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JARUZELSKIS PRADĖJO KABINĖTIS 
PRIE LEŠEK VALENSOS

1 PRALAIKĖ 11 MĖNESIŲ, NEPAJĖGĖ SUDARYTI BYLOS, 
O DABAR PRADĖJO TARDYTI APIE MOKESČIUS

VARŠUVA, Lenkija. — Jaru- 
zelskio, vyriausybė 11 mėnesių 
pralaikė Lešek Valensą įvairiuo
se ar;šio namuose, bei nepajėgė 
patraukli, teisman, nes jis nenu- 
sižeilgė veikiantiems »įstaty- 
mams. C • L- ‘ 
, Praeitą • ketvirtadienį gerai 
ginkluotas vidaus reikalų minis
terijos atstovu būn’s buvo išve
žus Valensą visai dienai. Tada 
vidaus reikalų ministęris norėjo 
dviejų dalykų: 1' kad Valensa 
nepasakytų kalbos prie pamink
lo komunistų, nužudytiems dar
bininkams. į2, Ministęris taip 
pat norėjo, kad Tfalensa sutiktų 
pasitarti su atsakingais kariškių 
valdžios atstovais, Račiau Valen
sa nesutiko.jeHi. jj’okiusi pasita- 
rimus.i . . •.. •' <

Dabar prie Valensos \kalpnė- 
įasi dėl nemokėtų valstybės nto-

džios atstovai neturėję jokio pa 
grindo klausinėti, bet sutrukdė 
jam visą dieną.

Vidaus reikalų mhiisteris pa
skelbė visai Lenkijai, kad mo
kesčių inspektoriai klausinėja 
Valensą dėl valdžios mokesčių. 
Ministęris pareiškė, kad jis 
pats, būdamas ministęris, turė
jęs aiškintis mokesčių inspekto
riams.

Iki Kalėdų turi būti paleisti, 
visi karių sulaikyti kaliniai, sa
ko ministęris J. Urban.

IZRAELIO KARIAI BUVO 
ŽUDYMŲ STOVYKLOJ

JERUZALE. Izraelis. — D/i 
palesUnietės, Ektcta š?la ir jos 
16 metų duktė Jamila. buvo ča- 
tilos stovykloje, kai ten vyko 
žudynės. Judvi tvirtina, kad 
savo akimis • matė. Izraelio ka
rius, vaikščiojančius Čatilos sto
vykloje. kai krikščionys falan- 
gistai siautė stovykloje ir žudė 
palestini ežiu v

Judvi tvirtina, kad rugsėjo 
16, 17 ir 18 dienomis čatilos sto
vykloje buvo Izraelio kariuome
nės daliniai. Izraelio kariai sten
gėsi apsaugoti palestiniečius ir 
moteris nuo falangistų žudynių, 
bet mesuspėjo visus išgelbėti.

Šių dviejų moterų pareiški
mai' labai kenkia ankstyveš- 
niems gen, šarono tvirtinimams.

BRITANIJA IR PRANCŪZIJA 
ATMETĖ SOVIETU PLANA 4, C.

PRIEŠ JĮ PASISAKĖ SEKRETORIUS GEORGE SCHULTZ 
IR KRAŠTO APSAUGOS SEKR. CASPAR WEINBERGER

mėnesių . uždaiyrią^/jNebedirbo, 
neturėjo iš ka mokęsęįų mokėti. 
Turi žmpi^ ir šešis paikus.

Neturėjo j^grmdo 
klausinėjimams

. - T. , ■ -
Valensa;, praleidęs visą antra-

. goję,'' Orimiesiems,
kad jis butit ^afžštnlijiėjąmąs 
yisą/d^ng- Iš niekad
prie syėtimų;^nigy rankų nepri
kišo. Jis yra-?ėleifeh^?dart)inih-

_ kas./Uždirbtus pąpras-
taLątidiiodą ariamai/ nes jai rei
kią išmaitinti ;šęšiš;^kūs.’-

v Mokesčių. .inspektbriUs pradė-
jo jį klausinėti apie organizaęi-: 
jų • pįniguš/ '*kprį0m& Valep^ą 
priklauso. Jis atsakė, kad į pmi- 
ginuis draugijų-; |r organizacijų 
reikalus jis nesikiša. Yra iždi
ninkai, kuriė tvarko piniginius 
reikalus^ V

Valensa skundėsi, kad ^al-

MARQUETTE PARKO WARDA 
PASKYRĖ JUODŽIAMS

CHICAGO, III. — Praeitą anl- 
radienį teisėjas McMillen 25-tą 
wardą, kuriame yr adidelė Mac- šiai Skrido į Venezuelą, kad ga- 
ąuette Parko dalis, paskyrę juo
džiams. Iki šio meto Marquette 
Parko aldermanu buvo Frank 
J: Brady. Dabar,.^eign niekas 
neis į aukštesnį teisiną, T5Avardo 
atstovavimas pareis į juodžių 
rankas. Teisėjas priėjįo išvados, 
kad šiame warde, kaip buvo nu
statytos wardo ribos 1981 metų 
lapkričio mėnesį, dabar daugu-. 
mą si^ųp^Rjądžiai. .

ast pa t^sėjas, be?
wardo, prie juodžių taip pat pa- 
skyrė ir 37-tą /vardą. Melęsikiėį. 
čiai gavo/25-tą wardą ir 26-tą. 
Ten daugumą sudaro ispaniškai 
kalbantieji meksikiečiai, puerlę-; 
rikiečiai ir kiti, atvažiavusieji iš 
Pietų Amerikos. . Y ; - 

Teisėjas McMillen pridėjo, 
’kad 15-te warde nebuvo blogos 
valios. Ten juodžiai įsikūrė pa-’ 

: mažu,*‘:*nej^i55i'dmfš;‘niekas trii‘ 
nevartojo prievartos. Baltieji iš
vyko iš to wardo vietovių, o jaš 
užėmė juodžiai.

JAV ir Kanados ugniage-

lėtų* padėti užgesyti tris dienas 
lUpsnoįantį dirbtuvės gaisrą, 
žuypJu pėnėse

-^Prek Rtaganas prašė Jor
danijos karalių tuojau pradėti 
taikos pasitarimus su Izraeliu, 
bet karalius griežtai atsisakė.

—/Andropovą remia KGB, 
Sovi^^yJ^ariuomenės vadovybė 

:j^':t^nįinistų partija/. Jis' jau 
prašalina ^š partijos vadovybės 
neištikimus kbmunitus. .< /

—/Afidropovas išvalys, parti
jos vadovybę npo. neištikimųjų, 
o vėliau išvalvs ir kariuomene.

—f-Ižriaeįįp gyventojų da.ugu- 
maį;lcarai ir kovos labai įgriso. 
Jie nori taikos sū kaimynais.

Prez?Pionald Reaganas atmetė Andro]>ovo pasiūlytą 
planą sumažinti atomines raketas Europoj 25'/.

— Negalima atleisti darbinin
ko už tai, kad jis reikalauja 
dirbti tiktai su nerūkančiais, nu
sprendė San Francisco, Calif., 
teismas.

— Prez. Reaganas pataręs 
.agentams vesti kovą prieš san- 
dinistų vyriausybę bet josios 
neversti. Taip tvirtina Los An
geles žurnalistas R. C. Totb.

KALENDORfiLIS

, Gruodžio 23: Viktorija, žibu
tė/ Skarhbė, Vaitrtnas, Korė, 
Kentautas. •

T-,-. y «**>.** ^*^ , ’

Saulė teka 7:16, leidžiasi 4:25.

Oras vėjuotas, žUlesnis.

— Čatilos stovykloje Izraelio 
karių 10 vyrų grupė vaikščiojo 
rugsėjo 17 dieną, tvirtina gyvos 
likusios moteiys. Izraelitai pa
lestiniečių nešaudė.

— Kongresas priėmė įstaty
mą. kuris leidžia teismui skirti 
dideles bausmes už kriminali/ 
mus nusikaltimus, k IJTT

Caspar Weinberger

PAGROBTOS DAKTARĖS GROBIKAI 
PASIUNTĖ PASKUTINĘ ŽINIĄ

GROBIKAI REIKALAUJA LAIKRAŠČIUOSE PASKELBTI l , 
JŲ POLITINĖS VEIKLOS PROGRAMĄ | \

1 J
TEGUCIGALPA. Hndura.s —----- — -------- i-

Guatemaloj dirbusią 33 metui PREZ. REAGANAS TARĖSI . 
amžiaus gydytoją Niomoza Sua-ksU JORDANIJOS KARALIUMI, 
zo Estrada jau pralaikė 9 die-

■ nas grobiku rankose. Jeigu Gua- 
lemalos ir Honduras preziden
tai nepaskelbs kairiųjų komu
nistų programos laikraščiuose, 
tai pagrobtoji gydytoja bus nu
žudyta.

Antradienį grobikai pasiuntė 
Gvatemalos ir Honduras prezi
dentams suimtosios asmens do
kumentu lapelius, primindami, 
kad iki šio melo dar nė viena
me laikraštyje nepaskelbta gro
bikų programa. Jeigu ji nebus 
paskelbta trečiadienį, tai grobi
kai ilgiau savo sprendimo neati
dėlios.

Krašto apsaugos sekretorius 
Weinberger pranešė šiau
rės Atlanto Sąjungos valsty
bių gynybos ministeriams, 

kad Andropovo planas 
nepriimtinas.

Jų programa surinkta 11-oje 
mašinėlės lapeliu. Iki antradie
nio dar nebuvo nė viename laik
raštyje atspausdinta visa j y pro
grama arba josios dalis.

Grobikai informavo Guatema- 
los Žurnalistu sąjunga, kad tre
čiadienį jie bus priversti vykdy
ti paskelbtą sprendimą. Policija 
labai atidžiai seka grobikus.

KARTAI PALEIS VISUS 
SUIMTUOSIUS

;; WASHINGTON. DC. — Jori 
I da ui jos karalius apvažiavo ap-r 
linkui pasaulį, besitardamas: 
įvairiais Artimųjų Rytu reika-' 

Ilais. Jis praleido dvi dienas.
Maskvoje, iš ten nuskrido į Pa- 

I kistaną. Iš Pakistano skrido tie- 
:siai j Pekiną jr tarėsi su nauja 

Kinijos vyriausybe. Iš Pekino 
generolas Zia atskrido į Wash
ingtons, o karalius Husejinas 
grįžo į Jordaniją.

Antradienį karalius Husejinas 
buvo Baltuose Rūmuose ir gana 
ilgai aptarė Artimųjų Ryty, Iz
raelio ir pačios Jordanijos rei
kalus. Prez. Reaganas patarė 
karaliui tuojau pradėti pasitari
mus taikos reikalu su Izraeliu, 
bet karalius palakė. kad jis 
nori skubėti.

Dar nesu pasiruošę, 
reiškė karalius. Kai ateis 
kas, bus žengiami reikaling 
žingsniai.

Karalius nepasakė, ko jis lau
kia. Bet yra pagrindo manyti, 
kad netolimoje ateityje Izraelis 
susilpnės. Karalius dar palauks. 
Dabar jis nepasiruošęs.

ke

WASHINGTON. D.C. Pre
zidentas Ronald Reaganas pa- 

į tyrė antradienį apie Jurijaus 
’ Andropovo perskaitytą pasiūly
mą sumažinti Europoje atomi
nes raketas, pagal kurį rusai pa

siliks visą raketų monopolį. Ru- 
; sai nori, kad JAV išvežtu visas 
turimas Europoje raketas, o 
Maskva pasiliktų didžiausią mo-

• nopolį.
Sekretorius George Shultz, 

patyręs apie Andropovo pames
tą planą atominėms raketoms 
sumažinti Europoje, griežčiau- 

. šiai pasisakė prieš Andropovo 
paskelbtą planą. Andropovas no- 

įri. kad JAV išvežtų visas ato
mines raketas iš Vakaru Euro
pos, o Sovietų valdžia turimų 
raketų skaičių sumažintų tiktai

> .25 5 <. Tada rusai galėtų daryti, 
ką tiktai jie nori, nes turėtų 
sįška ^atominių rąkelų mono- 

jpolj' ■
Krašto apsaugos sekretorius 

Caspar Weinberger, patyręs apie 
Andropovo Viešą pasiūlymą su
mažinti SovįsJų atominiu raketų 
skaičių 25%, o Amerikos atomi
nes raketas išvežti visas, taip pat 
pareiškė, .kad toks planas* nepri- ’ 
imtinas rieį-amerikiečiams, nei 
Europos valstybėms.

