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viskas keičiasi iš pagrindu.

ŠVEDAI GERIAUSIAI PA
DEDA NETURTINGIEMS

pasitarimas su Egipto užsienio 
reikalų ministeriu pakeitė Wi- 
shingtono politiką Artimuose 
Rytuose.

jam teks nuodugniai aptarti 
santykius su Washingtonu, nes

ARAFATAS NETEKO ĮTAKOS 
PALESTINIEČIŲ TARPE

WAS11INGTONAS PRITARIA EGIPTUI, POLITIKA 
PAKRYPS ARABŲ KRYPTIMI

Wein- 
su

Atstovų Rūmų komiteto prane
šimu apie spalio 23 d. išsprogdi
nimą marinų štabo.

Taisyklės sako, kad kariuome-. 
nės vadai privalo prižiūrėti ka
reivių saugumą^ Jie turi būti tik
ri, kad niekas karių neužpuls, o 
jeigu jie būtų užpulti, tai pri
valo turėti galimybes gintis. Ma
rinai buvo priešo kontroliuoja
moje srityje, bet kariuomenės 
yadai nesiėmė apsaugos prie
monių. Jeigu vadovybė būtų su- ' 
stiprinusi sargybą, tai “šaltojo 
karo” šalininkai būtų negalėję 
taip lengva.Ų ir laisvai prava
žiuoti prie marinų štabo ir jį iš 
kelti į padanges.

Automobilyje buvo du “šalto-Į 
jo karo” šalininkai. Jie buvę pa- ; 
siruošę mirti. Jiedu žuvo spro
gimo metu.

Marinai neina į Libano 
, - ' kovas
. Amerikoj marinai neina į Li- 
bano kovas, -— pareiškė sekreto
rius Weinberger. Libano ka- 

kovas su^jitais 
srie turi 

kont;

7 70 KONGRESO ATSTOVŲ PASIUNTĖ ATSTOVŲ RŪMŲ 
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WASHINGTON, D.G. — Sep- apsaugos sekretorius C. 
tyniašdešimt' Kongreso atstovų berger. Jis yra susipažinęs 
kreipėsi į Atstovų Rūmų pirmL’ 
ninką Tremas OlNeill, . prašy-da^ 
mi iš naujo aptarltvisą JAV,pd-_ 
litiką Libane. t

Kongreso atstovai tvirtina, 
kad prezidentas, prašydamas 
leisti jani pasiųsti JAV karo jė
gas į Beirutą, nurodė vienas są
lygas, o dabar aiškėja visai kiti 
dalykai. : . N '

KAIRAS. — Egipto preziden
tas Hosni Mubarakas ketvirta- 
dieiį pasveikino į Kairą atskri
dus) Jasir Arafatą. Push rasis 
dienį pasveikino į Kairą' atskri- 
ko pakvietimu atvykti į Kairą 
ir tokiu draugišku priėmimu.

Arafatas, matomai susijaudi- 
Inęs, apkabino prezidentą Muba- 
f raką ir pabučiavo. Arafatas tuo- 
j jau pareiškė, kad jis užmiršo vi- 
l

Kongreso atstovai taip pat ne
patenkinti •* marinų vadovybės 
pranešimais. Jie skaitė genero
lo Paul Kelley pranešimą Kon
gresui, bet priėjo išvadą, kad 
jis netiksliai; informavo Kongre- 
so komitetą. Kongreso atstovi) 
labai nepatenkinti gen. Kelley 
pranešimų. ! Kongreso atstovai, 
nori viešų-debatų ir naujo kraš
to apsaugos sekretoriaus prane
šimo. ’ :

są savo nepasitenkinimą, kuris 
anksčiaus laiškais ir telegramo
mis buvo Egiptui pareikštas, 
kai 1979 melais prez. Sadatas 
pasirašė taikos sutartį su Iz
raeliu.

; žvalgybos

Kongreso .atstovai nori ištirti- 
vadinamo “šventojo karo”. šali-: 
ninku užpuolimą-.garinu štabė^-

Pasirodo, ■: liad ' ątVąž^yę sijo
tai apsistojo kitoj slėnio, 
pusėj>; fie\eįkĮ Širmos-pajienyję į 
Jie ten rturėjo. didėlę; ąayo -aikš-'' 
lęiĮ’.kur. mokėsT^iittptį a^itomų-:. 
bHiuš-?sU dinamitų; Jie-šavė va-jk , ’ '•> -- 
dina •'.-šventojo karo’ 
kais.?7 ■ ' 'V' ■'

Tie: Špktyš '‘‘šventojo karo” 
šajijlįi&ai išsprogdino prancūzų 
karorvįries,- užmųšdajųi 82 prati-j <marinai. ginasi. Jie ginasi prieš - 
cūžų ‘kkrius* ir-68įgyventojusj' l'drūzus. kai šie pradėjo apšaudy-'. 
buviisiUSr aF;gy\enukius šalia1 fti -marinų apkasus. Anksčiau ; 
prancūzų kareivinių. Tie patys 
“šventojo karo” šalininkai iš
sprogdino Izraelio 
užmušdami didoką 
raelio karininkų ir 
patį skaičių greta 
musulmonų.

Ne tik demokratai 
publikonai nori ištirti, 
JAV žvalgyba buvo tokia ne
byli ir nežinojo, kas tokie ir ka
da puola.

Sekretorius Weinberger 
turės aiškintis

karei vines, 
skaičių Iz- 
beveik tą 
gyvenusių

bet ir res- 
kodcl

Patį svarbausią prancširhą 
Kongresui turės padaryti krašto

KALENDORĖLIS 
.. . ’ _r -

Gruodžio 21: Kūčios, Ado-

ir drjj

Sirijos kariuoirr^ėl Libano ka
riai veda kovas su dfūzais Beko’s 
plėnio pašlaitėse, bet marinai į.

rus ČČTENGAS SUTINKA LEISTI MAO 
ŠALININKAMS PAGERBTI MIRUSI

KINIJA ATMETĖ MAO CETUNGO KOLCHOZUS, 
BET LEIDO PAGERBTI .MIRUSIO ATMINIMĄ

- PEKINAS, Kinija. — Tengas'nės ir salė pavadintos visų ketu 
.-Hsiaopingas. patyręs apie dabar-J rių vardu. Greičiausiai, kad ta
tihės Kinijos vyriausylrės norai‘.Salė vėliau vėl bus pavadinta

Marinai įsivelia į kovas tik 
‘tai tuo atveju, jeigu bet kas pa 
įdeda į-marinus šaudyti. Tadą, N ... ... , .-leisti pagerbti 19/b metais mi- 
i.j - , -v. . ... v j .-rusi Mao Cetunga, leido ta pa-•druzus. kai šie pradėjo apsaudy-. r.gerbimą suruošti.

Vyriausybė išardė didelę dalį 
Kinijos kolchozų, pakeitė žemės 
ūkio gamybą ir leido buvusiems 
žemės savininkams pertvarkyti 
ūkio reikalus, kaŲ krašte būtų 
daugiau ryžių, daržovių ir rie
balų. Rct Kinijoje dar yra Mao 
Cetungo gerbėjų. Vyriausybė 
nori leisti jiems pagerbti Mao 
Cetungą, kad jie nekeltų pro
testu. Leido šaukti susirinkimą 
ir kalbėti apie Mao. rodys jo 
filmus ir kt.

Mao palaidotas didelės Liau
dies salės sienoje. Bet ten pa
laidotas čiu Enlajus. žui De ir 
prezidentas Liu Šaoki, kurį 
statė Mao Cetungas ir laikė 
Įėjime. ■ '

Mao palaidotas 
priešų tarpe

Pradžioje buvo siūloma 
salę pavadinti Mao Cetungo var 

Dabar, kada kariškoji Lenki--du. Laidotuvių melų šimtai 
jos vyriausybė atsisakė nuo kai tūkstančių kiniečių atvyko j sa 

j kurių laisvių suvaržymų, tai ir ( lę Mao Cetungą pagerbti.
Bet anksčiau toje salėje buvo 

tarė nuo ateinančių metų pra-1 palaidotas Ėiu Enlajus, kurie 
džios sunaikinti tas ekonomines 
sankcijas prieš Lenkiją ir Sovie
tų Sąjungą.

Idrūzai pasižadėjo į marinus ne-., 
Įšaudyti. Kelias dienas drūzai pa-- 
Įtiko marinus ramybėje. Bet kai 
kiti drūzai, nekreipdami dėmė-?' 
sįo į pažadą, puolė marinus, ta- 

amerikiečių artilerija apšau
ti rūzus.

da 
dė F

BENDROJI RINKA 
ATLEIDO VARŽTUS

BRIUSELIS, Belgija.— Euro
pos Bendroji rinka, apimanti 19 
Vakarų Europos valstybių, pa-1 
skelbė visą eilę ekonominių su
varžymų, kai Lenkijos kariuo
menės vadai, Sovietų Sąjungos 
valdovų spaud’.iami, įvedė karo 
stovį Lenkijoj. Bendrosios rin
kos valstybės, apsvarsčiusies su
sidariusią būklę Lenkijoje 1981 
metų gruodžio 13 dieną, ekono
minius suvaržymus taikė ne tik

at
ka

tą

Liaudies sale

GUATEMALA LIKO 
BE TELEVIZIJOS

GUATEMALA, sostinė.
Ketvirtadienį maištininkai 

Guatemalos televiziją, 
pagrindinį televizijos 
gazolinu ir uždegė, 
gaisro nebuvo, bet ga-

ĮSI

mas, Ieva, Postovis, Titonė. Jo-.- Bendrosios rinkoj ^valstybės nu- 
gaila, Metile.

Gruodžio 25: Kalėdos, Gražvy
das, Aiškutė, Medinis, Valytė, 
Eidravas, Dovilė.

Gruodžio 26: Steponas. Gry-
notas, Eigailė, Vibrotas, Smalsa.drelės, akimis neįžiūrimos, su- 

Į kliudė Kolumbijos kompiuterių 
veikimą paskutinėje kelionėje.

veržė į 
apipylė 
aparatą 
Didesnio
žolinas sudegino visas televizi
jos aparato vielas ir paliko ne tik 
sostinę, bet ir visą kraštą be te 
levizijos.

Apskaičiuojama, kad įsibrovė
liai padarė *250,000 nuostolių. 
Užtruks kurį laiką, kol vyriau
sybė įsigys naujus transliavimui 
aparatus ir galės visam kraštui 
rodyti paveikslus.

Pats prezidentas dažnai mėg 
davo ateiti į televizijos stotį ir 
pasakyti kalbą krašto gyven 
tojams.

