigalėjimo. 
Tačiau Įvykusiame Gdanske Solidarumo kongrese, ku
riame dominavo karingai ir radikaliai nusiteikę unijų 
atstovai, Lech Valensa turėjo nusileisti ir bent dalinai 
pritarti jų reikalavimams.

Nuo to laiko Solidarumas ėmė paskubintu tempu 
riedėti konfrontaciją, nes, apsvaigintas savo pirmais 
laimėjimais, prarado sąlyti su realybe. Lygiai Solida
rumas negalėjo pasitikėti didesne Vakarų demokratijų 
pagalba, mes atsakingi vadovai daug kartų buvo pareiš
kę, kad Sovietams pradėjus invaziją, bus pritaikintos 
gan gietos sankcijos, bet jokiomis sąlygomis vakariečiai 
neateis lenkams su militarine. pagalba, nes toks žygis 
galėtų sukelti Tretįjį Pasaulinį karą, ko visa laiką 
stengtasi išvengti.

Rašant šias eilutes, Lenkijoje dar vyksta darbinin
kų pasipriešinimas, bet greičiausiai bus užgniaužtas ir

J KARIBUTAS

Auksinis ruduo ir Europos teatrai
(Tęsinys)

Su ašaromis už kulisu
Keista dabar man pačiam, 

kaip aš ir galėjau tąip padaryti, 
kad dar nenudžiūvusiomis aša
romis atsiradau už kulisų. Pasi
beldžiau į “Barboros Radvilai
tės” grimo kambarį ir, užuot ją 
pasveikinęs, stoviu suglumęs ir 
nepratariau anei žodžio. Ji žiūri 
į mane kiek nustebusi ir labai 
maloniai šypsosi. Pagaliau susi
griebiu įr iš.ięju visą sriautą pa
gyrų. Tiek, kiek tik mano “ra* 
zumas” beišneša. Prisakęs eibes 
komplimentų, kurie nemeluotai 
plaukė iš manp vidaus, dar pri
miniau, kad jęi ji-norėtų, pilnai 
būčiau “sponseriu” ir jos, žino
ma, tik jei kas ją išleistų; kvies
čiau čia pas mus, pažadėdamas 
kelionę apmokėti. Tai vis dar 
tebebuvo veikalo nuotaikos pa
darinys. Ji tik nustebusi, plačiai 
vis šypsojosi ir dėkojo, nieko' ne
pasakydama.

Staiga atsirandu prie A. Mac
kevičiaus grimo kambario ir 
stipriai pabcldžiu. Girdžiu jo 
sodrų balsą — “prašau!” Įžen
giu. Labas vakaras! Tyla.

— Nepažįstu.
— Nenuostabu. Tiek laiko 

prabėgo, — tariau. — .Esu J. 
Kaributas, — pasisakau. Ir ne- 
pamatau kaip atsirandu jo glė
byje. Taip šiltai buvusio seno 
lektoriaus sutiktas, net suglu
mau. Ir čia pat tuojau atskaičia
vome kiek metų praskrido ir 
kur paskutinį kartą matėmės. 
Jis baigia persirengti, ir taria:

susidarys panaši padėtis, ko 
Čekoslovakijos sukilimų m 
lenkų kariuomenei susidoro 
šinimu, į pagalbą ateitų So\ 
iš anksto Maskvos viršūnių 
nė politika susikomplikuotų, 
sti ar spėlioti.

i klumpą toks rūkas, kad net bai- 
| rnė iš kažkur atsirado. Ką gab 
i žinoti ?

— Būtinai užsuksi pas mane. 
Gyvęnu netoli, vos keletas kvar
talų. Gąl dar atsimeni Kęstučio 
gatvę?

— Kur gi ne. Žinoma, kad at
simenu, tik gaila, kad ne nuo 
manęs priklauso. Turiu paly
dovą. Jei jis ąutiks...

— Kur jis? Tuojau tą reikalą 
tvarkysimi

Prie teatrp durų laukia šofe
ris ir palydovas. Pristatau. Jis 
pareiškia, kad, jęi aš noriu, tai 
nieko prieš neturįs.

Teatras ištuštėjęs. Laisvės 
Alėja taip pat nykiai tuščia. Iš
eina su savo vyru vaidinusi Bar
borą Radvilaitę Rūta Staliliū
naitė. Su visais padarau nuo
trauką. Atsisveikina.
Artistą A. Mackevičių aplankius

Mus pasitinka, lyg labai seniai 
lauktus svečius, jo miela žmona. 
Anl stalo atsiranda vaišės. At
klysta mieli prisiminimai. Jie 
nusiskundžia, kad paseno. Ma
žai l<as juos tebeaplanko, nes jų 
amžiaus nedaug jau belikę. Iš 
senesnių artistų tik jis vienas 
dar vaidinąs. Kiti jau iškeliavę 
negrįžtamai, arba jei dar ir ne, 

, tai nebepajėgūs rodytis scenoje.
Nusiveda į kitą kambarį ir, 

kaip jis išsireiškė, “parodysiu 
savo habį”. Pasirodo' — darąs 
smuikus.

— Kaip įdomu, stačiai neįti
kėtina ! — tariau. Ir ką aš ma
tau! Pilnas kambarys medienos. 
Kvepia bedžiovinama. Kitas 
kampas prikrautas smuikų, su
styguotų, pilnai paruoštų ir čia 
pat, vieną paėmęs, užgroja.

