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Patraukė teisman buvusį Argentinos
/ prezidentą Reynaldo Bignone

BIGNONE PERDAVĖ VALDŽIĄ CIVILIAMS, TODĖL
■ VYRIAUSYBĖ JO NETRAUKS Į TEISMĄ 

^TtUENOS AIRES, Argentina, ro mokyklos direktorius. Tenka 
— Antradienį Argentinos teisė
jas patraukė teisman buvusį 
prezidentą Reynaldo Bignone už 
dviejų jaunų komunistų dingi
mą. Argentinos parlamentas pri-

laukti, ar dabartinė vyriausybė 
maty S reikalo šią bylą nutrauk
ti, nes prez. Alfonsin pasižadėjo 
buvusio prezidento" neliesti.

pažino naujo prezidento Radi BOLIVIJOJE ŽUVO
Alfonsįn paskelbtą nuostatą,- sfptvvt
kuris sako, kad paskutinioji ka
rių chunta nebus traukiama 
teisman, nes ji įvykdė paskutinį i^įesįyje, pačioje netuftrngiau; 
karininkų nutarimą perduoti s;ojg apylinkėje ir mėtė žmo- 
vyriausybę civiliams.. f nėms atsišaukimus.

Kai tiktai buvo prisaikdintas ( Lėktuvas lengvai sukinėjosi 
prezidentas Alfonsin, prez. Big- po priemiesčius, bet
none tuojau pam perdavė krašito ^aj^ priartėjo prie neturtingųjų 
prezidentūrą. Buvęs prezidentas rajpnQ, pradėjo kristi žemyn ir 
Bignone, Argentinos aronijosįajęguaj nepajėgė lėktuvo išties- 
generolas, nutarė niekur užsie-. ir pakitti LatuVas palietė du 
n km nevažiuoti, ^ nes tikėjosi, ;ftanrUsužsidegt ;.ir gaiutinai 
kad jis nebus teisiamas, ■ j krito;' žemėje suteaiškindamas 

.Bet atsirado advokatas, kuris du; buvusius berniukus. Žuvo ir 
panoro buvusiam prezidentui «--7isi ^nki lėktuve buvę žmonės, 
kelti bylą. Advokates nuėjo pas • Nukrito Cessna 310/ Jis suki- 
fedęralinį teisėją CamoS Oliveri jabai žemai ir nepajėgė
ir įtraukė teisnąaRtmyušį pre- ats}gauH; Vienas'žuvusių ber- 
zidentą Bignone. 1976 nįetais . buvo O metų, i-o antrasis 
Bignone buvo' Karo mokyklbs*/buVQ <2 metą ’T"
direktorius, Į mokyklą buvo pa- 
siųsti, du jaunuoliai — Lųisį .
Steimbag ij. ^ŪK'Ąreia. Jie ™ du.;WS«len>° ' ■ 
buvo kpn^ni^ąi. ĮVl^kyklon jie-1 -l^azO/C 
du nėbuvbčprii.mti dSlfeaio par- . L; r . - " .. .. linguosiąs: ž^c^^mryb^'

syti savo ekorioniž^.būklę.

SEPTYNI ŽMONĖS
LA PAZ..— Praeitą antradie

nį lėktuvas skraidė La Paz prie-

NEPRIPAŽĮSTA PRINCESEI 
ANTRŲ VEDYBIŲ

ROMA, Italija. — Vat 
nepripažįsta Monako princesės 
Carolines antrų ved j bu.

Princesė 1979 metais buvo iš
tekėjusi už luiLingo prancūzo 

I Filip Junot. Turtuolis gerai šo
ko, turėjo pinigų ir susimokė. 
Ji manė, kad galės su savo vyru 
gyventi iki mirties, bet vėl.au 
paaiškėjo, kad po dvejų me’.ų 
vienas ki’.o negalėjo pakęsti.
Jiedu išsiskyrė.

Monake- karaliaus šeima pa
skelbė, kad sausio mėnesį prin
cesė bus 27 melų, bet dar šiais 
melais, gruodžio 29 dieną, nori 
ištekėti.

šį kartą princesė Caroline pa
sirinko Lalą Siefaso Casiraghi. 
Jis taip pat yra turtingas biz- 
nierius. .. ..

Jaunosios tėvas kreipėsi į Va- i 
tikaną, kad leistų princesei susi-' 
tuokti katalikų bažnyčioj. Teko | 
kreiptis.net j pati popiežių, bet! 
popiežiuką įsakė. kad ji gaus lei- Į 
dimą katalikų bažnyčioje, jeigu ' 
išsituoks su pirmuoju vyru. Pa- • 
sirodo, jog. tai ne toks lengvas t

JAV MARINAI TURĖS PADĖTI
K( )NTR< >LIU ()Tl PLATESNIU S

WASHINGTON, D.C. — Ne
: rusų kontroliuojamos rad'Jo • 

stotys ir televizijos kanalai skel-'ki generolu Kelley, 
bia, kad Amerikos marinai iš 
Beiruto bus išvežti į greta sto- slėpė, 
vinčius JAV karo laivus. Dalis 
amerikiečių spaudos taip pat 
tvirtina, kad marinai, negalė
dami apsiginti nuo mirti pasiry
žusių šijitų bei drūžų, planuoja 
pasitraukti iš Beiruto ir apsi
stoti atplaukusiuose Amerikos 
karo laivuose.

Tc I

Prezidentas Ronald Reaganas pareiškė, kad Amerikos ma
rinai nesitrauks iš Libano, kol jie neatliks .savo misijos, : 

o atlikę misiją — paskubo.mis važiuos namo.

dyti, kodėl tos vestuvės turėjo 
Pasakojama, kad lėktuve Du- būti panaikintos. Be to, tai kai

nuotų pinigo. Princesė tiek už- 
Ls mo Į pyko^ikad nutarė gruodžio 29 d; 
į^ur-J^ušitūokti ’civiliniai.

ak- Prezide

lipių . jsftįkiiūmų;'-ž^įė^ik'ūs tie 
du -'j

. • . Tvirtiną, kad Rignone J
■ / . ;' n esakė teisybės.
Advokatas - neturi Įrodymų, į

kad ;tiė riū jaunuoliai buvo nu- i eiamejuostinės centre sudegė di- 
žtidyli, tik žino, kad jie keisto- • Hek' šokių salė, įrengta pastato 
rniš/apMi&yljėmiš dingo. Jis kai- ■ rūsyje. Kilo- gaisras ir žuvo 79 
tina.' mokyklos direktorių, kad .iauni šokėjai ir muzikai.
nepasakęs ’ teisyloėš;..'kai ‘buvo;. PoUei-j a antradienį suėmė ke- 
teirautasi apię i jąHikirr < \ .... ._
mokykloje atsiradušius' „aunuo- prižiūrėtoją.
liūs galėjo išvesti kiti kariai, bet 
advokatas' mano, kad .gen. Rig-; 
none turėjęs apie tai žinoti, ta-1 
eiaū jis tada pasakęs^ kad nieko I 
nežinąs.

ŠOKIUOS ALĖS SAVININKAI 
EIS TEISMAN

f MADRIDAS,' Ispani j a. — Pia-

. —■ Trečiadieni aukso uncija 
kainavo ,$372. .

aiškintis teisme,. kodėl niekas 
neatrakino šokiu salės durų, kai 
salėje kilo gaisras ir atsirado la
bai daug dūmų. Buvo atdaros 
tik vienos mažos durelės, o ki-

RUSAI ATIDAVĖ JAPONAMS 
■NUMUŠTO LĖKTUVO LAUŽĄ

SOVIETU LAKŪNAS NUMUŠĖ LĖKTUVĄ SACHALINO j 
ERDVĖJE. BET JIS ĮKRITO Į JAPONUOS JŪRĄ

NEVELSK. Rusija. — Sacha- ~ 
lino salos gale esančiame Ne-.

įvelsko uoste Sovietų, pareigūnai
antradienį atidavė japonams

’ rugsėjo 1 dienos naktį numušto
t P. Korėjos lėktuvo laužo dalis.
i Pietų Korėjos lėktuvas buvo
nušautas Sacralino salos erdvėje.

Prezidentas Reaganas pareiš
kė, kad visos tos pasakos apie 
marinų iškėlimą iš Beiruto ne- 

• turi jokio pagrindo. Marinai nu
vyko į Beirutą misijai atlikti. 
Jie turi' padėti libaniečiams at
šaukti visas svetimas ginkluotas 
pajėgas- iš Libano teritorijos. 
Dabar jų misija dar praplėsta.’ 
Marinai turi padėti Libano ka
riams perimti, vis platesnių šiau
rės Libano sričių. Marinai iš Li
bano nesitrauks. Jie pasiliks Li
bane ir ginsis-, jeigu kurios nors 

’karo jėgos marinus puls. Mari-" 
nams įsakyta gintis.

Amerikos karo laivai* padės 
■-marinainš:>gintis,' jeigu niarinai

PREZIDENTAS PASITIKI MARINŲ " 
VIRŠININKU GEN. PAUL KELLEY

LIBANO KARLAMS 
LIBANO PLOTUS 
išsprogdino.

Prezidentas pilniausiai pasiti- 
nes nuo 

Kongreso komiteto jis nieko ne
atsakinėju į visus 

Kongreso komiteto narių pa
klausimus. Jokių informaciją 
nuo komiteto narių jis neslėpė. 
Be to, pas prezidentas yra in
formuotas apie marinų padėlį 
Libane. Prezidentas gauna ži
nias iš įvairių šaltinių. Generolo 
Kelley informacijos taip pat gu
li ant jo stalo.

Prezidentas buvo užklaustas, ’ 
ar jis imsis priemonių prieš ka
rius, nesirūpinusius marinų sau
gumu, kaip Kongreso komitetas 
yra nurodęs. Prezidentas paaiš
kino, kad jis į šį klausimą neat
sakysiąs, kol krašto apsaugos 
sekretorius Gaspar Weinberger 
neturės progos atidžiai peržiū
rėti Kongreso komiteto paruoš
to nutarimo.

__ —. Keli, šimtai Grenados uni- 
vėfstteto -studentų New -York 
Times laikraštyje įdėjo protestą 
prieš JAV karių intervenciją Į 
Grenadą, bet nieko nesakė -.."ie

buvo užrakytos. Nei prižiūrėto-
Karo turis šokių salės savininkus ■ ir jas. nei salės savininkai kitų du- 

Vrsi penki turės rų nea įrakino.

nutarimą, perdavė
naujai išrinktam

jis traukia teisman generolą R.1 
Bignone ir paskirs dieną bylai . 
nagrinėti. į

Ne tik prez. Bignone, bet ir , 
generolas Cristiąno Nicolaides, ' 
pildydami aukštų Argentinos 
karininkų 
vyriausybę
prezidentui. Jiedu buvo įsitiki
nę, kad nauja vyriausybė ne
trauks jų teisman. Teisėjas Oli
veri pa traukė buvusį preziden
tą teisman. Oliveri yra civilinis 
teisėjas ir jis į bylą neįtrauks 
laikotarpio, kada Bignone ėjo 
krašto prezidento pareigas. Teis
mas lies nusižengimus prieš pi
lietines teises, kada jis buvo Ka-

KALĖM DORELIS
Gruodžio 22: Anastazija, Ze

nonas, Odinas, Gedvydą, šautis, 
Kilmė.

Saulė teka 7:14, leidžiasi 4:23.
Ori! n® toks šiltas, sntfA.

&
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Valentinas Dariaus-Girėno mokyklos pa
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liūtų netiietai užklupti.ir patys j buvusio premjero ir ministers 
nepajėgiantmųŠft priešo.-.

Be to, pūez. Reaganas pareiš
kė pilniausią.pasitikėjimą gene
rolu PaųJEeĮley/ęlabartihiu ma-- 
rinų kairėt Yądtl: Jis lAryo. nųvy<- 
kęs į I4b^iž;'Iųbya.u po ''mariną. 

;štabo išj^H?dmimo.’ Jis larės: 
su Libaj^-r bii^sfeis marinų va
dais apiė^nelik&fą šijitų teroris: 
tų užpu'dlim^,. Amerikiečių žval
gyba nebuvo' tiksliai informuota. 
Ji nežinojo, ^ad į Rytų Beiruto 
pašlaites'-- bužo įsikūrę . -musul- 

, monai šijitai. kurių, -vienas 
i sunkvežimiu įsiveržė iki aero- 
Į dromo srityje buvusio štabo ir ropoję.

nužudvma

—--'Grenados vyriausybė ruo
šia 'teismą buvusiam gynyboj 
ministerial Austin už buvusio 
premjero, nužudymą.