Į stotį įžengė 6 gerai ginkluoti 
vyrai, visus suvedė j vieną kam 
barį, viską apipylė gazolinu, pa
degė ir išėjo. Tuojau atsirado 
gaisrininkai, bet gaisrą sukėlu- 
sieji jau buvo dingę. Jie reika
lauja demokratinių rinkinių.

UŽDRAUSTA MOTERIMS ' 
PRAŠYTI PAVĖŽINTI v

JERUZALĖ. — Izraelio ką-į 
riuomenės vadovybė paskelbė, 
patvarkymą, kuris draudžia mb-' 
terims prašyti nepažįstamus vV-j 
rus. k"d jas pavėžintų.

Izraelyje moterys mobilizuoja- , 
mos i kariuomenę. Jos apmoko
mos šaudyti, bet'kai neina į pit-- 

i mas fronto linijas, tai joms ne
leidžiama nešioti ginklų. Kurį- 
laiką moterims davė šautuvą, 
kaip ir vyrams. I^et jos pradėjo 
skųstis, kad šautuvai joms labėi 
sunkūs, jos nepajėgia jų pakel
tą Dabar moterys šautuvų ne
gauna, jeigu jos nėra kovos J‘. 
nijose.

NEW YORK, N.Y. - - Jungti
nių Tautų įstaigos informacija 

i parodo, kad Švedija teikia di
džiausią paramą neturtingoms 
šeimoms. Tokių šeimų, palygi
nus, nedaug, bet jos gauna/ei-

Paskutiniu metu ne tik Si- j kalingą paramą.
rija bei Sovietų Sąjunga, bet ir 
dalis pačių palestiniečių išėjo 
prieš Arafatą ir pradėjo žudyti 
jo šalininkus. Mubarako pakvie
timas ir priėmimas viską pakei
čia. Arafatas yra pasiryžęs Su 
Egiptu bendradarbiauti.

Mubarakas Arafatui pranešė, 
kacĮ jis .dalinai nutraukę David 

. ĮstoVyklSje' * pasTrašytą ^sula?fį. 
nes Izraelis susitarimų nesilai
ko. Jau nuo to laiko, ka| prezi- 

" juntas SadątaaĄVashingtbrie pa 
ritąšė sutartį su Izraeliu, nuc 

;Ąąd* Izraelis pradėjo nesiskai-'
■ lyti su keliais sutarties paragra 
j .Jais. Izraelio, vyriausybė tai.-. 
-■. >kos nesiekė, visą reikalą a tide ,

Įibjo iki šios dienos. Dabar ręu 
-kalai taip susidėjo, kad nežiųi,

■ kada bus galutinai pasirašyt* 
^sutartis su Izraeliu. Prezidentą
Mubarakas anksčiau praneši 
kad Egiptas žingsniuos. sr 

, Washingtcnu. Jis norįs cirbt 
.kartu su arabais, kad galėti..
• pasiekti taiką Artimuose Ry 
:■ tuose.

Švedijoje moteris, likusi naš
le, turinti du mažus vaikus, 
gauna 94% tos. algos, kufi'ū 
gauna darbininkas. Jeigu mote
ris turi du vaiku ir neturi vyro, 
tai' taip pat gauna tokią pačią 
paramą. Kiekvieną savaitę jai 
ateina čekis, kol vaikai išauga. 
Kai yaikai' tampa pilnamečiai j, 
tai motina gauna mažėsm pa
ramą. Švedijoj tokių moliu:’, 
yra, palyginamai, nedaug. Am'- 
rikoj jų skaičius yra žymiai -di
desnis.

’ • Neturtingiems parama pir
moje vietoje stovi Švedija, aut- 
•oje vietoje, stovi Prancūzija,^. 
Vokietija, Anglija. Kanada. Iz
raelis ir Australija. Amerika 
užima aštuntą vietą.

GINĖJOJE SMARKIAI 
DREBĖJO ŽEMĖ

i

Trabri mažylės melalo skie-

Gruodžio 27: Jonas evang., 
Eglė, Dautartas, Vaideliotas, 
Karta.

Saulė teka 7:17, leidžiasi 4:34.
Orte šaltas, vėjuotas.

— Sears bendrovė dar ksrtą 
eis į teismą dėl specialaus at
suktuvo.

Mao Getungas nemėgo, nes Čiu 
nesilaikė komunistinės filosofi
jos, l>et žiūrėjo, kad būtų dau 
giau maisto ir apšvietos.

Bet vėliau toje psčioje salėje 
palaidotas buvęs Kinijoj prezi
dentas Liti šanki, kuris palies 
Mao buvo suimtas ir padėtas į 
kalėjimą. Vyriausybė planavę 
jį nužudyti, nes jis buvo priešin
gas “kultūrinei revoliucijai“. 
Vietoj Mao Cetungo, tos kapi-

Vakar uždraudė moterims pra
šyti pavėžinti. Jeigu kariai yra 
joms pažįstami, tai gali su jais 
pavažiuoti kelio galą, bet jeigu 
nepažįstami, tai neturi teisės 
prašyti.

Jeigu kuri moteris, tarnaujan
ti kariuomenėje, vis dėlto papra
šys, kad nepažįstamas žmogus 
ją pavėžintų, o vėliau dėl to tu
rės bėdos, tai kariuomenės va
dovybė ją dar nubaus. Joms 
griežtai uždrausta prašyti pa
vėžinti.

— Beikalauta, kad valdžia nu 
stalyty, kokių filmų negalima 
rodyti vaikams, bet vyriausybė 
nutarė į šį reikalą nesikišti. Tą 
klausimą tesprendžia patys gą-i 
mintojai.

Kaip sugedę javai nelei
džiami žmonėms vartoti, taip ir 
sugedę miltai. Kiekį nustato ja
vų ir miltų tikrintojai.

Vakar Chicagoje tempera- 
nukrilo iki 18°F žemiauturą

nulio. Vėjas šaltį padidino.

Paaiškėjo, kad JAV buvo ir 
.formuotos apie planuojamas 
Egipto pakaitas ir prašė Izrae 
lio kariuomenės vadovybę, kač 
nešaudytų į palestiniečius ir leis 
tų jiems išvažiuoti iš Tripolio.

Prez. Mubarakas infermave 
Wash‘ngtor.ą apie pokalbius si 
Arafatu. AVaslungtonas pritari 
aptartoms mintims.

Visai kitaip klausimas alrod; 
Tel Avive. Izraelio vyriausybe 
patyrusi apie Egipto prezidente 
nutarimą priimti Arafatą 1 
tartis su juo apie arabų vienybę 
pareiškė savo protestą. Ksda Iz 
raelio premjeras patyrė iš Kair 
radijo, kad pasitarimams prila 
rė NVashingtonas, tai 1. samira* 
tuojau pšsfuntė protesto tele 
gramą ne tik Egipto vyriausy
bei, bet ir pačiam 
nui. Sandras vr<i i-

DAKARAS. Senegalija. — 
Netvirtadienį Ginėjoje smarkiai 
Irebėjo žemė. Kelioms minu
tėms po keturių žemė .sud'el>ėji 
keliose vietose ir padarė dau • 
nuostolių.

Pats didžiausias drebėjimas 
>uvo Labe apylinkės srityje, 
lichter skalėje užregigstruoĮaa 
».3 drebėjimas. Neužilgo pR^ 
rešta, kad teks pats dreb.'jiirt?. j 
mkrėlė Gauai sritį. Nclmlis 
Ircbėjimas supriovė Mamų miĮB- 
ą ir Kundlą. Nuostoliai dar ne- 
pska čiuoti, tet jie bus dideih

grei-
Į Flori- 
suvažla- 

nuslatytų 
kiekis na-

- Visi žino, kad miltai t 
iau genda, negu javai. 
!ą, Tallahassee miestą, 
/o specialistai, kad 
toks miltu sugedimo 
)avci:nuas sveika U i.

— Teismas įsakė 
,os moteriškę, 
badu, maitintiWasbingto- 

iikinęs. kad Ji yra invalidė

Kaliforni- 
norinė’ą mirti 

dirbtiniu būda.
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melai Gruodi
apylinkės fnrcnėmis, k u 

apgyvėnaiad
i dar reikia vir

Vyresnio amžiaus žmonėmis besirūpinantD' Parley Cath med. cent-, kių žmonių gyvena vaikų išlai-l ro direktorius Belmonte, JAV,! komi. Seneliai (fažriai ŠUsfergaj r ve pasikalbėjimą išspausdino ąrtričiu ir kt. negaliomis. Jie 
‘ Ų. S. Newj and World Report”! gali gyventi vaiku išlaikomi it, 
(X. 3. 1983), kurio svarbesnei! yaiątų pagalba savo namuose, mintis čia patiekiame.

Paskutiniu laiku vis

įvvę, pątirtijcoks tėn persona
las, ypač mėd. pagalbos tieki
mas, nes seneliai dažnai serga, 
pegu kito amž. žmonės.-Baigiant pasikalbėjimą dr. Stanley Cath pabrėžė, kad labai svarbu idant suaugę vaiku ■ir vaikaičiai nuolat lankytųsi^asmeniškai slaugymo namuose, kur jų seneliai lęndžia savo saulėleidžio dienas.' Fr. Teįrdja

aunurt

visiems mūsų skyrių bendradarbiams 
bei skaitytojams linkime

Jūsų MAGDALENA šUtAITIENĖ
PRANAS ėiJLAS

! Tačiau juos kai kada refitiakon-Hpėd i htai gyvenantieji So-, 
viety S-gos respublikose 
negauna palikimų iš JAV^ Vis daugiau amerikiečių abe- j joja, ar p.-likimai iš JAV-ių pa- ; siekia gimines Sovietų Sąjungo-, je. Rugsėjo 25 d. “The New į York Times” išspausdino straips nj šia tema (“Doubt Voiced on Beauest to Heirs in Moscow”),

daugiau* troliuoti. kad jie sau nep.akenk- utsiraiVda žmonių, vyresnių negu tų. .Kaip žinia, suaugi vaikai ne. t>5 m. amžiaus; jais privalo Yū- Skuba savo tėvzų atiduoti į sene, pintis jų suaugę vaikai. Tokių žmonių yra 25-50%; kuriems reikia globos. Manoma, kad tik 5-10% jų patenka į slaugymo .namus dėl kūno susilpnėjime ir mentalinių linų, tekių asmenų amžius — 82 m. Apie 90'U to-

lių namus, Apie 90% senelių, kuriuos dr. Stanley Cath apžiūrėjo savo mėi centre, buvo ap- Wverklintj Slaugymo namuose tik po to, kai jų šeimos nariai nesugebėjo privačiuose namuose apžiūrėti.

f JM..ĄP1- M-'.v Sveikinąrtife fijivušiui, klienfti§ if bėn
-' t ir ‘ ;Xt i :'

ŠVENTOMIS KALĖDOMIS
■ ir' NAU.TALS KIETAIS.

