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AMERIKOS ADVOKATAI BŪRIAIS
SKRENDA Į INDIJĄ, BOPAL

SUIMTI KATANU0S IR TURINO
TEISMU PIRMININKAI

AMERIKOJE JAU PATRAUKTA TEISMANUNION
CARBIDE CO. S35 BILIJONŲ SUMAI

PREMJERAS SOCIALISTAS, SUSITARĘS SU KARABINIE
RIAIS, RYŽOSI APVALYTI KRAŠTĄ NUO MAFIJOS

BOPAL, Indija. — Amerikos =
advokatai dideliais būriais skren
BRAŽILIJOS VALDŽIA
da į Bopal ir ruošia- dideles- by
NESITIKI LAIMĖTI
las prieš milijonine Union CarBRAZILIJA, Br;— Brazilijos
hide bendrovę'. ■ “ ■ f
prezjfdentas Jaao <je Figuereido
* * Vieni siūlosi ruošti bylas In
tikėjosi . pravesti savo kandida-.
dijos -teismuose, o antrieji aiš
turą prezidento pareigoms, bet
kina, kad jie jau yra pradėję by
paskutiniu metu jis pajuto, kad
las Amerikos teismuose. Jie at
Brazilijos gyventojai dauguma '
skridę į Indiją,-kad galėtų rasti
balsuos už Neves, '
j
dujų išsiveržimo metu nuken
iBiipzibjoje prezidentą r?nka
tėjusius žmones ir galėtų gauti
j ų įgalioj imus byloms -; ginti. ne gyventojai;, tiesioginiai, liet
Pranešimai s'sikaf kad Union prezidentą renka .kolegija.
įPrez, Figuereida manė, kari
Carbide bendrovė jau patraukta
prezidentu bus išrinktas demo- '
teisman $35 bilijonų sumai.
kratas, visuomenės partijos ats
Union Carbide turi pasirašiusi
tovas Poalo Salina Malux, bet
sutartį šu Indijos syriausĄ’be,
pajuto, kįAd; opozici jos atstovas
kad ■ Indijos inžinieriai bus aĮsa
gauna dąųgiau lialsų, n?gu Sa
kmu ož dirbturių ir darbinin
lim Malux,
, . '
kų- saugumą. Teismas išmes.tuš
Prezidentas jau pradėjo per. •
čias advokatu bvlas. • ,
,
,
' -; •
j
. tvarkyta visą poiankiminj." laiko-,
PER ŠVENTES SALVADORE , tarPb
opozicijos atstovas (
r.! nesiimtų priemonių, prieš poisiBUS PALIAUBOS
; traukiančius karo vadus, kr aš.MEKSIKA, sostinė
, Salva-, ta valdžiusius 20 metu? ■
dore kovojančios pusės sįtąrė j
~—
DEŠMOND TUTU GAVO
per Kalėdų Šventes paskelbti*
paliauba^ngpj^J^dų iki Naujų
NOBELIO PREMIJĄ
mintų. Ib^žį&^įt^Mhiarte paOSL^&S^Tvegija- — >Antra-

ROMA. Italija. — Antradienį ką, iš kur tiiorau išvažiavo J
Italijos pi?li?cja suėmė 103 ma- Braziliją. Brazilj'oje j?s buvo
i fijos talkininkus. Socialistas. suimtas. J'am įgriso areštai. Galų
’ premjeras, susitaręs su karabi gale jis sutiko liudy ti, kad tik’.ai
nierių vadovybe, gavo reikalin. jam negrėstų kalėjimas.
į gus teismo leidinius ir suėmė
Antradienį Italijos policija su
103 kr.šio gyventojus, pagarsė- ėmė Katanijo sir Turino miestų
.' jut os Italijos mafijos taikiniu i aukščiausių teismų pirmininkus.
: Jų areštas daugelį nustdjino.
kus.
! Praeitais metais Italijos krra-i Fasčrcdo, kad abu teismo pirmibiniarių vadas Carlos della Eire- ’ ninkai buvo mafijos talkininkai,
sa išaiškino, kur buvo laikomas •' Mafijos bylas jie -nukreipdavo
mlifijcs pagrobtas Amerikos ka- Į parinktiemsteisėjams.
‘ ro vadas. Gen. dolia Chiesa ne '■ Policijai teko suimti tris p litik oaleido suimta Amerikos ge- * < i j cs k af :n i nk u s. tai k i n i n k a vu.I
: nerolą, bet jis išsinešė visus ma- sius mafijai. Vienas buvo Turi
fijos narių adresus.
i ne, kuris mafijai buvo labs i
i
į
naudingas. Jis teikdavo mafijos
j -Praeitų metų vasarą genero- •
vadui svarbiausias žinias.
las C. della Chiesa buvo nuvy- !
Visi įsakymai suimti mafijos
kęs į Siciliją imtis priemonių
talki'ninkus yra pssirasyti teisė
ė prieš įtakingesniais mafijos va- į
jo Francesco Scardalia. Teisėjas
dus ir žudikus. Mafija nužudė ;
stebėjosi, kaip galėjo mafijai
’ generolą, kaip anksčiau nužudė.
talkininkauti teisėjai ir mafijos
. buvusį krikščionių demokratų ,
vadai. Teisėjas Scar dalia yra pa
■ vadą :-t visą eilę kitų įtakingų į
siryžęs pasirašyti dar apie 31)0
. į italų. Socialistai neturi pakanka- į
įsakymu įtariamiems žmonėms
: į mai žm*onių parlamjente vyriau-:
suimti. .
.
*’^ybei- sutfepyti. -bet juos remia i
• visa eilė kitu partijų, kad pra- - Tomas Barqueta labai daug
’ vestų žemės reformą k apvaly- ■ padeda teismui, be! daugelio
tų kraštą nuo mafijos? A/
♦žmonių, dirbusių mafijoj, -jau
tarim^it^ąlrirą
rikos '^ęi^^^ąšyaoj stūgavo '
: Nužudžius gen. C. della Clv/o- nėra gyvųjų tarpe.
nekopti;y
į A
Nobelio..Ū 7 < '•
są, karabinieriai rvžosi imtis j Teismas pasiuntė prezidentui
T^ai^i^e.pąskė^bM
priemonių mafijai išvalyti 'visose ! Peitini laišką, prašydamas
__________ pa.
Poetas. ,yua. . šąlinuikas '.trikos
Italijos provincijose. Pafe ’ stip- saugos. Jeigu nrbus apsaugos,
IJaubas-likfei- gruodžio 24 ir 25 polHtosk,;jis .-smerkia ■bet?kokią
riausias centras buvo Sicilijoje, ; tni w.efHoc ‘n-arfai iuos išžLL^vs.
dienėmis, o ■ vėliau .gruodžio
30 /prievartą." : '■■■■’ - v
dienomis,
gruodžio 30
ir 31 (fiendmjš. ;bėt .dabar. pasi
todėl gen. dMla Chiesa ten oir- ii
miausia ir išvažiavo. Bomba bu- l — Kas Albanijoj eina j baž
tarimai .eina ir 'dėl savaitės vi
■—- Manoma,.’ kail .^Kinija'- leis
Lietuvos generalinė konsule Juzė Daužvardienė ilgus metus dirbo Įvesti į Mokslo ir
durio. . ’ K.; **.■■■■-, ■' ė • • .
vo mesta į jo mašiną, žmonos ’ nyčias ir kritikuoja dabartine
ta>rptautihėA organizacijos’ alsto ■
Pramonės muziejų papuoštų kalėdinių eglučių parodymą amerikiečiams. Paveiksle (iš
vyriausybę, tas eina į koncent
vairuojamą, ir ten jis žuvo.
Kovotojai pareiškė, kad jie su- i varriš tikrinti Kihijes ‘^toihiniuš
kairės i dešinę) matome: gen. konsule Juzę Daužvardienę, vicekonsule Marytę Kriau
Bugsėjo mėnesį buvo suimti •’ racijos stovyklas prievartos darstabdys • visas- -karo ' operacijas’ginklus.' '
čiūnienę ir Pauline Vaitaitis.
(E. Mankaus nuotrauka)
įtakingiausi mefijes vadai Pa
iki sausio 3'dienos, tfet šis pa^illermo mieste. Suimtas ir įtakin- į
domą^ planas dar nepatvirtintas.
Salvadoro, kariai; labai-atidžiai pių JAV advokatų negalės gauti POPIEŽIUS NEBUVĘS INFORMUOTAS
BOPAL SAUGUMĄ
gas biznierius, tvarkęs mafijos *
Atlantos nuodingų dujų
PRIŽIŪRĖJO INDAI
dirbtuvių inspektoriai patikri
p’mgi'nius reikalus.
seka Salvadoro ir Hondūro vals- bylų, nes Indijos įstatymai lie
APIE
IŠMESTĄ
JĖZUITĄ
no Bopal dirbtuves ir pranešė
lybės sienas, nes Kubos partiza- pia klientui apmokėti advokatą;
INSTITUTE. W. Va. — Ins
nai tup apkasus Hondūro pasie (Jeigu negali mokėti advokatui, TIKRASIS JO VARDAS BUVO PETER HANS KOVENBACH
pektorius C. S. Tyson pareiškė, mafijos jtaK’ng.a as vad-s Indijos vyriausybei, kad dirbtu
vių vai ve < ntsa/.gics. Indai te. i
nyje, iš kurių jie įsiv?ržia į Sal tai nogali jo samdyti.
kad Indijoj, Bopal veikiančias Kada jam pasidar:
BET JIS VADINOSI JĖZUITAS FERDINAND CARDENAL
vadoro teritoriją iri užpuola pa
nuodingų dujų dirbauves pri Italijoj, jis pabėgo j New 5cr- jas geriau prižiūrėti.
— G. Sagre bendrovės atsto- !
sienio gyventojus. ,
žiūrėjo Indijos inžinieriai. Visas
IRANIEČIAI KURSTĖ
vas pasigyrė, . kad pasirašė su- 1 popiežius būtų gerai inforinuoBopal dirbtuvių saugumas buvo
PRIEŠ
AMERIKIEČIUS
tas
apie
Nikaraguos
v\iriausybę.
tartį
gimti
Bopal
miesteli,
bet
— Čilės sostinėj, biržoje spro
Indijos inžinierių priežiūroje.
josios
tikslus
ir
planus,
tai
jis
miestelio
savivaldybė
pranešė,
go bombaįkuri užmušė 18 žmo
KUVEITAS, sostinė. — Iš į Inž. Tvson 1382 metais buvo
nebūtų
leidęs
jėzuitų
generolui
’
kad
jokios
suTarties
nepakirs
lė.
nių ir padarė įstaigai didelius
Irano atvežti amerikiečiai John' nuvažiavęs Į Bopal ir tikrino
Johannes
Gerbartz
išmesti
jo
iš
i
nuostolius.
Ū. !
— Motina Teresė jau nuskri jėzuitų ordino, — antradienį] Costa ir Charles Kapar tvirtina,! dirbtuvių saugumą. Tada jis pa
do į- Bopal ir teikia vritui nu- pareiškė kunig’ss Ferdinand k’ad iraniečiai labai žiauriai ei- rašė ir įtciKė Indijos inžinie
— Albanijoj nebuvo nė vieno kentėjusiems pagalbą.
gėsi su lėktuve buvusiais ame- i riams pranešimą, kuriam? sako
Cardenal.
Be
jėzuito
Cardenal,
teismo, kuriame ketinamasis
rkiečiais.
ma, kad B'pal dirbtuvės nesveiyni
|
Nikaraguos
būtų buvęs išteisintas. Krašte
i — Irano atstovai kurstė lėk-]
•dar
trys
dvasininkai,
kurie
dir-Į
vyrauga Trockio politikos Ali
tuvo grobikus prieš amerikie kreipė į tai reikalingo dėmesio. !
ha labai naudingą darbą.
ninkai.
Institute miestelyje yra Union .
čius, — tvirtina John Costa.
Pradžioje grobikai paliko ra-! Carbide Co. tokia; pati dirbtuvė.
Popiežius žinojo, ką jis daro
— Indijos nuvykusieji Ame
mybėje amerikiečius, bėt vėliau] kokia veikė Bopal priemiestyje,
Generolas
Johannes
Gerhaitz
rikos advokatai reikalauja 30%
jie pririšo amerikiečius prie kė-j Per 40 mėtų Institut? mieste
pareiškė,
kad
popiežius,
patvir