Sek r. Węinbcrger šiomis die
nomis grįžo iš Europos, lai nei-‘ 
giamą savo nuomonę jis europie
čiams jau 4>Uvo išdėstęs.

Britų premjerė M. rrha IcfiėrA 
patyrusi apie Andropovo pa.4ū-x 
lymą sumažinti alominiių rakė-' 
tų skaičių 25'<griežčiausiai to
kiu pasiūlymu pasipiktino, pa
rašė tuo reikalu pareiškimą ir 
tuojau įteikė jį vietos spaudos 
atstovams. Britų premjerė atme
tė Andropovo pasiūlymą.

Prancūzų užsienio reikalų m‘- 
nisteris Claude Cncy^son, visai 
nepasitaręs su prezidentu Mite- 
randu, atmetė Andropovo viešai 
paskelbtą pasiūlymą. Andropo
vas turėjo savo pasiūlymą pra
nešti Šveicarijoj posėdžiaujan
čioje komisijoje, o tiktai vėliau 
prabilti viešumoje, bet taip jis 
nepadarė.

MASKVA, Rusija. — Jurijus 
Andropovas antradienį paskelbė 
per Sovietų televiziją žinią, 
kad Sovietų Sąjunga siūlo su
mažinti savo turimų raketų 
skaičių. Dabartiniu metu rusai 
turi Europoje apie 600 atominių 
raketų Rusu vvriausvbė sutik’ų 
atšaukti bent 162.

Šį kartą Andropovas, kalbėda
mas per televiziją, pasirodė pa
sipuošęs dviem medaliais. Anks
čiau, atrodo, Andropovas ne
kreipė jokio dėmesio į meda
lius, b. t šį karta savo krūtinę 
jais padabino. Savo kalboje jis 
pabrėžė, kad Sovietų Sąjunga 
gamins naujus atominius gink
lus, jei vakariečiai atmes jo 
planus, 
t

BULGARAI TEIS 
DU ITALUS

[** ROMA, Italija. Bulgarijos 
vyriausybė patraukė teisman du 
italus, suimtus Bulgarijoje. Tai 
bus už italų pasiryžimą (risti 
Sergejų Ivanovą Antonovą už 
prisidėjimą prie popiežiaus pa
sikėsinimo. Nustatyta, kad An
tonovas padėjo trim turkams 
nepastebėtiems pasiekti Romą, 
surado jiems butą prie §v. Petro 
aikštės, o kai popiežius t:n at
vyko ir buvo minioje, tai turkas 
Agca jį sunkiai sužeidė.

Dabar bulgarai suėmė T1 m?- 
tų advokatą Paolo Eonsetl**-ir 
rengiasi sudaryti jam bylą už 
šnipinėjimą Bulgarijoje. Tuo pa

lčių metu Sofijoje suimta 26 me
tų Gabrielė Trevisin. Ji slankio
jo pavojingose vielose ir foto
grafavo. šiem dviem yra iškel
tos bylos. Jie du turės aiškintis 
teisme. Jiedu bus teisiami už fo
tografavimą tvirtovių Turkijos 
pasienyje.

Manoma, kad bulgarų valdžia 
vėliau bandys šiuos suimtuosius 
iškeisti su teisiamu Antonovu;

— Dabar Lenkijoj dar galioja 
karo stovio įstatymai, bet nuo 
ateinančių metų sausio 1 dienos 
galios naujai priimti įstatymai.

pa
lai-

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 
“NAUJIENŲ” SKAITYTOJAMS, BIZNIERIAMS, 

PROFESIONALAMS, BENDRADARBIAMS IR 

VISIEMS GEROS VALIOS ŽMONĖMS LINKI

NAUJIENOS

VARŠUVA. — Lenkijos kariš
koji vadovybė pranešė, kad Ka- 
ludų dieną bus paleisti visi kalė
jimuose ir stovyklose laikomi 
lenkai.

Kalėjimuose pasiliks liktai 
keli; kuriems sudarytos bylos. 
Bylers turės būti išspręstos. Jy 
likimas tiktai tada paaiškės. 
Bendrai paėmus, kariškoji va
dovybė įsakė paleisti visus su
imtus praeity mėty gruodžio 
13 dieną ir vėliau.

Vklaus reikalų miniisteris J. 
Urban įsakė visiems stovyklų 
viršininkams paleisti visus kari

— Paleisti Solidarumo uni
jos nariai norėjo tuojau šaukti 
didelį lenku unijy alslovy susi
rinkimą, bet meisteris J. Urban 
pasakė, kad už susirinkimo šau
kimą visi eis į kalėjimą.

nės vadovybės suimtus lenkus. 
IŠ viso Imvo suimta virš 10,000 
įtariamųjų, bet^ jiems nebuvo 
sudarytos bylos. Per Kalėdas 
visi bus namie, Trečiadienį Len
kijos stovyklose buvo likę tiktai 
300 suimtųjų. Trečiadienį išeis 
apie šimtas, o ketvirtadienį ir 
penktadienį išleis paskutinius.

V'-T?'*'

Kalėdų Senelis skuba, kad Kūčių vakarą įtaikių 
paskutines Kalėdų dovanas.
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Kan. V. Zakarauskas

R. Lietuvių Bendruomenės Tarybos 
suvažiavimui 1982 XI. 4 d.

Dieve, Tavęs šaukiasi, savo tyliais atodūsiais, ver
gijoje mųsų broliai ir sesės. Tavo dieviškas žvilgsnis 
mato kiekvieno žmogaus šiodies gelmes. Tu matai mūsų ; 
pavergtųjų brolių širdyse vergovės kančių atvertas skau
džias skausmo žaizdas. Tu atskleidei mūsų tautai laisvės ' 
šviesą.’ Neleisk, kad mūsų broliams, klaidžiojantiems ver
gijos sutemose, iš akių išblėstų vilties šviesa.

. Pavergtieji mūsų broliai ir sesės trokšta meilės, jie 
alksta teisybės. Jie guodžiasi viltimi, kad į baisia neapy
kantą surakintą mūsų Lietuvą sugrįš Tavo Tiesos. Mei-, 
Įę^.ir Teišizigūmo karalystė, nors šiandien Tavo Vardas 
ten keikiamas, niekinamas, ten jis uždraustas riešai mi
nėti. Ten Tau. Dieve, nėra vietos, bet nėra vietos ir žmo 
gui: Tai liudija koncentracijos stovyklos, kalėjimai ir 
psichiatrinės ligoninės, kad žemėje be Tavęs, tikrai, ne
liko .vietos ir žmogui. Ten humanizmas be Tavęs: Vieš-'
p'atįe, iškilo kaip humanizmas prieš žmogų. Juk aukštesne Į 
kdfršrii didžiuojasi ir šio amžiaus budeliai. Mes žinome Į 
Viešpatie, kad Tu esi Meilės ugnis, o pavergtoje tėvynėje Į 
tapai neapykantos šaltiniu. 1

Tu davei mūsų tautai gyvenimą, bet iš Rytų atėjęs f 
kaimynas, baisiais ginklais šarvuotas, ją fiziniai ir dva-1 
siniai žudo. ■ vs" i;

Jie žino, kad. Tu. Viešpatie, prilaikai dangaus skliau
tus. vedi žvaigždes dangaus keliais. Viešpatie, jie prašė 
vesti mūsų tėvynę laisvės keliu. Gelbėk mūsų jaunimą pa
vergtoje tėvynėje, kurio dvasią skandina ateizmo bangose 
ir kurie kenčia dvasinį terorą. Mes žinome, Viešpatie 
kad lietuvis nebus lietuviu, jei bus pražudyta jo lietuvis 
ka - katalikiška siela. Mūsų broliai, gindami tautos laisvę 
uepabijojo durtuvų, nei šiurpių tankų kriokimų. Jie ko 
vojo ne tik už tautos laisvę, bet ir už tikėjimą į Dievą; jie 
kovojo Kristaus Kryžiui, Jo Evangelijai.

Viešpatie, išgirsk mūsų brolių ir sesių per visas die 
nas maldaujantį jų pagalbos šauksmą. Jie Tavęs šaukias:’ 
iš Sibiro kacetų ir iš tamsių kalėjimų požemių- Tave 
šaukiasi pavergėjo pažeminti mūsų mokslo vyrai. Tave 
meldžia miliionai žmonių, sudėję Tavyje viltį. Tat. suteil 
mūsų tautai gyvenimą Tiesoje ir Laisvėje. Ten šiandier 
stovi sunaikintos šventovės, išniekinti altoriai. Ten iš 
plėšti -šventi paveikslai, jais nukabinėtos muziejų sienos . 
Jau tiek - metų tos išniekintos šventovės laukia Tavęs, 
Viešpatie, 'sugrįžtant

Šiluvos Dievo Motina. \*arge aplankei Lietuvos šalį 
Ir grąžinai mūsų tėvynei Dievą. Tada, kai Lietuva buvo 
prislėgta vargo. Tu verkei ir Tavo ašaros aulais! ė mūs- 
ženje. Tada vėl nušvito lietuvių širdys, neviltimis aptemę. 
Lietuvos Bažnyčių bokštuose suskambo varpai.

• J-Atnešk paguodos mūsų broliams, nes ten šiandiei 
riesmė nūtilus. priartink veikiau laisvės aušrą, kad vė 
skambėtų laisvės himnas.

Mes prašome, gink nuo pikto priešo mūsų šąli. Ju’ 
Tu esi Motina ir Karalienė kenčiančios. Lietuvos, Tu es’ 
Karalienė kovojančios Lietuvos, Karalienė nenugalėto 
Lietuvos.

Palaimink mus čia visus! Mes prašom?. Diev?, sau 
gok Lietuvą saugok mūsų Tėvynę.

Amen.

IV IJJ-nės tradicines- Kūčios L. Tautiniuose Namuose 1982.XIL4. 
Dr. Br. Jjotušienė. BALFo-ALTos darbuotoja, uždega žvake 
Maironio, tautos atgimimo dainiaus, prisiminimui ir garbei.

Dr. V. Dargio, R. LB-nes Centro valdybos 
pirmininko, pranešimas '

J.A.V. Reorganizuotos Lietuvių vičienei, Kultūros Tarybos pir- 
Bendruomenes Tarybos narių, J mininke' ir Centro valdybos v!
Centro valdybes- ir', jąttstevų su-j cepirmininkei > - -
važiavime, ^vykusiame m.'i \ Labai talentingai ir vykusiai

gruodžio 4 diena/- » dirbo mūsų finansų vicepirmi
ninkas kolega East Čikagos ąpy 
linkės pirmininkas ponas (Šu
linskas, ir jis turės savo atskira 
pranešimą, kurį .. vėliau išgir
site.

Irgi labai užgirtina mūsų Jždi- 
komisijos pasiūlyta į ninkė p. Aldoha Kačinskienė,

-4=/’ * Į

Mieli metinio Reorganizuotos J. ’
A. V. Lietuvių Bendruomenes • 
suvažiavimo avėčiai, - mieli su-j 
važiavimo delegatai’. ’
Kaip jums vJsims žinoma, ne-j 
minaciju
ir vitinio susirinkimo išrinktu į kuri labai sumaniai ir ekspertui 
naujoji Centro valdyba 1982 »rj gai tvarkė organizacijos finan- 
1983 metams ėmėsi darbo. Pas!-: sus. Ji irgi turės atskirą prane
šk i rstėme pareigomis ir pradė-j Šimą.
iome savo patariamąjį ir koordi 
nacini, organizacini darbą. Po. 
nia Antanina Repšienė buvo 
Centro valdybos paprašyta (net 
paskolinta!) irgi prisidėti prie! 
mūsų Centro valdybos darbo, i 
kaipo bendra, organizacijos ge-į 
n erai i nė - sekretorė. Nežiūrint- 
jos daugelio^ pareigu, ypač Ta'i 
rybos Preziduirro eilėse, po-j

iungti. Jums visiems yra. be j 
abeio. žinoma Centro valdybos i 

laug vietpirmininkų.j

Dėkojame ir mūsų veteranui 
ir S'biro tremtiniui ponui Krei
vėnui už gerai surašytus C. V. 
protokolus. P^nia Gabalienė su 
maniai tvarkė visuomeniniu, ry 
Sų reikalus, kartu su mūsų re
prezentacija. Centro valdybos, 
nariai,gyv.Rockforde, ir buvo la 
bai paslaugūs nors ir nedalyva 
vo Posėdžiuose aktyviai?

Centro valdyba visuomet da- į 
lyvavo šaukiamuosiuose Tary
bos nariu posėdžiuose ir vykdė 
Tarybos Prezidtamo sugestijas.

R. LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
SVEIKINIMAS ŠVENČIŲ PROGA

Kalėdų švenčių ir Naujų metų proga sveikiname 
nenuilstamus R. LB-nės veikėjus, jos idėjos rėmėjus, 
R. LB nės idėjai atvirą, palankią spaudą.

Sveikiname VLIKo. ALTos ir Nepriklausomos 
Lietuvos Diplomatinės tarnybos darbuotojus, pasi
šventusiai dirbančius Lietuvos laisvinimo darbą. 
Visus lietuvius, turinčius stiprią Lietuvos laisvės 
viltį ir ją skleidžiančius į aplinką, remiančius š ikš
nių pastangas. ;

Išskirtinu dėmeliu, pagarba brisimenpmf' oku
puotos Lietuvos pogrindžio veikėjus, asmenivio pa
vojaus nebojančius. drąsiai kovojančius prieš oku
pantą. riekiančius laisvėm tautai.

' • R.LIETUVIU'BENDRUOMENES
* VADOVYBĖ

sudėtis
kad geriau pasiskirstyti organi-j kaip Garbės ženkliuku pagami- 
?cmo darbo sritimis ir daugiau j n’mas ir platinimo vajus. Gaila 
'eikalu išrD r>ti! Tėik'a pripa-i ponia Liepienė, nors ir išrinkta 
tinti, kad vi<< O* tr<y valdybosi i Centro valdybą, negalėjo dėl 
av;'ii d»rbo rurširdŽai ir koor J laiko ^foko< prisidėti prie Cent- 

^inuotni. j ro valdybos darbaTiek pro do-
Coutro valdvb° turėjo beveik ; mo sua!

kiekvieną mėr esį sušrirAumu.^Į Nagrinėjant musu išoririo or- 
kur buvo k vvk airi dalyvauti ir Į gairzacijos santykius su kite- 
Tarybos Prer-kJ.uirtQ n-uiai irįfhis nrganizacijonus. reikia pa- 
Vidurio Vakaii: apygardas ats
tovai ir apylinkių — unijų 
valdyixi pi m minką’ ar ūr įga- 
Hot” tu apytrnk’U atstovai. lįio 
būdu išvtngem neturėsimo kon
lakto su org an f z jcijos perifen-[ me ir VLJKą atatinkamai 
jos nariais.

Be k oordinacinio darbo Centro Bc ulhis atstovavusio pofto A. 
vfiKlvba, fu dailininko Jon> Tri R-aulmakno tendecinga pastaba, 
čio A. A.j kad Fronto Pčiuliai “RLB-nei
mūsų Gaibes r/irmininko iir.Ze| užsveikinibus nedėkoja!". Ka o 
no»^ iIryadbiQs rretinį mir-

praėki iiu * ^aū>ų
Tary x> P»ež diurno pi’inmin* 
ko dr. Vatenjono Plfoplio ir

Poteo Adomaičio pfis-
i kai cvi>. tė ’ .pi u? araž-as de
. KOI dcija

brėžti, kad santykiai buvo vy
kusiai pahikomi.' Visuomet rė- 
rftėmą k remsime VLTKą ir ypa 
tingai dėkojame’ už pakvieti
mą dalyvauti Los Angeles Sei- 

pa- 
sveikinti! Nenustebome Fronto . I”

VYT. ALANTAS

Aukšta eglaitė tviska tvaska aikštės vidury. 
Kai dvelkteli vėjeleis, suvirpa auksiniai burbulai, 
Tartum sukrėstų medį išdidumo šiurpuliai, — 
Ir kaspinai balti į aukštį raizgos įvijai.
Pačioj viršūnėj pučia dūdą angelas sparnuotas, 
Ir didelė žvaigždė-spinduolė. tviska tamsumoj. — 
Vaidenasi, lyg Aitvaro sparnai žybsėtų aukštumoj. ..

Pro langą susimąsčius žiūri moteris sena 
Į egle besipuikuojančią puošmenom blizgiom, 
Ir mini žilgalvė aną žvaigždėtą žvainą naktį, 
Kai ji su juo, tarsi padangėm, skriejo važaliu, 
Mėnulio lydimi baltais lygiais laukais, 
O žvangalas skambėjo jiems jaunystės pažadais...

Vaikagalys prie lango vis sugrįžta ir galvoja, 
Ar tėvas jam nupirks elektros traukinėlį, 
Apie kurį jis net sapne sapnuoja...

Širdis nunokusios gražuolės spurda neramiai: — 
Ar jis padės po eglaite žiedą be akies, 
Ar teks nuvyst vienai, kaip eglei nurengtai 
Ir be atodairos į gatvę įmestai? ...

Ankštoj mansardoj, pasidėjęs lapą, poetas rymo
Ir laukia, kad atskristų angelas nuo viršūnės 

Ir įkvėptų jam eilėraštį nemarų parašyt...
Pro platų šviesiai apšviestą langą 

Matyt, kaip žmogysta, palinkęs ant skaitliukų;" 
Skaičiuoja, kiek atneš jam pelno Dievo užgimimas...

Pro ligoninės langus eglę varsto daug akių: — • 
Jie ten stebuklų vilis lūkesčio pilnom širdim.

Visi kažin ko ilgis, kažko laukia, 
Bet vengią pagalvot, kaip atsigerins Jam... 

; ? - (Iš “Dirvos”)

Tradicinė Kūčių vakarienė 
mistikos nuotaikoje

Principe , Kūčios yra reli
ginė tradicija, bet mūsų tautoj, 
ji yra neatsiejamai susijusi su j 
tauriniu nusiteikimu ir tapusi' 
religine—tautine tradicija, šau
kianti artintis lietuvį prie lįe- 
tuvio.

Esant išeivijoje toli nuo sa
vo tėviškės, Kūčių vakaras vi
sada kiekvienam lietuviui gy
vai primena mielą tėvų paste
lę: brangius tėvelių namelius, 
brolius, seseris, prabėgusią kryk 
ščiančią vaikystę, skambia dai
na nudainuotą jaunystę. Kai
mo bažnytėlės romantinį varpų 
skambėjimą, ankstyvo ryto ro
gių varpelių žvangėjimą... šie 
visi mielų mieli prisiir inimai ir 
gaivina lietuvio širdį, jo dvu-

šys šrieno.
Mūsų santykiai s uALTu vi

suomet buvo, yra ir bus mieli 
ir nuoširdūs. Nepaisant fakto, 
kad kai kurios ALTą sudaran
čios organizacijos turi pasiuntę 
savo taip vadinamus ‘Trojos ar
klius” į ALTo valdybę, ir Tary
bą, vadovapjautieji ALTo veik 
sniai yra pajėgūs (nors ne vete- 
rinoriai iš profesijos!) tuos po
litinius “jančarus” sutvarkyti’

Kalbant apie iš Lietuvos atsi
vežtas politines partijas - jos 
dar ganosi savo “politinėse plati 
formose" ir nemato vilko, ay»- 
nėėlio kailyje ir Trojos-arkliuo
se’’ besislepiant. . ‘

Atrodo, ima kitokį vėjai pūs-, 
ir frontininku ir ją aktu ber- 

drakeieivių užgožtoje Lietuvių 
Beadruomenėj (net paša aliniu 
mastu imifnt!)! J.A.V Lietuvių 
Bendruomenės (Connccticutte 
tegistruotos!) Centro valdyocj 
■ats’randa nauji žmonės su giles 
niu ir ’ab-an praktišku pol;»i- 
oiu snlvojin a. JBąkir..ėt, 
bandys atitais Ii Įvykusį Be i- 
drromenės skilimu.

Tad sveiki m? mūsų metini

iš biologijos žinome, tam tikra 
Dievo sutvėrimų rūšis niekad 
nemato žvaigždžių ir jų aukš j 
čtaugia' kaip greičiau ’
priai^ėti prie maisto lovio ir nu >
stumti visus kitus jį šalį!!! Betl darbo suvažiavimu įf linkiu vi- 
tikime, knd ateis laikas, karia’ ^okeriopo preįsėlfimo, siekiant 
°^.vs 8ri^ prie vežimo ir papra riusų tikslų’ Ačiū už dėmesį!

laimino kan. V. Zakarauskas. 
Žvakės uždegtos: Maironio, ’tau 
tos atgimimo dainiaus/ atmini-

kovų savanorių — dr. K.Šid 
fauskas, ALTcs pirm.; Partiza
nų — buvęs partizanas, £ap. A« 
Juškevičius, Rusijos kpipųnįstų 
nukankintų, į laukinį Sibirą iš
vežtų ’— J. Kreivėnas, < Sibiro 
tremtinys; Ok. Lietuvos tautos 
— pogrindžio V. Dargis, 

žvakes degant, bu.- 
' vo skaitomi momentui pritaikin 
ti eilėraščiai, skaitė Ped. Lit, In 
stituto studentė Renata Varia- 
kojytė gražia lietuvių kalbos 
tarsena. Ant iškilmių stalo bu
vo pastatytos ir liko neuždegtos 
dar trys žvakės, tai pavergtos, 
kenkiančios laisvės". Įaufaanžios 
tautos simbolis... Kur juoda ir

džiagsmo... šis Tradicinis Kū
čių montažas yra Z. J. kūri
nys.

Kūčk>se nuotaikingai skam
bėjo kalėdinės giesn^ės.Sok> pa- 
sigrožėtinai sol Ą. Bun
tinaitė/'YėJiaiif įsijungė visi va
karienės dalyvai ir, solistei. ya- 
dovaujant, pagiedojogkelętą' gie

si a. * 3
R. LB-nės žmonės Tradicines: 

kūcias rengia itin rškihningaL 
g’liu tautiniu nusiteikimu. Kas
met yra prisimename,pagerbia
mi Lietuvos Laisvės kovotojai? 
Šiųmetinių Tradicinių kūčių 
nuotaika buvo itin jauki, sken
do mistikoje.

Programos įvadinį, giliai iš-

eglutės, tautine i pmamen tiks 
papuoštais šiaudinukais. Na, o 
jei ši puošnioji eglutė iš miško 
tankmės atsirado salėje, tai pa
dėka -priklauso J.Bagdžrai, Mar 
quette P-ko RLB vicepirminin
kui, kuris visur prisistato nuo
širdžiu paslaugumu. Programą 
pravedė, skautišku Įgudimu, Z. 
Juškevičienė. Po programos — 
tradicinių valgių vakarienė, ku
rią paruošė ponai Pauliai, Lie
tuvių Tautinių namų gero sko
nio virėjai. Dalyvavo apie pu- ■ 
santrO šimto žmonių, kurie išei
dami, naretas jų, net pakartoti
nai dėkojo rengėjams už malo
nias, pakilias vakaro nuotaikas, 
Visi skirtėsi šiltu jausmu šir-

Tradicinės kūčios įvyko ’įpras- 
jaučia žodj tar ė AHepsienė, M.? vietoje, Lietuvių - Tautinių
L.B. generalinė sekretorė. In- 
vokaciją sukalbėjo, plotkeles pa

namų salėje.
Guoda.

