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CAPP CANAVERAL, Fla. - 
Viskas buvo paruošta, kad -ket 
virtadienio rytą pakiltų erdvė 
] ai vi s'•‘Columbia”, bet paskuti 
uę minutę viena valvulė užsikir
to ir atsisakė kelti erdvėlaivį.

Valvutė vėikė dviejų skriejimų metu, o ketvirtadienio 
rvte užsikirto .b .
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sisakė padėt: erdvėlaivį iškelti.
■ • Viskam buvo paruošta, kad er
dvėlaivis pakiltu už 14 sekun
džių.. Jau .buvo uždegti degalai 
pečiui ir aplinkui pradėjo kilti 
garai. Tebeliko 14 sekundžių, 
kad ‘erdvėlaivis- pradėtu judėti, 
bet už JO sekundžių-visi pečiai 
buvo išjungti.-

Penktadienį, aukso .uncija kai
navo — $324.

Saulė trka 7:14 leidži 
4:23.

Sau

Pirm.. Sat- — Mond., December 21

Gntpdžič 21 
v. Tomas Ugi

Visi 7 astronautai buvo suli
pę ir pasiruošę pakilti. Radijo sto 
tys buvo paruoštos, kad galėtų 
pranešti astronautų" -kalėdinius 
sveikinimus,i o d abar paaiškėjo, 
kad reikės išimti sugedusią yal- 
vulę ir įdėti kitą. Tai ne toks 
lengvas dalykas. Oficialus pra- 
nešitnias sako., kad visąs reika
las atidėta* kitiems metams, bęt 
tas atidėjimas tęsis tiktai porą 
savaičių Šių metų liko tiktai ke
lios dienos, o erdvėlaivis pakils 
ateinančių metų sausio 4 dieną.

VALVULĖ VEIKĖ PER DU 
SKRIEJIMUS

— Vakar iš’ Cape Ca-nav 
Vckictij-'i esantieji Ameriko 
riai paleido į'Atlantą pinna- 
ketas. Jie nori pramokti jus 
leisti iš Vokietijos.

Antanas Valukas prieš pusmeti teisėjams ir advoka
tams priminė, kad negalima kyšių imti, o dabar! kviečia 
pasiaiškinti.

Lietuvos Diplomatinės Tarnybos ir L’etuvos Pasiun
tinybės Vaširg'-onė vardu, nuuosird/iai sveikinu visus 
lietuvius šv Kalėdų ir Naujųjų 1986 Metų p"oga.

Labai dlkoju spaudai, radijo valandėlėms, 
niams, visoms organizacijoms ir visiems geros 
tautiečiams už ryžtingą veiklą Lietuvos laisvės 
lais bei pavergtų lietuvių teisių gynimu ir už palankią 
atodairą Lietuvos Diplomatinės ir Konsularinės Tarny
bos atžvilgiu. - .

Linkiu, kad 1986 metai būtų visiems sėkmingi as
meniškai ir Lietuvos laisvės veikloje.
1985. XII- 12 d.

Sekretorius manė, kad žurna
listai jį klausinės apie, ilgą jo ke 
Įionę. bet jie paklausė, ką ji; 
mano apie prez. R nagane pasira 
šytą įstatymą apklausinėti Vai* 
lybės departamento tarnautoju*

Pradžioje astronautai buvo ne
patenkinti, bet vėliau nutarė 
šventes praleisti Floridoj ir pa
bendrauti su vietos žmonėmis-

Šiuo erdvėlaiviu turėjo pakil
ti Bijl Nelson Floridos atstovas, 
laukęs pri lėktuvnešio nuo tre
čiadienio, bet jis nenusiminė.

Turėjo pakilti dr, Čang - Diaz. 
Tai pirmas ispanų kilmės, kosto- 
rikietis fizikas, kuris turėjo erd
vėje prižiūrėti naujai , daromus 
bandymus su garais.

spūdį, kad 
melstis 
kokius

Dr- Sta-ys A. Bačkis su žmona

New Ycrke. ji išlaikė visu* rei- 
kaliijguš kvotimus, gavo teisę 
advokatauti;,ir j padavė prašymą 
įstoti ,f advokatų draugiją. Dat.- 
gųųia advokatu nieko prieš: jos 
p'riėniėmąj-n^sm'ėįo, bet atsirad. > 
kitf,' krfįe'--pasipriešino. Ame. - 
koję daug kds galima, bet i.t -vri- 
kaš/'Yra‘niujtntyt.os ribo*. ♦

NEW YORK, N. Y. — Savo 
laiku visoje Amerikoje pagarsė
jo Chicago* universitetą baigu
si ir Chicągoje riaušes suorgani
zavusi Bernardine Dora. Tuo 
metu ji vadovavo Weather Un
derground grupei, sakė kalbas 
juodžiams, liepė daužyti krau
tuvių langus, vandentekic vamz
džius. Buvęs meras Dąley įsake 
policiai suvaldyti maištininkas, 
įvesti tvarką. Daugelį triukšma
dariu suėmė ir nuteisė, bet Dor- 
naitei pavyko pasislėpti- Ji susi
dėjo su vienu turtingo biznie
riaus sūdomi, susilaukę vaikų ir 
nutarė vesti ir legaliai gyventi. 
Slapstytis jai nusibodo. .——-

— Marco V- Cerezo nu;į 
trinkta- GvatcmaJo.- prezidn 
buvo Baltuose Rūmuose. V 
prez. Gco’ge Bush pasitiko 
vykusį svečią ir nuvedė ■ 
orez. Rcastana.

teisėjai advokatai, patraukti teisman už kyšių 
ėmimą, biznierių lupikavimą

vardo, bet tai nereiškia, kad lie 
tuviai advokatai nepasirodys 
kančiame teisman patrauklų *ą 
rašė. Teko patirti, kad prokv.rr 
lūra ir juo.-, klausinėja.

Atidžiai sekame šią bylą ir in 
formuosime skaitytojus apie te 
limesne šios bylos eigą.

Iš Bi'ooklyno Frances? laidotu 
viu namu Casteliano karstas bu
vo nuvežtas tiesiai į Long Island 
kapine- ir palaidota*. Kunigas 
dalyvavo laidotuvėse, žemėn lei- 
dči.-.mą karstą pašventino, bet 

neįleisti.
Pasirodo kad šią savaitę:buvo 

apkaltinti'Ir patraukti tei-man 
Castriimc draugai, lupikavę pi
nigus iš visos eilės New Yorko 
biznierių. Apkaltintųjų tarpe yrą 
ir laidotuvių direktoriaus Fran- 
cese sūnus, tvarkęs ('..oteliam.) 
laidotuvių reikalus.

- 30 metų valdė karina,. J e 
ekiejo Gvatemaloj gyvena
mąją palįkonis Kariai persa
li šiulentus ir profesorių s 
tįsiu. - rėiknjauti pagrindinių 
ų it demokratinės laisvės ri 

sirms piliečiams.

WASHINGTON, D. — Sek 
reto: itis Geoge Shultz grižes -iš 
Rumunijos. Jugoslavijos, Veng
rijos ii- Rytų Vokietijos, sukvietė 
Washingtons žurnalistus, kad 
salėtu papasakoti kelionės įspū
džius.

The First and Creatert \
Tjthuašįan DnUy &i America 
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f NEW'-Y ORK, N; Y. — New 
"Yorko kardinolas O'.Connor ket- 
Įvirtadiėhi uždraudė .praeitą pir
madienį našautą mafijos vadą 
Castepno ir jo asmeninį sargą 
palaidoti bažnyčios apeigomis- Iki 
šiol tekiais atsitikimai- nušautąjį bažnyčion nutar 
palaidodavo su visomis bažnytr, 
nėmis cerempnijcmis ir nieką, 
nieko nesakydavo, bet ketvirta
dieni kun. Petras Finn, arkidio- 
cezijos sekretorius, pareiškė, kad 
nušautojo lavonas nebus įleidžia
mas i bažnvčia.