iš apd*atidos be r drovių Advodžių ir juos spardė. Jeigu iranic- niekas nebuvo apnuodytas, nes
tindamas
jėzuito
kunigo
Ferdi*
kartas M^rvin PhTi jsn ♦"-i kon
čiarj nebūtų kurstę, tai grobikai ' ši dirbtuvė yra gerokai apsaunarii Cardenal išmetimą šš jė
traktą $15 bilijonų-sumai,
'
gota. Visa dirbtuvė denff'a dujų
vargu ar būtų du nužudė.
zuitų ordino, labai gerai.žinojo,
Antradienį abu suimti ame neperleidžiama siena. I h rjos ne
ką jis daro. Tikrasis jėzuito F.
pakyla j aukšti
rikiečiai lėktuvu įskrido į Vaka išeina viduje
C.edenai vardas ir pavaldė yra
rų Vokietiją. Į Kuveitą atskrido I ir neprasiverži; Aplinkui dirbPeter Hans Kcvenbacb. Popie
Amerikos lengvas lėktuvas, pa-Įtuvę eina duj vamzdžiai, bet
žius jau turėjo di<Mį konfliktą
ėmė abu amerikiečius ir vakare dujos niekad i jų neprasiveržė
Į m kunigu Kovenbach. kai jis
nuvežė į Vakarų Vokietiją.
per 10 melu.
Libane ir Sirijoje. Popiežius jau
trda turėjo įsikišti j jėzuito Ko_Prieš du metu Union Car
— Kaletkmijos separatistų vavenbach veiklą, nes ji buvo prie
das čibs-u pareiškė, kad jis su- bide pranešė Indijos vyriausy
šinga popiežiaus pa tvarkymams.
tinka tartis su prancūzais, nors bei, kad yra pavojui nuodingų
Jis pasirinko CA n lenai pavardę,
KALSNDORtUS
dujų prasiveržimo. I ž saugumą
jie nušovė du jo brolius.
kart jį gerbtų kaip kardinolą.
yra atsakingi indų inžinieriai.
m ICBGruodžio U
— JAV inspektorius W. Kat Amerikos ka
Trainaitis, žv
Sicilijoje, Napolyje, Romoje ir Tumine antradienį su
— Chicagoje sudarys koanisi-1
— Andreas Papandreou pra rawan išvaikščiojo visas Bępal
lį, kims galėtų
imti 103 mafijos talkininkai — teisėjai, policininkai
nešė graikams neklausyti šia<u dirbtuves ir pranešė, kad nuo- ją, ar varta pakelti algas rink,
pusvalandžio
dvasiškiai, kurie dabar eis į kalėjimą.
tiems miesto pareigūnams.
rėš Atlanto Sąjungos politikos. dingos dujos nesiveržia.
Oras vėsesnis, gali paly®
vtete.

lAvaBdriaktK davmsienw pavyzd}, kaip reflda su-Į tų netekome savos vabbyb®*
prasti tautos' meHf ir kaip reu
tauta bei jos kariuomenė nėat
| kto aukotis ui j<£ gyvybę.

vo keleivių iš kitų stočių. Vago
nai buvo keleivių, pripildyti ir
ir būti negali perdaug
slaugiau pro duris nebegalėjo
žodžiu išreiškimui šių didvyrių | dienų jau visas pasaulis žino,
Įeiti, bei ne vienai nenorėjo p®
□a^isventuno, iškentėtų kančių, k-Aii beatodairinis pasipriešmi.silikli neišvažiavęs Bent kiek
skurdo, afido ir šalčio, kovojant mas prieš didelę ir daug galinradę vietos, viens kitą, draugai
toli* nelygioje kovoje su Lietu- giesnę Sovietų Rusiją būtų pasipraliejo traukti pro vagoito’ lau-:
priešais, neretai žūstant už baigęs dar didesniais tautai
gą Į vi<ių Paskiau išėję į pero'į tai, kad kiti lietuviai galėtų gy- nuostoliais negu jie kad buvo,
ną jau ntbegalėjome įsiterpti i
! venti savo laisvoje šalyje, gale- nors ir buvo ir tebėra toli perKalėdos Lietuvoje buvo šveu- vagoną.
! tų be pavergėjo nurodymų didelL
/
Kitos išeities nebuvo kaip tik
(??mo> >u iH/rnnze^nin pasiruoši
Daug narsių lietuvių būtų žu
tvarkyti savo ir savo jaunimo
mu ir t v viiiuuuui. negu Ameri alsi-tėti ant vagono laiptelio ir
vę nelygioje kovoje, o Lietuvos,
gyvenimą.
koje. Gal : k lok' <kiruimas bu ! -bandvt kaip nors Įsibrauti į va-.
kaip ir kitų sovietinių rusų už
neilgai
!Už tarnautą didelę pagarbą smaugtų tautų likimas vargu
cu. kad L:<;u.voj(‘ i tą šventę poną. T
mūsų kariuomenei nepriklauso būtų šiandieną kitoks. Mes pa:
nebuvo irikiuoama tick daug 1 stovėjo. Prieš išleidžiant traumybės laikais tauta išreikšdavo tys dabar jau gerai matome,
prekyb uių variantų ir nebūva ;kiin. konduktorius jėga mus
febai jautriais minėjimais visoje kad be galo svarbu kiekvienas
toko didelio gatvinio triukšmo. Įstistūrtiė į vagoną, uždarė vago
Lietuvoje ir ypač Kaune prie Ka- gyvas lietuvis —- lietuvė.
Lietuvoje toji šventė buvo šei no duris ii užrakino, kad nepai
me^tųMe>
vagone
buvom'e
sus

(O Muzifejatfis. Kas vakarą Mlt
mos susibūrimo ir religinio nuLietuvos kariuomene buvo
s teikimo švente. Kalėdų išvaka pausti taip, kaip silkės statinėje.
ziejaiis
sodelyje
rinkosi
žmonės
Kuro meto Kalėdų nuotykis
LIETUVOS KARIUOMENĖ
rės. vadinamomis Kūčiomis įžan
p&gerbimui Nepriklausomybės
Aš į vagoną įsiskverbiau tik
ir tautos \-adų įsakyta būtų sto
Antras svarbesnis nuotykis
na Į tą šventę, buvę itin įspū lint vienos kojos, joes kitos neKovų dalyvių — žuvusiųjų, su jusi Į bet kokią kerą, nedvejuo
VĖE
ATSIKl'RS
dingai ir su nusiteikimu šeimo htfvo kur pedėti. Taip ir važia buvo Kalėdų antrą dieną. 1943
keistųjų bei invalidų, kurių at dimą. Dabar jau kinome, kad
S. šETKtS
je švenčiama. Kalėdos buvo sei vau. kaip gandras am vienos ko- metais. Praleidęs Kalėdų šven
stovai, gedulingam maršui gro
•tokio Įsakymo nebuvo. Dauge
tėViStėje, grįžiad į tarnybai ■
mo- 'Ukbinimo šventė.
jant,
palengva
priartėdavo
prie
/jos stovėdamas ir ant kaimynų(•Kalba, pasakyta St (Sathannes mieste,. Kanadoje,
lis mano, jog gerai, kad nebuvo,
Svarbesnės šventės ir susibu pečių laikydamasis. Bent kiek ■ Karo metu, o ypatingai didės* ?
žuvusiųjų
Paminklo,
pastatyto
FU
Kanuonienės Gdtoetų? sukakties proga)
nors gerbiama ir kitokia nuo
>vimai nepraeidavo be nuotiklų ■pavažiavus nutirpo mano koja? Diliose miestuose buvo
iš sulinktu akmenų visuose LieTie nuotakiai bučiavo malonus ; Aš pradėjau rangytfe ir savo, lSuhki maisto problema. Nedir Uį Apsiklausomos Lietuvos ka- kiimyniniuose kraštuose priėjo rtuvos laukuose, kur tik įvyko monė.
Lietuvos kariuomenės Įskie
ma^/sair visus nuteikdavo džiuginan į kaimynui pasakiau, kad-stoviu; .baltieji karo pramonėje ar vu- ritfonienę atsikūrė* 1918 metaur jn-iė išvados, kad reikia siekti i
pyta tėvynės meilė nedingo ru
kiečiu įstaigose, gaudavo labai. lapkričio 23 dieną. Sakome v‘aL taikos. Su bolševikais Lietuvai vos žemės gynėjai.
čiai nors jie kildavo išš varga :ant vienos kojos, ji nutirpo
siškiems maskoliams gėdingu
nos būsenos. Prisimenu 1939 m c dien iu pakeisti kitą, bet’rieSurad mižą maisto normą ir tą pačią sikūrė” todėl, kad istorinės Lie- laikų-- pasirašė 1920 metais lie-,
Šftls dš-k-ilmės vyko kas vaka- apgaulės būdu vėl okupavus Lie
tų Kūčių vakarą. Atgavus Vil- “ <lti vietos, kur ją paštątyti' a'nlį •normą ne visada visą gaudaVū.į
kariuomenės egzfctencija pos 12 dfeną. Joks laikas nenii?
sždlei leidžiantis, išspausda- tuvą 1944 metais. Kada nors
nių. dciig vargonų buvo išsiusiu; ąfrindų: Mano kaimynių* iš visų į Iš tėKnškė^ vėžiaus Šiek tiek* jpa.siljeiigė 1795 metais,, kartu napa- plaus b'^almės gėdos nuo Sdk
mos žiūrovams giEos pagarbos, poemos bus sudėtos, knygos pa
įVilnių ir Vilniaus kraštą. Gra pusių■*pasisako, kad ir . jie stov£ 'maisto. Ne aš vienas '. ežiads. ; pi baigiau t ir istorinei Lietuvos vietų. Rusijos, kuri šią jos pa~ ihoš"
čios iškilmingai pasirašytą sutar- skausmo, bet kartu ir pasicHdžia- rašytos, operos . sukurtos, apie
žų. žvagždėta, storai padengtą: ‘xht vieno- kojos. Išgirdę MiūsųJ .'maisto; visi grįžtantieji į.tamy^ valstybei.
>
• ‘
sniegu žemę, bet šaltą Kūčių pokalbį, toliau durų stovintieji 'baš ar i studijas, vežėsi maišto.
Lapkričio 23 diena yra. nepa tį sulaužė 1940 metais, klastingifj vimfr ašSras. Neretai iškilmėse negirdėto žiausiimo kovas- -gim’Sniego buvo daug ir ne visur prastai svarbi mūsų tautai; nes būdu Okupuodami Lietuvą. Lie^j <feiyvūudavdr ir kitų Įvairių tau.
vakarą; aš su broliu vykome į
Keleiviai, perdavė žinią visaip
atstovai, besitinką Lietuvoje, viltiškai kovojant prieš kruvi
:ėviškę. Kauno geležinkelio ^to- vagonui- Tos kalbos pasklido vą* btrio nuvalyta. Diena buvo atlT- "po 122 metų vergijos caristinei tuva neteko laisvės, bet Sovietų!
ty buvo didelis keleivių susi r:gone ir visas vagonas turėjo gaD dyis ir lijundra, o vakare ir
"Rusijai, Lietuva vėl prisikėlė! Rusija neteko garbės viso pa-| W l®t gausių užsienio pasiun- nus sovietinius banditus murav’
Tį:
smarkiai
pašalo,
užsidėjo
le‘
■tinj’irfę tarnautojai, pareigūnai, jovišku žiaurumu užčiaupusius
grūdimas ir spūstis. Jie stovinia daus juoko iki pat Radviliškio.
‘Pasiryžusi nebevergauti, bet gin -saūlio akivaizdoje.
I das ir buvo labai slidu. Iki Pa
vo. vaikštinėjo, sukinėjosi, bū
Būtinai reikia atkreipta' dėme-į tuo pagarsindami šias iškilmes pavergtos tautos lūpas skundui
tis nito bet kekių priešų. Tuo
lemono
buvo
ramu.
Palemone
ir plačiame pasaulyje. Užsienio
Normaliais laikais .Kūčių di*liavosi, šnekėjosi, klegėjo ir juo
būdu lietuvis pu 122 metų per- ’Šį į tai, kad tais laisvės kovų lai- !
Lsuzinojome,
kad
vokiečių
žaiu
kavo kol traukinys atbildėjo. ną ir vakare traukiniai vaikščios
Ifaukos pasiryžo geriau žūti ne- Tsais Lietuvos 'kariuomenė kovo spauefe gana ^dažnai aprašydavo •nemes iš^^^įįetpviai, kas-ki
>dafrmėrija
apsupusi
Kauno
gele