JAV GALI IŠEITI IŠ 
JUNGTINIŲ TAUTŲ

NEW YORK. N;Y. — Ameri
kos ambasadorė J. Kirkpatrick 
pareiškė, kad JAV labai paten
kintos Jungtinėmis Tautomis:

Praeitais metais Kuba pasiū
lė, kad Jungtinės Tautos ap-

> 4^ IIUOCIU Idu L 7UVI UlilAU OCA V 1 v < > 9

tos penkios atsarginės duryrs j,s jau įRrįf0 j Japonų jūrą.

T.TT . . svarstytu Puerto Riko padėtį.JAV narai iesxo]o numušto lėk- . . , ta-tt"[Jeigu Puerto Rikas tapo JAV 
kolonija, tai reikėtų ji išmesti 
iš Jungtinių Tautų. Klausimas t 
buvo iš pagrindų išnagrinėtas, Į 
nustatyta, kad dauguma Puerto j 
Riko gyventojų nustato tos sa-Į 
los likimą, o kitos šalys neturi 
kodėl Puerto Rikui d’ktuoti, ką 

i daryti. Po to Kuba jau nekėlė 
daugiau šio klausimo Jungtinė-j 
se Tautose.

Sovietų Sąjungos, japonų ir

į dėžes, pasikvietė 
jiems atidavė.

dėžėse japonai gavo 
lėktuvo dalis. Nesu-

. tuvo “juodųjų dėžių", bet jų ne
galėjo surasti. Matyt, kad Sovie- 

. tų jūreiviai surado didesnes lėk- 
i tuvo dalis ir pajėgė išvilkti į 
i vandens paviršių. Rusai sudėjo 
rastas dalis 
japonus ir 

Į Penkiose 

i 73 įvairias
rasta nė viena svarbesnė dalis.

I Dėžėse pristatyta 7 gabalai 
i įvairių drabužių, dvi knygos ir 
: dalis langinės.

Rusai nieko nepasakė, ar jie 
( rado dvi “juodąsias dėžes’’, ku- 
i riose buvo įrašyta lėktuvo eiga 
i ir kapitono įsakymai.

Panelė Danguolė
rodoj rodo josios pagamintais šiaudinukais papuoštą eglutę.

(AI Vaitis nuotrauka)

į MOZAMBIKAS NORI TAIKOS 
SU PIETŲ AFRIKA

JOHANNESBURG, P. Afrika. 
,— Mozambiko ir Pietų Afrikos 
atstovai susitiko Svazilande, 
kad galėtų susitarti dėl geresnių 
abiejų valstybių santykių.

Mozambiko atstovai norėtų, 
kad pasibaigtų nesusipratimai 

'tarp abiejų valstybių ir jos ga
lėtų taikiai sugyventi. Pietų Af
rikos atstovas pareiškė, jog tai 
būtų labai lengva pasiekti, jeigu 
Mozambikas sustaMytų pasieny 
einančius jaunų žmonių prati
mus ir įsiveržimus j P. Afriką. 

’ Pietų Afrika niekad nesikėsino 
į Mozambiką. Įsiverždavo tiktai 

j komunistinių partizanų naikin- 
Iti, bet netrukus ir vėl pasitrauk-

Ambasadorė Kirkpatrick pa-j 
reiškė, kad, bendrai paėmus, ji 
patenkinta Jungtinėmis Tauto
mis, nes iki šiol jose galima ap
tarti ir išspręsti daugelį klau
simų.

Tik dabar keliamas balsės 
apie JAV išstojimą iš JT' švieti- : 
mo, mokslo ir kultūros įstaigos. 
JAV atsakingi žmonės mano, 
kad iš šios įstaigos reikia iš
stoti. nes jeje keliami klausimai 
yra priešingi JAV-ėms.

Jeigu JAV išstotų iš vadina- J 
mos UNESCO, tai atsilieptų į 
tarptautinius reikalus. UNESCA>: 
nori, kad JAV duotų pinigus 
tarptautinei organizacijai, o vė
liau tie pinigai būtų naudojahii 
sovietinei propagandai.

davo. Jeigu ir pasienio Mozam
biko agentai pabalins partiza-, 
nūs, tai P. Afrika niekad jų ne-J 
lies, o laikui bėgant bandys pra-' 
dėti prekybą su Mozambiku. 
Atrodo, kad abi valstybės su
sitars, i

—. Diplomai ai praneša, kad-J. 
iAnriropbvas neišlaikys ilgia i 
dvejų^inetų. Jį kamuoja vidu
rių vėžys.

— Sovietų valdovų tarpe kil.j 
aštrios diskusijos dėl Amerikos 
atominiu raketų Vakaru Eu- c.
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Amerikos karo laivai naikina rusų priešlėktuvines 
patrankąs Beiruto apylinkėse ir Bekos slėnyje.
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JAV R. Lietuvių Bendruomenės Tarybos 
narių ir atstovų suvažiavimo 

pareiškimas '
(Suvažiavimas įvyko 198.3-NJI-10 d. L Tautiniuose Namuose) 

Nežiūrint išeivijos noro sulaukti savitarpio erzelio pa
baigos, esama būklė neduoda tam jokių vilčių: fronti- , 
ninku vadovybė ir toliau ragina savo narius griauti bend- I 
rą išeivijos veiklą bei gerinti pozicijas tai veiklai perimti 
i savo rankas.

“JAV ir Kanados LFB Išvados”, paskelbtos Drauge 
1983.XI.16, aiškiau kaip bet kada rodo, kad VLIKas ir 
ALTas frontininkams būtų geros “institucijos”, jeigu jos 
būtų jų žinioje ir vykdytų jų politiką. Tačiau, negalėdami 
tų “institucijų” perimti, jie ir toliau ragina PLB veržtis 
į politinę veiklą bei dublikuoti VLIKo ir ALTo darbus, 
žadėdami LB-nei visokeriopą pagalbą.

An'kstyvesniame frontininkų susibėgime dr. K. Amb- 
rozaitis, turėjęs duoti “Lietuvos laisvinimo problemų re
ceptus”, prisipažino, kad “Nėra išminčiaus, kuris pra
matytų ką pasiūlyti ateičiai”. Ir tikrai, jų tarpe išminčių 
iki šiol neatsirado ką nors teigiama pasiūlyti. Nežiūrint 
to, Frontininkų tarybos pirmininkas ir jų atstovas VLIKe 
Algis Raulinaitis tvirtino, kad “VL1 Kas pozityviu darbu 
neatliko” ir “šiame laikotarpyje VLIKo darbai liko ne
žinomi”. Ir tain, kitų išminties nepripažindami, o savo
sios neturėdami, frontininkaiJ’Įjasišamdė Lietuvos vada
vimui komercine “instituciją”,1, tuo viešai parodydami 
pilnutinį savo idėjų, bankrotą. .

Dabar Jie ragina VLIKą tartis su LB “kaip-lygus 
su lygiu”, visai nutylėdami pagrindines nesantaikos prie- 
žastsi, kurias tik jie yra sukėlę. Nereikia pranašo pa 
sakyti, kad iš tų pasitarimų nebus naudos, jei frontinin
kai nepažabos savo užmačių: 1. per LB diktuoti visa’ 
išeivijai, 2. griauti gyvenimo.išbandytas išeivių organi
zacijas bei darbo pasidalinimą, ir 3. viena koja būdam' 
VLIKe, kitą koją kelti pas išdaviką PetronĮ.

Gal pirmąją pamoką jie gavo praeitą vasarą. Ka- 
manto rankos ištiesimas VLIKo pirmininkui buvo mo
mento iššauktas gestas apsaugoti PLB nuo subyrėjimo 
nes suvažiavę kitų kraštų LB atstovai per daug aiškiai 
pasisakė už VLIKo rėmimą.

Frontininkų neskelbiamos, bet vykdomos griovimo 
politikos gyvenimai i iššaukta RLB-nė pirmoji tarė:

1. su okupantu negali būti bendradarbiavimo, bet tik 
kova už tautos laisvę,

2. VLIKo ir ALTo griovimas yra talka okupantui
3. bendroji išeivijos veikla turi remtis visų sutarimu 

ir dalyvavimu, o ne saujelės frontininkų diktatu, 
išmintingas darbų pasidalinimas yra sėkmingos 
veiklos pagrindas,
LB-nė buvo Įkurta stiprinti, bet ne griauti išeivi
jos organizacijas — išeivių lietuvybės pagrindą 
senosios išeivijos atstūmimas ir “nurašymas” yrr 
nedovanotina klaida. Jos sugrąžinimui negailėtin? 
jokių pastangų, įskaitant ir LB-nės perorganiza
vimą federaciniu pagrindu.

7. pasišovusi per LB-nę “valdyti” visą išeiviją, fron
tininkų grupė sukėlė vidaus nesantaiką, atbaidan
čią jaunimą nuo bet kokios veiklos ir tuo marin 
dama, bet ne palaikydama išeirijos lietuvybę.

Netcnk" abejoti, kad su laiku sąmoningoji išeivijoj 
daugum . k lip ir taupos istorija, šią separatistinę, dikta
torišką Iron Įninku veiklą pasmerks kaip nepaprastai 
žalingą ne tik išeivijai, bet ir visai lietuvių tautai.

gyvenanti Kenošoje, Wise., priklau-AėPes&J Balčiūnienė, 
sami Moterų Gildijai, liaudies parodoje aiškina žmonėms 
apie įietuv.ų gaminamas švenčių lėles. (Al Valtis nuotr.)

JAV R. LB-nės tarybos narių ir atstovų 
suvažiavimą sveikino Lietuvos gen. kon
sule, BALFo direktorė, polit. veiksniai
JAV R.' LB Tarybos narių — kė viltį, kad naujai išrinktas 

rdstovų suvažiavimas įvyko 1983. JAV LB. Krašto, valdybos pirm. 
ill.10 d.., L, Tautiniuose namuo. 
e Chicagoje.

S.ųyąžiąylmąs atidaryta* su- 
Jcdcrtis...Amerikos ir Lietuvos 
įimnils, vadovaujant daininin

kei Al, Buntinaitei ir akompa- 
■uiGjant rmizikei Nijolei Kups- 
ai«n.

o.

6.

Kan. V. Zaka.atiskas suKalbė- 
o kūrybinę giliai patriotinę 
naldą. Jis pravedė ir mirusių

jų pageibimą. pasimeldė už dr. 
7. Plicplio Tarybos prezidiu- 
no pirmininko sielą, kuris prieš 

pat suvažiavimą mirė gruodžio 
rėn. 8 d, Rockfordo ligoninėje, 
jiipronkųna. pirmin’nko mirtis 
cik suvaž'avimo išvakarėse skau 
Ižiai pritrenkė organizacijos na. 
ius. bęt tepka pastebėti. jog nie- 
.as nepasimetė: atidavė kas pri. 
dališp įnirusiems ir ramiai, susi
taupę vykdė suvažiavimo pro
gramą.
Suvnz tivr'ia ere kino:

Dr. K. šidl.u-.kas — ALTos 
l'-i ininirka , pn^isikė prieš teis- 
n ų kėlimą ir jų vedimą Ame 
r kės valdžias teis nuošė. Pareiš-

*

I

dv. A. Butkus sutvarkys “su
makaluotus” L. B-nės reikalus 
ko- jis ir palinkėjo.

VLIKo vardu •— tarė sveiki
nimo žodi ekonomistas Ig. Pe- 
-rauskas. jis linkėjo ‘drąsiai tęs- 
ii kovą už Lietuvos laisvę,

L.K. Demokratų Sąjungos var. 
du — J. Jokubka, jis pasisakė 
prieš LB-nės vadų vedamą ben
dradarbiavimo l»olitika su Lie
tuvos okupanto pasiuntiniais, 
pasipiktinančiai pasisakė prieš 
mokyklos vaikų siuntimą į ok 
Lietuvos pionierių stovyklą, stu
dentų verbavimą Jų siuntimą į 
Vilniaus Kapsuko universitetą 
stud j uoli Markso teori jų. Pa
linkėjo R. L. B-nei kaip stovė
jus, stipriai stovėti, budėti de
mokratijos ir tautos reikalu sar
gyboje.

A. Kučys. Varpo redaktorius, 
varpininkų vardu, jis savo svei
kinimo kalboj pareiškė pasipik
tinimą. kad V. Vokietijos L. B 
nariai jau išdrįso net ir vi 
pasveikinti ok. Lietuvos Tėvi? 
kės draugiją, S. Rusijos revo
liucijos šventės proga!? (Kaip 
žinoma, ši draugija leidžia ko 
monistinės propogaiidos laikraš
tuką. Gimtasis Kraštas). Kvietė 
R. LB-nę ir ateityje prieš šito
kiu* neleistinus ir neatleistinus 
•eiškinius kovoti.