ZELMA ir KASTYTIS J UŠNĖNAI

/ * ’ w > * r - ' a *

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų 

visiems kostiijneriams ir- priėtdi'aiiis linkti

kuriame rašoma apie sausio 6 d. Į Miam* mieste mirusį Raymondąi Goldiną, kuris paliko daugiau Į kaip $100,000 .savo Maskvoje gyvenantiems sūnėnui ir dukterė- j ciai. Savo testarpeiite jis pareiš- . kė, kad {jeigu iškiltų abejonių, ar jo pąįięimaš pasieks {paveldėtojus, pinigai tttrTbūti paaukoti Izraelio- labdarai,Mįaihi. Advokatas Melvin J. Richard, kuriam pavestas testamento vykdyihaš, mėgijioįsuži- •;noti, kas Atsijinką su- palikimais, ■‘.kurjų. paveMėtojai. gįiyęna Sovietų Sąjungojė. Jis 'apklausine. , jo'hdvdkatūs, emigrantirš iš Sovietų Sąjungos.jAV-ių Valstybės Depą rtamąi i _• to. pareigūnę seųąĮoripš 'ir-kon- i gresrnaųus..-Dauguma fu -pdreiš--. kė; jog 1 a£.3rt,-;nmž-ii Į.^riqina, ;.kaš atsitinka šjt pinigais, kai jm .’pasiekia 'Sąvietų .Sąjtingą. Sfers. sovietinė Įnjur kolegija ir šų p IsėrtMĮ^rbiSu- j ant y š a merbvfei ių Įd vok’atai i vi r tina', kad - paveldėtai;ai viską gšuhą. jie atsisako suteikti iri- Ibrniacijos apie ^pecHmius at. ”ejus. / ; -.Anot “The New York Times7. ądyųkaLas. J&chanĮ. abejoja. - ar Goldino palikimas pašiėks Jo gi- jtinfės Maskvoje, ' ;•J Jis jau patyrė, kad trys pavėl į dėtoj ai Sovietir •Sąjungoje .dar, negavo $10,000 'palikimo/ kuri- buvo jau daugiau kaip prieš metus pasiųstas jų varHū iš Miami Beach. . r ršie pavyzdžiai yra'nuujas ispė. jimas. lietuviams,, kurie, ruošiasi sudaryti tėstąrheptuš,
"■? - F. L.

'

Feder, pašalpos bus 
sumažintos

iškilusius Soc. See. administracijoj ir Baltuose Rūmuose.Tie sumažinimai liestu vad. Supplemental Security Incame programą. SSI pasiūlymai pradžioje sumažintų dabartines pašalpas nuo $70 milijonų iki $10O milijonų per metus ir sumažintų administracijos kaštus iki $15 milijonų. Tai būtų automatiškai sumažintą išmokos *4 SSI pašalpų gavėjams, jei jie gyve- , na kitų žmonių šeimose {pvz., ■ su giminėms), nors jėi, jie iš tik- rųjų apmoka , savo - išlakias ir padengia šeimos išlaidas.- šiuo metu sumažinamos tiktai tiems SSI' pašaipų gavėjams, kurie nepadėn^fg. šeimos kaštų ir-tiems, kųr2U_-dfifys jjra mažiau, sumažinaįggfc.*/ : • V
Pąšalpž.^ši^^ąųf^į^.p0 ■ to'. 

ikai- ToimMf .aplikėeya r pašalpa i

Chicagos Tribune, jo kolumnoje bidn” vaistas gali būti šiek tiek 
— How to keep weel. Jis tarė, 
kad “miego piliulės”, gaminamos šiame krašte, yra "benzodiazepine” šeimos vaistas,, kuris turi savyje, visiems žinoma “Iran guizeriris” kaip “Valium” ų “Librium” vardais vaistus. Kai kū. rie ekspertai teigia, kad “Hal

geresnis, negu kiti, kadangi neilgai pasilieka kraujo srovėje ir dėl to, kad negamina pašalinių substancijų kūne. Dr. G. T. John son sako, kad miego piliulės naudotinos trumpam laikotarpype, kad neįvyktų pranašautų miego problemų . Pr. Pet.
X! > } * * * L - . * i 1

Vietoj kalėdinių kortelių ir laiškučių, siunčiu 
Naujienoms labai reikalingą paramą ir svei

kinu visus savo draugus, pažįstamus 
ir artimuosius,.linkėdamasLinksmų Kalėdų ir LaimingųNaujų Metų

mlio atvyksta į 'įstaj^finfųrma-' į cijai gauti/ Tuo būdu Soc. See. 1 administracijaišuUdpyž-'$12,3 I milijonus per metus . INori daugiau tuo reikalu ži- | nių. skaitykite pr. pfenktadienio I-Cnicugo Sun-Timeš: Aiaš .infer- ’ njacijSs suteikė Špįiiėėr .Rjch, Wasningtono Posto. kQiurnnhta>.<
4 * r‘ ' *Trumpos žinios

-- Boston. Ixykusios; mirtys dėl širdies atakų gali būti sumažintos trigubai, įleidus- tiesiog į Širdį naują vaistą, kdris greitai atskiedžia' kraujo krešulius, tada,, užblokuotas kraujas teka į širdies muskulus, — praeitą tree, pranešė vietinis gydytojas. Jei išradimas; paskelbtas “New Eng- land Journal of Medicine, tiks- i lūs pranešimas, tai gali būti, kad i nepaprastai sumažėtų.mirties at-Washington, Ik .C Pranešama, Į vėjais jAV-bėse iki -550,000 per Į. kad .‘•eder. Gerbūvio - pašalpa vienerius metas.i seneliams, neregiams . ir nedar- i ' * »tingiems bus sumažinti keletą Į — Naujos miego piliules yru šimtais milijonų,dolerių per me- panašios į >enasias, — pašėke G. tus pagal pasiūlytus nuostatus. Timothy Johnson, M. D. pr. ket.
, r —

VISIEMS SAVO DRAUGAMS 
IR PAŽĮSTAMIEMS

MIDLAND FEDERAL
SAVINGS

AND LOAN ASSOCIATION ‘ •
8929 $ Harlem Ave.. BtidQdview Illinois 6O45h • Phone 598-‘>4/<0

4040 Archer Xve .IQhicapo. Illinois 6063& • PhčHe 25A-4470

2057 W. Lithaxnian C*-» Chical Phdne 925-7ĄV0
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Kalėdų ir Naujųjų Metų proga 
Švėikinu Naujienų redakciją iv Admi- 
nistraciją, gimines, draugus ir linkiu 

visiems geroje nuotaikoje pralėkti 
žiemos Šventes. ■

Juozas šarapnickąs ■

- ----------- ------- f 
t -Tuesday. December 24-27,. W



lesias prieš civilinę valdžią.—' Turkijoje sprogo bonibo ur\ra užsilikę gražūs prisiini- siu lietuvių karta. Kai kuriems Ankačoję ir Įslambule. lai pro-ir gyvenimui brendu-papročių ir įpročių puo>eiėjimo;LIETUVIAI LENKIJOS PAMARYJE(Tęsinys)slenkant fronkms Balli ran Jų link, berniokas ke- toliau su vokiečio veži- icšl;<fd;ųnąs apsistojimu iI ne tiek turtingesnio kaimo,
kurie, nuo pirmųjų išsivatląvi- mo dienų išjungę j atkuriamąjį šio kiašto gyvenimą, čia ir už-’ dl’-ko. Dalis Pamario lietuvių’ aT.igravo į vakąrjfš Yra lietu-. z Jėių. nutekėjusių Į Švediją.'k gamtorvai^Jžių primenan-J Tai vėl, mažėjantį tautiečių skui-J c i kalvotą Aukštaitiją, surado! -:U ‘laljnai išlygina lietuviai iš. Ūkią vietą, nužiūrėjo tinkamą Tarybų Lietuvos, atvykę per šei- ūi.Į. <» tame ūkyje vienišą myninins ryšius i Lenkiją ir ap-r n ergmą. išverda darbams lenkai-; sigyvenę Pamaryje — ir mote-, te nuo Suvaikau. Lenkaitė buvo graži, lietuvius, pažinojusi ir bent kiek lietuviškai mpkėjusi. be to. įir ūkio darbams, gerai tike d. tai uteniškis S. sukūrė su ja s?i- V

ų-.i ir apsigyveno pasirinktai'-e 
ūkyje. •_ /Gdanske, ščeciae, Slupske. Fa mario miesteliuose ii kaimo vie-, tovėse gyvena lY-tuyiai. be.?; Ler.kijcs Liaudies kariucme e. kariai. Pasitaiko lie tuvių, kada- vu.-iu lenku dalinhitse t’i-s i .- bruku, prie Monte Cassino, PrijT.- cūzijcje ir Olandijoje; karui pas'baigus, keliavo jie namon, bet! užsiliko Lenkijoje ir čia dabar gyvena.I b iped w ' krašt grupę sudaro-lietuviai iš Seinų-i Punsko- krašto; kai kurie buvo į nuo pasienio išvežti su šeimomis,, ne visi pasinaudojo leidimu grįž ti į savo kraštą ir Įsikurti nua- 1 Intuose ūkiuose: dabar tos gru- : pės daugumą sudaro jauni spe-! eialistai, suradę darbą Gdanske ar ščecine. Didesniuose mies-' tuose lietuvių, skaičių didina lie. : tuviai studentai ir atliekantieji i ka’O prievolę, daugiausia nuo Punsko ir Seinų.Trimiestyje ir Slupske gyve-1 amatininkai, tarnautojai, pramęįĮ §pren^ė tai visuomeninių ir ūki- jnama lietuvių — stuthofiečių. nes ir Įirekybos darbuotojaiA-pį.jų procesų dinamika, besi- v - - ... .. _____ —  l —i...... ..ii ■ * " keičiančios buities sąlygos. Nuo1945 iki 1951 metų, ypač šio tarp- '* snio pradžioje lietuviai gyveno-labiau susibūrę. Lietuviškos ben- ■lįruomenės buvo labiau pastebi- ;mds del dar menke kalbės rrio-- kėjimo, gyvo savosios kultūros,

- ■ '• ' ? -

O 
t: os 
Ii: vo

-ys, ir vyrai. Pažymėtini ir lodė ątv liolika notų. dvidešimt ir daugiau grįžta į savo pirmąją tė- trba tėvų kraštą — Lietu-

r.