Nuostabu. Taip paklusti me
dienai maistro rankomst *. Ir 
kiek jų daug laukia eilės užbar 
gimui. Išdžiovintos. Skambios 
Išriestos. Ir taip gabalų gabalai 
Tai būsimiems smuikams me
džiaga. Taip ir pamiršau pa
klausti, kur tuos smuikus jis 
“eksportuoja”. Džiaugiasi jis 
tuo amatu, nes, esą, laikas grei 
čiau prabėga. Tikiu.

Taip ir nepamatau, kaip nak
ties ketvirta valanda, geriau sa
kant — ryto, mane dar Kaune 
užklumpa. Pašoku susirūpinęs, 
nes kelias iki Vilniaus tolimas

Miestas, tarytumei, miręs.^ 
Kur-ne-kur viena kita lengva 
mašina pravažiuoja. Kelyje už

kiš susidarė po Vengrijos ir 
malšinimų. Negalint pačiai 
i su darbininkų pasiprie- 
ietų karinės jėgos, kas buvo 
užtikrinta. Tuomet pasauli- 
bet apie tai per anksti sprę-

V. K....

Kviečia ręžtsoaus 
J. Miltinis 
'"^firas^enkimas '-""m*- 

tinis j Vįlnių pas mane, o aš gi 
į Panevėžį imis Miltinį, pamatyti 
bent vieną jo pagarsėjusių spek
taklių. Manęs Vilniuje nebera
dęs ir sužinojęs kur išvykau, jis 
skubotai grįžta ir pasitinka jo 
pavaduotojas rež. Bliedis su 
kvietimu rankoje prie įėjimo. 
Išsiglėbesčiuojame ir lauktą sve
čią veda į rež. Miltinio kambarį- 
kur randu ir daugiau svečių iš 
Rytų Vokietijoj, specialiai atvy
kusių išgarsėjusio režisoriaus 
Miltinio spektaklio pažiūrėti. Jų 
vadovė — maskvinė rusaitė. Visi 
menininkai teatralai laba’i drau
giški- Ant stalo atsiranda ir stip
resnės, kurią mes pertraukų me
tu tuštiname, nes visus Miltinis 
užprašė per pertraukas pas jį, 
kur jis visą laiką, nei teatre ne
pasirodęs, išsėdėjo. 

g

žinau iš-programos, kad šį va
karą pamatysime H. Ibseno 
“Hadda Gabler”. Ir vėl verti
mas. O taip norėjosi pamatyti 
“Mirties šokį”, kuris ką tik buvo 
vaidintas ir ateinantį šeštadienį 
vėl repertuare.

(Bus daugiau)

— Ketvirtadienį aukso uncija 
kainavo $408.

Andrius Mironas

Susipažinkime su. Kalifornija
(Tęsinys)

Anų steigėjų vaikai ir vaikaičiai tebegyvena 
Solvange, tęsdami tėvų pradėtas Hans Christian 
Anderseno architektūros pastatuose, su medžio 
drožinių iškabomis ir su vėjo malūnais ant sto
gų, versloves. “Mažoji Danija Amerikoje” (Little 
Denmark USA) iki šiol pardavinėja krautuvėse 
autentiškų danų receptų duoną, sūrius ir kepi
nius. Keli blokai stilingų daniškų pastatų tikrai 
kiekvienam primena šios kultūringos Europos 
tautos miestelio išvaizdą ir atmosfęr«į. Solvango 
apylinkės pasižymi labai gražia kalnų aukštumos 
gamta.

NEKALTAI PRADĖTOSIOS MISIJA
Tuoj už Ix>mppc miesto randamas mažas 

Mission Hills miestelis (apie 3,000 gyv.), kurio 
ribose yra vienuoliktoji misija — La Purisima 
Concepcion. Pastatyta 1787 metais tęvp Lausen, 
misija buvo 1812 m. visiškai sunaikinta žemės 
diebejimo, kuris šioje vietoje tęsėsi 4 minutes. 
Vienuoliai ir indėnai ėmėsi misiją atstatyti ke
turiomis myliomis nuošaliau į šiaurės rytus ir 
sa . ’n- stor mo sienomis. Kaip ir visos ki
tos ’a Purisima buvo sekuliarizuota ir

■ ■aiviuod arkų i rankas. Paskutinis pir
kėjus b:v fomijos valstybė, su Civilian

Concervation korpo savanoriais pradėjusi atsta
tymą 1930 metais, todėl dabar misija yra da
lis valstybinio parko.

Misijoje randame ankstyvosios Kalifornijos 
meno kūrinių ir apsaugoma daug Įvairių paukš
čių. Ilgas raudonomis čerpėmis stogu pastatas 
gana monotoniškas, todėl paįvairintas koplyčios 
Įėjimu ir varpine. Aplink misiją tiesiasi laukai 
įr pievos, kiek toliau neaukšti kalneliai. Maža- 

' me muziejuje išstatyta kai kurie vienuolių ir 
indėnų naudotieji Įrankiai.

Už La Purisima misijos, pavažiavus šiaurėn, 
yra Vandenbergo karo aviacijos bazė su Minu
teman raketomis JAV krantų apsaugai ir įvai
riomis bandymų bei tyrimų' įstaigomis. Santa i 
Ynez upė perskiria karinį rajoną Į dvi dalis ] 
ir upės žiotyse yra geras maudymuisi pajūris. ' 

! Išilgai upę per 17 mylių abipus krantų paaslė- ’ 
pęs gražus slėnis su keliuku, kuriuo beveik rtie- 
kas nevažiuoja, kadangi Vandenbergo bazės ar- ! 
tumas ir jos skelbimai, draudžiantieji perženkti 
jos ribas, atbaido daugelį smalsuolių.