šis ahsakvmas sukėlė daug 
kalbu Paaiškėjo, kad preziden
tas nesiruošė jo klausinėti, be: 
reikia apklausinėti grupe- žina- 
uių, kurie gauna jauti ia< valsty
bės žinias ir jas praneša prie
šams, kaip atsitiko «u Izraeliu 
ir ke]ia:? amerikiečiai*. C1A di
rektorius Casv mano, kad kai ktl- 
i iuos reikia apklausinėti.

pasitrauk 
■gu metai liepė. Daba 
. kad prokuroras parei 
ąžinti valdžiai visas tu 
raupas, kurias besipilti 
• pajėgė padėti. 
Valukas r<-kelbė visu

Gruodžio 22 — šv. Pranciška 
šy. Zenonas. Dobile, Gedvida*

Gruodž’o 23 — šv. Jonas, Šv 
Viktorija. Velburtas. žibutė.

— Jeigu mane kas pradės 
klausinėti ir pasakys, kad aš tu
riu sėsti prie poligrafo, tai aš ne
sėsiu ir nieko nepasakosiu. Aš 
atsistatydinsiu tuojau. Aš neno
riu tarnauti vvriav.sybėįe jei ma 
nim nepasitiki.

Arcbidiocesijos vadovybė, ap
svarsčiusi susidariusia būklę, ne
nori, kad susidarytų įspūdis, 
apie bažnyčios ar tikinčiųjų ry
šys s" C; steliano. Ne visi bažny
čion atėjusieji tikintieji pažino 
Casteliano ir teisman traukia
mus jo bendradarbius-

Jie rali susidaryt 
bažnyčia* vadovybė ar 
atėję tikintieji turė n 
santvki’is su žmonėmis, 
vusitis pinigu* iš New 
biznierių.

Kardinolo O’Connor sprendi
mas neįleisti i bažnyčią Castelia
no ka-sto pu aidėjo per vi*ą Ame 
:iką. IJ<alt i*tas gandas, kad šios

rūšies nusikaltėliai iąško globos 
bažnyčioje, neprigis, nes bažny
čios vadovybė tokio’ dalyko ne 
nori. 7 _ : .... . T-- •

CHICAGO, ILL. — Antanas 
Valukas, federalinės valdžie>j 
prokurorą* patraukė teisman 22 
kyšius ėmusius teisėjus, suktus] 
advokatus, kreivus politikus bei 
policininkus.

Praeitą pavasarį susirinku
siems Chicagos teisėjams advo- 
kutams ir teismo tarnautojams! 
naujai paskirta* prokuroras pa-l 
sakė, kad federalinė valdžia žino 
apie teisėjų kyšių ėmimą, bylų 
nukreipimą kreiva kryptimi, ad
vokatų tai pininkas tarp teisėja 
ir nusikaltėlio, kyšiu ėmimą ir 
dalyba su teisėjais, bylų atidėlio
jimu* ir kitus nedorius elgesius. 
Teilsėjai manė, kad prokuratūra 
nežino, apie jų kyšius, kad vis
kas yra didelėje paslaptyje, bet 
prokuratūrai ta paslaptis buvo 
žinoma.

Labiausiai nustebo teisėjas 
Ravmand Sodrai, kuris karalia- 
vo 1340 So. Michigan Avenue 
esamame lengvo pasipinigavimo 
teisme. Jis žinojo viskį ka* vy-* 
ko jo teisme, jtm buvo žinomi 
Chjčagos azartinių lošimų .orga
nizatoriai, bet jis nemanė, kad 
yra kiti iminės, kurie tuos pa
čius dalykus žinojo, j. Jie žinojo, 

•kad ir pjfts gražiai"j'nua.ugęš, ne
didelę juodą barzdelę nešiojąs ir 
žilstantį plauką pridęngti noris 
teisėas- taip pat uorėj o-rizikuoti 
kaip Chicagos pasipinigautojai.

Praeitą trečiadieiti ’ .gavo įsa
kymą tuojau vyktį r fėderalim 
teismą ir pa-iaiškrnfį j valstybės 
mokesčiu reikalu- Prokuratūra 
žino, kad ji* gavę* stambia- su 
mas pinigu už kuriuos neatsily
gino valstybės iždui. Blogiau.-ia, 
kad ir jis žinojo apię.gautus pi
nigus.

Dar labinu nustebęs buvo bu
vęs teisėja- John F. Reynold. 
Jam ko gero, atrodo, kad turimo 
pinigo užteks ištaikingai senat
vės sulaukti, tai p;
pirma ne 
paaiškėjo 
kalavo gr 
i imas snr 
gaudama:

Prck 
te ė u .r advokatu varnus. ?,ia 
L m u, kad jų tarpe nėra nė vie
no tei.'ėri ar lietuvio adxokat
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CHICAGOS ST. ANTHONY LIGONINĖ PASKELBĖ
meliic ake Ligoniams šia programa

ių naują Medicare program-ji

< u,. »i. AlitSiiG ligoninė 
put j us ijitkaUa HC-

^uuių! Įminima hgoni-

v lenam 65 metų amžiau* ar vy- 
iešmam, turinčiam Medicare
-tu A <k B pltous.

šv. Antano ligoninė paskelbė 
klausimus ir atsakymus, kaip 
veikia ta nauja aptlrauda. Čia ją 
ir spausiliname:

KL. Jei aš turiu savo kerte
lę, tai reiškia,, kad aš neturėsiu 
mokėti ligoninės sąskaitosi?

ATS! Taip, GoldenCare-PLCŠ 
priima ligoninėn gulintį ar atei-j
nantį pacientę ir gydo 150 die- da, kad padėtų apmokėti Jūsų 
nų (kiek įstatymas numato) ir gydytojo sąskaitą. .
Jūs si "ko nemokate. i KL. Kodėl šv. Antano ligoninėj

KL. Kokius patarnavimus at- į yra vadinamas G-olden-Care -j-’ 
lika Šv. Antano ligoninė? apdi^auda? <

ATS. Abu A ir B' patarnavi- ATS. Čia norima padėti, gaui

mus.
KL. Koki patarnavimas atlie

kamas pagal čia skelbiaok. 
pnogremt?

ATS. Jūs išnaudojote Vadini 
mą visą Medicare viso gyveni
mo rezervo dienas it Medicare 
daugiau nemoka ir Jūs tada at- 
sakot už vsas išlaidas^tasda Geli 
dcnCarePLUS pert arėjas Jani- 
kreiptis dėl papildinų beneti-įk 
praneš ape beneftų ir dėl jų 
gavinto; gal Jūs turite teisę j. 
Medicaie naujus benefitus. .

KL. Jei aš turiu minėtą Gdl- 
denCare—j- aivtraudą; ar aš 
įuriu turėti vsdinainą Supple^ 
meni apdraudę ? . . j

ATS. Taipp Jums reikalinga 
vadihajna Supplement apdra'u-

Brighton Parko Lietuvių Namų Savininkų Sąjun- 
juiiga suruošė 24 metų sukakties balių lapkričio 30-tą 
dienąj Baliaus metu buvo Įteikta 1985 metų įžymaus 
Tarnybos Premijos ,1985 Distinguished Service Awards) 
penkiems kandidatams, kurie pasižymėjo visuomenės 
tarnyboje-

Fotografijoje: 12 Ward Demokratų Committeeman 
Robert S. Malaro; Programos komiteto pirmininkas 
Jųoazs Kulys; Čikagos Miesto Tarybos Finansinio Ko
miteto pirmininkas Aldermanas Edward M- Burke, ku
ris gavo “Man of the Year” premiją; Brighton Parko 
Lietuvių Namų Savininkų Sąjungos vykdomosios val
dybos narė Rita Darienė.

ti kyal.fįkuutę papildomą ap--, 
diaiAlę kiekvienam ligoniui. .

Nėrii tekia apdraudę gauti, 
dlfi prašyti iš jų aplikaciją.

. Pr. kabins

Juzė Daužvardienė
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Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga sveikina Nau- j 
jienų redakciją, administfaeijąt rinkėjūs ir spaustu- g 
viriihkus, ir linki visiems ištvermės vesti kovą, kol | 
Lietuva bus laisva, nepriklausoma ir demokratinė- - g

SPAUDOS KLUBO VALDYBOS VARDU gSPAUDOS KLUBO VALDYBOS VARDU
Antanas Marma — pirmininkas
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IRENA ir STASYS PRANSKEVIČIAI
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SVEIKINAME SU ŠV. KALĖDOMIS ir 

NAUAIS 1986 METAIS 

gimines, draugus, pažįstamus bei bendraminčius.

kad įmonė: 
egzami- 
■be to

DARBDAVIAI IR DARBO ! 
Unijos PASISAKO PRIEŠ

FĖD. ĮSTATYMU LEIRėJUS
‘Tlie Wafl Šrt. Jumal0 U.

