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jai atsidėję, dirbo ilgas valandas 
šjąję ta* plautinėje organizacijo
je, o atsakingas sekretorius va
kar pranešė, kad visa eilė tar
nautojų atlėistrir darbo. Iš dar-
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HAymarket 1-6100

Over One Million Lithitanian 
In The United States

Sėst- — Pirm.. Sat — Mond„ Decemer 14 — 16, 1985

SAUGUMO TARYBOS PIRMININKU PASKIRTAS 
ADM. P01NTDEXER C : /

Saugumo srityje, nebus didelių pakaitų, nes adm. 
i Pointdexter buvo MaeFailane pavaduotoju

WASHINGTON, D. C. — Pre-; taip pat negalėjo' tuojau pasiek 
i u picęcuvuia.

Mscparlane,; Prezidentė j pareiškė laikraš- 
, tininkajnsr kad Amerikos užsie- 
j nio ir knisto apsaugos politikoje ; 
. nebus didelių pakaiti}, nes bu- ] 
j vęs saugumo ..tarybos pirminiu- j 
i ko pavaduotojas, Vice admi’-o- ’ 
las .Pointdexter paskirtas saugu- j 

' - 1■ mc tarybos pirmininku.

zidentas Reaganas vietoj ątsistąC ti prezidentą.
lydinusio Robert
paskyrė viceadmirolą Jabn M.
Pointdexter.

Prezidentas pareiškė, kad nęi 
užsienio, nei vidaus krašte apsau 
gos politikoje didelių pakaitų 
nebus. *j:

R. MacFarĮainečbuyo nuvykęs j

tT !uelH!r ‘,e!?t:’rc; pirmas streikas jungti- 
ap,e prez. Reagapo.p- GęrbacK^ TAUTOSE
pvo vykusius pasuąrmiųs. Visus j 
svarbiausius abięjų ; valstybių ; PARYŽIUS, Pr. — šiandien 
reikalus^ aptarė;- prezidentas- su j Jungtinių taktų auklėjimo, moks 
rusų komunistų partijos sekre-J io ir kultūros- tarnautojai pa- 
toriam. MacFarlane dienomis ir! skelbė pirmą streiką prieš oi> 
naktimis vargino prezidentą^-kad > ganizacros vadovybę. Tarnauto

DC-8 LĖKTUVAS NEPAJĖGĖ PAKILTI VIRŠ 
100 PĖDŲ

Lėktuvas pakrypo, pamažu leidosi žemyn, palietė 
medžių viršūnes ir užsidegė

GANDER New Foundlaiid. —
Didieji Amerikos transporto lėk 
tuvai š Pietų Carolines gali pa-

• kelti batalijoną karių ir aitmnici- 
! jos, perskristi Atlantą ir nusileis 
: ti Egipte. Prieš kelionę patikri- 
■ namas kiekvienas lėktuvo srtig- 
i telis, kad ilgoje kelionėje jis vei- 
i ktu.
į Ka.ro vadovybė pasamdė Mia- 
į mi Arrow Airlines DC — 8 lėktų 
; vą kariams pavežti Kalėdų švęri- 
į tems. Lėktuvą valdė civiliai- Jie 
•! nuskrido i Egiptą. Sinajaus kaĮ-
i n nose paėmė 250 Amerikos ka- 
! rių, kad pavežtų į S. Carolmh 
Kalėdų šventėms. Jie atskrido į 
Angliją, paėmė degalų ir skrido•*

I toliau. šeštadieni jie pasiekė 
j New Foundland. paėmė degalų 
i ir sekmadienio 6:2g vai. ryto f>ra 
Į dė'o keltis, bet lėktuvas pasuko 
' kairėn ir nepajėgė iškilt: aukš- 
i čiau 100 pėdų.

Jis pradėjo leistis pusųJr eglių 
viršūnes, nukrito i

skelbė, kad Gander lauže ra- 
tos. abi. juodosios dėžės, kurios 
rekorduoja lėktuvo mašinos ir 
kapitono Įsakymus. Manoma, 
kad jos padės nustatyti tikrąją 
nelaimės priežastį.

Amerikos karo vadovybė pra
neša, -kad lėktuve buvo 101-mos 
lėktuva's siunčiamos divizijos ka 
riai. Iš Sinajaus kalnų pakilęs 
lėktuvas pasiekė vakarų Vokie
tiją.

ju oriosios dėžės is Gander 
tuojau nuvežtos i Otavą. Ame
rikiečiai pasiūlė kanadiečiams 
padėti Juodosios dėžės skaitymą, 
jeigu kanadiečiai nori pagalbos- 

Iš Gander lėktuvas turą o pa
siekti Kentucky valstijoje esan 
tį Fourth Campbell aerodromą 
ten lėktuvo laukėj karo orkest
ras. kariu šeimos ir giminės. Žn»o 
nės suvažiavo parsivežti savo ar
timųjų narių, grįžtančiu Kalėdų 
'-svetičių atostogoms. Orkestrui 

grojant, suvažiavusieji šoko ir 
. ... v . ... buvo pndrnnse džiaugsmingai šu

apsi-Įje, pone Pirmininke, JAV-ės tik tnvo aptamautoja:- žuvo liepyno- grižtančiuosilK 
ai atkreiipia dėmesį i oabaltie- ?e- - I ■ . . ..

“ - - - •- pasirodo, kad pakilęs ^ėktuvas Ateusi žinia pakeitė suvazia- 
nėtirrėjcr kairiojo ratd.AG^Hldėr vusitįjų nuotaikas. Visi 
aerodrojųp taJTnHtp^ii^iibj'skrl- jo i namus, .Jies izįęojo, 
dimo-’.tako ii’ bando's’icaiti.lėL 10 depą:tamenjas ^?>miau<iai pra 
luvo rara.. Manoma, kaH rato no- nešašc-iriįora.4 gfęĄieląimę. Vi- 
tkemas grdeįo būti didelės he-'s; i^ažin.ėgo^.'Sskf^ns orkestrą, 

r .ku ’ 
’*š

■ Šaltis ir sniegas paspaudė-visą šiaurės Ameriką, šu
nys ir rogės — jferiausias susisiekimas. Automobiliai ir 
bušar nepajėgia pravažiuoti.

aiškintu, kas buvo.nutarta Įvai
riais klausimais.? ĘaĮtųjų rūlHŪ 
tarnautojų voršiiunkas Regah 
ne visuomet feišdavo ponui 
MacFarJane įžengti i Baltuosius
Rūmus ir eiti tiesiai pasprezfc: bo atleido 300 inteligentų,-dirbu-.-
-dehtą. Jis turėdavo prisilaikyti| šių įvairiose-ktiKūrinėse srityse- L’:'a* gauna, didesnę kompensa- 

jį ląhajdį^^,.trjKf Jungtinių Tautų šioje Ja”tų; Bs
susipyko su Regine. Jis. keliais- organizacijoje Įdirba 3-000 tar- 
atveja^Cbandė TžeVisi metė darbą, nes
nu, bet jam. atsakyta, fed i žino; kad rytoj dalis jų liks be 
Drezidentas-«^;JW^fes- Mac- ■ įarbo^ipnautojai reikalauja/ii 
Farlan^^^S^j nes dęsnė^^š-į^piėąsiącros atl^^ąnt

susipyko su Regimi. Jis. keliais, 
atvejai

š

KONSULAS CHICAGOJE

PA BALTIJO TAUTŲ APSISPRENDIMAS
* JUNGTINIŲ TAUTU DEBATUOSE
.to., ^treikntįimtle^rrėtkalauja f ' -
teisės dalyvauti pasėdžiuose apic-l PABALTIJO TAUTU., 
nutarimą atleisti iš-darbo. | Pabaltijo tautų laisvo 

.... - * • sprendimo teisę spalio 15. d. j
amerikiečiai j jling£įpėse Tautose pabrėžė JAV į čių teisę apsispręsti savo likinįį ’/ 

^.nustoję todketi Jungtinių Tautų Į atstovas 40-oje J T. sesijoje.; be svetinio įsikišime — patinau- > 
^kultūros, komisijai, LDes sPalLsd. Gerald B. H. Solomon.; Trečia- ao e J -visuotine laisvo apsispren- i 
-- • 1 * T ~ ' ' -■* “ ė •- ‘ r t.

vidaus reikalus. Tačiau tikrovė-

;vazine-

j^ino knygas nukreiptas j prieš 
^Ameriką. Praeitą mėigesr atsisa- 
•kiusi mokėti dabarįįgei kultūros 
/komisijai AnglijaL Pirnii-unkas 
-pasigyrė, kad jis apleis be A me
trikos. o dabar praneša, kad ne- 
7turi pinigų algom^;. dėltč ir at
leidžia. -

jam J. T. Komitetui... diskutuo 
iant !ai>vą apsisprendimą, jis 
sake kalbą, kurioje pabrėžė:

"Jau praėjo 45 metui nuo 
juodos dienos, kai sovietinė 
nuja. sandervjė nacių režimu 
užpuolė ir užėmė Pabaltijo ves

V. Kleiza

Washington, D; C. — Lietuvos atstovas, dr. Stasys 
A- Bačkis., š. m. birželio 19 d. rastu Valstybės Sekreto
riui su apgailestavimu pranešė, kad Lietuvos garbės ge
neralinė konsule, ponią J. Daužvr.rdis. dėl sveikatos pa
sitraukė iš pareigų, kad Valstybės Departamentas pri
pažintų Lietuvos garbės generaliniu konsulu poną Vac
lovą Kleiza.

Valstybės Departamentas 1985 m. gruodžio 3 d. no
ta pranešė Lietuvos Pasiuntinybei, jog iš principo jis 
nieko prieš neturi, kad ir toliau garbės generalinis kon
sulas būtų Chicagoje- Ponas Vaclovas Kleiza yra pri
pažintas Lietuvos garbės generaliniu konsulu 
cagoje. .........

Departamentas nieko prieš neturi, kad garbės 
neralinis kensuas būtų šiuo adresu — lOOOOo S. 
avenue. Chicagoje. IL ir veiktų atitinkamai vietos 
moms ir nuostatams.

Chi-

ge- 
Bell
nor-

Liet' Pasiuntinybė

OPOZICIJA PRIEŠ PREZ.
MARGOS VIENINGA

MANILA, Filipinai- — Vieną 
valandą prieš rinkiminių sąrašų 
uždarymą, kandidatė Aquino ir 
demokratų partijos pirmininkas 
Salvador He Laure] paskelbė.) 
kad ateinančių metų vasario 
dieną opozicija prieš prez. Fer-j 
dinando Marcos bus vieninga.