Jeigu sugrįžtume kiek atgal pro Lompoc, tai 
pasiektume stačioje ir aukštoje pakrantėje Ja- 
lama miestelį, o pajūryje gražų smėlį ir kopas, 
tartum Palangoje. Jalama yra prie nedidelės 
įlankos, tarpe Point Arguello ir Point Concep
tion iškyšulių, kurie abu sudaro stamboką pu
siasalį.

Iš La Purisima misijos ir Vandenbergo kai- 
1 mėlio patenkama pro Orcutt ir Santa Maria vėl 

į 101 greitkeli, nors galima tęsti kelionę toliau 
Nr.l keliu pro Guadalupe, link Arroyo Grande. 
Apie Santa Maria apylinkes jaučiamas savotiš
kas cukrinių runkelių melaso kvapas, nes apie 
Guadalupe yra cukraus fabrikas.

SAN LUIS OBISPO MISIJA
Per Arroyo Grande patenkama į greitkelį, 

nes Nr. 1 kelias čia susijungia. Už Grover City 
yra Pismo Beach, kurio smėliu pajūryje galima 
drąsiai važiuoti automašinomis. Kadaise versli
ninkai svajojo čia atidaryti į Las Vegas lošimų 
įstaigas panašius namus, bet užuot to laimėjo 
Tivela St ui toru m kriaukiiniąi moliuskai arba 
austrės (clams), kurių čia labai daug bangos iš
plauna į krantą. Kiekvieną vasario mėnesi Pis
mo Beach mieste įvyksta didžiausias šių austrių 
kepimas — dambai^.

Morro Bay yra žvejų uostas, kuris verčia
si austrių ir žuvų prekyba. Už Pismo Beach at
randamas San Luis Obispo miestas, o jo ribose 
ii' San Luis Obispo de Tolosą, penktoji tėvo Serra 
įsteigtoji 1772 metais misija, dedikuota Tuluzos 
vyskupui Liudvikui, čia dar tebeskamba iš Li
mos (Pein valstybėje, Pietų Amerikoje) atvežti 
varpai, tebeauga alyvos, figos ir vijokliai lipa į 
sienas ir raudonų čerpių pastoges. Dabar misi
jos bažnyčia aptarnauja San Luis Obispo kole
gijos apylinkę. Antroje gatvės pusėje jau yra 
pastatytas prekybos centras su drabužių, vyno 
ir kitomis krautuvėmis ir restoranais.

San Luis Obispo misija pirmoji pakeitė se
niau naudotus šiaudus stogams dengti moder
niškomis čerpėmis, svarbiausia gaisro apsaugos 

j sumetimais. Nors nuolatos vyriausybės žemės re
formų nuniokota, misija vis dėlto išliko kaip ka
talikų parapija. Senasis vienuolynas paverstas 
įdomiu muziejum. Kaip ir daugelis misijų, šioji 
taip pat turi medinių balkių lubas; ir siauras, il
gas patalpas su dviem eilėmis suolų maldinim 
kams atsisėsti. San Luis Obispo apylinkės labai 
kalnuotos, todėl ir misija apsupta smailėjančių 
kalnų kepurių.

Privažiavus San Luis Obispo (apie 35 tūkst. 
gyv.), lengva išsukti į pagarsėjusią vietą — Ma
donna Inn. šię restorano ir motelio pastatai yra 
tekie pat seni, kaip ir misijos, ir įdomūs vidaus 
išpuošimais, kuriuos savininkas — kontrąktorius 
Alex Madonna ir jo žmona patys atliko, surink
dami reikalingus eksponatus, čia surinkta ar
chitektūros ir vidaus ornamentų, sietynų, užuo
laidų ir sienoms apmušalų, kas teikia patalpoms 
blizgėsi ir ptrauklumą, bet meniniu požiūriu su
daro visokių stilių mišrainę. “Cloud Nine” kam
barys apdėliotas angeliukais ir amūrais, cheru
binais; Elegance beveik grynai prancūzų sti
liaus rausvai melsvų spalvų

(Bus daugiau)
I
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Dieviškasis įsakymas buvo “pripildyti” žemę, ne perpildyti. 
Iš tikrųjų, dieviška išmintis ir galybė sugebės sustabdyti tolesnį 
žmonijos • veisimus!, kuomet pakankamas skaičius bus gimęs ir 
žemė bus tinkamai pripildyta.

Ar būtų buvę kas nors neprdtinga ar klaidinga su tokios rū
šies programa? Ar nėra tai protinga ir tikrai tas, ko mes galime 
laukti iš išmintingo ir meilingo Sutvertojo? Bet norint įsivaizduoti 
sau visų tų dalykų gražumą, pirma reikia išmesti iš savo minčių 
bainsinguonsius kentėjimų ir vargo paveikslus, kokie dabar visur 
pasirodo. Nupuolusio žmogaus saumylumas įvedė į pasaulį visus 
tuos kentėjimus. Tokie kentėjimai būtų buvę nežinomi, jei žmo
gus būtų pasilikęs santaikoje su savo Sutvęrėju.

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

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

Los Angeles, Calif
Dail. Ilonos Brazdžionienės 

paroda

Dailininkės Ilonos Brazdžio
nienės tapybos darbų paroda 
vyksta nuo gruodžio 4 iki 29 d. 
ištaikingoje Brand Library Art 
Galery, Glendale, California, 
1601 W. Mountain St.

Dailininkė ičstatė 29 akrilio 
tapybos darbus. Dailininkė Braz
džionienė pasižymi lietuviškais 
motyvais, stiliaus originalumu.