Aug. Paškc>ni$ — Štuthofe 
<oncenlracijos kalinių draugijos 
\ardu, jis palinkėjo, kaip vedus 
vesti neatlaidžią kovą prieš oku
pantą, už Lietuvos laisvę.

Euf. Mikužiūtė. žinoma 
veikėja. *veikino 313 kuopos var
du. Kvietė kovoti prieš S. Rusi 
jos pastangas pavergti visą pa- 
srtuh. •

B. Kemežaitė. redaktorė žur. 
nalo — Tautos Gyvybė, ji pa- 
-kelbė liūtinio sąmoningume 
mintis

A Marma — Spaudos klubu 
vardu, jis pasfeakg prieš fron-

tininkų vedamą mele propagan
dą. atkreiptą prieš išeivijos po
litinius veiksnius.

J. Balčiūnas — Lietuvos At
gimimo Sąjūdžio vardu, jis svei
kino B-nę, kaip ištikimą išeivi
jos politinių veiksnių ALTos ir 
VLIKo gynėją, kvietė nepalūžti

L. B-nės
L. B-nės
su važi a vi-

St. Tikuiš’s — Rockfordc apy- 
I nkė?- vardu, jis drauge įteikė 
ir čekį. $300 vertės.

A. Juškevičius. R. 
pirmūnas, vienas R. 
steigėjų, pasveikino
mą ir perdavė savo idėjos drau
go Broniaus Strikaičio atsiųstą 
čekį penkių šimtų dolerių ver
tės. skirtą R. L. B-nės kultūri
nei veiklai vystyti. į spėjo, su va-

pranešimą Marquette parko apy
linkės. Jis užsiminęs apie L. B. 
vadų iškeltą ir vedamą bylą* 
prieš R. L. B-nę, pasakė: ‘'Nu
teistieji nežino, kad jie yra nu

teisti. “Mat, jo vadovaujama apy 
tinke iki šiol nėra gavusi jokio 
oficialaus rašto — valdžios teis
mo sprendimo. Cicero apylin
kės — Ap. Skopas, jis padaręs 
veiklos pranešimą įteikė cent
rui apylinkės skirtą čekį, $1,890 
vertės. East Chicagos — K Ciu-, 
rinskas, jis pasakė, kad jo apy
linke apjungia gana plačios, net 
kelių dešimtų mylių apimties— 
radiuso gyvenančius lietuvius, 
siekia, apima net ir Union Pier. 
Rockfordo apylinkės — St. Ti
ku išis, jis įteikė ir $300 čeki cen.

žiavimą. kad bet koks susitąiky- j įrui- Et. Petersburg© apylinkė 
mas su L. B-nės vadais būtų tik savo pranešimą atsiuntė raštu,
savižudybė— savanoriška likvi
dacija. nes jie niekad neatsisa
kys savo politinės ideologijos, 
kuri yra diametraliai skirtinga 
mūsų Bendriiotnenės įsitikini
mui ir vedamai linijai. KVietė 
tvirtai žengti pasirinktu takti
nės ištikimybės ir demokratinio 
principo keliu. ' ; ' •

Si’ė/ki.'inn-.-t raštu

Sveikinimus raštu atsiuntė:/L. 
G. konsule J. DaužVardienė, M.

i Rudienė — BALFo pirmiųirlkė, 
V. Mažeika — Tauti neš Sąjun
gos piimininkas, A.. Jonaitis — 
LKV Sąjungos Rampyė. ąentro 
valdybes vardu, .dr. Br_ Motu
ziene — Cicero ALTo skyt: var
du. Raštu gautus svėikuu’Bius 
pei skaitė genr. sekretorė A; Rep
šienė. ' ■ ■ . • .

Praeito suvažiavimo -protoko
lą, plačios apimties ir tiksliai pa
rašytą perskaitė sekr. L. Dubaus 
kienė, suvažiavimas jai pareiškė 
padėką.

Inž. K. Rutkauskas skaitė- pa
skaitą. pateikė dabarties politi
nių Įvykių komentarus. Komu 
nizmą pavadino laisvės vėžiu. 
Apgailestavo, kad kai kurie JAV 
naivūs politikieriai, vyskupai ii 
Sažnyčm sąjunga žengia drau
ge su Rusijos komunistais, ve
lia politiką: "Geriau raudonas, 
nei kad hivonas’’, visai neboda
mi. kokias kančias kenčia pa
vergtieji. kaip kad ok. Lietuvos, 
žmonės, kunigai. Akcentavo, kac 
R. L. B-nė teisingai pakėlė bal
są prieš Maskvos melo propa 
gandą ir prieš savuosius politi
nius pasimetėlius. Paskleidė 
stiprią Lietuvos laisvės viltį.
Centro valdybos -pirmininko ii 

centru padaliniu veiklos 
pranešimai

Dr. V. Dargis, centro valdy- 
c/O' pirmininkas pateikė žinių 
tpie konkrečią c. v. veikią: kiek. 
įdaryta posėdžių, kas svarsty- 
, kas nuveikta. Inž. St. Du^ 
uskas — Chicagos apygardos, 

pirmininkas pasakė, kad apy
garda leidžia la’kraštėlį — Lie
tuvių Bendruomenės Baisas ir 
šleidžia keturis numerius per 
melus, šiame spaudos orgaiie 
skleidžiama R. L. B-nės idėją, 
pateikiama žinių apie veikią. Gi
liamos ALTos ir VLIKo pozici
jos prieš jų griovėjus. Laikraš- 
.ėlis yra plačiai platinamas, yra 
uunčiamas net 
Anglijos, Pietų 
iados ir kitų vietovių. likto
riams. Pasiūlė 
aidimą Ik rimti centrui ir jį pa- 
Lryti visos R, L. -B-nės ofkūjo. 
m, (GAla*-k8d 
.'užiavmGs nutarimo,
ad t«Ks centro >aklybai jį pd-i 
daryti). ' ?' ’ • į

Petrauskas paciilrė veiklos 2

Kultūros tarybos veiklos 
pranešimas

Kultūros tarybos veiklos pra
nešimą padarė pirm. Z. Juške
vičienė. Kult, taryba rengia mi_ 
nėjimus, leidžia leidinius, jau iš
leido — išplatino tris. Paskelbė 
— pravedė Novelės konkursą, 
Jaunimo rašinio konkursą ir t. t. 
Akcentavo, kad Kult, taryba yra 
tiesioginis Centro valdybos pa
dalinys skirtas grynai kultūri
nei veiklai vystyti. Išvardino 
oficialius Kult, tarybos narius, 
darbuotojus ir jos talkininkus, 
kurie visi '.drauge pasišventusiai 
vykdo organizacijos tiesioginius 
uždavinius. Nurodė Kult, tary
bos ateities veiklos gaires.

Visų sričių ir padalinių pada
rytus pranešimus suvažiavimas 
priėmė ir užgyrė.

Inž. D. Adomaitis, reoliūcįjų 
komisijos pirmininkas pateikė 

’ suredaguotą suvažiavimo pa
reiškimą, kurį suvažiavunąs pri
ėmė ir pasiūlė nedelsiant jį pa
teikti spaudai.

Centro orgpiĄų rinkimai — 
t slapti': demokratiški '

Centro organų rinkiniąž.^a- 
į vesti slaptu, demokratišku balsa^, 
vimu. Išrinkta:'•<T4.ry30os prezi-

T-r

ir Australijos, 
Amerikos, Ka-

sic laikraštėlis

pasirašytą pirm. M. Karaičio ir 
sekretoriaus Vidučio, .ši apylin- 

. kė.'šayo finansię duoklę yra pri- 
šijuritusi centrui anksčiau.
•.Veikios pranešimai parodė, pa- 

j liudijo, ką ir kaip veikia orga
nizacijos centriniai organai ir 
apylinkės.- Apylinkė, tai pagrin
dinė, organiacįjos celė, jei ji yra 
darbšti, gerai veikia, tai ir orga
nizacija skaitosi veikli. Apylin
kė-rengia: minėjimus, išvykas; 
organizaciniu ryšiu jungia vie- dįumas, Centro valdyba, kontro- 
tos . lietuvius ir juos pajungia 
tautinei veiklai. Aplinkės finan
siškai stipriai remia lietuvišką 
spaudą. Radijo valandėles, aukc 
'ja. Tautos fondui, ALTai, BAL- 
'Fui,.-parapijai. Aukos liudija,

apylinkės veikia, uždirba 
pinigo, tad ir tu.ri iš ko aukoti.

Fhiąnsinio vajaus pranešimą 
padraė, vajaus pirmininkas, K. 
Čtųrinskas pasakė, yra sutel
kęs apie $10,000, apylinkių pir
mininkai ir nariai padėkojo, ir. 
pinigus Įnešęs į centro vald. ka- 
■ą. Iždo apyskaitą skaičiais pa
teikė iždininkė, Al. Kačinskienė.- 
ji konstatavo, jog organizaciją 

/finansiškai stovi stipriai —.pini
gus laiko banke. Iždo kontrolės 
iktą perskaitė k. komisijos pirm. 
K. PoPvilaitis. jis pasidžiaugė, 
kad iždo reikalai yia tvarkomi 
ęavyzdi ngai: rasti visi pajamų- 
išlardų pateisinami dokumentai/ 
ir jie ivsi užregistruoti.

R. LB-nės spaudos oficiozo — 
“Vagų" leidimo reikalą, Naujie
nų dienraštyje referavo šio sky? 
riaus redaktorė. Z. Juškevičienė. 
Ii teigė ir faktus nurodė, kad 
“Vagos” tikrai’ išvarė plačią va
ją: sutelkė žinias apie organiza- 
ijos veiklą į vieną vietą. Išryš

kino R. LB-nės idėją jos veidą 
>r pačią orgaiiiazciją įpihetino, 
ilnčiai išeivijai, kaip tautinės 
•štikimybės. tautinės sąžinės bal- 
:ą ir demokratinių principu ger
bėją, saugotoją. Pastebėjo, kad 
greit bus šeši metai kaip “Va
gos” yia leidžiamos ir jos pa
stoviai išeina kartą j mėnesį.

lės komisija. Rinkimus prave
dė Nominacijų .komisija; vado
vaujama pirmininko V. Kačins
ko.

Suvažiavime dalyvavo sū man 
dato-, balsavimo teise €1 ątstovas 
ir 18 svečių. Suvažiavimas vy- 
kc darbo, darnos • nuotaikoje ir 
drauge didelio gedule ženkle, 
nes Tarybos prezidiumo pirmi
ninkas, dr. V. Plioplys buvo mi
ręs prieš pat suvažiavimą; gruo
džio mėu. 8 d.

Suvažiavimas užsklęstas daly
viams sugiedojus Lietuvos him
ną.

Suvažiavimas pagerbė mirusį 
Tarybos prezidiumo pirmininką 

-dar ir stambia auka Tautos fon
dui, tikslu įamžinti šio tauraus 
lietuvio asmenį. Buvo surinkta 
virš šeši šimtai dolerių, aukų 
rinkimą pravedė Tautos fondo 
atstovė, A. Repšienė. Be to, su
važiavimo posėdžių salėje buvo 
išstatyta Velionio nuotrauka ge
dulo spalvų fone, gėlių žiedais, 

. tautiniais raštais dekoruota.

. Tradicinių Kūčių vakarienė, 

.kaip paprastai įvyko suvažiavi
mo dienos vakare, tuose pačiuo
se Tautiniuose namuose. Apie šį 
■vyki bus pateikta ' žinia vėliau 
spaudoje. Z. J.

JAV R. Lietuvių Bendruo
menės naujai išrinkti va

dovaujamieji organai

Tarybos prezidiumas

Km. V. Zakarauskas, .A. Rep
šienė, inž. Rutkauskas, 'dr. V.

(Nukelta į 3 psl.J

KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR NAUJŲ 
METŲ PROGA

Sveikiname R. Lieturių Bendruomenės narius 
bei nares, organizacijos rėmėjus, visiems/linkinie 

švenčių džiaugsmo ir laimingų Naujų 1^84 metų.
Giliu širdies jausmu prisimename okupuotos 

Lietuvos žmones, ypač brolius, seses, okupanto kali
namus Sibiro taigų stovyklose, kalėjimuose.

< Maldaujame Aukščiausią kuo greičiau nriartinti» 
l^ivęd)atergti4^.Į4e^aj.

vadovybe' ’ .