Prieb 3 dienas demokratų pir
mininkas Laurel paskelbė, kad 
jis kandidatuos prezidento pa
reigoms savo .partijos vardu, 
i mirei buvo surikęs sudaryti vie 
ninga cnoziciios samŠa. bet no- 
’OO. kad ponia Armino prezi
dento pareigoms ksndidatuoni 
De^rkmtu rartiio* vardu. Ji ne- 

•sutikusiu todėl ir buvo du opo-

RAT,F/\’T>OR£TJ9

Hr
A

pa Solomon toliau rišsamVi kal
bėjo apie apsisprendimo teisės 
panėšima Afganistano ir Kampos ° \ .ipučejos gyventojais. “Mes tiki- Į ’ 

; Ulės,-kad šios problemos bus iš- 
• ] spręstos suteikiant šioms tau- 

, .. . \ tems teise pasinaudoti vLorms
publikas — Estiją. Latviją ir 1 
L i et u v 
sukrečiančiai pailiustravo beveik 
100.000 pabaltiečių įkalinimas, I 
deportacija ir*nužudymą- ketu
rias dienas užtrukusios teroro | 
viešpatijos metu 1941. VI 14-17.1 
šiandien priespauda ir per*ekio-| 
jimas vm kasdieninė

, . I visuotinai pnpazmtomrs zmo- Ju priespaudos pobūdį . . . .- . .- 1 r 1 j gaus teisėmis. įskaitant laisvo 
apsisprendimo teisę,” pareiškė 
amerikiečiu atstovas. .

laimės priežastis. * . -

Kanados aviacijos
paskelbė, kad Gander srityje 
įvyki) pati drižiausieiji lėktuvo 
nelaimė. Ne yienoje nelaimėje 
nežuvo tiek- daug žmonių, kiek 
jų žuvo Gander miškndsęly\

I Amerikos karo vadoyjdič

dėjo groti- nūdesio ni.i

Žmogaus teisių klausimu taip 
pat tvirtai pasisekė bendrų de
batų metu dešimties Ev.ivpos 

Estijos, I Ekonominės Bendruomenės na- 
Lietūvos Rytu Euro- tių vardu kalbėjęs Liuksembur

go viceprezidentas ir užsienio
Sovietinė politika kėsina-1 reikalų ministiis Jacques F. Pc-_ 

i i pačią Pabaltiju tautų etninę jos. Jis tvirtino, kad EF.B nariai

7 I Latvijos ir
* i . . . .pos i” kitų sovietines imperijos 

našt

gyvybę ir jų istorinį palikimą- 
Tos šalvs rusinamos po keliomis 
priedangomis: pabaltiečiai prie
varta perkėlimui, (Pabaltijo ša
lvs) vis kibiau kolonizuojamos 
rusų imigrantais^ daromas dide
lis spaudimas i vietines religines, 
kultūrines, ir visuomenines tra-

yra pasiruošę ginti žmogaus tei
ses bet kur, nes tarptautine pa
garba žmogaus teisėms yra ge
riausia taikos garantija. Žmogaus 
teisės nuolat pažeidinėjamos Ry
tų Europos šalyse. Poos pareiš
kė. kad EEB nariai remia pla
nuojamą Jungtinių Tautu Įgajic 
tinio Žmogaus Te’bėms posto įs
teigimą. P.a^ak jo. Jungtinės Tau 
los turi pareigą užtikrinti, kad 
Visuminės Žmogaus Teisiu Dek.

pilnai

"Prbal:ieči-i ir toliai: piieši- 
nasi.

"Sovietu Sąjungos atstovas
greičiau-iai pareikš šiam kemite- laracijos principai būtų 
tui. k.id iškeldami šį klausimą. !
mes i.- k;š< :n i Sovietų 'Sąjungos

espektuojr.rrū.
ELTA

Gruodžio 14 d. — Šv. Alfre
das. Rimtautai

Gruodžio 15 d. — šv. Vikte 
Krirtina. Vingilė.

Gruodžio 16 d. — šv. A}bina< 
kdėlė, Vvgatldns.

Saule teka — 7.09. leidžiasi —

4:20. .
šaltas, snigs.

ir rūpmasi Aplinkos :;psau- 
rcikalais- Sin kiausią aplin- 
darbas buvo Bedftrd l:u-

guli 
gos 
kos 
kais, kai daugeli^ pareigūnų pa-1
šit ra ūkė iš tarnybos.

Adamkus laisvai kalba Tankio
mis kalbomis ir susikalbą su žm.)' 
nėmis. kai kyla aplinkos švaros 
reikalas. Jis -u-ikalba su rusais, 
kai jis vaz’ucja j Rur 'ą. aplin
kos reikalais, arba kai rusai ai- 
vyksta į Ameriką. Jis turi progos 
nuvažiuoti i ru>u pavergtą Lib-

Ketvirtadieniy-* siuzazinvc se*- 
. . J. 4: t < •mos atsiimti ka,rsi:rs su pauik tK. 

Karstu laukė.gęn. Bhrton G. Pa
trick. nes žu\mrio:i;priklausė jo 

^/vadovaujamai. 101 Įėktuvm na- 
šamai divizijai.- 3-čUir. batajijo- 
nui.

Vienas ka: vs iš Gande 
romo skambino žmona’, 
ta Kalėdom'. Jis nutraukė pasi- 
kalbė imą š:ai- žodžiais- T

— Lėktuvas tuoj pakils skubu, 
kad manę* nepaliktų Gander ae
rodrome. č

Jis išskubėjo, o už kelių rnlup- 
č’u žuvo eaisre.

— Neit osios Zelandbos prem
jeras pasiūlė Įst.-tvma. 
džiantj atome crer?i 
uiems laivams i 
land i jos liestus.

zicijos knn bdatai prezidento pa] 
reigonn. \ iriems buvo aišku, j 
kad rinkinius laimes ?Aarcos.

Prez. Marcos buvo tikras, kad 
mimės rinkinius, nes opozicija 
-kajdė <avo balsva statvdama 2| 
kandidatu- Ketvirtadieni reika-j 

^sikc itė. Corazon Aquino su i 
kandidatuoti prezidentės j

pareigom- demokratų partijos 
vardu, tai f'rda ir politikas Lam j 
rel sutiko kandidatuoti vicepre
zidento pareigoms. i

liko

VALDAS ADAMKUS GAVO 
MEDALĮ

WASHINGTONAS D. C.’— 
Valdas Adamkus, šiaurės >riti(^ 
aplinką sauganti- pareigūnai va
kar gavo iš prez Reagano meda-

Adamkus padėkoje prez Rei
ganui už medalio įteikimą ir už 
progą būti naudingu Ameriko-

58 metu Adamkus gyvena Hins- 
I dale srityje. Jis finansuoja Mar-

drru-

į 
f

Valdas Adamkus



APIE KĄ KALBĖJO GYVUUVKAI KfrČlę 
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— šėku i ninkai jau po Kūčių nia palakė save ▼yt’ri, kad as
palauksime dflr kol aušrinė pa- Sau Ėertiardo veislės šuo bflsią 
tekės, tada su-irinkę pakalbės 
nie apk praeitų metų valgus ir į doną kaspiną ant kaklo užrišo 
dtiąugsmtis -r tarė katH ir ka- į Atsiminti, vieną kartą, nuėjęs 
čiukin šuo Viskis, tų namų sar-Tpieno lakti. įkritau į blįūduką 
n,s. . ! su pienu. Mano gražus raudotas

— Tas nuolatini,- Iriki-tniki” | kuspinas sušlapo piene ir nu
šaudamas tiesiog mane iš ploto1 dažė man kailiuką raudonai.! 
varo ir visai pa-nausii neleidžia, i Kiek skanaus juoko ir džiaugsmo 
Vii Ju.i'i bėgt prie laigė ir pa 'iš to Įvykio buvo visiems' 
lipėjęs pažiūrėti kas ten gatvėje Ne tik ponai bet visi, ka? tik 1 
oared. M; tyt, jau visa tokia nak-, ateidavo Į mūsų namus, manimi 
tis bvs — be miego ir sargyboje. ■ džiatigflavosi Mylavo, paikė n 
—> nepatenkintu balsu kalbėjo: prie pliTnos progos fotografavo.
Valtis. Ų

— štai jau auniauksi if-' kai
mynų katinas Rainis, - plonu j kau hei šioks, nei toks 
hnkii ir grakščiai at-isėdama. pr.c I Sau Bernardo. “Ką gi”. — pa* 
fc:]o katė. | sakė podia, — bus geras ir toksai.

— Jau ir kalakutas Suldas-BuL kad tik gerai namus saugotų”.
Jas ateina. — pasakė VL-kis. — . Saugoti —>• gerai saugau- šiukš- 
Asilo. tr’o kalno, nekviesime. nes - lininko i namus nelabai noriu 
iis. kai užmauros, visą apylinkę Įsileisti.mes viską išeina ką ponia 
iš miege prikels. i j dgžė sumeta. Svetimų katinų

Susirinko visa asamblėja'. na-T.taip pilt į namus nejleidžiu, c 
mų sargas — Visk:s. tų pačių na-Į.negerų vaikų — tikrai nemėgsi-’ 
mų dvi katė*.’ kaimynu kutinąs: tų. - . *
Rainis ir kalakutas^Snldas-Bul- ' f.sti 'gaunu gerai. Ponia, grįž-- 
d&s- . ; daina iš darbo, pakankamai ver-

— Man, asmeniškai. *gyvėni-1*šio Uodegų parneša, net ir 'kui,- 
mas šiuose namuose-re taip-jau į mtynų Rainiui mano valgio Jikų- 
floaas, — prabilo Viskis. nia-j rijų pasįstipiTiti pbkhnka, —) pa
ne, ponia, visai mažiuką į namus t žiūrėjęs kreiva akimi! RaFnįibai- 
pnrdncšė Buvau giažus. storas, j gė kalbėti Viskis. ' ./ ' >, 
rudais, geltonais ir baltais plę- —Mane, našlaitę;-iš pasigailė-l 
mr.is, pūkuotu storu kailiuku. Pq . Hmo-priglaudė šiuose namuosęT

Maudė Mane, šukavo Ii net ran

^1; Taip iš augau, ailgau, bet iki 
kaT: San .fierr.ardo neužmigau. Pali-

pusė

Dttuiosios pasaulio dykumos
■ ■ 4 i'* .T •

Dykuuwi rijM’Srjtrillą.k sau- i 
są kraštą, kur ręt»i kada lyja. 
J«UH ptr ipetus ttkrinta mažiąU 
kotp MN eolių kritulių, ir taip tę- 

I siasi daugelį tri ėe<uė^ p~- 
viršitB pqsiitaro dykūriia, pap
rastai labai smėlinga, kur nedaug 
būna augmenijos ir ta pati labui 

į menka, kaip kaktusai, kuriems 
( kuriems daug drėgmės nereikia.

Iš gyvulis tikt^d'kupranugariai 
gali tokią sausrą pakelti: jie gali 
eiti ilgą Laiką visai negaudami 

• vandens. Tokiose vietose žmonės 
, negyvena.

išmis Mohflvės (Mojavę) dyfcu- 
lėąe, pietų Kalifornijoj. Rugse 
jo mėnesy tenai termometras 
paūksmėj rodė 118kl|»snių karš 
čio-

Dykumų' yra visose pasaulio, 
dalyse. Didesnės iš jų čia pa- 
minėšinr , ..

SACHARA. Afrikoje, yra dP 
džiausią pasaulio dykuma; ji' 
užima 3.500.000 kvadratinių my
lių plotą.

GOBI, Azijoje, užima apie 
300 000 kvadratinių mylių plo-

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 
linkim visiems savu k lien kims ir draugams

tiri| drėkinimą (irigąeijąf; tarai' 
iykttma gali virsti derlingi dir
va. Šiaurės Afrikoj ir Australi
joj vanduo tokiam tikslui yra 
traukiama^ siwbliias iš žemės. 
Vandeningos vietos dykumose 
yra vadinamos oazėmis; Tenai

KALAHARI, pietų Afrikoje, 
Užima apie 120.000 kvadratinių 
diylhi.

LIBIJOS dykuma, ry tų Such i 
ra, .užima daugiau kain 500.000 
kvd. mylių.

KARA KUM,'pietvakarių Tur 
kestane, Azijoj, į pietus nuo 
.Aralo ežero, užima 110.000 kvd 
mylių plotą.

KAZĮ KUM, centriniame Tur
kestane, 70 000 kvd mylių.

MOHAVE dykuma, pietų Ka- 
litortiijėje. užima 15.000 kvd. 
irylių.

DIDŽIOJI ARABIJOS dyku 
ma yra apie 1,500 mylių ilgio ir 
užima kone visa Arabiją:

DIDŽIOJI AUSTRALIJOS dy 
kūma, .užima pusę Auš-rah os.

■ GREAT SALT LAKĖ dyku
ma. Utah, valstijoje, užimą 4.009 
kvd- mylių. *- , - . ■ '

ir ačiū Dievui, damasis į kaimynų katiną.
,. — Išklausęs visu.- jūsų paša- j 
kninxii , — liūdnai pradėję w 
vo kslbą Rainių — aš visai (tetu
riu kuo pasigirti. Neturėjau to
kio get c gyvenimo kaip jūs.

