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AMERIKIEČIAI NELEIDO RUSAMS
IŠVOGTI NAUJAUSIŲ KOMPIUTERIŲ |

PATS SEKRETORIUS C. WEINBERGER PAPASAKOJO,
KAIP RUSAI BUVO SUČIUPTI PASKUTINĘ MINUTĘ

_ _ - ' - z* * '• I

WASHINGTON, D.C.— Sek-r sikėlė ir šias keturias dėžes.
reforius. Caspar Weinberger rado' Amerikiečiai pareikalavo, kad
reikalo sukviesli' žurnalistus ir 
pasakyti jiems, kaip paskutinę 
minutę buvo išardyti Sovietų 
planai pavogti patį naujausią 
Amerikos kompiuterį.

Lapkričio mėnesį vokiečių 
muitinė Nulaikė galingo Ameri
kos kompiuterio dalis. Visos tos 
dalys turėjo eiti į Sovietą Są
jungą. Vokiečiai nežinojo, ko
kiai mašinai tos dalys priklauso. 
Vėliąu Švedijos pareigūnai su- 
laikė taip pat nemažą siuntinį 
kompiuterio dalių; kurių vertė 
galėjo pasiekti pusantro milijo
no dolerių.

Jeigu šitas kompiuteris ir jų 
atsarginės dalys būtų patekęs į 
Sovietų Sąjungą, tai būtų pa
kenkęs ne vien Amerikos, bet ir: 
viso laisvojo pasaulio saugumui.

Paaiškėjo, kad, KGB. agentai, 
informuoti apie naujų kompiu
terių gamybą, Leis Angeles 
mieste nusipirko pačią svarbiau
sią to kompiuterio dalį ir išsi
vežė. '

Amerikos, saugumo organai 
nustatė, ka^įMcąnp^Įt'ėrjg- eina į 
Afriką. AMicialiąi:. pjfeiįesta, kad. 
jį nupirko' mnefilnętiš -djįznie- 
rius,ąkurjąJ tųrėjo'-jį' nuvelti į 
Afriką. Tuojau buvo aiškuį^kad 
Afrikoje tas ^kompiuteris nega
lės veikti, nes. jam reikalingos 
įvairios kitos dalys, kurių .Afri
koje negalės, gaun in ti ir ten ne
galės pirkti. Taip Jr prasidėjo 
įtarimas. . ■

Švedai sulaikė atvežtas kom
piuterių dalių dėžės, bet jiė ne
pajėgė sudurti galų su galais. 
Bet švedai tose dėžėse rado ke
lias kopijas kompiuterio planų, 
nurodančių kaip visas dalis su
dėti. Rusams buvo svarbu visas 
tas dalis galimai greičiau išvežti 
iš Švedijos į Rusiją, tuo tarpu 
švedai neskubėjo. Jiems rūpėjo 
nustatyti, kodėl dėžės, siunčia
mos į Afriką, turėjo eiti per Šve
diją ir Rusiją.

švedai viską sulaikė ir nieko 
neišleido. Išėjo viešumon visa 
afera ir švedai viską išvežė į sau
gias vietas, kad niekas neišvogtų 
ir neišvežtų.

Švedų muitinės tarnautojai, 
tikrindami planus, sustatė, kad 
daugiau to paties kompiuterio 
dalių švedų transporto laivais

švedai atiduotų JAV sulaikytas 
kompiuterio dalis, bet paskui 
nutaria, kad visą šitą reikalą 
spręs švedų teismas. 1

Rusų KGB agentai išleido mi
lijonines sumas, l>et kompiute
rio negaus, nes norėjo nelegaliu 
būdu jį įsigyti.

i

NORĖJO NUŽUDYTI
PREZ. G. FORDĄ į

ATLANTA, Ga. — Buvęs ČIA ! 
agentas paskelbė, kad 1974 me-‘ 
tais piktadariai norėjo nužudyti 
buvusį prezidentą Gerald For-Į 

.dą. Iš Los Angeles prezidentas ■ 
turėjo skristi į Washingtoną. j 
Piktadarys buvo pasigaminęs 
nervus naikinančia bomba, ku- 

> f- *■

rią norėjo paleisti lėktuve ir nu
žudyti buvusį prezidentą.

Prieš buvusio prez. gyvybę 
20-d. kėsinosi I 

jugoslavas Muharem Kerbego-| 
yic. Jis buvo teisiamas už ban- j 
dymą nužudyti lėktuvo k e-’ 
leičiųs^Kerbegovic buvo nepa- 
tenkh^^~,j£rę£. Fordo gįęlitika . 
jugo.^K^į^giĮgiu. ži^^pra-J

■ nešė "FBf- A rleįgii^Že-
Creė. 7 ' ;

ANGLIJOJ SUĖMĖ 153 H j 
i '■l/y^IUKšMAUTOJįlS^Kf Į

LONDONAS, Anglija.G-Tb- 
madienj britų policija suėiĄė-

■ 155- triukšmautojus, susirinkįi-
Įsiųs prie Amerikos karinės ba
zės,esančios 34 mylių atstumtj 
nuo Londono. i

W ‘ - * 4 • 1
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Britų taikos šalininkai, patyrę, 
kad JAV atvežė vidutinės galios 
atomines raketas į Daws Hill ir 
kad Amerikos kareiviai jas sau
go, pradėjo triukšmingai reika
lauti, kad atominės raketos bū
tų išvežtos iš Anglijos.

Britų policija pradžioje bandė 
įtikinėti triukšmautojus, kad 
jie laikytųsi ramiau ir pastebė
tų, jog ir rusai turi savo raketas 
Rytų Europoje, reikėtų ir juos 
priversti atomines raketas iš
vežti. Protestuotojai vis labiau 
triukšmo kėlė. Policija įsakė 
jiems skirstytis, o ka ijie nepa
klausė, tai pradėjo juos areštuo
ti: Jie turės aiškintis teisme.
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Linkime Linksmų Kalėdų visiems mūsų skaifymjams

BEIRUTE SIUTAI IŠSPROGDINO
MARINU ŠTABA, ŽUVO 241 I

KONGRESO KOMITETAS PRIĖJO IŠVADOS. KAD KARI! O 
MENĖS VADOVYBĖ TERĖJO PRIŽIŪRĖTI SADGEM \

LAOSO TREMTINIAI VALGĖ 
NUODINGUS GRYBUS

SAN PABLO, Calif. šioje 
apylinkėje nuodingų grybų pri-| 
sivalgę Laoso tremtiniai rimtai 
susirgo.

Prieš keturis metus į Ameriką 
atvažiavo keli šimtai tremtinių, i 
Jie apsigyveno San Francisco' 
apylinkėse. '

f!
Laoso tremtiniai rado laukuo

se nuodingų grybų, kurie vadi
nasi “amanita phalloides”. Vie-

i tos gyventojai žino, kad jie nuo
dingi, jų nevalgo, visąi neliečia. 
Grybai turi pilkas kepuraites. 
Žmonės paprastai juos ir vadina 

: “mirties kepurąitiunis”.

14 Laosg.-'tremtinių atvežta į

WASHINGTON, D.C. — š ; 
metų spalio 23 dieną šijitų tero
ristų sunkvežųnis naktį įvaži.- 
’o į Beiruto aerodromo srityje 
esantį marinų štabą, išsprogdir > 
namus, sunaikino dokumen’.; s 
ir nužudė 2 11 mariną.

Kariuomenės vadovybė, teis
mo organai, pats vyriausias n- 
rinų vadas gen. Paul Kelley b’i- 
vo nuvykę į Beirutą, padalė r- - 
kalingus pertvarkymus ir įsa. ė 
imtis priemonių, kad m.-.ri z 
centras būtų atidžiau saug ui:

Kongreso komitetas, peržimi-- 
jęs visus minėtą sprogdinimą lie 
čiančius reikalus ir apklausia 
jęs marinų vadovybę, priėjo 'š 
vados, kad Į Libaną pasiųsti m a
rinai nebuvo tiksliai informuoti 
apie ten esamą padėtį, nepaži i > 
supančių priešų. Be to. aukš' 

i marinų vadovybė, atsakinga

VAKAR ARAFATAS GRAIKŲ
laivu išplaukė iš libano

AMERIKOS KARIUOMENĖS VADOVYBĖ PRAŠĖ IZRAELITUS 
" IŠLEISTI Iš LIBANO

Jasir Arafatas vakar graikų 
laivu išplaukė į Libiją.

■VISUS PALESTINIEČIUS

BEIRUTAS, Libanas. — Va 
kar iš Tripolio uosto graikų lai 
vais išplaukė pats Jasir Arafata 
ir likusieji palestiniečiai.

TURKAI SIŪLO GRAIKAMS 
t TAIKYTIS

ANKARA, Turkija. — Nauja

Arafatas plauks Į Libiją

Jasir Arafatas plaukia į Libi
ją. Kartu su juo į Libijos Tripolį 
plaukia keli Arafato šalininkai. 
Manoma, kad palestiniečiai tu
rės teisę nešioti ginklus Libijoj, 
tačiau jiems iš anksto pranešta, 
kad pačiame Tripolyje jie nega-' 
lės gyventi. Tripolyje leidimą 
gyventi gauna liktai aukšti pa- 
reignūai.

Arafato šalininkai jau yra pa
vargę kovoti. Jie 
daugiau pasiryžimo 
su izraelitais, nes 
ir izraelitai ištisus 
veda tarpusavio
sorą kovoti numušė patys pales
tiniečiai, pasipriešinę Arafatui 
ir siekę jį ir jo pasekėjus visai 
nugsnkluoti.

plaukia į Švediją.
švedų laivas sustojo Hambur-: 

ge. Vokiečių muitinė iškėlė tris 
dėžes, o tame pačiame laive bu
vusias kitas keturias dėžes leido 
išvežti į Švediją. Ten švedai rš-' 
---------------- __ _  .į ---- ■ ■■ - ■___ ■■■■.. ■ ■ ,! Į

KALENDORĖLIS

Gruodžio 21: Tomas ap., Gi-j 
renė, Žygaudas, Saulė. Gvaželu- 
tis, Tiklė, Eitautas.

Saulė teka 7:11, leidžiasi 4:23.

Turkijos prezidentas Kcnan 
Evren pritaria turku nrem- 

jero pasiūlymui taikytis

Sekmad;enį ir pirmadienį Iz 
raelio karo laivai apšaudė Tri
polio priemiestyje buvusius pa
lestiniečius. Izraelitams pavyki) 
užmušti ir sužeisti dalį palesti
niečių. Kariuomenės vadovybė 
leido sužeistuosius išvežti į Kip
ro salą, kur jiems buvo suteikta 
pirmoji pagalba. Palestiniečiai, 
vykdami į Kipro salą, vežėsi Ja 
sir Arafato paveikslą. Pats Ara
fatas buvo labai pasipiktinęs 
Sirijos kariuomenės vadovybe ir 
Sovietų vyriausybe, duodančia 
ginklus ir įsakymus sirijie- 
ciams, kad jie pultų pastogės ir 
maisto neturinčius palestinie
čius.

Prieš Sovietų Sąjusgą Arafa
tas vengė daryti pareiškimus, 
bet šį kartą neiškentė ir pareiš
kė persekiojamų palestiniečių 
pasipiktinimą. Arafatas išsivežė

Otii truputį Šiltesnis, snigs. su Graikija

revolverį, bet jis žino, kad Tuni- 
sijoj ir Alžirijoj palestiniečiai 
turės atiduoti ginklus.

• keturias Jigrihines. Gydytojai 
s tvirtina, kad tuo tarpų nėra vais
tų nuo tų miodipgų grybų.-žmo- j savo karių saugumą, nepasii ū- 

■ nūs, juo.vsuvajgę. pradeda blogai j pino reikalingomis aps»:? > 
! jaustis, kutj laiką versa;- a“vė-1 priemonėmis:
I liau netenka sąiripnės. I Komitetas priėjo išvados, k :d

dėl netikėtos nelaimės kalta n.a 
rinų vadovybė, Iki didžiausia 
kaltė krinta dviem marinu va
dams, turėjusiems rūpintis •. - 
rinų saugumu, bet tų pare’ ų 
jie neatliko..

Kongreso komitetas, apsvari 
tęs- visą reikalą,' parašė pcnlfą 
puslapių nutarimą, kuris P > ’<

Gydytojai nustatė, kad “nrir-l 
Turkijos premjeras Turgut Ozai lies kepuraitės’’.’ nuodai pirmiau-! 