Sustojus traukiniui, minia suū davo kiekvieną valandą į bet
^u vėl patekti Į prispaudėjų bei jo prieš daug kartų galingesnius šias iškilmes;^bimiridairš,' kaip etas pasauliui paliudytų apie bai
žinkelio
stotį
lauku
trauicinid-'
brangiai lietuvis užmokėjo už sią tragediją, ištikusia mūsų,
žė. -ubangavo lyg jūra ir prade- kurią krypti. .Vilnius pare’kalaJ
išnaudotojų nagus.ri‘ priešus ir juos nugalėjo, nes jei
susirūpinę nerimavo, nes- Į' 'Kad
įo veržtis į peroną- Staigiai pri -Vo daug vagonu ir mes pajuto- ‘. rVisi
troškimą laisvai gyventi bei tautą. Niekas. niekados- neuž
, . ............ * i *» . • * x -i
ši
paširvžih^
lietuvis
nugalėjusi,
tai
Lietui
.
7
,
ū*
fr
.
;kvokiečiai is kele;yių atimdavo
,
pildė vagonus, kuriuose jau bu- me ju trukumą.
niekad nei laisvės, nei savo ne-Į tvarkyti pats savo ir savo vaiku mirš lavonais J^kTot^Mjetuvos
įvykdė,
rodo
iškovota
Lietuvai
jvisą maistą.
1
L
' i
laukų bei išniekinimo turga
įi •
r..
.laisvi ir. nepriklausomybė, kurią priklausomos valstybės -nieką- Į ©’veIūmą. < % i
viečių!
i; {
Pasiekus geležinkelio stotį; •įĮ-ipažino ne' lik draugai, bet ir Idos nebūtų mačiusi!
(Bus daugiau)
mašinistas., tyčia ar ne priešai. Pakartotinai- sumušti į Nfe visa Lietuva tada tapo iš-Į Taip jau lėmė liūdnas likiLinksmų Kalėdų ir Laimingų Naujųjų Metų traukinio
tyčia; palengva praslinko piro' bolševikai Lietuvoje bei kituose laisvinta. Senoji sostinė Vilniuj. —
stėties duris ir sustojo netoli
linkime
Jiko lenkų nelaisvėje, bet kova
prekių sandėlio. Pravažiuojantį
prieš lenktis buvo irgi parodytai
savo'klientams, draucĮarrts ir pažistamiems
pro stotį; prie stoties. durų; -maį įjmdavc, ji kojomis pasispirda- ^tiesiog didvyrižka. nes tais lai-1
-lesi stoviniuojantis didelis um-’ ^vo į nugarą’ ir persirisdavo per 7k*kis Denkijn tarėjo pc ginklu!
fcft’muotų vokiečių žandarmeri- tvorą i. sniego pusią.
viem milijoną vyru. Taigi, j Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujųjų McH
jefe būrys.
<■
' •-/’
kartų daugfeu nėgu turėjo;.
Taip darbavomės skubėdami
Vos traukimui sustojus,- visi|.^ nesižvalgydarni. Permetę vi-,
VISIEMS LIETUVIAMS
keleiviai šoko iš vagonų, ir pei f sas moteriškes per tvttr^ mes
iKaip niatome, lietuvis po ilgų ' \
sniegą bėgo prie prekių sande- ’buvome tik keli;'. Apsižvalgiau metų- rusų priespaudos vėl išsiOne Hour Dry Cleaning Service
lio nes ten buvo varteUaL b^eti •kurgi yra žandarmerijai o jų bū- 'kovojo sau laisvę ir tai yra nie- [
ji^ buvo užrakinti.-]^ųo prekių; -ąSys stovėjo per kokį 60-70 met- kam neužmirštinas dalykas, nes;
One Day Shirt Service
sandet’o iki .stoties būvo aukšta ų-ų nuo mūsų ir žiūrėje’ į tą see-? Iš rodo, l^d ir ateityje lietuvio^ '
-7 pėdu lentų tvohaJ
1 ų
’ ' i v •
:
’ rną, na; kaip per k'el<et& miffitcų. per; tauta ' kt>v“oš visomis jėgomis į
Prie tos lentų .tvoros susidarė
.tvorą, dingo viso tiau^fnio ke-’ siėk'dama* laŠvėsj k'ai tik tam!
būiys moterų h? vyru. -Vyrai pa
■'leiviai- Jie tokių scenų, tu? būt? atsiras vėl - tinkama proga.
sišokėjo rankomis{ : užsikabinda-į
'-dar nebuvo matę. Mes persi riNetenka nė kartoti, kad ši ae-! f
vo. už tvoros viršaus ir prisitrau jtbme paskutinieji.
mirštama garbe tenka Lietuvos’
kę rankomis iki viršaus persiuL,
J. G-nas , didvyriškiems kariams, ypač
rišdavo per tvorą; pirma perme-L
•:rr-.... . ............ — " ■■ i
STANISLOVAS YL'RKUS
tę savo lagaminėlį- Moterims bu.! ;
2416 Lithuanian Plaza Ct, Chgo., Ill. 60629’
vo sunkiau. TVoros viršaus nęyįk,. ♦
.. . <. .< .<. t .. - . .
(on 69th J4 block west of Western)
asrekę jos vierioje retoje snie. j|- Linksnttl Kalėdų ir laimingų Naujiiju Metų
2438’ West 71 st Street
trypė Uffgaltoorą.- Prasidėjo
Phone PR &9155
bėjimo nko’ja. Pakelo.tvome
Chietrg©; Itlirfoisi Tęl. 737-5529
linkime visiems- savo- klientams;
kad rarikomi* užsikabintų už į
ros viršaus, o antras našikūp {l*

Kaledu laikotarpis yra gražiau
sias žiemos pradžios metas Po
dar neįprastų, šiltos vasaros ir
malonaus rudens, o kartais ir
lieansų. dienų; >ul;.’)ki šalčio ir
sniego iiuplūdžio koris p den
gia laukui, miškus ir kloniui
m iiksui lyg pūku, žvilgančiu

j

;

'

■-

THE .MARQUETTE LAUNDRY

AUDYKLA “JUOSTA”

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ
IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
NA^ĮI GAMYBOS LIETUVIŠKOS DEŠROS
ANTANAS it VIOtA PLIENIS, Sav.

bei sūnus-JERRY

LINKIU VEŠIEMS SAVO DRAUGAMS
’ - . IR PAŽĮSTAMIEMS

2433 EithiiaiiiatrPlaza Ct,, Chicago,- Ill. 60629 J*
r
, Tel.: 436-683^

7 tlfcRSMV KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ NAŲjŲ SS&fU
LINKIME VISIEMS I.IETlJVfcriSk

tį

BRIGHTON PARKO LIETUVI!' MOTERŲ KLUBAS

Llnksrntj Kalėdų i? laimingų Nauju Metų
_ Ųnlciu niusų kfiMidsItis ir draugams

MA'fiftŪŠTTE
N EM J E SKINULIS — Pirmininke /
JttlA RAMANAUSKAS — Vicepirmininkė
EUGENIJA STRUNG YS — Notarinį rišt.
B ’Mfcftaūfcts — FinaiUy w^r, .
ANTOINETTE XAfcYK— Iždininkė'// •
PEdfcY DOVtflAPSlCAS — Kasos gŪbfcjr
CV^B^UA t

\S —

KURAUSKAS

Skanus namie da

EKSANDRAS ( H XI’l.IK.AJ
1 St

CHiferčn. HL

LIET. SPAUDOS KLUBO METINIS
NARIŲ SUSIRINKIMAS
Praeito penktadienio vakarą
Lietuvio. Srrfyboįa, žemutinėje
salėje, įvyko metinis Chica<i3
klubo narių susirinki,
ii >3. KįcJipni minutėm* po 7-nių
piiTniriinlįąs Antanas Marma
pradėjo -susirirkiirq.
,Sus: inkusferns į d o minusas

— Jeigu turi, tai parodyk.
Repšienė pradėjo ieškoti, kur
rs l.'.išk s, ir pasakoti, ką jis

t jfe

lūkmrjv: ir f) Iii’di-nin- jai nurašo nei šį nei tą.
Štai kad ir toks pavyzdys. Ne
. rr.us dėl kai kuinu rredyti, jų senatvės ar net seni i M.Dr. ėmė ir parašė lgą
vedamąjį apie “grieką’’. Jo žo
it!
žink> džiais tariant, “grieko” rėkia’
labiau bijoti negu mirties, ’’h
užsitęs, tad nenoromis ir1 suixask žmogau, kodėl jis nuoklauš imas, ar nėra kitų ke-1 dėmę pavadino svetimžedžiu,
urai išspręs u. I*eja, “grieku” ir dar kabutėse. Ir n,?-"
lai n
pigalvctr dabartį- ’ žinai, ar tai jis rinite* rašo, ar,
B Krašto vaklybos
Man rodos, kad mirtis ir “grie
[zdrausta, jeigu jis
mirtingos nuo-j bus” nėra naudojami pasišaipys,
min, o ypač vienuoluų marijonų
:ai \ ra •r k*geresn u4- '.aikrašlyje. “Griekas” kėbi.tėscy
tobmui sunku teisin reiškia netikrą prasmę, ir ne ko.*
issprę ti žmonių tarpusavio kį rimtą teologinį aiškinimų. Bet,
ui Lisvanoriškos Lie- šis “genijus” rašo taip pilt irj
B rdi\.. menės stiprybė a p’ e minu do žmogaus s elosA
tu.
v ra
re popierinis, bet fakti- maištą. N uodėmė ir mirusioj
Liotiniškumas. Mes, deja, žmegaus sielos būsena yna tx)lo-.
uria^dešiinties metų dar ginęs sritys, kurios nenaudoja
Ii nuo to idealo. Gi, spar mos pasišaipymui. Man rodos,
kad tokias temas turėtų nagri.
iami. manding einame jau •i Ii kuris nors tėvas marijonas^

s

į

— Pats <ir. Butkus tvirtina, kt
kad byla esanti pragaištinga,
kati ji jam atsibodusi. Rodos,
kad pasako, jog ji vivems atsibodusi. Bot pals įdoirLiurias dr. '
(ipes llumpscro advyk inąs į: Butkaus tvirtinimas, tai, kad
ilarquetbe l^iką. Kuriais šunie i lienk}ruoin<“3i‘.’‘ninkaL kurie su byl?s eiga yra susipažinę, nenori
tarnais jis alvvkc?
r*
Jis rengiasi kandidatuoti eiti į teismą liudyti. Ji labiausiai
^ūezid<nto pareigoms, tedėl ir Išryškina Kūdinmkų trūkumus.'
pradėjo savo rinkiminę kampa- Vieni jpu išmirę, kili susenę, o'
tretieji visai atsisako liudyti.
— tarė vienas.
- Dar per anksti picdCti pre. Pats <ir. Butkus norėjęs kitų k e. .
zidento rink minę kampaniją, -- lių iešįoti, bet jam buvo paša-j
ats.'i .ė kitas.
■ , kyta, jog tai negalimas dalykas, ■
L . Iš respublikonų gubenia. kad tai esąs nuodėmingas daly-j
pagalvoti i
Įoi’iuljs J. Tbempson geriausiai kas, kad apie fci
tipka. Georgė Bush prezidento nebegajuna.
Dr. Antanas Butkus
Sakysim, argi negalėtų to-.,
,pareigoms netinka, kaip netiko 4 iRepšienė išvertė visą savo d'ik tais klausimais parašyti veda.;
WalteJ AEondale.
-Afiondale.
?'
d?lj krepšį bet to laiško nelre- J
Waites
mųjų tas marijonas, kuris raši-J
.7 IDemiokratai neturi žmogaus ; rado.
mus.
Juos
priėmus
Laiškas Naujienoms nėja apie pasakas, apie laumių:
prezūkiuto pareigoms. Jimmy Į i— Jeigu taip yra, tai reikalas Į
pasiūlė
-Yntaną
Maru
šokius? Juk jam daug labiau'
•Garter prakišo todėl, kad j is \ baigtas. Reikia tą laišką pama- j
Ir kam dar neįkyrėjo Drau
mininkui
ninko
pareigoms.
orltiktų parašyti išsamų aiški’
pareigoms, tyti.
>
nė'jiko ; prezidento
.
ge
spausdinami
M.Dr.
vedam
rej
fTuo reikalu pasikeitė 1
aimą apie nuodėmę bei mirusio-'
— Gal aš palikau namie? —
EralainpU0 'r Mondale. Jis yra
ji?
Taip,
skaitai,
skaitai
ir
sunku
ueu
infermaumisis sakiniai o
žmogaus sielos būseną, negu-:
'^etas žmi>gu?,. turi žinių, šiek tarė Repšienė. .
suvokti,
ką
šis
autorius
norėjo
no,
žmo