Gyvr.u, kaip jūs jau gerai ži
not, kaimynystėje. Buvau bena
miu katinu. Gri Žilienės mane 
priglaudė. Maisto gaunu, bet te
kio kaip jūs — tikrai nė. Mano 
Šeimininkai vęgu'.ąt— liiėsbs ir 
pieno mwnuose rt tai burta. Pa
nelė kejis kartūs i dieną bėga į 
daržą lapelių ir-šaknelių, parkik- 
flŲr vL džiaugiasi ~ sako, -vita-r 
—nų daug,' sveika: Jei važiuoja i 
turgų, tai parsiveža vaišių ir'.dar- 
foviu. d kas link mėsos, tai ir. 
dėt kvapo užuost netenka. Bul
vės pašlaksto, ta-!
fla dar užėdu uuputĮ. kacirką 
Įižbaitiiia migdolų pienu ir man 
tos.zaurkos paėsti ■ duoda. Vai- 
g— ką gi daryt— Nois ir nė* 
iikras pienas, vį> baltas.' ‘ 
~ Jei susergu, labai prižiūri- At. 
šimeliu kartą koją susižeidžiau. 
Žaizdą citrina patepė, koją ^c’. 
pūstĮapiais apvynkųcjiip vis kal
iojo :• "Pasveiksi, Balni, -pasveiksi' 
greitai. Kopūstai r citrina— ge- 
'riSūŠi vaistai!” . \

šventė man buna tada, kai iš
tekėjusi duktė atvažiuoja sekma 
dieniais su savo, vyru pietų. Ta
da ir viščiukų mėsos prisivalgau, 
ir-. katilėlių p risi graužiu, ir viso
kių kitokių skanėstų pristinga u- 
jli, — prisiminę^ sekmadieniniu> 

Įlietus ir..iėilę'nurijęs, baigė kal
bėti ’Rainis. —. / —

■ar— pasakė Viši

dabar, kada išgirdau visus tavo 
nus-ukundonus, jau nebevysiu 
naktimis tavęs ir savo kiemo- Ga j būna auginamos palmių datules 
ii ateiti ramiai ir visus teano mė- J b kai kurie javai. Rašančiam 
nbs likučius suvalgyti. i šiuos žodžius teko matyti tokių

IC.alakut.is dilias - Billdas bux o j u—.r—-i?—u^ur-u——j—. „-u-u-ui-v 

labiausiai nusiminęs. nosim pyktelėjęs Vkk—
— Mano gyvmn>as jau trum-

— tarė katė, 
skustis negaįiti. Dvi šeimynas, 
jau ištuiginau. '.

Manimi daugiau rūpinasi šei- 
jnininkas. AtsilnėilU. dar man 
mažai būnant, sandėliuke minkš 
tą guoli įtaisė, skudurų priklojo, 
keitė juos, ir ris glostė mane. 
Pienelio pasiūlydavo, mėsytės 
tpapiau-tydavo,. o kada, antra kar 
Tą atvedžiau keturis, baltus ka
čiuku-, ypatingai ge^i-mus pri- 
^žiūrėjo. Man. skanesnį kąsnelį' 
d u oda ve, kitči i ika nis a kirtęs" p lau 
davo ir ’ susirgus — gydjklavtf, 
Kai vaiKSi rpaango, . tris . iš ju,' 
geriems žmonėms atidavė, ;(r pa- 

' ' jiko, štai šitą vjer.ą. patį didžiaii* 
šią, nes jis tok$ įkeistas- j arti pa-, 
sirpdė. Tik pasižiūrėkit i jb akis, 
jo akys yra skirtingų spalvų. — 
viena — mėlyna, o kita — žalia.

Kačiukas-primerkė* Aivb skii* 
tingų spėti Višakis rT„patvftki'ntas 
prisigląėtiė jrt'ję. lųolitafe - Patiko 
jam, kad u jį visi žtūfri Jr fuotid 
stebisi. -rt T ‘ ■'■;

— Pelių as negaudami •—-'tęsė: 
toliau savo kalbą katė. — Iš pat 
ryto miauksiu -prie’ durU ir pra
šau mėsos; To patie? išntokinau 
ir savo vaiką. 'K—tik • ponui at
sikelia. n-ik^auju. .kad įnrmiaiū: 
šiai munjs .valgyti’, duotų, o po 
to, sau • pusryčius gamintų Pa*1 
vblgę, šildomės saulėje ir žai- 
tižiamė. Tikrdi-A&same patenkin 
tk kad gy Vertame šiltose liamno- 
se; —baigė savu kėjbą katė.

—Nx Raini, dabar tavą eilė, 
aūmiūlįs veršio-Lodėgąs. Įsa- 

įkančių toliu dusake -Viskis; kreip

į k'uiia cuiciuaiuvo p< 
j ir kai kurie javai.

— Jail .if švisti pradeda gal 
pas, - tart nuleidęs galvą škirstysimės po nąrfmš?-pa- 
Gyvenau uaip karalius provinciiį apsavai^s kaiaknlas^ _ 
IPjC. Vaikščiojau po citrinų- iri metais, jėi’sveiki ir gyvi" 
apelšihų sodą. Seimininkai inane tikriausiai ir vėl čia sttsi- 
gerai valgydmo L ris džiaugėsi, —ks;te ' pa.ikalbėti. A'Ianes - 
kad aideps ir storas aūgau. Kai- kahkHto\ Saldo'- 'Bulde — tur 
tą atvažiavo seimininko giminės | Toks gan mūsų visų,
iS -iinesto. Pamatę mane, prade-, | j^.!nįnju paukščiu, likimas. Lin- 
j& .girti ir šeimininkas nors — - ■--- ' - ■ *■- -- ’ 41 Z ' 1VJV* I UH-O V
nenorėjo mane jiems padovano, ^sti 
jo. Atvežė mane į miestą, uždarė,] SuU}^ 
už grotų , kiemelyj e. Kiemeliš " 
mažas, nėra kur ir Sparnų gerai 
ariiesti. V id kukurūzų koše šeria 
ir mano, kad aš nėsūpraiitu, ko^ 
del manė vis kiliioja ir džiaugia- 
si, kad aš kasdien sunkyn ir siin-j 
kyli eilių. Nori kad aš iki Nau* 

.’jų Metų dar pariedėčiau, sakc,,J 
‘bus geras Ir skanus Naujiems- 
>lėtams kalakutas.
'■ Pajaukite truputį, — pastatęs 
Ausis tarė susirinkusiem Viskis,
— turiu bėgti pažiūrėti kas tėti 
namuose darosi. - Girdėjau, lyg 
šeimininkas sudejavo.' šiandien 
skt’ūėši. — galva skaudanti. Va
kar gerokai stibaliavbjb, — tik
riau šiai švenčių proga.

— Viskas tvarkoje, — rimtu 
tonu pasakė grįžęs namų sargas,
— vėl užmigo. Keisti tie žtrio- 
hės, —na tokius gėrimus, kurių 
joks.gyvulis nei pakstis i burių

oriiaiiutu, —sumurmėjo sau po.

Telefonas 233-6335

f

SAVINGS

—

MIDLAND FEDERAL

TEOFILE ir-tGVŽtTSERINGIAI 

Charles- Auto Repair 
4824 & C ALIFORM A AVĖ.

Tel. Virpinta. 7-9327
—;------ .. ... ...į .... , w i. . ,,

Linksmu Kalėdų ir. Laimingų Naujų Metų ,
—...' - • > L ■ r ■ • \ ” " ■’* f , - {“ ; į. ’ ;• "* ? a

VISIEMS GEROS VALIOS LIETUVIAMS

AND LOAN ASSOCIATION

8W9 S Mariem Am».. phdQėv»e<'lli'noi$ 604554?honė 598vtno
•4Q4O Archer Rlinois 6063Phcne 254:4470

- l,' . r ' '■ . w;' * '
2K.“7'W, l/rthonhi^n T*1až« (S., Chienen. UI. <;ue,h) l’hnce

kiu jums visiems linksmai pra- 
—rimtai pasakė.

Biiidas iv linguodamas 
galva7 pats piriiias nuėjo Į savu 
namus. ' . '■

Palinkėjęs kaimynų katinui 
Rainiui sočių 'švenčių- 'Viskis, ka
tė, h- kačiukas laimingai nuėjo 
gulti. • : ’

A-drn

— Jaruzelskis tarėsi su Prau- 
tūtrjbs prėzidėfltu apiė žydų iš
vykimą Į Paryžių. Gorbačiovas 
sutikęs išleisti 15.000 žydų į Len
ki ją. a iš ten -jie vyks ,į Paryžių^ 
o vėliau-1 Izraelį. Austrai nenorį 
daugiau žydu įsileisti.. . r/

.'. ? -L_ _

'4
Vladas Rasčiauskas

Walter Rask, keliaiitojas-po pasauli

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų 
LINKI SAVO KLIENTAMS

IR DRAUGAMS

ST. CASDIIR MEMORIALS, INC
WILLIAM NEI .SON, JR., Sav.

ir žmona LILIJA

3914 WEST lllth STREET
. - . n • -‘

\ ienas blokas nuo 8V. Kazimiero kapinių
(Tiesiog.ten, kur autobusai sustoja)

Dėl gražesnio, geresnio paminklo prieinamesne kaina — 
kreiptis prie Mr. Nelson.

NERINGOS RESTORANO' SAVININKAI

MARIUS IR EMILIJA KIELOS 
bei klientus 

-j Kalėdį ir Biųuju Metų proga 
2632 W.v7isrsT:, Chi^įęje.

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
IR LAIMINGŲ NAUJŲ MĖTŲ 
VISIEMS PAŽĮSTAMIEMS IR ARTI

MIESIEMS LINKI

9727 S. Western Ave., Chicago, Illinois 60643 
1 (312) 238-9787 - 8

ik ,*■> » ja*....« <

Vietoj kalėdinių atvirukų, eina šis 
sveikiriimas.

LINKSMU ŽIEMOS ŠVENČIU

ir laimingu Nauju metų

Na u j ienų, redakcijai ir administracijai, Susivie
nijimo Lietuvių Amerikoje nariams bėi pareigū

nams, giminėms, pažįstamiems ir bičiuliams
* ... ■ ’ linki \

* * 1 j i į i’j j ■* :

'ŠeŠt — Pirm., Sat. — MomL 'Dwemeri 14
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1945 M. JAŲFA,19*5 M. ŽENEVA IR KAS TOLIAU ’

1 Pagalia^ negalėjo ir negali i 
y ti didesriis barbarybės paŠŪu. 

nu i e, o 20 a., kaip Kremlių 
;in «.išdarynid* galimybės kilti pra .

< ttiii. pasaiUiniahi karui, pade i , 
mąs ifaatetialiai pastarojo prat ė-

. __________ ,T_ - ' jėjui — 'Mečiam Reichui — įs-
Nagasaki miestų, jo, Kremliaus, i tojus ir pačiam į jį okupavimas 
aukštas pareigumts pavadinę^ Lietuvos, Latvijos ir Estijos, 
i ną hl metimą barbarybe, port j yyktiymft*. juose*genocido, kari- 
p įdarė tdi jo, Kremliaus, di*•! nis tfžpHoIhnas Afganistano, lau. 
džiausis karo $ąjungnįinkas-\bei-iyųias tarptairtinįų susitarimu i,r 
išgelbėtojas nuo sunaikiriimo im-Lt? . i
perijoš su ris valdovai-, kuri bū- j •. ai. , .. , , . •• - Lito 1> La si- - -• „ Kremtiaiis akcijos vykdytojaitu Ivjrkdę^'TrFeČfesis RbidltaSi Be! ■►.s. -- i ,
' '•■> I. • j , : L iii- ’r jos nobuais . ■to, numėtė jas dar karo metu iH L 

Japonija ir greičiausiai sutikus. Savo akcija prieš lai-vuosius 
Stalinui su kitais Kremliuje. Pa- kraštus Kremlius vykdė seniau, 
gaiiau sąvo barbarybę. piri«č pa- j vykite dabar ir, aišku,vykdys ją ..... 
vebgt.is ntru.siškas tautas Kreną*' Mti įrttgrdbįĮno ją ,4 '
Rus vykdo nuo Lenine laikų iki j 7 .visu kitų, į prieš vaitaiie-..- 
dabar, gi 1979 m. pradėję nekąl- lišką akciją yra stipinai Įsijungęs ' 
;tienw. ąfgąnistąiuęčiąms Įrętirasa if •pats Gėrbačiovits. Tai eina iių. 
į-as, kraują į>ęi kitaip karki ari .iP..'jšvjp pafgjskimu, padarytų įvaŲŲ . VH
naikijitį juos.L • .'A• ■-.? 4 .ri^nii^ pigomis seniau, o ypaę —-<——
. Šia proga tenka dar primintr^paskiftipiR metu lankantis jaut vykdytam bei vykdomam gro- 