Dviejų organizacijų vadovai — ALTos pirm. <fr. K. Šidlaus
kas ir K. LB-nės Centro valdybos pirm. dr. V. Dargis —

plolkclę tradicinių Kūčių metų Lietuvių Tautiniuose' 
namuose 1982 di. gruodžio i d. /

Frontininkų akciją prįeš veiksnius
— tarnyba okupantu

(Atsakomas Alcjiui RtodiiuuSiu'... darbų Kirbai šiuo-
Fronto Bičhiltu pirmhunlau)' met ypj JMtią netiė
Prafeitą vasarą Fronto Bičui-Uą pasakyti, rei_

lių, populiariai vadinamų fren-j kia nei refcghws sąžf-
tininkais, stovykloje. DatoUvojJ nės, nei tautine^ ean-bfe' fctoks 
AJtf? Rauiinajtis, F. B. tarybos A. RmJiaąič* teigto^, tfesiog

kino, apžme'žė, Al. 
pasakė, kad VLTKa>

Raulina
pczity

kia cf TUfcta re, /įu fr t tik
aiškus «iek;s,z kai> r

(Nukelta j 3 y

TTrOrsdiry^'Dw f
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miems

SVEIKINAME GIMI

LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ

entuzraz- 
taUtfnei

LEONAS-VASILEVAS 
HELEN VILKELIS — 
EUGENIJA STRUNGYS 
BERNICE ŽEMGULIS - 
PETRAS VILKELIS —

EUGENIJA STRUNGYS

— pirmininkas 
vicepirmininkė
. — nutarimų raštininkė
— finansų raštininkė
kasininkas

korespondentė

Chicagos Lietuvių Tarybos 
Valdyba

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR 
LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ

SLA PILDOMOSIOS TARYBOS IŽDO GLOBĖJOS

L CHICAGO) ILLINOIS

čio/; Brtptaa-vfeų rūšių'apdrivia?.. :

Pulaski Rd. ;‘ ’ ;Tel. ^7^7-0600
1 V

DRAUGVS/PAŽĮS- 
_M, ___ v IR VISĄ
PATRIOTINĘ LIETUVIŲ' V!SV0WN3££į 

Vietoj sveikinimo kortelių, skiriafrt e-Ž5 ? ęfol: '
< . lauką spaudM|parerntl: . • s<?. i
Antanina ir AjiflnąsJiepšiai y-yr-

Cosmos Parcels Express Corp,
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVIC1 

Chloro, HL 60621 ♦ t«L >25-271} 

r 1L a į r f n a r 'J;'7‘ f ė

gerbimo proga; Chi ago je, šį pnt 
mėnesį. VLIKas palaiko nuola
tini ryšį' su ■' JAV. senatoriais, 
kongresmanais, juos nuolat ir 
visokiomis progomis informuo
ja. -apjeį Lietuvos bla^Kują, apie 
pavergtos tautos kančias ir jos 
išsilaisvinimo pastangas. Be to, 
VLĮKo^įrųi. dr.jK-,. Bobelį s as. 
meniskai lankėsi Australijoje, 
kur sutvirtino VLIKo .santykį 
su Australijos L. Bendmome- 

infonnavo Australi-

Kuinitvto įsteigimo par: šus. kar
tu buvo nutarta vėl pradėti su- 
trukdytųjų Čiurlionio Galerijos, 
Ine., v/il^Ią. T ačiau, pasikalbėji
mai sii konsulu dr. Daužvardžii

i (Atkelta iš 2 psl.j .

sinti po L. Bendruomenės skrai 
s.te, priedanga įsteigtą V LIKo 
pakaitalą," pavadintą Vūuome- 
nir.iu Reikalu Tarybą, skirtą 
visos išeivijos politines pastan
gas perimti į vienos mažos par
tijos kontrolę. Tai tik utopija, 
tik nereali svajonė demokrati
niame krašte: įgyvendinti dikta
tūrą... • \

Faktinai VLIKas dirba pa
sigėrėtinai: Lietuvos laisvinimo 
re’kalų palaiko nuolat gyvą ak
tualų Amerikos politiniame gy
venime ir pasaulinio masto po
litiniuose forumuose, kaip tai: 
Helsinkyje, Madride, Europos 
Parlamente: Na, G su 'JAV pre
zidentu R. Reaganu,. net išskir
tiną ryšį,; kas liudija prezidento 
R. Reagano atsiųstą sveikinimą 
VLIKo seimui,Los Angeles, svei

gėjai, >jo puoselėtojai ir kultū- 
rininkai.Jų datlgumą sudalė Re 
organizacinės LB-bės žmones 
ar jos idėjos puoselėtojai.

Po oficialios programos vyko 
vaišės, malonūs kultūrininką 
tarpusavio pokalbiai iki vėlu-, 
mos.- a •

Galerijos direktoriatas yra 
leidęs ir sukaktuvinį gražų lei^ 
dinį, kuriamt yra keletas doku* 
mentjnių nuotraukų iš Galeri-’ 
jos steigimo mėto, dailininkų kū 
rinių nuotraukjų,vię aęilė straip,. 
snių apie galerijos steigimo lū-j 
pėsčius, vaggųs -ir ląimėjimus. 
Leidinio popietis yra kreidinis,, 
o apipavidalinimas puošnus.Vi- 
sa tai dail * J. Tričio darbas. Lei| 

56 puslapiai.
čia yrą; paminėta tik trumpą 

šio kultūrinio, didž’ai reikš
mingo įvykio minutė. Netenka į 
abejoti, kad bus ir platesnis jb 
aprašymas, nes yra kas paša-! 
kvti. k M Dalyvė ’>

Čiurlionio Galerija 
atšventė 25-metį

> \ - • ■ " * į. ’

‘ Čiurlionio galerija yra įsteigi, 
ta-’1957. m. . Šįmet sukanka jau 
25-ki jos, veiklos metai. Galeri-

t > i ' t i . * A > ’ i t , *- * c T, A” *’ ‘‘'.-.“'-.k '

ykdomi, o Globas Komitetas 
ori ar neranda priemonių 
s susitarimus 'įgyvci 
p č. Galerijos Globos Koini- 
ts ne ūko su" < tę sinio įia- 
rJo ir tapo fakrHa, *nes(»e-

,Tąd ir tariama, kad frontinin 
kai skleidžia melą, užsiima 
maffogija; šmeižia ir griauna 
VLIKafeitaip elgdamiesi jie ne- 
tiesionįniai patarnauja Lietu
vos okupantui, seniai ir L 
linais siekiančiam VLIKą sunai
kinti: išeivijos organizuota lai
svės siekio balsą nutildyti. Ga
lima drąsiai tarti, jog fron
tininkų vradąma akcija prieš į 
VLIKą yra niekaip nesuderina- | 
ma su išeivijos tautinės misijos | 
vykdymu, o preišiškai. Tai 1 
ynai tik neatleistinas tautinis nu |- 
sikaltimas, kuris vieną kartą tu % 
retų būti nutrauktas! Jau pri- įj 
brando meta?, kad sąmoninga 1 
išeivija tartų sudrausminantį jį 
žodį VLIKo griovėjams, išeivi- į 
jos. erzelio kėlėjams. Išeivijos 
politinės kultūrinės’ jėgos nega- Š 
ii būti nuolat pajungtos vidaus B 
negatyviai kovai, kada jos taip 

^reikalingos, tautinei gyvybei iš-jU 
Taikvti. ir Lietuvai laisvei siek- S

jos vadovybė - direktoriatas su
kakties minėjimo iškilmes su
jungė su šios galerijos steigėjo 
dailininko Z. Kolbos dešimties 
metų mirties patalinėjimui, ir 
abi šias sukaktis iškilmingai 
minėjo š. m. gruodžio mėn. 19 
d. Galerijos patalpose.t; L

Iškilmingą minėjimą atidarė 
Galerijos direktorius inž. Do
mas Adomaitis, daug sielos, 
daug darbo valandų šiai ^tėvi
jai pašvenčiantis.

Pagrindinę kalbą pasakė dai). 
M. Šileikis. Sveikinimo kalbas 

'pasakėikaru .Vr Zakarauskas, R. 
fLB-nės tarybos .prezidiumo vi-

Chicagos Lietuvių Taryba sveikina ALTo Centro 
vadovybę, dienrašti Naujienas ir visits lietuvius.

Vakario 16-osios proga aukojusius ĄLTui
v arba jo skyriui. y

fr lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kum Jaunium ir prof. K- 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ižtraukas, paruošė tikslius vertimui 
; . , Ir patarė "mums toliau studijuoti. . t

Dail. Z. Kolba mirė, nesulau
kęs padalytos skriaudos atitai
symo. Tačiau, jis suspėjo'paHkti 
savo skundą lietuviams. Nesiti
kėdamas matyti savo laišką 
“Drauge”, jis nusiuntė jo kopi
ją “Naujienoms”, kurios atspaus
dino 1972.UL13 d. štai, tas 
skundas ir jo lydraštis:
' ■ “Ponui M. Gudeliui, I • 

“Naujienos” Čikagoje.
/ .Gerbiamas p. Gudelis, 

Siunčiu Jums laiško “Drau
gui” kopiją. Jeigu ikidcoyo mėn. 
I d. “Draugas” to laiško nepa
skelbs, malonėkite jį patalpinti 
^aujiepose”.’ r;?. ; -t L
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■ Pati Apveižda susodino juos 
čia lyg į kaltinamųjų suolą. Ma
no kreipimasis į sąžinę tegul bus 
kartu kreipimicisis-ir-j lietuvišką 
visuomenę. Būtu gerai, kad per- 
spausdintumėt “Draugė” ' tilpu
sią V. Noreikos fotografiją'su 
atitinkamu prierašu: Širdingai 
ačiū už “Geros akys dūmų ne
bijo”. Jums ir “Naujienoms” dė
kingas Zenonas Kolba/- Čikaga, 
1972 m. vasario mėn. 21 d.”

LIETI^

■ -T 3,' autorius; /'r/;’^y.i''v 
panMŠe/;sutvafkė ir iŽšpausdmę geriausią

■ 'Chicagos lietuvių istoriją
: (1869 ^-1959 metai) . ? r
■ / - 664 ^sl., vardynas.

'■ T Minkšti viršeliai Ari z . Kaina ?15; : t
( ‘" '' /' • ' * 4- ’ , < —’ * •t'» t ' - • ' • ' . . ■ ’ ' ■r%'

’ ■ ’< ' Persiuntimas.—$1.
‘ \ t'- ■ ■ ■ t *, ■ - ' - ""'i -

1967 metais išlddo Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

ne
jos. lietuvius .apie VLIKo atlik
tus ir atliekamus’ darbus. Ten 
nikelė tautinės ^kultūros v^k*- 
los, -/laifsvė^ .šie] 

iną. - 
misijai.

Dr.-K. Bobeh% vpikdaipas ar

Prieš pat dark Z. Kolbos mirlj 
šių eilučių autorius kalbėjosi 
Uaunhno Genti e su kun. J. Bore- 
yįčium. Žinodamas epia a.a. kon
sulo dr. Daužvardžio parašytus 
ir atsakymo nesulaukusius laiš
kus, pasakiau: “Kunige, nepada
rykite su £ Ko^ba tarp, su 
a.a. konsulu, kuriam net į Jo 
ląiškus ncatsakt t . Kolba lauki? 
pažadėto skriaudos atitaisymo”. 
Nepatogiai pasijutęs kun. Bore- 
vičius atsakė: “Mes su ponu kon
sulu nuolat matėmės ir kalbėjo
mės, tai mums nebuvo reikalo 
laiškus rašvti”.

DOMAS ADOMAITIS » 1 4 .

SIS TAS Iš ČIURLIONIO GALERIJOS 
ČIKAGOJE ISTORIJOS

ada Čiurlionio Galerijos stei* 
ui, išlaikę Illinois valstybes 
jotą carterį, savi 
ėdyje nutarė atšaukti savo 
lovų

Lietuvai. Ponią Kolbienė tarė 
do-j trumpą padėkos žodį.

Minėjime dalyvą rinktinė Či
kagos publika — tai meno mė- ? ' . . • Y F 1 ' -____  7'.'* " v f T. ■1 ■ ■ T'a 1 " "-11* '

žūtbū - ^'’^M**’*****««««««««

Linksmų Kalėdų ir laimingi Naujųjų Metų 
draugams ir pa;

Jėzuitai, užtat jiems 1970 m. 
iškelta byla, reikalaujant 

perduoti jų žinioje esantį čiur- 
įirini^ Galerijos turtą ir Menoč 
Kjhrinių Fondą Čiurlionio Gale-^ 
rijai. Ine. Byla teisine adv. Žum- 
b i^io^ buvo įvairiausiais būdais 
tmkdoma ir vilkinama, kol stei- 
g ijų advokatas mirė *r jam teis-j 
n e nepasirodžius, byla buyo nu-’ 
tiįaukta.'
p971.1X126 d. mįrus geru kon-> 

sfilui dr. P. Daužvardziui, o ve
liji b iš Komiteto pasitraukus 
djiil. V. Balukienei ir dad. P. 
Kąupiii, Globos komitetas “irri-: 
rė” ir “de Jacto’7 4 T

atšaukiant Globos*

BALYS BUDRAITIS, sav.
ši įstaiga tarp^rii^^ -’paj^uodant namus^ Pa-

BENDRUOMENĖS VAGOS
timai su Baltu Jungtiniu Ko
mitetu. parašė ir pasirašė Baltų 
laisvės siekio memorandumą Eu 
ropos parlamentui, kuris, kaip, 
spauda-' skelbią, jau yra ga- cep. ir cenltro valdybos pir. dr. 
vęs eigą. Tai VLIKo dabarties Dangis. Sveikintojai linkėjo ga- 
akivaizdūs darbai, tik labai gai- lerijos darbutojams rūpestingai | dinio apimti 
la, kad frontin’nkai ju nema- telkti ir saugoti išeivijos dail

šypsniu rijos reikalais* davė kiek vilčių 
o 1967.IX.24 Užsiminė: gal vėl paban-'todėl Čiurlionio Galerijos liirek

dykite nueiti į teismą”. Į tai Z.,tori s ta s neskujjejo.
1 parašus po susitarimais, Kolba pasakė: “Alės nekelsime 
vienos susitarusių šalių bylos KqnittettNi. - kol jame bus 

Lietuvos konsulas”. Tačiau, be- 
slaiškijaant su teisinipkais, pri^ 

ndintū eita išvados, kad teišškai M 
bos Komiteto nebėra, nežiūrint 
jų bandymo tą globą, vaidinti, 
Tikrasis galerijos turto po jėzui-^

SIUNTINIAI jį LIETUVA '.
-x/ KAISTAS IS EUROlįoS SANDELIŲ

08 West 69th St, Chicago, HL 60629 ♦ TeL J25-27§Į
Dideli! p^siriLkimas gerosĮrūšies įvairių prekili

; MARIJA N0R1EIKIEN1

’ <;arimas. *
1969.VII 12 d. čiurlion’o Gą- 

riijcs, Ine., p:rjn įninkąs Z.
ri>a parašė Lietuvos ger.. keli
ui dr. Daužvardziui laišk^ 
-ėsdamas jį ar jo ąlsręvą^ <1 
Jerijos DiFektpriąta^ Savo aV 
\yme T 969. Vili A konsulai

a "ase: ^Turinį galvoje, kad te
turime du i u č 1 Jonius”: 
’rirlibnio/Gaicriją su ®tr||to- 
aca ir (\ G.; Globos Konytetą, 
tiriame tebesu ir aš, mari ne-, 
arai įeitj ’arbį atstovą skirti į 
irvktortalą. Aš'rimtai, galvojų 
stotų ir iš Komiteto“. . '
Galerijos reikalams negerč-

mt h" konsului jais besirūpi- J967
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R. Liet Bendruomenes tarybos ^tstėvų 
suvažiavimo metu pasakytos kalbos .