šia suėda - žmogaus kepenis. Bepasiūlė graikų vyriausybei pra-
' dė-i pasitarimus Kipro salos nb- ke]>enų žmonės miršta, šiek Į 

; ; tiek padėdaŲ jejgu gydytojai 
aloje PaJl'g^ laiku .puodus išpumpiio- 

ti. Dauguma Jaosiėėių .yra kritiš
koj būklėj,

būtų turėję 
vesti kovas 

musulmonai 
šimtmečius

kovas. Jiems

Dauguma Arafatui išlikimų 
palestiniečių vyksta į Tunisiją 
ir Alžiriją. Ten jie bus kviečia
mi vykti į Sacharą, bet jie pra 
nešė, kad jiems reikalingas poil
sis. Jie nori sutvarkyti savo šei
mas. Dalis palestiniečių atsiveža 
savo žmonas. Graikai sutiko juos

— FBI agentai pagaliau su
ėmė Delaney Gibson, nužudžiu 
sį žmogų, išprievartavęs kelias 
moteris ir nuo rugpjūčio 7 die
nos pabėgusį iš Kentucky kalė
jimo.

— Civilinės aviacijos organi
zacija skelbia, kad Sovietų karo 
lakūnas t>e jokio pagrindo rug
sėjo 1 dienos rytą numušė ke
leivinį Pietų Korėjos lėktuvą ir 
nužudė 209 žmones.

Civilinės aviacijos organi
zacijos pasitarimuose dalyvavo

; susipratimams baigti.
Jis žino, kaip Kipro s 

prieita prie šios padėties, bet jis 
norėtų rasti būdą pasiekti tai
kos, kad galėtų ramiai tvarkyti 
visus Kipro reikalus.

— Tiesiu draugišką ranką 
Graikijai ir noriu susitarti, — 
pareiškė premjeras Ozai. Jis 
aiškina, kad dabartinė įtempta 
padėtis niekam nenaudinga. Rei
kia. atsisėsti, klausimus aptarti 
ir siekti taikos.

Premjeras Turgut Ozai, kalbė
damas parlamentui, taip pat pa
brėžė. kad jis nori rasti būdą 
Kipro klausimui išspręsti, 
lamenlas jam plojo.

PARDAVĖ INDIJOS 
KARO PASLAPTIS

Par-

NEW DELHI. — Indijos 
iuomenės generolas C’

ka
riuomenes generolas pardavė 
amerikiečiams pačias didžiau 
sias Indijos karo paslaptis. Tvir
tinama, jog tai yra pats didžiau
sias Indijos skandalas. Tokios 
aferos Indijoj dar nėra buvę vi- 

, są Indijos nepriklausomybės lai- 
' kotarpį.

j — Aus trap jos žvalgybos vir-; tas marinų vadovybei 
šininkas atsi&ta(<’dino1. kai Can
berra viešbuiin•’įsiveržė policija komitetas nurodė, kad 
ir gaudė girtus’* bet jam sukliu-, menės vadai yra atsakingi uz 
dė svarbų žvalgytuos darbą. • vo ksrių saugumą.

Kalta, žinoma, ir žvaLy 
kuri nežinojo, kad Beiruto k: 
pašlaitėse buvo 301) šijitų ii 
ruošėsi pulti. Jie gavo ru'kri: 
sunkvežimi, savo tarpe i 
mirti pasiryžusius šjitm. jn 
žiavo prie marinų š abo ir 
statą išsprogdino.

Sugedęs Jordanijos keleivi 
nis lėktuvas sėkmingai nusileido 
Amsterdamo aerodrome.

JAV pareigūnas paskubo
mis išbėgo iš Guatcmalos. kari 
nebūtų sumuštas.

Eureka

skelbtas visuomenei.

I Tvirtinama, kad Indijos gene
rolas Frank Larkins, tarnavęs 
Indijos kariuomenėje, bet pas
kutiniu metu išėjęs alsargon, 
pardavęs ČIA agentams visus 
Indijos kariškos organizacijos 

! planus.

Gen. Larkins prisipažino tar
dytojams, kad jis už pinigus 
pardavęs amerikiečiams Indijos 
karo planus. Jis nepasakė žmo-' 
gaus pavardės, kam jis tuos pla- 

i nūs atidavė. Gen. Larkins turės 
‘ aiškintis teisme. Manoma, kad 
teisme jis gali pripakinli. ir pla
čiau papasakoti.

Amerikos, Pietų Korėjos ir kitų 
valstybių civilinės aviacijos at
stovai.

— Antradienį aukso uncija 
kainavo $382. I

CALIFORNIA

— PACIFIC 
^OCFAN

Earthquakes 
since 1850- 
-£- major
• minor

—* Main faults

v
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Oakland

Santa Barbara Fatmdale

EI Centro

Vakar Kalifornijoje huso du žemės drebėjimai 
Smarkiausiai sukrėstos dykumos 50 mvliu 

nuo krantą.



Dėsto šio skyriaus redaktūriai'

VISKAS EINA VELNIOP

bu-

čia Bezmėną apsidJ.it, bei 
lWų diedo anei dūko, ten 1 
oi drevės prasmego.

Paskiau tik kyšt, kyšt i!
liežuvis iŠ po drevės ir sha, cha. ■ 
cha nuskambėjo miško tankumoj. 1 
Bezmėna jau nė juokais tieč;ą1 
k^rt sakė amen, kol privažiavo) 
miško kraštą. Lauke jau leng
vi? u atsiduso ir, sukdamas 00-. 
pigą apie kašeankės šonus, gal-1 
vojo, kaip pikčiau užgavtis rric-l 
teris, del kurių jis turėjo tokią 
nemalonią kelionę. , I
J|kmkė kumųlpalaike ir piatiė-1 
jo ieškoti Bezmėna savo parveš-) 
tų Kūčiai reikmenų, bet deja... j 
>ų teitai nebebuvo, šalta srovė 
tvmktclėjuši kraujui Bezmėną’ 
vienai akimirkai pavertė į šal-l 
tą statulą. Dabar Bezmėna su- I 
į>rafo, kas tas l>er Kalėdų died&s j 
buvo ir susikūprinęs, dėl atsar-j 
gos botagą paėmęs, nukiūtino vi
dun, kur laukė žmona silkių, pi- : 
pirų ir sakanno, o dukterys —! 
ružavo popieriaus. Pamačiusi! 
drauge, kad Bezmėna tik bota
gą atsinešė Kūčiai, užpūole jį:

— O kur tavo sakarinas; sil
kės? Duok greičiau, ba vėlu bus 
kisielius virt; žiūrėk kuris čė- 

1 sas Tau! — šaukia žmona.
f — O. ružavo popieriatis abro- 
;zams ar parvežėt? — klatisė vy
resnė duktė, atnešusi glėbi mal- 
'jįų’-iri. pa tikrintis^ kad tie prie 
jĮjorOk;' tai Į{įr,'ikį kitų metų ne- 

jjjštėkės..'7
.-J — kad jas batoj nupirkau, ’ 
pet įiąs Kalki • ^įmii-ša.U,. — me- s

: Jy 7 ■ 1 jausti šaltį. ? * ' . : ’
jJir šddjrtfariS;^šontu prie kros-į _L T-uri patrinti. - ' .

' Bėžlr^ią: gentie, kas ga-i, ąaip patyli j^igu kiek
kjfVJriįbši lipkėbę sniegir, irįkaš3fĮėjo” įrilžkė; jįjįfeitiktį: . Kalėdų ’ pirštas- dęjn-iūrii. Seniau kad- kils toks dideliš- ivėjas ir 
tanke Įtrckšltuodama --s’fūbayo įj -diėdąsųr apgavikas,, kuris jį ap- pirštinės pirštųnetūrėjo. J Vienas1 VLIKą vėl algai į Lietuvą nu-

’ nykštys buyd išsikišęs, bet visi j pūs,-bet jam nepasisekė. Jis pri- 
-..vz-. .te'N-s •-Į ėjo įsitikinimo, kad tuščias pū-i

Manau," kad seniau žmonės, dau- timas nieko nepadės, žmonės 
giau nusimanė apie šdltį, jeigu1 nekreipė dėmesio į pūtima. Rei-.

| jie piritus teikė kartu. Megžfij kia minties. Gera mintis pati J 
įphštijnes taip; kad ■ kiekvienas! kito galvą įlenda, be pūtimo. O 
• pirštas būtų skyrium, tai daug į jeigu neturi minties, tai reika- 
darbo ir šalčių metu labai ne-, :as bus tuščias.
praktiška. ” ’ j — Ką tu sakai?

. _ Nuo kada pradėjo .megzti — Taip, Gečys tarėsi su VLLKoi
. pirštines su peB^tdfs piįŠtelš?

_ To aš nepbifiimėrib. kai aš tikras dalykas. Jis jau nustojo

KALĖDŲ NUOTYKIS SENOSIOS 
LIETUVOS KAIME

Ncrėjo užganėdinti savo šeimą, bet 
nieko iš to rteišėjo

duktė, kad būtinai būtų Kalė
toms skrybėlaitė ir gana! Atsi
ėjo ant priepėcio ir verkia. Ša
to, neisiu nuo priecečiaus, kol 
nebus skrybėlaitės, nors ir iki 
ritu Kalėdų. Sako, dabar tokia 

.rrada, b'ė skrybėlaitės anei kyšt.
Nieko nepadarysi. Bezrriėna 

Įprašė paskutinį paršiuką klėt- 
kon ir nuvežęs turgun pardavė. 
•Jibat šk-ybėlaitė yra.

— Ei; šerti, mokėk dešimt cen. 
ų! rėkia turgaus tvarkytojas.

— O iš kur aš tau imsiu? še, 
kad nori, kiaušinis, — pabudęs 
Bezmėna iš mįslių atsikirto ir 
kadangi ten buvo turgaus aikštė, 
pasuko toliai! miestelin, kad 
nereikėtų dėl io nilštoti pusės) 
dėžutės sukarino, ves .vis tiek 
kisielius be sakarino'gali būti 
negardus. Apetitas pradėjo atšiy 
rasti ir BezmėriaU'nes jau-buvo, 
gerokas pavakarys.', <4 ; į

.Pagaliau aprūpino* į^ezmėpit 
ražavu popierių, pipirais, €safik4. 
einu: it - silkėmis iri pašuko sayt{ 
kaštąnka najrnų link: "Baltai^-tfiV 
jeliais Ibp'ėiš įritu tūTiĮkšiąsishiė, 
’ite’.' Biivo'piiet'enia; Rąt^i^surA’;

Žmonės šnekėjo ir kalendCriaį 
Jv_ė, k..u nūnai Kūčių diena, j. 
Z j j hoiminlcds vienos pas kitus,' 
zujo ir šaltis sniegu nūbaltin- 
tii.s laukais gnybdamas čia no 
sies galą, čia ausį... Dar galima 
buvo spręsti ir iš karhinų rūks
tančių dūmų, kad tai Kūčių die- 
na, kad gal verdamas kisielius, < is 
pasaldintas sakarinu. ’

Tai ir Bezmėna, kinkydantaš 
'savo kaštanką, tikrfaū kaulų gro
bu? apvilktus oda, spiaudė ir ka. 
žinką murmėjo. Jis rengėsi va-j 
žiuoti miestelin. Ne savo noru 
Bezmėna važiavo, o tik žmonos 
ir dukters išvaryta.-,. Bezmėna 
ramiai praleistų Kūčias sugriau- 
žęs kokią keptą bulvę, kad tik 
nereikėtų vtožiuoti. Kam dar 
čia tų silkių su pipirais... Ale ot. 
bobos .vis bobos, užsinaravino ir 
gana. Ką nori daryk, turi va
žiuoti. .. ' ■ •

t • S J- 4 \ 1 ,
įsimetė Bezmėna.'ratuosna rai

bą' vištukę bėi kiaušinių kelto- 
liką ir taramlbiper gružus mieą-Į 
teliri? Čiulpia- Bezmėna ilgą, ci-1 
buka, sėsdamas jatuosna. it gal
voja apie šio svieto marnastis, 
apie tai. kaip sunku mažam-gas-: 
padoriui gyventi, kad tas pad-( 
la Jutkė gali vekselius protės-’ 
tuoti, o ką šu žydu...

Vištalė pradėjo kvaksėti ir pa
žadino Bezmėną iš gilių mįslių; 
nes ji, tur būt, išsigando aukš
tai škrėredaučio vanago ar gal- 
kUrį kitą nesmagumą apturėjo. 
Pažadinto Bezmėnos galvojimo 
aparatas pas’sUko į kitą pusę, 
pro kurią, kaįp kino filmoj, din-' 
ko įvaii ūs gyvenime neria tekilai; J 
pagaliau apsistojo ties šios savo . 
kelionės tikslu.