'jog Lenino pradėtą barbarybę' Paryžiuje, siūlymų .tematikos pa biimti svetini irų ji« naudojo ir 
ne vien, prieš rusų tautą, bet j -įtarimui su Rėaganu Ženevoje j tebenaudoja karinę jėgą. Tai yra 

v -vi- • - ncz\ f ‘ir • • •• « ▼ s • • *• »• v «

A vi * -i “ ■_■

’-.it <- ;■

Greičiausiai išpcpulirrii 
lapt vadinamo Ki-emliąus 1 
t mho tarp japonų, nurisiu 40 m. 
nuo Vašingtono nurhelimo ato
minių bombų ant Kerosimos ir

r 
r‘ ?. su- 

nc-aė-
kie'.ijoje — karinė prievolė ture-, -pirsai stengiasi Lietuvą 
tų bųti sutrumpinta iki septyniĮg] rus&iti visefalusicmis pri<. 
-—.astuonių mėnesių, o kariai te- mis. Varžė draugijinį ir riliginį 
naiulotini vien miBcijo.-, t .rny» 
bai; iš Europos turėtų būti paša
linti visi atominiai ginklai, NĄ- 
TO su Varšuvos paktu turėtų at>

, sisakyti nuo taipusavio panatido- 
! jimo ginklų, vak. Vokietija tu- 
! retų išstoti ir NATO, turėtų -bū- 
Į ti sustabdytas erdvės apginkla- 
• vimas ir t.t.

(Bus daugiau)

gyvenimą. Neleido statyt; nau- * 
;ų bažnyčių ir remontuoti senų?. 
Uždarytieji vienuolynus i ■ baž
nyčias. Vien žemaičių vy kūpi; 
joje 1832-1892 m. uždarė J 6 vie
nuolynus su bažnyčiomis. Vys
kupą < ir slaptoji spauda mokė 
žmones j kaip priešintis ru ų už^ , 
mačiams Pirmasis pasip. iešini- 
mas įvyko Tytuvėnuose (IITC); 
Didesnis pasipriešinimas išaugoj 
uždarant 1886 m_ Kražių (1893 
XI. 22) benediktinų vieni elyno 
ir jų. bažnyčios uždarym s. Čia 
žmonėms sliiarkiai pasipri šir.us, 
buvo datig nukentėjusių (1 mirę;

{ • Jonas Jablonskis (Rygiškių
j jonas) yra lietuvių rašomosiom 
j kalbos kurčias, nuo Ausrcs laikų 
i rases daugybę straipsnių -rietu* 
I vių kalbos ir rašybos klausimais

jnasis redaktorius), Vrltyjev.E>rau : kalėjimą) 
groję, Vadove, Vaive ir kitur.

11901 m. išleidęs “Lietuvių kalbos 
i gramatiką 7 '1913 m. “Lietuvių 
į kalbos sintokfė’*, klirčs’perreda-. 
j gavo 1919 m. Redagavo Žemai- 
‘ tęs raštij kalbą pirmojo pasauli- 
Į Dio karo metu Voroneže išleido 
! kejių dalių.pavyzdinę liėtuvių 

.... . .. • Raibo- skaitymų knygą, kųrios
apgm avimas erdye-- neuž'k-, paVyZ(]fiu ligi paskutinių laikų 
u’ns šimtaprocentiniai saugumo, jjUV0 sudaromos ir viris kitos 
per brangiai kainuos ir teigalisn vėlesnicrios, dalyvavo ir publi-l 

‘Mūsų dienu !

! vių kalbos ir rašybos klausimrus JO pašailtiį. 44 sunkiai sužeistu,, 
i Varpe, Vilniaus žiniose (jų j>ir-. nuplaktą, apie 150 uždarytų f

Išeivijos Vaidm’ o’

ŽUVŲ. AMŽIUS

Dz. ZW. žinia e “Kaio flg^i 
gyvena žuvys?” rašoma. ka<i 
Vislos upėje, gyvena 45 rūšių žu-f 
vų. Misssisšippi upėje, zhnieri-i" 
kojė, jų gyvena virš 250 rūšių, oi 1 
Amazonėje. Brazilijoj’, net 709i* 
rūšių. Į

Kai kurios žuvys turi tikrai; 
ilgą amžių, pavyzdžiui ži vis ša-t 
rijąs gyvena iki 100 metu, lyde-y. 
kos iki 80 metų, plekšnė- 60 ;
70 metū; silkės ir unguriai iki 
18 ir 29 metu ir t.t.

Katkurie laisvieji vakarieč- d/identui Reaganui nusiųsta nuo- 
talkauįa Kremliui vykdant jam monę, Vašingtono planuojamas 
akcija prieš jų kraštus. apginklavimas erdvės neužrik-

Jau kuris laikas, kai apie ap- 
prieš siginklavimą bei nusiginklavimą

•ypač prieš .kitas, iki J93? m. rug, i grašinančių įspėjimų vak. Vokie-j gerai žinoma aplinkybė mums 
’ lietuviams, kovojusiems
jaudoną armiją, pradėjusią pa-, ir su visu tuo surištus klausimus 
vengimą ir Lietuvos Lenino lai-j vis daugiau prašneka ir taika 

į Kremliaus vykdomai akcijai £.ris, gi vėliau, pagrebu ją Sta- susirūpinę ktuklirie laisvieji va- 
i, ir pastaruoju, kariėčiai, nors ji ir nėra nei vi-

■ suotšna, nei teisinga. Vienaip ar 
ypač, ina ir paglemžtiesiems po Jaltos kitaip prabilti bene bus paska

lį.pasitarimų bei nuo 1979 m. už

?.-ėjė įĮ7\d.'_ KremĮiuą'i.vykdė, viė-^tljc^ k^rięlėrip Kdhlio dėl jo ga-’ 
nas,. Vėliau vienas ir sų national- Into dalyvavimo . Vašingtono 
socialistine Vokietiją, ’gi nuo pas SDI programos ’.vykdyme ir t.t.! 
tarusios kapituliacijos tą patį dL
ro vėl vienas. Bet visa tai,, ką

vergimą ir Lietuvos Lenino lai-j vis daugiau prašneka i

ro vėl vienas. Bet visa tai, ką prieš laisvuosius vakariečius labai linui su savaišiai. 
Kremlius su pavergtaisiais;iščia4,id0tg;. .talkąiųa jo paglemžtieji metu, šita aplinkybė gerai gino- 
rinėjo bei tėŲeišdarinėia d?W «: . hegemonijai, o
dabar iv kiek jis nugalabijo ’jaųĮ’.ryimž Vokietija."... 
nekaltųjų! savo Valdomos inipe-1.. neniinėtą Kremliaus' pultiems afganistaniečiams. .
'rijos kūriniui, ^Įėhffiūi Ar ifl^- i akciją prieš ‘ a —j- ■- ■.
kymm< žtar'i^Cbs^'oš’.kii4(aga&a-‘rslliš7^fe^riiečius-' kaikas 
ki aūkdš prilygtų -veikiančio ug^^KrepilĮąus psichologiniu
iniakalaio^biricštėlei/'j-.-r;,;prie^. JuoŠk jĮiaip, kaip žinomai jilėtą grobimą ir likusio laisvojo

.. .«■ į - ;■ ——■—i Į-taSaulio greičiausiai pasiliks

tinęs juos didėjantis ginklavima
is bendrai ir ypač Vašingtono 

laisvuo-j7 Atrodo, ir šiemet pajaunėjęs projektas apie erdvės apginkla- 
laikol I Kremlius, tęsdamas prieš jį bu- 
kanjTvusių imperijos valdytojų, pra

•'■■■- ■ r- ■■ -

. ČT Np-yJ. - - yį. ’/Ad'ri' : '..v
Vieloj kalėdinių atvirukų, eina. šis. sveikinimas.

IK LADIING U N AL JŲ METŲ

GIMINĖMS, 
" " • Ų ‘ < LINKI

; * :7 . 'įAri .'
.■ 9 \ Juozas ir

p ° ...
• juie šitų abiėj'ų priemonių. Bet 
į remiantis, kad ir ' trumpai nū- 
rietą jo akcija prieš ■.pavergimui 

j .numatytas atikas^ galima, dar' 'i 
.' išvadą, jog pagrobimą ju siekia 
i ir sieks piriniausia. visokiais ap- 

’ linkiniais keliais, bet ne karu.
Pastarąjį panaudos tik neišvian- 
giamam atvejui atėjus. Taip da--t

tolimesni ginklavimąsi.' j ristikeje (atskirai
Dar paprasčiau, nei nusėta Va> aitvaras” 1913 m. ir ktjv-PiJp.ą 

tikano komisija, šį klausimą iš- į 
■sprendė keli šimtai vak Vokie- j 
ii jo- fizikų, inžinierių, matemati
kų, informatikų, technikų, poli
tikų, teisininkų, kultūrininkų ir T 
kitu. Visi jie pasi-akė prieš Ari- 

vjma kietijos bendradarbiavimą Va-( ;
! ...... v. į šingtonui ginkluojant erdvę, res,1
t Iki iškėlimo Šito projekto i pagal juos, katastrofos dėl kilu- 
i viešumą bene daugiausia baLų į;ivirčių teišvengtinos pasita- * 
, prieš apsiginklavim.ą tekdavo už-| rjmajSj įacj rėmimas šito projek-' 
girsti iš kaikūrių kraštų Katali-: į0 žlugdys vilti nusiginklavimui, 

Evangelikų Bendrijų, o . • §js ginklas ga]j tūti naudojo- Į
■taip pat ir iš religinių susigrupa- įr puolimui, bet ne vien gy- 
vinių. Visu jų kalbos, pareiski- į njTOU-jsi, ;kaip kad tvirtino Rea- 
mai, siūlymai bei pastabos sukę-1 ganaS 
si pirmiausia prieš apsiginklavi- - •
ma bendrai prieš naudosimo jam ' JAV kaikurie mckslininRai lai- • ' 
atomo, apie reikalingumą Vašing- ko erdvės ^ginklavimą neįvyk-

į oraštų rinkinį, jam mirus spaūl 
dai pa’uošė J. Ba]čiukonis.

L:etuviy Rašytoju Kaleado-
r ius’." " 1

ŽttžaaiaUfartai

)

t
i

• j •’ . ‘ ~ domu techniškai ir įsipareigojore ir darys jau. vien savo; asme- tonui susitarti «u Kremlium irh „ . * " ,
įnio augumo: sumetimais, nes ‘ pam ’ ....... , Įsa™ ^jbu pne jo neprisidėti. }
greičiausiai ir jis yra<isitikines, I Kas liečia erdvės aps’ginkla- kai. unuos ..dus laisvuo- .

,n vlandmr? sius vakariečius, stabilizavimui
z _  u- : taikos pasaulyje ir užtikrinimuibene pirmas Vatikanas pilvo su-1 H J

s jos Europoje, iš vak. Vokietyos _
‘ turėtų išsikraustyti JAV karinės
pajėgos, o iš tyrinės —. raude-;.: 
noji armija; pirmoje —• vak. Vo-.'.

. • f
jog įsivėlimas i karą pagreitins vimą. tai ištyrimui šito klausimo 

®tad zūrimą ne vien jo valdomos im -j’— y‘ ”
‘jj perijos.. bet atnęš.galą ir jos vai- daręs net atatinkamą komisiją.
jįįdpvąms . . Pagal jos pareikštą ir JAV pre;
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QUALITY NEWSPAPER
SERVICE COMPANY

Quality Photo Engraving 
Same Day Service

t

Linksmų jKaledįį ir laimingi Naujųjų Metų 

\ i . VISIEMS LIETUVIAMS

517 S. Jefferson
Chicago, Illinois 60607 

461-9055

Linksmų Kalėdų ir Laimingu Naujų Metų 
linkimi visiems7mūsų klientartis

— ■ draugams - . < :

. 47-50 So. California Ave., Chicago. IL 60632 
7'7 .T . , Tel. 927-1200 77. "''.7.

KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ ŠVENČIŲ PROGA
SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE 

PILDOMOJI TARYBA
sveikina visus SLA narius ir visus tuos, kurie 

dirba mūsų Tautos labui ir gerovei
' Onė Hour Dry Cleaning Service
.. bnfc Day Shirt Service
’ tt ;<•. ; ’. It..'

THE MARQUETTE LAUNDRY
|fr? ■ and

ONE HOUR DRY CLEANERS
2416 Lithuanian .Plaza Ct, Chgo., Hl. 60629

L’.‘ . (on S9th Vi-block-vrest of Western)

Phone PR 8-9155

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

• RCTTSTINGA’ vSPTLDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAU 
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara Šiokiadieniais nuo
• rak ryto Iki 10 vai. vakaro.

Bekmadunials nno 9 vai. ryto Iki 8:30 vaL vale
O. TVHLMAN, B.S, Registruota, nlstinlnln

Tel. 176-2206

POVILAS P. DARGIS, Prezidentas 
ALEKSANDRAS CHAPLIKAS, Vice-Prezidentas 
GENOVAITE MEILIONIENfi, Sekretorė 
EUPHROSINE MIKUŽIS, Iždininkė 
JOSEPHINE MILLER, Iždo Globėja 
CHRISTINE AUSTIN, Iždo Globėja

VYTAUTAS P. DARGIS, M.D., Daktaras Kvotėjas

šeeX- — Pirm.., S?t — Morui.. December 14 — 16. 19#
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dyfojQ naSe, ir nutarusiam kandidatuoti pręzidanto pa- 
reigome, viliam buvo aiiku, kad- du kandidatai pretL 
dento pareigoms suskaldys baisui ir dabartinis prez. 
Maros galį laimėti vasario 7 dienos rinkimus ir dar 6 me
tus gali išnaudoti filipiniečius, vogti valstybės iždą,kraš’ 
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FILIPINIEČIAI SUSIPRATO

Paskutinėmis 3 dienomis visoms Filipinų saloms nuai
dėjo nusiminimo banga. Salų gyventojai buvo pasipikti
nę dabartiniu prezidentu Ferdinandu Marcos, kuris pa
skyrė salų kariuomenės štabo viršininku gen. Fabian 
Ver. trijų aukščiausio teismo išteisintą. Gen. Ver teis
iau’ ■ y ipažino, kad jis palaikęs ryšius su Manilos aero
dromą valdančiais filipinų kariuomenės generolais, nes 
jo pareigos Reikalauja krašte ramybės. Teisėjai išbraukė 
vasal gen. Ver liudųinąą, iįės teismas negalįs naudoti me
džiagos, kurią kaltinamasis save apkaltina.

Išteisinus patį galingiausią nusikaltėlį, įsakinėjusį vi
siems pasikėsinime dalyvavusiems kariams, prisieku
siųjų teismui teko išteisinti visus 26 apkaltintuosius, ku
rie ruošė ir dalyvavo politiko Benigno Aquino pasikėsini
mo ir nužudyme. Į šį nusikaitimą buvo įvelti keli kari
ninkai ir karo policijos nariai. Jie specialiai nuskrido 4 
Alįaską. kad galėtų sekti ir lydėti politiką Aquino kinie
čių lėktuve, kųrįs iš Aliaskos skrido į Manilą, o iš ten tę
sė kelionę į Honkongą. Jame skrido keli japonai, iš Ma
nilos skridę į Kiniją įvairaus biznio reikalais. Tame lėk
tuve skrido Honkongo fotografai, dirbusieji vietos laik
raščiams-

Free. Markes buvo sudaręs komisiją ištirti, kas galė
jo kėsintis pries Benigno Aquino gyvybę. Ta komisiją 
apklausinėje liudininkus, mačiusius karo policijos narį 
Moreno, šovusį į lėktuvo laiptais žemyn lipusį Aquino ir 
jį nušovusį, bet prisiekusiųjų teismas atmetė gen. Ver 
liudijimais ir savaime aišku, kad atmetė ir visus kitus že
mesnių pareigūnų parodymus. Visiems buvo aišku, kad 
prez. Marcos bendradarbiavo ir su tulikais, atėmusiais 
gyvybę politikui Aquino, norėjusiam Įvesti demokratinę 
santvarką visose Filipinų salose.

Demokratų partijos vadai, nužudyto Aquino draugai 
atsisakius vienu sąrašu ir ponia Coroson Aquino, nužu- 

1 r-

ne vien Amerikoje, bet ir kitose Centro ir Pietų Ameri
kos valstybėse.

Prez- Marcos, sužinojęs apie opozicijos suskilimą ir 
sudarymą dviejų kandidatų prezidento pareigoms, sušvel
nino savo politinę propagandą-

Vietoje aštrios kritikos, jis pareiškė, kad jam gaila 
kandidatės Corogon Aquino. Ji niekad nedirbusi visuo
meninio darbo |r turi labai silpną supratimą apie valsty
binę politiką. Pres, Marcos pareškė, kad jam gaila naš
lės, kuri visą gyvenimą rūpinosi vaiku ir šeimos reika
lais ir sergančiu vyru. Apie Demokratų partijos kandi
datą jis nenorėjo kalbėti, nes Hidalgo Laurel jau kelis 
kartus kandidatavo ir nieko nelaimėjo ir negali 
laimėti-

Kada prokuroras Rięhąrd M- Daley ir Jane Eyrne 
rungtyniavo, tai laimėjo Harold Washington postą. 
Prez. Marcos buvo tikras, kad rinkimus jis laimės.

Salvador H, Laurel buvo sutikęs kandidatuoti vice
prezidento pareigoms, bet jis visą laiką reikalavo, kad 
sąrašas eitų Demokratų partijos vardu, be jokio oficia
laus ryšio su Filipinų salų demokratų partijos. Bet kaį 
ji Įsitikino, kad dviejų kandidatų esimas vėl pratęs prez, 
Marcos prezidentavimą dar šešiems metams ir kraštas 
bus dar labiau nualintas, tai ji sutiko kandidatuoti pre. 
zidentės pareigoms Demokratų partijos vardu.

Šis josios ^nutarimas paskutinę minutę, vėl palietė 
visą politinę struktūrą- Gyventojų tąrpę vėl atgijo vil
tis, kad teisinė priemonė išstumti ne tik' prez. Marcos, 
bet ir geni Ver ir kitus karo vadus nuo suktos administ
racijos. Prez- Marcos prieš porą dienų buvo užsiminęs, 
kad gen. Ver pertvarkęs salų karo vadovybę, rengiąsi 
pats pasitraukti iš kariuomenės ir nesikišti į filįpinų ka
ro reikalus,, / * -J * .

- - : - i - ... . - t - - ■ - - - -i ;

Krašto gyventojų daugumą paveikė prez. Marcoš 
nutarimas grąžinti gen. Ver generalinio štabo viršinin
ko pareigems. Jie žinojo, kad gen. Ver vartos visas prie
mones demokratinėms filipiniečių, nuotaikas silpninti, 
Jeigu jįs pradėjo, tęręrą buvusiam sen. Benignui Aquino 
nužudyti, tai jis naudos tas pačias, o gal dar žiauresnes 
priemones prieš demokratinės santvarkos .siekiančius gy
ventojus. Gyventojų daugumai jau buvo isigrisęs tero
ras,, žmonių žudymas ir karo • policijos prievarta prieš 
beginklius žmones.' - - ....................

Nuotaikos pasikeitė, kai ketvirtadienį' buvo susitar
ta ir sudalytas vienas administracijos' kandidatų sąra
šas. Gyventojai balsuos už Corozon Aquino kandidatūrą 
prezidento pareigoms-. Dalis karių taip pat jiems pritarė. 
Jiems atrodo, kad kariai neprivalėtų kištis Į krašto vi
daus reikalus- Kariai privalo ginti salas nuo įvairių -isi- 
brovėlįų, bet vidaus reikalus turėtų demokratinėmis prie
menėmis tvarkyti.

— Aš nesu vien tik šeimos prižiūrėtoja, — pareiškė 
Corzon Aquino. — Aš ir šiandien negaliu prižiūrėti savo 
šeimą, nes turiu svarbesnių reikalų. Aš žinau, kad kraš- 

i te yra tūkstančiai žmonių, nukentėjusių nuo prez. Mar
cos. Man atrodo, kad aš labiausiai nukentėjau nuo pre
zidento Marcos. Aš stoviu nukentėjusių priešakyje ir 
kviečiu visus gyventojus, kurie nukentėję nuo prez. Mar
cos, vasario 7 d. balsuoti už mane- kad galėtume krašte

KAS YRA VYRIAUSIAS LIETUVOS IŠLAISVINIMO popoje 1948 m. ir eina be pers 
KOMITETAS — VLIKAS I

į VLIKas yra paruošęs ir įteikęs 
Vokiečių okupacijos metu. Vckitdją nublokštų lietuviu juo-i Vakarų valstybių pareigimams 

1943. XI. 2a, pagritminėms Le- sėsi emigruoti Į vistu pąsaūKū.! eilę memorandumų bei informa- 
t u vos poptinėms partijom,, susi- kraštus. VLIKas ėmėsi iniciaty- i vinės medžiagos Lietuvos suve-
tariu, buvo sudarytas Vyliausias 
Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas ■
— VLIKas, rezistencijos cem 
ras ir a ikščiaiisia institucija tail

■ tęs teisėm.- ginti ir kalbėti taii- 
Įtes vardu krašte ir užsienyje, ko 
! ordinuoti ir vadovauti rezistefl- 
eiuk..:i iudC . nti ir Lte.iivcs.ij- 
lr '-r: vi.

Vikiuje^ 1944- II 16 bt;vp pa
skelbia p: ulųaniadja, iplprtnuo- 
anri Tautą apie sudarytąVyriiUi

okupuotame krašte, lietuvių pe
litinių bei religinių teisių pažei- 
dinėjlm is, intensyvią kjloniza-

i

vos organizuoti Pasaulio Lietu- į renumo klausimais ir apie padėtį 
vių Bendrnom. kttii apjungtų 
tautiečius emigracijoje, o jos pa- 
daikliai h/ai.icse šalyse puoselė
tų Hėtuvių literatūrą, meną. pap-!cjją ir rustiikaciją. VLIKo inic
rečiu- bei palaikytų lietuvybėj tyva buvo paruostos studijos 
>vedmnos kraštuose. VLIKas ąpje sovietų-mącių sąmokslą

VI. 14 paskelbė C! artą ir j prieš Baltijos valstybes, ginkiuo- 
P. L- B. nuostatus. 'tą lietuvių rezistencijos pokario

VLIKas emigracijoje sttorga- mętais ;r kitomis ąkū'.alioniis te- 
hizavb FL-TĄ.'informacijos Tąr-: njomis-
uyhą, kiuris užduotis yra gali-: VLIKas palaike artinįUSj, ry

sią Lietuvos Išiaiavinūno Komi-! uįM greičiau ir plačiau skleisti j sų LietyyoĮ' . jpįplj^athiės 
etą ir jo veiklos gaires. į visokią informaciją apie Lietuvą^ Tarnybos ąĮfetav^s ij-'Baltijos bei

Nuo Į944:m. VLIKas veikia pądėti okupuotaje tėvynėje. VL-. k4ų -pavergtųjų ^pišių organiza- 
treuityje- Per eilę metų įjo poikj Įko: ir lietuviu veikla laisvajame i cijoupisų-į i J . 1
tūlė striiktūrą yrą šiek tiek pa- ■ pąg^uĮrię- Informacijos-Taj^yba į •- VLIKo pirmininkai nuo jo įsi- 
sikeitusj, bet.'politinės partijos, tAip^iat par.ĮJpsh specialius prn- kųripo: , ■ ■
buvusios jo kūrėj'l eilėse, tebėra nešimus spaudai, aktualių įvy- Prcjf. ^tępęMiąs, Kairys 1943. 11.

iki tW 6; '15.4
, T>ri-. Krupavičįtls

1134a.' v, 15 »ki 1953-. 11 27.
blausiu ELTOS informacijos Tar- Dr. Jonas Matulionis 1955. 11. 
nybos darbu yra reguliariai lei-■ '.7 iki 1957. (?. 1-
džianių biuletenių lietuvių, aiig-j Dr. Antaųas Trimakas 1957. 6. 
ių, prancūzų, italų, ispanų ip da- Į Į iki 1964. 2. 27.