* ta. 1982 m. gruodžio 4 d. (R) LB 4 nu matyta, mūsų mielą kanau- 
i-Olg - Tarybos atstovų suvažiavime

- r Chicagoje, jį atidarydamas--drJ 
” - - - Į Valentinas Plkvplys, ii RoekJ 
___  fttao fordo, pasakė šią kalbą:
— ‘ — Noriu pasveikinti susirih-

M < €00 ^usius į šį (R) LB metinį suva^1 
žiavimą visus atstovus, visus naj 

ta.00, rius ir svečius. Ypatingai malo- 
į t——a__ i- , - ‘.... . - _ _

___ l UOi L- - - ‘ 1 1 - ■ ■ ---------------------------
j didžiausio susirūpinimo ne tiktai Italijos, bet ir viso pa- 

__  xa^o ; šaulio katalikų tarpe. Negalėjo suprasti, kuriais sumeti- 
masi jaunas turkas būtų šovęs katalikų popiežių.

. Tarybos atstovų suvažiavime ninką ?r sveiką, įr linksmą, pil
ną energijos, drąsiai kovojantį 
už viską, kas teisinga. Jau visas 
reikalas, tiesą sakant, atrodė 
liūdnai sū juo. fentotrie nusimi
nę, bet išėjo, kaip matote, la
bai gerai.

Gyvename labai keistą laikom

tarpi, taip sakant, bendra opihi. jaunimas atsisako registruotis gidą visu svoriu. Ačiū labai. 
TKalba nurašyta iš magnetofo
ninės juostelės).

ALTos PIRM. DR. KAZIO

Popiežius ilgai gydėsi, buvo kelis kartus operuotas. 
Jis tikėjo stebuklais, bet, laimei, jis norėjo, kad tą Ste
buklą padarytų Amerikos gydytojai. Popiežius išgijo, 
turkui ftusikaltimą atleido, bet turkas, atskirtas nuo viso 
pasaulio, vis dar tylėjo. Jis tylėjo, kol vienas sargų jam 
pakuždėjo, kad su juo nori pasimatyti^ turkas, didžiau
sias jo priešas. Italai jo nešaukė, bėt jis buvo tikras, kad 
jį nušaus atvykęs turkas. Agėa įsitlkifio, kad italai, nėra 
tokie jau blogi, kaip jis pradžioje manė. Izoliaciją jį ap
gynė nuo tokios thirties. : Lj-' '■ • '

Agca pradėjo savo geradariams pasakbtb kaip -jis* 
pateko į mirties kilpas. Jo pasakojimas nepaUkė- 
tinas, bet italai, kelis kartus turko išklaušė, pątikėjb nę- 

Kalėdos buvo derliaus: patikėtinu dalyku. Jie nustatė, kad popiežių. turkas,

Niujieno* thn IcMdiec, iiftiriik 
Jekmtdiealui. Įtinti* Nwjietisi Ben 
drovė, I73S Se. Sfttead SU ftieags, 
it. aoėog. t»w

NAUJIENŲ raštinė atdara txsdien, tiatyms aetntadicni'us

. ..II X —

Neramios Kalėdos
Kalėdos buvo taikos ir džiaugsmo šventė. Vėlyvą 

rudenį žmonės siekė! taikos, b derlių suėmusieji džiau
gėsi derlingos žemės vaišiais. 7 ’
šventė. Jas egiptiečiai ir graikai šventė dar prieš Kristų.

Krikščionys tą didžiąją derliaus šventę pavertė tai
kos ir džiaugsmo švente. Kūčių dieną gimė Kristus, vie
nas didžiausių taikos skelbėjų pasaulyje. Kiti: taikos 
apaštalai nemokėjo taip trumpai, aiškiai ir suprantamai 
skelb i taikos ir gražaus sugyvenimo idėjų, kaip tai skel
bė Kristus. Ne visi- žmonės, sutinka su Kristaus skelbto- 
mi^ taikos idėjomis, bet nėra kito taikos šalininko, kurįs 
t aš.' idėjastįbūtų pajėgęs taip . .Ufekfri j^f ̂ šĮiprantamąi 
dėstyti. ' . .tdP

Šiandien didelėihš' idėjoms skelbti.ftaūdoja televiziją, 
radiją, spaudą ir gyvąją kalbą. Kristus šių priemonių ne
turėjo. Jis tiktai kalbėjo. Jis nebuvo oratorius,'• Ilgų pa
mokslų nesakė, aukštos filosofijos nevartojo. Kristus 
į žmones kalbėjo paprasta, jiems suprantama ir girdi
ma kalba.

Kristaus sakytas kalbas žmonės užrašė. Jas užrašė 
po šimto ar daugiau metų. Jas užrašė taip, kaip girdė- 
jusieji pasakojo, kaip jie Suprato. Iš tų užrašų paruošė 
Šventą Raštą. Tas taikos mintis ir šiandien kartoja, kaip 
Kristus sakė ir girdėjūšieji pakartojo.

Sakome, kad šių metų Kalėdos neramios, nes Ro
moje, kur gyvena Kristaus vietiniiikaš, žmonės yra la
biau susirūpinę taikos reikalais, negu bet kurioje pa-? 
šaulio vietoje. Jie yra susirūpinę, nes praeitais metais 
taikos priešai norėjo nužudyti popiežių Joną Paulių II-jį, 
Kristaus vietininką. Švento Petro aikštėje vos 21 metus 
peršokęs turkas paleido į popiežių kelias kulkas ir be
veik mirtinai sužeidė. Jeigu nė geriausieji gydytojai, tai 
vargu dabartinis popiežius būtų išlikęs gyvas. Keli ge
riausieji TexlS gydytojai Škrido Į Rūmą ir prižiūrėjo, 
kad gydytojai nepadarytų klaidos ir operacijos metu po
piežiaus nenuvarytų į kapus. Keikęjo skubėti, kad išgel
bėtų ir kitas sužeistas ihaldiiiinkeš, jų tarpe ir vieną 
amerikietę.

šitas 1981 metų gegužės 13 d, pasikėsinimas sukėlė

ja visoje Amerikoje ir net pi- kafifiei tarnybai, sustiprėjo ir 
satityie, per nelyg, jau keista, labai sdstiprejo amerikiečių — 
Kažkoks keistas apsipratiffias sovietų kultūrinės čttaugijos, 
$ii esama padėtimi, kiek tai tie • .
Iii Sovietų ‘Š-g^. fcfelinai dėl kas pasaulyje 
kažkddkibš kfe;st3§ apatijos, da
linai dėl soVistu baimės.ir da- 
Jihhl dėl žtftbhjų fiaiVttinb, ku-'

bet pašikėsijilttią piĮfeš popiežiaus gyvybę ruošė, bulgarai.
Kaip BręŽhevas paskyrė jaruzel4i?i^iųii®ęę.;lpo^ų^iii 
priešains naikinti, taip jis ir paskyrė Ąndropovįį 
žiaus mirčiai suorganizuoti

Andropova's parinko turką popiežiai Sie
kam nekiltų mintis, jog tai ri^’feg!^
fOpbvaš pasiriiikd bulgarus.-.^sk^a^iui 'bi-gafiižūėtį, ? 
kad fųsdl būtiį tlaf toliau nukišti mųO: įtariamųjų. ■ . • ;

‘ "itrikia-įurėti galvoje,- kąd-popiežius JOrias Paulius lt!

Istorijoj pasitaiko, kad vienas jbkkiflgas žpipguš^ĮrtMf1 
yra galingesnis už visą .diviziją.

'Kdrb pabaigoje Lenki jo j VlądišĮoyąs Gomūlka--b'ut’b' 
galingesnis negu....visos - Sovietų- divizijos, ■
vūsioš Lenkijoj. Maršalas Rokosovskis ib pats'^ifus®'0- 
vas sėdo į lėktuvą ir išskrido Į Maskvą Jie biiW įsitifel^, 
kad lenkai komunistai, susitarę su.lęnkų .karininkpis Ir 
katalikais, būš kovingėsrii, negu ffit)biližąi<5t6š iferrifetų 
divizijos. Sovietų maršalai tą žinojo ir nusflėhkėA"Gb- 
mulkai. <

Sovietų maršalai yra drąsūs kovoti prieš rusus. Jie

dyti priešo karių. Ne Andropovas, bet ir Sovietų maršalai 
nenori veržtis į Lenkijos tefitūriją. '' " '. 1

Liūdniausia, kad šiandien tas pats Andropovas yra 
ne tik vyriausias KGB viršininkas, bet jis yra ir įtakin
giausias visos Sovietų Sąjungos pareigūnas, jis ne,tik 
įsakinėja Sov. Sąjungos saugumo organizacijai (KGB), 
bet jis yra ir komunistų partijos generalinis sekl'etoriūs, 
tvarko politinį biurą ir įsakinėja Sovietų frįaršalfijfs-.

Nėra kito žmogaus, kuris tūrėtų savo žinioje tokią 
didelę galią, kokią šiandien turi Andropovas; Nėra kite 
valdovo, kuris savo galioje turėtų tiek daug įvairių^ prie
monių, kuriomis nesivaržydamas jokiais doroviniais varž
tais, galėtų žudyti, vogti, plėšikauti if šniėižtl saVo 
priešus. . - L-. — - .

žydėj imt pčficdb. kadi 
vyriatisybfe ėklai ' pildė'. yjsįfe■ 
sovietų pageidavimus ir žmo
nės? džiaugėsi įpgauHUga. Šovie- 
žtį? draugyste.. Dabar laikai pa

atsirado net keisčiausias d'-lly- 
_ > — pirmą kartą, 

vadihaina, '*feqj>bnšible ........—’’ 
(Užrėkorduptkš žodis neįsfcai- 
tdžriak), atšffądb gydytojų drau 
gi ja, -kur i :daKb štiyažiaViirius ka. 
]jdiiųo$e T» Visur iirgaįi-

vįętįnėsf’ pfpj>agandos * t- pasėka. 
Jie visi šątik^, iAd Arnerika tu.-, 
ri nutraukti'.visokius bandymus,

mybą, -b^<:»Ž1ž®džio apife sevie-:sutinka ar ne; • tųti pripdžitra,; mybą.-bfiEū^lžędžio apifc. sevie-3 
kąd jis stengiasi išgelbėti Ame-, tas.' jr^ĮB^liūiti^aį^s.ąmęrikįe-. 
riką ir visą pasaulį nuo koriui-:] čiąij Vadiną ^r^be'
nistų domthavimio. -Tas labdi ir atsakiftįą ūž efefeeniak' bedhs '-ii' 
nuL; džiuginą, mums padedu ir- galimas busimas’;nelaimesfrieš 
duotįa yUtj^/j.(pįbjim^)į '^š>a porą savaičių skaitėme, parėiš- 
feėdaį khd dkbg .žznoniį '.pAveik-^ kimus; kad mūsų jabargarbingų . 