29.85 w. fsšd,- kad Kongresas 
Washingtone planuoja šiame 
ki'a^tė Sveikatos apsaii-' 
gos planą. Darbininkija (uni
jos) ir įmonių, admlnislračijo^ 
suėję ąkis į akį, stebi federa- 
iinę rolę -darboviet-ėse, kad 
pastaroji Kongrese nori įnešti 
Dėdės Šamo tarP darbininkų t 
ir boso (Snonėj) savo vaidme
nį, ypsč dėl medLalinės ap
saugos.

Vienas bilius, vad. Child care 
planas, numato,
stiniokėtų išlaidas už 
raciją ir įmunzaciję;
įmonę reikią priversti apmokė
ti už sveikatos apsaugą ir gy
dymą 'vėžiiF ir už iligau besite-i 
siančlę vadeų j.’ paauglių ligą. }

Kitas bilhis numato, kad Į 
darbdavys ’ apmokėtų brangų. 
gĄ-dymą katastrofinės ligos.

-De.nbdąriaj .ir unijos nemėg
stą tdkių bitių, r,'.s tiksi, kad 
teki benofitai neįgyvendinami 
Tokį ,parpiškiina padaiė Dah 
F1.1L4 ‘‘OfĮgitaiT’ i'eikmun.ų 
stovai Ir teikiai nuomonei 
tarė AFL-CIO delegatas

, ren Jgnani.'
Dėl“ teikiu fNleralinės

tižios ir slatymdavėjų planų j 
1 įgyvendinimo pasisako apdrau 

dos firmos, nes bjosi. kad sU- 
mažen a’rdrątidų biznis.

Gj’dytcjų p^'iūra kurių be- 
nefPus ši valdžcs — legisktū-

at- 
pri- 
Ka-

val-

Linksmų Kalėdą ir laimingų Naujų Metų
VISIEMS DRAUGAMS, PRIETELIAMS 
IR VISIEMS CHICAGOS LIETUVIAMS

LINKI

. POVILAS ir SALLY RIDIKAI .
3354 So. H a Is ted St, Chicago. III. 60(J08 , TeL YA

res iniciatj va gali būti palies-, panašus įstatymas buvo priim
ta; jų fėdiE.acija teigia, kad m 
žiau preventyvinės sveikatos j 
globa (qa/e) paliestų jaunus! Peukmeni ano, 
žmones ir nepaliestų atskirų; 
valstijų ncolatkiių šaltinių.

Nuoširdūs Šv. Kalėdų sveikinimai ir geriausi Nau
jų Metų linkėjimai broliams — sesėms lietuviams. .Nau
juose Metuose linkiu jums laimės, sveikatos ir sėkmės.

Mūsų ir visų geros valios lietuvių linkėjimai ir 
troškimai — kad Naujieji Metai atneštų šviesesnių vil
čių pavergtos Lietuvos išlaisvinimui.

Baigiasi 1985 metai. Baigiasi. maftb koiisuliarinė 
tarnyba. Man buvo garbė ir malonumas tarnauti Lietu
vai ir lietuviams per daugiau 14 metų.. Dėkoju ^veiks
niams,, organizacijoms, spaudai, radijo valandėlėms ir 
geriesiems tautiečiams už bendradarbiavimą, ųž taiką, 
paramą, už mano pareigų vykdymo palengvinimą.

Reiškiu ypatingą padėką mielajai talkininkei; bu-

jau du

I tas, bet buvo vetuotas respub
likonų gubernatoriaus George 

kuris teigiu čiui (iiuo 1937 metų) konsulato tarnautojui Lionginui 
kad valstijoje smnažėsiąs biz- Lavanauskui už jų pasiaukojimą, meilę ir neįkainuoja- 

! nis. Dabar tokio biliaus remė- 
kairtu Califomijoje jai paramos ieško Washingto-

į vusiai vicekonsulei Marijai Krauchumenei, ir ilgame-

JONAS RŪTENIS

Tu neverk, motulė, kad prie kūčių stalo 
Viena kėdė šiemet jau stovi tuščia, 
Kad nelauš iš rankos tau baltos plokštelės 
Tas, kurs pernai laužė su tavim slapčia.

Mano vieton šiemet padėk eglės šaką 
Lietuvos eglyno, kuris globė mus, 
Ir sūnaus artumas atgaivins namus.

mąi vertingą talką konsulatui ir man.
Pasitraukiu iš pareigų ramia širdimi, nes’ žlnau, 

kad Čikagos generalinio konsulato tęstinumas ; užtik
rintas. Sveikinu savo Įpėdinį, naujai paskirtą genera
linį konsulą p- Vaclovą Kleizą. Linkiu jam sėkmės, ne
lengvose pareigose.

i■ Juzė Daužvardienė, 
Lietuvos Generalinė Konsule

Pr. šulas
i Georgia, Įdubo, *I..dr ■ Iowa
■ Xlew Jersey, New š.'.aiC.o Ohio, 
j South Carolina, S... t . .Tmta,

KL. pasakykite kuriose šio 
krašto valstijose veikia Medi
caid apdrauda? Ig. M.

ATS. Medicaid pograma pa
dengia tų žmonių medi cinišką 
aprūpinimą, kurie turi teisę j 
vad. Aid to Families su Išlaiko
mais Vaikais (Dependent Cliild

Aprūpini- 
Securilyj

Tai nėra tik sentimentas. Tai šauksmas! 
Tai begalinis šauksmas viso pasaulio erdvėje; 
teisybės, ramybės ir geros valios!

Skaudu, kai moderniško ji pasaulio struktūra, 
kuria naujas ir naujas tautas ir valstybes, o 
tautai, kuri senes lė nei dabartiniai naujų tautų ren) ir į Papildoma 

mą (Supplemental 
paj-artias, būtent:

Alabama, Alaska, 
Colorado, Delaware,

kūrėjai, kalbą meniškumo vardu, puoselėja! 
laisvės, lygybės ir drauge apsisprendimo princi
pus —neleidžia nei žodžiu ištarti, net savo bylos 
svarstymui pateikti.

Bet lietuvis, būdamas nemarus, o mes šain- 
dien turime tokiais būti ir amžinai išlikti,’

Z/

guodžiasi:

Neliūdėk, motule, mes tėvų šalelei 
Laisvės ryto aušrų, skelbiam ir iš Čia, 
Tik uždėk žvakę tu prie Kūčių stalo, 
Kad vieta manoji nebūtų tuščia...

BRIGHTON ETHNIC SENIOR SERVICES 
a delegate aqency of the City of Chicago

4040 Archer Avenue • Chicago, IL 60632 
Telephone 376-6565

__ IR
Laimingu tAuiiįJn

Texas ir Wyoming.
P. S. Su * a_žy:..ii. 

nenaudoja vad. S Si 
dėl amžiatis, n <?. rm 
šaltiniams kad n v. t - 
ability), pajamų vi 
Medicatdc apdraud i. 
tos vai lij o naru’.o. ?. .

-■ y.lūijos 
si.'....vidų 

(ais- 
.y.ų ..ūse i 
co.ne) ir 
v .c.o,e to, 

.-čą
stahdiardus. krais p , r s į i yra 
griežtesni.

. — Meras Hare ; V .. 'j. - 
pataria sumažr.ti rauje b b-k>-Arizona, 

Florida, tekos vedėjo algą, 
Mississippi, aMissuri, Nevada, labai jau didelė alga.