Vaclovas Sidzikauskas 1964. 11.

VLIKe atstovaujamos, VLIKa; 
vykdo jam tautos uždėtą parei
gą dirbti jos: išlai^viniiniti-ir už 
ją kalbėti pasauliui. ' •

VLIKo seimas, i kuri kiekvie- . • v **
nąs narys — organ izaera skiria 
no tris atstovus, yra aukščiausias 
VLIKo veiklos gaires nustatantis 
organas. Seimas saukiamas kartą 
nėr metus

ki'u analizės, komentarus, h^ai- 
rias studijas bei medžiagą radijo *. 
laidoms Į Lietuvą. Vienas svat

ima i portugalų kądbc-mi> paruo-į
_ simas ir išplatHfras. Tie bnjle. _ ,1966. 12- 6.

. VLIKo Taryba yrą: tenįąi yra plačiai pasįęleidziamia
organas tarp seimo sesijų. Tary
bą sudaro organizacijos, skirda
mos po vieną balsuojantį atsto
vą ir po vieną antrininką. Tary
ba išrenka VLIKo pirmininką' 
• rejiems rretams ir patvirtina jo 
oristątvta valdybos sąstatą.

B-'igiantis antrafam pasauli
niam karui, tūkstančiai į Vakarų

Vakarti pasaulyje ir net Azijoje, 
iie pasiekią vyriausybių pareigu 
nūs,'kongresu ir parlamentų na
rius, žinių agentūras, «spaudą, 
iarptautines --organizacijas, bib- 
lio+ekds. universitetus ir lietuvių 
-naudą bei organizacijas laisva- 
lame pasmilyje Pirmas ELTOS 
informacijos biuletenis tremtyje

Qv. KęsVttis Valiūnas 1966 12.
6 iki 197.9. 3-. 11.

Dr Kajys Bobelis 1979. 3. 11 
—iki šioj dienos.

Krepšinio ę-erbėjat Rygoje

<; Dešimtys autobusu ir lengvu
mu mašinų atgabeno į Rygą krep
šinio gerbėjus iš Kauno Pa
langos. R< kiškio. Ke]mės, Jona
vos ir Biržų. Rungtynių salėje

atstatyti ne vien demokratinę santvarką, be* išmoktume 
gerbti kiekvieno krašto piliečio pagrindines teises,—bai
gė našlė Corozon Aquino.

Šios mintys tapo pagrindinėmis filipiniečių rinkimi
nės propagandos mintimis. Prez. Marcos yra išradin
gas, bet vargu jis drįs imtis prievartos primonių prieš 
filipiniečius. . . . --- - ------

f’erą pusvalandį skan bėjo smagi
lietuviška muzika.

Kauno Žalgiri* nugalėjo Le- 
ningrądo Spartak? 91 73. A Sa
bonis pelnė 24 u.ŠKi.s.

— Amerikos daktaru draam- 
ja pataria uždrausti tabako ir ci
garečių gaminimus.

HENRI PERRUCHOT (
G G G E N 0 GYVENIMAS

Ve' tė Vytautas Kauneckas
SPINDULIŲ IR ŠEŠĖLIŲ DUKRA

Jau vien tik matydamas, kaip ji spin
dinčiomis akimis sėdi krėsle, susirangiu
si it žaltys saulėkaitoje, būtum galėjęs 
atspėti, kari yra kilusi iš toli, kad ji — 
spindulių ir šešėHų dukra, kad ji 
ka'štųjų šalių vaikas, pasiklydęs Šiau
rės k'ašte

Žiulis Žanenaa °Flora Tristan”
(Tęsinys)

Graužiama ligos, ji ima silpnėti, tačiau ne
pasiduoda — vykdo paskirtąją misiją.

Floros “akys pilnos Rytų žiburių (Žiulis Ža- 
nenas); spindėdama grožiu, Kuriam aršaus Įsi
tikinimo nirtulys teikia kažką keisto ir pranašiš
ko, “šviesos ir šešėlių dukra” atsistoja tarp dar
bininkų, smulkutė, bet, sakytųsi, ūgtelėjusi nuo 
mistinio karščio, kuriuo dega, ir nuo savo egzal
tuotos iškali’oe. žadindama priešiškumą ar en- 
tu^iazmą. Keldama neri t $ policijai, sekiojan
čiai u*, k.ii ją is me w i miestą, ji kreipiasi su 
,r-: ' >, M ’j . F \ie. Karkaso-

no darbi i . i nkus. •
vertino savo jėgas. Jos sveika

ta kasdien vis labiau šlyja. Nesvarbu! “Fiziškai 
išsękusi, aš jaučiuos tokia laiminga!” — rašo ji 
iš Osero. Ji taip padūkusiai mėgavosi pati savi
mi, kad ją tiesiog traukte traukė svaigulingai vi
są save atiduoti: kankinystė yra atsimainymas. 
Iš Tulūzos ji nuvažiuoja į Montobaną, paskui — 
į Aženą; čia policija, kariuomenės padedama, iš
tuština salę, kurioje ji kalba. Ją palaiko vien be
sotė aistra, nuo kurios ji ir žūva- Atvykusią į 
Bordo- Florą Tristan parguldn kraujo išsilieji
mas į smegenis.

Išgelbėti jos nepasiseka: ji miršta lapkričio 
14 dieną-

Kai motina persiskyrė su šiuo pasauliu, Ali
nai buvo 19 metų. Ji neramiai išgyveno vaikystę 
ir jaunuolės amžių. — tai galėjo jai turėti pra-

i gaištingų pasekmių. Tačiau, atrodo, taip nėra.
“Kiek jos motina buvo valdinga, ir pikčiur

na. tiek ji ątrodo švelnutė ir gera, — rašo žorž 
Sand vienam bičiuliui. — Tas vaikas pažiūrėti 
kaip angela*. Jos liūdnumas, gedulas ir jos gra
žios akys, kukli ir meili veido išraiška man buvo 
labai j šiiMį”,

„ ■' r t SĮ L t *

AlinSa išmoko modistės arnote, bet geri žmo- 
ir pati pirmoji žorž Sand jąi linki gauti vy

rą. Netrukus jis jai ir surandamas — tai Movis 
Gogenas, už kurio ji išteka -846 metų birželio 15 
dieną. Apie šitokias vedybas, reikia manyti ir

svajojo ši santūri, drovi, truputį baikšti mergai
tė. po jaunystės audrų vien tetroškanti šeimos 
židinio, paprastos ir tykios laimės.

Iš šios santuokos 1847 metais gimsta duktė 
: Fernanda Marselina Mari- o po metų — ir sūnus 
; Polis, išvydęs pasaulio šviesą barikadų pristaty- 
; tame Paryžiuje, kuriame ryškėja jo senelės Flo- 
! fos šešėlis. I

Prancūzijos darbininkai, norėdami išreikšk 
. ti savo dėkingumą, nutarė, susirinkę pasirašymo 

būdu lėšų, pastatyti paminklą tai ugningai mo
teriai. Jis iškyla Bordo kapinėse tų pačių 1848 
metų rudenį.

MIRUSIŲJŲ DVASIA BUDI

(1848 — 1885)
)

| ' I
• ELDORADAS

Individas, — tai istorija, anot Le 
Danteko; taip, skirtingą istorija, nuti
kusi skirtingam kiaušinėliui. Mea ęsa- 
me “mes” pirmiausia todėl, kad gavome 
tam tikrą paveldėjimą gemale, paskui 
todėl, kad patyrėme visas savo gyveni- 

aplinkybes.
Išrinkus 1848 mettj gruodžio 10 dieną princą

Liudviką Napoleoną Bonapartą milžiniška balsų 
dauguma Respublikos prezidentu. Klovas Goge
nas nerimauja-

Eliziejaus rūmuose vienas po kito seka ba
liai ir iškilmės. “Mielas giminietis šokdina visą 
Respubliką, o pats tik ir Jaukia, kada ji iššoks į 
orą”, — sako Bonaparto priešai. Prezidento rin
kimai — pralaimėjimas “Nasjonal” laikraščiui, 
kuris kaip neįstengdamas varė kampaniją, kad 
praeitų generolo Kavenjako kandidatūra- Klovas 
visiškai įsitikinęs, kad neti-ukus pučas padalys 
galą Antrajai respublikai. Ateitis jam atrodo 
niūri., grėsminga.

Bijodamas, kad gali prisieiti ,labai riestai, 
jis galvoja emigruoti.

Numanu, kad iki apsisprendė tai daryti, jis 
nemaža ginčijosi, ilgai kalbėjo su Alina, kuri, 
kaip ir jis, aišku, nesužavėta tuo sumanymu — 
juk jis apvers aukštyn kąįom visą ju būti. Leis
tis j nežinomybę sų dviem mažąisyaikąis jai. be 
abejo, anaiptol nesišypso. Jau keletas metų ji pa
galiau turėjo ramybę. Jautėsi laiminga. Jos gy
venimas tykiai sh'nko jų bute Notrėm de-Ix>- 
retės gatvėje, prie vyro, su vaikais, tarp knygų 
ir paveiMų, paveldėtų iš motinos,Dgb$r nežinia, 
kur ir kaip’jie vėl įsikurs svetimoje žemėje

(Bus daugiau) /

- Pirm., Sat. — Morirt.. Derciner 11 —
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— Jorbaciovas nori didelių 
preii. Mnių lengvatų, bet nekal
ba ap e skolas. Amerika dues 
leng. ?.tas komunistams, kai jie 
nešiu armijų į kaimynines vals- i 
tybes. .
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ė . .i pirkti, modernius gink- 
A aerikoje,_bet jų neparduo- 
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Funeral Home and Cremation Service

(Mr tcbe-
agony be; $
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Charles Stasukaitis 
FD. LE.
(312) 226-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service
I

MINDAUGO SANTYKIAI SU KAIMYNAIS IR JO 
POLITIKOS CHARAKTERISTikA . .

(lęsinyšj /" Išeiti iš keblios padėties. .

Santykiai šu‘ ordinu, o vėliau
kaimynine karalyste Lenkija,

MIRTIES ‘ BAUSMĖ

_ ____ ______ T B&Iigudijos uZviezda” praue^
f, 71H SL 71’ei. 737-5149 ' šė, V-d''Mit:pavojingi riiisikaltė-
.<* <KU ' ljai” JėgOFcv it Kcsnisarov už
t cuauua ; nužudymąRogačevo vykdomojo j ir_ . ...

' komi’ eta milicijos inspektoriaus būtų kitaip susidėstę. šalia šios,- 
Lietuva būtų- stovėjusi-kaip ly
gus, o politiškai kaip žymiai stip 
t ssnis partneris; Nėra.duomenų 
įžvelgti, kiek būtų laimėjęs Lįė-

Step.nšvO, nubausti mirties 
ŠONAS^EIBUTIS bausme. ' .
itv.y/y, irUSLUi •P*’-' ■.. ’

i aplinkybių 
as ieškojo tai 
, tuiėjo jam 
Žemaičiuose.

Nors politiškai rodė savarankiš
kumo, “Žemaičiai” tada buvo

I dar geografinė sąvoka, ir jų gy-
■ vemojai tarmiškai nesiskyiė nuo 
kitų lietuvių. Žemiu dovanojimų

j kaina perkamoji taika iš kry- 
i žiuočiu vedė Mindaugą į na tjus 
’ konfliktus su Lietuvoje sustip
rėjusiais jo priešais ir j jo paties

■ žlugimą. Bet nelaimingą galą 
i priėję Mindaugo kontaktai su Li- 
I vonijos ordinu XIV amž. lietu- 
I vių kunigaikščiams buvo Įspėjau 
Į tis ir Į atsargumą skatinantis pa 
į vyzdys, nes 1257-1261 m. Min
daugo vardu surašytus Lietuvos

i žemių dovanojimų dokumentus 
I ordinas vėliau panaudojo savo 
. pretenzijoms į Lietuvą paremti.