„ti stmefinėS propagandos, pa-] ir musų/visų -mylimų.'■ religijos' 
Veikti neišmatuojamo tiaivųmb] autoritetų pareią<imtis,-kad -ga-

■<

ir Mūsų visų mykrr.ų.' \ religijos; 
autoritetų pareiškimus,'-kad -gir
di, gintttėvynę nuo užpuolimo, 
kai kuriais ginklais -jr?a -heihbra- 
lui Ta ip sakant—nuodėmė. Mes 
gi esame Įsitikinę, -kad tėvynės' 
gynimas, bet kol^l atyguyri

Sovietų propaganda; .tokią -stįk 
pri fa? klastingą, . kad jaę kelii 
rimto rūpesčio. A^ii^ę:..visoe 
kių taikbš-UfĮdėtisJų7)bet kok’Jį- _ ,
kaina:Gamtos apsaugos-mylė- Tokios nuomonės, mus, kąip 
tojų, grupės?, “nuclear freezd1^ Amerikos sąmoningus piliečius,

Gerbiamas pirmininke, ’ prezi
diume, suvažiavimo atstovai, 
viešnioj ir svečiai. Man- tenka 
maloni'progą dar Vis tebeeinan 
čiam pirmininko pareigas per
duoti jums Amerikos Lietuviij 
Tarybos ir valdybos įvėOairi- 
muš. Maii nliėla pastebėti, kad 
(R) LB yra padavus pareiškimą 
įsijungti į ALTą sudarančių' or- 
ganizafeijų *dile& Iš kitos pusės, 
man yra labai malonu kon
statuoti, kad tas jūsų pareiški
mas ligi šiol liko' nejsspręstas, 

-tiesa, -kaip ten buvo rašyta, 
kad -falfiGs valdyba neturėjo 
Isdk© jūsų ‘pateikimo svarstyti. 
Mes ' jį; svarstėme <ir turėjome 

- taiko' jam, bet, deja, f ątsiiąųda 
idęėljst^, ^kuįię neit ti^j^tiUviė- 

'^alingą. Aendriiomend, 
( kiifi-jbJ^bgtų.;hr jįyergtoj Lie.. 
tuvoj .gyvenančius: tautiečiui? 
Turbūt' įskaitant' ir'- lietuvišku s 
bolševikus (salėje juokas), taip 
yra.*' dabat' atškįrięs', psskuttriis 
“Pasaulio - tiętųvątį” numeris. 
Todėl nenuostabu, kad toks ne
visai vykusiai pagarsėjęs kuri.

\ L (Nukelta į 'penktą puslapi

?. Nuoširdžią! sveikinu visus’ geros- vallbš lietuvius, spaudą, 
organizacijas, rtulijo' programas bel Veiksnlus ’Kalėdų “•švenčių u r 
i#Naujųjų 19^3 Metų proga. r . ~_V-.-- -- -

Linkiu Visiems praleisti Kalėdų-Šven’tos malonioje^ rąmio- : ' 
je tos šventės nuotaikoje^- ^nJūų-y^efiisė^^4a^aieSj sėkmės’ir. 
sveikatos Naujūoše Metuose^ . ■

Lai ateinantieji metai atneša'šviesęshių vilčių pavergtos 
Lietuvos išlaisvinimui ir mūsų brolių-Tėvynėje grįžimui- į laisvą^ 
nevaržomą gyvenimą išlaisvintoje Tėvynėje.-

Juzė Daužvardienė
- • Lietuvos Generalinė Ronstilė

JUOZAS ŠVAISTAS

E L D 0 R A D 0 .
(Tęsibys) UU

“Jie daug padarė ir nemaža karlčio Įvarys 
dar visiems bolševikams. Jų ibirtfe tikrai nebus 
tokia bergždžia, kaip fobrio. Dėl jų ir tėVus išplėšė 
iš namų. Bet tėvai, turbūt, neiūgos ant savo sūnų. 
Jie patys būtų darę tą pat, jei pajėgtų dar. Tai
gi. .. Veža, naikina šitie šėtonai. Daugeli gerų 
žmonių, artimų pažįstamų sugrūdo kaip atmatas 
Į prasčiausius tbgontis jr flūtrtitind į Atijbs klai
kumas. Laimė, kad U naktį biltirtl ištikusi pas 
gimines. Išsigelbėjau. .. Bet ką gi aš po to tu
rėjau daryti? Nuriti į Vyrilotfi&j| Vlfe&aūs Ko
mitetą, žemai nusilenkti, maldauti... Nė. Niekad! 
Tiktai į tfdšką, kur brollli, kut Viri MU hbriūs, 
nepalaužiami mūsų vyrai’’ '

“O maskoliai išvežtųjų sodybose negyveno ir 
negyvens! Svilins juos iš tenai mano broliai. Ne
beliks brolių, tad kiti partizanai darys tą pat 
Pagaliau, -nekaltai nuskriaustųjų prakeikimai ir 
kruvinais ašaios amžinai kris ant tų mongolų ir 
jųj i vaikų. Dangaus palaima nelydės jų darbų nei 
žingsnių. J k Teisingumas yra, ir jis turi laimėti! 
Anksčiau ar vėliau Amžinoji Rūstybė nubaudžia 
rkriaudėd ------- - -   ------- ■—

Žydrt, įv. 'rių tvairiausių minčių blaškoma, 
i asbuto bavargu'i. Galvą sunki, nebepalaikoma 

<-K'iarp. Svir lji'rd-i užsimerkusi, o nuovargis

maudžia visame kūne. “Kad nors trupučiuką ga- mo. Paprašė vandens.-Atnešėjas tik papurtė gal- 
lėčiaū atremti kur tą savo galvą... Gera būtų ir ir numauklinosau. . ' . ■!
pačiai išsitiesti atsigulus. Bet kaip? Kftine? Ue^- 
mentinė asla drėgna, šalta ir purtiftfe. Sienos ly
giai tokios pat.”

Pamėgino judėti. Pasitafaipė ir baudė vaikš
čioti. Pasivaikščiojimas Irgi V&fgingaš-. Trys 
žingsniai skersai, penki išilgai ir kdkta £rie 
=ienos. Kamavosi, bet judėjto. Judant lyg geriau 
atrodė.

Stabtelėjusi kartais pasiklausydavo. Toliau, 
gana toli išgirsdavo gilumoj lyg žingsnius, lyg 
duslų bildesį, lyg neaiškius kalbos garsus. Bet čia, 
arčiau — visiškai tylu. Toks glūdumas, tokia riy- 
kumi, kaip užvožtam ir žemėmis Užpiitafn karsta.

Is lėto, apatiškai pražingsniuodavo sargybi
nis. 6et tai atsitikdavo gana retai. Matyti būva, 
kad visiškai pasitikima požemio mūrais ir sunkio
mis geležinėmis dūrfmfe. * ’ •

Nejučiomis pagalvojo ji apie laiką ir labnJ 
nusiminė. Ne tiek sušir&plhd, kuffe dahlt mėtas, 
kiek, apskritai, kaip ^Ša toje riėhodumojė atskir
ti : kada diena, kada naktie ir kokiu būdu nttsta- 
tyti kalendorinį savaitės slinkimą?

Dėl valgio nedaug tesisielojo. “Susispausiu”.
— mfenė, — ir “paprasiu”. Kad badu marins. Visai 
aišku buvo jai, bet kad nors gerti duotų. Baisiai 
trošku šalto gryno vandens. Be jo. rodos, begali
nės kančios prasidės. ’ '

Kitą dieną, josios nusimanymu, vis dėlto pa
tiekė riekutę duonos ir kažkokio drugno skysti

va ir numauklino sau. .
Tas pats ftėšvarus, pagyvenus žmo-

gyšiuš lygiais pLotUPpiaig atnešdavo jai tokį pat 
ntefeto HaVUiį Phgūl tol pradėjo ji spręsti, kad 
jau rytSs, kad nauja diena slenka. Kitokio laiko 
&Uto neįstetigė sugalvoti.

Daug kartų nešė jai valgyti, daug ir laiko, 
matytį praėjo, fe pradžių skaičiavo ji, skirstė die- 

jų pivadIhlifthta. bet vėliau sutriko ir hUstojo. 
Dažnai nusistebėdavo, kad niekas daugiau 

nei šaukią nei teiraujasi dėl jos. Visai uiĮiršta, 
gyva palaidota pradėjo jaustis. Kartais lygįpersi- 
gaūdusi, lyg baisiausio nusiminimo suimtto balsu 
sušukdavo: “Argi aš čia taip ir pasilikfeli, kol 
paskutinį kšrtą sutvinksės širdis mano kritinėj!? 
Brt kada gi tai ivvks? O Viešnatie! kad vrei-

nebeištversiu”, — šiučpuHngaišmėkčioja jos gal- 
, voj. Tokiais momentais vos-ne-vos susilaikydavo.
Pasiutęs veržlumas kurstydavo Urie pačių kraš- 
tutiniųjų priemonių. Užeidavo noras laužtis, 
draskyti dūris ir beprotiškai šaukti, laukinio žvė
ries pajėgumu rėkti: “Verčiau sušaudykit ar pa-

bet kasdien I’’
NufiiWaivo, aprimsta. Iškankintas snaudulys 

klusiiiai prisiglaudžia. Set toji klaikuma nė valan
dėlei neatleidžia. Ir shūduriuodama košmariškai 
klejoja. Ar budri ar apsnūdusį niekad neišsiva
duoja iš suskių kankinimų. Atsiranda kad ir toks 
priekaištas: “Kvailutė... Kodėl aš taip paprastai 
ir šabloniškai vąiždaVatisi bolševikų nubaudimo

-

Čiau ateitų kuris nors galas!”
Niekad pirmiau hėbu Vd' įsivaizdavusi ^ydrė. 

kėš tėj ^ra viėftodiiinūO tainšiam. ankštaH iirve, 
kur pBi&Nttti tai«Ve&iI jttdėstai, poilsis ir bit koks 

Dfeifci U dienos ir net vįrtfcte 
tfienų'Viė tas patė if tdSpato. Pasizulina iršfcnais 
ftpipefejUriail pasieniais, pasėdi grabaliodama 
pirštais ir — vėl iš pradžios, šitaip be gulo, be 
krašto. Suhku ką nors begalvoti ir nusiraminimą 
surasti. Galva išpunta, protas atsisako padėti.
• ' Višai suprantama darosi jai dabat, kodėl 
žmonės, panašiose sąlygose ilgai palaikyti, jei vė
liau ir išvysta laisvę, bet sveiko proto nebeštfkUr 
na jau. ‘Ir aš išeisiu Tš proto!.. Tikrai išeisiu —

saip kankins: norės, kad prisipažinčiau ir drau
gus išduobiau. Tai ir viskas, atrodė. Tam buvau 
pasirengusi, kaip karys kautynių Ugnyje. Bet da
bar..♦ Stoti Kokia prt^rariška žudymo sistema.”

Aprimę, šaltoms galvojimo būdas vėl staiga 
audrihgfis tSpdaVO!*NA tie’Taip negali būti, f ei 
baisu, tari beprotiška. jei tokiu būdu kankinamo 
turėčiau numirti... O juk būdavo. Kodėl gi dabar 
negili panašiai atsitikti? Viekas bolševikų ein- 
tvarkoj leidžiama ir viskas vartojamą kas tik nuo 
senų seniausių laikų išgalvota žmogui kankinti.

. (B”s daurian)
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Fimeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaith

(312) 226-1344.iii!
■v

pavyksta pasalinti, tj1 
ima Įdedamas svg- j

EUDEIKITeL: 562-2727 arba 562-2728

i

Ofito telefonas: 776-2830.
««• MHINH

TEL. 233-8553
Sarvica 855-4508, Page 06054

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBE: AKIŲ LIGOS 

3947 West 103rd Stroet 
f . " *

Vclanrlr^ pagal Miftitarimu

DR. PAUL V. DARGIS 
gydytojas ik chirurgas 

Worcester Community kliuiket 
Medicinos direktorius

1935 $, Manheim Rd-, Westchester, LU. 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis

R. LB-NĖS TARYBOS ATSTO
VŲ SUVAŽIAVIMO METU 

PASAKYTOS KALBOS 
(Atkelta iš 4 psL) ■'

dr.Šarauskas aiškina, kad mums

OPTOMETRiSTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71rt St T»U 737-5149

Tikrina Pritaiko akiniu 

ir “contact leMca*’,

UMllKitli įjljj|£-

J)r. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES IK 

PROSTATOS CHiRURGMA 
2454 WEST Mrd STREET

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO {STAIGA 

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
TeL 927-1741 — 1742

K, VILIAUS

VAKARŲ VĖJAI
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkyti 
viršeliai Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

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

Boston, Mass.
So. Bostono Lietuvių Piliečių 

Draugija 1982 m. gruodžio 31 d. 
trečiojo aukšto auditorijoje ren
gia šaunų tradicinį Naujųjų Me
tų sutikimą. Pradžia 9 vai. va
karo iki 2-ros vai. ryto. Bus gra
žiai papuošta salė, skani šilta] 
vakarienė su gėrimais ir šam- ! 
panų.