— Ir kam dar tų silkių toji 
mano boba užsimanė? — galvo
ja Bezmėna. — Ar negalima bu
vo, ka'p dabar tokie laikai, be 
jų apsieiti, o ji dar: “Parveši’j 
Ambrozėli, dvi dėžutes sakari- 
nOs, čverfcį pipitų ir ružavo po
pieriaus mergaitėms. Jos nori 
.abrozus aprėdyti šventėms”.

— Ambrozėli. vis tu Ambrų-,
želi, suk savo žilą pakaušį dėl tų 
visokių menkniekių, ar pa
galvojai jūs. ilgaplaukės, kad. 
Tutkė gali vekselius protestuoti,- 
— išliejo savo pagiežą Bezmėna. 
nusispiaudamas. .

Anądien užsispyrė tyresnioji* kesčius, yą, taip sumažiniIr saulės žmonai ir ryklių uošvei.

■] Šorius, ’ • ’ , ■’ ; j Y
Jau gerokai buvo <pi itemę,, kate 

Bezmėna važiavo !pro.^ rni^Įferį 
Bęz’menaį roKlesi.!
snieguotos eglės juokkisrj iš jo: 
kumelaitės. Tuo momentu tik 
šast ant kelio balta žmogysta' ik 
stop, šlep tiesįbg į jį. .

Svė’ikai^gyyas^šęni! — 
brio balta žmogysta.’ ~

— Ot, dar švbikas; b kasgi;
pats būsi, — klausia Bezmėna!

— Aš, Kalėdų diedas, šiąnakt, 
keliauju, per pasaulį, Taiką iri 
Ramybę platinu... Prašyk pas. 
mane, ko nori, viskas bus išpiĮr; 
dvta.

— Velnias žino, ar čia tau bus, 
išpildyta. — pamanė Bezmėna;
■tie vis pasakyt galima. “štrapoT
mokėti gal nereikės. į

— Ot gerai būt, kad taip, va.:
— pradėjo Bezmėna; — kad'tas
Jutkė mano vekselius; pamestų,; 
kad gaspadorių “tayoTas” pa-? 
brankt, kad shkarinas ir silkėj
tos atpigtų, kad taip, kaip,, va,jį®au, buvo visko, ko tik galimu 
runkelis, možnėr. sodinti ir naNs; trokšti mano šeimai: barų man. 
ginti, dar, kad tas pabaudas.'mp.^'pucBcių paplūdimių vaikams.

Yias: be^i Iki iki <
VU uičin^kas'

pra

... "kada vyraG buna 
įį' • linksmas .
^ .Belgai sdkc, jog vyro gyve- 
mlmę'yia tik dvi linksmybės: 
j viena, kaip apšiveda; kita, kuo- 
tntėt moteris pabėga nuo jo.
v' ■ - » •* »
ri Sovietų Rusijos' svečiai, atvy
kę L šią šalį, pareikšdavo, kad 
moterys dirbančios fabrikuose 
negauna vyro užmokesčio.

Čia nėra nieko nuostabaus. 
Kada jos pareina namo, tai pasi. 
.Ima visą vyro algą.

— Sveikas gyvas, Tėve. ,
— Gerą dieną! Mdiki.
— Ar šaltis tavęs bekankina?
—; Šaltis — bradas, nėra kur) 

rankų sųsišildytL Pirštinės šal
tos! -Palyginus, įoš šfltoš.bel riė- 
jučiom;s . pirštų galai pradeda

kėtfari pirštai (buvo vienoj vietoj

J»uh*vedžiy bėdos
Nettaifti vedusių pora 

viejrn du. Jaunasis kreipiasi
I savu žmoną: I

mieliausioji, kaip taj ga l 
į U būti, kad mano kelnės lik že-11 
' :nUu kelių ėsti šuprosyfos, 4U- į 

laidytos?
-7 Kaip tik aš norėjau su ta- 

VfifH tuo reikalu kalbėti, — at
sakė žmona. — Tu turi būtinai

Man atrodo, kad šį panaši į 
rasiąs.

— Ne, ji šaltesnė.
— Kodėl? , .
— Tu nežinai ? Ąš .tau titojau 

pasakysiu. Šią ; bu
vęs Algimantas Geėftoįiskąš, bu
vo užsispyręs VLlK^tĮd žemės 
paviršiaus nušluoti.^į'jn^ vi-: 
jomis' savo jėgomis'-'.-Inane,:

ėjo įsitikinimo, kad tuščias pū-

Senyvas vyras pasakoja ki-; 
tam:

— Zinai, moralybė baigia su
griūti: šokiuose mergaitės ir ber
niukai pasigeria; mokyklose vai
kai streikuoja dėl to, kad ne
patinka jiems mokytojo politi
nės pažiūros; dukterys išteka be 
tėvų žinios. Į ką panašus da
bartinis pasaulis?

— O kaip gi būdavo seniau?
— Seniau tėvai apvėsdindavo. 

vaikus be vaikų žinios...

APSIRIKO
Laikraštis pranešė apie Stul- 

gaičio mirtį. Tas gi perskaitęs, 
griebia telefoną ir šaukia savo O v
draugą:

— Heilo, Jonai, ar skaitei laik
raštyje apie mano mirtį?

— Taip, bet pasakyk iš kokių 
kapinių dabar kalbi?

TURTUOLIS .

Ką širdis diktuoja,
Ir tą taip tu- pagamyk,
Kad ir teismo dienoje

-3 . . ^ -r/- [pasigerėtum.

Tęvas'sli savo vaiku išėjo pa
sivaikščioti. Susitiko karį, ku
rio pusė krūtinės buvo papuoš
ta medaliais. Vaikas klausia:

— Tėte, kodėl tas žmogus vi
sus savo pinigus prisuka priėi 
drabužių?.- jis' Yleturi pinigi
nės?
- ♦ * ■ *

■ PIRMENYBE
Vyr’ns pareina namo vėlai ir 

^magiai įsikaušęs. Rytą žmo
na žadina jį, kad keltų ir eitų į

— Kelkis tu pirmiau. Aš vi: 
uomet duodu moterims pirme- 

tnažss buvau, tai tokias piršti- i pūtęs. Jis mato, kad iš pūtimo Į nybę.
>es jau mačiau. Bet jss nešiojo nieko neišeis. Reikia tartis, su-| 
tiktai ponaičiai at-panelės. Bet 
[add, atrodo, ir žiemos nebūda
vo tokios šaltos. Šių metų žiema 
žymiai šaltesnė.

- Tai. didelė naujiena, Tėve, klausimą aptarti.

Štsfčvuis apie 10 valandų. Tai-

sitarti ir naudingą darbą dirbti. Į 
Be darbo nieko nebus. Jis tarėsi | 
ištisas 10 valandų ir pats pasiūlė 
dar kartą susirinkti ir Nainio

* -f-

IŠSIPILDĖ

Daktaras užtikrino, jog I 
mėnesių aš būsiu vėl ant

i

VIETOJ UŽUOJAUTOS
— Kada tamsta pirmą kartą 

patyrei, kad žmonaJrnpstos ne
bemyli? — klaų§iėf\ advokatas

- --^Praėjusį rudeni. Kartą va
kare grįžęs namo 'palydau ir

i

i

virtiną, jog cuk-

* •
r-

• Tyrinėjimas parodu, jog gy
vuliai neatskiria spalvos. Kau 
bilius bijo rnudonts spalvos, yr,

7 Malonus prisiminimai

Anglas grižų į gimtinę, metus 
praleidęs. Australijoje; Sutikęs' 
'Bičiulį. .pasakoja jam prisimi
nimus:
j -—i Puiki šalis! Ten, kur gyve-

• Dėlko vyrai dažnai nesu, 
piąntl moters? Dėlto, kad ji re 1 
tai gyvena savo protu.

t Nors mes turim pusėtina’! 
dabg tarybų ir organizacijų, ta
čiau reikėtų Įsteigti dar rieną 
tai yra tokią kuri išmokintų rtiU-j 
riteitnrti ir veikti kartu.

• Mū>ų didieji politikieriai 
laužo galvas, kaip čia sujungti: 
Amerikos lietuvius Į vienybę.' 
Mano s'upnitimū, lai labai leftg 
va padaryti: Atiduokime vadb 
vybę paprastiems žmonėms, i
j e kaip matai susitars.

tirto tiki, jog žmogus j, 
ielast vieną blogą, ki-Č 
jus tarpusačĄ’ je nub į 

vjs. Getai, k;itf jb< r.ė1' 
tudvritSku tankų, nes

P siis’MOffdrntų patį žmogū h

Gal būt dėl to,,kad vyrai per- • 
ka joms perdaug saldainių.

• Tegu mano galvą puošia ne 
kepurė, bet smegenys.

• Kiek sykių aš tau sakiaū,- 
jog reikia viską taupyti. Dabar, 
sam gi uždegei dvi žvakes, kuo
met vienos užtenka?

— Tai yra viena žvakė, tik pu-

porą
kojų.

— Ar išsipildė ką jis sakė?
— Taip, turėjau parduoti savo

automobilį.
*

KINIETIS APIE POETUS

Nėr poetų, ką nemirs, 
Veikalų gi yr nemirtingų. 
Žmonės niekad* jųjų neužmirš, 
Niekad nepritrūks juos

[mėginančių. I
O, poete, tad rašyk,

fed

bai prisitrenkęs'meja'yšū. Išgir
ti tįsi tai mano žnibna, užuot pai 
reiškusi užuojautą, šaukė: ■

— Jonai, Jonai, jeigu jau nu
riedėjai beismontan, tai atnešk 
čia k’birą anglių!

PAPRAŠĖ BALSO

Izaokas Newtonas už savo 
mokslinius išradimus buvo no
minuotas lordu. Per 26 metus 
dalyvaudamas lordų rūmų po
sėdžiuose, tik vienintelį kartą 
jis paprašė balso ir tuo nuste
bino visus posėdyje dalyvavu
sius lordus.

— Ponai, — iškilmingai krei
pėsi į posėdžiaujančius lordus, 
— jeigu niekas nieko neturėsi
te prieš, prašyčiau uždaryti lan
gą, nes traukia, o aš bijau per
sišaldyti.

Ir vėl jis iškilmingai atsisėdo 
savo fotelį.i

*

on i moteriškė 
.kvslis

t Baimė ir meilė drauge ne
vaikščioja.

^Nors (feugelis pasakoja apie; 
langas, gėiybes, tačiau niekas, 
tenori7su šmo na-auliu atsiskir-

d u jį ^ūteiks 
ri ir VūžūtOk

— Ponas dakture gera 
amstą unikau. Mano vi 
lėrj tvarkoje ir notėčiaii 
tusu natfrrimo

• Pastatymui Cheapso pirą 
miles Egipte, sunaudota apiei 
1 milijonai tonų akinėns.

w Tėvas: —YratužtektinaiiHi-- 
ko mūsų dukrelė* dėl vedybų.. 
Ii gali laukti kol pasitaikins tirt- ; 
karnas, geras vaikinai.

Motina: — O kam ji turi lauk< 
‘.i Juk aš to nedariau. į

• Vienas misionierius ėmė pa
sakoti kas atsitiks aname pasau-į 
y'e su nuodėmingais.

“Aš perspėju jus, jog tai bus: 
rerkimas. dejavimas ir dantų

iežirr.as

turiu?”
’Nesirūpiuk tuomi, Viešpats 

taii jUos suteiks” — atkirto mi- 
Itortlerius,

apsidJ.it


ANTANAS PLEšKYS

JAV R. Lietuvių Bendruomenes tarybos, 
valdybos ir atstovų metinis suvažiavimas
Suvažiavimas įvyko 1983 m. i 

gruodžio 10 d.. 10 vai. r., Chica-j 
goję, Lietuvių Tautiniuose Na- 
n.upse.

šiame suvažiavime iau nebe-|
i Jyvavo daug lietuvių visuo-I 
menei nusipelnęs patriotas, ne-( 
atlaidus kovotojas už lietuviui

Į

nries bendradarbiavimą su oku
panto statytiniais, didis toleruo
tas, R. Lietuvių Bendruomenė-' 
Tarybos pirmininkas, gydytojas i 
dr. Valentinas Plioplys, iš Rock- 
fordo, Illinois. Labai netikėtai 
ir nelauktai, beveik nesirgęs, bet 
širdžiai staiga sunegalavus, ne- 
grižtaniai iš šio pasaulio iškelia
vo 1983 m. gruodžio 8 d.