Nors pats Mindaugas žuvo, 
į kaip auka savo asmeniškų prie- 
: šų, tačiau nežlugo jo valstybė, 
'i Ji turėjo dar išgyventi stiprių 
sukrėtimų ir vidaus kovose su-

■ silpo. Tačiau ji ne tik atgavo sa
vo reikšmę ir galybš, bet, Gedi-

■ mino atnaujinta, dar labiau su- 
, tvirtėjo-

Mindaugo nužudymas Lietuvą “ 
; sukrėtė ir užnuodijo jos vidaus 
i santykius. Sujudimas buvo toks 
į stiprus, jog vedė dar prie di- 

; -Laimėjęs Livonijos kryžiuočių Į dėsnio- kraujo praliejimo. Per 
palankumą. Mintingas- pajėgė. septynis metus vienas po kito 

i-1 Lietuvoje buvo nužudyti keturi 
kunigaikščiai, kurie turėjo vy
riausią valdžią, arba jos siekė.
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ENERGY!

KAUSTYMAI

OPHIE BARČUS

i1
rVV&x sora .piltai 
; UXitx&u.- i-Ht pvpifcį.

■'ra atlikęs svarbių uždayįnių- 
'' t;o XIII aiūž. yradžios iš bęnd- 
ros pirmtako valdžios atsipalar i

citoMl •*■ Mm apdraudė
ŽEMA KAINA

Tilnuia Matter Charge 
ir VISA kartele*.

ERANA& TaLWJ-WMI

tu va
Tad
būtu buvusi labiau išsaugotA.-v

į se nauju žemių. Nors politinės 
1 aplink\-bė< buvo gana nepalan- 

sąjungakios (visit kaimvnų 
prieš Mindaugą), jis pramatė to
limesniu Įvykiu eigą ir surado

■kra. jog krikščioniškosios' Va- 
karu kultūros vaisiai būtų Ne

žymiai anksčiau pasjekę< 
Ė

v Change the oil srvl 
f Iters every 3,000 !• 
3,000 miles to avoai 
westing geeolkw

fot GINTU, OVUNKh T BfUTr Of 
err 
VE 
0*7*
MWRTS

a>> latatonaš; /76-2WG, 
jtnajM »<«L; MiLS54i

Fioridi

a tos, inkstų ir Įlapmno 
takų' chirurgija.

25 CENTRAL AVĖ. 
Petersburg, Fla. 33710 
Cel (813) 321-4200

?dr>wtM perkwwrtynw 
til Įvatržę aMumy.

ANTANAS VILIMAS
j 376-1882 ar 376-59M

D4JO i£lMO4 VALANDOJ

StotierWOPA - 14W AM

Maręu+ttė'P*rk*»

V^ėja w_ A!4m« D>*w

159 So. Maplewood Art-

telef. 77fc-154i '

r Nuo 1914 metų
\kui * ' D f bDijatAJL SAV- 
1NGŠ aptarnauja taupymo ir 
iamų pasROlų reikaxoa vi^os 
aiūsų apylinkės, bėfojaiae 
Jums ui mums parodytą pa- 

e<4ukėjimą. Mes norėtum ru-

i Jums Daumngi n* ateityje

Sąskaitos apdraustos 
Iki $100,000.

2657 W. 69th STREET 
Chicago, IL 60629 

TM. 925-7400

1929 SO. HARLEM AVK. 
Bridgeview, IL 60455 

Tel. 598-9400

I
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

I

Tel. 927-1741 - J 742

I 
k

Telef. 476-2345Q^lJKOS KOFLYGOS
AIKŠTĖS Ab IO.MOBILIAMS PASTATYTI

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 52:: 0440

MODERNIŠKOS AIR-CON i»H luNED KOPLYČIOS

tėvas f i; s r nūs 
MABQUETTE l’!;N!®AL HOME

2533 W. 71 st Street
1410 So. 53th Ave., Cicero

Veri
D

šeštadieni ir sekmadienį nuo 2:00 vai- iki 9:00^ j

Ui. 60650
r

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ

I

Mond.. Decemer 14 — 16, 1985
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šešt- — Pirm

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinois
l el. 974-4410

iš Jos jo valktybėi pavojingos, bi
čiulystės ištraukti jai naudos, Sa-. 
yę vakarykšlio nriėšc ąpkrykšry- j 
tąs ir ikijęs karališką, kaiūrią. 
Mindaugas pirmasis Lietuvai nu

tvos valstybingumas. Bet' yra| rbde _k’eEą_ Į Vak-nį Europos kul
tūrą ir f lociniškąja, krikščiony
bę. Tai paliko gairė ateičiai.

‘ . i • , •

u Kėli Mfndąugo įpėdiniai XIV 
tautinė lietuku vedė derybas dėl- krikštai iš

. -tpriėmimo,-ir nė vienas
.oiigas ų^Tvojė rytui kr'ikščičnybės. Kap :-das iš visu yra vadinamas Old’

būtu galima apsisaugoti nuo pas Faithful, kurio išsiveržimai kai į 
tovios ordino agresijos. Lietu- :

?.iyti YeliGstcne parke, Wyc
rgo valstyjcje. Iš.-ivorždaina: 
žemės verdantis vanduo sinai

3s neturėjo j kiai garuoja ir ūžia. Smarkiau- į 'j

VANCE Is j

davusias ir savarankiškomis -ta-1 
rusins smulkias Lietuvos,t-ypae 
Aukštaitijos, kunigaikštijas jis 
apjungė vienoje valdžioje.’ Savo 
■'.Is'ybės plotą jis ne tik apsau-l 
gcr.o nuo .kaimynų užuc-mačių; 
(Livosojas ordinas. Volinijos^kuĮ 
i'igaikščiai). bet dar Įgijo rytu©-;

VINCENTAS KISLAITIS

Gyv. Chicagoje, Marquette Parko apylinkė

Mirė 1985 m. gruodžio 12 d., 11:50 vai. ryto

i

[H
Mirė 1985 m. gruodžio 12 d., 11:50 vai. ryto, su- . 

laukas 68 metų amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Virbalio« 
mieste. **•

1424 South
Cicero,

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:
JEAN VANCE ir GEORGE ŠOKINI

Aikštes automobiliams pastatyti

STEPONAS <
I ,A( KAWICZ

MIDLAND
FEDERAL

ANC LOn*< AB^OClMtON

U44 ARCH69 4Vt*yg 
<0632

CHICAGO. Il *06*1

Natų re s Remedy.
K Mute s Remedy

Rw«*4y and
tansdfenMi

Amerikoje išgyveno 36 metus.
Paliko nuliūdę: žmona Ona, pagal tėvus 

šauskaitė, sūnus fedvafrdas, duktė Aurelija, anūkas |3 
Aleksandras, r 
skaitė;
lijoje, Algirdas Idika su šeima; Lietuvoje, pusbro
lis Linas klika su šeima; švogeris Juozas Tarnas; 
švogerka — Natalija Radzvickas Ir Linda B. Ben- 
doraitis bei kiti giminės draugai ir pažįstami.

sesuo, Brazilijoje, Olimpija kisl?.u-£8| 
dėdė Vytautas čemarka; pusbrolis,

vak. kūnas bus pašarvotas Petkaus Marquette L* 
koplyčioje, 26:38 W. 71st St., Chicagoje-

PinYsadiertj, gruodžio 16 dienų 9:00 vai.
bils lydimas iš koplyčios j Šv. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus

* laidojamas Lietuvių Tautinėse kapinėse.
I Vi. i a. a. Vincento Kisląičio giminės, draugai f 
H ir pažįstami nuoširdžiai kviečiami dalyvauti la;do j 
“įtuvėse ir suteigti Jam paskutinį patarnavimą i 
$ iisveikihimą. b '. ' . > ;n.

Nuliūdę lieka; žmoną, sūnus, duktė, sesuo.
5 riminės.

i
1

Lai<l Jų Direktoriai

2424 West 69; ii Street — Tel. RE 7-1213

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois

Telefonas — 652-100
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JAV R. L. B nes Tarybos na
rių ir astevų metinis suvažiavi- 
r.’as šaukiamas š. m. gruodžio 
mėn. 21 d. — šeštadieni, 9 vai. 
ryto. Registracija — Lietuvių 
Tautiniuose Namuose. 6422 
South Kedzie Ave , Chicago, IJL

Suvažiavime bus peržvelgti nu 
veikti darbai ir nustatytos gaires

■ ateitis veikiat
Tarybos narių atstovų parei

ga suvažiavime dalyvauti. Be to, 
kviečiami ir svečiai ar tai butų 
R. L B-nės rainai ar prijaučian-

aLy^tf f uiui'K-ŠU'C- 
tini susirinkimą kuris į yks: 
-uol) ::iėn. 2r d 6: ‘G vad 
v’kare pu apiio^ 
So. Washtenaw Ave

Yra susidaręs svarbiu reikalų 
aptarimas. Bus pristatyta orga
nizacijos įstatu papildymo ir pa- Į 
keitimų priėmimas ir kiti organi 
zacros nariams rūpimi klausi
mai.

Taip pat atvyks garsus svečias, i 
lietuvius mėgstanti, buvusi ma- Į 
vore, Jane Byrne, pasveikinti 
mus su šventėm ir pašnekėti 
apie Čikagos didmiesčio judėji-i 
mą ir kita

Po susirinkimo — vaišes.
Juozas Skeivys

Po suvažiavimo 7.val vakaro 
toje pačioje salėje rengiamos 
Kūčios su iškilia menine prog
rama, kurią atliks Leonijija Na 
kutytė.

Be men’nės programos bus ir 
kitu įvairumų, kurie praturtins 
Kūčių nuotaiką.

Pašvęskime vieną dieną me
stuose mūsų R L. B-nės reiks-1 
lanis. Skaitlingai dalyvaukimej 
suvažiavime ir Kūčiuose.

Į Kūčių vakarienę vietas gaji- Į 
ma užsnkyii šiais tel.: 
737-0928; 778-5835. 434-4645.

— Dipl Teis.MARTJOMAS j 
ŠNAPŠTYS. žmena NIJOLE I 
dukrelės VYTE ir RŪTA sveiki- Į 
na visus ‘ Geros Valios” bičiulius, j 
kolegas teisininkus bei bendra
minčius. Jiems ir jų mylimie
siems linki Tyro Kalėdinio 
Džiaugsmo, gi Naujuose 1986-sei 
Metuose patirti Jų svajotos LAI-. 
MĖS.

Turku teroristas iš j3tlgnr1Joc 
tvyteo i Romą, jam buvo sums 

tas k.jnb iws sename Sv. Petro 
aikštes viešbutj'C. iš kinio ji- 
išėjo ir paleido keturias kulkas j 
popiežių Jora Paulių II-jį. sun
kiai jj sužeisdamas. Policijos 
agentas Pazienza suėmė Mah- 
i)i<»t ai Agu? nusikaltimo viete 
ie. ii tardė ir surašė pirmą pro
tokolą.

Pazienza išvyko i Ameriką 
geresnio gyvenimo ieškoti. Bet 
New Yorke jis buvo suimtas ir 
ir laikomas kalėjime. Prokuroras 
Martiela nori Pazienza apklau
sinėti. nes teismui reikalingos 
keliesi: smlkmer.os, kad nustaty
tų, kas tikrumoje davė ginklus 
ir pinigus Agcai, kad nužudytų 
popiežių Joną Paulių II-jį.

lybės vartoja terorą, bet jis pa
tai’? prie sintis, kol jos sutiks tar 
lis ir susi ars nevartoti teroro.

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS e VALDYMAS 

f NOTARIATAS • VERTIMAI.

HSŲ RCŠIŲ DRAUDIMO AGENTO!