Dr. Saulius šimoliūnas 
dirbusius kultūrininkus 

tojus šaltų Naujų Metų proga ir žada parašyti apie 
planuotą ir atliktą tremtinių kultūrinį darbą. '

organizavęs Detroito 
sveikina Naujienų skaity-

šešt- — Pirm.. Sat — Mond.. December 21 Ž3. 1985



J. Kairys «

1945 M. J VtTA, 1985 M. ŽENEVA IR KAS TOLIAU?

šio kelias dienas ištrėmė iš Lie- 
tu vos virs trisdešimt ketu: ų 

dau- tūkstančių mūsų tautiečių, vą į, 
moterų ir net vaiku į imper. s 
tclimas sritis šalčiui, badui, si 
kiems darbams ir kitokiam ki - 
kiiikmvt'bukankininLiii;.miiči . 
Tai bene bus piimas atvejis žr. > 
ui cs istorijoje, kada pavergėj- . 
ramios, už save daug kultūri: - 
gesnės ir jam nieko blogo nep - 
darusics pairtos vienu kirčiu, 
taip plačia apimtimi ir didžiau
siu žvėriškumu pradėjo jes nai
kinimą. Todėl lietuvių nutylėji-

(Tęsinys)

Už visus minėuis bene 
g ausiai išgarsino Kremlių štng-l 
ikonų vvskup.as iš Jchanisbnrgc 
jei Nobelio taikės premijos ga- 

v š as D. T u hr Pagal spaudą, vie 
u proga Šv. Pauliaus katedroje, ■ 
endone. įis yra pasakęs, jog i u-, 
ms atėjus į pietų Afriką juo-! 
ji pasveikintų juos kaip iš- 

.isvintejus. Jo tokį pareiškimą 
remlius greičiausiai turėjo pa
kyli perlu savo pi up* gandai 

.' vien ąc.o vyskupo gyvenimo
što reikaluose, bet ir prieš Imą apie tai tektų laikyti ne virn 

.svucsius bendrai, gi Nobelio Jėpimu 20 a. didžiausiu tarptau- 
; emijo.' skyrėjams reikėtų vien tinių nusikahėlių. bet karti- n 

u.donuoti dėl tokio parinkimo, j sikaltiniu ir prieš savo taut:
ip ten bebūtų, bet' ir šis vys

kupas, c ypač kaip Nobelio :p re- 
riijO'. gavėjas, vis dėlto turėtų 
an žinoti, jog bolševikinės Ru

sijos kolonialinę imperiją vaidam
Kremlius žvėriškiausiais bū- 

ibis ir priemenėmis tiek m>kan- 
k no. numarino ir išžudė iš pa
vargtųjų nertisų bei tą pati te-i 
bedaro dar ir dabar ir pirmiau-: 
s:a vien už jų pastangas atgauti' 
■ .ištarojo išplėštą joms valstybi
nę nepriklausomybę bei visų ki- 
■į laisvių, už pastangas išsaugoti i 

s vo religija, kalbą, kultūrą bei' 
1 itas tautinės apreiškas, tai pie
tų Afrikos juodukų išgyvenimą, 
i ūtų galima laikyti vandens la | 
š i jūroje. Be to, į Afriką atėję j 
• įsai irgi atsineštu i ten bei įves-i 
(Utenai ii pas save veikiančią 
tironiją. ;

Greičiausiai Kremlius yra pa
tenkintas ir PL Behd-nės to
mis apylinkėmis kurios nedaro 
jau viešų paminėjimų ne vien 
Lietuve^- kariuomenės,, partiza
nu, bet riet ir sibirinių trėmimui 
i. da Stalinas su tavaisiais K. e. 
i Liję 1941 m. per "birželio mėm

oių$t pavergėjo Lietuvos visaip 
kankintus, nukankintus, numa
rintis bei kankinamus, marin?- 
mits Tėvynė e ir kitur jo valdo
moje imperijoje, prieš tautie-. 
čius, neturinčius teisės bei ki.ų 
galimybių ne vien viešai skųstis 
gintis, bet ir apie tai kalbėti.

: ‘ i
Sibirinių trėmimų vieši mi-j 

nėjimai patarnauja ir Lietuves 
laisvinimo bylos reikalui. Be to, 
nepakenktų, jei ir mūsų jauni
mas, o vpcč gimęs ir augęs lais
vuose vakaruose, išgirstų bei 
vis daugiau sužinotų teisybę apie ■ 
minėtą-barbariją, kurios dėjei ir 
jų; tėvai !bei kiti lietuviai, palikę 
savo gimtąjį kraštą, gimtines, na 
muš, butus ir visa kita ir vyko į 
į nežinią,- vyko pėsti, dviračiais,1 
arkliais bei kitomis priemonė-' 
mis, vykdami skubėjo, kad kiek 
galima greičiau ir toliau nuvy-Į 
kus nuo pakartotinai į Lietuvą' 
įlinkusios tironijos ir kaip nors į 
patekus į JAV, Prancūziją ar i ■ 
Didž- Britanijos kariuomenių už-' 
imtas sritis, nors vis: jie ir buvo ; 
Kremliaus sąjunginiu rai. Ir iki

■ dabar neliauja bėgimai iš Krem-

C •

u* r

* & >

Žiemos vaizdas

VELNIO PĖDA

OGI s 
vvbės

o hegemo- 
u. nors ii

3 ■

I
ik is

KAIP PR GARŠVA MULKINA LIETUVIUS

Šių laikų bajoras Pr.G; ršv.ų , Mindaugas pats t 
talkininkaudamas mū-ų tauri s 
amžiniems priešams lenkams, E. R czynski (Codex dipl. 
įtaigoja lietuvius minėti “Jogai-1 ; iiiae? i<j) patiekė istorin* 
los su lenkais Įvestą krikščiony- j mentą, kuriame t viii

’'Item Rex Littovine (Mii
(cui cum tote regno suo au fide- 

lem conversus fucrat ac prela- 
tos et clericos suo hahebat”. Ver» 
trinas sako, kad Lietuvos kara
lius Mindaugas, kuri? .su visa sa: 
vo karalyste buvo apsikrii štijęs 
ir turėjo savo prelatų bei kuni
gų. Taj reiškia, jei karalių Min-; 
dangas .turėjo savo prelatų ir k ii 
nigų, tai turėjo lietuviai b .i mot 
kami katalikų tikėjimo ir stato-* 
mos bažnyčios.

Dr. A Proehaska (Code 
stclaris Vitoldi. 996) pati 
istorini dokumentą,, ki 

et fundavit (i

u didele d- ugy- 
be pagonių priėmė krikščic IV

r-
tu

kars pavergtųjų ir iš 
iiijcje laikomu kraš 
yra labai apsunkinti 
rizik netekti net e 
irec -mas, kaip b-ai 
netekę jos ir kaip da
čiuju 'aiko ja u ra rast u <’;>h

Kad ir netiesicgiū-J bt 
gėjiii Lietuves Į"it?.:-:!:< 
lietuviai išeiviai. ku > 
'liericmis, kurio—k 

; keturiasdešimt metu y
jo skandinti mūsų nekaltu 
tiečius Įu lietose aš:.rose ir vi
saip kitaip kankinti juos, darė 
net vienokias nr kitok'as nramo-

tie
iio

or-ze

i adė v

o reiKaiingo pasauliui 
svirų vilkai iečių ses- 
cD'lium susitikimai, 
ir susitiuimai ne ki- 

bus ir ateityje, neišskiriant 
ą rnehj Ženevos. Taigi, tik 
•ikinu< 20 a. visų blogybių 

. ir}'!-
v i'.cvų' su- 

ip tebepainio- 
ič.ČLu norma-u

K

ni?2ciia 1 urėtu
Organizacija, 

irų
jungmrų tautų 
kuriai ii’ Kremliaus valdoma 
perija prik’.auso, ku Toje už 
kolonizaci’os rezoliucija jis

lok a*
ima; 
lOfJrbę Liet'įviję.