M.Dr. rašytų a.pie “grieką” ir
— Laiką reikia pamatyti. Kol ma vienbalsiai buvo
'fiek patylimo, bet ne prezidenni tiki ir tų įmantrių žodžių ghusa išsa apie mirusio žmogaus sielos;
Spaudos
klubo
pirmininku
atei-i
i$hi-s. Reaigann.s- bitvo artistas, jo nematei, lai .negali spręsti.':
kyti ar pamokyti ar, pagaliau,
pasir
maršiutą. Tai būtų daug rimnpka vaikiinti, moka gražiai O jeigu taip yra, kaip Repšienė i nantiems metams.
ikui tuos liudinin- ką įrodyti.
e-ynas
iš
jų
I ėiau, negu rašyti apie pasakas ir
elgtis, jam netrūksta manda pasakoja, tai prablaivė^ atmos
reikėtu išlaužti iš ; Todėl nenuostabu; jog tenka laumes.
o* n
a
V.
Zalatci
ne,
kuri
perskaitė
j
gaus žcdžio<, tuo tarpu Mondale fera, gadinusį visą reikalą ištį- j
i 1981 m., spalio 15 č
bendruo- dažnai nugirsti nusiskundimų,
tekį dr. Antano Butka
Pasakas 'aiškinti gali ir be teo
mikrofono nemagsta.. Apie G. są dešimtmetį.
ia bvla ge- kad jo vedamuose daug prira. loginio išsimokslinimo, tam par
numeryje. Tenai
Jūs čia svarstykite kitusBush taip pat galima sakyti, •
APIE ATSIBODUSIAS EI
kh-SŽ daugiau
šytia, bet mažai pasakyta, žino- kanka tik .turėti lakią fantaziją.
feip ir api? A V- Mcndale, -kad jis klausimas, o aš važ.rucsiu namo,
PRAGAIŠTINGAS BYLAS
.dyt
fk
i m>a, tokie rašiniai nenaudingi Gi teologiniais klausimais, saky
ir jį atvešiu.
ijėtinks prezid ento pareigoms,
ė:
ie. kai
Yra
tokių
žmonių,
B’yla buvo pavesta ne naujai nei skaitytoj u?, nei pačiam laik- sim, kad ir apie “grieką”, apie
— Kur tu čJa- dabar važiuosi 1
•ft— šie klausimai įdomūs, bet
kad
ir
nutam
sykį
įsikala
sau
į
ga
įnirusio žniog-us sielos būseną,
rdgc>e, bet jaunai amžiumi
—.Man netoli, 10 minučių ir
Ss,; manau, kaid įdomesnis yra
ta
:
,
kaip
tekių
(L
Dažniausiai tokius rašinius pri reiktų pasitikėti ne M.Dr., nes
r enermnuai valdybos narei I).
4r. Antano Butkaus, laiškas, ku- sugrįšiu,
! katė pūslę jokiu būdu nebepa ‘■■kuriuos va Idyl
i dėl to. kad a d v. rašo tie, kurie įsivaizduoja., kad šios temos aiškinimas remiasi
— P.ar 10 minučių tu nebefis eina iš rankti į rankas.
wkdo,
vra
reorgu
c\
leidžia.
Viėfias
iš
tokiu
oavn
’
Zi
va
siga pasitraukus te- jie viską išmano ir gali rašyti ne fantazija, o dievišku Apreiš
— Koks laišfeis? Aš jokio laiš sugrįši.
džių yra! kai kurių i
dvokatą surasti per ir aiškinti bet "kokiais klausi* kimu ir protu.
— Aš važiuoju. ..
ko negavau.
ir
xamaporą savaičių, o pirmininkui gy mais. Todėl dažnai tokie rašytoKol jį atvežė jos gautą “ze- bend ruonĮeišininkų ba: nė, kad lių valdybų kadenttfj
T' —f Tu negavai, .o aš gavau.
! dabartinės JAV LB Kr što vai- į vo tūkstančius dcler Buvusio-1 venant Clevelande, tai būtų bu>
Xian atsiuntė,■ tarė Antanina roksuotą” laišką, susirinkusieji ]
d Gailos valdyba 'užvedė byla!
išklausė valdybos narių praneši- ij dybos pirmininkas “n
.Repšienė
tų” Bendruomlenės nuo jos at prieš Reorganizuotąją bendruo las ieškojimas būtų buvęs su žy
skilusiems R-LB nariam’s. Jiems menę, kad šioji neteisėtai pasi miai daugiau išlaidų. Antra, D.
neužtenka nei privataus drau savino Lietuvių ’Bendruomenės VaJentinaitė tą bylą vesti noriai į
■-= ‘ ■
giško ar net piktoko užtikrihiino, vardų”.apsiėmė, o Chieagos bendruo- S
V. Z. tvirtina, kad “dr. Butkui menininkai (reikalą, gerai žiną) ;
nei viešų] pareiškimų spaudoje,
kad pirmininkas ne ilk sielojasi ši byla atsibodo, nes jis ją pave- j
(mano pabraukta.
■ • ,
•, - s:ol
v. , talkmin!. n . • ,
dėl BdndrboineMė's. suskilimo, bot dė naujai
"
\
’ — mminkui
pe iki
jis norėtu, kad atskilėliai su A. B.) valdybos narei D. A’alen-Įj.,,.
v o tl
dėdamas 5r h’euarduodamas tik- ’inaitei neva te d
r
Kad byla taip iJgai už si lesė, i
yra daugeli: priežasčių, tik jo- j
kiu būdu, i u nėra dabartinio į
pirmininko kaltė. Dalis tų užsi-J
Šventų Kalėdų ir Naujųjų
tęsimo priežasčių: a) JAV teis
\ Linksmų ^alpdų ir laimingų Naujų Metų
I
1985 Metų proga
,
mai labai tetai juda; b) teisinį
procesą galima labai prailginti
2759 W. 71st St, Chicago, HL
X linki visiems Savo klientams, draugams
SVEIKINAME VISUS APYLINKES NARIUS
įvairiais
techniniais
manevrais;
atTESTINGAJ '.5PILD0MI RECEPTAI « FANNIE MAY S.ALIR GEROS VALIOS LIETUVIUS
ir-pažįstamiems
c)
ši
byla
neturi
teisinio
prece

DUKk'NAI • KOSMETIKOS REIKMENYS x
dento; d) amerikiečiams advo
R LB Cicero apylinkės
Ą ANTANAS. JUOZAS ir POVILAS
katams, net ir teisėjams sunku
Atdara šiokiadieniais nuo
susigaudyti mūsų organizacijos
Valdyba
I ?al. ryto iki 10 vaL vakaro. >
subtvk’uose skirtumuose; e) me

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vak.

'3400 So. Lituanica Avenų
CHICAGO, ILLINOIS
• ‘ Tel.: 376-5996
• ;

j •

arba .

;

Tel.: 376-1882

For constipation relief tomorrow
reach for EX-LAX tonight
Ex-Lax helps restore your system’s own natural
rhythm overnight. Gently. Dependably. Try it tonight.
You’ll like the relief in the morning.
Chocolated or pills, Ex-Lax is
“The Overnight Wonder!

HhlHHH'*

ifthMOk

R tad label and follow
directions.
C Ex-Lax, Inc.. I9S2

50 metų studijavęs, kaip

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI
1. Dr. Kazio Griniaus, ATSIMINIMAI IR MINTYS,
II tomas--------—........................

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų
linkime visiems savo klientams ir draugams

r

16 Lithuanian PI

n

~-

$5.00

4. Janinos Narūnės, TRYS IR VIENA. Atsiminimai. 172 psl. $5.00

5. Prof. P. Pakarklio, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SAN
TRAUKŲ BRUOŽAI. 176 psl.
_ ________________

Juozas Ankus ir šeima

8U627 So. Hermitage Ave.

$10.00

2. Prof. Vaclovo Biržiškos, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNY
GŲ ISTORIJA. I dalis 208 psl________________
$6.00
n dalis, 229 psl. ------ ;................................................. ..... ....... $6.00
3. Miko šOeikio, LIUCIJA, proza. 178 psL

. BALTIC BAKERY

A

Tel LA 3-1510

-6784 »

700 puslapiu knygą, kurion radėjo viską, kn bet kada Ir
oet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, Hetuviua
ir lietuviu kalbą. Jie mokės! kartu su kuru Jaunium Ir prof. M.
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė
lietuvių kalbą liečiančias Ištraukas, paruošė tikslina vertimui
Ir patarė mums toliau studijuoti.
KaIm 128. Kfett vtrieHaL

PMtu d

6. J. Venclovas, S. DAUKANTO LIETUVIŠKA VEIKLA.
NAUJIENOS, 1729 So. Halstad St, Chicago. DI. 60608 siųs
kite čekj h" pridėkte vieną dolerį persiuntimo fMokkma.