Prieš suvažiavimo atidarymą, 
kiek man teko kalbėtis su atvy
kusiais atstovais, visi jo mirtį 
skaiMlžįai.ir-su giliu liūdesiu per 
gvvenol !■ -

lentinui Pliopliui ...negrįžtamai 
iškeliavus, visų dalyvių liūdnoje 
nuotaikoje, suvažiavimą atidarė 
Tarybos sekretorė Antanina Rep
šienė, pareikšdama šiuos gilaus 
liūdesio ir gedulu apgaubtus žo
džius: ■

“Didžiai. gerbiami svečiai, ta
rybos ir valdybos nariai, atsto
vai ir visi šio suvažiavime da
lyviai. 5: ? ? . ;

Nuoširdžiai sveikinu jus visus 
atvykusius į šį.liūdesio ir gedu
lo apgaubtą’ suvažiavimą. Lin- 

■ k i u, kad suvažiavimas būtų vie
ningas ir darbingas. ;

Jau visi žinome, kad prieš po- 
:p ą dienų žaibo greičiu pasklido 

inia^jpg;mūšų,tarpo išsisky- 
ivi.. visų gerbiamas .ir mylimas 
T;n rybbš Prezidiumo pirmininkas 
a. a« dr, .Valentinas Plioplys. ši 
liūidna žinia:.pritrerd<ėne tik mū-

sti narius, bet ir prijaučiančius. I
A. a. dr. Valentinas Plioplys I 

buvo sumanus, darbštus, parei
gingas ir tvirto nusistatymo as
menybė. Jis visa siela buvo su-, 
augęs su R. Į-- B-ne. Dėl orga 
niacijos reikalų jis daug kartų.) 
atJžadąo savo asmeninių main- I 
nųmų. nėkreijidamas, kartais, net j 
dėmesio Į savo truputį pašlijusią 
sveikatą. Jo manymu organiza
cija turi būti aukščiau už as
menį.

Štai koks gražus jo paskutinių 
gyvenimo dienų pavyzdys. Vos 
.atgavęs šiek tiek jėgų po tokios 
sunkios operacijos, dai mažai ga
lėdamas kalbėti sako: “Aš gruo
džio 10 diena važiuosiu i suva-ini ..„a

* • I Vaužiavimą”. žmona ir sūnus, tail 
kh dėdami, atsakė: “Gerai, ge-| 
rai mes tave ambulansu nu veši- 
mę”.

Štai koks pasiaukojimas, kad! 
net mirties patale gulėdamas, j 
sielojasi crganiacijos reikalais.'

ĮCas mums ji pakeis? Nenu-] 
leiskime rankų, nenustokime 
vilties, nepalūžkime dvasioje, 
bet visi vieningai tęskime jo 
pradėtus ir nebaigtus darbus. O 
jų juk daug yra. Mes išėjome, 
prieš frontininkų valdomą ir pa
sinešusią į bendradarbiavimą su 
okupanto statytiniais bendruo- 
mepę/nę garbės ieškodami, kaip 
jie sako, bet principus gindami, 
nuo kurių niekados, neatsisaky
sime Męs; išėjome1 ginti mūsų 
politinių veiksnių^: ALT-to ir- 
VLIKo, ir taip pat BALFo prieš 
frontininkų ppuolimą ir jų nie-

ytauto Didžiojo šaulių rinktinės 
lietuviškos kūčios

1983 m. gruodžio 17 d. 7 vai. Akompaniatorius — J. Sodaitis.
kare J. Mackonis, gražia įva-į Kvartetas sugiedojo šias kalėdi- 

dine kalba nusakydamas švenčių nes giesmes! Tylią naktį, Mes 
prasmę, svekin© gausiai susirin-, girdėjome angelus, Sveikas, Jė-. 
kušius dalyvius ir linkėjo links-j zau gimusis. Pasklido baĮsas. 
inu Kalėdų švenčiu ir laimingu fe * fe »

Minutės atsistojimu prisimin 
ti ir pagerbti mirusieji šauliai.

Iiivokaciją sukalbėjo šaulys
m. F. Kireilis.

J. Petrauskas 
meno progra- 

vąizdelį ir Ka-

f ■

Malonu buvo pasiklausyti re-, 
tai girdjpų kalėdinių giesmių^ 
kurias puikiai atliko moterų; 
kvartetas. ;

Prasidėjo plotkelių laužymas 
ir vaišinamasis su dvylika patie
kalu. Kadangi nei vyno, neų ■ 
šampano nebuvo, tai dalyviai iš 
baro atsinešė šio to stipresnio. < .

Apie 10:30 \al. vak. publika", 
pradėjo skirsiyGS. iškilmingai.* . 
paminėję Kūčias ir pasivaišlrg.} ,

>al< s scenoje gražiai papuoš-Į r, 
eglutė;- š'.alai maistu apkrau- 
po dirbtinę gėlę ant kiekvie-i 

i no stalo ir žvakutę, kurią užde-, 
i gėme pradėjus vaišintis. Maloni 
nuotaika.

Iš viso dalyvavo 250 asmenų.: 
Dėkingi šaulių rinktinės vado- ■ 

už tradicini Kūčių ininė- 
ir šaulių vaišes. Bilietą .

Meno vadovas 
publikai Įirislatė 
ma C. Henrv 
lėtlų dovaną aptarė T. Serapi- 

daugybė nienė. Magdutę suvaidino J. Pa 
i lietuviškoj veikloj kitų mūsų lietuvių, atrodo yra, leckienė ir Joną — J. Bagdžius. 

-umak-duoti yra šio krašto Lie-, tamsios dėmės. Dabar, pati tam- • Įdomu buvo juodviejų pasiklau- Į 
tuvių Bendruomenės reikalai. į šiaušia dėmė yra ta, " tas pats syti apie juodviejų dovanų įtek j 
Atsiradę dvi Bendruomenės, ku- •' įvykis, kada įvyko jūsų atsisky-| kimą vienas kitam Švenčiuj 
.ios jau eilę metų veda bylas 
viena prieš kitą Amerikos teis, 
mticrc. Kyla klausimas, kas tą 
Lokį dideli reikalų sumakalavi- 
mą padarė? Registruotos Lietu
viu Bendruomenės tada dar ne
buvo, tai jos veikėjams šita kal
tė neturėtu tekti. Neatrodo, kad 
Marketparko ir Cicere apylinkių 
pirmininkai su savo valdybomis 
galy o toki sumr.kalavimą pada
ryti. Išeina, kad tiktai aukštesni 
tuometiniai Lietuvių Bendruo
menės vadovai yra šitą padarę. 
Malonu girdėti, kad dr. Butkus, 
naujasis krašto valdybos pirmi-į 
ninkas, bando šitą makalynę, 
atitaisyti. Nieko nereikėtu kaip 
:ik palinkėti sėkmės.

Suvažiavimui aš noriu pa 1 in-1 karinės 
keti apžvelgti veikios reikalus, j crganiacijos gali daryti tokius 
nustatyti gaires tolimesnei vei- , dalykus, bet ne visuomeninė or- 
kiai, ypač atsisižvelgiant kaip lig gąniacija vienus žmones niiteik- 
šiol į politinį veiksnių VLIKo ti ir nustatyti prieš kitus, išskir

psichologo terminas — lietuvis- traciją, mūsų jaunimo siuntimas 
1 į tarybinius kursus ir

i šventimu junkimės į šį partiza- 
ynini karą, jei taip galima pava- 
; dinti. kcdl vieningu ir sutarti

nai dirbdami atvestume pasime. 
tusios frontininkų becdrucme- 

į tikrąjį kelią, o mūsų 
pavergta tėvynė išvystų laisvės 
rytą. Dieve, mums padėk.

Tuo skaitau suvažiavimą ati-1 
darytu".

Seka Amerikos himnas. Jį su
giedojo Aldona Buntinaitė.

Invokaciją, arba tiksliau pa
sakius meditaciją sukalbėjo kan. 
kun. Vaclovas Zakarauskas.

Mirusieji nariai buo pagerbti 
atsistojimu ir vienos minutės 
susikaupimu. Išskirtinai buvo 
pagerbtas Tarybos pirmininkas 
a. a. dr. Valentinas Plioplys.

Darbo prezidiumą sudarė: dr. 
Vladas Šimaitis ir dr. Vytautas 
Dargis. Sekretoriatą — Delfiną 
Tričienė ir Apolinaras Skopas. 
Komisijos — a) registralijos ir 
mandatų:: Augenyus Smilgys, 
Valerijonas Pocius Juozas Bag- 
džįųs, Antanas Dumčius ir Ste- 

j fanija Kaulėnienė. b) Reoliuci- 
kinimą, prieš komunistinių fū- jų _ ifiž Domas Adomaitis> Zu. 

zana Juškevičienė ir Stasys Ti- 
kuišis, c) Spaudos—Zuzana Juš
kevičienė, Stasys Juškėnas, Ig
nas Petrauskas, Kazys Povilai
tis. Antanas Pleškys, Kazys Taut 

. kus. Jonas Tijūnas ir Juozas Že
maitis. , . .
! Sveikinimai žodžiu’: ALTo Ta
rybos ir Valdybos vardu pirm, 
dr. Kazys Šidlauskas pasveikino 
siais žodžiais:

i ' “Sveikinant R. LB- nę man pri 
šimena pastaba iš prof. dr. An- 

: .tano Sužiędelio skaitytos pa
skaitos ateitininkams. Jis ten 

^pasakė, kad išeivių Amerikos 
^Lietuvių Bendruomenės veiklcjb 
netrūksta idealistų, pasišventė
lių, ir, rodos, jis pasakė, kad ne- 

■ trūksta ir sugebančių dirbti, bet 
toje veikloje taip pat netrūksta 
ir lietuviškų reikalų makaluoto- 
jų. Man patiko to akademiko,

mų rodymą Jaunimo; Centre. 
Jeigu, ne. mūsų dęmon..st.racijcs, 
gal but, jau kūjis ir pi autuvas 
kabotų Jaunimo Centro korido
riuje. Tad visi su dideliu pasį-

s

.t

LINKSMŲ’ KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR 
į LAIMINGU NAUJŲJŲ METŲ 
“į VISIEMS LIETUVIAMS

kų reikalų makalųotojas. Tu 
būt labiau

rimas 1974 m. balandžio 7 et Ta’ ! 
buvo' parodyta visai Chicagos 
lietuvių visuomenei, kad yrą įsi
galėjusi viena grupė absoliučiai 
totalitariniais pagrindais. Tas 
įsigalėjimas vienos ar kitos gru
pės, jeigu ji biina protinga, ar 
tai valstybėje, ar visuomenėje,- 
nebūtų tokia bloga, jeigu tie as
menys nesiektų absoliutizmo. 
Bet šita mūsų situacija buvo to
kia bloga, kad negalėjo pakęs-, 
ti kelių žmonių esančių apylin
kių valdyboje. Ir centre valdy
ba suorganiavo tų’kelių žmonių 
iŠzmetimą iš valdybų. Tai buvo 
kažkas tokio, kas normaliam 
žmogui nesuprantama ir, kad tai 
buvo perdaug slegiančio. Tik 

organizacijos, policijos

vienas kitam 
proga.

Kalėdines giesmes sugiedojo' 
.šaulių moterų kvartetas — A. 
Lalcnienė, T. Serapinienė, St. 
Kepuratienė ir J. Paškevičienė.

:a
ii.

dalykus, bet ne visuomeninė or-
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ir ALTo rėmimą”.
Lietuviu Krikščioniu Demo

kratų Chicagos skyriaus pirmi
ninkas, LKD vardu sveikino Jo
nas Jokubka:

“Sveikindamas .'ir linkėdamas,' 
&š noriu. iškelti keletą sakinių. 
Man labai krito atmintin pasku
tiniu laiku spaudoje pasisaky
mas p, Gečio apie tamsias dė< 
mes Jis kalba apie tamsias dė
mes. Dėmės gali būti ir šviesios 
ir tamsios. Tamsių dėmių ir sau
lė turi.. Tamstoms primestos 
tamsios dėmės, kaip pradedi na
grinėti. išvirsta į šviesias dėmes. 
Tų - tamsių dėmių yra tiek daug 
mūsų kasdieniniame gyvenime, 
— ta kova prieš mūsų veiksnius 
•- VLIKa ir ALTa, mūsų kul- 
tūrininkų važiavimas Į Lietuvą, 

ne tik į Lietuvą, bet pas Mask
vos pastatytą Lietuvos adminis-

ti žmones į dvi grupes ir. išsta
tyti kovai vienus prieš kitus,

■ tai buvo labai mus visus trem
tinius pažeminantis veiksmas. 
Jeigu tamstos nebūtumėte sukū
rę šitos bendruomenės, tai būtu- 

, mėtė pažeminti ir būtumėte mo
raliai nuskriausti. Bet garbė 
jums, kad. jūs padarėte tai, ką 
privalėjotė padaryti ir sukūrėte 
šitą organiaciją svarbiausia dėl 
tu labai dideliu uždaviniu. Kiikš 
čionys Demokratai visada su ju
mis ir linkiu jums viso geriau
sio ir plačiausio išnagrinėjimo 
visų įvykių Aš turiu kelias de
šimtys puslapių p. Taugino vi
sų tų įvykių aprašymą. Aš jį 
skaitau ne vieną kartą ir esu 
labai nustebintas tais įvykiais7’-.