Pr. Gr. 1985 m- spalio mėn. 26' 
d. “Draugo” vedamajame taip Į 
vii tina: “Vysk: P. Baltakis savo 
informaciniame biuletenyje sa-Į 
ko visiems, kad krikščionybės su Į

i kr.ktis mm jos Įvedimo Lietuvoj 
— 1287 metų krikšto, turi būti 
švenčiama.-. Jei Mindaugo lai
kais buvo pakrikštyti keliolika ir I 
keliasdešimt didikų, jei krikščioj 
uiŠką tikėjimą ar bent krikštai 
priėmė ir dalis paprastų žmonių, 
ai nereiškia, kad jau Lietuva 

buvo krikščioniška... Didžioji <la-
j Ls lietuviu vis dėlto buvo pa- i 
•krikštyta pradedant 1287 me- teigiama
tais. Taigi šią datą labiausiai ir wanla Myndawj quandam 
tinka minėti kaip 600 metų su-' šiam caihedralem
kaktį nuo krikščionybės Lietu-1 Mindaugas pet pastatė b 
von Įvedimo. Nuo tada bu ve. p ra- ię katedrą’. Ir 
dėtos siztyti bažnyčios, nuo'tada 
pradėti lietuviai šviesti krikščic - Į 
•lybės tikėjimo ir Vakaru kriĮtū- ■ 
. us atžvilgiu”, čia lenku naudai ' 
iškreipiama istorinė tiesa.

Vienok bešališki istoriniai šal-j 
liniai byloja ką kitą Pats anų ■ 
laikų ^popiežius Inocentas IV-tas !
savo 1251 m. liepos. 17 d. bulėj L .

i liudija, jog Lietuvos kurajitiš • -

— Li

api-
:ė !C

rr.voi
rytu 
uge’t

• P< 
lino

2 nu

rinŽ

net “D 
1962 m. gruodžio 29 d- 
Rėklaitis nurodinėjo: “G 
pily j pravestuose nuo 1 
kasinė.imliose rasta jau i 
Tinio stiliaus 13 amž. mind 
pilies bažnyčia.” .

Antanas !.

Miške kurj vietos gwonto),-* ~ 
vadina Ažubalio giria (Igruilirc- 
je), yra nemažas akmuo. Viršu
tinėje jo dalyje yra įdubimas, 
panašus į žmogaus pėdą.

Yra išlikusi apie ši akmenį le- j 
°enda. Esą. velnias, pasivertęs/ 
žmogumi, sėdėjo eglėje ir tyko
jo. Ė'usi lagai graži mergina su 
jaunuoliu. Velnias neiškentęs ir 
žūt būt norėjęs merginą.pagrob
ti. šokęs iš aukštos eglės, no ė- 
damas stverti merginą į glė jį, i 
bet jaunuolis buvęs toks stiprus, 
kad trenke velniui antausį, ir ne
labasis kelis kartus virtęs kū
liais ir kojomis taip atsimušęs į 
tą akmenį, kad liko pėda.

rTAtl

si 
.b

t'I REPŠIENĖ, Antanina Šv. Kalėdų ir Naujų T ‘e-
Jftų proga sveikina gimines, draugus, pažįstamus, P. 
g? L- B-nės narius ir visus geros valios lietuvius ir , r - 
gkj, kad 1986 m. stipriau stovėtumėm Tėvynės sar

gyboje, kad dvasiniai sustiprėtumėm ir nepaskes- 
tumėm bendradarbiavimo jūroje....

įį Vietoje sveikinimų kortelių skiriu 25 dol. av.kr 
£ ‘‘Naujienoms”.irgi 

'.Isavęs ir kūną £'OS crgr.niza- 
cs kiti nariai, tiiiėję kolonijų, 
a jau. įvykdę jąj Jei ir Kreir.- 
:i iš tikro rūpėtų tikra taika 
įsaulyje. apie ką jis nuolat kal- 
. 'laisviesiems kraštams, bet ne* 
‘kimas vienaip ar kitaip ir pas- 
r u Coins pagrobti j tai nieko ne- 
rkdą.mas ir iis bitu ’an seniai

c>

F

s-kės ir

n

na

bolšev 
z’mper

Dek

C i 
v:

— Izraelio karo vadovybė skel 
bia, kad įu lakūnai numušė 2 
lėktuvus Sirijos erdvėje.

'nės Ru

vienaip ar 
jam vykdau 
:inima dvasi;

oliau? Ogi dekolonizucti
>e

Lnorna, tai nėra viski 
oje spaudo e tenka ūžti 
skundimų mūsų išeivis

•pie'

KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR
DRAUGAMS IR RĖMĖJAMS

i

VALDYBA
(llT

i i

■
S

k a <
IHIlVi]

i 
a

»

savo laisva va 
ant Lietuvos ; 
meškerėm ir 
taikau jaučiais 
sų tautos nar 
įizi>:iai.

to?n% tiCK ir pag 
s i £ k o i n s tau t om s
nuo v

IKI
iki jxrcni'ir.i 

glemžtos taute.

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR 
LAIMINGŲ NAUJŲJŲ 1986 METŲ!

jį? as praves 
siekiniams ir pasitari- 
eaganu Ženevoje, 

dau^i

fe

I
>3

i

visiems /.lietuviams linki PME CORP. (Plastic 
Machining Engineering).

JEAN MISEVICH, President-; -
DECO-PRINT LTD. (Custom Printing on 

Plastic);
RICHARD MISEVICH, President.

103-107 Frances St-, 
Lockport, Ill. 60441 

815/838-3065
1

Į

UNIVERSAL SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 
DIREKTORIAI IR VALDYBA : ;

sveikina
su šv. Kalėdomis

ir prijaučiančius
1936 metai?!

€ 
į

SOPHIE BARČUS RADIJO ŠEIMA
ALDONA DAUKUS, DUKRA SOFIJA, 
ir bendradarbiai RITA LIKANDERYTĖ 

bei ROBERTAS VITAS.
>

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų 
linki visiems lietuviams

SOPHIE BARČUS RADIJO ŠEIMOS PROGRAMOS 
IŠ WOPA 1490 kil. AM.

Lietuvių kalba: šeštadieniais ir sekmadieniais 
nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto.

7159 S. Maplewood Avė. Tel. 778-1543
CHICAGO, ILLINOIS 60629

! w

XSt
•ust
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I ,

i

K
S
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Linksmu Kalėdų ir Laimingų Naujų N’ 
visiems draugams ir klientams linki

1733 S. Ualsted St. Chicago, I!!. 30638 
TeJef. CA 6-0970

/

&tTESTINGA> i^PTLDOM; RFOETTAI • F'NVTc
DUMYNA1 « KOSMETIKOS RETKMENY:

Atdara šiokiadieniais nuo
I vrL ryto iki 10 «rI. vrksro. 

kmadisaiais pqo 9 val rytn (ki 8 30 va). vat 
D £i HIM AN Q

-

į

J

I

&• inkai

»
Ji-
t
S
r*&

r-

£ 
r- 
C

S

B
F

I

PAUL J. RIDIKAS ...............................-....Prezidentas
NORBERT JANKOWICZ, Sekretorius ir

veikiantis biznio vedėjas
LORRAINE G. KIRSTEN . Vykdomoji Viceprez.
GRAŽINA MICEVIČIUS .... - Viceprez. pavaduotoja

ir Sekretorės pavaduotoja
IždininkėM. NAVARRO

DIREKTORIAI:
PAUL J. RIDIKAS 
LAURAINE VEZIS

LILLIAN A. TOTE

K. M. AUGUST
JOHN E. HARTNETT
EVELYN LYTHCKE
NORBERT JANKOWICZ ARTHUR EL TUMOSA

LORRAINE G. KIRSTEN

į

& LOAN ASSOCIATION
1800 SO. HALSTED STREET

Telefonas: 421-3070

— —-......
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, j grobtus vyrus, ypač jaunimą. Ji? žinojo, kis Išsivedė fei- 
mos sūnų, bet jis negalėdavo surasti, kur jis yra. Jis, 
kaip advokatas, išsikalbėdavo su kariais, jaunuolį iš na

mų išsivedus, bet jis negalėdavo jo ginti, nes nebuvo 
sudarytos bylos- Kariai papasakodavo, kad jo klijentai 
išvežti į kapins, bet tai buvo visų ieškojimų galas, šei
mai jis pranešdavo, kad išvežtojo jis ginti negali, nes 
jis nieku nmusikalto, jam nėra jokios bylos.