Nanjleno*, Oteafo, Į, KL
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Rusai pakeitė savo nuomonę. Jie eutiko priimti pre
f
$
zidento Reagano kvietimą, bet kas iš to? Ęusai pasiruoš,
užims naujas pozicijas, pavergs naujas tautas, p ilsina uTHt LITHUANIAN DAILY NAWS
Published Daily, Except Smulky, Mox>U*y i&d Holiday)
dos Amerikos parama, o tada ir vęl griebs naujas žemes
ir pavergs naujas tautas.
1735 S*. H«l«Nd Stjxi, Chicago, IL 40404 T»Upbon« 421-410*
Teisybė, kad prez. Reaganas pakvietė Gromyką į Bal
tuosius Rūmus, bet prezidentas nepadarė jokios naujos
'■ECONO-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS, USPS 37494000
nuolaidos Gromykai. Prezidentas galėjo Gromykos ne
Postmaster: Send address changes to Naujienos
kviesti ir nieko jam nesakyti, bet jis pasikvietė sovietų
1738 S. Halsted St., Chicago, IL 60608
viceprezidentą prie apskritojo stalo ir jam pasakė tą patį,
metam.* _______
$40.00 ką jis pasakojo prieš rinkimus- Kada-Gromyka prisiminė
pusei metų ____
$22.00 apie reikalą atšaukti Amerikos vidutinės galios atomines
Subscription Rates:
trim 5 mėnesiam!
moo
Chicago $45-00 per year, $24-00 per
rieium mėnesiui
$4-00 raketas iš Vakarų Europos valstj*bių, tai prezidentas jam
.is months, $12.00 per 3 months. In
uuicx
aiškiai pasakė, kad jis tų raketų neatšauks.
other uoA
USA iwcaxiu.cs
localities ^*±u.uu
>40.00 per year,
year, »> Kanadoje:
$22.00 per six months, $12.00 per
— Amerika tas raketas atvežė ir įkasė Vakarų Eu
metam* _______
.aree months. Canada $45.00 per ye^r;
pusei
metu
___
324-00
'her countries $48-00 z>er year.
menam menesiui
>5-00 ropoje, su rusais visai nesusitarus ir nepasitarus, — tarė
A. Gromyka.
25 cents per copy
Užsieniuose:
— Ar rusai atvežė savo raketas į Rytų Europą su
melam __
$48.00
pusei metų
moo Amerika susitarus? — pakaušė prezidentas.
Nuo sausi© pirmos dienos
Rusams buvo aišku, kad prezidentas raketų ųeatDienraščio kainos:
Mikas Šileikis
Čikagos Akvariumas
Naujienos eina kasdien, išskiriant šauks, kol nesusitars atšaukti visas savo raketas. Rusai
Chicagoje ir priemiesčiuose:
se km a d ję-n i nar pirmadieniui ir šven
tadienius. Leidžia Naujienų Bendro žino, kad su Reaganu reikia tartis. Reikia tartis ir susi
metams ________
vė, 1739 So. Halated Street* Chicago,
pusei metu_____
$24.00 IL 60608. Telef. 421^6100.
tarti. 0 jeigu nesusitars, tai Vakarų -Vokietijoje. Prancū
siteisinusią apsigynimo nuo pir|
Ūmu menesiami
$15.00
kėjų sistemą — n?už.rašė, kokioj
zijoje, Anglijoje ir Italijoje įkastos Amerikos raketos už
nenam mėnesiui .
j4iv vietose;
kelių minučių gali pasiekti Maskvą.
SURE^ONTAy O .ISTORIJOS sarginės dalys”. Rajono laikraš- mis dienomis, nuo kelintos vai
Orderiu kartu su n^Vymn
landos ėiai prekiaujama. žodžiui
MlJZIEJAUS LAIKRODĮ tyje tuo pač.’u metu pasirodė
Gromyka tarėsi su prezidentu pusketvirtos valandos,
SaPemontavo Kauno Isterijos ^-ški reklsmy- propaguojanti nė revizoriai neprikibs.'
NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrų* sekmadieniu^
o su sekr. Shultzu jis tarėsi net dvylika valandų. Jis liko
_..A.----- LT... .... 1 „
žiguliai
Amerikoje vieną dieną ilgiau, kad galėtų išaiškinti, kada muziejaus liikroilį. Didelis, laik- į
ATIDARYTAS LĖVENS
detalių
ir
mazgų
asortimentą.
rodžio,
mechanizmas
partikala-i
Amerika atšauks savo raketas. Kai išaiškino, kad Ame
UPĖS TVENKINYS
įNuo tų iškilmingų dienų pra
vo
nemažai
triūsa
Vien
Įaįkro-1
rika jų neatšauks, kol rusai neatšauks savo karių iš Rytų
Ar verta nusiminti?
džio Varpas, sveria pusketvirtos ėjo keturi mėn~siai. Reklama ir. .Ketverius melus ‘trukę statyVokietijos, tai išvažiavo ir informavo Černenką.
tones.. Skambėti jį' priverčia dabar ausyse tebeskamba, o lu ’ bos darbai baigti šį rudenį. Ati-j
Sovietų valdžia, norėdama pasinaudoti Amerikoje 50 kg. .plaktukas.
atsarginių dalių nei matyt, nei darytas Lėvens upės tvenkinys
Amerikos lietuvių dauguma yra linkusi į pesimizmą.
girdėt.
■ ’ .- *.>• j*.—-.marios ties Kupiškiu.į::van-?
Pačioje Lietuvoje mūsų tautiečiai labai greitai nusimin vedama rinkimine kampanija prezidentui išrinkti, bandė
Pikti liežuviai porina, kad bil- dens .saugykla užima '82X liekdavo. o užsienin išvykus juos spaudžia dar didesnis peši uavęrgti visą Vakarų; Vokietiją, bet'nieko iš to neišėjo. E -ATSARGINĖS DALYS
Užteko'Šiaurės Atlanto Sąjungos karo jėgų vadui. JAV /‘Valstiečiu- laokraštyje’’ jrašo- I na tų dalių, tik, suprantama, ne terus. Tai trečioji pagal dydi pomiznias.
<■
visiems. štai kodėl ties parduo- I Kauno ir Antalieptė marių van_
Galįma.^| daiktas,’kad -lietuvius i pesimizmą stūmė generolui Rogers, įsakyti amerikiečiams ir kitų Šiąurės. mą ąpie atįdąrj-jną naujos, par . tuyės d a-įmis nuolat budi auto- de^s. ,.sąuigjrkla. ji sutalpins apie ;
laisvisio’ka.’ Reikia neužmiršti, kad lietuviai labai trum Atlanto Sąjungos valstybių, kariams visomis jėgomis prie duotuvės Zarasuose:
rųėgėjai. O prasiveria ’ jos libįi ;.3<3 ^milijonus kubinių metrų van
šintis
rusams,
jeigu
jie
žengtų
žingsnį
į
Vakarų
Vokie

— Vieną gražią vasaros dieną j retai. Tik tada. kai.ąiž.^ręlę>’sla- dens; .kuris bus 'kaupiamas tikJ
pai naudojosi savo krašto, mokslo ir ekonominio gt’vepavasario potvynių metu^ \račį
7
nimo laisve. Lietuvoje visą laiką buvo jėga, kuri lietuvį tiją, ir tuojau Sovietų karo jėgos, laivjmąs įr aviacija -nu- Zarasubse . .aėj&Kntęgejų' džiaugs- Bų tuščia.
nuii, buvo atidaryta. parduotuvė
Dėt ramybės prekybininkai, cįuo -iŠ šios 'š^i^^^^^ dLėkin?.
■arė vengti Vakarų Vokietijos teritorijos.
slėgė, kėlė baimę, nerimą, nusiminimą.
Rusai ne tik nesiveržė į Vakarų Europą, bet Čer su vilroianeiū. pavadinimu /‘At- įdiegė gerokai pasenusią, bet'pa-. 6 lūks-ančiuš hektaru' žemiu.
Mergelė, pamilusi berneli, be jo gyventi negali, o kai
Ivesikinys yra daugiau kaip 20
ateina laikas tekėti, tai kyla didžiausios abejonės: ar ge nenka atleido maršalą N- Ogarkovą ir paskyrė maršalą
. kiiome/'tų ilgio. Dirbtinėse maAchmradejevą
vyriausiu
sovietų,
karo
jėgų
vadu,
kuris'
vežti
į
JAV
pakraščius.
Jis
manė,
kad
pakenks
JAV-ėms,
rai daro, už jo tekėdama, ar daro didžiausią klaidą?
iose yra dvi'salos.
kaičią
išmes
nuteistus
kriminalistus
ir
psichinius
ligonius.
įsakė
visoms
sovietų
karo
jėgomis
siekti
taikos.
O
*
ĮK •’ Anksčiau slėgė bajorai, sulenkėję dvarininkai, o per
Rrezidentas Garteris įsakė priimti visus atvežtuo- TRICHINELIOZĖS PLITIMAS
Tvirtinti, kad prez. Reaganas daro tas pačias nuo
l
120 metų slėgė caro pastatyti Įvairios rūšies pareigūnai.
Vieni buvo savi, kiti — svetimi. Baudžiava buvo panai laidas Sovietų Sąjungai, kokias darė kiti Amerikos pre • sius, padėti į Mgęųinęs, ištirti jų sveikatą ir -laikyti ligo- Lietuvoje padidėjo susirgimą
kinta, bet baudžiauninkas nebuvo laisvas savo nuomonei zidentai. yra nežinojimas tarptautinių faktų. Preziden ninėse bei kalėjimuose, kol ĮCastro sutiks juos vėl priimti. trichinelioze.- Neseniai Kaunu
JAV ir Kubos pareigūnai ištisus metus vedė pasita rajone nuo šios ligos mirė mo
išreikšti. Jei kuris pasakydavo žodį kitą, tai turėjo dai tas Reaganas pasakė Gromykai, kad jis raketų neatšauks,
rytis. ar kartais jis nepasakė daugiau negu reikia. Straz- kad karo jėgų iš Vakarų Europos neatšauks, kol nebus rimus santykiams atnaujinti, bet JAV nesutiko vesti jo teris, o jos sunkiai sergančią
"
delis buvo vienas. Donelaitis buvo drąsesnis, bet didelė pasirašyta Europos taika, kad jis nepripažins Pabaltijo kių derybų^ol Castrmnęatsiims buvusių kalinių ir Hgo- dukrą gydytojams vos pavyko
;
būry dauguma turėjo ilgus metus vesti o ą. — a,is fim zo kraštų Įjungime į Sovietų Sąjungą, nepripažins ir rusų, mių-Ta sutartis jau pasirašyta. Castro išmestieji vėl grįš išgelbeti. Dažniausiai ta liga apsiki’ečiama suvalgius veterinari- primesto Jaruzelskio. jeigu šis nepripažins pagrindinių į Kubą.
,
džiui be baimės pasakytiDąlis kalinių ir pasveikusių ligonių pasiliko Ameri jos gydytojų nepatikrintą me- Į
Lietuviai kiek laisviau pakėlė galvas Amerikoj, bet žmogaus teisių Lenkijos gyventojam?. Jaruzelskis. pa
džioklės laimikį, ypač šerniena
koje.
‘
Čia
buvo
.atvežtųjų
giminių,
kurie
pasiėmė
atsako

traukė
teisman
tuos
lenkų
policijos
karininkus,
kurtę
pa

; ’ ir tai trumpam laikui. Amerikiečius laisva mintis, laisvas
tLiga plinta ten. kur trūksta ele-1
mybę
ir
lėkio
jiems
pasilikti
JAV-se,
bet
žmogžudžiams
smaugė.
kunigą
Popeliušką
ir
Įmetė
jį
į
Vislus
tvenkinį
mentarįos sanitarijos kultūros,!
‘
žodis ir laisva spauda galingais žmonėmis padarė. Jie
nesilaikoma, nusta.ly.tos tvarkos.
’
praturtėjo, sustiprėjo ir per du šimtus metų galėjo lais Torunės srityje.. Jis atleido iš vidaus reikalų ministerijos ir psichopatams • teks grįžti. Ar diktatoriaus Castro elgesys pateisinamas? Ar Trichineliozė plinta todėl, kaątf
visus tuos-aukštus pareižūnus, kurie bandė nuslėpti ži
vai tartis ir pasirinkti naudingiausią kelią.
: •
Vienas ilgas vyras, pirmais metais melžęs Amerikos nias apie kun. Popeliuškos kankinimą, nužudymą ir kur bet kuris valdytojas turi teisę išmesti į jūrą sergančius? dalis gyventojų ir medžiotojų
nesilaiko sanitarijos reikalavi
: ’ farmerio karves, Įsivaizdavo, kad jis aukštesnis už dau jis buvo nuskandintas. Pati lenkų valdžia padarė skro Amerika ligonius gydė, pastatė ant kojų, o dabar dar mų. Ypač kblti dėl to bra-koč
.■ mišriai.'
gumą, pradėjo prez. Reaganą gnaibyti. Prieš rinkimus dimus ir nustatė, kad kunigas Popeliušką pirma buvo priduos CastmValdomai Kubai sąskaitą.
.
■
•
Ar
Amerikos
elgesys
yra
nuolaida
sovietų
diktato

pasmaugtas,
o
vėliau
įmestas
į
tvenkinį.
jis esą rusams pasakęs daug griežtų žodžių, bet pasku
(Iš‘ Europos Lietuvio) |
riams?
Ar
prez.
Kenedžio
įsakymas
sovietų
laivams,
ve-,
Visi žinome, kad diktatorius Castro nekenčia Ame
tiniu metu jis pradėjo vizginti uodegą. Jis tvirtina, kad
negu
savo
prez. Reaganas nutaręs rasti bendrą kalbą su rusais. į rikos smarkiau
_
.. politinių
. r
_ priešų,
. . bet.. vakar
. jis žusiems atomines Rombas Kubon, buvo nuolaida Krem ■ — Kovo mėmsj, prezidentas
Gromyka prez. Reaganą Jungtinėse Tautose koliojęs, o Į pasirašė susitarimą priimti Kubon 2-500 kalinių, ligonių liui? Ar verta' nusiminti, kada nutylimi faktai apie prez. Reaganas. rengiasii nuvykti j
Kanada.
prezidentas nekreipęs į tai dėmesio ir kvietęs tą patį Gro-' ir psichopatų. Castro liepė juos susodinti į laivus ir iš- Reaganą ir kitus JAV prezidentus?