U n<'t f) Ul*3‘4



KALĖDOSE SLYPI ŽILA PRAEITIS
rove. O įdomios tos Kalėdų ka
ladės būta'

Dar iki devynioliktojo šimt-' 
me .T o vidinio Kalėdų kalade 
(trinka) buvo praktikuojama.' 
Tai būdavo dtdeiis sunkus ąžųo- j 
lo blukis, kurį įdėdavo namų 
židinyje (ugniavietėje) į <Iuo-l 
belę taip, kad kalades viršus pa
sidarytų ugniavietės pagrindas, 
ant kurio kūrenama ugnis To
kia ąžuolo kaladė yra nepapraš
ai atspari irgniaiir ištveria ne
sudegusi per ištisus metus — 
nuo vienų Kalėdų iki kitų.

Sulaukus sekančiu Kalėdų,

Kalėdų ka/ade

Yra d ii metų laikai, kuriuos 
i cšįstoriniai žmonės labiausiai 
: ymė^A’o, tai Vidurvasaris h 
\ duržfemis r pirmasis, kada 

ilė( pasiekusi savo aukščiuu- 
i * zenito (birželio 21 23) ii že- 

i. aiisio taško (gruodžio 21-23), 
ka “atgal”. Tos didžios:os me- 

t’ es šventės būdavo atžymimo. 
Ugnimi, laužajsf aukurais ir ug- 
i iakurats. Bet kas ypač įdomu, 
tai kad Vidurvasario ugnys, jas 
s: krikčšioninus pavadini o- “Jc- 
r uių laužas daugelyje vpač 
Europos kraštų tebėra plačiai

ktikuojamos, bet Viduržiemio

Dirvos korespondentas ryškina R. LB-nes 
ir LB-nės tarpusavio santykius

Dirvos korespondentas daio reiškimas gal būtų vietoje 
'vikingas i-vadas, ryškindamas Bendruomenė būtų privaloma į 
R LB-nės ir LB-r.čs tarpusavio! visų lietuvių sąjunga, kone va’s-1 

"Iš kiteis

jei

• Ypač rimtai Kalėdų kaladės 
mistine galia tikėję pietų slavai. ’ 

oerr.ykštė kaladė išimama ir n?ii' seiba', Karpatų slavonai — hu-( 
ja įdedama, o senoji — žinoma, zuini, albanai ir kt.. kurie Ka- Į 
žymia dalimi pavirtusi į anglį ledų vakarą ugnį pakurdavo tik j 
— sutrinama, susmulkinama iri ją 
išbarstoma po laukus, kad atei-Į skal 
nančią vasarą duotų geresni der-] žiebimo, ir tą ugni degindavo j 
ini Kitur, pav. Vestfalijoje, Ka-jbe užgesimo per‘dvylika naktų... ]

i 1 E - • v • •* i _ ! I

D 
ugnys beliko žinomos vos kai 
kuriuose paskiruose kraštuose ir 
tai tik kaip “Kalėdų kaladė" 
(Yule log), dar tebežinoma an
glosaksų ir germanu kilmės tau
toje ir kai kur dar praktikuoja-; ledų kaladė išimama iš ugnia

vietės kaip tik kiek apdega ir . 
saugoma namuose atvejui, kai, ^ tikėjime> rodo jau tai, 
užeina auura su perkūnija: tą j. tok? ažuobs į kuri perku-
kaladę uždėjus ant ugnies zidi-į buvo‘trenkęs.'skaitėsi labai 
mo, perkūnas tų namų nebe-j^^ kad (Hev0,kibhkš

I tis į jį parėjo. L?bai p< .

iššaudami Kalėdų kaladė-;
;ts trinant iki įkaitimo ir įsi-į

kaip Kalėdų švenčių

Sir James George Frazer sa-] 
yo knygoje apie pneškrikščfc-Į 
l iškos eros'tikybas ir papročius- 
"The Golden Bough” skyriuje' 
‘‘Viduržiemio ugnys” (Midwin-j 
teg Fires) pabrėžia, kad ta "Ka- ■ 
lė d.ų kaladė” yra liekana seniau- ! 
sic? Arijų tikėjimo, susieto su j 
įžlscIo medžiu ir dievu Perkūnu, i 
Dėlto lietuvių, kaip "grynųjų] 
įirijiu” palikuonių mitologijoje, 
jei jlau ne liaudies apeigose, tai 
nors kai pažaidimas turėtų būti 
žinoma ir vienaip ar kitaip dar 
praktikuojama; bet gi taip nėra. 
jiTirintgalvoje, kad lietuviai šian 
d'icn apie savo tautos senąją ti
kybą, paprijciūs ir apeigas ko 
mažiausiai bežino, tik parodo, 
kokiė'UoĄūs-buvo Lietuvos krikš
tytojai’.ir* krikščioniu tojai, kad 
visas “pagoniškas” liekanas ir 
net atsimiiiimus su šaknimis iš-

Kad ąžuolo medis ir dievas Į 
Perkūnas turėjo labai daug ben- ;

'ir.kui sukurtą) iš plačios apy-l 
linkės susirinkdavo dideliais kie , 
k'ais, kur valgydavo, geidavo ir 
ša u L. vos i i Perkūną. Jie neš-i 
davo tris kartus aplinkui ugnį 
(laužą) alaus dubenį ir luome: 
alų išpildavo į liepsnas visą lai
ką melsdami dievo, kad atsiųstų 
'ietaus. Taigi vyriausioji lietu
vių dievybė labai artimai pri
mena Zeusą ir Jupitei;. kadangi 
ir šie buvo ąžuolo, perkūnijos 
ir lietaus dievai”. J- P<

Prancūzijoj, ypač Provence irJ 
Flandrijoje, tas paprotys labai 
praktikuotas dar septyniolikta-' 
me amžiuje: tokia kaladė, nuo 
Kalėdų vakaro per dvylika nak-j 
tų padeginta, būdavo laikoma 
po lova namams nuo gaisro i ei 
perkūnijos per ištisus metus ap'. 
saugoti. Kalėdų kaladės anglis 
ir pelenai buvo skaitomi “vais
tais” nuo įvairiausių negalavimų 
žmonėms ir gyvuliams ir apsau-r 
ga nuo raganų, piktų dvasių iš 
parazitu!

i populiarus i 
buvo parazitinis vijoklis amalas, 
be to vadinamas Laumės Šluota 
angliškai mistletoe, kurs mėgs
ta augti apie ąžuolus apsivynio
jęs. Anglo-saksūose mistletoe ir 
šiandien tebėra labai populiari, 
bet lietuviuose bežinoma iš ama
lo vardo, kuriam laumes ši no
tos priedėlis, beabejo, senovėje I 
turėjo savo reikšmę.

Apie lietuviu ąžuolo medį ir 
dievą Perkūną Sir Frazer rašo: 

• "Lietuvių vyriausioji dievybė 
buvo Perkūnas arba Perkuos,

— Naujajame Vilniaus vieš
buty'e "Lietuva” pas iš užsienio 
atvykusius gimmes ir 'dtraugus 
besilanką vietoš gyventojai turi 
užpildyti formą, paduodant var
dą. pavardę, paso numerį, gyve
namąją vietą. Pasilaikius pasą, 
šduodama kortelė su kuria nu 

ėjus pas aukšto budėtoją reikia 
vėl užsiregistruoti. Budėtoja sa
vo knygoje atsižymi atvykimo ir 
išvykimo laiką; Išeinant, grąži
nus kortelę viešbučio admini 
tracijai. atiduodamas pasas.

lybės pakaitalas. Faklinai dėl i 
tokio klaidingo supratimo ir at
sirado Reorganizuota Bendruo-1 
menė, kurios steigėjai būkš.tavo. 
kad Bendruomenės be ‘R’ vadai 
tautę nuves klaidingu keliu, į 
ypač santykiuose su ok. Lietu
va. Iš tikro Bendruomenė tei I 
siškai ir praktiškai yra VIENA 
IŠ DAUGELIO lietuvių organi
zacijų. šiame krašte turime ne
mažai įmonių, kurios savo pa
vadinime turi COMMUNITY žo
dį, nors faklinai yra privačios, o 
ne bendruomeninės. Juk ir mes 
turime du SUSIVIENIJIMUS, 
kurie verčiasi gyvybės draudi
mu Jei tie negali susivienyti, 

pasitarimų Į kaip lo tikėlis iš organizacijų, Į
I kurios nori dalyvauti politikoje? į 

Gyvenimo praktika moko, kad i 
ugiau nuveikia paskiri asme-I 
•s, kuriam nors reikalui sūria-Į 
ti atskiri komitetai; siauresnio | i

sės” skaitome:
1*. Lietuvis lapkričio. Nr.-skel-1 

bia tokį pareiškimą: .
"JAV Lietuvių Bendruome

nės Kraš’o valdybos pirminin
kas dr. Antanas Butkus LB ta-j 
rybos sesijoje Klevelande buvo 
paklausias apie JAV teisine 
esančią-byla su Reorganizuota 
Lietuvių Bendruomene. Jis pa
reiškė, kad neoficialūs pasita
rimai per trečiuosius asmenis 
jekių pozityvių rezultatų neda
vė. Todėl nei pirmininkas, nei 
kiti Krašto tarybos nariai su 
Reorganizuotos Bendruomenės 
pareigūnais^ nei su trečiaisiais' 
asmenimis jokių 
neturės, kol Reorganizuota Lie 
tuviu Bendruomenė JAV vai- Į4 ■ j
džios įstaigose neatšauks pasi
savinto JAV Lietuvių Bend- Į 
ruomenės vardo”.

Iš kitos pusės žiūrint, toks pa- pobūdžio! o ne ‘mamutinės’ orga-

n:z3cijos Mamutu neliko, o 
smulkesnė gyvūnija bujoja. Kad 

Į taip yra, liudija ir pals Bendruo- 
I menės organas P. LIETUVIS, 
> kuris išsilaiko, atrodo jį paskai- 

nio Nainio — pastangomis. Jo 
paskutinis vedamasis prasidedi:

-Jau ir aš DVIDEŠIMT ME
TU VARGSTU”. (vih) j 

(Dirva, lD8.3.Xn.X) ‘

— Iš Lietuvos gautomis žinio-i’ 
mis, yra pasunkintas ir pabran-^ 
gintas knygų siuntimas į užsie- 

Paštas nepriima siuntimui 
už

rų 
knygų, 
muitas, 
do, teg 
kitų Lu 
urnas x 
tas.
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KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR NAUJŲJŲ 1984 METŲ PROGA 
SVEIKINAME VISUS SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERI

KOJE NARIUS IR VISUS GEROS VALIOS LIETUVIUS.
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Linksmu Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų
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savo kŽientams, draugams ir pažįstamiems
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i GIFT PARCELS TO LITHUANIA
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lies ūkininkai- gamindavosi žag
rėms noragus, tikėdami, kad to
kia žagre suarus dirvą geriau 
pasėliai uždera.

Bendruomenės vagos
(Atkelta iš 2 psl.)

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.

2608 West 69th St, Chicago, I1L 60629 ♦ TeL 925-2787 

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių. 

Maistas iš Europos sandėlių.

MARLJA NOREIKIENĖ

60 metų studijavęs, kaip

ATEINA LIETUVA,
iiffiuįLi Hie

KIEČIŲ DRAUGIJAV

Jain* W5. Kfctį vlrtehAL

—vr U

t 

k

LEONAS VASILEVAS — pirmininkas 
HELEN VILKELIS — vicepirmininkė 
EUGENIJA STRUNGYS — nutarimų raštininkė 
BERNICE ŽEMGULIS — finansų raštininkė 
PETRAS VILKELIS — kasininkas

EUGENIJA STRUNGYS — korespondentė

f — Naujienos, Chicago, 8, Hl. Thursday, December 22, 1983

Iš nesudegusios kaladės da-.j . .. . , . , . . L griaustinio ir žaibu dievas, ku-
ve viVi-niMirai* cr^TTVinnavosi 7.^^ w

rio panašumas su Zeusu ir Jupi
teriu dažnai buvo nurodomas. Šimaitis, A. Tauginas, kandida-j

1 Ąžuolai jiems buvo švetnti, ir 
. kai krikščionių misionieriai juos 

’•į,iškirto, žmonės garsiai skunde-j 
si kad sunaikino? jų girių die
vus: Perkūno garbei buve ne~ 

j pertraukiamai deginamos ugnys, 
; kūrenamos tam tikini’ ’ąžuolų 

■ malkomis; jei' tokia ugnis už- 
|l gesdavo, ji būdavo vėl įžiebia

ma šventųjų medžių frikcija 
/trynimu). Žmonės aukodavo 

■jžuolo medžius geram pasėlių 
:derliui gauti; moteiys tą pat da
rydavo su liepos medžiais, iš ko 
■daroma išvada, kad ąžuolus jie. 
vadino vyriškais, o liepas mote- 
-yriškais medžiais.
- Sausros metu jie prašydami 
lietaus girių gilumoje aukodavo 
■perkūnijos dievui juodą telyčią, 
juodą ožį ir -juodą gaidį. To
kiomis progomis į tą vietą (ap-

tas •— K. Tautkus.
Centro valdyba

Dr. V. Dargis, dr. J. Danilevi- ■ 
čienė, inž. St. Dubauskas, K? 
Čiu rinskas, Ad. Gabalienė, Z. 
Juškevičienė, ■ AL/ Kačinskienė, 
A. Katelienė, J. Kreivėnas, D. 
Tridienė, A. Tikuišis, kandida
tas — A. Zumaras.