Yra lietuvininkų iš
‘‘ Didėjančią '

Tarp įu žymus nuošimtis baigu- siu aukštus mokslus kiti baigę vidurinius Įvairių specialybių mokslus, labai retai pasitaiko ' jaunas Pamario lietuvis tik su pradžios mokyklos išsilavinimu.;I Pagal specialybes bene gausiausia yra inžinierių grupė, gydytojų mažiau, bet užtat nemaža sveikatos tarnyboje l’ctuvai-■ lietuvių ūkininkų, j c'vl medicinos tai kur oc keliolika lietuvių šei- J C!’-Yų viename kaime. Dar priešpojū- Pasiliko ir miškininkas, ir keliolika metų Gvda Vielka prie"* kunigas, ir jurų karininkas, ir Sčecino buvo vadinama lietuvis?Į kuojų kaimu. Lietuvių apgyvendinti ūkiai išsiskirdavo pavyz-j dingą tvarka ir dideliu gamybos našumu. Jaunoji karta, baigų-, si mokslus, apsigyveno miestuos se, o ūkius

puvo dar stiprus sua.iigu-iu žmo- - nių ir jaunimo ryšis su palikta j tėvynė. Iš Vilniaus krašto ir . lenkų vis dar vadinamos kauniškės Letrn bė- teritoi iki 1934 metų) -it-susidaryti tik apytikvrizdą Pamario lietuvių pasinįLstymo profesijomis. Pirmai- ■ lis pokario metais dauguma į veno kaimuose ir miesteliuose.-
LVO

> sesučių, laboran-i 
u bei administracijos darbui- is. ir jūrų karininkas, ir smiltynų dzūkelis, tapęs Baltijos žvejų. Yra keletas dėstytojų aukštokose mokyklose, keli teatro ir muzikos profesionalai.Pamano lietuviai ir visi lietuviu kilmės žmenės pasižymi tuvos. senstelėję tėvai, pardavę^ darbštumu ir sąžiningumu, ben- trba perteikę valdžiai, nu-5:.•ekė vaikų pėdomis. Šiuo metų; Ųtr pasitaiko vienur kitur indi-- •idualus lietuvio ūkis, bettdau-4 gioU yra lietuvių viktybnrų.; ūkių darbuotojų, žemės ūkiŽ specialistų, kaimo mokytoju. Gy.ų veliantieji miestuose — tai aukšti įau kajp trisdešimties metų tų kvalifikacijų darbininkai,.| tąrpusnyĖe reiškėsi Įvairiai. Ap-

drosios visuomenės yra vertinami kaip geri ir aktyvūs piliečiai, gerai sugyvenami kaimynai, Nuoširdūs bičiuliai.■ Visuomeninis ir kultūrinis Pamario lietuvių gyvenimas dau-

KALĖDŲ ŠVENČIŲ PROGA

si.vcžė dalį savo kilnojamo turto. Buvo tai veislinės karvės, j trakėnu ir sunkesnė' veislės ark- j liai. ūkio įrankiai, net kai kurios ūkio mašinos, namų apyvokos daiktai, pasiimta su savi- Į mi daugiau lietuviškų audinių ir kitų medžiaginių kultūros vertybių. negu lietuviškų knygų, mene paveikių, plokštelių, meno dirbtinių. Tame tarpsnyje Pamario lietuvius retąi pasiekdavo naujos lietuviškos knygos, ! spausdmiai ir laikraščiai iš Lie-1 Teigi žmones, susirinkę i vakaroti, tą pačią lietuvišką kny- į gą po kelis kartus garsini skaitydavo, mokėsi atmintinai daug eilėraščių, puoselėdavo lietuvišką dainą, muziką, šokį, tautinius rūbus. Lietuvių bendruomenėse visi žymesnieji gyvenimo Įvykiai: vestuvės, .krikštynos, šermenys, vardinės, Įkurtuvės, talkos ir pabaigtuvės tui ^dave grynai lietuviškus papročius ir nuotaikas. Laikui bėgant ir integracijos procesams vis smarkiau veikiant, tos bendruomenės mažėjo, netekdavo savo pirmykščio ryškumo, kai kur visai išnyko. . .Pamaryje nereta apylinki

.įimai apie gerus ir Įdomius kaimynus — lietuvius. Gyvenantieji čia autochtonai kašubai, Įen- kai. pamariečiai, žmenės atsikėlę iš Įvairių etnografinės Lenkins regionų, repatrijantai iš Vo- .ynės, Polesės, Podolės, nuo Lvovo, pe kel ieii iš Bieščadų —! užsiminę apie lietuvius, pirmiau- iai pabiėžia jų vnišmgumą, kalba apie valgių g-.nisumąrh įvaį- rnmą, - skaniai paruoštas -degtines. ne vienam teko ir biržietiš- ko alaus paragauti. Kai kurie prisimena lietuviškų dainų me- lodUasj kitiems £i labiausiai Įsiminę lietuviški taries, posakiai, pač tie, labiausiai sąmonini ! ar kartais nešvankūs. ' ; ’Anksčiau — maždaug iki šę- 'i.-sdešimtųjų mėtų vidurio, žnuj. nių kultūrinis, ir visuomeninis gyvenimas buvo, daug aktyvesnis. Savaimingai ir originaliai ■ besire iškianti kultūra Lenkijos Į Pamaryje buvo turtingesnė ir i tuo, kad turėjo įnašų beveik iš visų Lenkijos regionų, o per re. patrijantus iš rytų — sėmėsi įnašų ir iš k?_imyninių lenkams I tautų. Vietos, lietuviai nesiša-l lindavo bendrosios saviveiklos,' dalyvaudavo kultūros namų or-l ganizuojamose bei kitomis progomis rengiamose liaudies meno parodose. Nusipelnusios kultūros darbuotojos Ščecipe, kilusios iš Lietuvos dainininkes. Liud mi los Jąnuškevfoienės < liūdi j i- mais plačiai organizuojamose tada parodose būdavo daug lietuviškų audinių, medžio drožinių, Įmantrių namų apyvokos daiktų. Todėl ir netenka stebėtis, kad šiandieną Pamaryje sutinkama audiniuose, daugiau mezginiuose, tapybų ir medžio ornamentikoje nemažą lietuviškų raštų ir spalvų derinimo.• . Jau baigiasi ketvirtas dešimt- ! metis lietuvių gyvenimo, Lenkijos Pamaryje, išaugo antra čįą

priežodžiai, pa- į

$

sveikiname gimines, draugus,, pažįstamus 
ir lietuviškų organizacijų bendradarbius. 
Taįp pat sveikiname mūsų Elektros Įren
gimų ir Pataisymų Bendrovės klientus,

1 Visiems linkime LAIMINGŲ
'= ;■ VELYKŲ ŠVENČIŲ! ; ■>.., ,Birutė, Klaud c Aušrelė Pumputis
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. Sveikinam su Šv. Kalėdomisu ir Naujais Metais ;
gimines,, draugus, pažistamus ir bendraminčius : 
bei visus Naujienų darbuotojus. Linki Jums viso 
geriausio visa Pranskevičių šeima M
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man Avenue-

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.

MARIJA N0REIKIEN2

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų 
SAVO KLIENTAMS IR VISIEMS LIETUVIAMS LINKI

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2b01 W. 69th St, Chisago, Ill. 60629 ♦ Tel 925-2737

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

♦ RCTESTTNGA1 IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

ĮVAIRI APDRAUDA — INSURANCE

3208'/* West 95th Street
EVERGREEN PARK, HL.

Phone: GArden 4-8654

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

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vaL vak.
D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkaiTel. 476-2206

vietos lietuviams tas laikotarpis yra trumpesnis —. tik dvidešimties ar keliolikos metų, bet jau pravartu kalbėti apie Pamarių lietuvių \isuoment'nių n kpl'ū- rinio gyvenimo praeiti, kuri dėl smarkiai pVikeitusių gyvenimo sąlygų yra juo labiau nutolusi ir didžiąja dalimi nępakartotiną.Galima skirti dvi tos praeities išleis.

— Ankaroje sprogo bomba, prieš Irako konsulatą.suėmė didoką būrį Turkijoje gyvenančių šijitų.
Sergejus Antonov gyvensi 

savo bute, l»ęt policija jo ne-Įdalis: pirma — nuo 1^945 ikŲ Į962 metų, ir antra nuo 1962 — *sikū- lus Pamaryje pirmiems LVKD rateliams, šis ant-as laikotarpis gyvybingai tęsiasi, atžymėdamas šiemet savo dvidešimtmetį. apie kurį teks atskirai papasakoti.

— Sovietų laivyno kapitonas< V. Ivanov padavė japonams dė-l Acs su num aš‘o Pietų Korėjos* lėktuvo !iiu/._; f

&ų

A. Suraučius (Pabaiga)Demokratai neskirs pinin- 1 kicm.s reikalams, jei prezi j s nebandvs balansuoti biu-
— Sovietų propaganda giria- i si, kad už kelis melus rusai iškels Į erdvę didelę stotį. ‘’IRKI

Linksmų Kalėdų ir Laimingų T 
visiems mūsų klientams, dra 

pažįstamiems linki

BROLIAI ir SESĖS,

io gali apsi-į i - j u prikiau-, ..erikoj ir ga-, . ūono zoolo-- ęūga, kuri 25j cnts. Sakoma,; ria ir pasiten-Į
BONUS

NERINGOS RESTORANAS
ALEKSANDRA BUIVYDIENĖ, Sav.

2632 West 71st St., Chicago, Ill. 60629 
Tel. 476-9026

Švęsdami Kalėdų šventės ir sutikdami Naujuosius metus, 
neužmirškime,. kad i pavei^ojį ^Įuyo^. liko artimiausi mūsų

ė galingos’ir turtingos Amerikos lais
vėmis, siekime; kad pavergia Lietuva ir kiti kraštai galėtų riau- 
c-otis. y ufe -niekad nepraleiskime progos kirsti 

$pasni^krę tok j įuinsfj^kadjis išvirstų, o atsigavęs 
pagalvotų: kas čia, ąfsitfe Įrįsuprastų’-^ uį kų?.

’ Vytautas P. Da

nLinksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų linki nariams, prijaučiantiems ir visiems geros valios lietuviams, iNaujieji 1984-ieji metai tegu suteikia mums daugiau pasiryžimo, sutarimo ir jėgų tęsti kovą prieš mūsų tėvynes pavergėją.Broliams ir seserims okupuotoje Lietuvoje linkime ištvermės. JAV R. LB-nes vadovybe
Naujienos, Chiošgo — Sal -Tuesday. December 21-27, 1983
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Fanatiški teroristai gadino 
Kalėdų nuotaikas

Praeitų metų Kalėdos buvo neramios, nes pasaulį pa 
vergti planuojantieji Sovietų fanatikai grasino Lenkijai, 
naikino beginklius afganistaniečius, o šiandien nuotaikos 
nei kiek nepagereip.^# *. . : •
s,.<Pyieš palias 'Kalėdas Sovietų laivyno kapitonas ati

davė japomabis rusų numušto PietųJSorėjps lėktuvo lau
žo' dalis, nepranęš$ąmasj ar ftps dalys buvo, ištrauktos iš 
Japonų jūros gilumos, ar pats vanduo jas iškėlė. Dalys 
buvo rusų atrinktos^ nes nebuvo nė vienos lėktuvo dale 
lytės, kurion būtų pataikiusios Sovietų lėktuvo paleistos 
kulkos. Svarbiausia, Sovietų laivyno kapitonas nė žodžiu 
neprasitarė, ką Sovietų laivyno ir aviacijos kariai atei-’ 
tyje darys su lėktuvais, įskridusiais į Sovietų erdvę..