į Naudoja jai pačiai prieinamą 
techniką. Lino raižinys paden- 

DR. FRANK PLECKAS giamas Gesso patina- po t0 pa- 
veikslas tapomas spalvomis.Baig 
tas darbas atrodo, kaip barrelie- 

; fas. ('
Dailininkė Ilona gruodžio 8 d. 

galerijoje skaitė paskaitą apie 
savo meną. Paminėjo Lietuvą ir 
jai daromą okupanto didelę 

. skriaudą ir net genocidą. Pas
kaitos klausė meno direktoriaus 
atstovai.

Dailininkė Ilona vra Ameri
kos Lietuvių Dailininkų Sąjun
gos narė. Dalyvavo Chicagoje 
surengtoje bendrinėje dailės 
darbų parodoje Čiurlionio Gale
rijoje, Ine. Josios darbus galima 
pamatyti išstatytus minėtoje ga
lerijoje, 4030 Arcer Avė.

Kooresp-

UK. ^AUL V. DAKGlb 
GYDYTOJAS lit CHIRURGAS 

Co^muntt, fclialk»i 
<lr»k+vrii>x

i. MwJwim R< W&ttch>mr, 1L 
VALANDOS: 3—9 darbo diėnonūa 

Xu mtn iešudianj 8—S v&L
&

TEL. 233-5893

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBE: AKIŲ LIGOS 

3907 Wast 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI

2618 W. 71st St. Tek 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko akinius 
Ir “contact lenses”.

Dr. LEONAS SEIBUTIS,
INKSTŲ, rUSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Valandos: sntrad. 1—4 popiet.

Ofiso telefonas: 776-2350, 
RezidcncUas ta’et.; 448-5545

J
1

DR. C. K. BOBELIS 
Prostatos, inkstų ir šlapumo 

takų chirurgija. 
5025 CENTRAL AVĖ. 

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

X PERKRAUSTYMAI

M 0 V I N G 
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA z
Priimam Master Charge 

ir VISA Korteles.
R. ŠERĖNAS, let 925-8043

Apdraustas perkrausimas 
iš įvairip atstumu. 

ANTANAS VILIMAS 
Tai. 376-1832 arba 376-5994

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

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

transliuojamos iš mūšy studijoj 
Marquette Parke.

Vedėja —- Aldona Daukus 
Telef.: 778-1543

v

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUB
į.

VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

— GORDON FUNERAL HOME -

1729 South Halsted Street, Chicago

1 L
V

EUDEIKi
g _______ ___ _

— Pietinėje Chicagoje pa
trauktas teisman 34 metų poli
cininkas už važinėjimą pavogtu 
automobiliu.

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

BŪKDIE APDAIRESNI
Vieni mūsiški “žurnalistai”, o jos imperija Sovietų Rusija” 

kartais ir tikrieji žurnalistai sa- knygos autorius Kipras Bielinis 
vb lašiniuose kerta tiesiog iš yra jau miręs. Jis mirė New 
peties, nesiskaitydami nei su Yorke 1965 m. gruodžio 7 d 
rištais, nei su kitų loginiais ir | (“Encycl. Lituanica”, 1 t., 349 
rimtais tvirtinimais. Jie dabar-j p.). Straipsnio autorė net neži
li.s bei praeities ir net būsimus 
Įvykius savaip aiškina, 
kaip susapnuoja, taip ir parašo. 
Būk tai realistiniai galvodami, 
reikalauja “atsisakyti nuo ro
mantinių svaičiojimų”. Kiti gi, l syklė, 
oavo teigimams paremti ar kaž-j^“*"’ 
kokių kitų minčių vedami, va-1 
Jovaujasi esamais ir būsimais 
aborigenais. O dar kiti, iškrai- 
paliodami mintis ir sakinius, 
drąsiai cituoja iš knygos bei ra
sinių paimtas ištraukas ir šau
kiasi mirusiųjų pagalbos. Štai, j 
.tad ir <.^kie samprotavimai:

“Kyla klausimas tik dėl nu
rodyto išvežtųjų skaičiaus, i 
Mat, kiti šaltiniai mini veik; 
dviguba išvežtųjų skaičių (“Te
roro ir vergijos imperija So
vietų Rusija”, 1963 m., New 
iGi'K, Bielinis nurodo, kad iš 
nepriklausomos Lietuvos buvu
siųjų 3,214,271 gyventojų iš
vežta sunaikinimui 659,969 as
menys) . Naujienose, straipsny
je antrašte “Lietuvos ir lietu
vių tautos naikinimas”, 1981 
m. lapkričio mėn. 21-23 d.d., 
pateiktas skirtingas išvežtųjų 
lietuvių skaičiusi Lauksime 

; knygds autoriaus šiuo klausi
mu viešo pasisakymo.” (“Lie
tuviai Sibire”, Naujienos, 1981.
12.2 d.).
Ši publicistinio straipsnio cita

ta aiškiai rcao, kad jo autorė 
Bielinio kny ;os neskaičiusi ir 
net nemačiusi rašė, ir net neži
nodama, t kad “Teroro ir vergi-

Atseit,

SU ŠVENTOMIS KALĖDOMIS VISUS 
SVEIKINA LR LAIMINGŲ NAUJŲ 

METŲ VISIEMS LINKI

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ NAMŲ 
SAVININKŲ BRIDGEPORTE

Valdyba ir Nariai

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

BBI

j® ^Lietuvos Aidai’
KAZĮ BRAZDŽIONYT4 

Programa v>di|a

į

vienokiu ar kitokiu būdu sunai 
kinta 959969 Lietuvos gyvento 
jai, iš kurių bolševikams tenka 

■» ZX A Lt « • « * • .

no, kad sveikų skaičių suma 
kableliais neskirstoma. Kablelis 
tevartojamas atskirti sveikuo
sius skaičius nuo dešimtainių 
trupmenų. Tai matematinė tai-