Kontrolės komisija

■St. Paulauskas; K. Povilaitis, A. 
Skopas, kandidatė — L. Hofma- 
nienė. ■ , r '

(JAV R. LB valdomieji, išvar
dinti organai yra' išrinkti Tary
bos narių—atstovų suvažiavimo, 
Įvykusio š. m.'/ 
iriuose namuose. Išrinkti visiš
kai slaptu, demokratišku balsa
vimu).

’/’"t OUt V U4..U V OA

gruodžio 10, Tauti

STANISLOVAS YURKUS

2443 West 71st Street

Chicago, Illinois, tel. 73Z-5529

Sveikina visus lietuvius ir linki

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
ir LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ.

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2;,01 W. 69th St, Chicago, lit 60629 ♦ Tel. 925-2737

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

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

Atdara šiokiadieniais nuo
9 vai. ryto iki 10 vaL vakaro.

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

Tel. 476-2206

i
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S LA Prezidentas POVILAS IR GERTRŪDA DARGIAI

paraše 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas bet kada ir 
Bet kur, Bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
Ir Hetuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium ir prof. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimui 

tr patarė mums toliau studijuoti.
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tams, tas patrankas valdantiems. -* ,
Prez. Reaganas priminė, kad marinai privalo padėti 

Libano kariuomenei išmokti vartoti naujus ginklus ir 
kovos metodus tvarkai palaikyti visame šiaurės Libane. 
Jau yra paruoštų Libano karių, kurie gali vartoti tankus 
ir modernius kulkosvaidžius. Gal pats svarbiausias faktas 
yra tas, kad Libane kariai išmoka vienįpgaį veikti, Trys 
kariai gali užimti 4 ar 5 aukštų namą. Jie pasitiki vienas 
kitu, užima pagrindinį namo aukštą, o vėliau eina į kitus 
aukštus ir butus. Jie, žinoma, privalo būti tikri, kad rū
syje nebūtų pasislėpusių priešų. Daug geriau, jei yra 
30 karių namui užimti ir apvalyti. Dar lengviau Libano ‘ 
kariams įvesti tvarką, kai į aikštės centrą atšliaužia tan-1 
kas- ir paleidžia kelis šūvius.

Kot Libano kariams, naujai apmokytiems, teko įvesti j 't 
tvarką pačiame Beiruto centre, tai nebuvo taip sunku. £ 
Bet. kai tie patys kariai buvo pasiųsti į priemiesčius, kur, 
pašlaitėse buvo įsistiprinę drūzai, tai naujiems kariams 1 
tvarką palaikyti buvo daug sunkiau. i

Prezidentas Reaganas nori, kad Libanas turėtų di
desnę kariuomenę, kuri galėtų palaikyti tvarką visame 
šiaurės Libane..

Tuo tarpu dar neaišku, kaip Libano ginkluotos pa-: 
jėgos galės išvalyti užsieniečius šiaurės Libane, bet liba
niečiai turi pasiruošti. Dabartiniu metu Sirijos vyriau-' 
sybė laiko Libane 40,000 savo karių. Tai yra pati galin
giausia jėga Libane. Sirijos reikalavimai nuolat kaitalio
jasi. Pradžioje jie reikalavo, kad pirmiausią būtų atšauk
tos visos Izraelio karo jėgos. Izraelitai būtų, iškeliavę iš 
Libano tuo metu, kai išeiiia sirijiečia-i. Bet Sirijai šia rei
kalavimo neužteko. Dabar Sirija reikalauja, kad iš Liba
no pasitrauktų ir amerikiečiai.

Pats prezidentas Reaganas pastebėjo, kad ir jtis labai: 
norėtų iškelti iš Libano visus amerikiečius, bęt jfe tp: ne
galės padaryti, kol nebus, išprašyti, sirijįėeiąį. J

Atrodo, kad be Sirijos, karo jėgų, kyla..»auja proble
ma, būtent: kaip bus galima iš šiaurės Libano-išprašyti 

; 3,000 Spvietų specialistų, kurie vykusiai . vartoja' prieš
lėktuvines "patrankas, šiam darbui' atlikti gali J^ti- įpa-- 
reigoti .Amerikos’karo laivai. Kai “New Jersey’-^ palei-' 
džia 1,900- svarų šovinį, tai jie. iškelia į ;pa4ajigęs:ųė tiktai’ 
kelias kryžminę ugnį kertančias priešlėktmdnėsj patfan
ka^, bet ir tų patrankų šovikus. r < \ '

Nustatyta, kad priešlėktuviniana. lizdui? nokinti ne
reikia tokių didelių kanuolių if - šoųinių, Priešlėktuvines- 
patrankas labai gerai kelia į padanges “Ticonderogos”’ 

-šešių colių diametro šoviniai. JieJabai taiklūs. Kai vienasj 
toks šovinys sprogsta, tai dingsta ir- šovikai.

Reikia turėti galvoje.(Jar ir vieną reiškinį.šiaurės? 
Libano, gyvenime. Antradienį iš Tripolio, uosto, iš Libano- 
išplaukė pats Arafatas ir apie 4,000. palestiniečių su savo- 
žmonomis ir vaikais. ‘ -

Arafatas išplaukė- labai nusiminęs. Iš'Libano Ara
fatą išvijo patys palestiniečiai, paties Arafato pakelti , ka
rininkai. Jiems atrodė, kad Arafatas jau atgyveno savo, 
dienas, jfe privalą pasitraukti, bet j^rlahai;'nenori-. Ji& 

•vienas norėjo važiuoti pas Sirijos prezidentą.Asądą įr 
prašyti jo, kad sustabdytų, pačių palestiniečių puolimus.. 
Asadas “susirgo” ir Arafato-nepriėmė Tada jis kreipėsi, 
į Maskvą, prašydamas užtarimo, bet- ta- atsfeakė-. Ąrafa- 

■ tas prašė komunistų paramos, bet jos negavo. Arafatas 
baltą vėliavą, prašydami leisti jiems išsikelti iš namų,' Maskvą viešai iškoliojo. Tai galėjo būti paskutinį kartą, 
esančių aerodromo srityje. i Kada Arafatas, dviejų sargų lydimas, įlipo į graikų

Sirijos kariuomenės vadovybė- neskelbia, bet ameri- laivą kelionei į Libiją, tai jis nieko nepasakė, Jis turėjo 
~ kiečiai turi žinių, kad Amerikos karo laivai daro didelę Sirijos prezidentui tarti žodį ir atsisveikinti su palesti: 

žalą priešlėktuvinėms patrankoms ir Sovietų specialis- niečiais, bet jis išplaukė patylomis, niekam žodžio netaręs. .
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ANTANAS PtESKTS

JAV R. Lietuvių Bendruomenės tarybos, 
valdybos ir atstovų metinis suvažiavimas

' .’fTęsiiiys}; važiavime Vokietijos krašto vai
• ; a - A; tjybo* pirarinAnkąs nusiskundė,

Antano kad kai kurie Lietuvių B^^ruo- 
į A? i

įgaliotas nųkimkąi sveikina, “Gimtan kraš

ją, teori kovoju prieš tokius reiš; 
kinius. Iš kitos pusės, jūs skai
tote dabar “Drauge” kas vyksta 
pngal pogrindžio “Aušros” lei 
<Knį Liepwojp, kas vyko bol- 
šev-kams atėjus Merkines vals
čiuje, kur ištisi kaimai buvo su- 
naikic-U. Tai buvo- didesnis Pir
čiupis negu Pirčiupyje, kurie 
taip yra išgarsėję. O tokių Pir
čiupiu ten. buvo nemaža ir širru

! keuiėjurių ir žuvusių. Taip, kad 
viena žinutė apie apylinkių pir-

I mininkų sveikinimą revoliucijų 
švenčių proga “Gimtąjį kraštą” 

: i ir kita žinutė apie mu-ų kanki
nius verčia susimąstyti ir pa- 
.okyti ačiū Dievui, icid mes tu
rime organizaciją kuri kovoja 
prieš tekius reiškinius. Aš lin
kiu jums rimtai svarstyti mūsų 
organizacijos reikalus. Vienas 
stulpas krito ir sunku bus jį pa
keist, bet sfengs.mės ir linkėčiau 
jums, per šiuos rinkimas ir kreip 
aanau-is į tucs, kurie kandida
tuoja. Į bet kokį postą — neat
sisakyti; rimtai atsižvelgti į tas 
pareigas ii- sutikti nešti sunkią

Marinai iš Beiruto nesitrauks
Prezidentas Reaganas antradienį pareiškė, kad Ame- 

; rikos marinai, saugojantieji tarptautinį Beiruto aero- 
: dromą, iš Beiruto nesitrauks.
► Didžioji Amerikos spaudą ir radijas keliais atvejais 
; buvo užsiminę, kad Amerikos marinai iš Beiruto bus per- 
: kelti4' Beirutu pakraščiuose stovinčius Amerikos karo .; 
: laivui. Tokįt^' žingsnio Amerikos kariuomenės vadovybė
► imsis todėl, kad mar^ąpis. tępkajgintis nuo netikėtų už- 
’ puolimų. Libano^ Vyriausybė buvo prižadėjusi sudaryti 
7 ne tik Amerikos,, bet ir prancūzų bei. italų kariams tin

kamą apsaugą, bet amerikiečiai nustatė,, kad Libano- vy
riausybė tokių sąlygų marinams nepajėgia sudaryti. 
Tada Amerikos vyriausybė įsakė patiems marinams gin
tis nuo užpuolikų.

Amerikos karo jėgas puola naujais ginklais ginkluoti - 
drūzai. Amerikos karo laivai taip apšaudė drūzų pozi
cijas, kad jie prižadėjo. į Amerikos marinus nebegaudyti.. 
Drūzų paleistas šovinys pataikė į marinų apkasą, tai ame- 
rikieiai vėl taikliai naikino drūzų pozicijas.. Drūzai atsi
prašė už per klaidą paleistą šovinį' ir antrą kartą pasi
žadėjo į marinus niekad nepaleisti jokio šovinio.

Marinai dar gražiau sutiko šijitus, kurie, įsitaisę 
musulmonų, o gal net ir šijitų butuose, pradėjo apšau-

Kada marinai nustatė, iš kurių butų apšaudoma sargy
ba, j tuos namus paleido tokią kulkosvaidžių ugnį, kad 
iš minėtų namų langų ar durų niekas daugiau nebešaudė. 
Buvo sunaikinti visi, minėtų namų langai. Niekas iš jų 
nebedrįso paleisti- kulkos. Už pusvalandžio- šijitai iškėlė

J. PUSĖNAS

SUSITIKIMAS MONTANOJ
(Tęsinys)

— Taip ir nebėra Juozo, — po prislėgtos ty
los valandėlės tarė Giedra. — o vis tik mano gyve
nimas buvo keistai susijęs su juo. Nuo tų metų, 
kai mes sėdėjome viename suole Pelkinės progim
nazijoje, Juozo šešėlis vis sekiojo mane, pagaliau 
jis atsekė net į Ameriką, iki čia. Ir šis buvo mūsų 
paskutinis susitikimas. Jei kai kurie kiti mano 
su juo susidūrimai buvo man nemieli, o kai kurie 
net tragiški, tai šis paskutinis buvo tragiškas jam 
pačiam ir Smarčio šeimai, o man jis buvo didžiai 
laimingas: tik per šį susitikimą aš suradau savo 
pirmutinę meilę, — pasakė Giedra ir sų meile pa
žvelgė į jos akis. Jinai apkabino ir suspaudė Gied
ros ranką, o jos veidas prisilietė prie jo peties. 
Tai buvo metų ir gyvenimo skausmų pažymėtas 

' veidas, kuris, nors nebeturėjo anų laikų spindesio, 
bet buvo nuoširdumo, gerumo ir meilės kupinas.