(Bus daugiau)

vybei 
jimą 
kaina

K. P.

— Jungtinių Tautų asamblė-i 
ja Izraelį pavadino agresyvia 
valstybe ir kvietė kitas valsty
bes Izraelį izoliuoti. Nutarimas 
priimtas 101 balsu prieš 18. 20 
valstybių susilaikė nuo balsa
vimo.

—Dviem marinu vadams, Bei-
V 7

rute neprižiūrėjusiems marinų 
saugumo, bus sunku gauti aukš
tesnį laipsnį.

— Jungtinėse Tautose JAV 
balsavo .prieš rezoliuciją, smcr-

.g i 
R
K 
g

ir KRISTINA AUSTIN
SLA PJUDOMOSIOS TARYBOS IŽDO GLOBĖJOS

■ ft 

ft 

ft 

ft 

ft

kiancią Izraelį.
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Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų
VISIEMS DRAUGAMS,.BIČIULIAMS. PRIETELIAMS

IR VISIEMS CHICAGOS LIETUVIAMS
1 c • k • • - • ‘ . g- * • - . *'Ą . . ** a - - ’ y « - ■

POVILAS ir SALLY RIDIKAI
3354 So. Halsted St, Chicago, lit 60608, TeL YA 7-1911

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.

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

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių. 

Maistas iš Europos sandėlių.
MARIJA NOREIKIENĖ

‘ ft 
ft 
ft 
ft 
ft 
ft 
ft

CHICAGO, ILLINOIS
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H ’ ATEINA LIETUVA

BALTIC BAKERYĮ

JUOZAS ANKUS

ha

£ 2616 Lithuanian Plaza Ct
f — Naujienos, Chicago, 8. HI. Wednesday. December 21. 1983>

> i * o 'V Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujųjų Metų g 
linki visiems savo klientams ir draugams ¥

v

1^4627 So. Hermitage Ave. TeL LA 3-1510^
M IR ANTRA KRAUTUVĖ M

SIUNTINIAI I LIETUVA
Cosmos Parcels Express Corp.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2b01 W. 69th St, Chicago, UL 60629 ♦ TeL 925-2737

JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St, Chicago, Ill.

• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

z Atdara šiokiadieniais nuo ' J
9 vaL ryto iki 10 vaL vakaro. 

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vak.
D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

Tel. 476-2206

Inž. UODAS MIKŠYS, 
50 metų studijavęs, kaip

parašė 700 puslapių knygą, kurion Biri ėjo viską, kas bet kada Ir 
Bet kur, Bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
Ir beturiu kalbą. Jis mokėsi kartu su kum Jaunium ir prof. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias Ištraukas, paruošė tikslius vertimui 

Ir patarė mums toliau studijuoti
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MIWiWMper vėlu. ■- ■ I
Drungoš gabumais tikintiems Draugo žmonėms no

rime priminti vieną faktą. Visi atsimename, kad kelis 
metus Draugo skaitytojų skaičius pasiekė' net 40>Q9Q- 
Kiekvienais metais jis augo, kol pasiekė to skaičiaus. Stal
giai, nei iš šio, net iŠ to, prieš kelis metus oficialiai Drauge 
buvo paskelbta, kad skaitytojų skaičius yra tik 8,000 su 
keliais skaitytojais. ' ' s

Mes turime tuos Draugo numerius, kur ps 
40,000, ir turime liūdnai paskelbtą žinią, kad jis siekia 
tiktai 8,000. Su kun. Činiku buvome sutarę, kąd šių klau
simų nekelsime. Bet jei kun. Rimšelis leis Drangai švais
tytis Drauge apie dalykus, kurių Dranga nežino, tai pa
skelbsime vieną greta kito oficialų paties Draugo pra
nešimą, Tada Drunga taip lengvai negalės švaistytis “me
lagiais” savo priešams. Aiškintis turės ne Drunga, bet 
jo viršininkai.

Draugas, Drungos Įtikintas, atspausdino kelis raši
nius paties Drangos ir naujai sudarytų lietuviškų ir ne
lietuviškų komitetų. Naujienos tūri teisę pareikšti savo 
nuomonę naujai steigiamais fondais ir komitetais. Jos 
savo nuomonę pareikšdavo anksčiau, ją pareikš ir šian
dien. Naujienų skaitytojai turi teisę pareikšti savo nuo
monę įvairiais visuomeninio gyvenimo klausimais.

Drunga mano, kad jis gali panaudoti šią progą Nau- ; 
jienų redaktoriui arba pačioms Naujienoms suniekinti. 
Jeigu Dranga vadovausis faktais ir darys logiškas išva
das. tai svarstomam klausimui gaK padėti, bet kai Dranga 
bando lyginti Naujienas su Izvestijomis, įąiDranga daro 
didelę klaidą. Dranga dar be kelnaičių buvo vedžioja
mas, o Naujienos savo skaitytojams aiškino, ko siekia 
Izvestijos ir kaip reikia jįj saugotis. . _ ,

Glevelande veikia komitetas ■ padėti lietuviams apsi- 
ginti nuo primetamų nusikaltimų,, tariamai padalytų 
nacių okupacijos laikais. Pradžioje Drunga paskelbė, 
kad yra 10 tokių lietuvių, kitame numeryje paminėjo. 
8 apkaltintų lietuvių pavardes, o vėliau; jau. prašųėkų aįiįę 
ukrainiečius, girdus,; latvius ir kiiuši Jėi^/yra'komit^ąs 
lietuviams pade^>, tai' reikia ■ ir- kalbėti apaę • fetųyitt4. 
kurie yra patraukti teisman/ ŪkrąinfėČ|i^ ybl^^’-.yfa' 
daugiau negu lietuvių^ palikime .
vuosius. Kuriam tikslui' Iį«įuviąįe^ui.Įf^n^.jidh^^

Lietuvos atstovo dr. Stasio A, Baekio 
sveikinimas švenčių proga

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

Esu nuoširdžiai dėkingas spaudai, veiksniams-, organiza
cijoms ir visiems geros vaĘbs lietuviams už ryžtingą veiklą 
Lietuvos Nepriklausomybės bylos labui ir už dosnias aukas Lie
tuvos Pasiuntinybės namo remonto reikalams.

Linkiu, kad 1984 metai būtų visiems sėkmingi asmeniškai 
ir atneštų naujų prošvaisčių Lietuvos laisvės byloje.

Dr. Stasys A. Bačkis
Lietuvos atstovas

IGNAS PETRAUSKAS

VIENODA TAKTIKA
Phyllis Sčhafty' yra gerai ,ži- turės kentėti, kada ji bus pain:

■noiną motetų ^veikėja. Ji yra ta į nelaisvę?” 
griežta kovotoja prieš "ERA” są

jūdį. 3t riešaų. aiškiai išėsto 
’■ savo mintis, kodėl ji yra prie- 
■- šiliga šiam moterų sąjūdžiai.. Ji 
pabrėžia,: kad privilegijos uždė. 
ida ip atftįnkamas pareigas. :Pav., 
įiada ’nžofėrys^turės bSfĮ

;;tų^ryš 
įy^ yišĮ dygiai diri Įeiti 
J J ^pkąšns. Ir ji, įlaii- 
į-iii-nft^Iių^ “A^-jės .Drvaižduo- 
:;>t^ - kįūkips .kančias. Jūsų, dukra-

iki vedybų yra neleistinas, kad 
tai yra prieš Dievo įsakymus, 
kad tąi yra moralinis nusikaftj- 
*na’. kad plečia venerines ligas, 
:r Eftd visais atžvilgiais, mergai
tes -daūgraniria nukenčia.

ir į daugelį kitų EROS sąjū
džio klausimu — teigimų ji lų-j 
Ji atsakymus. O kaip į di' rėą- 
guoja-ERA organizatoriarir pri
tarėjai?. Lij^^laįl- nętafėdami 
ką' pasakyti ;prješ jos argumen
tus, stengiasi- ją.irk diskredituo
ti. sunfepūti žmonių akyse, va? 
dindami - ją “ssxo ji^aVike”. 

. “Te^.^e^‘-;i^^^^^^ardais.
. Ras^cĘ^i Fėlserrf&il, įfiradėjus ■ 

rašyti įos biografiją, pavadintą 
‘Ty!tostas- daugumos mylimųji’’, 
tuojau ličeralai vįęoje : jų špaa-' 
(loję taip pradėjo iiiekfii- 
Ū> lyg ji būtų pr^ėjųrį įrašyti 
Jaser Aiafat arba' Adolfo Hitle
rio biografiją.

Vfcai tokias pat priemones 
naudoja ii lietuviai, okupanto 
jrartaikūnni jų valdomoje Spau
stoje, norėdami suniekinti jiems 
ne pritariančius asmenis. Jie.irgi 
ristis tuos, kurte nepritaria beii- 
dradarbiuutojanis — tiltų staiy- 

' tojams šmeižia Įvairiausiais var
dais.

R. L. B-nės vienas iš- tikslų 
yra kovoti prieš bendradarbiavi. 
mą su okupanto statytiniais ir 
remti Lietuvos laisvinimo veiks 
nius, VLIKą ir ALTą. Todėl jie 
nuolatos iškelia viešumon ląisvi- 

. nimo veiksnių griovėjų darbus. 
Bendradarbiatistojai, negalėda- 

-t . - . pių: sprendimą neįrašė arguinentų. Jeigu visas reikalas rai paneigti jiems iškeliamų kal-
dimą, tai jis ten rastų sakinį, kuris tvirtiitž, kad ne ad-^"' 41 ’ s s" * ' * • " ' 1 " ' *"" *............ ‘

Taiku juo tikėjo ir Keleivio žmonės, bet reikia tikėtis, kad vokatai, ne jų paruošti argumentai, bet paties gyclytojo jbylos. Toks 
Draugo žmonės taip pat praregės, kad tiktai nebūtų Kungio papasakojimas apie padėtį komunisĮų pavergtoje nuomonę pasakyti.

* f * ■’ > T .' K *

nuo 9 vaL ryto iki 5 vai popiet Šeštadieniais -

RL Drunga švaistėsi Keleivyje, 
o dabar švaistosi Drauge

Savo laiku Mykolas Dranga buvo pasamdytas Kelei
viui redaguoti, kad jį sustiprintų, pagyvintų, įtrauktų 
naujų žmonių į Keleivio skaitytojų.eiles, gautų naujų gar
sinimų ir pratęstų bey^kTO’metų ėjusį Bostono savait- 
raątį. J^ri^rangi;padarė — visi žinome. Keleivi jis. už-. 
VePtė^pkiaiš/Muriė atbaidė senus to savaitraščio-1 skaity-' 
.tojus, o naujų žmoniųįyįjĮ^j^vjĮjis; neatvedė. , 
r Niekam-ne paslaptis1,’kad Drungą samdžiusieji pa- 
idarė didelę klaidą. Jie Drangos nepažino: Jiems atrodė, 
•kad Dranga, mokėdamas plunksną vedžioti, pajėgs Įti
kinti naujai atvykusius stoti Į Keleivio skaitytųjų eiles. 
Bet Drunga to nepadarė. Mums atrodo; kad jis net ne
norėjo to daryti. Keleivio mintys jam' buvę svetimos. Jis 
joms nepritarė. Jam rūpėjo Keleivio draugų sudėti pini
ngai. Jis pasižadėjo Keleivį atgaivinti, bet pareikalavo 
pasakiškai didelės sumos. Jis nėjo redaguoti Keleivio 
be $300 Į savaitę. Jis prižadėjo viską, bet jis pareikalavo 
pinigų. Nei vienas Amerikos lietuvių laikraštis niekad 
savo redaktoriams tokios didelės sumos nemokėjo, bet at
sakingi Keleivio žmonės sutiko jam tą sumą mokėti. 
Drunga juos Įtikino, kad jis Keleivį atgaivins, bet ką 
įfe padarė? Iki šio meto reikalo viešumon niekas nekėlė, 
mes jis buvo labai skaudus kai kuriems žmonėms. Bet šitas 
^klausimas turės iškilti, nes yra žmonių, kurie žino, ką 
-Drunga Keleiviui prižadėjo ir ką jis padarė.