, kuri nepasikeičia ir 
straipsnelius rašant. Tide to, tai 
publicistės reikalas. Tačiau at
kreipkime dėmesį į publicistės 
pateiktus skaičius, nes jie iš
kraipo buvusius įvykius ir tuo 
pačiu istorinius duomenis. Tokiu 
atveju nutylėti nfegalima. Minė 
tos knygos 7-me puslapyje Bie
linis aiškiai yra parašęs:

“1940 m. sausio 1 dienai ta
me Lietuvos plote, kuris dabar 
sudaro Sovietų okupuotos Lie
tuvos teritoriją, Nepriklauso
mos Lietuvos oficialiosios sta
tistikos duomenimis buvo 
3.214.271 gyventojas.”
Atseit, autorius Bielinis ne

priskaito tų Lietuvos gyventojų, 
kurie gyveno Krivičiams (Gudi
jai) ir Lenkijai priskirtuose, ir 
nucf Mažosios Lietuvos atplėš
tuose plotuose. Tokio Sovietų 

į okupuotos Lietuvos gyventojų 
Į skaičiaus, Bielinio aiškiniiho 

prasme, prisilaikyta ir rašinyje 
'‘Lietuvos ir lietuvių taute® nai- 
kinimas”. Tuo tarpu straipsnelio 
'’Lietuviai Sibire” autorė jau 
rašo:

“Bielinis nurodo, kad iš he-, 
priklausomos Lietuvos buvusių
jų 3,214,271 gyventojų buvo 
išvežta sunaikinimui 659,969 
asmenys”...
Tai jau duomenų iškraipymas, 

kai nepaskaitoma pačios kny
gos. Bielinio knygos 8-9 pusla
pyje, paaiškinus atskirais metų 
įvykiais, sakoma, kad 1940-41 ir 
1944-59 metų laikotarpyje buvo

i

aiškiriittio

S59969 ir Vokietijos naciams 
— 300000. |

Pravartu pažymėti, kad su 
šiais Bielinio pateiktais skai
čiais sutinka ir buvęs Lietuvos 
komunistų partijos centro ko
miteto pirmasai sekretorius A. 
Sniečkus. Jis tik juos visus pri
kergia naciams:

“Užtad 1946 m. sausio-vasa
rio mėh. Rygoje vykusiame 
teismo procese, kuriame blivo 
nagrinėjama byla dėl vokiškų
jų fašistinių grobikų piktada
rybių Pabaltijo tarybinėse res
publikose, buvo nustatyta, kad 
Tarybų Lietuvos- teritorijoje 
jie nužudė apie 700 tūkstančių 
taikių tarybinių piliečių bei ka
ro belaisvių” (‘^Tiesa”, 1959 m. 
gegužės 31 d., Nr. 125).

SUSIKIRTO SENATORIUS 
SU POLICININKU

WASHINGTON, D.C. — At
vykus garbingiems užsienio sve
čiams, visiems 'sehatofiamš bu
vo pranešta, kad tiktai senatoriai. 
ir jų raštinės tarnautojai turi 
teisę vaikščioti Senato korido
riais.

Jaunas Iowa valstijos senato
rius Unaries Grasiey, baigęs pa- 
sitarihią, Senato laiptais pasku
bomis lipo į viršų. Saugumą pri
žiūrįs policininkas čiupo senato
rių už rankds, stipriai suspaudė ■. S 
ir sulaikė. Pakartojo sulaikytam ■ | 
uždraudimą skubėti. ’

— Ar žinai, kas aš esu? — pa- I 
klausė senatorius.

— O ar tamsta, žinai, kas 
esu? — atsakė policininkas.

Reikalas buvo išaiškintas 
senatorius buvo paleistas.

— Nutarta uždrausti baruose 
valgyti ir gerti. Dažnai kava ap- 
liejami kaimynai.

Mūsų valdybos ilgamečiu! nariui

GAIDAS - DAIMID
EMArsn ffi OtDtlAŪSlA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

tHOŽMtf SO. HERMITAGE AVENUE
TeL 927*1741 —1742

u&n-Sa SO- CALIFORNIA AVENlTh
Telefonas 523*0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITION  EI) KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

i ‘ 

t?

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
ATKžTeS AUTOMOBILIAMS PASTATYT)

S

aš ] JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

ir

. TURIMI
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

UMuviv

Laidotuvių 

Direktorių

i STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

| 2424 WEST 89th STREET REpublk MŽU
11023 SOUTHWEST HIGHWAY, Falo* Hllk, 11L >74-4411

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650
Teh: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

Aikštės automobiliams pastatyti

AMSULANSO 
patarnavimas

Nuo

K54 So. HALSTED STREET

X 
X 
X 
i

J Midland i-avings ^pt»r- 
E na a ja taupymo u .lamu
E pa>kolu reikalus visos mū-
I su apylinkės. Dėkojama
K Jums už mums parodyta
I pssitjkėjima. Mes norėtų
jų me by t i jums naudingi ii
■ aieitrle.

K Sąskaitą .(Mr.'z'stos
K iki $40,000
i 2657 W. 69 ŠTREEY-
K Chicago. IL 6062.
K- tė> 925-7400

8929 $O. MAYtUtM a v 
Bridgvview, IL 404$i 

Tel. 598-9400

n

jo broliai EDVARDUI Lietuvoje mirus,
nuoširdžią užuojautą reiškia

Detroito BALFo 76-tas skyrius

Tek YArdi 7*1>D

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 

ARCHER AVENUE 
CHICAGO. ILL. 60632

K x

g 
iv x X X % r

BRONIUI AMBRAZIEJUI 
trtirus,

R. LB BRIGHTON PARKO APYL.

VALDYBA ir NARTAIChicago, Illinois 00623
Tekt 778-5374

iš WTIS stotie*, H K) AM bangi.
2845 W. Viii Street

Kasdien hūo pirmadienio iki peak 
tadienio 8:30 vaL vakaro- 

Visos laidos ii WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

žmonai Anelei, sūnui Broniui ir visiems giminėms reiš
kiame nuošlfdžią užuojautą.