RUSU PAVERGTOJE LIETUVOJE
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I. PUŠĖNAS

KOVA IR MEILĖ
LIETUVOS LAISVĖS KOVŲ ROMANAS

(Tęsinys)
— Palšy, nejuokauk iš manęs, aš turiu savi
garbos jausmą. Daugiau nė vampt apie tai.
— Suprantu, tamsta leitenante, — stabtelėjęs
pasakė Paišys ir vėl kulnais sumušė, pridėjęs ran
ką prie kepurės.
— Šia tau, rupūže, žinosi, kaip mane pašiep
ti, — drožė antausį Sarkanis. — Aš tau ne iš kel
mo išspirtas.
Paišys pašoko į šalį, sumušė dar kartą kulnus
ir ranką pridėjo prie kepurės:

— Aš labai atsiprašau, aš blogai jus tituluo
ju. Atsiprašau, atsiprašau, tamsta generole, pra
šau manęs nebaustu
— Ak tu, velnio vaike, užmušiu aš tave kaip
šunį, — sušniokštė pro sukąstus iš pykčio dantis
Sarkanis ir vėl puolė Palšį.
Paišys buvo gerokai stipresnis ir kiek aukš
tesnis iri Sarkanį, bet jis neturėjo jokio noro muš
tis, j’s mėgo tik pajuokauti iš aukštai skraidan
čią Ir dabar jis net nepagalvojo kumštimis gintis.
Sarkaniui pripuolant, jis staiga šoko į šalį, vik
riai pakišo jam koją, ir tas visu ilgiu išsitiesė
purvyne.
— Nebūk kva-las nerivoliok purvyne, paaukš-
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tinimo negausi, aš atsiimu savo pasveikinimą.
Sarkanis greitai pašoko ir vėl norėjo pulti,
bet tuo pat momentu priėjo kiti vyrai ir leite
nantas Gyniotas— Tamsta leitenante, Sarkanis puola mušti,
— pareiškė Paišys- atitinkamai pagerbdamas.
— Jis mane pašiepia, — suniurnėjo Sarkanis.
— Į juokavimą juokavimu atsakyk, o ne
kumščiais. Sarkanis, valandą po šautuvu, — su
komandavo Gyniotas ir nuėjo.
Sarkanis atidavė karišką pagarbą, bet jo aky
se baisaus pykčio žaibai palydėjo nueinantį leite
nantą Gyniotą.
Visą dieną dribo šlapias sniegas,. ir naktis
nieko gero nežadėjo. Anksti sutemo ir buvo taip
tamsu, lyg kas didžiuoju juodu katilu būtų užvožęs visą kaimą. Namuose žiburių taip pat nesi
matė, nes įbauginti kaimo gyventojai nedegė ži
burių arba storai užsidengė langus.
Kelios patrulių poros išėjo sargybos. Jiems
teko bristi per gilų purvą, kuris maišėsi su sniegu,,
o į akis vis krito naujas sniegas ir Updo už ąpy:
kaklės.
— Liūdai, ar turi cigaretę? — paklausė Sar
kanis savo draugą Liudą, kai juodu buvo jt»u ge
roką kelio gabalą nužygiavę per arimus, per tvo
ras bei griovius.<
t t
5 ‘.jų
;
,
— Gal’ir rasiu, tik tas sniegas toks pasiutęs."
Šlapia ranka jis ėmė raustis po kišenę pa
galiau pis išsitraukė cigarečių pakelį ir padavė
Sarkaniui. Jiedu abu sustojo, pasistatė šautuvus

ir nugaras atsuko vėjui— štai, — tarė .paduodamas, — tik kaip mes
užsidegsime, kad toks baisus vėjas, o, be to. ii' deg
tukus žibinti pavojinga. Leitenantas juk sakė...
— Ką jis daug išmano tas tavo leitenantas,
bailys. Aš jį labai' gerai pažįstu, juk esame iš to
paties kaimo, drauge ganėme.
— Atrodo, kad tu gerai nepažįsti. Pelkinėje,
kai mes kovojome su bermontininkais, jis pasižy
mėjo nepaprasta drąsa. Mes juos sumušėme taip,
kad jie Puikinėje daugiau nepasirodė.
— ĮJistok, Liūdai, vėją iš tos pusės, — pa
prašė Sarkanis ir, apėmęs rankomis cigaretę bei
degtukus. įbrėžė ugrų, bet ji tučtuojau užgeso.
— Liūdai, palaikyk savo skverną — pasiu
tęs vėjas.
Jisyjėl mėgina braukti, ugnis žybteli ir gęsta.
Jis braukia vėl ir vėl- Pagaliau pakvipo uždegtos
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— Taip, labai narsiai. Jo puolimo planas vi-

— Bet jis nuo bermontininkų neapgynė. Juk
pats sakei, kad bermontininkai visą tavp šeimą
išžudė Tai kur gi Gynioto drąsumas ir jo narsa?
— Taip, išžudė Visus: ir tėvą, ir motiną, ir,
pagaliau, sesdrj. Tiesa, ji krito mūšio lauke— Taip, Liūdai, tai baisu. Dabar tu paskuti
nis atėjai čia su lenkais kovoti, atsekei Gyniotą.
Oi, kvailutes M ,.

— Taip, tėvynę ginti garbinga ir reikia, bet
kokiam Gyniotai tarnauti, tai jau kitas reikalas
Nepasigailės
tavęs, nemanyk. Jam tik rupi
savo kailį išsaugoti, dicietfu karžygiu pasidaryti,
iškilti, Vyči$ kryžių gauti, o tu galėsi žūti pasku
tinis šeimoje, -kokioje mūšio lauko pakrūmėje.
Didelis jam čia daiktas.
• • Iwjdo;gąJxoje perbėgo mintis, kaip koks,
Euyajdotnas Jiėjįp gyutis: žinon\a. pę. manęs nepasi-į
gailės, siųs kur f pačią pavojingfaūsią kautynių
rietą, ir
tiksli gaji tekti kąisU nuo lenkų
kuJkoo a*ba nuo jų durtuvo į šią purviną žemę I
Jam pasidarė baisu ir šaltis supurtė.
r
, '. '■ - ‘ (Bus daugiaųj -

— Dabar gali nu® n^auv eigat'etės pridegti. —
patarė Sarkanis, bet-vėjas taip blaškosi, rodos,
nori atipati cįgąrete iš $ąrkąnip.rankos,. aibe kuo
greičiausiai ją vis$ dūmais paleisti—*AŠ datyar nedegsitf. Gat prie kokio pastato
prie&bue, ar už
tai <taontęt ,
Už valaMėiės Sarkania cigaretė sucįę^ė. Li
g—
kusį jos galą jip numetė į’'sniegą, ir jiedu
vėl žygiuoti Vėjas dabajdpūtė jksbs į nugarą. Po
geišos tylus valąndiiĮęĮ, SAi'kiU^'vekatailiepė:
— Sakai, kad Gynųftaa’labili drąsus, kad* j*
IqKqi nnrvi’oi
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Modernios poezijos knyga. Kaina 5 doL Minkšti
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus
f
tokiu adresu:

’ll

Funeral Home and Cremation Service

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

41 '

1729 S. Halsted St
Chicago, IL 60608
24 Hour Service

Charles Stasukaitis

DIt PAUL V. DARGIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Westchester Community klinikos

(312) 226-1344

SUSIRINKIMŲ
PRANEŠIMAI

i
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Medicinos direktorius

Chicagos Lietuvių Suval-j
kiečių Draugijos priešmetinis i
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis marių susirinkimas pyks penk
tadienį, gruodžio 14 dieną, 1 va
, Tel: 562-2727 arba 562-2728 landą po pietų Anelės Kojak sa i
lėje, 4500 So. Talman. Nariai Į
prašomi atsilankyti, nes yra ’
Service 461-^00,” Page 06058 daug svarbių reikalų aptarti.
Po susirinkimo vaišės.
Eugenija Strungys Į
i
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Į

\

.
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1933 S. Manheim RdL, Weefcherfax, IIL

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS

3921 West 103rd Street
Valandos-pagal susitarimą

OPTOMETRISTAS

2618 W. 71st St TeL 737-5149
Tikrina- akis. Pritaiko■ akininįj

ir “contact lenses”.