Šių metų Kalėdos liūdnesnės, nes fanatiški Irano 
teroristai, pasiryžę mirti, grasina ne tiktai visai Ame
rikai, bet ir yra pasiryžę išvyti amerikiečius ir prancū
zus iš Libano, jeigu jie 10 dienų laikotarpyje patys iš Bei
ruto neišvyks.

Amerikoje Baltieji Rūmai ir Valstybės departamen
tas pirmieji ėmėsi-priemonių prieš fanatiškus teroristus. 
Aie du namai ne tik apstatyti smėlio maišais, apsaugojan- 
čiais nuo įvažiuojančių mašinų, bet ten įrengtos ir prieš
lėktuvinės patrankos, kad galėtų atmušti bombarduoti "ar 
įsiveržti norinčius fanatikus. Šios dvi didelės Amerikos 
įstaigos pirmos ėmėsi apsaugos priemonių. Amerikoje tai 
yra neįprastas dalykas, nes Amerika turėjo valstybės 
priešakyje krašto gyventojų rinktus atstovus ir niekas 
iki šio meto nesirengė rinktų atstovų naikinti. Amerikoj 
rinktų atstovų nereikia žudyti, nes . yra visiems priimta 
priemonė jų atsikratyti. Kas keturi metai krašte būna 
laisvi ir tvarkingi rinkimai, kurių metu galima lengvai 
atsikratyti nepageidaujamų žmonių. Amerikiečiai nepa
geidaujamiems atstovams pašalinti kito būdo nemato kaip

J. PUŠĖNAS

SUSITIKIMAS MONTANOJ
(Tęsinys)

Džiaugiausi, kai pagaliau vakarienė pasibaigė, o 
drauge su ja labai mane išvarginę moksliški pono 
Mandaus klausimai. Atsirado proga pabūti su 
Jadvyga be tėvo draugystės, ir mah atrodė, kad 
tai bus pati geriausia proga atidalyti jai mano 
širdies užtvanką. Juk tiek daug kartų aš buvau 
taip arti prie šios meilės šaltinio, bet Visuomet 
nepavykdavn. Nejaugi ir ši mano galimybė nueitų 
niekais. Šį kartą aš būsiu skubesnis; turiu dau
giau gyvenimo patyrimo ir daug daugiau drąsūs.

— Prašau sėstis, ponas agronome. — ji pa
kvietė mane, atsisėsdama ant sofos, ir ranka-pa* 
rodė man vietą šalia savęs. a .

— AČiiJ, panele Jadvyįft, betVrftAh būtų 'datig 
maloniau, jei mane vadintumėte PėtTu. -

— Gerai, ponas Petrai, prašali 
mane už rankos ir'patraukė sėstis.

Kai aš sėdausi dešinėje jos pusėje, ji, dešine 
ranka laikydama mano dešinę, traukė mane že
myn j sofą, o kairioji jos ranka pasiekė dešinįjį 
mano petį, Kad gėriau paspaustų Mane prie sofos, 
ii- tuo būdu ji, tarsi, apkabino mane. Kfeiįus jos 
akių žvilgsnis smigo Į tęano akis, ir begalinė laimė 
užliejo mane Aš rnpAjutau, kMį) Vlfti gfėblu stip
riai apkaibnau .ją, ir mūsų lūpos dabar susitiko 
’’šgerti 'tain-As. k iri liko nėparagauta Anais mo-

.ji paėmė

rinkiminės kortelės. Jeigu jie nualkawtu, fAi trauktų, p 
teismą ir paklustų teismo sprendimo. Jeigu nebūtų laisvi, 
ir teisėtų rinkimų, jeigu būtų įvesta klasta, tai tada ga ; 
imtųsi kitokių priemonių. Bet kol rinkimai teisėti, ta 
niekas kitų priemonių nemano vartoti. ’ i.

šios dvi įstaigos apsaugotos, bet to neužtenka. Kraš
tui ir viso pasaulio laisvei labai svarbus yra Pentagonas, 
Pentagono pastogėje yra įsikūrusios kitos įstaigos, kuridą 
seka paasulio nuotaikas ir pataria imtis apsaugos prie
monių, jei susidaro pavojus. Pentagono pastogės yra ma
žiau apsaugotos, negu Baltieji Rūmai. Ten kiekvieną 
dieną, kaip praneša laikraščiai, į pogrindį suvažiuoja 
automobiliai ir net autobusai, ir išlaipdina tūkstančius 
tarnautojų. Užtektų pogrindin įvažiavusioms mašinoms 
įsivežti dinamito ir iškeltų į padanges visą tarptautinio 
judėjimo centrą. Atrodo, kad apsaugos sumetimais Pen
tagonas užrakinėjo pogrindžio vartus, kad iš miesto nie
kas negalėtų įvažiuoti automobiliais. Bet ar to užtenka?

Amerikoje yra visa eilė didelių ir sunkių pastatų, 
kuriuos būtinai reikia apsaugoti. Tos apsaugos priemo
nės yra svarbios ir brangios, bet tuo tarpu niekas jų nesi
ėmė, jeigu neskaityti Senato rūmų, kuriems buvo išsprog
dintos vienos durys ir padaryta žalos.

Tos apsaugos priemonės labai negražiai atrado, bet j 
visi pripažįsta, kad atsarga gėdos nedaro. Daug žįauręs.- 
nis grasinimas yra Libane. Ten fanatikai _ davė Amen-' 
kos ir prancūzų kariams 10 dienų įŠsik^štytįi iš.-į>irwU- 
Jeigu jie to nepadarys, tai Beirute, šijiteti

reivinės. Jie jau bandė
bet jiems nepavyko. Tai nereiški)
fanatikai neras kitų būdų am'erikiečUins . jšįrąnbMąiiiš 
pakenkti. Jie pakenks vietos; ’
kenks prancūzams. Pagaliau,.jįę.l^^š.pątys’^u, jeiįi 
nepajėgs pakenkti kitiems. Kaiędoąydž šio; mėta’bųvpį 
taikos ir ramybės šventė, tuo’tarpu U'švęiitė 
didelio susirūpinimo švente; ’\^rtoj't^bs,:^'eįtas
lis nerimas,! A^ęrčias galvoti apiė rį^MVįJavi^ų'Šr 
aiškį santvarkos ardymą/ -• ' /•< - ■ ■ - < -

Nežiūrint į liūdnas KsMdk§ ^3^^metai:;p^ld(^ 
kelias gražias prošvaistes, 
prisiminti:
nės vadovybė, patyrusi apie diktat-priaųs /ęastrtt-'pįanųš 
Centro Amerikoje, pasiuntė malūnsparnius' ir grupę pa1 
rašiutininkų, kurie, užėmė Grenados .aerodromą ir' izolia
vo salon jau atvežtus Kubos kąrius ruošlabiam pėrvers7: 
mui. Amerikos kariai suėmė perversmininkus,, jiuginkia-' 
vo Castro pasiųstus “darbininkus”, išaiškino jų ginklų' 
sandėlius, suėmė saloje įsikūrusius Maskvos agentus,, 
visus nuodugniai ištardė, sudarė-demokratiniai nusitėi-: 
kusių žmonių vyriausybę ir išvažiavo;; Naujoji .j vyriau
sybė nutraukė santykius netik su Kuba; bet'ir 5Ui Sovietų 
Sąjunga bei Libija, kurios jau buvo ^kėlusios ar'planavo 
įkelti savo ginkluotas pajėgas. ■ ’ -

Amerikiečiai atliko ne tiktai*gerą darbą, bet jie.dariT 
ir 18 milijonų dolerių pataisyti sugriautai . Grenades ligo
ninei ir atsilyginti už kitus padarytų^.- nuostolius. Dar 
paskyrė žmones, kurie prižiūrės, kad £ suma būtų išleista- 
tiems tikslams, kuriems ji paskirta.’ jie įpačeigdit į>ri- 
žiūrėti, kad nepasipinigautų tie Saibs'
visuomet sugeba prie pinigo prieiti Tai /džiugus, dalykas, 
kad pasirūpinta salos gyventojų gerbūviu. ", ' ’

Tenka pasidžiaugti, kad Andropovas bedrįso imtis

LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIAI VĖL 
' ’ ' NIEKINA VLIKĄ IR ALTĄ
SjtVį).- išvadose, priiratose rug- hių demokratų pradėjo skirti ir

kels tokį Žemės drebėjimą,’ k^/^-'-if^ę|i^§tb^vįęnOŠ -4- 5 d. Vasaros sto- jų :praktikuorama vertybių gra-
.. .................  11 štai/kąl davija, kuiią jje parodė ir pra- 

isikp F^ohto Biliuliai'1 —-- -r
^ję -yy^tt$iąj’į Lietuvos Islaiš- 
vibimd . KOTOitetą ir Amerikcs 
Liebiynį Tarybą; , ...' 