Savings.Passbook

II

1
4 5 g?

rMinrinum M, 
5

TeL: OLy lAptc 2*10^3

8
S«;
*i?

PETRAS BIELIŪNAS
<343 So. CALIFORNIA AVĖ. TeL: LAfąyette J-3572

GEORGE F. RUDMINAS
Ml» So. UTUANICA AVĖ TeL: Y Ar d a 7*1138 -113

Naujienos, Chicago, 8, Ill. Thursday, December 21.



ŠAULIU KŪČIOS
Gruodžio 19 d. 6 vai. vuk. Vy

tauto Didžiojo Šaulių rinktinė 
savo salėje surengė Kūčias.

J. Mackonis gražiu įvadiniu 
žodžui priminė Tėvynėj gražias 
Kūčių tradicijas, sveikino šau
lių vadovybę, gausiai susirinku
sius dalyvius ir linkėjo linksmų 
švenčių.

Dvasios vadas kun. J. Bcrevi- 
čius sukalbėjo invokaciją. per
skaitė Kūčių evangeliją, pasi 
meldė už mirusius — St. Geče- 
vicienė ir kilus. Visi sugi. dujom 
vieną posmelį “Gimė Kūdikėlis“.

Meno vadovas p. Petrauskas 
pakvietė Dainininkų būrelį su
giedoti kalėdinių giesmių elekt 
ros prieblandoje. Sugiedojo “Ty | 
liaąją naktį”, “Linksmą gizsmc i 
užtrauksim" ir dar kitą. Giedojo 
tautiniais rūbais pasipuošusiu* Į 
astuonios moterys ir du vyrai 
Planiniu akompanavo J. Maėiu-

Ap e 8:30 vai., pasivaišinę, pa- 
iuz au; ę gražia programa, su

žavėti puikia šventiška nuolai
ka, linkėjome vieni kiliems links' 
mų šventų Kalėdų ir laimingų 
Naujų Metų. Dėkingi šaulių va
dovybei už puikias Kūčias ir

♦ ♦ ♦

VYČIŲ SENIORŲ 
K' ČIOS

Gruūi/io 20 d. 2 vai. Vyčių sa
lėje Senrorų pirmininkė ir žymi 
ka’abk škų organizacijų veikėja 
L Gabalienė pradėjo Kūčių iš
kilmes. Kunigą V. Mikolaitį 
prašė sukalbėti invokaciją. Nu
sakė Kalėdų prasmę ir gražius 
minėjimus. Palaimino plotkeles, 
kurių buvo pridėta ant lėkštės 
kiekvienam dalyviui. Tarpusavy 
laužėm ir prisiminėm tą gražų 
Getuvišką paprotį. Prie garbės 
si Jo sėdėjo kun. V. Mikolaitis, 
kur. V. Daukintis iš Texas, V.

A. Ga- 
pirmi-

Kinijoje dar buvo likę 138 pan- j 
dos. Tai labai mažas skaičius.

1975 metais Kinijoj dar buvo j 
1,138 pandos, o šių metų pra-, 
džioje is viso buvo likusios tik- I 
tai 138. Jeigu pandų nykimas1 
būtų ėjęs tokiu greičiu, kaip pasj 
kaliniais keliais metais, tai ne
trukus pandos būtų visai Išny
kusius. Vienos žuvo žemės dre
bėsimuose, kitos nudvėeė iš b.e 
du, o trečioms atsiliko kitos ne
laimės.

Nustatyta, kad mažai gimda
vo pandų. Kiniečiai jas gaudė ir 
švirkštu įleidavo įvairių vaistų. 
Pasirodo, kad tai padėjo. Antra
dienį paskelbtas oficialus prane
šimas sako, kad nykimas jau su- 

' stabdytas, šiais matais pandų 
• skaičius ne tik nesumažėjo, bei 
1 jų skaičius pradėjo didėti.

REAL 1STATI FOR lALf
Namai. — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALI

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J: ! ?' - '

MUTUAL FEDERAL SAVINGS •
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas \

2212 W. Cermak Road Chicago, Hl. Tel. 847-7747 '

• NAMŲ PIRKIMAS « PARDAVIMAS •.VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

išklausę giesmių, 
lietuviško papro

Antroje dalyje buvo vaizdelis 
“Mergaitės sapnas”. Kalėdų se
nelio pašnekesys su tautiniais 
rūbsis pasipuošusia mergai tu 
apie sužeistą kregždutę. Tikrai 
buvo įspūdingas pašnekesys.’

Pasimeldę, 
grįžome prie
čio — laužyti plotkeles. Po pusę 
plotkelės su keletu lapelių rū’u 
buvo kiekvienam dalyviui ant 
lėkštės. Stalai apkrauki Kūčių 
valgiu. Ant kiekvieno stalo žva
kutė, dirbtina gėlė.’ Suskaičiau 
12 patiekalu: kelies rūšys silkių, 
žuvų, vinagrelų, aguonų pieno. Į 
šližikų vietoje mažutėliai pyra
gaičiai ir ki a. šnckuciuodanr 
valgėm ir gėrėjomės tikrai Ii 
tuviškomis Kūciomis.