Panašiai Drunga švaistosi ir Drauge^ Drauge yra 
įmonių, kurie yra įsitikinę, kad Drunga yra gabus žur
nalistas. Jis daug gabesnis už atleistą Š'oliūną ir Remei- 
4<ytę, bet Drauge žiniomis, palyginimais ir tvirtinimais 
švaistosi taip, kaip jis švaistėsi Keleivyje. Atsakingi Drau- 
įgo žmonės yra Įsitikinę, kad Drunga yra gabus, kaip savo Į

geriau savuosius ginti.. .'' . ' ;
Sutikime, kad yrą. 10 lietuvių, ištekusiu bėdon. Iš 

tikrųjų, ar dešimčiai lietuvių ginti.reikia rašinėti kelis 
Įžanginius? Ar reikia daryti fondiJsr nnkU pinigus, kai' 
pas mus jau yra komitetų padėti tokion bėdon pateku
siems žmonėms? Ar pas mus tų fondų ne perdaug?■

Pagaliau, ką jau tas komitetas su Vfeafš savo fon
dais padarė? Imkime konkretų dantų gydytojo Juozo 
Kungio klausimą. Pats Drunga tvirtina, kad gydytojas 
Kungys, išėjęs pensijon, išleido advokatams $200.000. Jis 
turėjęs užtraukti paskolą savo namams, kad galėtų sam
domiems advokatams užmokėti už jų atliktą d^irbą.

0 kokią pagalbą tas komitetas suteikė gydytojui j. 
Kungiui? Jis pasiuntė SI,500. Ką reiškia • $1/500, kada 
reikia išleisti ^‘ŽOO,000? ■ • ~ .

Komiteto nariai -ir jų fondas padėjo gyd. Kungiui 
kaip tas uodas, atsisėdęs ant ariančio jaučio ragų ir šau
kęs : Ir mes arėm. Arė komiteto nariai, o Dranga niekus 
pasakojo Draugo Įžanginiuose.-

Jeigu Drunga būtų paskaitęs teisėjo Debėvoise spreri-

tlkaojatfriam jaunuolių Hsex edu
cation” mokyklose. Nes dabar 
sex’© dėstytojai-neaiškina, kad 

■ lytinis-; santykiavimas yra mo- 
rahnis ftųsikaltniias. Pagal juos, 
■lytini$^šąHtykia.vhn^ tarp jau-* 
:nųoftų-;y^ • ntokO blogo, tik- aiš
kina, kaip 'attikti ir ką da
rytį kad išvengti ligų ir nėštu
mo'. Sėfclatly'. Įsitikinusi, . kad 

j^urrtioifams turėtų būti aiškina
ma, kad fytirtis šaritykiavimas

i Lietuvoje įtikino teisėją išteisinti. Juožą Kurtgf. Jeigu
1 Kungys vienas nuėjęs į teismą ir pasakęs teisėjui, 
i \ būtų nereikėję. Advoka-
tai iŠ Kungio pinigus išmelžė, bet teisėjo nepaveikė. Pa
ties Kungtopapas^cojimas-įtikino teisėją, o ne advokatai.

Teisybė, teisėjas gali paskirti advokatą, bet teisėjas 
gali nekreipti.dėmesio į advokato argumentus. Advokatai 

, reikalingi, jeigu kaltinamasis neturi jokios nuovokos 
apie teisę ir nemoka, gintis.

1 Dranga yra geras įvairiems išmislinėjimams. “Kas 
būtų, jeigu_taip būtų?” “Išminčiui” rodyti tie išmislinė-

įdomūs, bet reikia kreipti dėmesį Į tai, kas vra o ne 
' į tai, kas būtų.

; ’ gąsdina savo skaitytojus, leidėjus ir ištei-
Sintą gydytoją Kungį, kad teisėjo sprendimas bus ape
liuojamas į aukštesnį teismą. Jis mano, kad teisėjas De-

. bevoise to nežino. Jis mano, kad teisėjas Į savo 104 pusią-

eis Į aukštesnį teismą, tai bus išmestos visos panašios nų’kalp ,r Aniedkos libera- 
ibylos. Toks musų įsitikinimas. Meskime teisę savo 
nunmftno no e£>Vv+4 ii-izua j-jd veikėjus. ra\.,

(Nukelta i 5 psl.)
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J. PUSENAS

-L SUSITIKIMAS MONTANOJ
z (Tęsinys)

Bet už ką ją baus? Juk ji neliepė žudyti ku
nigo, liepė tik Jadvygą. 0 tai gyvatei reikėjo, 
kam ji mano sūnų paniekina, didikė kokia, bet 
dabar ji paliko, o nužudė kunigą. Bet ką dabar ji 
gali padaryti? Reikės eiti išpažinties ir tylėti. 
Dievas viską atleidžia, didelis čia daiktas, ar ji 
įkalta. kad taip atsitiko. Ji pasisakys tyliai, tyliai, 
"kad niekas daugiau negirdėtų, kai žmonių arti 
nebus, ji prieis prie klausyklos ir sakys, kad ji ku- 
znigą nužudžiusi, ne, kad kitas nužudė, o ji liepė, 
liet juk ji neliepė kunigo žudyti. SkkyS, kad per 
"klaidą taip atsitiko. Kunigas atleis, ir viskas, kad 
tik niekas nežinotų. Kunigas juk niekam negali 
įsakyti, tai kaip kas ten sužinos.

Netrukus buvo teismas. Ona turėjo viską pri
sipažinti. Ji smulkiai papasakojo teismui, kaip 
viskas įvyko. Antanas teisme nedalyvavo, gydyto
jai sakė, kad jis negali atsakinėti į teismo klausi
mus dėl sa'O proto stovio. Teismas nubaudė Oną 
trimis metais kalėjimo, o Antaną neribotam laikui 
t pamišusių na nūs, kol nepasveiks. A

u teisėją pasigailėti Onob. Sakiau, kad 
ai; Denkis m^t^s tie jokios mano kaltės

Prasi
■ kenti

taip ir padarė. Atleido Oną nuo bausmės sąlygi
nai, jei per tris metus nenusikals. ■

— Puikiai pasielgei. Labai yra kilnu atleisti 
gavo priešui ir dargi tokiam, kuris penkis, metus 
iš trampo žmogaus gyvenimo pavogė ir likusiam 
gyvenimai nusikaltėlio antspaudą uždėjo. Bet, Ma
ryte, niekd dar nepasakei, kaip jūsų santykiai su 
pOTin Msndum ir Jadvyga vystėsi.

— Drauge su mano nuteisimu nutrūko ir mū
sų santykiai. Areštinėje mane keletą kartų dar 
aplankė, nors jo apsilankymas buvo man labai 
šaltas. Buvo atėjusi ir Jadvyga, bet taip pat buvo 
Šalta, Įtariamai Į mane žiūrėjo. Paskui, kai teis
mas pripažino mane kalta ir išvežė ilgietoK me
tams į apskrities kalėjimą, nei ponas ManduSs 
nei Jadvyga daugiau nepasirodė, nei laiško man 
neparaSė. Aš puikiai juotf suprantu, jie buvo įsi
tikinę. kad aš nužudžiau MečĮ, norėjo kuo grei
čiau nutraukti santykius su manimi ir išrauti iš 
atminties, kaip j'ų sūnaus ir brolio žudikę.

— Tai tikrai baisu. Jūs, Maiyte. atsidūrėte 
tuomet baisioje padėtyje. Kalėjimo sienefc, kurias 
Ona jums pastatė, nutraukė jums pasanĮir visas 
viltis, visas širdžių gijas. Juk tai nepakenčiama.

— Jaučiausi, gyva palaidota, bet mokslas ir 
knygos mane išgelbėjo. Visu atsidėjimu mokiausi 
ir nauja viltis man sužibo, nes atsiradų galimybė 

| pasiekti mokslo, kurio taip troškau. Taifcfy įr ka-
jn aflygihimis būtų, jei teismas įėjimas man buvo tuo atžvilgiu naudingos.
iv K vjtn« metus Onai. Teismas I — Tai daugiau su Mandais ir nėbesifsitrkote?

LIZ

K .to,kai išėjau iš kalėjimo, nebenorėjau 1 
ir aš jų susitikti. Vis tik man labai skaudėjo Širdį, 
kad jie taip greit įtikėjo tuomi, kuo aš buvau ap
kaltinta, ir mane apleido. Man buvo aišku; kaip 
silpną buvo Mandaus meilėm Aš apie juos nieko 
nebežinojau. Biivo aišku, kad ją gyvenime įvyko 
daug pasikeitimų, nebenorėjau atgaivinti to, kas 
buvo nutrūkę arba kokį m nesklandumą įtefpti 
z gyvenimo dienas. Aš buvau jau prasilavinusi, 
baigusi gimnaziją, sumaniau pasiieškoti darbo 
Kaune, kur mdrtęs niekas nepažįsta ir kur gal aš 
galėsiu iš naujo pradėti gyventi, kalinės antspau
dą išdildžiusi. Ten manęs laukė visai kitoks gyve
nimas, su paslaptingais savo vingiais. Apie Šf tavo 
gyvėiiimą aš jau baigiu parašyti knygą ir Wan 
bus labai matomi ją jums padovanoti.

_ J^abai kaip bus malonu turėti Jūsų 
gyvenimo knygą! Ar manai, Maryte, kaili! Ir 
Vlsklfa? _. A A ■

i ir ne, g kas gi?
< Aš ftorečTad gyvo sjflsų gyvenimo knygos. 

—O 4š ją jums jau padovanojau.
»' • < v J . * / ♦ * • 4‘ <

•Z c ' ♦

Šurgailos/laidotuvės buvo labai paprastos. 
Dalyvavo tik kunigas Giedra, Marytė ir kėli lai- 

tfiėkas nesakė fed- 
ir nebuvo kas jų

tHr-Gįdra- valandėJę žiūrėjo koplyčioje I 
, , » ----- uSurgailos veidas, visiem? ’

Idfctuylų kaplyffa 
(dotuyių patfrdksl 
klausomi. ' . y ■

tarnautojai 
j bei kalbu.

tvjrą karstė. Ramus

amžiams užsimerkęs pasauliui, ilsisi ant pagalvės. 
Gyveno žmogus, blaškėsi. Neriboti troškimai kar
tas nuo karto pavergdavo jo širdį. Daug jis išken
tėjo. Dabar tik dvi žvakelės mirgsi prie jo šalies, 
netrukus ir tos užges, kaip užgeso visi jo troški
mai, neapriboti siekiai ir ką tik gimusi meilė Ma
rytei. Giedra pastebi, kaid dvi didelės ašaros susi
rinko jos akyse Ir pamažu pradėjo riedėti jos 
skruostais.

— Jūs jį mylėjote?
— Ne, neturėjau progos jo pamilti. Bet man 

pagailo didelės jd kančios, kurią jis praleido per 
dvidešimt mėtį katėjime. 0 jok jis buvo nekaltas, 
kaip ir aš, ries 
dyti. — Ji nūs:

SSVo troškimų suvąl-
■ .. . . ašaras.

Atėję koplyčtos tarnautojai uždarė karstą, o 
6 tėti Suf gailą ir vfMiė Jo’ kentėjimus, užgesino 
dv> žvake* ir karstą įdėjo j vežimą, kuri? g^citpi 
riedėjo artyn ir artyn prie duobės, kuri mnžirms 
paslejM Wvfikj fr kerttėjusį Surgailą.

Į Gfedra ir Marytė, palikę Svtožią kapą, SU pri
slėgta nuotaika susėdo į automobilį.

(Bus daugiau i
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TcL: 562-2727 arba 562-272§

Dr. Valentinas Pbopjys

i Lietuviu Pensininky Sąjungos val
dyba rengia kalėdinį pobūvį Sąjungps 
nar-ams gruodžio 20 d., 1:30 vai. p.p., 
Šaulių namuose, su programa ir vai
šėmis. Visi nariai kviečiami dalyvauti.

Vaiayba

DR. PAUL V. DARG1S 
OYTOJAS IK CHIRUKCA. 

Cammynlty klinika 
dir^ktcrii^

ItM S, Weetche<tvrf I1L
VALANDOS; 1—8 darbo dmomū

jfinkžd
pinigus

SUSIRINKIMU

VAKARŲ
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5

tonu Adresu.:
NwjieaM, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL GQ&Jti

GYDYTOJA* Ik CHIRURGĄ*. 