Šokiams gros J. Maksmall- 
Tamošaitės orkestras.

Liet Piliečių Draugijos valdy
ba deda ypatingas pastangas, 
kad šis Naujųjų Metų sutikimas 
būtų visiems labai malonus.

Klubo valdyba kviečia visus 
Bostono ir jo apylinkių lietuvius 
sutikti Naujuosius Metus savųjų 
tarpe. Auka tik2Odol. asmeniui.

Bilietus iš anksto, pageidau- 
* j ant dešimt asmenų statas, ga

lima užsisakyti pas klubo vedė
ją Algį šmidtą, tek 268-9058 ar- 

. bas pas klubo valdybos narius. 
! Visi mielai laukiami,

Lionginas Izbickas 
Klubo direktorius

.MRS UHKlfihdK.

ryšius su tais lietuviškais bol

naudoję mūsų bobutės ar mo-

įvairiais atvejais.
Votys, kurios dar nėra prasi- 

išleidžia pūlius, jei prie voties 
.pridėsime virto ar lengvai pa
kepto svogūno riekutę.

Svogūnas, turįs savyje' vita
miną C, padeda nuo daugelio 
ligų, kurios tuo būdu lengviau, 
nugalimos, jis apsaugoja nuo 
cingos bei kitokių susirgimų, 
jei vartojamas vitamino C, ne
turįs maistas. Neveltui Rytų 
žmonės naudoja daug svogūnų 
ir česnakų.

Prakiurusio danties skaus
mus dažnai ] 
jei j prakiurimą Įdedamas 
gūno gabalėlis.

Kojų nuospaudos išnyksta, 
jei jas tesime svogūno sultimis, 
ar pridėsime prie jų svogūno 
galalėlius.

Uodams ar bitei įgėlus, svo
gūno sultys yra gera gydomoji 
ir skausmą raminanti priemo
nė.

Kai kurie žmonės, kuriuos 
kankina nemiga, saldžiai už- 
miea,jei prie kaklo pridedamos 
svogūno riekutės.

NUSKINTOS GĖLĖS GALI
MA IŠLAIKYTI NENUVYTU- 

SIOS

Jei norima ilgiau išlaikyti do-

1729 S. Hahted St 
Chicago, IL 60608 

24 Hour Service

I I
i s
i

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija, 

5025 CENTRAL AVĖ. 
SL Petersburg, Fla. 33711 

Tel. (813) 321-4204

šiams palaikyti geriausiai tiktų 
Hannaford_ kompanija . (ploji
mas). Jie galėtu imti pinigus iš

Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai
KŪČIOMS ĮVAIRIAUSIŲ
VALGIŲ PARUOŠIMAS

Daržooii< salonėliai

šei .su prieskučaais-

. Ą/edtis įu kisielium 

Praskiedus m vandeniu (dvi

ves, morkas, burokėlius, pupe- ro medaus, užvirinti ir atšalu
abiejų pusių ir mums mažiau Įes ir kitas, o taip pat ir raugin- dyti. Duoti prię kisieliaus if

' PERKRAUSTYMAI

Lai/fiaui — Pilna apdraa^j 
1EMA KAINA 

Priūaam Master Chara* 
ir VISA korteles.

R. ŠĖRIMAS. TeL 925-8041

/

kaštuotų Lietuvos laisvinimo rei 
kalai.

Nežinau, kaip mes tą jūsų pa 
reiškimą išpręsime. Jiis yra pa
dėtas annt mūsų neužbaigtų 
reikalų kalendoriaus. Gal būti aliejaus, truputį citrinos saJ-] 
geriausias būdas būtų, kad pa-1 čįų, viską gerai sumaišyti iri 

leisti .potą valandų pastovėti, i

Aguonų pieną reikia pasaldy-Į 
^ti cukrum arba medum Atžal- į 
dyti, paduodant į stalą. Aguo- 

i nų likuti gabma sunaudoti py
ragaičiams arba aguoninei ko-

tus svogūnus bei išmirkytą sii-’ virtų kviečių. ".
kę supiaustyti į gabaliukus, pri- Žinoma, čia dar nėra viskas.
dėti marinuotų grybų, kietai iš j Kūčioms šeimininkės parengia 
virto kiaušinio šmotelius. " J-3-j

vyktų ALTai gauti abiejų Ben
druomenių mišrią, kad ir n* 
visai vieningą, delegaciją ir tuo 
met, turbūt, galėtume pradėti 
abiejų apjungimą nuo ALTos, 
ypač, kad dabar pasikeitė Kraš
to valdyba tos anos B-nės ir, 
galbūt, šitoks projektas bus 
jiems priimtinas. Aš noriu pa
linkėti geriausios darbuotės jū
sų suvažiavimui, kad apsvarsty- 
tumėt toliau reikalus, kaip 
ligi šiol stiprinti, kaip geriau- magnetinės juostelės).

įvairių ir kitų patiekalų, šiais 
laikais Įvesta, ir visokių saldu
mynu, pagamintų iš įvairiausių 
vaisių. Tuo būdu, jei kas ren
gia Kūčias, tas paruošia joms 
kuo geriausių valgių.

♦ i <

VITAMINAI DUONOJE IR 
SVOGŪNAS GALI BŪTI 

GERI VAISTAI

Kaimiečių medicinoje svogū
nai visada turėjo ypatingos reik 

I dariusios greičiau atsiveria ir

j plauti jų kotų galus.Vazą,į kurią 
• įstatysime gėles, privalo būti 
švari ir kiekvieną dieną išplau
kiama. Į y

Įvandenį įdėtas cukrus, pa, 
deda gėlėms ilgiau išsilaikyti.

yi^os gėlės greit nenuvyst 
jei jas saugosime nuo karščio 
ir4 bendrai, nuo aukštesnės tem
peratūros, nuo sauso oro sąly
gų ir nuo skersvėjų.

'Vanduo turi būti švarus. Nu
kritusius žiedus ar lapus, reikia 
.tuoj iš vazos išimti,

* * * * u

TIEK SUVALGOME PER 
VIENUS METUS

Statistikos daviniai rodo, jog 
amerikietis per metus vidutiniai 
suvalgo: I?

161 svarų šviežios mėsos,
35 svarus paukštienos, i |
650 svarų pieno, sūrio, svies-

TRYS MODERNiSKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS 
JETTE FUNERAL HOME

&>33 W. 71st Street
1410 So. 50th Ave., Cicero

Telei. 476-2345

to, varškės ir kiaušinių,
100 svarų bulvių,
144 svarų daržovių,
90 svarų vaisių,
60 svarų grūdinių produktų. -1
Bet tai dar ne viskas. Prie to ‘ 

reikia pridėti cukrų, kavą, sal- j 
dainius, riešutus ir pan.

Maodalena Šulaitienė

i

t

1

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL 60650 
TeL: 652-5245

TKUŲ KOPLYČIŲ LAIDOJ1MQ ŠERMENINI 
patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SŪRINI

Aikštės automobiliams paaUtyti

SOPHIE BARČUS
CAOfJO ŪMOS VALANDOS

M jviiriy ahtumy.

ANTANAS VILIMAS 
T«L 874-1382 tfba 3744994

šiai prisidėti prie Lietuvos lais
vinimo bylos, kurios eigą jūs 
visą laiką esate rėmę. Ačiū la
bai. (Sveikinimas nurašytas iš

Seftadieniii* ir s^mAUeniait 
nuo 8:30 Iki 940 nd. ryto. 
StofiM WOPA - 1490 AM 

truniiuoMmof M mū»v tfudijot 
AMrąuo«» Parka.

Vad<|< — Aldona Daukm 
Tol-Yj 778-1543

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 50C29

EUGENIJA KONTENYTĖ

BUTKUS - VASALUSJ

T«L: OLympic E-1M4

VISIEMS MŪSŲ DRAUGAMS

iū<Ię lieka: Giminės ir drenai

I rektorius Jurgis F. Rudminas. Tel. 927-1138

?/

fURlME 

COPLYČIAJ 

MISOSE miesto 
DALYSE.

tadieaio 8'JO v*L vakaro. 
Visos laiėo* S WCEV ctotiea.

St Petersburg, FU. 12-30 rah P-P- 
tf WnSatottM. U1O AM bang*.

2644 W. 71rt Street

Chicago, ffinoae MCI
TalcL 778-5374

i. i.Uiįiin iiuiu įmini < i
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Gyv. Bridgeport© apylinkėje, Chicagoje

Mirė 1982 m. gruodžio 22 d., 6c50 vai. ryto, sulaukusi 

melų amžiaus. Gimusi Lietuvoje.

Amecikojt ‘šgyveno 30 metų.

Paliko nuliūdę: artimas draugas Stasy? Paulauskas. Lje-I 
ievoje liko dvi seserys ir du broliai su ėcitltonts bei kiti Į 
įminės, draugai pažįstami. - - į

> Kūnas bus pašarvotas kefslrtadienj 1 vaL popiet Jurgio 
Rudotiho koplvėiaje, 3J(9 S. Utuanica Ave. I

■>. ’ ’ ........ .............. ........................ J
Penktadienį grwdtio 24 4., 9 vali ryto bus lydimas iš 

koplyčios į šv. Jurgio parapijos -bažnyčią,’ d po gedulingų 
pasialdų bus laMojamA Š4\ Kazimiero Lietuviu kaplit<*e

Visi a^. Kontonytės giminės, draugai < pažjy-
Iam< nuoiinižiul kvtaHami dalyvautu laidotuvėse ir- suteikti

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ
NAUJŲJŲ METŲ ..........

Lietuvos Aidai”
KAIt BRAXDŽM>NYT8

Donald 11 Petkus
. r . • į *4 1V 'K* ’ »

Mr. h* Urs. Anthony B. Petkus
Mr. ir Mrs. Donald A. Petkus

IR ŠEIMA

OMavių

MiėetByjų

Oiroklarjų

AMBULAN5Q 
PATABNAVIMAf

1

STEPONAS Q LACK IR SŪNŪS

KKjubEc 7*1211 
<1128 SOUTHWEST H1UHWA.X, FUo» Hilu, J1L 04-4411

PETRAS BIELIŪNAS
TeL: LAfareUc I-&I71

f nu m ii ninn*



Vytauto Didžiojo Šaulių rinktines
Kūčių vakarienė

asmenų. Bilieto/kaina $8.