— Taip, aš dai nepasakiau. Pradėsiu dabar, 
j.asidarei kunigu.

— l aip, aš dar nepasakiau. PPradėsiu dąbar.
Agronomiją aš labai mėgau ir laikiau labai 

taktišku mokslu. Juk svarbiausias gyveninio da
lykas yi a maistas. Ta:“i, dirbti produkcijoje skai
čiau praktiški usiu -žisiemimu. Aš labai gerai bu
vau baigę* agr< lomijos studijas ir pasižymėjęs 
-3x0 gabninaU. Dabar, eidamas sąvo pareigai.

, stengiausi, kad ką nors naujo suradus, kas pa
didintų bei pagerintų produkciją ir prisidėtų prie 
mūsų tėvynės gerovės. Vedžiau įvairius tyrimus, ! 
rinkau davinius ir rašiau agronomijos srities 
knygas, naudingas ūkininkams. Išleidau keletą 
knygų ir mano vardas pasidarė žinomas visame | 
^krašte tarp agronominę literatūrą skaitančios vi- I 
suome nės.

Mano dukrelė Laimutė buvo tuomet jau pen
kių metų. Aš pareinu vakare iš darbo, Julė pa
duoda man vakarienę, o paskui aš sėdžiu valandų 
valandas prie rašomos mašinėlės, rašydamas savo.

menės Vokietijoje apylinkių pir- 
.n^iįgkįąį sveikina; “Gimtąjį kraš. 

; tą” tapybinių revoliucijų šven- 
. čių proga. Šito, aš nesu girdėjas 
iš kokio gando, -bet tai buvoi pa
rašytą j “Draugo” korespondento 

- pačiame’“Drauge” ii; nebuvo at
šaukta ši žinutė, ir josneatšauke 
rięį Pašau 1 ic Lietuvių Bendruo
menės atstovas, kuris dalyvavo 
tame suvažiavime. Taip mielos 
ir mielieji, man perskaičius tą 
žinutę, aš susimąsčiau ir nudžiu-

^vašarlAkši^i^i- vieną' artsi^iri-.-. 
' mą, -teuFis ĮVyko Vokietijoj;-..Būvą- 
; Lietuvių Bendi-Homenės Kraš-. 
taupyiinkių pirmininkų suvažią ( 

, vnnas.; Tame suvažiavime, ę jis ' 
buvo' Bnropoš? studijų.’savaitės 

-metric .JaTrię A^^ayo.-ąęmažai p , t ._____ _____
Vokietijoą-lietuvių ir* tride>ėū-.|.gau, kad mes turime organiząci-

Jeįgu libąna vyriausybei pavyks apvienyti visas U- 
bapųžemęsir žmones,, tai- Libano vyriausybė reikaMtįs 
atiduoti jiems. Arafatą. Pilietinio karo pradžioje Arafa
tas-šu savo sėbrais’išvalė visas Beimto bankuose buvu« 
§iąs saugiąsias, dėžutes;. Iki šio meto jis niekam nedavė 
jok^ atskaiįomybfe. ū^limas daiktas, kad pinigų jau 
nebėgi bet Arafatas, -juos, gaji turėti pasidėjęs bet ko.-

Kitų sveikinimai buvo trum
pi — dviejų trijų sakinių ilgu
mo, tai tepaminėsiu tik sveikin- 
vOjų pavardes ir organizaciją.

VLIK.0 Tarybos vardu sveiki
no Tarybos vicepirm. Ignas Pe
trauskas, “Tautos gyvybės žur
nalo redaktorė Birutė Kemėžai- 
cė,. Chicago^. Lietuvių Spaudos 
Klubo- vardu. — Antanas Marma, 
Aetuvos. Atgimimo Sąjūdžio — 
Jojaas Balčiūnas, Štuthofo sto
vyklos dualinių. vardu A Paško- 

uųs, Sušivienijimp Lūetuyių Ame 
’ ri-koję v^įdu;.Mikužiūtę, 
.šoękioLdb.’^’lį^ X^ardu — Ti^- 
kuisis ū įteikė 300 dol. auką, R. 
LB uąūgj[ nųšipeinęs pirmūnas

Andriūs JusKėvičiūs ir Įteikė 
500 del. ceri p. Strikaičio auką 
kultūrinei veiklai.

Sveikinimai raštu: sveikina 
Lietuvos gen. konsule Juzė Dauž 
vandenė, BALFo pirm. — Ma
rija Rudienė, Lietuvių Tautinės 
Sąjungos pirm. — Vaclovas Ma
žeika, Lietuvių Karių Veteranų. 
S-ga Ramovė — Antanas Jonai
tis, ALTo Cicero skyrius — dr 
Motušienė ir Stp. Paulauskas.

Paskaitą skaitė Kazys Rut
kauskas, iš Rockfordo. Paskaita 

;buvo netrumpa, bet Įdomi. Ma- 
:ąp reportažas pasidarė jau ilgo- 

tai jo paskaitos čia neper- 
: duodu — neparašiau.

Trumpindamas savo reportažą 
R. LB valdomųjų organų prane
šimų nepatiekiu.

Klausimų ir sumanymų buvo 
daug ir įvairių. Vienas iš jų bu
vo Juozo Žemaičio klausimas la
bai įdomus, liečiantis R. Liet. 
B-nės santykius su JAV Liet. 
B-ne ir tų santykių pagerinimą.

išvyti-palestmiečiųs. Amerikos laivams teks iškelti į pa
danges 6J)00 komuiustų (2V000 jau sudoroti), o vėliau 
amerikiečiąms.; teks susitarti.su Sirija, kad ji atšauktų 
savo ūkusias karo jėgas. “ •

s TĮfi. \ ' -*L V -r M AD-Jie U L U. Sell J K1U p<l£Cl 1 llllllcĮ.

. A’Ma^feai;.n^ltl^uks 1S Libano, kol nebaigs savo mi- j tai atsakė dr. Vyt. Dargis: pir- 
turtina.ęąrezidęntasr- Ręaganas. ~ (Nukelta į 5 psl.)

būsiu kunigu, štai kodėl mario įsimylėjimas, ir , kė dainas iš jaunų krūtinių. Bangavo žalios rugių
j mano vedybos buvo visiems mano pažįstamiems 
staigmena, kuri nesiderino jų sąmonėje/su mano 
religingumu bei pamaldumu,-.Dabar, netekus Fe- 
liųtės, numesta kunigystės svajonė vėl pradėjo 

į atgyti. Aš svarsčiau, ar tik. man dabar netapti 
kunigu. Skausmas netekus jos nudažė mano pa
saulį juodai, nieko gero, nieko pastovaus jame 
nebematau. Jeigu žmogus gali staiga nebebūti, 
reiškia, visi jo reikalai eįa: žemėje yra labai ne
reikšmingi. Reikia sutelkti visą dėmesį į amžiną

knygoms puslapį po puslapio. Laimutė žaidžią Syveniiną, kuris yra nesikeičia^ ir pastovus per 
kur nors kambary, dėlinėja popierėlius, vadina t"”" 
savo mergaitėmis, moko jas skaitytų palaiko pa- lA- 
mokos drausmę, stato joms pažymius, pagal tai, Į 
kaip jos išmoko pamokas. Kai žaisti jai atsibos? 
ta, ji ateina prie manęs, lipa man ant kelių ir 
nori parašyti mano mašinėle. Kai mano popiėv 
rius būna baigtas, aš įdedu jai popierių ir rodau,, 
ką reikia spausti, kad ji išgautų raidę. Ji greitai 
įsimena raides, tučtuojau rašo savo vardą ir pa
vardę. Po to, kai jai paaiškinau, kaip susideda 
iš raidžių žodis, ji tučtuojau pradėjo skaityti, ir 
netrukus skaitė tvirtai ir. užtenkamai greitai.

Religijoj buvau išauklėtas ir labai rejųp*g*t 
laikiausi. Ne tik sekmadieniais, bet kartais ir sa
vaitės dienomis inaen matydavo bažnyčioje. Tapti 
kunigu buvo sena mano mintis. Ją numečiau tik 
tuomet, kai susidraugavau su Feliute^'Mroda, ię* 
mano seserys, ir kaimynai buvo įšitikiri^'kaiL dš

amžius.
Daug tuomet skaičiau; katalikiškų knygų, 

šventųjų raštus, visokius apmąstymus. Dievas, 
pomirtinis gyvenimas, dangus tr pragaras pasi- 
dąlrą mąn taip tikri, kaip, si efcena. Man buvo net 
ttuąafabH, kodėl ankstu abriso to nepastebėjau, 
ir kfedėt kiti žiųonės taip mąžai tekreipia dėme
sio Uos ms dalykus. Jei girdėdavau ką nors
paeir^išikant, kad n&gija Urą «k iKtizi^, kad ji 
niek© bendro neturi rėalybe, kad Dievas ir tikė
jimas tėra tik žmogaus sąmonėje, man atrody- 

. davę* kaitas asmų^yra pakvaišęs. Man* žfcoma. 
neatė^ į gplvąj kad, yra v įsai priešingai: mano 
Yenfcingumas yra stipriai partemptas iri padidin
tas, M žiūriu labai siaurai dį toj kad* tikėjimo 
dogmii|.p^igąS(iIxit^9« aš bijau plačiau spridfriryti

Buvojj^ats vidurvasaiūs.; Saulutė voliojosi 
LieUtaJfrJuukucfce. gėrė Žmonių prakaitą'ir trau-

i jūros ir medumi kvepėjo pražydę dobilai. Dar 
buvo tik antrą valandą, kai grįžau iš raštinės po 
darbo, Laimutė mane pasitiko namų sodelyje il
su meile apsikabino, kai aš pasilenkiau prie jos. 
Aš užsinešiau ją laiptais į savo butą ir čia Julė 
padavė man laišką. Aš gaudavau daug laiškų: iš 
visų Lietuvos kampų pažangūs ūkininkai, kurie 
skaitė mano knygas, norėjo šio bei to dar pasi
teirauti, patarimą išgirsti. Bet šis laiškas kaž
kuo buvo ypatingas, nors rankraščio nepažinau. 
Tuojau atplėšiau h? skaitau:

— Didžiai Gerbiamas ponas Agronome, man 
labai malonų pasveikinti jus su. jūsų laimėjimais. 
Girdėjau iš tėvelio, kad jūsų agronomiškos kny
gos .yrą labai oaudmgOA Lietuvoj ūkininkams. 
'Neseniai perskaičiau jūsų knygos, kurią pavadi
note “LioUivoh Žiemkenčiai”, reoąnziją Lietuve; 
Aide. Ten rasė apie nepaprastą ne tik šios, bet ir 
kitų jūsų parašytų[knygų pasisekimą f ° pasise
kimo. esanti priežastis ta, kad jqs įrodo naujus, 
ctaug geresnius būdus bei medžiagas žiemkenčių 
našumui pakelti, Gale recenzijos buvo pridėta ir 
jūsų, kaip autoriaus* biografija. Man buvo liūdna 
sužinoti apie jūsų šeimos tragediją, dėl kurio* 
reiškiu jums mapn giliausią užuojautą.

, ” (Bus daugiau;
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VAKARŲ VEJAI
112 moderūioa poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti
viršeliai Pawgsime poeziją, kai atsiusite pinigus

B tokiu adresu.:
NaajkM, 1739 S. Halsu* St, Chicago, IL 60608

“žiburio” lituanistinė šešta
dieninė mokykla, veikianti prie 
Dievo Apvaizdos (lietuvių) pa
rapijos, gruodžio 16 dieną su- 
ruošė vaidinimą su menine pro
grama ir Kalėdų seneliu.

Detroite VLIKo seimui ruošti 
komitetas paskyrė Naujienų 
dienraščio (per A. Sukauską) 
paramai 15 dolerių.

Ant. Sukauskas

DR. PAUL V. DARGIS 
«. PYTOMS IR OHIRUKOAS 

ComaMMdty kUnlkoc 
Mektdom dUataariu*

ink S. Mafihoėn RA, WaHcbasfcr, IIL 
VALANDOS; 3—0 darbo dusnomU

T«L: 562-2727 aria 562-272S

GYDYTOJA* i* CHIRURGAS.

tPiČlALYtl: AKIŲ LIGOS

WG7 WM 1MM

JAV R. LIETUVIŲ . .
Atkelta iš 4 pel.

mas dalykas yra, kad JAV LB 
iškėlė Amerikos teisme bylą R. 
Lietuvių Bendruomenei ir ta 

.byla turi būti atšaukta; antras
dalykas yra, kad R. LR turi būti 
oficialiai raštu pakviesta pradė
ti derybas su JAV LB Krašto i 
Valdyba santykių išlyginimui. 
Kol tie du dialykai nebus įvyk- 
JytL i jokius pasitarimus neisi
me.