P. Bradžionis paskaitė humo
ristinį dalykėlį apie ASkrudziu”. 
Tikrai jų yra!

Geresnei, šventinei nuotaikai 
sudaryti, patefono plokšUės 
grojo kalėdines giesmes.

Scenoje puošni eglutė, valsty
binė ir tautinė vėliavos prie sce
nos* salė puikiai apšviesta. Tik
rai šventiška nuotaika. Dalyva 
vo apie 300 asmenų. Bilietai tik 
po 8 dol.

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJ VS

Dažo namus iš Lauko 
ir iš vidaus.

Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St
(Town of Lake)

Skambinti YA 7-9107
. ..............................o į į, ---- _____ it^y

balienė. ii 
ninkai.

I ’a valgę

a py g. pirm., 
trijų skyrių

(lojome keletą 
giesmių. Kiekvienam buvo pa
dėtas spausdintas giesmių lapas.

Kun.
trumpą 
gimimo

V. Mikolaitis turėjo 
paskaitėlę apie Kristaus 
šventę.
Lapėnienė deklamavo 

sukurią eilėrašti apie

kovoje su visokio plauko tiltų 
statytojais. Įdedu 20 dol. čekį 
spaudai paremti”. Dėkojame už 
auka ir nuolatine paramą.

— Stanley ir Emily Balzekas, 
savininkai Balzekas Motor Sales, 
Inc., Chrysler-Plymouth Distrib
utors of Chicago, atsiuntė $100 
Naujienoms paremti, širdingai 
dėkojame už linkėjimus ir nuo
latinę paramą.

— Zelma ir Kastytis Juškėnai 
sveikina Naujienų štabą su šv. 
Kalėdomis ir linki ištvermingų 
bei sėkmingų 1982 metų. Nuo-savo sukurią eilėraštį

tremtį j Sibirą ir brolių kančias, širdį padėka už linkėjimus ir $50
Ponia Gabalienė papasakojo 

apie WO vyčių ekskursiją į Lie-j 
luvą lb’27 metais. Atvykęs pa
vasarininkų pirmininkas prof. 
.1. Eretas pakvietė i pavasari-

, ninku kongresą. Buvo labai nau-
d ngdS ir įdomus paįvairinimas, linksmų Kalėdų švenčių ir lai- 
len pat Amerikos vyčiai per A. niingų Naujųjų metų!
Gabąlienę įteikė kariuomenės; ‘ ‘ Fairview Heights, Ill. 
vadui generolui Žukauskui auk-! Anthony Padvek’
so Kainą. i xuo^jrdi padėka už duosnią

Pirmininkė dėkojo dalyviams paramą 
ir daug pasidarbavusiems paren-1 
gimė: K. Vidžiui, Petrulienei su į 
anūkėmis ir kitoms taikiniu- • 
kėms. . j

Po 1 vai., padėkoję vyčiams, ’ 
skirstėmės į namus.

Dalyvavo 130 asmenų. Vaka
rienės kaina lik $7. Papuošia eg
lutė buvo prie garbės stalo. Eg- 
lutę dovanojo A. Baltrušaitis.

K. Paulius

Naujienoms paremti.

— čia įdedu vieno mėnesio 
pensijos čekį — penkis šimtus 
dolerių -- lietuviškos spaudos 
paramai. Linkiu Naujienų šta
bui ir visiems skaitytojams

NETURTINGIEJI GAUS 
VALDŽIOS SŪRIO

y

— Juozas Tautvilą is Gary, 
Ind., rašo: “Sveikinu p. redakto
rių ir visą Naujienų štabą, lin
kėdamas ištvermės ir sveikatos

3
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WASHINGTON, DC. — Pre-; 
zidenlas Reaganas, patyręs, kad i 
Amerikos maisto sandėliuose i 

I yra 560 milijonų svarų gero su- 
Į rio, įsakė išdalyti dalį neturtin
gų amerikiečių tarpe.

Sūriai laikomi sandėliuos?, 
nes valdžia ] 
pienininkų bendrovėmis, garan
tuojant iš jų nupirkti gamybos! formomis: ” j . z- . •
perviršį, kad dėl to kainos ne- į Knyga su formomis gauna- 
kristų per daug, nuo ko galėtų j ma 
nukentėti ūkininkų pragyveni-J 
mo lygis. Supirkti sūriai laiko'-j 
mi sandėliuose tam tikrą mene- j 
siu skaičių, šiuo laiku to sūrio 
.sandėliuose jau per daug prisi- j 
rinko. j

Tie sūriai valstybei kainavo •
13 milijonus dolerių. Valdžia] 
nutarė išdalyti liktai 30 milijo-| 
nų svaini. Paprastai valdžia lą į 
sūrį naudodavo kariams, pagal-] 
bos reikalingiems nelaimės me
tu ir pan.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
padėtį.- teisininko Prano ŠULO 
pariiošta;^-- teisėjo Alphonse

padarė sutartį su , WĘLLS peržiūrėta, “Sūduvos’’ 
• I išleista knyga su legališkomis

Naujienų administracijoj*.

“LIUCIJA”
Miko Šileikio apsakymu knyga 

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

kymai, 184 psl. Kaina S5.
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729 So. Campbell

Ave.; Chicago. IL 60629.