INKSTŲ, PŪSLtS IR
PROSTATOS CHIRURGIJA

2656 West 63rd Street

I

Valandos: antrai 1—4 popiet,

4

Dfūc telefonas: 776-2380,

Renoeflcijoe telef.: 448-5545

*>

šėtmm'iįMš sif ffeiėng mų vado ko rinkli. Pirm. Paul Masilionis
,\e A- Rašfleite apkrovė stalui atsisakė toliau eiti pareigas dėl
visokk»mis-‘ gėįytiėmis. P ū miau- sveikatos sušlubavimo, o kiti
;sia šaltas užkandis, po to karšia valdybos nariai taip pat atsisa
vakaHėfflS,. na,.ir pasigaražiavi- kė. Taigi, valdyba neišrinkta ir
SYttT Irivtriė ir {^ragai, c kus šis reikalas paliktas metiniam ■
'norėjo, tai baras aptarnavo susirinkimui 1985 m. Gal tada
*ENIAU8LA IK DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA
minkštais it stipriais gėrimais: bris daugiau narių. Teks rinkti
4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
Barą aptarnavo nuolatinis šau ir Knygų- rėviztj os komisiją', nėš
fet 927-1741 — 1742
baro vedėjas,’ padedant DaU- to- šia#hė suvirinkime- nepadarė
KAIP SUDAROMI Stalai buvo papuošti gėlytė lių
liui.
'
•
me. Nanai, pagalvokite ir daly- I
I mis, kurias sunešė Dr-6s narės
4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
TESTAMENTAI 1 iš savo darželių, žinoma, neat Užgroję Kiiędro-orkestras, šo vaukifi^ susifinkanuose, nes kl-;
I
taip Jduljtes gali užsidaryti. Kla~ Į
Telefonas 523-0440
Tuo reikalu jums gali daug siliko ir V- Galeckasrkuris nus kančių atsirado tiekkad šokių
padėti teisininke, Prano ŠULO kynęs visas -dar nesušalusia^-rū,- grindyse -trūlp vietos.
MODERNIŠKOS AIK-CONDITIONED KOPLYČIOS
daug
•
narių,
tik'gaila,
kad
jie,
Loteriją- pravedė V. Utara,
paruošta ir teigėjo Alphonse .tas iš savo daržo ir atnešė '-isą
padedąūt dviem Dr-jos nariam. neateina j susirinkimus. Dabar; už
WELLS peržiūrėta “Sūduvos” 'glėbį.
,
Dovanų biTvo- tiek daug, kad ke valdyta nutarė šaukti metinį suišleista knyga su legališkomis
Maišto reikalai gulė- ant A.Ra
lėtas asmenų laimėjo po du kar sirinkimą koyo mėn. 23 dieną.
tormomis.
^t-enės pečių-. Jai talkininkavo
Tada turės aUĮkti visus darbus
Knyga su formomis gauna- 1 P-P- Liąųbienė. Strimgten'ė. Du tūs. Dar po to skėčiai, Itaksmi- 198Ū metais.
*
nos iki' vėliilmos. Daugelis pa- 1985
rna Naujienų administracijoje, rienė ir kitos darbščiom narės.reškė, kad ateityje ii daugiau ’ po- sū-3irinkimo vyko pobūvis
Knygos kaina — $3.95 (su perV. Utara.. sveikindamas sve
A.K..
maloniais pašnekesiaiš. Vi-s
čius., pakvietė kun. F. Kereilį^u t0 U P n^ni^ būtų?.,
.
“ ‘.
i siems buvusiems' palinkėta labai|
j kalbėti maldą ir pc to sekė sceTĖVAS IR SŪNUS
Į ėių pristatymas, ką.' atliko KuHiiFm
■ bwmų švenčių:
t
1‘
i lys, pristatydamas 9-to distrikMARQUETTE FUNERAL HOME
.yu .•IkĮuŲttO
(Baigjatit, norėčiau prašyti vi-Į
I to- poUeios-riršimHką Timothy
j. ■ • _
r.
-sus narius susirūpinti klubo likiLietuvių
Žagarės
kkrbo-prtešDalyVaukitė susiiū^imuo-.,
Atiku šileikio apsakymų knyga j J. Daly ir al’dėrmaną Majėr2533 W. 71st Street
metinis
nalių-gpiSirinkimas
jTy.
$e,
nepamirškite^
Yra
’
svarbu,
czykT.
Daly
pristatytas
pager••‘Liucija” jau atspausdinta.
1410 So. 50th Avė., Cicero
- *Rožė Didžgalvis, koresp.
bimui kaip pasitarnavęs" ‘šiais ko- -lapkricfo^^n^-Kojai?-saAmonus pavaizduoja lietuvių lYictais vyrasleje,
^-T&narr
(Man4500
of the
Year), Avė. Nors
I
Telef. 476-2345
gyvenimų nuo XX šimtmečio j -am įtieiktas -lalrii gražus žyme- biivo • labaix -^aįsinias'ir prašyta į! — Edison' bendrovė nubausta i
- ...
pradžios iki 11 Pasaulinio karo. nys. Jis pagerbtas kaip atsidii- narių tfely-vaurFi sjisir^IJmė; bet s400,000' Užr tai,, kad ji netiks-|
ilgesni ir trumpesni apsa ,ęs savo profesijai ir bendrajai nariai, rri&tyt, neSErirpma ir nė- Ha.? infoiTTSayti vyriausybę apiei
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
biautojas su visuomene šiojįe' siladeb;-. .• ■
' Rockfordė'sWddmd atomo bekymai, 184 psl. Kaina $5.
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI
Su^inku^' pradėjo pirm.' srveržiančniš' nuodus.
Gąunama “Nauj ienose” ir pas apylinkėje. Be td, jis vedęs čia
gimmią-iietavę moterį Atrodo Pai^ Ma^TAnus.-Nutarimų-,rasti-‘
____ ■ ~ i
Ave., Chicago, IL 60629.
labai srmptertisfeS žmogus, kuris linYkė perskaitė protokolų-, ku- : —
Kryžiaus pparei’areiautorių: 6729 So. Campbell
— Raudonojo
Raudonojo Kryžiaus
parengime išbuvo keletą valau- m, kaipvateyiros nerių’ pra-:gūnaj tvirtirta, kad badts Afri
i
nešimai, buvo yie&balsiai pii- koj padidės, nes sausra viską
ękė F.Strolicš Tmftas..g'
BRIGHTON PARKO NAMŲ
išdegino.
Popagerbimo.se-VANCE FUNERAL HOME
KlubasmutaTė^Kalėdų
šven

.. SAVININKŲ PAREIGIMAS
-Va.va”.vaidinimas.Muzika, dali
čių proga.pasveikinti spaudą —
— San Francisco advokatas
Kaip jau tradicija, Erightort navimas. vaidyba, o taip pa1424 South 50th Avenue
Naujienas, radijo valandėles —
Parko Namų Savininkai kasmet deklamacijos aukščiausios yei’- Sėphie Barčus- bei Kazę Braz_ Melvin Belli jau nuskrido į In
Cicero, HL 60650
.surengia 2 gegužines (pikn?- 1 tės. Daugumas publikos džiau džfonytę, ir Dariaus-Girėno pos diją. BbpaI miestą ir patarė reikalbuti iš Union Carbide kom
kus ir lapams krintant, metinį gėsi žiūrėdami toki puikų vei
TeL: 652-5245
to
’
veteranus.
Visiems
paskirtos
Lankėtą- Taip ir šiais metais- kalą, bet atsirado ir tokių, ku Kalėdų aukos ir atlikti kiti reu panijos $15 bilijonu.
IRMŲ’KOPLYČIŲ'LAIDOJIMO SERME
lapkričio mėn. 24 d Šaulių sa rie skundėsi, kad per ilgai užsi
kalai,
bet,
deja,
negalėjome
iš

— Trečiadieni aukso uncija
lėje bu«o surengtas šaunus su tęsė. Dr-jcs narės po vaidiniipo
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:
rinkti
Valdybos,
nes
nebuvo
is
kainavo S326.
buvimas. Salė vis galėjo sutal 'teikė F. Stroliai ir visiems va;i
;
pinti gausiai atsilankiusių sve dintojams po raudoną rožę.
JEAN VANCE ir GEORGE SORINI
No. o dabar tai pati sinagiattčių, o j u buvo ne tik šios apyĮ
inkės. bet taip pat iš tolimesnių šia dalis prasidėjet. DarbščiosAitstes xutomobiliams pastatyti
apylinkių. Svečius priiminėjo
Dr-jos sekretorius SI Meitiškis,
be to, jis iš dėsnių apylinkės
prekybininkų surinko dšūgįftisia dovatftr fintų-’. KasinRrtka^
V. Kelmelis; tai vfš& ^drertgfino
vadovas, kuris neturėjo nėi .Iaiko kartu paūliavoti, nes visą
laiką buvo labai užimtaš-

GAIDAS - DAIMID

I

i

f

1

Į
I

.j_______

ft-

1ii

Florida

1 Prostatos, inkstų ir šlapumo
■■ V
takų chirurgija.
t

r>

|

•AMO UL.Mn.iJj A»£a
St; Petersburg, Fla. 33710

,Jj.
j

TeL (813) 321-4200

ui

iš Įvairiu atstumu.
ANTANAS VILIMAS

TdJ 376-1882 ar 376-5996

r
k

PERKRAUSTYMAI

v

..

Leidimai — Pilna *pdraud«
ŽEMA KAINA
Priimam Master Charge
ir VISA korteles.
£ ŠERĖNAS.
TeL 925-3063

■

,

-

.
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■
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STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
Iz

f 1 '

f U

■ lt
; r
> <i

Stella Ponelis*

ns9 t*. mapliWooo avi.
CHICAGO. IL 4*W

Gyv. Chrcagojeį Marquette Parko apylinkėj

Paliko nuliūdę: dnktėYėčiOs ir sūflėhar — Ignac Zaleckis,
f jo žmdna IriVenYė. Charles Zaleckis, jo žmona Friede. Ann
[ptetzis, jos vyras John (gyv. Lemont. III), ir Pantim:' Albert
1 gyv. Lafjanada, Gaiif.) bei kili giminės, draugai ir pežjstmni.-

H ' Velionė buvo našlė mirusio Joseph.
k

“Lietuvos Aidai”
KAZĖ MAZDtJONYTt

flrf p

8:^

'^TTS

1.110 AK

P^rfffifeUe'D. Mosgers
Gjy, CMčagoje, BeVerly Hills apylinkėj

k
Mirė 1984 m. gruodžio 11-d., sulaukusi 97 metįi p.inz auš.
Gimusi Lietuvoj ė Kauše. Amerikoje išgjvfeno 80 mėtų1.

TeMį 77*-1549

H
Kūnas bus pašarvotas ketvirtadienį 3 vai.
wLackawicz koplyčioje, 2424 W. 69th St.
H
(Penktadienį, gruodžio 14 <1, 10 vai.
M ouplyčios į Lietuvių Tautines kapines.
iia. Stella Ponelis giminės, drangai ir pašrjstanrr
i kviečiami drt^vaiiti laidotuvėse ir suteikia jai
palarnAvtrha ir atsisveikinimą , ) . l
•»
Nidiūdt-liė^B: Dukterėčios, sūr^pfc,. girnių t

11028 Southwest Hwy^ Palos Hills, IHinoii

5Ijre IfKKl m, gruodžio 12 cf„ 5 vai. ryto, sulaukusi 97
aftiziauš- Gimusi Lietuviije, Triškių valsčiuje.
p

f

TeL 974-4410

Amerikoje Ingy Vena daugelį metų.

Paliko nuliūdę s(Wnk ’rtumias, jo žmona Edith Mae
■y. Hazel (^est, tll.), du įftūkai ir kiti giminės, (kaugei

VASAlflS-BUTKUS

r Kūnas bus pašarvotas įcctViirtadienį. nito 2 vai. popiet iki
Ji8Wife Zuntiy dBpIjčiaje, ff&lh'ir lliNie HtgTTIvaflP,
Grėstų Dbnoa;

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Pcnktadienj, gruędž^o 14 M.;- 11 val.-jyto husdydimd iŠ
f IrieRiMiįr Tarrftnes kapines.

etroijaĮlę.

Moters giminės, draugai ir pažjs_ dWyyauti laidotuvėse 4r suteikti

al į fkl.

e

1446 South 50th Avenue
Cicero, Illinois
Telefonas — 6 5 2^T 003

(tirekti iriai
T<*W. ’TLIK1

—----

Laidotuvių Direktoriai

RADIJO ŽKIMOS VALANDOS

WOPA - 14W AM
tr**sUu*|»mM Ii Mtav
Parka.

LACKAWICZ

Nwtffinros; CMtfcįC, y, TO.

;

863 5135 ir 863-6492 , (Cįcero,
523 0148 (Brighton Pk.\ 1-213365 4184 (Indiana)

BneS N AKIŲ IK ATSTOVŲ
SUVAŽIAVIMAS
b Centro va*d\bos - pirJAV RLB-nės Tapybos narių
mrninko ir narių,
ir atstovų metinio suvažiavimo, |
c Kont- dės komirijo?
įvykstančio 1984 m gruodzo
d Apygardų pirmininkų ir
men 15 d., šeštadienį, Lietuviu
e Apylinkių pirmininkų.
Turtiniuose Namuose 6422 So. Į
11. Suvažiavimo dalyvių pa>iKec.zie Ave., Chicago, IlhnoL
I sakymai dėl pranešimų ir T-i
Darbotvarkė.
i priėmimas.
1. 9.00-10.00 ryto atstovų ir Į ]2. Diskusijos spaudos temasvečių reg;stracij. .
13. Įstatų patobulinimo kiau
^2. 10 00 vai suvažiavimo ati- simas.
darymas — dr. Vladas Šimaitis. |
ausimai ir sumanymai.
3. Amerikon himnas.
15. Rezoliucijų priėmimas.
4. Invokacija — kun. kan. Į 16. Suvažitivirno uždarymas ir
i Lietuvo> himnas.
5 Mirusių narių pagerbimas
•— kan. V. Zakarauskas.
tis ir priešpiečiai 5 00 dol.
f 6. Komisijų sudarymui
Priešpiečiai tarp 1 h 2 vai. po
5
a/ registracijos,
pietų.
<
b rezcl ucijos,
Metiniame Tarybos narių ir
'•
c/ spaudos.
atstovų suvažiavime kviečiama
» 7. Sveikinimai.
į 8. JAV RLB-nės Tarybos na- dalyvauti ir patriotinė lietuvių
visuomenė. RnB-nės nariai kvie
kr:u ir atstovų pereito suvažiavi
čiami kuo skaitlingiausiai suva
mo protokolo skaitymas — Apo
žiavime dalyvauti.
linaras Skopas9. Paskaitos: “Mūsų Dešimt
Po suvažiavimo 7 vai. vakare
Jmečic veiklos raida'’ -- A. Juš toje pačioje salėje įvyks tradi
kevičius ir A. Pleiškys.
cinė Kūčių vakarienė. Del in
10 Pranešimai:
formacijų skamb'nti: 737- G928
434 4645, 434-3713 (Chicagoje).
a/ Tarybos prezidiumo,

le viečia^
T:irvbos Pr^z diumes..
)

PRANO ZAPOLIO PRO
GRAMA šj ŠEŠTADIENĮ

f

ir
Pramonės Muziejų, 5703 s.1
Lake Shore Drive, gruodžio 15
f
štadienį, 7:30 vai. vakare,
Programoj.? bus gerb. kemsuJ. Daužvandienės prirašy- 1
tas kalėdinis vaidinimas anglų
kalba Tradicinės lietuviškos Ka- ’
ledos.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINĄ®

£R fF.WAIS NUOŠIMČIAIS

'mutual federal savings
į

PETRAS KAZANAUSKAS, President**

BUTŲ

NUOMAVIMAS

D MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI
» HOTARIATAŠ • VERTIMAI.