SPECIALYBE: AKIŲ ulGOl 
W W«M IGSrt StrMf 

-raiandoa P*gaJ MMitanną

VIENODA TAKTIKA
Atkelta iš 4 psl.

inž. Nainys jau 1977 metais pro
testuojančius prieš siuntimą jau
nuolių Į gen. Petronio organi
zuojamus propagandos kursus, 
vadina “pageltusia tautos šaka”. 
Išeitų, kad bendradarbiautojai, 
gal kartu ir Nainys, gauna gen. 
Petronio raudonų sulčių, todėl 
jie jau yra “paraudonavusi tau
tos šaka”. “Draugo'5 puslapiuo
se nuolat skaitome, kad tie pro
testuojantieji yra “atplaišos”, 
“vaduotojai”, didvyriai” (kabu
tėse) ir kitais vardais.

Argi nepanaši taktika?

I

garbes ženkliuką —■ tautinių / prez^uiumo p-ximninko.

Prostatos, inkstų ir ilapmnc vie-
1 kų s-gos pirmininku ir Importri-

/■

PERKRAWTYMAJ

CAOUe tttMOS VALANDOJ

— SMite WOPA - 14* AM

Marouetf* Parka.

lt

SKAUSMINGAS PRANEŠI 
MAS IŠ OK. LIETUVOS

SL Petersburg, Fhu 33714 
Tel ( 8132 W-4304

k £ Į &

VI I

tadienio 8-30 vaL rakxra 
VUot Uid<» 9 WCBV stotie

Lrtdimai — Pilna apdraate 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Chat** 
. ir VEA karteles.

j K. tERENAS. Tat 925-EM3

VM*|a — Aldom Dat*w 
Telafj 77B-1543

Dr. LEONAS SE1BUTL 
inkštŲ. pūsles ir 

PROSTATOS CHIRURGU* 
MS* WEST Mr* STREET

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRIST  AS 

KALBA UETUVHKAJ 
MH W. 71*t St TeL 737-514* 

Tikrina aku Pritaiko ikiniw 
ir ''contact lenaer'.

J-mes Madison buvo

(MFkraurtyBMe 
ii įvairly atatva^u 

ANTANAS VILIMAS 
į TaL 374-lttŽ arte Ž7M9M

LLNKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ 

visiems draugams ir kostumeriams linki 
' - „ T - J
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A. LAURAITIS

L . OBte ttete* 77S-2SM.
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JEAN VANCE ir GEORGE SUKINI

Aikštes automobiliams pastatyti
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TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYT)

j 
t

Pranešu, ginrinėns^ir gaišta
miems. kad š. m. lapkričio mėn. 
18 d. mirė a. a. Rastenis Anta
nas, 25 metus Sibire išvargintas, 
bado, šalčio, fizinės ir dvasinės 

į kančios.
A. a. Rastenis, Antanas Lie

tuvoje buvo. Lietuviu verslmin-

Iškilmingai palaidotas JAV R. Liet. B-nės 
tarybos prezidiumo pirm. dr. V. Plioplys

(Tęsinys) bažnyčioje gedulingų šv. Mišių
,k_. . . , , . .. -o metū. Atvežėme, ir prisegėmePries pradedant valgyti, R. w

LB-nėš vardu pirmininkas Ka- . 
zys Rutkaūskas nuoširdžiai pa
dėkojo laidotuvių dalyviams už 
palydėjimą mūsų brangaus ir 
mylimo dr. Valentinė Plioplis' 
į jo amžiną poilsio vietą. Toliau 
iš ChicagOs atvykusių vardu 
žodį tarti pakvietė Tarybos pTe- 
zidiumo sekretorę Antaniną 
Repšienę, kuriai labai artimai 
.eko su velioniu dirbti.

Pakviestoji žodį tarti kalbėjo 
.abai trumpai, nenorėdama per 
gai užtęsti pietų laiką. Ji pa
letė tik tris klausinius, lieeian- 
ius a įvažiavusius kas atvažia- 

to, ’kodėl ir ką atvežė ? Į šiuris 
Jausimus ji trumpai atsakė: 
i t vyko pi.nas autobusas R. Liet. 
3-nės narių ir prijaučiančių. At
važiavo todėl, kad norėjo iš
reikšti dėkingumą h1 pagarbą 
asmeniui, kurįs mums .vadovavo 
ir vedė tuo kėliu, kuriuo kiek
vienas susipratęs lietuvis turėtų 
eiti ir palydėti Jį j amžino poil
sio rietą.

Ką atvežėme? Atvežėme savo 
maldas kaip prie karėto, taip ir

Exporto akcinės b-vės “Verslas” 
Įkūrėju ir jos direktorium.

A. a. Rastenis, Antanas palai
dotas tėviškės kapinėse (Kirdei
kių bažnytkiemės, Utenos aps.) 
su religinėmis apeigomis, daly-' 
vau j ant miniai žmoni ų, nors ir 
buvo darbo diena.

Dideliame nuliūdime okupuok 
toje Lietuvoje liko žmona Ade
lė, sūnus inž. Kazimieras, duktė 
ekonomistė Danutė ir sesuo Ona 
su šeimomis.

Amerikoje broliai: Vincas su 
šeima ir Juozas, gyv. Hot 
Springs, Arkansas.

Ir kaip tragiška, kad ant mi
rusio brolio krūtinės, sustoju
sios plakti širdies, amžiams už
merktu akiu žiauriausios mirties: 
negalima ant jo kapo užpilti sau 
ją žemės iš gimtosios šalies — 
Lietuvos.

Nuliūdę broliai
Juozai ir V’ncas

7159 Sa. MAPLEWOOD AVI 
CHICAGO, K.

Tietuvos Aidai 
<AŽt ifiAZDilOHYTt

Linksmi kalėdų ir laimingų. Kaūjųjų Ntętų

Ii wns rtotia* 1110 AM txoxa. 
t«4f W. Tirt StreM

Ckiaųr*, IBdnoė ĖŪ6I1 
1m«l 778-*Ž7«

VISIEMS MŪSŲ DRAUGAMS 
IR PAŽĮSTAMIEMS

Donald M. Petkus 
Mr. ir Mrs. Anthony B. Petkus;

Donald A, Petkus

■ i.Ujl !/:: š J '
' Dalyvių tarpe bažnyčioje, kapi
nėse ir salėje matėsi nei keletas 
juodosios rasės asmenų. Atrodo, 
kad tai buvę jo pacientai.

Laike pietų visi trys sūnūs, 
kaip ąžuolai, priėję prie garsia
kalbio išreiškė nuoširdžią padė
ką visiems, kurie dalyvavo šer
menyse, už išreikštas užuojau
tas žodžiu bei raštu, šv. Mišių 
a u aus, prisiųstas gėlių puokštes 
ir vainikus, už Jo įamžinimų 
tautos Fonde, už pa. y dėjimą į 
amžino poilsio vietą ir priden
gusiems Kapinėse jo karstą gy- 
.crflns gėlėmis, sakydami pasku- 
uių ’“Sudiev”.

. Po gedulingų pietų, atsisveiki
nę su šernu ir giminėmis, linkė
dami nepalužu gyvenamo kely
je, ž vai. oO mm. įsvyaome at- 
įdi į Gricagą.

Ginai ntrujiii liko jo žmona, 
Simus — Šaunus, Giedrius ir Li
nas, marčios, vaiKuėiai, brolis, 
oroiio vaikai, pusbrolis ir kiti 
gimmės. 'laip pat ilko liūdinti 
visa nocKivido patriotinė vi
suomenė.

G-c-aašiai Jo liūdi R. L. B-nės 
narui, netexę ilgamečio Tary-

Adi. ar. Vaieucmas rnoplys 
buvo didelis pa melas, drįso pa
šaly d besą į axis ir uz ją ko
von, jis nuroayaavo klysiančių- 
jų Klaidus ir nurouyaavo, Kaip 
jas atiiaisyci. jis buvo tvirto nų- 
s,Si.avymo ir piitieipų žmogus, 
o is oavo sviesi asmexiyoe, nie
kad neužmirš tania.

Mes, R. L. B-nes nariai, dėko
jame jam uz parodymą tikro 
•a.elxo, kutxUo mes turime eiti, 
laikysimės tų pačių principų, 
a.unų, jam vadovaujant, laikė
mės., toliau tęskime jo nebaig1' 
cus darnus. Dxeve, mums padėk!

U 1 au, musų Mielas, tegul bū
na lengva nors svetima, oet sve
tinga x-miex'iAus zemcxe!

spalvų, apie kurį jis yra taip pa- 
sakęst “Vienį reikia atsiminti, 
kad Garbės ženkliukas yra gar
bės. dalykas ir jk nedali būti nė 
parduodamas, nė dovanojamas”.

Atvežėme nėvysfahčių gėlių 
vainiką. Ką taiTėiskia ? Ogi reiš
kia: Tpes sudėjome savo aukas 
’300 dol; sū'mpje jžimžininiui ą.a. 
dr. Vafentifio Plidplio Tautos 
Fonde. Gėxių puokštės ir vaini
kai (kurių liek daug buvo) nu
vys ir bus išmesti, Auka Tautos 
Fondui bus naudojama laisvini
mo reiJcaJams^ir pagalba N epri-. 
klausomai Lietuvai atšistačiufe.

Baigdama savo trumpą žodį, 
Antanina Repšienė R. L. B-nės 
vardįu .pareiškė nuoširdžią užue: 
jautą šeimai, giminėms ir visai 
rtbčkf ordo viSuotaehei, ne teku
siai tokios švtesips asmenybės.
DalyvĮar dar.- buvo paraginti Į r^s> iš mažiausių JAV pieziden- 
auk£įĮTautos Fondui. tų. Jo aiiKSiis — 5 pėdos, 4 in-

Fd friimpos maldės prasidėjo ciiai ir niekad nesvere daugiau 
j goduio. pietūs. Salė pilna žinomų. 1<MJ svaru.

INSURANCE AND REAL ESTATE 
4645 So. Ashland Ave. Chicago, Ill. 

Telef.: LA 3-8775

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų

LINKI SAVO KLIENTAMS
IR DRAUGAMS

ŠT. CASIMIR MEMORIALS, INC.
WILLIAM NELSON, JR., Sav.

3914 WEST Uiti
Vienas blokas nuo Šv. Kazimiero kapiniu 

' (Treki oį ten, kur autobusai sustoja)

Dėl gražesnio, geibesnio paminklo prieinamesne kaina —

Telefonas 233-6335 VASAITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

4348 So. California Avenue

I

i

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis 1729 S. Halsted St

(312) 226-1344 24 Hour Service

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID 4

i f
SENIAUSL4 IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, 11L 60650 
TeL: 652-5245

fRUŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMU ŠERMENINI

Patarėjai ii laidojimo direktoriai:

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAW1CZ

Laidotuvių Direktoriai

2424 West 69th Street

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Dlinois 
Tel. 974-4410

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 6 52-1003
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Susirinkimas įvyko 1983 m. bą ir kontrolės 
gruodžio 16 d. parapijos salėje.

• Pirm. Z. Mik uži.s, prieš pradeda
• mas susirinkimą X vai. vakare, 

pąsveikino dalyvius. 1). Macka 
liūnaitė perskaitė lapkričio IX d. 
sus’rinkimo protokolą. Protoko-

- las puikiai parašytas ir priimtas
- be pataisų.

Valdyba už gerą valdybos na
rių veiklą įteikė žymenius Pel 
rui Martinaičiui ir Alfonsui ši- 
dagiui. Susirinkimo dalyviai žy 
menų įteikimą palydėjo katu 

’ temis.
Pirm. Z. Mikužis padarė trum- 

i pą veiklos pranešimą. Palaiko 
mas artimas kontaktas su admi- 
nistracijos pareigūnais — sen. 
F. Savicku, alderm. F. Brady ir 
Southwest Federation.

Išsiaiškinta 71-moj gatvėj ir 
' Tahnan gtv. mašinų daužymas, 
’ kurių ten neturėtų būti.

Visi ■■džiaugsmingai sutikome 
1 žinią, kad naujasis Chicagos 
policijos vadas, negras, toliau 
paliko J. Corles 8-to dislrikto 
komandieriumi. šią malonią ži
nią pasitikome plojimu. Buvo ir ( 

■keletas paklausimų, į kuriuos 
pirm. Z. Mikužis atsakė.

Pirmininkavimą perėmė J. 
Stonkus ir pranešė, kad bus 

. renkama nauja valdyba ir kon- 
i trolės komisija.
1 Išskyrus D. Mackaliūnaitę, vi-
• si kiti, kurie reguliariai dalyvau
ja valdybos posėdžiuose, sutiko, aiškinus, 7V1. Bražionis patiekė 
” "*1 _'1 ’ - ■ 1 • ’ -j apyskaitą.

gauta $3,618.40 paja- 
banketo išlakiu turėta C

Marquette Parko Lietuvių Namų Savi
ninkų draugijos susirinkimas

komisiją, o jeigu
pritrūktų valdybai narių, su
teikti teise valdybai kooptuoti. 