R. LB valdomųjų organų rin
kimų rezultatai:

Į Valdybą išrinkta: 1 Kazi
mieras Čiurin>kas, 2. dr. Joana 
Danilevičienė, 3. dr. Vyt. Dar-

I gis, 4. irž. Stasys Dubauskas, 3. |
1 Adelė Gabalienė, 6. Zuzana Juš
kevičienė, 7. Aldona Kačinskie
nė, 8. Jonas Kreivėnas, 9. Angelė 
Katelieuė, 10. Etasys Tikuišis, 
ir 11. Delfiną Tridienė.

i Į Tarybos Prezidiumą išrink.
ta: 1. Antanina Repšienė,.2. Ka^’ 
ys Rutkauskas, 3. Antanas zTau- 
ginas, 4 kan. kurt Vadovas Za
karauskas, ir 5. Kazys Tautkuj

Į Revizijos Komisiją išrinkta;
1. Stepas Paulauskas, 2. Kazi

mieras Povilaitis ir 3. Apolina
ras Skopas.

Suvažiavimo priimtas pareiš-j 
.kimas (recliuciįą) jau buvo at
spausdintas “Naujienose”, 1983 
m. gruodžio 13 d. Nr. 234. Ją1' 
nekartoju. himnu.

DETROITO NAUJIENOS
Ramovėnii Detroito skyr. 

metinį susirinkimas

Susirinkimą, kuris įvyko gruo 
džio 11 d. Šv. Antano parapi
jos patalpose, pradėjo skyriaus 
pirm Stasys šimoliūnas. Tylos 
minutės susikaupimu buvo pa
gerbti skyriaus mirusieji — An
tanas Petrauskas ir Petras Bliu- 
džius. . , .A

Praeitu metu metinio susirin. 
rimo protokolas nebuvo skaity
bas, nes nedalyvavo sekretorius. 
Susirinkimui pravesti buvo pa
kviestas Antanas Sukauskas, o 
sekretoriauti — Kazimieras Sra. 
gauskas. į susirinkimą atsi
lankė 19 narių. Metų veik- 

' los ranešimą padarė skyr. pirm.
Stasys, šimoliūnas Per šiuos 
'metus buvo suruošta išvyka, ku
ri pavyko gerai, neš gauta grar; 
žaus pelno. Lapkričio 20 d. pri
siminta kariuomenės atkūrimo 
diena sų pamaldomis Sv. • Anta
no parapijos šventovėje. Šv. M i. 
šias atnašavo, parap. klebonas;
kun. Alionas Babonas už žuyu- j .^aį^ ne gėles nupirkti, bet pa- 
sįus karius ir šaulius, kenčiat^‘ RŠžlui. Pasiūly
tus Sibiro kalėjunuose. vienbalsiai priimtas. Be to,

S€^3Dčiais 'metais su-
Suvažiavimas baigtas irietuvds . riibsti išvyką.

įA; I skyrių priimti sekantieji na-
‘ daį: Bronius Valiukėnas, Balys I rėš teisę be eilės nusipirkti au- 
' Teličėnas; Mykolas Abarius, Vy
tautas Kutkus ir Albinas Andriu 
šaltis..

Pranešimą apie kasos stovą pa. 
dūrė kasininkas Vincas Tamo
šiūnas. Kasoje šiuo metu ran
dasi pakankamai dol.

Revizijos kortlisijos pirm. Če- 
šio šadeikos pranešimas sutiko 
su kasininko pranešimu — visi 
skyriaus pinigai randasi banke. 
Diskusijose dėl kasininko pra
nešimo Romas Macionis pagei
davo, kad be V. Tamošiūno ir 
K. Sragausko reikia turėti ir tre
cią kasininką, kuris irgi galėtų 
pinigus iš banko išsiimti.

Po diskusijų sekė valdybos ir 
. revizijos komisijos rinkimai. Pir
mininkaujantis pasiūlė palikti tą

Naujienų Redakcijai ir Admi
nistracijai linkiu linksmų Kalė
dų švenčių ir laimingu Naujųjų 
Metų. Ant. Sukauskas

PREZIDENTAS MARCOS « 
NEPASITIKI DVASIŠKIAIS
MANILA, Filipinai. — Prezi

dentas Ferdinand Marcos nepa
tenkintas Filipinų dvasiškiais. 
Jam labai nepatiko kardinolo 
Sin laiškas, rašytas šalies prezi
dentui Marcos.

Tame laiške kardinolas Sin 
pareiškė, kad jau laikas prezi
dentui pradėti tartis su krašto ! 
gyventojais ir ieškoti būdų pa
daryti nuolaidas. Jei preziden
tas neis kardinolo pasiūlytu ke
liu, tai viskas gali pasibaigti 
kruvina revoliucija.

Komunistų partijos Centro 
komitetas patarė savo nariams | 
neįsivelti į “oligarchų ir dvasiš- | 
kių nesutarimus”. Oligarchais ' 
jie vadina kariškius ir patį pre
zidentą, o dvasiškius skaito 
kurstytotojais prieš dabartinį 
prezidentą.

Nuo sesaioriaus Aquino nušo
vimo filipiniečių nepasitikėji
mas valdžia vis labiau didėja. 
Krašto gyventojai įsitikinę, kad 
kariai buvo įsivėlė.

EUDEIKI
GAIDAS - DA1MID

8 t

SENIAUSIA IR DLDŽIAUSLA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

IJ

Į 

H 
r 7-.

i

’J

i LU MIDA
f-

tomobili “Volga”.

Pros atos, inkstų ir ilapwac

nariai buvo pakviesti .vaišėms.

DR. VALENTINUI PLIOPLIUI

1AOUG U4MQ* VALANDOS

771-1541

r

MIESTAS ...

tas- Mykolas Abarius. Revizijos 
komisijon išrinkta Cėsys šadei-

bO25 CENTRAL AVĖ. 
St. Petersburg, Fl*. 33/lt 

. _ TeL (8132 l21-420t

— Taškente įvykusiose teniso 
pirmenybėse neblogai pasirodė 
penkiolikametė vilnietė J. Mar-

Klausimuose ir samaniniuose 
•Si. Šimoiiūuas pasiūlė mirusiam

Ckksg*, D&noė 60629 
TeM. 778-6174

7159 S«. MAPLEWOOD AVI, 
CHICAGO, H. 4M29

,k«tvirtaa.6—7 ral vak, 
UcH»« ūtofeBM; 776-26M, 

nU^dMdlaa Mat: 446-5546

'Ap^riuotaj yr-knwtyii 
i hairiy Kata**, 

ANTANAS VILIMAS 
Toi.476.lltt art* 1764996

— Valstybės, vidaus išlošiamo- 
sios paskolos obligacijų pirkėjai 
gali laimėti nuo 100 iki h),000 
rublių. Laimėjusia 10,000 r. tu-

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRIST*!

1 ' šLALBA LISIUVLBKAJ

MU W. 71rtSt TeL 737-5145

i,. - Tiki in* aki* Pritaiko akmiuc

nuo fcao iki 6-J6 rat ryto.
_ VotiM WOPA - M96 AM 
uansliuolamoa ii aiuty'tfvdŲaa 

•MntvoHo Parka.

ŽEMA KAINA 
frYrlmnm MaatV Ch*Z* 

ir VISA kortele* 
A 4ER1NAS. T«L 915-6661

kurijų,' Į-valdybą perrinkti šie 
asmenys: Stasys šimoliūnas, Vin 
cas Tamošiūnas, Juozas Lescins- 
kas, Kazimieras Daugvydas ir■ ■ i . .....

DniEUNAS seiki ;tį>
INKSTŲ. PUSLM ift 

-. PROSTATOS CHIRURGU* 
2656 WEST 6» STREET

j*"1 ........ .. ... 1 1
I ?ERKRAU6TYMA1

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

4348 So. California Avenue

Tel - 523-3572
5 — Naujienos. Chicag&.ILDI. Thursday, December 22. 1983.

žmona ALDONA
Sūnūs — SAULILS, GIEDRIUS ir LINAS.
Brtis ALBINAS

V. Gutauskui, dalyvavusiam laidotuvėse ir celebravusiam 
šv. Mišias.

ap-

pietus.

dienas.

JAV (R) Lietuvių Bendruomenės Tarybos 
Prezidiumą pirmininkui ;.

mirus,
jojo žmoną Aldoną, sūnus —- Saulių, Giedri, Liną ir brolį 
Antaną su šeimomis bei visas artimuosius, gilaus liū
desio prislėgtus, nuoširdžiai- užjaučia ir kartu liūdi.

(R) TUVIŲ BENDRUOMENĖS
ST. P BL’RGO APYLINKĖ

jB. ‘Lietuvos Aidai’
<AZA atAZDUONYTt

i*4ieuJc 640 «al vakar* 
V1M« mdoc Ų WCKV (totu* 

baap 1460 AM.
SU Petersburg, ft*, 13:60 vaL p-p.
ii WHS 1110 AM

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS |
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI |

kurias paruošė birutietės, vado-) kevič.ūtė ir jos komandos drau
gaujant pirm.’ Kristinai Daug- gas V. Mažeika, kurie pateko į 
vydienei. ’ ” pirmąją aštuoniukę.

NAUJIENOS APLANKYS KASDIENĄ
Visuomenei ir paskiram asmeniui Naujie

nos dabar yra reikalingesnės, negu bet kada.
Todėl Kalėdį' ar Naujų Metu proga Nau

jienų prenumerata yra ideali ir prasminga 
dovana tėvams; vaikams, giminėms, drau
gams, kaimyniįns, pažįstamiems, seneliams 
ir kitiems. i

Naujienos padės Jums Užlaikyti giminės ar bičiulių 
artumą, nežiūrint nuotolių, Hr bus ištikimu ryšininku vi
sai išeivijai, kovojančiai už savo krašto laisvę.
PRAŠOM NAUDOTIS PATOGIA UŽSAKYMO FORMA

Siunčiu $45. Prašau siuntinėti Naujienas Chicagoje 
kaip kalėdinę dovaną metams (pusęi metų $24). Kitose 
vietose — $40, pusei metų —
VARDAS. PAVARDĖ

Siuntėjo Pavarde, Vardas

Adresas: .

Mūsų taip mylimam vyrui, tėvui ir broliui

DR. VALENTINUI PLOPLIUI
gruodžio 8-tą dieną iškeliavus Amžinybėn, iš visos širdies 
dėkojame visiems dalyvavusiems laidotuvėse, dėkojame už 
aukas, atsiųstas gėles, spaudoje, laiškais ir žodžiu pareikštas

uojauta&
Širdingas ačiū kan. V. Zakarauskui už atvykimą į laido

tuves. koucelebrayimą šv. Mišių, pasakytą reikšmingą žodį.
Dėkojam Tėvams Jėzuitams už maldas, ypač Tėvui

Dėkojame R. LB-nės nariams, autobusu atvykusienis
iš Čikagos, dalyvavusiems laidotuvėse ir paaukojusiems 600 
dolerių Tautos Fondui įnirusįjį įamžinti.

Labai dėkingi esam Verutei ir Jonui bizniams už su-
orgamzavimą vaišių ir priglaudimą mūsų svečiu.

Nuoširdžiausias ačiū dr. Danguolei ir Stasiui Suran-
tams už visoKeriopą pagalbą ligos ir laidotuvių metu
nakvydinnną jaunimo.

Dėkojam IJeL Klubui, davusiam vaišėms patalpas.
Ačiū šeimininkėms už gražiai paruoštus ir skanius

Mūsų gili padėka visiems buvusiems su mumis asine
niškai ar mintyse ir padėjusioms mums pernešti tas sunkias

i

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, UL 60650 
TeL: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SŪRINI

Aikštes automobiliams pastatyti

STEPONAS C. LACK ir SŪNUS
LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai

2424 West 69th Street

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Ulinoia
TeL 974-4410

VASAITIS-BUTKUS

VAL3T
ZIP CODE

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003



R. L. B pi-pzi ultimo

Ir vėl naujas kapas

Dar nespėjome pamirkti staigią 
Alek'-o Kinkos mirtį -.paho 3 <i., 
kai vėl išgirdome liūdną žinią, 
kad gruodžio 8 d. mirė dr. Va
lentinas Piioplys. Rodos nese
niai dar matėme dr. Valentiną 
savo kabitete priiminėjantį li
gonius. medžiojantį, arsianti I 

; lietuviškų organizacijų reikalus,! 
ir štai jau jo nėra.