Bet kriai labiausiai susikompromitavo 1983 metais 
britams paskelbtu karu dėl Falkland (Malvinų) salų. ' 
Argentinos karo žvalgyba įtikino prezidentą, kad bri-1 
tai jokių būdu negalės pasipiešinti Argentinos -karo 
jėgoms, jeigu jos puls Falklands salas. Ten britų karių į 
beveik nėra, o jeigu britai pasipriešins, tai lengvai bus 
sumušti ir nuginkluoti. Bet išėjo atvirkščiai. St.Georges : 
salose atplaukė argentiniečiai be mūšio ginklus atidavė, I 
nes britai turėjo geresnius ginklus. 0 Falklandų salose i 
britai iškėlė galingas jėgas ir nuginklavo salose iškel
tus Argentions karius-

Argentiniečiai kalba, kad Roulas Alfonsinas visą 
gyvenimą turėjo laimėjimo nujautimą. Jis įsitikino, 
kad reikia mestis kovon vsomis jėgomis, kai įsitikini- 

___ ~ ’’_____ mas sako, kad išveš-ir laimėsi... Kai Įsitikino, 'kad-keli
I . ' C-.. ,•»■■■■ * ■ ’ . '' ■' -

$a.oo pinigu rtiku ' generolai prilipo liepto galą,- tai jis metėsi kovon parla- į
Orderiu kartu k idaakymo. 4 j • x K • t-iL b 'mente, spaudoje ir. radijo pranešimuose. Seni radikalų 

partijos vadai bijojo; kebų generolų, o’ Alfonsinas jSu'žii į2
■ nojo, kad keli generolai jam. pritaria- Patys generolai 
' pravedė laisvus rinkinius -ir. atidavė .Roului ■ aukščiąųšią 
i valdžią.. ' .... lų '' '■ . . 'J
I Generolai Jam- • kuždėj o,..' kad. karo vadus gali teįšvi
i KLcv<x Aaru Ltisuias. v ‘šiems y cmintos nariams nuvo tu- 
, ujivs, uet teismas neprasiūejo.y generolai ouvo ap-

173, $•. H*Ut»0 Mr*M, Chlcapa, 1L- *** T«4epto«ae 411-41 •

XCOND-CLASS POSTAG* PaW AT CHICAGO, ILUBOH U8PS r?4WXX> 

Postmaster: Sead »fWr—■ chanam u fUajuoai
1738 S. Haltted it, ChicMD. IL MKC

As January 1, Ift® 
Subacriprioo taiaai

C’ ;eago >45.00 per year, $*4-00 per 
ja. jontiu, 412-00 per 3 aaoaUu. U 
other USA iGcaiiUea Hul» per yetr, 
yvz imi per six ux>nih», 412.U0 par 
jree mouths. Umaru >45.00 per year; 
•’hex countries yatlaJ hex year.

25 cent* per eopj

Nuc sausis pirmo*
Di*jirtočj» kainor.

Chicazoje ir priemiesčiue**:

metama M
pusei metų  X24.00
trims mėneaiana _ $15-00
vienam mėnesiui 1

Kitose JAV vietose:

HOhC 
$22.00 
$12.00 
44.00

pum necu

- meiusu ______
pu*ei aurOt .—

___________  Hi-00
____________ $24.00

Uisic^Tiirw

zieUaa ______
pusei jMtą

___________
___________ s?«.oo

šeJoDhčuefiūia. pir
uuniea, utonijuii 

mar-spim ir *vei>
tadienma. laidžia Naujienų Bandro- 
t-----  __
LL aott». T«WL 421-610C.

■<aUJJLENŲ raštine atdari kasdien, liskynu »ekm*dienini, 
uuo 9 vai. ryto iki 5 vai popiet, šeštadieniai* — iki 12 ▼*!

I narjai $u. dhfelių molomimu- ^4- 
i fyvavo organizacijų suvąžiavi- 
niuose ininė;imĮ’Q<e ir šventėse, 
juos sveikino ar skaitę paskaitas. 
Taip pat, kur tik buyo galimy
bė, lietuviu visuomenė imprga- 
nizacijos buvo skatinėjnos'prjsi- 
dėti savo auka Tail ^Fondui-ir 
rentti VLIKo veiklą.^ 7. r J ’ "• 4 -i

1984 m. giv.odžic^ mėn. U’ d. 
Clės'elauae įvyko VLIKo 40-ties 
mtu sukakties -minėjjnu'isJ’jk;urį 
man vadovaujant, suruošė-spe- 
uiaJiis komitetas, sudarytasnš or- 

I ganizzciju atstovų ir visuomeni
ninkų. Paskaitą skaitė Isios-yLI- 
Ko vaĮdvbos vicepirnijnjpkas 
, gr. Balys Gaidziūnas.

Priėmus Australijos Lietuvių 
Bendruomenė^ Krašto Valdybos 
kvietimą dalyvauti tarybos-XIX 
sesijos suvažiavime ir lotose 
Australijos Lietuviu Dienose, 
VLIKo pirm. K. Bobelio payęai- 
mu ir vaįiybaį oiitaiianf’ 1984 
?n. gruodžio mėti. 20 d. išvykau 
Į Australija atstovauti VLIKę pir 
miliuką.:r valdyba aukšėi<m -mi- 
iiėfuoke 'rengimuose- bei atnau
jinti dj-. K.' Bobelio.'’jtmr /prieš 

... ! pora' mriti viešint žAiislrąlj.j©je,
VLIKO VICEPIRM. JOKŪBAITIS INFORMAVO padūryt-.s 'pažiėtri. ir dūįgfeu 

AUSTRALIJOS LIETUVIUS painformuoti'.jĄvMi^jos.-.U'ėtu-
■ . ’ " ’ •■’. .. vi tiš apieVLIKo veiklą. ' .

■ (Bits daugiau; .- .j

- t

Didžioji Kristaus Gimimo šventė ir Naujieji 
Metai tegimdo mumyse naują ryžtą naujiems žy
giams Lietuvos laisvinimo fronte. Nuoširdžiai svei
kindama, to lipki

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA.

ARGENTINOS PREZIDENTAS ROULAS 
ALFONSINAS .

Roul Alfonsin, Argentinoje gimęs ir-augęs- 58 me
tų advokatas, gerais laipsniais baigęs universitetą, bet , 
nepramrkęs taip suploti liežuvio, kad kalbėtų ispanišką - gyvenamu Kareivinėse. Juos' klausinėjo tardytojai, bet 
“11' ištartų minkštai, kaip taria argėntiniečiai, bet kalba į ?xuh.uraiura nerauo jd-<ios Kaltes. Krašto gyventojai pik- 
Člamukcmus kaimelio tarme, tapo išrinktas Argentinos } Dmgo y,iHJV žmonių ir nėra nusikaltimo, 
prezidentu. . ■ . . ■ ' į

Roųlasį AlforisinąA žinojo, kad- '••didžiaušaą ” nelaimę 
kraštų! į^tnešė karo vadai, nūve^į^’deinpki’atinę vyriau
sybę ir pradėjo yaldjAi kraštą, tarytum jis būtų karo 
lauke ir vestų kbyą su savo krašto priešais Bet-naujai 
išrinktas prezidentas žinojo, kad ne visi kariai pritarė 
generolams, nuvertusieins demokratinę; P.eronienės; vy
riausybę ir pradėjusiems sauvaliauti me.'rien-' finansų 
ministerijoje, be ir kasdieniniame-gyvenime.- Anksčiau 
š’ą Argentinos vyriausybę jam perdavė/karys, ėjęs pre
zidento pareigoms.Kario'prezidentp pareigoms niekas' ne
rinko, bet Ji paskyrė Š: generolų chunta; karių- rinkta . 
grupė, ir įsake, pravesti demokratinius rinkimus ir per
duoti vyriausybę daugiadšia balsų gavusiam kan--. 
didatui. .'■> ' . rt'.'t’-LT:, ...:• • ....'.

Prez. Roulas Alfonsinas padėkojo už pareigų perda
vimą ir, nei vienos minutės nelakęs, prisaikdino naują 
Argentinos karo jėgų štabo viršininką, kuris prisiekė 
būti ištikimas-naujai išrinktam Argentinos prezdentūi, 
naujam Argentinos karo'Jėgų vadu1’.