Kortelių pakėlimu vienbalsiai 
buvo išrinkta vakivba, kontro
lės komisija ir suteikta teisė 
valdybai kooptuoti narių į val-

Valdybos sąstatas: Z. Miku 
žis. .1, Stonkus, J. Skeivys, I’. 
M"-tinaitS, A. Kalelienė, adv. 
C. Kai, .1. Bagdžius, VI. Bražio- 
nis, .1. Jasiūnienė, B. Erčius, A. 
Gudauskas, A. Šidagis, St. Pal- 
'.aba, Ona Ankienė, J. Matukas, 
J. Janušaitis.

Kontrolės komisija: Ig. Pet
rauskas, .1. Budrys, K. Povilaitis.

Susirinkimas išrinktuosius pa
sitiko plojimu, nes tarpusavyje 
gerai sugyveno ir sumaniai 
svarstė iškilusias problemas su 
lietuvių Marquette Parko kolo
nijos išlaikymu.

Advokatas C. Kai, vienas at
kakliausias kovotoji? už šią ko
loniją, priminė, ka<| iškilus vie 
šam reikalui — gelžįkelio prave- 
dimui ar parko įrengimui, mies
to adminislracja gali prieš savi
ninko norą priver
parduoti savo nuosavybę. Iš da
bartinės administracijos galima 
tikėtis visokių netikėtumų.

Tuo klausimai kalbėjo pirm. 
Z. Mikužis, J./Stonkus. Ig. Pet
rauskas, J. Baidžius ir kili.

Kilusiems# neaiškumams išsi-

laikėm; bankuose.
Kadangi metai dar nepasibai

gė, tai tie duomenys truputį pa
sikeis. Po Naujų metų kontrolė 
komisija patikrins atskaitomy
bę, tai po to patieksiu! išsamią 
apyskaitą.

J- Skeivys, skaitąs visą spau
dą, prasitarė, kad ir Naujienoms 
turėjo būti sumokėta už banke
to skelbimą, jeigu Draugui su
mokėjo $25.

•L Bagdžius priminė kai ku
riuos statuto paragrafus, kurie 
keistini. Pirm. Z. Mikužis mano, 
kad alinančiam susirinkimui jau 
spėsime parengti statuto pakei
timą.

Pa m. Z. Mikužis visus pasvei
kino su Kalėdų šventėmis ir pa
linkėjo laimingų Naujų Metų.

Susirinkime dalyvavo 100 as
menų, nežiūrint labai šalto oro. 
Būdinga, kad spaudoje buvo 
pranešimas, kad nariai, įmokėję 
nario mokestį, renkasi į susirin
kimą.

Susirinkimas baigtas 9:30 vai.
G. Janula ant prezidiumo sta

lo parlėjo banketo nuotraukų. 
Kas norėjo, galėjo nusipirkti.

i savininku V

.būti renkami naujai kadencijai. I bar 
i Vienas iš susirinkimo dalyvių Iš 
■pasiūlė rinkti “en block” valdy- m ir,

BUTŲ NUOMAVIMAS
1 MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

* NOTARIATAS • VERTIMAI.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAJCr 
IB IE31AIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS JSSIMOKĖJIMAII 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS lz

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, PrezidenUi

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

RaaK žvni — MmmI, Žam4 — I
ftkAL ■STATI FOR SALI I RAAL 1ST ATI FOt IALB

Yucatane Cancum ir Conzume! 
saloje. Aplankysite gilios seno
vės Maya ir taip pat tropinį re-

Kelionė ištisą savaitę bus to
kia turtinga geriausiu maistu, 
pramogom, muzika, šokiais, me
ni’, taip kad spalvingi prisimini
mai jūsų mintyse niekad neiš
blės.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

INCOME TAX SERVICE
8529 So. Kedzie Ave. — 778-

— Medžiotojų ir žvejų klubas 
“Ešerys” sveikina savo narius ir 
visus geros valios tautiečius su 
Kalėdų šventėmis ir linki lai
mingų 1984 melų, o “Naujienų” 
paramai siunčiame $20.

Valdyba
— Dipl. Teis. MARIJONAS Marquette Parko centre. Nebrangus. 

ŠNAPŠTYS, žmona NIJOLĖ, 
dukrelės VYTĖ ir RŪTA svei
kina savo giminaičius, artimuo-' 
sius, bičiulius, kolegas teisiniu-.

[ kus ir bendraminčius šių didžių.
Visi yra kviečiami dalyvauti švenčių proga ir linki Jiems ir.

Jų šeimoms Tyro Kalėdinio.
Džiaugsmo, o N. 1984-se Metuo-j

SLA ekskursijos reikalais, už-
K. Baukus įsakant vietas ant laivo, jau da-

SLA EKSKURSIJA 
KARIBŲ JUROJE

bar prašome susisiekti — kreip
tis į American Travel Service 

Į Bureau, 9727 South Western 
I Avenue, Chicago, Ill. 60643. Tel. r

rikoje 1984 metais balandžio—* 
April 29 d. rengia 7 (septynių) 
dienų ekskursiją Karibų jūros ■ 
salose.

Ekskursija išplauks iš Miami,'
Floridos, norvegu laivu “Skv-: i->x •• . i • • +T , : . » lėktuvu is bet kurio miesto,ward . Lankysites Meksikos I. 

šioje Susivienijime ek.-kursijo- 
je.

1 Kainuos nuo ?1,175 iki $1,275.
. Į tas kainas įeinė i? susisiekimas

se Daug Sėkmės ir Laimės.

KAM MOKĖTI NUOMĄ?

GERIAU SKOLĄ.

Pajamų bungalow — 1% aukšto mū
rinis. 3 butar. 1 su 2 mieg. Garažas.

2 aukštų mūrinis. Pirmame aukšte 
6 kambariai, 3 niieg. Antrasis aukštas 
padalintas į du butus. Batų siuvėjų 
dirbtuvė rūsyje. Geros pajamos. Lith
uanian Plaza Court (69th St.) ir 
Washtenaw.

ŠIMAITIS REALTY

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI 

Turb, Chicegos miesto leleKxtv 
Dirbu Ir užmiesčiuose, greit, 

ysrxntuotal ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTI! 

4514 S. Tilman Avs, 
TeL 927-3559

t Ledas slidus, žmogaus 
venimas dar slidesnis.

g.

t Pirmasis prezidentas, kurs 
keliavo povandeniniu laivu, bu1 
vo Theodoras Roosveltas. Ke
lionę atliko Oyster Bay, N. Y.

Šv. Kalėdų ir Naujų Metų proga 
sveikiname Naujienų skaitytojus 

ir mūsų Įstaigos rėmėjus.

JUZEFA ŠIMAITIENĖ, SYLVIA KRUMPLIENĖ, ROMA 
į ; MASTIENĖ, IRENA BLINSTRUBIENĖ. VLADAS

ŠIMAITIS, VIKTORAS ŠIMAITIS, PETRAS
LEIPUS, RAIMUNDAS MERKYS, ALGIS REGIS,

DIETER GINTILAS, LUDVIS J. MIRONAS 

ir PAUL J. GALVYDIS.

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St 

Tel: 436-7878

'T'ff'f'HFWllimnri—ąn,M1rn-rfar.  ■ ■ .<

DĖMESIO
62-80 METŲ AMt VAIRUOTOJAI 
Tiktai $126 pusmečiui automobilio 
liability draudimas pensininkams.

Kreiptis: A. LAURAITIS
4651 S. Ashland Aye.# 

Chicago, ML
Tel. 523-8775 arba 523-9191

--'-V ' 11^7

miscellaneous 
{vairūs .Calykil

PUPS ALL BREEDS
A.K.C. “R” & some mixed.

By private breeders. - ■ : 
Taking- Christmas orders now. ' 

395-8967' ;

Dengiame ir taisome visų 
! šių stogus. Už darbą garan

tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
5557 S. Talrr.an Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-171.

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ -
LINKIME VISIEMS LIETUVIAMS ’J

BRIGHTON PARKO LIETUVIŲ MOTERŲ KLUBAS

NELLIE SKINULIS — Pirmininkė 
JULIA RAMANAUSKAS — Vicepirmininkė 
EUGENIJA STRUNG YS — Nutarimų rast. 
BERNICE ŽEMGULĮ S — Finansų sekr. 
ANTOINETTE KALY S — Iždininkė 
PEGGY DOVIDAUSKAS — Kasos globėja 
EUGENIJA STRUNG YS — Korespondentė

REALTY

951 West 63rd St Tel. 436-7878

y»y.s,.v»v.»A

NAUJIENOS APLANKYS KASDIENĄ

Naujai pasirodžiusi 
DR ANTANO RUKŠOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

D

Lietuvių-lenkų santykiai ir kovų pradžia 
Vardynas ir trumpa angliška santrauka

KAINA *— $17. '(Persiuntimui pridėti 51J 
Siųsti čeki:

Naujienos, 1739 S. Halsted St
Chicago, IL 60608

x

Visuomenei ir paskiram asmeniui Naujie
nos dabar yra reikalingesnės, negu bet kada.

Todėl Kalėdų ar Naujų Metų proga Nau
jienų prenumerata yra ideali ir prasminga 
dovana tėvams, vaikams, giminėms, drau
gams, kaimynams, pažįstamiems, seneliams 
ir kitiems.

Naujienos padės Jums išlaikyti giminės ar bičiulių 
' artumą, nežiūrint nuotolių, ir bus ištikimu ryšininku vi- 
j sai išeivijai, kovojančiai už savo krašto laisvę.
PRAŠOM NAUDOTIS PATOGIA UŽSAKYMO FORMA

Siunčiu $45. Prašau siuntinėti Naujienas Chicagoje | 
kaip kalėdinę dovaną metams (pusei metų $24). Kitose

į vietose — $40, pusei metų — $22.
I VARDAS, PAVARDE ........................................................................

NR. IR GATVĖ ...............................................................................

MIESTAS VALST.
ZIP CODE

Siuntėjo Pavardė, Vardas ........ -................ -......... «...

Adresas;

PARDUODU GINTARUS, 350 
gramų ir 12 pnzų. Visi Ginta
rai, atsiusti iš Lietuvos 72-rais 
metais: Dvi Brošės —- Dveji Ga- 

Įlionikai — Viena Apirankė — 
Trieiliai Karoliai. '
Rašyti: A.G. ■ v

4368 Rock .Glen Rd. <. 
Silver Springs,’ NY 145q0

T- \:— ---- :---- ----- I
. Miko.šiĮeikio apsakymų knyga 

“Liucija5’i jau atspausdinta./ |
it 5J ’

Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvfenimą 'nuo XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

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

Ave., Chicago, IL 60629. į

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI i

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruošia ir teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta “Sūduvos” 
išleista knyga su legališkomis 
formomis.

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje.

A; T V ERAS J 

Latodžai tr braagenyMc 
Pirdavinua ir .Taaymaa 
3646 Weet |9th Street 
T»L HfpuMIc 7-1941

------ 1 ;ų ; . - .■

Siuntiniai įr Lietuvą 
ir kitus kraštus>- '

P. NEDAS, 4059 Archer Avenoe,

Chicago,- 11L 60632. Tai. Y A 7-5916
l ’

M. ii M K U S ’ 1
‘ * •

Hefiry Public
INC OME TAX SERVICE

«59 S. Miplrrood, Tet 254-7456 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokie blankai

Homeowners insurance
Good service/Good price 

F. Zipolia, Agent 
3208’A W. 95th St

Everg. Park, 111. A
• Mft

60642 - 424-8654
Art iMtf

loiwavef 
k */

Advokatai
I GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: Kasdien: nno 
fi raL ryto iki R vaL vakaro.

Šeštai: cuo B vaL r. iki 12 vaL d.
Ii pagal susitarimą.

f Tel 776-5162
1649 West 63rd Street

Chicago, DL 60629
^...i * R lin hm...

ADVOKATŲ DRAUGIJA
V. BYLAITIS 

ir V. BRIZGYS
Darbo valandoc

Nuo 9 ryto Iki 5 vai. popiet.
I Šeštadieniais pagal susitarimą.

•606 S. Kodzlo Ava.
Chicago, [R. 60429

} TeL: 778-8000
i

pnunn JAV TAUPYMO «ONU9

6 — Naujienos, Chicago, 8, III. Wednesday, December 21, 1983