Atėjus į šaulių salę, puikus 
vaizdas. Prie’ scenos Amerikos 
valstybinė ir Lietuvos tautinė 
vėliavos, scenoje puošniai deko
ruota eglutė, stalai padengti, ant 
kiekvieno — žvakutė, dirbtina 

. gėlė, ant lėkštės plotkelė kiek
vienam dalyviui su rūtele, 12 
maisto patiekalų. Grojo iš plokš
telių kalėdines giesmes. Tikrai 
maloųi šventiška nuotaika ir 
malonu klausytis giesmių.

mes,amžiną gyvenimą.Todėl ir 
šauliai, būdami vienos organi
zacijos, lygiai kaip ir vienos šei 
mos, nariai, renkamės bendrai’ 
paminėti šį šventą Kūčių vaka
rą ir prašyti Aukščiausiojo pa
laimos. Tik su pasišventimu, iš
tverme, susiklausymu ir meile 
vienas kitam, mes būsime nau
dingi savo sąjungai, tautai ir 
priartinsime pavergtos Tėvy
nės išlaisvinimą. Kad Visagalis 
suteiktu mums savo malones,

atšventę lietuvi'ku papročiu Kū
čias. 1

Dėkingi šauliu vadovvbei už
P tokias puikias tradicines Kūčias.,

K. Paulius

Generalines Kori- į 
sules padėka l 

Negalėdama asmeniškai alsi- 
dėkoti visiem^geradariams, ku-

UAL • STATI FOt SALI
KmmL — Pardwlmui
UAL ISTATi FOR SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAI .
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOWIMAIR

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS fc

MUTUAL FEDERAL SAVINGS J
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentą*

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

rie parodė man. tiek daug širdies

prašau kunigą brolį Kireilį suH pasinaudoju paslaugiomis Nau-
• mas šaulių uniformoje, pradėjot kalbėti invokaciją ir palaiminti

iškilmes šia kalba, sveikinda- šią Kūčių vakarienę, 
mas gausiai susirinkusius daly- 

’ vius., 
į ....— Vyt; Didž. šaulių rinkti- 
. nės . vadovybės vardu dėkoju

jums už. atsilankymą kartu pra- 
. leisti tradicinė šeimos Kūčių

vakarienę. Sveikinuvisus su 
, šventomis Kalėdomis’ir artėjau 
; čiais Naujais 1983 metais, lin- 

”, kėdamas jums geriausiuos svei- 
; katos, laimės, pasisekimų ir iš

tvermės, kaip asmeniniuose, 
'į taip ir šaulių organizacijos dar- 
į buose. Kūčios, tai yra Kalėdų 
; išvakarės, kada gimė ? kūdikėlis 
i Jėzus, Įsijungdamas į‘ šio žemiš- 
į ko pasaulio žmonijos — šeimos 
c tarpą, kad atleistų žmonijai
* nuodėmes ir suteiktų laimingą kalais. Iš viso dalyvavo apie 200

laike mano netikėto susirgimo, |
C: 15 vai. J. Mackonis, būda-

Nuoširdž’ai dėkoju kunigui 
broliui Kireįliui už taip jaus
mingą ir reikšmingą invokaci- 
ją. Kiek vėliau turėsime rim
tesnės sesės šiai dienai pritai
kintą trumpą programėlę, ku
rią praves rinkinės vicepirmi
ninkas kulūros re;kalams brolis 
Juozas Petrauskas.

jienų skiltimis išreikšti jiems 
atitinkama padėką:

Dėkoju daktarams Prunskie
nei, P. Maezijiai, Pdaro, A u ir 
Šv. Kryžiaus ligoninės persona-

— “Vietoj kalėdinių atvirukų, 
sveikinu savo draugus, pažįsta-

lui UŽ Stropų gydymą ir (,nus ir arlimuosiuSi pasiųsdama
Tlnra . j Naujienoms $25 čekį. B. M-jbė”

— Ilgametis Naujienų skaity
tojas, turėdamas galvoje-šių lai-

i nuotaikas,siunčia Naujie-

talkinin- 
su visais 
“Sveikas

Ponai Serafinai su 
kais turėjo prologą ir 
dalyvivais sugiedojo 
Jėzau” ir kitą giesmę.

Laužėm kunigo palaimintas 
plotkeles. su šventiniais linkėji
mais ir vaišinomės Kūčių patie-

žiūrą.
Esp dėkinga J. E. vyskupui j 

Blizgiui, klebonui A. Zakaraus-r 
kui, kunigams Mikolaieiui ir, _ 
Saulaiėiui, seselėms Kazimierię- j kų 
tėms, organizacijų atstovams ir j nonis š mimę ir šitaip rašo: 
pavieniams draugams bei pažįs-J “Tą šimtinę siunčia Kalėdų 
lamiems už manęs lankymą ir ’ Senis švenčių proga. Be pavar- 

i dės dienraštyje, kaip sakoma, 
Mišių aukas, dėl šventos ramybės.

Linkiu šv. Kalėdų, laimingų 
kortelėmis, ir ištvermingų Naujų Metų!

Gera darbo proga geram lietuviui
V :. Chicagos Lietuvių Tautinėms kapinėms reikalin
gas prieveizda (manager). Pageidaujame lietuvio, 
gerai mokančio anglų kalbą ir rašybą, taipgi susipa- 
žinusio su knygvedyste. Darbas pastovus ir gerai 
atlyginamas, bet asmuo turi būti blaivus ir sutikti 
apsigyventi kapinių rezidencijoj skersai gatvės nuo 
kapinių. Dėl platesnių informacijų teiraukitės:

Lithuanian National Cemetery, 8201 S. Ke’ah Avė. 
Justice, UI. 60458. Tel. (312) 458-0638

paguodimą;
Dėkoju už šv.

gėles, linkėjimus pasveikti, iš
reikštus asmeniškai, J
laiškais ir telefonu. i Kalėdų Sen's”

Visi geradariai suteikė manį _ Xinkiro Naujiefiams links. 
daugiau stiprybes ir pagreitinai^ §v<^ ]a{mingŲ Naujy 
mano pasveikimą bei sustipdė-j Metq Siunčiam auką Naujie- 

v . Įnoms paremti. Juras ir Ada
Juzė Da.uvard.ene ; Baltramonaiėiai. Chlėaga.”

Lietuvos Generalinė konsule
J — A. Ašoklis, iš Cicero, III., 
Įlinki visiems geros valios lietu
viams linksmų Kalėdų švenčių 
ir laimingų Naujųjų Metų, ir 
atsiuntė Naujienų paramai $12. 
Dėkojame.

; — Rožė ir Pranas Butvinai, iš
, Chicagoje, rašo: 

“Sveikinam-Naujienų laikraščio

Laiškas Naujienoms

ratos pratęsimą. $8 už kalendo
rių ir puikius linkėjimus.

— Cicero .Lietuvių Namų Sa
vininkų klubo valdyba ir narai; 
per pirm. J. Povilaiką, rašot 
‘tTariame ačiū už patarnavimą 
per jūsų dienraštį Naujienas. 
Linkime daug sėkmės jūsų dar
be”. Dėkojame už puikius linkė
jimus ir $15 Naujienų paramai.

— A. Karaliūnas, iš Cicėro, 
1III4 rašo: “Linkiu daug ištver
mės redaktoriui ir visam štabui 
bei darbuotojams. Siunčiu $10 
Naujienų paramai”. Ačiū. 1

— Antanas Marma sveikina 
visus savo gimines, draugus ir __ __ _ _____
pažjstamus, o taip pat ir visą mas. Savininko paskola 10%. 
Naujienų štabą, link ėdamas 
daug džiaugsmo Kalėdų šventė
se, laimės ir sveikatos 1983 me
tuose. šia proga Naujienoins 
aukojo 10 dolerių. Dėkojame.

— Ciprijonas Genutis, nors ir 
ligų prispaustas, atsiuntė Nau
jienoms paremti $20. Linkime 
jam greit pasveikti ir dėkojame 
už paramą.

: , . i ■: - -
BUTŲ NUOMAVIMAS

9 NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTAR1ATAS • VERTIMAI.

. VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA J

X BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

KAM MOKĖTI NUOMĄ? 
GERIAU MORGIČIŲ.

5 ir 4 kambarių medinis. 1 auto ga
ražas. Geri pamatai. Mažas įmok ė j i-

i Brighton Parke.

Dailus pensininkui nedidelis namu
kas. 2 po 4. Aluminijaus langai. Nau
jai atremontuotas. 42-ra ir Artesian. 
Savininko paskola.

2 butai. įrengtas skiepas.^ Centrinis 
šildimas. Tinka ir didelei šeimai. Ne
brangus. 72-ra ir Campbell.

Skambinti tek 436-7878

ŠIMAITIS REALTY
2951 West 63rd Street

slektro^rengimaT**r 
pataisymai

Turtu Chicagos miesto
Dirbu Ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžininga L 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4514 S. Talman Av«. 
Tel. 927-3559

DĖMESIO
62-ĖO METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automeblHe 
Liability apdraudimas paiuinia- 

kams. Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4M5 So. ASHLAND AVI, 
TeL 523-8775

Prisimindama neužmirštama 
savo mylimą v vyrą, advokatą, 
poetą, laureatą Nadą Rastenį, 
jo atminimui aukoju Naujie- Bridgeport©, 
noms $20 spaudos palaikymui. *T

Sveikinu Naujienų redakciją administraciją su šv. Kalėdomis 
šventų Kalėdų proga ir linkiu ir Naujais 1983 metais ir linki- 
sėkmingų laimingų Naujųjų, mę, khd ateinanti metai būtų ge- 
1983 metų! :• iresni4’. Dėkojame už prenume-

Julija M. Rastenienė!  

— Nežiūrint į gen. šarono ne
norą dar kartą liudyti Libano
stovyklų žudynių kiaušiniu, bet

į teismo pirmininkas jį kviečią 
vėl afsakvti i klanciirni< • . 1vėl atsakyti j klausinius.

— Amerikos marinai moko 
libaniečius kareivius, kaip var
toti ginklus karo laukuose iį 
tvirtovėse.

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

iNLARQUETTE: PARKO centre 
prie vieno asmens nerūkančiam 
išnuomojamas miegamasis kam
barys- su privilegija naudotis 
virtuve. .

TeL: 476-5858

Dengiame ir taisome visu rū
šių stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų 
DRAUGAMS, KOSTUMERIAMS IR VISIEMS LIETUVIAMS! 

Balzekas Motor Sale, Ino J
CHRYSLER — PLYMOUTH - Distributor ' -f

• “V WILL LIKE US’ ; ; " . - . •

4030 Archer Avenue Telephone Virginia 7-1515

JOHN GIBA1TIS 
. Advokatų įstaiga 

6247 S. Kedzie Avė.
<312) 776-8700

Ae T VERAS
Laikrodžiai te hraoftayMi

Pardi visut te Titeymat 
2S44 West Hth Street 
TeL R E public 7-1941

Sveikiname buvusius, esančius ir busiančius 
klientus ir bendradarbius su

ŠVENTOMIS KALĖDOMIS

• ’ ir NAUJAIS METAIS --------

ZELMA ir KASTYTIS JUŠKĖNAI

' -? ■: ’ ■

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
ir LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

LINKI VISIEMS' GIMINĖMS, DRAUGAMS
7 IR ARTIMIESIEMS

Elzbieta Petkūniene

“LIUCIJA”
/ Miko ŠiJeikio apsakymų knyga 

“Liucija” jau atspausdinta.
5 ■ ....  . ", '

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

kymai, 184 psl. Kaina 55.
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autoriui 6729 So. Campbell 

Ave.. Chicago. IL 60629.

Siuntiniai j Lietuvą 
ir kitus kraštus

j P. N EDAS, 465? Archer Avenue, 
i Chicago, llf. 60632. TeL YA 7-5?80

....r, 
L-.—......................

M. ŠIM K U S
Notary Public / 

INCOME TAX SERVICE

4257 S. Maplewood, Tek 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybes pra 

šymai ir kitokie blankai.
- - - ■ - - — - —

NAUJIENOS APLANKYS KASDIENA...

, Visuomenei ir paskiram asmeniui Naujienos 
dabar yra reikalingesnės, kaip bet kada...

Todėl Kalėdų ar Naują Metų proga Naujienų 
prenumerata yra ideali ir prasminga dovana tė-' 
vams, vaikams, giminėms, draugams, kaimynams, 
pažįstamiems, seneliams ir kitiems.

Naujienos padės Jums išlaikyti giminės ar bičiulių artumą, 
nežiūrint nuotolių, ir bus ištikimu ryšininku visai išeivijai, kovo- 
jančiai už savo krašto laisvę-

PRAŠOME NAUDOTIS PATOGIA UŽSAKYMO FORMA

KAIP SUDAROM 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gall daa$ 
aadėtf teisininko Prano ŠULO 
paruošta, — teisėjo Alpbonse 
VELLS peržiūrėta, “Sūduvos’’ 
šleista knyga su legališkomh 
ormomi^

Knyga su fonnomfe gauna, 
na Naujienų, administracijoj*

— Jungtinių Tautų sekreto
rius Perez de Cuellar Įsakė 
Jungtinių Tautų komitetui ištir
ti, ar nąuji Lenkijos įsatymai 
nesipriešina pagrindinėms žmo
gaus teisėms.

Siunčiu $45.00. PraSan siuntiniu Naujienas Chicago;, kaip I 
kalėdinę dovaną metams (pusei metų $24.00). Kitose vietose - 

$40.00, pusei metų — $22.00.

VARDAS, PAVARDĖ____

NR. IR GATVĖ*.?,.T,............- ....

MIESTAS J............. .......... ...................... VALST. ... ................... ..........

* ZIP CODE............................

Siuntėjo Pavardė, Vardas ........... ..........................

Adresas: .............. ... .......... ............... ■

HOMEOWNERS POLICY

nety, w. m

40642, . 4244*54
r»f< 3 ti CaMUdy

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: Kasdien: nuo 
9 vai. ryto iki 6 vaL vakarą 

šeštad.: nuo 9 vai. r. iki 12 vai. d.
Ir pagal susitarimą.

TeL 776-5162
2649 West 63rd Street j 

Chicago, HL 60629

PATS SKAITYK IR DAR KI
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTĮ “NAUJHWOS"

...... .......-........ -r— Q — Naujienos, Chicago, A ŪL Thursday, December 33, lįtg