BACEVIČIUS — BELL REALT1
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

UAL 1ITAT1 FOt SALI 
h ihitt Ztmt —

tKAL 1ST ATI KMt 1AJL3 
. .. Mamai, lam4 — PwtBVtaMf f

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAM 
IE tEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOOJIMA11.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

Tri. 847-774}

MARQUETTE PARKO LIETU
VIŲ NAMŲ SAV. 0RGA.NIZA- |

CMOS SUSIRINKIMAS 
j 

, M. P. L. N. S. Organizacijos
'valdyba kviečia narius ir svečius suimtą Mahmet ai Agca.

ITALAI APKLAUSINUJA
BUVUSĮ POLICININKĄ

NEW YORK. N. Y. — Italų 
teisėjas Hila; io Martiela atskrido 
{ New Yorką, kad galėtų ap
klausinėti buvusi italų policijos 
acenta Francisco Pazienza avieO v *-

r
i

linksmų Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų
linkiu visiems savo klientams, draugamsCOMPLETE AUTO SERVICE

STASYS DAPKUS, Savin.

AUTOMOBILIŲ TAISYMO DIRBTUVE

4542 So. Western Ave. CLiffside 4-2241
-- - - -, . T. *- . .

e ISM! .Begu. 1 £" ——----------- rr \

PATARIA PADĖTI SOVIETŲ 
PRIEŠAMS ' i 

LONnONAS, Ang. — Sekreto 
liūs George Shultz Briuselyje 
informavo užsienio miuisterius, 
antradieni atskrido Į Londoną, 
kad galėtų pasakyti kalbą britų 
pareigūnams apie prez. Reagano 
ir Gorbačiovo susitikimą ir su?
^įtarimus. , naininka Marco Vinirio Arevalo'2

Sekr. Shultz britams pareiškė, 
kad sovietų sistemos priešams!
reikia teikti visokeriopą paramą, 
kol jie sutiks tartis ir pavyks su-! 
sitarti taikos reikalais. Iki šio 
meto buve teikiama parama, a.* 
P anieči ams ir vietnam iečiams, 
bet dabar reikia tą paramą teikti 
ir Angolos kovotojams, kol ku^ 
biečiai issikraurtys iš į tu nesitikė’o tapti Guatemalos

1 prezidentu. — - ■
: Bet kai rinkiminė komisija i 
trečiadieni paskelbė kad jis lai
mėjo rinkimus ir kai du genero

lai atvyko Į jo namus ir pasvei-: 
j kino ii, nau’ą krašte prezidentą, : 
j prižadėdami, jam ištikimybę, tai 
. jis netikėjo . laimėjimu. Jo di- 
j džiausiąs rūpestis yra taip su- j 
, tvarkvti sienas, kad • kubiečiai į 
nenaudotų Guatemalos teritori-

.! ios nulti -Salvadora.- Jis nrivalės 
I snstinrinti Guatemalos sienas.
i - • - - • t ■ '
Į :----------- ;-----i • , . . ...... - •

; PAVERGTOJE TEVYNtJE i

atsiskaitymo forma patogi irnau 
dingą ne tik žmogui, bet valsty
bei. Aš senioi esu pasirinkęs tokį 
algos gavimo būdą. Taip da»*o 
dauguma mūsų Vilniaus inži- 
nierinio statybos instituto dar
buotojai.

“Tačiau būnaapmaudų, kai ge
ram sumanymui kejią pašto a 

rugsėjo 
dieną iš darbovietės j Vilniaus 

i išrinktu Guatemalos prezidentu. I centrinę taupomąją kasą 
j Teisininkas Cereco Arevalo vi- i vesto atlyginimo negalėjau atsi • 
i są savo gyveriimą vedė kovą, už i imti ir po savaitės, rugsėjo 
; demokratinę santvarką Gunte-i dieną. Man aiškino, kad apara-

MARKO CERECO — GUATE
MALANS PREZIDENTAS

GUATEMALA, Sostinė. — Du ;
Guatemalos karo vadai atvyko 
pas sekmadienio rinkimus lai-! 
irnėjusi Demokratų partijos pir- į dirbtinės kliūtys, štai

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE-’ 

ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

e 9 butu mūrinis. Labai geros pajamos, 
per- i Dilelis butas savininkui. Geras inves- 

’ tavimas. .. V- - :
9 3 butų mūrinis su garažu. Pelningas 

' pirkinys.

maloje, bet paskutiniais 15 metų ; sugedę. Kada juos sutaisys, Didelis, gražiai įrengtas bungalow.
. j kraštą va<dė kariai. Cerezo da- dieną taip ir nesužinojau 

Ivvavo rinkimuose, sakė kajbas. 
aiškino žmonėms demokratijos 
principus, bet ils sulaukęs 83 me-

Sekr, Shultz pareiškė, kad ge- i 
riausia būtu susitarti, bet jeigu j 
susitarimas neįmanomas, tai ta
da reikia tartis, kol pavyks susi
barti ir atstatyti taiką.;

Shultzas žino, kad kelios vals-

— Texaco buvo susitarus pri- j 
I jugti Penazoij bendrove, bet už | 
i ’ v (

pusmečio nutraukė sutarti. Už 
į sutarties sulaužymą turi mokėti 

10,5 bilijonų.

— Apeliacijos teismas patvir- i 
tino teisėjo nutarimą, liepintį; 
Texaci bendrovei susitarti su 1 
Pennnzoil bendrovei $10,5 bili-1 
jonų už padarytus nuostolius. I

KAIP SUDALOMI 
TESTAMENTAI

ŠIMAITIS REALTY
INSURANCE — INCOME TAX

2951 W_ G3rd St

GOVERNMENT HOMES 
from $1 (U repair).

Also delinquent tax property.
Call 1-805 - 687-6000 /.

Ext. GH. 9617. ■ , _ . 
for information.

dėmesio
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $126 pusmečiui automobilio 
liability draudimas pensininkais' 

Kreiptis: A. LAURAITIS 
445] S. Ashland Ave^

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

Dengiame ir taisome visaį^rO^ I 
šiy Stogus. Už darbą 
tuo jame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIE
6557 S. Tqlman Avenue' 

Chicago, IL 606291Į J

434-9655 ar 737-lFLg
K

s

-f

LIETUVIS DAŽYTOJ A£ 

Dažo namus iš lauko 

Darbas garantuotai.

4612 S. Paulina St 
(Town of Lake)

. -T'" ir -iš vidaus..

Skambinti YA 7-9107

1

a-p-

1
1

LINKSMŲ KALĖDŲ' ŠVENČIŲ
IR

LAIMINGŲ BEI SĖKMINGŲ
: 1986 METŲ

• linkime meškeriotojams - medžiotojams ir
;, visiems lietuviams

CHICAGOS LIETUVIŲ MEDŽIOTOJŲ 
-ŽUVAUTOJE KLUBO VALDYBA 

IR NARIAI

SIŲSKITE PI^iGU^

1 RUBLIS 
,■ 8L85y 

(įskaitant perlaidą ir 
draudą)

Mažiausioji perlaida- 30 rub
lių. Persiuntimas paremtas da
bartinė tarptautine pinigų 
keitimo suma; įskaitant, visus 
mokesčius ir pakaitas, kurios 
Įvyks prieš pinigų ’įteikimą. 
Oficialus persiuntimas.

Visi mokesčiai pilnai garan
tuoti. Jūs gausite pakvitavi
mą. Jis teisėtas ir apdraustas.

GRAMERCY
Shipping, Inc.

711 Broad St.
Newark, N. J. 07102

Est. 1947

Tuo reikalu Jums gali dane 
išdėti teisininkr Prano ŠULO 
paruošta ir teigėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta “Sūduvos”

Gražus geram stcvv, 
muro 3 butų namas — 
gatvės nuo Marquette 
Geros pajamos. Būtinai 
pamatyti.

Skambinti 778-1796.

geltono 
skersai 
Parko.
reikia

Notary Public 
INCOME TAX SERVICE 

4259 S. Maplewood, T»l. 254-7458 I
B

Taip pat daromi vertiniai, gitrdnį | 
'skvi^timaL pydomi pilietybės pn- j 

šymai ir kitokie blankai -

Ar aparatas kaltas?. '
‘‘Tiesoje’’ V. Būda skundėsi^formomis, ’

Propaguojama darbo i^inWU Knyga su formomis gauna- 
kestį mokėti:ne . gry^^, p. rėr'| tna Naujienų administracijoje.

išleista . knyga su legališkomis 
' " L '

REPAIRS — IN GENERAL 
Įvairūs Taisymai

I

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO."' 
ffi. DŽIOVINIMO MAŠINAS t

BEI KROSNIS. ‘
H e 4 m a n Dėčky,« 

Tel.585-6624

" J v
■.-X

1

i

HELP WANTED
Reikia Darbininko ir Darbininkių

- JAALE-FEMALP

Gcametis patyrimas — sąžiningraa darbas
Jei ruoiiatė* keliauti — kreipkitės J Lietuviti Įstaigą.:

American Travel Service Bureau
8727. S. 5Vest<<rn Chicago. EB- 60643

Ų: Y-- ' Telėf. 312, 23R-»787
* r»*TDotatM»a p*tani4TiEi«j užsakant lėktuvų, traukiaių. IxItti kelte- 
(eraiset), viešbučiu ir automobilių nuomavimo rez<erv&cjLii>a, ^arauvcia

ne kelionių draudimui; Organizuojame kelione* i iJetu^a G- 
Sudarome iškvietimus giminiu apsilankymui Amerikoj* b- teiki ome infer- 
tiacųav 'nsaie teiioniu reikalais.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvą u. etterruon rietis
4 >nkito — orieš 45-60 dieni*

GOVERNMENT JOBS.
SI 6,040 — $59,230/year.
Now Hiring. Your Area.

Call 1-805 - 687-6000
Ext R- 9617

For current federal list

J Advokato Ų
GINTARAS P. ČEPŽNA8

■ < -- y ' - - V J •• -Y

Dirbo Yilaritiot: Kisdien; EOt.’
9 vaL ryto/Ud 6 yaL vakira ? 

SeŠUi; nuo;r. Iki 12 TiL4Lb 
■ ' lt ptffejį susitariau- 15

TeLY776-5162
f«4B Wwt 63rd Street

RENTING IN GENERAL
Nu oro oi

Naujienoms reikalingas raidžių rinkėjas. Puikios 
darbo sąlygos, geras atlyginimas ir trumpos valandos. 
Pasiteirauti galite telefonu 421-6100 arba darbo valau- apartment. $150 monthly, 
domis užvažiuoti j 1739 S.Halsted St., Chicago, Ill. 60608 Call 247- 6309.

Gražus, švarus 5 kambarių bu
tas suaugusiai šeiniai. Skambinti 
523-8262.

Senior lady will share house 
Į with elderly lady or man. Own

>4?

SERVING CHICAGOLAND SINCE .

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILL. 60608
Peter Kazanauskaa, Pres. Tel.: 847-7747

*5=wes

PASSBOOK us for 
financing.

AT OUt LOW IATB Miko šileikio apsakyiUŲ knyga 
^Liucija” jau atspausdinta.

Autorius pavaizduoja lietuviu 
gyvenimą nuo XX Šimtmečio 
oradži./s iki II Pasaulinio kare. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

kymai. 184 psl Kaina £5.
(raunama “Naujienose” ii pas 
autnnų: (1729 So Campbel)

Ave., Chicago, IL 60629.

advokatų draugija
V. BYLAITIS

R V. BRIZGYS
Darbo valandos:

Nuo 9 ryto iki 5 vai. popiet
Šeštadieniais pagal jusitariną

WO6 S. Kadzlc Ava.
Chicago, III. 6062$

TeL: 778-8000

JOHN GTBAITIS
Advokatų įstaiga

6247 S. Kedzie Ava.
(3120) 776-8700

Triaminic® Syrup 
Triaminicin® Tablets 

or 
Triaminic-12® Tablets 

For Allergy Relief 
that’s nothing to 

sneeze at.

C 1^85 Dorsey Laboratories, Dtvhion of 
Sandoz, f ne , Lincoln, Nebra<H 6RV1L

šešt. — Pirm., Sat. — Mond., Decemer 14 — 16. 1985 * -