PRAĖJO PANDŲ IŠNY
KIMO PAVOJUS

KALĖDŲ PAPROČIAI

PEKINAS. — Kinijos pandų . 
prižiūrėtojai buvo labai susirū-■ 
pine visišku pandų ■ išnykimu. ’ 
Kiniečiai apskaičiavo', kad visoje

i
Kalėdiniai papročiai įvairiose į 

I šalyse labai skirtingi ir būding? 
į tų kraštų tradicijai 
į Daugelyje Vokietijos vietovių 
I gyventojai Kalėdoms prie namą 

padeda duonos kepalėlį ir l 
j kių pinigų.^ ■ ą: Jį

£
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LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
linki savo klientams, draugams ir 

pažįstamiemsA. G. AUTO REBUILDERS
3518-24 West 63rd Street

Tel.: 776-5888
Chicago, III. 60629

ANICETAS GARBAČIAUSKAS, sav.

PASSSOOH 
SAVINGS... 
ths best way to savvegulartyl

see us for 

financing. 
' AT OUR LOW RATES

Ilgameti? patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės Lėbauti — kreipkitės į .Lietuvių Įstaigą:

American Travel Service Bureau
£727 S. Western Ave^ Chicago, £U- 60843

Teief. 312 238-9787
• Nemokfitiz patamavlira? lėktuvu traukiūiiL laivų kelio

nių (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda
nt kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus k.«tus; 
Sudarome iškvietimus gimimų apsilankymui Amerikoj* ir teikiame infor- 
macijph visais kelionių reikalais.

♦ Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik uou rietas
S anksto — prieš 45-60 dienų.

aad 
Ccapctiad*!

Quarterly

OUR SAVINGS
CERTIFICATES

EARN UP TO 8%

na WEST CERM.\K ROAD CHICAGO, HUNOS SKM
Pmx Kiwumui, frri&kaf Fbtmet Virginia 7*7747

BOOTSi )ton.Tua.Fr 1*^-4 7bnr.9*8 8<t» >-l

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 
linki visiems klientams, draugams 

ir pažįstamiemsBRIGHTON BAKERY
ANTANAS MACKEVIČIUS, Sav.

2457 West 46th Place Chicago, Ill. 60632 
Tclef: Virginia 7-1250

8359 So. Saginaw Chicago, Ill. 60617 
Tel. 734-3400

---------------------- - - -----------------------------------------------------------f

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

ŠIMAITIS REALTY
REZIDENCINIŲ IR PAJAMINIŲ 

NAMŲ PARDAVIMAS.
INCOME TAX

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

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė.
Tel. 927-3559Linksmų Kalėdų! DĖMESIO

62-M METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensinin
kams. Kreiptis:

A. LAURAITIS
U45 So. ASHLAND. AVI^ v 

TeL 523-8775
<— ---------------- J

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

sniu.- Statybai gražus sklypas 
■MĖl Marquette Parke.

Italijoje yra vietų, kur kaietu- 
nės dovanos yra dalinamos- ne 
šių švenčių dienomis, bet per 
Trijų Karalių šventę, tai yra sau
sio 6 dieną.

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

Belgijoj yra įprotis per Kalė- į seniau imamais procentais.
das apšviesti miestus. Anks
čiau tam buvo naudojamos aly- 
vos ir žibalinės lemputės, bet vė
liau visur įsigalėjo' elektra.

VALDIS REALTY
2644 W. 69th St.

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

Prašom palikti savo telefono nu
merį automatiniame aparate.

We’ll help you make the right mova

MISCELLANEOUS 
{vairūs dalykai

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI, 

F.aomoti ar apdrausti savo nuo
savybę Chicagoje ar bet kur 
Amerikoje, prašome skambinti 
ar užeiti j mūsą 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
D ė M E S I O I I

Gaminu elektrines mašinėles 
bulvėms tarkuoti. 
Kas norėtų įsigyti, 

skambinti
Tel. WA 5-4878.

CHICAGO REFINER
WILL PAY THE HIGHEST
PRICES FOR ALL GOLD 

AND SILVER IN ANY FORM
MARKED OR UNMARKED 

10K-12K-14K-18K-20Kt22K-24K 
Sterling Silver & Silver Plate 
Platinum, Gold Plate & Filled

Diamonds, Silver-Chip 
X-Ray, litho film, 
electronic scrap.

SUPPO SMELTING 
1240 W. Carroll, Chgo., 60607 

(312) 421-1402

“NAUJIENOS” KIEKVIENO

DARBO ŽMOGAUS

DRAUGAS IR BIČIULIS

Dengiame ir taisome visu rū- 
au/Stogus. Už darbą garan.; 
tuo jame ir esame apdrausti.-' 

Į ; ARVYDAS KIELA : 

6557 S. Talman Avenue.
: ‘ Chicago, 1L 60629 
434-9655 ar 737-1717

Laikrodžiai Ir brangenybės
Pirdavima* ir Taisymai 

2S46 Wart «<Hh Sfrae? 
T«I. Republic 7-1941

Siuntiniai | Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. MEDAS. 4059 Archer Avenue, 

Chicago, III. 60631 Tat YA 7-5983

INCOME TAX SERVICE
4159 S. “iplwwd. Tai. 2M-74S 
Taip pat daromi vertimai, giminh 
Iškviatimai, pildomi pilietybė* prt 

tymai Ir kitokį blanket

HOMEOWNERS POLICY
F. lapelis, A«enf

W. T5th SC

424-M54
Sale Fa’'** F»'e wC Casually Compaq

AdvoKetxi

GINTARAS P. ČEPtNAI
Darbo valandos: nuo 9 vaL ryt. 

' Ud 8 vai vai. šežtadienj nuo
8 vaL ryto Dd 12 vaL d.

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

264S We»t 63rd Street
CMcaco, Hl. <0629

JOHN GIB AITIS
Advokatą įstaiga 

6247 S. Kedzie Avė.

6 — Naujienos, Chicago, 8, HL Thursday, December 24, 198|

ton.Tua.Fr