- pabrėžia, kad
LFB ųėra/opožicijoje bei ALTos, 
* ’ ’■ > f Z C < / . * ’ M ' * ‘ 4

‘ dėjo akcentuoti, išeidami iš V y- 
naufiiojo Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto. VLIKą.jie vertine ir 
gynė nuo kitų nepagristų puoli
mų, kol neįvyko konfliktas dėl 
Juozo Brazaičio neišrinkimo j 
Vykdomąją Tarybą. Jo neišrin
kus (pagal pačių frontininkų 
iniciatyva-pravestą V. T. statuto 

’rartčhi. Šio-mėtb daugumai, ku- pakeitimą), .nežiūrant kad; lai- 
ri’ fakti^cai kenkiaį šių Lietuves cistų blokas parode savo nusista- 
y^artmui <škirtų žfišŪtueijų prL tymą ne prieš frontininkus ap- 

‘ąjtySodbui ,pr?ę laiko - diktuoja- skritai, o tik nenorėjo išrinkti
Brazaičio (jo vietoje laicistai /

stitucĮjų, vardu sprendimus da

ri’ taktikai kenlcar šių Lietuvos

■■Į

mų .tyijęalarijū'i'' ir .tuo trukdo
'■Liėtuvo'š ' vadavimo 'uždavinius siūlė taip pat f-'bntininką Z. 
sėkmingai Vykdyti”-.. <Ivinskį;| frtihtinink*! išėjo iš

Mums ati'pdo,.5 lęad geriausią VEIKo,. jį sumėnkina«mi, Vadi- 
atsakyirią i’šią rezcftiiiciją-dūpffe. naši; VLIKas. jiems buvo vertin- 
M. Geč’ionis straipsnyje “Prieš gas ir geras, kol. jiems buvo as- 
Krikšęioniškąją-p^nokratfją”. meninio inteso jame pasilikti. 
.Tėvynės Sargas nr. 2/55, 1^3 j Tai parodė, kad jie vertina Lie

ju. -įisl. ,45) . ‘Seka, cityia: Į tęvos laisxdnircui--sVkrbią insti-
“Frontiuinkus ’rtud /krikščio- tųciją ne pagal jds reikallngu-

Krikščioniškąją: ■Demokrstfją”

tingumas sukėlė labai gįlių ginčų tarp Varšuvos pakto 
valstybių. Reikę jo iritis ’priemonių, kai raketos buvovė-. 
žarnos ir įfeišgiamos. Rbsai jokių priemonių nesiėmė, 
6 dabar šalintai'-pb pietų. Jeigu rusai pradės atominę 
karą, tai raketos.kris.ir Kremliaus kieme, nes V. Vokie-. 
Įtijoje jręngtos raketos labai lengvai pasieks Maskvą.
1 - Kremliaus-'vadovybė, žinodama, kad bus išgriauta ir 
Maskva, gal nutars atominių bombų visai nevartoti. Kai 
rusai grasins atominiu karu Vakarų Europai, jie žinos, 
ikad atominės bombos neišvengs jų pačių.

Trečioji’.šviesesnė, prošvaistė yra ta, kad amerikie
čiai mokslo srityje ir erdvėje yra žymiai toliau nužengę, 
negu rusai. Amerikos erdvėlaiviai daugiau patiria ir dau-

jokių griežtų priemonių pries pręz. Reagano įsakymą giau padaro, negu rusų pasiųstieji. Kol amerikiečiai 
Įrengti vidutinės galios atomines raketas..V, Vokietijoje, žingsniuos priešakyje, rusai nedrįs imtis karo.priemonių 
Belgijoje, Anglijoje, Italijoje ir kitur. Andropovo neryž- prieš Ameriką, nes jie žino, kad Amerika yra galingesnė.

mą ir svarbumą tautai, o pagal 
jų asmeninius ir partinius inte
resus, Krupavičius tokią verty
bių gradaciją, kur asmens am
bicijos statomos už visiems lie
tuviams bendrą ir svarbią insti
tuciją, pasmerkė. Gi frontinin
kai tuo klausimu kilusioje pole
mikoje savo nuomonę pareiškė, 
kad jiems draugiškumas yra svar
besnis, negu buvimas “abejoti
nos vertes komitete”, !

Skelbti “Drauge”, kad VLIKo 
dauguma trukdo Lietuvos vada- 
vimtft, pastato' frontininkus Į 

# poziciją, kurios jie yra verti. 
Kyla klausimas, kodėl šiuo me
tu, kada girdisi, veiksnių šusi- 
kuitisymo toliai, pasirodė toks 
grubus.. pareiškimas? Galimas 

, dalykas, kad tai' yra iššauktas 
baimės, jog PLB seime pareikš
tas no-as gerų santykių su VLI- 
Ku ir eilės kraštu Bendruome
nių palankūs pasisakymai VLI
Ko atžvilgiu, JAV LB gerėja 
Santykiai' su Amerikos Lietuvių 
Taryba, bei JAV LB Krašto val
dyba pirmininko pareiškimas, 
kad VLIKas vadovauja kovai už 
Lietuvos laisvę išgąsdino Lietu
vių Fronte Bičiulius. Juk veiks
niams Susitarus, LFB gali likti 
be darbo. Gi jie yra tokie .pui
kūs gaisrų kurstytojai. Išvadų 
paskelbimas, praėjus trims su 
pusė men. po ju priėrrinao. kva
pia fabrikacija atitinkančia gais
ru teorijai. Išvadas suredagav:: 
Damušis. Kojelis, Raugas, Rau- 
linaitis, Rociūnas ir Vaitiekūnas. 
Vardų Drauge nepaskelbta.;

Tolimesni “išvadų’’ punktai 
suponuoja, kad VLlKo visai nė
ra. nes visi jo atsiekimai priski
riami kitoms organizacijom.-, 
nors specifiniai neišvardinta, 
kas leidžia ELTą septyniomis 
kalbomis, kas lanko pasaulio vy-

(Nukelta j 6 psl.)

kyklos metais Pelkinėje. Tai buvo pats saldžiau- persikėlė į naudingą žemės ūkiui statistiką bei nimų padarėte, jūs daug esate nusipelnęs agno
sias pasaulio gėrimas, kuris vadinasi meilė, y- matematinius apskaičiavimus. Nors ponas Man- nomijos mokslui. G. =

Y A _ _ j! * * f $ -r 2* J t A 2 _ _____ T « A * & A. X — 1 > X —   _ ___ - ’ _Paškui ji paleido mane iš savo glėbio, rimtu 
veidu valandėlę žiūrėjo į mano akis tylėdama, tuo
met prasivėrė jos lūpos, ir iš jos. širdies gelmių 
pasigirdo tylūs, tylūs, kaip vasaros kvėpavimas, 
žodžiai: “0 Petrai, kaip be galo aš myliu tave”* 
Bet ji nelaūkė) kol aš atsakysiu, ji Vėl glaudėsi 
prie maffi£S, b jos lūpos stengėsi visiškai apglėbti 
manąsias. Nežinau, kaip ilgai šitoji meilės eks
tazė truko. Mes truputį atsiplėšdavome vienas nuo 
kito, keliomis sekundėmis žiūrėdavome vienas ki
tam į akis, ir vėl tuojau puldavdme į glėbį, ir yėl 
mūsų lūpos ekęsdavo lūpose, o mūsų liežuviai pasi
keisdavo Vietomis ir, būdami svečiuose, kalbėjo 
jieiš.Henkahtį “myliu”. . \ C- . L

Ponas Majrdus, „be abejo, nujautė mudvi^jj 
jausmus, todėl jis ilgokai negrįlo. O kai jis 
gėtil Ateiti | mūšų kambarį, jis pirmiau vaikščiojo 
garsiai, pajudino, kažkokius daiktus ir tik į)g,to 
atidarė'SšllčmO duris., Mes žindma, špėjome pa
daryti tarpą-tarp'mudviejų ir pradėjome rąmiiii 
kalbėti apie mokyklos laikus,, rtors mūsų Širdys 
pagreitintai plakė, ir kvėpavintes buvo* skubus. 
Jis turėjo rankose vieną iš mino agrohoih&įų 
knygų. Vėl prasidėjo moksliniš pasikalbėjimas. 
Jis labai gyrė mano iškeltas kn^gdje idėjas, kimių — 
kai kurias pats išmėginęs savo laukuose jr gavės norą Ir -ri&ahe. Mahbus ląbaV įdomu ir naudinga 

j puikią rezultatų. įnešė kai kuriai pataisas hiipft įjfer dcag iįiį žbmėa rytį pasikal-
1 patarimams bei teorijoms. Paskui mūsų kalba fbeth Jis”tikrai turite daug,-patyrimo, daug~mėgi-

dus nebuvo daug išsimokslinęs, bet buvo plačiai 
apsiskaitęs ir žemės ūkyje turėjo, daug žinių, kai 
kurios jo patyrimo žinos buvo ir man naudingos.

Jadvyga atsiprašiusi išėjo ir mes vienu du su 
ponu Mandum galėjome laisvai išsikalbėti, aš ga
lėjau laisviau galvoti, nes mano, minčių nebepara- 
ližavo Jadvygos artumo magnetas. Atrodo, kad 
bonas Kfandus buvo sūlavėteš mano išsimokslini
mu ir patirtimi agronomijoje;

— Būtų labai gerai, jei jūs, ponas agronome, 
būtumėte čia pas mus Pelkinėje, — pagaliau jis 
pasakė. — Mes turime Čia tokį agronomą, bet kad 
jis 'daugiau nieko nėsūprabta, negu mano bernas, 
jam tįę: panos, proferansas, išfcėrimaš ir daugiau 
nieko. 0 algą jam moka, ir dargi nemi£ą. Su tuo 
jaunimu dabar, skkau. "

'v Mūsų pasikalbėjimas užteko iki Vėlyvo va- 
karo Pasirodė vėl Jadvyga:, .

—’ Nu,-jūs čia'ir išsikalbėjote. Be miego pa
likime. Argi Vytojaua tebebus? Į •

įŠetiiiBdkaiį Jadvyga. Nuvesk poną agro- 
‘ h Omą hįk^ydb, Klės rytoj dar pasikalbėsime. Juk 
partite agronomas dar .-nestebėsite

. .. Ubai dėkingas? jiintt. ponas Mandus, 
už jū«į svėtingupią, bet rytoj as turėsiu Išvykti,

Buvau tikras, kad su Jadvyga nebesiskirsiu, 
kad mes būtinai turėsime tuoktis, todėl nebenorė
jau pakartoti klaidos, kurią aš padariau, drau
gaudamas su Feliute. Aš tuomet perdaug viešė
davau jos tėvų namuose prieš mūsų vestuves. Jos 
motina tuomet man pasakė, kad aš tuojau turiu 
vesti, nes Felė netekusi garbės per mane. Todėl 
maniau, kad pilnai užteks, jei tik vieną naktį pas 
juos pernakvosiu.

Jadvyga buvo jau gerai paruošusi man kam
barį tuo laiku, kai aš su ponu Mandum kalbėjausi 
iF dabar ji atlydėjo mane į mano nakvynę.

—1• Štai, ponas Petrai, čia jūsų kambarys. Tik 
nemanyk, kad jūs Čia daug miegosite. Kai visi su- 

■migS, aš tyliai tyliai atšliaušiu prie jūsų durų ir 
tyliai įslinksiu, įbes pasikalbėsime. Aš daug ka tu
riu papasakoti. O dabar cit! Atsimeni, kaip mo
kytojas Rihgiis sakydavo? — Ji staiga apkabino 
mane, pabūčfavo ir tučtuojau išbėgo, man nespė
jus nieko pasakyti.

As, žinoma, nenusirengiau ir neatsiguliau, bet 
Jaukiau jos. Kiekviena minutė buvo man ištisa il
ga valandą, nes pradėjau manyti, kad ji iš manęs 
pasijuokė, bet pajutau, kad tyliai prasivėrė durys 
ir pasirodė mylimas Jadvygos veidas.