Buenos Aires, Rosario ir kituose miestuose karių 
tarpe kilo didebs susifūpnnias, o naujai išrinktas prezi- 
detnas, atlikęs prmąjį žingsni, nuėjo ramiai miegtoti. 
Naujas prezidentas žinojo karių grupės kraštui pada
rytą žalą, bet jam labiausiai rūpėjo asvo krašto gerovė. 
Jis save skaitė - Argentinos radikaliu demokratu, bet 
partijos reikalais jis visai galvos nekvaršino. “ Jam la
biausiai rūpėjo geruosius Argentinos karius patraukti 
Argentinos demc-kratijos pusėn. Jis gynė karo, vadų pa-

rrez. Aiionsinaš sukvietė karo vadus ir• jiems.pra-. 
pešė/kad karo teismas hėteišia suimtųjų. Be teismo bū
va, nužudyti 9,000 Argentinos piliečių,. ir nėra nusikal- 
teli&’ jKokiam krašte mes gyvenam? -.Ar krašte rusiškų- 
skerdynių, kųrteihniąi .išėjo jariėš.kąift;.vadus?- .

’ Pręzidentakynėklausė karb'vtdų,-.^ kas-.daryti, bet 
jis jiems pranešę, kad suimti kariai būs teisiami civįlįų 
.Argentįnos teisininkų. Jis paskelbė/ sukrėstiems ka
rams savo Įsakymą ir liepė remti .’prezidentą, tokį isa-, 
kymą . paskelbusį. ' :/- VL ' \ T

Teismas tęsės’ 2 metus. Buvo įšaukti-i šimtai liūdi- 
pinkų ir civilių: Sudalyti nužudytųjų sąrašai. Baigus 
tardymą teisinąs Vysiems karo, vadams! paskyrė kalė- 
jimą: iki mirties, 'kitiems 14, 10, 8 ir 4 motus- Visus': ka
rius,- pildžiusius vadų Įsakymus, išteišino.Teismo spren
dimas yra pavyzdys visiems Centro ir Pietų A.merikos 
kariams. - ■..*■.■

' Keli kariai.-ir civiliai pradėjo sprogdinti bankus 
Buenos Aires. Rosario kituose miestuose. Prez. Alfon
sui tuojau paskelbę karo stove, suėmė 6. bombų sprog
dintojus karius >r 6 civilius. Juos laikė kalėjime iki teis
mo sprendimo. Teismui pasibaigus ir nuteisus genrolus, 
karo stovis panaikintas. Prezidentas, paskelbdamas ka-'

Vytauto P. Jokub.ucio, VLItio• . -. . . . ' . ■■ j.ocptifū; nn-:u ;a;’ror<jir:iza<:i- 
r 'u~nvs .•'i’.-'f’cfv.i- ■ i" . ’ . /
1 PrJrer.'m-.:.,
i • '

VLIKo seimui; 198o m. gruo
džio mėli- 7-8 d.d. Floridoje St. 
Petersburg.

Po sėkmingo 1984 m. gruodžio 
mėii. 1-4 d.d.d Čikagoje VLIKo i

šeinio, VLIKo vaidyba priinida- j 
yna dėmesin seimo rezoliucijas 
dar intensyviau suaktyvino ,sa-j 
vo veikią.

VLIKa- stengiasi

— Valstybės pareigūnai-yra 
jukinę ( kad mafijos žmonės 

I>alaikyti '.Nėw Yorke - nužudė Los Ange - 
glaudžius santykius su visų laiš- le> maf’..os vadą Raiif Casteljano. 

Buvo nušautas jr ilgametis jo 
palydovas. ' ’ • '

— .Prez. Cėrezo reikalavo ..'kad 
■ kariai grižtų.į kareivines, o .vals- 
; lybės adnn'ii!štrg.ėį;ą'i-.ti(luotų-:ci- 
! .vilkinis: y - . . ’. < • ■' •

Ądiai Stevcūisgt^t-ąifejęs 
pe’ibhę ' lioiyĄdlSją: gubpena- 
iofirrliij 'parėiĮjomsf • numėtė: ■ 30 
švara

vojo pasaulio kraštų lietuviais, 
lietuviu organizacijomis, atsto
vybėmis, spauda ir radiju. Tad 
h šiais metais VLIKo valdybos

nas visoje Ąmei^ikoje skaitomas pavyzdingiausiu--kras- i' 
to prėzidentu. •’ Ji'remia' krašto dauguma. ir dabartinė 
Argentinos kariuomenė. -Jis yra • tyriausias jošįosĮ- 
vadas- ‘ ’ 5 ’ :

Kas būtų. atsitikę 1926 metais Lietuvoje, .jeigu-l 
premjeras Šleževičius būtų paskelbęs karo stovi? Vi-! 
daus reikalų ministras Požėla žinojo apie karių mosią-i 
mą perversmą. Jis-pranešė premejmi.?.. 'r atsistatydi-i 
no. Šleževičius žinojo ir namie- laukė, kol karininkai su ; 
dalbom atėjo 'r pralaužė jo duris, Jie nepasinaudojo i 
veikiančiais Įstatymais ir negynė krašto gyventojų iš

brinktos valdžios.
Kiek jie būtų gero krašto gyvntojams ir žmonėms- 

padarę, jeigu būtų paskelbę karo stovi, kai padėjo Ple
chavičių ir Glovacki Į kalėjimą. Niekas Lietuvoje jokio 
perversmo nebūtų ruošė, Generolai būtų galėję ramiai 
prezidentą pasveikinti, pasisvečiavę ir namo išvažinė- : 
ję, o dabar Įtraukė Į didelę bėdą visą 'eilę jaunimo, teko 1 
ruošti per versmas prieš perversmininkus, atgauti 
generoną Kubiliūną, o kai reikėjo ginti- lietuvą nuo 
piešų, tai kraštas nebuvo paruoštas. Nepamošti kariai, 
be ginklų kovotojai. Iš stovyklos Voldemarą reikėjo vež-

ro stovi, pranešė, kad karo lauko teismas teis kiekvie- t_ tįesiai Į aerodromą, kad policija ir vėl nuvestų i ka
ną tvarkos ardytoją ir bankų sprogdintoją, ir kad> Įėjimą.
sprendimas bus vykdomas be.pasigailėjimo. Iki šio me- Geriau apie tai nekalbėti, o pasimokyti K Roulo Al
to visoje Argentinoje yra tvarka. Prež,- Roųlas Alfonsi- fonsino- . .. .

MIRUSIŲJŲ DVASIA BUDI

(1848 — 1885)

I
ELDORADAS

Individas, — tai istorija, anot- Le 
Dan teko;, taip, skirtinga istorija, nuti- ' 
kusi skirtingam kiaušinėliui- Mes esa
me “mes” pirmiausia todėl, kad gavome 
tam tikrą paveldėjimą gemale,' paskui 
todėl, kad patyrėme visas šaVo flyvėhi- 
mo aplinkybes. • |

(Tęsinys).
Šeima, kuri nuo to laiko, kai čia prieš 15 
ma šeimoje, kuri nuo to laiko, kai čia prieš 15 
metų buvojo Flora, kilo vis aukščiau ir šian- ' 
dien yra viena iŠ galingiausių krašte tiek savo 
turtais, tiek politine Įtaka. Ji tarė Įsmukusi į 
paskučiausią bėdą. o. staiga liko nukelta į ste
buklingą pasakų šalį. .

Donas Pio, genamas nuožmios ambucijos, 
ftcrliauja didinęs savo, turtą. Tačiau vien tik 
nuosavybės neužtenka jo valdžios trūkstančiai 
sielą: D -zd^mąs nesuskaiči’.mjrmų intrigų gi- 

.’• < ’’ ,'tfivejodamąs kam ■' neiš • 
akis. -v- Išsižadėti ar sulaužyti -'duotą prie-

saiką,, naudodamas savo asmens žavesį, neabe
jotinus gabumus patraukti saldžiom kalbom,— 

■ “tikra sirena”, anot Floros. — donas Pio, kuri 
jo koneveikėjai vadina “aršiausiu liaudies prie
šu”, mėgino Įkopti į valstybės prezidentūrą. 
-Jam tat nepavyko, gal dešimt kartų jo vis 
vos nenužudė. Bet dabar jis atsirevan
šuoja- m

1834 metais jis išleido savu vyresniąją duk
terį už dvidešimt šešerių metų amžiaus pulki
ninko dono Chosės Rūfino Ečeniko, kuris, Uoš
vio remiamas, 1846 metais tapo :<aro ir laivy- 
iūinistru, o 1849 metais — respublikos vicepre
zidentu- Praslinkus 15-kai mėnesių po' Alinos 
atvykimo, 1851 metų kovo mėnesi, Ečenikas pra
simuš į aukščiausią valstybės postą: ]>erims iš 
geenrolo Kastiljos respublikos prezidento pa
reigas.