J1BŲ RŪŠIĮ) DRAUDIMO AGENTO®^

I. BACEVIČIUS — BEIJu REALT3
INCOME TAX SERVICE

i clMri v icotxi a

Mounted on a maroon
background within a
14 X 18 matboard___ $15.00 I
Unmatted Print_____ $10.00 j

Postage is included
SEND TO:

I

R. KACiNSKAS
900 ST. CHARLES AVE.
BALTIMORE, MARYLAND 21229

j

' NAME____ ;___________________________________
ADDRESS_________________________________________ _____ __________

----------------------------------------------------------------------------------------------CITY

STATE

ZIP

'

_

,

_.

....

v

-< r'

rxi

1*

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų

3354 So. Halsted St, Chicago, Ill. 60608 . Tel. YA 7-1911
™ ............................................................

,

JJM..-

"i1!1 ■ "IWMBa—

SLA 134-ta MOTERŲ KUOPA SVEIKINA
NAUJIENŲ redakciją, administraciją, skaitytojus ir
visus SUSIVIENIJIMO narius, linkėdama
LINKSMŲ KALĖDŲ ir LAIMINGŲ NAUJŲ
1985 METŲ
N.ucf

f

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE
134-tos MOTERŲ KUOPOS VALDYBA ir NARES

■■-------

fl.EKTROS ĮRENGIMAI
PATAISYMAI
Turtu Chicagos mieste l*Ma^
Dirbu Ir užmiesčiuose, grolt,
3«iBtuot*I Ir sąžininga!,
KLAUDIJUS PUMPUTlt
4514 S. T«Im«n Ays,
Tel, 927-3559

’—

■

--

1984 metų sausio 29 dieną Filadelfijos FEDE
RALINĖ LIBERTY TAUPYMO IR PASKOLŲ
BENDROVĖ, Filadelfijoje vadinama lietuvišku ban
ku, tapo pertvarkyta Į akcijų korporaciją. Jie at
spausdino ir pardavė 881,449 akcijas, tokiu būdu
$8,400,000 padidindami atsargų fondą, kuris dabar
siekia 523,900,000. Akcijos dabar kiekvieną dieną
duodamos*ir paskelbiamos daug laikraščių finansų
skyriuose ir “Over-The-Counter market” (OTC) su
šiais ženklais LFSL-PHIL.
Mūsų akcijas galima pirkti ir parduoti bet ku
rioje akcijas’ pardavinėjančioje įstaigoje. Kas nori
gauti finansines informacijas, prašomas rašyti šiuo
adresu: ;

LIBERTY FEDERAL SAVINGS
jį AND LOAN ASSOCIATION
Att: Mrs. Barbara L. Elias,
Director of Shareholder Relations
202 North Broad Street, Philadelphia, Pa. 19102

Suaugusi moteris ieško mo
ters norinčios gyventi dideliame
bute su šeimininke. Skambinti
733-1283.

Suorganizuota, kaip Filadelfijos Pirmoji Lietu
vių Namų Statymo ir Paskolų Bendrovė 1901 metais,
sufederali^ta 1942 metais su $360,000 kapitalu, o 1984
metais josįos turtas siekia virs trijų šimtų milijonų
dolerių. '
( s
C. S. CHELEDEN,
Emeritus pirmininkas

MARQUETTE PARK
WHIPPLE --31/2 large rooms,
$290, inc. stove, refrigerator,
laundry room.
Call Jacob 779-3890. :i

BRIGHTON PARKE ’IŠNUO
MOJAMAS 5 kambarių butas,
3 miegami, suaugusiems, be gy
vulių. Gaunate karštą vandenį.
Skambinti 254-3326
AUTOMOBILES — TRUCKS
Automobiliai — Sunkvežimiai

r76 Crysler Cordova, A/C,
power windows, 4^0 engine 4
banrel carburator, good condi
tion: — $1,400.
Call 385-8357

Advokatų įstaiga
(812) 776-8700

.->

....

V

—

M. ŠIMKUS
' Notary Public

INCOME TAX ŠERVICI
4259 S. Maplewood, T«I. 254-7450

Taip pat daromi vertimai,, giminiu
iškvietimai, pildomi .pilietybėm praT
šymai; ir ’kitokie blankai.
U.
■ f

*

*I

J

- -r

. L

L

Homeowners insurance
F. Zapolis, Asant
SžOS’A W. »th St.
Everg. Park; lit.
40642 - 424-8654 .

mūri **cs

Advokatai
GINTARAS P. ČEPtNAS
Darbo valandos: Kasdien: nu*
9 vaL ryto iki 6 vai vakarą
Šeštai: nuo 9 vaL r. iki 12 vaL t
h pagal susitarimą.

TeL 776-5162
1449 West 63rd Strwt
Chicago, HL 60621

ADVOKATŲ DRAUGIJA

TOHN G1BAITIS

'I
.- I
I
I

DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $126 pusmečiui automobilio
liability draudimas pensininką’^
Kreiptis: A. LAURAITIS
4651 S. Ashland Ave^
Chicago, III.
Tel. 523-8775 arba 523-9191
'

A"O LCAN ASSOC JAPON

Filadelfijos Federalinė Liberty
Taupymo ir Paskolų Bendrovė

POVILAS ir SALLY RIDIKAI
-- ------ -------- ■/,

Liberty federal /avinas

—-------------------------------------------------------------------------------- .......................................

X

RENTING IN GENERAL
Nuomos

VISIEMS DRAUGAMS, PRIETELIAMS
IR VISIEMS CHICAGOS LIETUVIAMS

778-2233' '

6529 So. Kedzie Avė.

Laukiame visų. Pasikvieskite
L
visus savo drauaus ir kaimynus.!Frank ZaPohs ,r J° 2mona Eleonora gruodz.o 10 dieną, LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.
Pasidžiaukite su mumis mūsųl7;30 vai. vakaro Chicagos Mokslo ir Pramonės muziejuje
ČIA GERIAUSIA VIETA
turtingais lietuviškais papročiais! pradės Lietuviškos Eglutės vakarą, papuošę eglutę
LIETUVIAMS. 'ri
ir jaunimo linksmtimu.
. I šiaudinukais. Įėjimas veltui. Minėtą dieną lietuviai tu
Pranas Zapolis,
rėtų būti Mokslo muziejuje.
9 butu mūrinis. Labai geros pajamos.
Dilelis butas savininkui. Geras inves
•Lietuvos Vyčių šokių
tavimas.
•ginipės vadoms
į žiais linkėjimais sulaukti. 'kito. Sugiedota Ilgiausių Metų!
3 butų mūrinis su garažu. Pelningas
1 šimto metų!” Dėkoju visiems
Dalyvavęs
pirkinys.
kolegoms if draugams už gra
Didelis, gražiai įrengtas bungalow.
i— Izraelio valdžia įsakė ge Nebrangus.
žius linkėjimus bei sveikinimus.
Ta pačfe proga 'noriu padėkoti nerolui Ariel Sharon grįžti į Iz
ŠIMAITIS REALTY
Čiurlionio Galerijos, Ine., vado- raelį. bet jis atsisako. Jis nenori
— SLA 134-tos Kuopos SUSI- Įjg vybei
¥ ▼ A/V- A. ir
JkJk.
“ANaujienoms
VA VI ■ A.
” už pa- trauktis iš teismo, kad nepalik-1
INSURANCE — INCOME TAX
<
rinkimas įvyks ]ketvirtadienį, Į reikšta užuojaut:ą, mano sesutei tų blogo Įspūdžio Amerikoje.
2951 W. 63rd St
gruodžio 13 d., 12:00 vai., Great Uršulei Miškinienei mirus Vil
TeL: 436-7878
American Savings patalpose, niuje.
Dail. M. Šileikis
— Prez. Reaganas paskyrė
6201 S. Western Ave., Chieago
15 milijonų dolerių, kad galėtų
je. Maloniai kviečiamos narės da
REAL ESTATE
— Gruodžio 2 dieną Lietuvių lėktuvais išvežti Etiopijos žydus
Nori Pirkti
lyvauti ir atsinešti “Grab Bag”
į Izraelį. Ten jiems
bada^
dovaną. Bus valdybos rinkimai Tautiniuose Namuose inž. Do
mui ir poniai Sofijai AdomaiPRIVATUS
ASMUO ,
i_____
..
ir Kūčių vaišės.
čiams draugai surengė šaunią
— Jaruzelskio valdžia gruo j PIRKTI nsdidelį ir nebrangų
Valdyba
vakarienę jų 45 metų vedybinio džio 3 dieną įsakė išnešti kry namuką Oak Lawn arba Palos
(
Heights, Ill.
— Mano gimtadienio proga gyvenimo sukakčiai paminėti. žius iš mokyklų, bet teko mo
Skambinti ryte
:
padarė man siurprizą ponios I Svečių' tarpe buvo kun. kan. V. kyklas uždaryti ,nes vaikai neina
: 434-8235
Emilija Kolbienė, dali. Barbora 1 Zakarauskas,, kun. dr. Urbonas į klasę, jei nėra kryžiaus.
Morkūnienė, ponai Jonas ir Del iš Gary, Ind. daug Adomaičių
— JAV dėkinga Kuveito vyfiną Tričiai, apstatė mane gėlė gerbėjų bei draugų ir giminių.
ntLF WArttisO — WALB
mis, icipkrovė dovanomis ir Ogra- Pasakyta gražių kalbų bei pri- riausybei, kad nesutiko paleisti
Darbininkų Reikia
siminimų gyvenimo tėkmėje, nusikaltusių lėktuvo grobikų.
BRIGHTON PARKE DIDELEI
KRAUTUVEI REIKALINGAS
MĖSOS PJAUSTYTOJAS
= .
/BUČERIS)/
. ■£
Telefonuokite Saru: Į . p
247-4735 . .
vioLL.

TeL 847-774J

Chicago, HL

2212 W. Cermak Road

___________ _

Ideal
Christmas Gift

MĖNESINIAIS 1ŠSIMOKEJIMAI1.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į:

VaaHnun? dalyvauja Kalėdų
.sen’s — Jenas K* Ja vie rus, rė
vas — Evaldas Railavicius, Ma
ma — Auksė Kane, apie 10 Vy
čių jaunimo ansamblio sekėjų įk
akordeonistas Andrius Palikai-’
tis. Muzikos programą pi’rves
mūsų mylimas dirigentas Faus
tas Strolia su Vyčių choru.
.1^-4 u. Aict n 11?

tlAL MTATS PO* SALt
— PMOvimhI /

RSAL KSTATI FOt *ALI
1
Zwn. —
. -v MmmL

V. BYLAmS ;
ir V. BRIZGYS
Darbo
Nuo 9 ryto iki 5 vai. popiet,
fa&adieniais pagal guritariūM-

CHcago, UL 40429
TeL: 778-8000