(Bus daugiau)

-Ict'.l v. Dec 21-27,
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9 So, MAPLEWOOD AYL 
CHICAGO, IL 4OCŽ*

• “Lietuvos Aidai”
<AZt BRAŽDŽIONYTt

* Paskutinieji Šioje žemėje a.a. Urtės 
s Kupreisienės žingsniai

Kaip spaudoje įau buvo pa- ( moters širdį, 
minėta, Urtę jęųpreišįęnfe Įėjęs i Tėviškės Bažnyčią
š. m. gruodžio njin- 18 d.»> S®£-| tikau tikrąją su įnirusiąja atsi. 
madienį 3-Čią valandą po pietų i syeikinimo ųuotaiką. žmonių 
Pirmadienį, vienąna yaktrui, ji j buvo neperdaugiausia — apie 

j buvo pašarvota Lack šeimeni- trisdešimt; viešpatavo visiška ty- 
nėje, o aijtradienį jau buvo per- Įa, kuri labai derinosi su gražiu 
keita. į Evangelikų Liuteronų ;r begalo švariu bažnyčios vidū- 
Tėviškės Bažnyčią, kur lygiai 7 a. A p. Urtė atrodė, kaip 
valandlą vakare prasidėjo budė- gyva, aplinkui apsupta daugy'- 
tuvės. bes gėlių puokščių.

Nlekid nesu buvęs lietuvių Lygiai 7-tą bažnyčios vidun! 
evan|ęi&ų-liuteronų bažnyčioje,] Įėjo kup. Trakiu Tuoj pat pra- 
nei 'dalyvavęs jų pamaldose -Be 
.o, nežinojau, kad Kazimiero 
Kupreisio žmona 'esanti evange
like. Turiu prisipažinti; kad į 
visas ne šovinistines religijas 
žiūrėjau, kaip žmogaus dvasinių 
vertybių auklėtojas, todėl nei 
/ieną jų ir niekad nesmerkda
vau, Kada tik tekdavo su Ku- 

1 jreiš:ais susitikti; mums nieka- 
Į .a netrūkdavo pasikalbėjimo te- 
■ . ių. A Ą. p- .trtė visada paro-

Jydavo tikros lietuviškos šeimos

Tiesą sakyti, kaip duoną valgyti, 
niekad nė ganė.

LINKIU NAUJIENIEČIAMS LINKSMŲ KALĖDŲ.

Linksmų Kalėdų it laimingų Naujųjų Metų 
visiems draugams ir klientams linki

1733 S. Halsted St Chicago, Hl. 60608 
■' Telef. CA 6-0970 - ■

_ 4 t .

Linksmų Kalėdų ir laimingų 
Naujų Metų

LINKI VISIEMS GIMINĖMS, DRAUGAMS 
IR ARTIMIESIEMS.

Elžbieta Petkūniene

— iš Hondūro praneša, kad 
Amerikoj gimęs Nikaraguos vya 
kapas S. Schlaefer pasiekė Hon
dūro teritoriją su savo palydo- 

I vais. Anksčiau buvo pranešta. 
; kad vyskupas nužudytas.

ENERGY
WISE ;

MY9 
poni b* t Sopo

X> * en nuo pirmadienfo Dd pook- 
a dieni o 8:30 vai nktr®.

V1«M Laido* ii WCEV atottea, 
banpi l«0 AM.

St t eteraburgį FIa, 13:30 vaL p-p.
B -vrtš atoUec 1110 AM banką.

1444 W. 71»t Street
CWcaC«, UHbom 406H

Ttbt 778-4174

šermenyse vj^šliiriucse ĮLjhuo- 
se su čia, maldos namuose, kilu
siais. Galutinai lįkau puomųnės, 
kad mirusiojo pašarvojimas baž
nyčioj, lankančiųjų dvasinei bū
senai yra daug vertingesnis, nei 
kad “biznio” namuose..

Juosar ŽemaitL’

— Vidaus reikalų seKrėtorius 
Clark atleido tris pareigomis, 
kuriuos pristatė buvęs sekreto
rius Watts.

lemtį kainų peštynės

Chica’gos Sun-Times dienraš
tyje XII8 d. H. Lembera rašo, 
kad skaitė pranešimą laikraš
čiuose, kad Cub Food ki^utu- 
vės atsikraustė j Chicagą šu 
žemomis įvairių prekių kaino- 

siutusios peštynes visų kitų 
grandinių sumažinti kainas. Ar 
toks reiškinys sako ką nors yap- 
lotd’ams? Kodėl buvo pelno kal
nas yra toks aukštas, kai aiškiai 

prfe karsti ir atsisveikintų su' ^b‘cs «aW»
> .. «. ,. _... mažinti savo kainas daug anks

čiau, — baigė savo pastabas H.
, Lambera. Petitas

sidėjo giėsrpės, kurias giedojo 
tisą bažnyčia, pritariant vargo
nais. Pp_ poros tokių giesmių, 
kunigas Irakis pasakė gilių min
čių pamokslą, palygindamas žmo 
gaus gyvenimą šioje žemėje ir - ,
po mirties. Pamoksi, užba.gus, I ’?*’• yra įdomu matyti pa. 
kartu su kunigu, vėl buvo su- 
giedota pora giesmių. Paskuti-. 
tiiams giesmių žodžiams nutilus, 
tuoj buvo duotas ženklas, kad 
visi esantieji bažnyčioje eitų |

įnirusiąja. Visos maldjoš.ir at- 
MšveikinTmas VeVrhko lik 45 mi- 
hutes.
" Atsisveikinęs sti mirtįsiąja! 
ir pagūodęs jos paliktąjį šioje 
žemės pakalnėje vyTą‘,. iš. baž-i 
nyčios išėjau gana mistiškai nu- 
šiteikęš. Dar bažnyčioj būda- giausia sulčių iš lempno, įmes 
mas, jau pradėjau lyginti vaiz- kime jį prieš tai penkioms mi
dus, kurie stisidačydavo būnant nutėm į karštą vandenį.

PRAKTIŠKI PATARIMAI •
Norėdami ištraukti kuodau-

- - .. .a.. LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

4348 So. California Avenue

TeL — 523-3572 ...

? Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų;

DOVYDAS P. GAIDAS

GERALDAS F. DAIM1D 
EUDEIKIO KOPLYČIOS 

4605-07 So. Hermitage Avenue 
Tel.: YArds 7-1741-1742

4330-34 So. California Avenue
Telefonas: LAfayette 3 - 0440

. MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

* •

Linksmų žiemos švenčių ir laimingų Naujų Metų

LIETUVIŲ TAUTINĖS KAPINĖS
; y h ^tEifhuahian National Cemetery)

1

Funėral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis

8201 So. Kean Avenue; Willow -S pringš, III 60480. GLobe 8-0638S
• - r 1 - ° < • ' m M

(312) 226-1344

1729 S. Halsted St. 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

EUDEIKI
GAIDAS - D AIM! D

9MK80nOKKK'3. a -z zgizarigįrįažr^aiggagz zz ggarzg.«

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
jk 1410 So. 50th Ave., Cicero
fe Telef. 476-2345

I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS 'AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicerb, HL 60650 
TeL: 652-5245

DUJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI

Patarėjai ii laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE ŠOKINI

Aikštes automobiliams pastatyti

B 
j 
į 
■
i

į

iI
■C

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ i

Laidotuvių Direktoriai

2424 West 69th Streėt — TeL RE 7-1213 '

11028 Southwest Hwy^ Palos Hills, Illinoii
Tį 974-4410

V'AŠAITIŠ-BUTKUS

- LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois

Telefonas — 652-1003

— NattjleMns, Chicago-—- SaL-Tuesday. December 24-27, 198D



Chicagos Lietuvos vyčių seniorų 
surengtos tradicinės kūčios

1983 m. gruodžio IX d. 2 vaL Prie garbės stalo pakviesti: 
Vyčių salėje pirmininkė Ad. Ga l'I'. Balčiūnienė, iš Kenoshos (ten. j

įsteigė vyčių kuopą); A. Binkis, Į 
112 kuopos pirmininkas; S. Klat, ‘ 
vyčių croro pirmininkė; K. Balt-f 
trumaitis, dalyvavęs 1927 ma
tais IJctuvos vyčių ekskursijoje 
ir Įteikime auk nio kardo gene- ■ 
rolui Žukauskui; Adelė Gabalie- 

| nė, seniorų pirmininkė, ir daly
vavusi auksinio kardo įteikime ! 
generolui Žukauskui. Lietuvos j 
krašto apsaugos ministeriui; J.

į Ramanauskas, vyčių veikėjas; Į 
J. Paukštys 
džiausiu Lietuvos vyčių kuopų 
pirmininkas; kun. F. Kireilis, 
vvėiu dvasios vadas.

Uždegamos žvakės. J. PauKŠ- 
tv> uždegė žvakę ir prisiminė 
mirusią 
metę aktyvią veiklą. V. Sainaš- 
ka uždegė žvakę už kenčiančiu^, 
ištremtus ir mirusius lietuvius. 
W. Kalvaitis, Dariaus-Girėno 
posto komandierius, uždegė žva
kę už karuose žuvusius karius.

“Trys' žemaitės”, akompanuo
jant muzikui K. Skaisgiriui, su
giedojo keletj kalėdinių giesmių 
ir pora dainelių. Pradėjo giesme 
“Tyliąją naktį”. Giesmininkės 
— P. l’nderienė, P. Stravinskie
nė ir U. Varanickienė buvo pa
sipuošusios tautiniais rūbąLs.

Po meninės dalies, kun. F. Ki- 
reiliui sukalbėjus maldą leituvių 
ir anglų kalbomis, prasidėjo vai
šės. Stalai papuošti, apkrauti 
lėkštėmis su 12 patiekalų. Kiek- 
vieoje lėkštėje gabaliukas plot- 
kelės. Laužydami ir dalindamie-

Imlienė. visus dalyvius sveikin i 
dama, pradėjo iškilmes. Ji pa
kvietė vadovauti vyčių veikėją 
V. Sainašką. Jis paminėjo, kad 
išvyko iš Lietuvos būdamas 121 
melų, bet prisimena Kalėdų, Ve
lykų. Užgavėnių papročius. Pa
minėjo keletą pavyzdžių.

LIETUVIŲ FRONTO 
BIČIULIAI

Atkelta iš 4 pal.

liausybes ir kalba pavergtos tau
tos vardu, kas Įtaigojo politikus 
Helsinkyje, Madride, Europos 
Parlamente ir t. t ir t. t.