Koks trapus žmogaus gyveni
mas, Įrodo dviejų asmenų staigi 
mirtis. Dar gruodžio 10 d'. ruo- 

:$esi važiuoti į Cnikagą, Į R, L.
B-nės Tarybos narių ir atstovų 
suvažiavimą, visai nenujaiisdu- j 
mas, kad dar prieš dvi dienas 
jis bus pašauktas iškeliauti am
žinybėn. Jo pasitraukimą pajus 

. mūsų maža kolonija, nes nete
kome ne tik kūno, bet ir sielos 
daktaro, organizacijų veikėjo ir 

.autoritetingo vadovo. Jis supra
to gyvenimo prasmę pasiaukoda- 

' mas savo šeimai, daktaro profe- 
-sijai ir lietuviškų organizacijų 
veiklai, ir šias pareigas pavyz
dingai atliko.

Atsisveikinimo popietėje, gruo 
džio 11 d., laildjojimo koplyčio
je buvo daug lankytojų, net ir 
.juodosios rasės žmonių, nes jis 
’buvo ir jų gydytojas. Pirmo- 
• je eilčįe sėdi žmona, sūnūs — 
■•Saulius Giedrius ir jauniausias 
f-L;nas, Amerikos kariuomenės 
[leitenanto uniformoje. Toliau 
Įbrolis, iš Kanados, vaikaičiai 
4ir kiti giminės. 7 vai. kleb. W. 
^Collins sukalbėjo rožančių.

Sekančią dieną kūnas buvo at
lydėtas . Šv. Petro ir Povilo baž-

V. Gultu'kas. asistuojant 4 ku
nigam.;. Pamokslą lietuviškai 
pasakė kan V Zakarauskas, o 
: ngliškai — kleb. W. P. Collins. 
Vargonais grojo Mrs. F. Souvest- 
ke. Gražiai nuskambėjo solistės 
Mrs. T. Lin-ky giesmės. Po pa

ilga ir
rikiavo pa-ku
maldų. .šinų virtinė išsi- 

mei kelionei Į ka- 
— autobusas, at 

vykęs iš Chic. gos,su 40 žmonių. I 
Tai R. L. B nė-- nariai ir dakta-1 
io draugai. L., lotuvių procesi-1 
ja su virš 4(» mašinų pasiekė Kai. I
varijos kapines.

Kapiii'ų pakraštyje Plioplių 
šeimos kap. s. prie kurio, lyg 
kapų sargas, stovi pilkas akmens 
kryžius, šeši jaunuoliai — 3 
sūnūs ir kiti giminaičiai atne
šė karstą i amžiną poilsio vietą. 
Knn. V. Gutauskui atlikus lai
dojime apeigas, kan. V. Z ika
rą u-ka.- paprašė visus sugiedoti 
‘Viešpaties Angelas” ir Lietuvos 
himną. Sūnui paprašius, dar 
buvo sugiedota Marija Marija. 
Atsisveikinimo žodį tarė Rock- 
fordo R. L. B-nės pirm. K. Rut
kauskas. Žmona ir sūnūs 
kiekvienas užbėrė ant karsto 
mės, atvežtos iš Lietuvos, ir 
dė o gėlę. Tai papskutinis 
diev. Po gėlę padėjo ir kiti 
nunės ir draugai.
mus išskyrė, o mirtis vėl mus 
sujungs.

Po laidotuvių, šeima pakvietė 
visus į Lietuvių klubą pietums. 
Klubo didžiojoje salėje lauke 
paruošti stalai. Kleb. W. Collins 
sukalbėjus maldą, prasidėjo vai
šės, kuriose dalyvavo apie 150 

žmonių. Iš Chicagos atvykusių- 
nyčių. Šv. Mišias atnašavo kun. jų vardu žodį tarė A. Repšienė,

‘ Kc mes čia atvykom, ir ką 
mes atvežėm? Mes atvežėm Mal 
dą, pagarbą, palydint saw vadą1 
i amžino poilsio vietą, ir nevy s-' 
taikių gėlių vainiką. Mes įarn- 
ž;nom dr. V. Plioplio atminimą 
į Tautos Fondą, su virš 600 dol. 
įnašu’*.

Matė, i žmonių ir iš kitų vie
tovių -- Cicero, DeKalb. Wis
consin, ir Indiana valstijų. Dr. 
V. Plioplį pažinojau iš Vokie 
tiįos gyvenimu laikų. Rockier-j 
de kartu gyvenau nuo 1956 me- f 
tų. Jo įnašas į lietuviško gyve- . 
rimo ve kią buvo labai didelis.

Populiarus jis buvo ir svetim
taučių tai po, ką liudijo atsisvei
kinimo popietėj koplyčioje: di
delis lankytn ų skaičius, daugy
bė -uaukotu gėlių ir riedančios 
ašaros.

\ iešpatie, nuteik jam ramybę 
amžinybėje, o jo pasiaukojimo 
pavyzdys tebūna mums tas ke
lias, kuris mus vestų per šį pasi- i 
metusį pasaulį.

A. Kapačinskas

CICERO

i o

erry Chris

ffaai »L lemi — Pardavimof 
UAL ISTATI FOR SALI KKAL BSTAT* FOt SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
ffi ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIM0KUIMAI1

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J; V
MUTUAL FEDERAL SAVINGS 1

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu

2212 W. Cermak Road Chicago, DL TeL 847-774?

BUTŲ NUOMAVIMAS
S MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIKU.

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

že- 
pa- 
Sll- 

gi-
Gyvenimas

PAS ŠAULIUS

Gruodžio 14 d. ?vyko Cicero 
jūrų šaulių kuopos “Klaipėda’' 
valdybos posėdis. Aptartas Ma
žosios Lietuvos minėjimas, ku
ris Įvyks 1984 m. sausio mėn. 15 
d. 10 vai. 30 min. su pamaldoms, 
o 12 vai. minėjimas šv. Antano 
parapijos salėje. Kalbės ‘‘Varpo” 
redaktorius Antanas Kučys, o 
meninę programos dalį atliks so
listė Aldona Buntinaitė. Bažny
čią tą dieną nutarta papuošti gy-r 
vomis gėlėmis.

Paskirstytas visas šių metų 
“Švyturio” baliaus pelnas: $250 j 
Šv. Antano parapijos pastatų re
montui, $100-tu įamžinta sesė 
a. a. Pranutė Dvylaitienė Tautos 
Fonde, $100 lietuvių teisėms gin
ti komitetui, $50 nupirkimui 
švenčių proga dovaną vienai ser
gančiai sesei, $50 paramai Lie
tuvos bažnyčių kronikoms leisti, 
$50 paremta Jaunimo Centras, 
SąO BALFui, po $25 penkiems 
lietuvių laikraščiams, jų tarpe 
ir Naujienoms, visoms trims Či
kagos lietuvių radijo valandė-Į 
lems ir ALTai.

• Nutarta aktingai dalyvauti va
sario 11 d. .12 vai. iškeliant Lie
tuvos tautinę vėliavą prie Cicero 
•miesto valdybos,' o 12 d." 10 vai. 
30 min. Vasario . 16 .minėjime 
bažnyčioje ir .parapijos •". salėje.

Visuotinis''metinis kuopos na-, 
rių susirinkimas įvyks kovo kiltų atominis karas.

mėn. 11 d. 12 vai. Šv. Antano pa
rapijos salėje.

1984 m. metinis kuopos “Švy-, 
tūrio’’ parengimas Įvyks spaliui 
6 d. šaulių namuose Čikagoje! 
Meninę programą atlikti kviesti 
Kazio Skaisgirio vadovaujama 
Dainuojančiu žemaičių grupę.ji

INCOME TAX SERVICE

B529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

KAM MOKĖTI NUOMĄ?
GERIAU SKOLĄ.

laicių grupę.-s 
S. Paula askete

— Dr. Vytautas ir Aldona Taiį- 
raii, Kalėdų švenčių ir Naujųjją
metų proga, sveikina savo gi
mines, draugus ir pacientu^ 
linkėdami sveikatos ir visokerio
pos sėkmės. . 'tį

Pajamų bungalow — aukšto mū
rinis, 3 butai: 1 su 2 mieg. Garažas. 
Marquette Parko centre. Nebrangus.

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

ŠIMAITIS REALTY

ELEKTROS JRENCIMA1 
PATAISYMAI

Turiu Chieagos miesto lelrts^

KLAUDIJUS PUMPUTlf 
4514 S. Talman A»a. 

Tai. 927-3559

kad griežtai būtu Naguota pri 
amerikiečius už atoriiin-iu r ikffi 
atvežimą i 1 t-
•ti 'pataria elgtis' saitai;["kad ne-|

i i

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St 

Tel: 436^7878

MI$CEL^ANĘOUS.
' Ivisiraj’ eaSwr

P® ĄTfe WEDS

By private breeders. !
Taking Christmas orders now.

' 395-8967

REPAIRS — IN GENERAL 
{vairūs Taisymai

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
Herman Dečkys 

Tel. 585-6624

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

Kreiptis; A. LAURAITIS
4651 S. Ashland Avė., 

Chicago, III. . - -
TeL 523-8775 arba 523-9191 .JI

Dengiame ir taisome visų

t tuo jame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

Chicago., ii. 60629 

434-9655 ar 737-1711 ,

West fOft- Jfnoš - 
Trt. REjmNk 7-1941 r*\

Lietuvių Pensininkų Sąjungos 
valdyba ir nariai

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

LINKĖDAMI DAUG LAIMĖS, GERŲ 
PASISEKIMŲ IR SVEIKATOS.

Sąjungos Valdyba

i

JOHN GIRAJTIS
Advokatų įstaiga

6247 S. Kedzie Avė.
(312) 776-8700

Siuntiniai į Uetav$į 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Arėter Avenue,
Chicago, HI. M^ TeL YA 7-59tt

FELIKSAS MACKEVIČIUS,
gyvenantis 2157 W. IQth Place, Chicago. III.,

Šventų Kalėdų ir Naujų Metų proga
sveikina visus savo gimines, draugus važjst unu

* išsiblaškiusius po Ameriką ir visą pašau1 j

Miko šileikio apsakymų knyg 
“Liucija” jau atspausdinta.

£4

Notary PublU Ą :
INCOME TAX SERVICE

«59 S. Maplevrood, Tel. 254-7450
Taip pat daromi vertimai gi mini q 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra 

žyniai ir kitokie blankai.

Imposed by T>>e Jok Gomeou Co., N Y., N Y. e 1981 80

Jūsų protėviai gardžiavosi paslaptingu, 
turtinau, švelniu, šildančiu, elegantišku 
Martell Cognac skoniu nuo 1715 m.

O kai žmonės taip ilgai k^i nors vertina, 
, jūs žinote, kad tai yra labai gera.

Sveiks.

Nei Maskvos, nei Leningrado 
viešbučiuose tokios tvarkos nė
ra. Toks bereikalingas vietos 
žmonių intimidavimas nepasi
tarnauja gerų santykių su užsie
nio turistais palaikymui ir pa
žeidžia minimalias žmogaus 
sės. Lankymasis viešbutyje 
darytis tolygus lankymuisi

A.uter:us pavaizduoja lietuvių 
c-7-rr- ; XX šimtmečio
?: '’•’žios iki II Pasaulinio kabo, 
n ir trumpesni apsa- 

Į-y--n-; pcj Kairia $5iį
- ir nas
autorių: 6729 So: Campbell

Ave., Chicago, IL 60629. ’■

Homeowners Insurance
Good servrce/Good price

F. Zapolis, Agent
3208% W. 95th St

Everg. Park, III. 
60642 - 424-8654

Štai- r ar» FVa

tei-
pa-

— Netoli Trujillo. Hondūre, 
yra didžiausieji vėžlių augini
mo akrai.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTĄ!

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

Knyga su formomis gauna 
ma Naujienų administracijoje.

Advokatas 

GINTARAS P. ČEPĖNAS 
Darbo valandos: Kasdien: nko 

ft vai. ryto iki 6 vaL vakaro, 
šešta d.: nuo 9 vaL f. iki 12 vaL <L 

Ii pagal susitarimą.
TeL 776-5162 

M49 Wert «3rd Strert 
Chicago, DL 60621

ADVOKATŲ DRAUGIJA
V. BYLAITTS

ir V. BRIZGYS
Darbo valandos: 

Nuo 9 ryto iki 5 vai. popiet. 
Soštadieniaia pagal susitarimą.

<606 S. Kadila Ava. 
Chfcaęo, IM. 60629
Tek: 778-8000

PIRKIT! JAV TAUPYMO AOKUf

f 6 — Naujienos, Chicago, 8, Hl. Thursday, December 22, 1983