Virš minėto M. Gečicnio. straip 
snio užbaiga atrodo yra labai už
tvirtinta frontininkų išvadų. Sa
ve straipsnį Tėvynės Sarge M. 
Geėionis uėbaigia kaip seka:

"Svarbieji frontininkų veikė
jai vis dažniau daro aliuzijų į 
tokią padėtį, kuri reikštų esamų 
Lietuvos laisvinimo Veiksniu ir 
išeiviu politinių partijų nebuvi
mą. Iš tokių veikėjų vis djažnes- 
;nių tokių pasisakymų reikia 
spręsti, kad pie tokios padėties, 
t. y. diktatūros išeivijos gyveni
me, siekią, kurią gali pasiekti 
su pagalba iš šalies.. Tai rodo, 
kad orientuojamasi ’į Lietuvių 
Bendruomenės vardu diktatūrą, 
kuri, būtų jų dominuojamos’ sro
vės diktatūra.
; Krikščionys demokratai posū
kį ta kryptimi ir ypač jo įgyven- 
dinimąj, laikytųj Lietuvos nelai-

rarsiruola ly<i- ka. kHios rusys 
i silkių ir visokių priedų. De to, 
I ir benka vyno ant stalo. Po to 
sekė kava ir pyragas, kurį pa- 

Į dovanojo Ank ii, kepyklų savi 
ninkri. Dielis jiems ačiū.

Pasibaigus vaišėms, A. Ga- 
balienė nešiojo tarp dalyvių s?- 

Į no vy ių veikėjo p. Poškos pa 
I dary ą nuotrauką 1(T27 m. pava

karį kongrese Lietuvoje. Nuo
traukoje matosi, kaip Lietuvos 
vyčiai įteikia generolui Žukaus
kui aukso karelą. (Tas paveiks
las kabo Vyčių salėje). Nuotrau- 

Ikoje matosi prezidentas A. Sme
tonas su ministerių kabineto 

36-osios, vienos <li-1 nariais- Visi p. Poš-
kos ePasauhniame kare kapito
no laipsnyje buvo) tokia reta 
dovana vvčiams.

Pasibaigus vaišėms. 1-tą va
landą publika pradėjo skirs.y- 
................... ‘ i ir 
talkininkais apie 150 asmenų.

Prie garbės stalo valstybinė, 
tautinė, vyčių vėliavos ir ap
šviesta eglutė. Stalai papuošti.

Dėkingig valdybai, vedėjui ir 
talkininkams už šaunias kūčias 
su menine programa.

Turiu prisipažinti, kad aš, 
mano brolis. J. Balčiūnas (iš 
Willow 
vyčių priėmime 
10,000 dalyvių kongrese, 
kareivio uniformoje ir p. 
ta dalyvavo.

Vienas dalyvių garbės 
svečiams įteikė iš okup. Lietu
vos atsiųstą plokštelę, kurios sa-, 
vininkas buvęs Sibiro kanki
nys. K. P.

ią K. Petrulienę ir jos ilga- tis‘ Iš.visa buvo su personalu

,V& ■< •'#

tlAk MT ATI H>B 1AL1

INCOME TAX SERVICE

naail, zama — PardavInMH
RJLAJ. ISTATI FOR SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAM 
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSLMOKtJIMAIl 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS fc

KAZANAUSKAS, Prezidentai

2212 W. Cermak Road Chicago, HL , TeL 847'7741

BUTŲ NUOMAVIMAS
B MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAI • VALDYMAS

9 NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

me, kurj prisidėtų prie jos pa- si plotekelėmis, pradėjome vai- 
tirtų kitų didelių nelaimių”. ‘ sintis. Kiek vėliau talkininkės 

LKD BuliterJs nešė karštu koldūnu su varške. 
<■ •

Springs) dalyvavome
ir minėtame

Beje,. •
Janu-

Zl\()Tl’TE, JOC TURITE AM-} kainavo $37 L 
ŽINĄ GYVENIMĄ JUMS, 
KUBIE TIKITE DIEVO SŪ
NAUS VARDĄ”. I Jono 5:13.

.Maloniai kviečiame visus pa-j
.siklausyti sius radijo programos 
šiandien 8:15 vai. vakare banga
1 150 AM per “Lietuvos Aidus”.

Sekmadienį 9 vai. ryto radijo 
banga 1 190 AM per Sophie Bar
tkus išgirsite ir vėl Gerąją Nau
jieną Lietuviams”.

Jei įtikėjote, malonėkite pa
rašyti. Prisiusime “Užgimęs 

stalo *,aisvas’ kny^ę. Mūsų adresas: 
Lithuanian Ministries, P.O. Box 
321, Oak Lawn, Ill. 6(M5l.

RUSAI PARODYS KO
METOS UODEGĄ

WASHINGTON. D.C.—- J 
nijoj susirinkę mokslininkai pa-j 
tyrė, kad 1986 metais rusai pa-1 
rodys ne tiktai rusams, bet ir

KAM MOKĖTI NUOMĄ?
GERIAU SKOLĄ.

KAS SENA PRAĖJO, I- 
ŠTAI NAUJA ATSIRADO ( 

.‘TAI PARAŠIAU JT7HS, KAD ! ;
i ;

■ — . - - - . J" — I
___ :  — - ma ease ■

linki visiems taupytojams ir geros valios lietuviams

ST. ANTHONY FEDERAL 
SAVINGS & LOAN 

ASSOCIATION

Amerikos bei Europos moksli- Pajamų bungalow - 1V2 aukšto mū- 
J . rims, 3 butai: 1 su 2 mieg. Garažas.

nmkams aplinkui Saulę besisu- Marquette Parko centre. Nebrangus, 
kančią Halley kometą.

Halley kometą visi galės pa
matyti, kai ji suksis aplinkui 
Saulę, bet rusai parodys kome
tos uodegą, kurios paprasta aki
mi žmonės negali pamatyti.

Rusai jau stato specialų sate-
Biržėnu klubas, per Joną “'t k“ris Palcistas. “d'ėic ® 

Andriūna. Kalėdą švenčiu prosą i nnk= ,la,l"’lau z,nll) a?ie ko,ne- 
iatsiunlė J15 Naujienoms pa. | liS- Pajautų, kad ameri. 

■remti. Dėkojame. kiečiai Jiems padėtu paskrieti
kuo arčiausia nuo kometos, tada » 
mokslininkai galėtų dalintis gau- i

Penktadienį aukso uncija tomis naujomis informacijomis^-

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

ŠIMAITIS REALTY
INSURANCE — INCOME TAX 

2951 W. 63rd St 
Tel: 436-7878

MISCELLANEOUS 
{vairūs Dilvkel

> 1

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujųjų Metų
visiems savo kostumeriams ir draugams linki

PUPS ALL BREEDS
A.K.C. UR” & some mixed.

By private breeders.
Taking Christmas orders now.

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI 

Turtu Chicagos mieste lekEs^ 
Dirbu ir uimiesčiuese, yrMt. 

farsntuotaj Ir sąžininga L 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 $. Talman Ava. 
Tel. 927-3559

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

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

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

Dengiame ir taisome visų r* 
šių stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti

ARVYDAS KSELA
6557 S. Talman Avenue 1

Chicago, IL 60629 ’
434-9655 ar 737-171^

*

Į

į 4

VALDYBA IR DIREKTORIAI

1447 S. 49 Court, Cicero, III. 60650
Telefonai: Priemiesčiams 656-6330, Miestui 242-4395

Charles Auto Repair

4824 S. CALIFORNIA AVE.
Tel. Virginia 7-9327

VLADAS IR GENOVAITĖ BIKULČIAI
f ■ - ■ . •

Lietuviškos užeigos ir valgyklos savininkai

J

i i

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ

NAUJŲJŲ METŲ

10 S. 660 Rt. 83 (92nd St.) 
Willowbrook, Ill. 60521 

Tel. (312) 789-0777
JOSEPH F. GRIBAUSKAS, EXEC. SECRETARY

4845 West 14th Street Cicero, III. 60650 
Tel: OL 6-1355

Linksmu Kalėdų ir Laimingų Naujųjų Metų 
linkim visiems savo klientams ir draugams

TEOFILĖ ir KAZYS ERINGIAI

Taip, kaip ir pernai, aukoju vieno mėnesio pen
sijos čeki — $500 paramai lietuviškos patriotinės 

spaudos — Naujienoms.

«
X 
X 
X 
«
X 
X

ft a a

JOHJJ GIBįJTIS
Advokatų įstaiga

6247 S. Kedzie Avė.
(312) 776-8700

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJAS

Dažo namus iš lauko

ir iš vidaus.
Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St
(Town of Laks)

Skambinti Y A 7-9107
.■mil .1 JiniJE'S «rnr -M 1 ........ ..—

Miko šileikio apsakymu knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

a H

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

kymai, 1§4 psl. Kaina $5.
Gaunama ^Naujienose” ir pas 
autorių: 6729 So. Campbell 

Ave., Chicago, IL 60629.

Laikrodžiai Ir bnafcnyfei
PardavinjJM ir Tašyam 
1646 Wwt »TMf 
T»L Republic 7-1941

*

Siuntiniai į Lietuvą ė

P. .NEDAS, 4051 .Archer;Wen«ą. 
Chics ja; 1U. 0632.' T4L YA- 7-5W9

— __ -
- - . H « * •* • • 5?

. N0«ryPbb»« ; •• •■' 

INCOME TAX SERVICE
059 S. Maplewood, TeL 254-7436 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybei pn 

žyniai ir kitokie blankai

Homeowners Insurance
Good serdce/Good price

F. Zapolis, Ag«nt 
3208Vi W. 95th St 

Everg. Park, 111.
60642 - 424-8654

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: Kasdien: nuo 
9 vat ryto iki 6 vai. vakaro, 

šečtad.: nuo 9 vaL r. iki 12 vaL 6.
Ii pagal susitarimą.

TeL 776-5162 
1549 West 63rd Street 

Chicago, UL 60621

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
IR LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ 

linkiu Naujienų štabui ir visiems geros valios 
rašytojams bei bendradarbiams.

ANTHONY PADVEK
Fairview Heights, Illinois

X 
X 
It 
X » 
X « 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X
X

visiems klientams, draugams 
ir pažįstamiems

PROGRESS PRINTING 
CORPORATION
3324 South Halsted Street

Chicago, Ill. 60608 Tel.: 927-0123

STANLEY D. GAPSHIS, President
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KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI
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.

fe I

ir

ADVOKATŲ DRAUGU A
V. BYLAITIS 

ir V. BRIZGYS
Darbo valandos;

Nuo 9 ryto Uri 5 vai. popiet, 
šeštadieniais pagal susitarimą.

4606 S. K«4xl« Ava.
Chtcaęo, IM. 60629
Tel: 778-8000

FttJCm JAV TAUPYMO «OWVf
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