Erdvus, prabangiškai apstatytas būstas, po 
kurį lūkaši gausybė tanių,' kuriame ruošiami 
dkleh priėmimai,kuriame buvoja aukščiausi De
ru valstybės asmenys, — tokioje aplinkoje gy
vena iki šešerių su puse metų amžiaus Roliukas. 
Jei ne- iHūdvikhs Napoleonas Bonapartas,'Jd■'įp
rasti his pasaulis būtų likęs prancūzų vdlko’iš 
kuklių visuomenės sluoksnių, augančio šiaurės 
pusrutulio 49-tos paralelės padangėse; o, dabar

• apdumti Į jo pasaulis visai kitoks — peruiečių vaiko, kuris
auginamas ištaigoje, lyg princas. Pietų pusru-

tūlio 12-sios paralelės karštame, stiprių spalvų 
egzotiniame krašte.

Iki šešerių su puse metų jis mokysis ne 
prancūzų, o ispanų kalbos; iš medžių jis pažins 
ne ąžuolą ar tuopą, liet palmę, magnoliją ir ja- 
karandą; iš gyvūnų jo žvilgsni pirmiausia pa
trauks lamos ilgais “gulbės kaklais”, kurių kai
menės užplūsta Limos prekyvietes, urubu—rau
donkojai ir mėlynkakliai maitvanagiai, aptu
piantieji plokščius namų stogus; jis bežinos, 
kas yra lietus, nes Limoje beveik niekad nely
ja; užat jis bus apsipratęs su žemės drebėjiniais, 
neš žeme Peru valstybėje dreba beveik kas mė- 
ųuo, o spalvotieji žmonės, vyrai ir moterys, jam 
nebus joks; kuriozas ar keistenybė, bet kasdieni
nis vaizdas.1

Kad iš dviejų tarnų, priskirtų prie Alainos 
su jos vaikais,, vįenas yra juoduke, o kįtas —ki
nas, tatąi čia eilinis dalykas. Teisybę sakant, tik 

Į nedaug žemės rutulio vietų gali puikuoti dides- 
, ųe įvairybe, negu ši 80,00(1 gyventojų sostinė 
J Lima.

-Sangre azui (“mėlynojo kraujo”) žmonės, 
grynos rksės afrikiečiai ir azijiečiai, indėnai- 
neseniai nusileidę iš aukštumų, stumdosi čia 
tarp mulatų, cholos — indėnų ir baltaodžių me
tikų, žambo? — indėnų ir juodaodžių metisų, 
įvairiausios rūšies maišytkraujų. Odos pigmen-

rthciją įvairuoja kaip begalybės, kaip begaliniai 
įvairuoja x ir, kūno sudėjimas be’ veidų

viesgeltoniai; katedra — raųs-

forma.
Poliukas, plačiai atvėręs akis į triukšmin

gąjį žmonių-margūmyną.Limiečiai mėgsta juok
tis, rėkauti, jie mėgsta linksmybę;' jie. mėgsta 
malonumus. Cliudad de los Reyer Karalių 
Miestas — L'ma yra nepaprastai gyvas'ir džiu
gus miestas. Kiekvienas namas išdažytas kele
tu spalvų, it Lima atrodo šventiškai- • •

Prezidentūros rūmai Didžiojoje aikštėje.'— 
Plaza Mayx>r
vai gelsva su žalių, mėlyfių, geltonų, spaįvų in
tarpais- šen bei ten didžiuliai raudoni ar c žali 
bal išsiskiria miduose ar rausvai violetiniuose 
fasaduose. Margumynas per daug krintantis Į 
akįį, rėksmingas, bet j’s derinasi su limiečių mi
nios spalvų tviskiniu, raibuliavimu.

Moterys nevartoja kitokių audinių, kaip šil
kas ir satinas. Jos siūdinasi iš jų sijonus, sayas; 
kai kurie taip standžiai- aptempę kūną, kad' jau 
net nepadoriai pabrėžtus jo lytj’A Moterų tuale
tams Lima išleidžia palyginti daugiau, negu Pa
ryžius ar Londonas. Net moterų bateliai satini- 
niai- r . .. . .• ' “

(Bus daugiau) •«

£ats skaityk ir kitus paragink // 
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•:.nas) Xesuvaps caėinec ;ame ua- 
.yvauja 31 lau.ų. ju lai^pe y.a n 
.r,. B-nes išstatyta u- gražiai su 
. .runiu išpuošta egime prie na.- 
v-j’os, Estijos, bucxiiijus, jjaaijos 
u Norvegijos stovinčių eglucių- 

eukų .ir japonų eglutes trupn- 
. toliau stovi. j_>eiUkU uanu. no-- -J
jgųjr japonų eglutės su Bedte- 

< us ^žvajgzufcnus-. Beti.ejaUs 
. raigžde-.Atvėcielf is karaiĮūs. ąp- 

. akyti "gimusį KuūLiėjį. "Ant 
iglų eglutės viršūnes aageiiu- 

.. is su sparniukais pučia umu.ą

L u tų n AiueriKC* egi 
-S 116p<lp'UOSXC^>

v»‘- LC -v pjpve
civ-- >___ ya- . »žu
*sic;oc»d5 /76-2&&
2. c*. el«t.

Ne, Virginija,- nė.a jokio Sail- 
.a Ciaus. j

Nėra tekio apskrito riebaus ' 
vy^o su linksmomis akimis ir bąį-! 
.a barzua, km s nakties metu 
uttvaeiczia pio kaminą ir apao- 
vahoja mažus berniukus ir niei- 
_aireš už tau kad uuvo geri. <

U iar nei Jo, VL-ginija, kad vi- Į 
same plačiame pasaulyje yra m> j 
ujonaa Ji.azų beiniuKu- iiyineigai- 

,ėių; kūriė yra tiek gėri; kiek be
gali būtų bei jie negauna jokių 
tutsių u neretai Kalėdų rytą jie 
atsikėlę neturi ko pavalgyti.

iru tėvų ir nupilu, kariuos 
Dievai’ paskyrė my.eu save vat-1 
...mu., - - n -i, nms ir Į

oi-ėaanii jiems nuori dova-

i

i- i v 1t a a i

h BOBELIS
<Uai>um

/viršūnės?užrioglinta
-ligŽCLC, Kuli DęilGlD 11C-

ri su lietuvių h.aiėuų eglute to 
initi atžvilgiu. Kaip Jėzus gi- 

* ano meto žydu karalius Eio- 
□ norėjo ji nužudyti. Tad mi
tt Jo gimtadienį ar nėra pasi- 
iiojimas papuošti eglutę Dovy- 
žveigžde — žydų ea.bieixia.

Betliejaus ir kitų žvaini: ž.v

Ir tie tėvai ir metines yra 
mg geresni, ir magiškesni, ir

Krautuvėse galima gauti kiek no- ; 
ii. Jos gražios ir nebrangios, 
iad kas verte-u. B-nes kurtinos 
reikalams i.ai'ę dėti ant lietuvių 
. glJtė» uGvydo žvaigždę?

J. Vilnietis

< L1
<: <21 4201’
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,zi tie1 
kurie | 

‘daugiausia dovanų gavo? | 
Jei namuose maža tėra meilės, I 

■ iuese iiisž'-i tėra linksmumo, o be § 
I linksmumu ir lėlė yra tik dul- | 
I kės ir i rankinukas yra tik cino | 
. skardos gt bajas.

amis galėtų tada būti. Jie parne
ša savo vaikams kaiką, kas yra 
neapsakomai brangesnio už lėles ' 
ir traukinukus —jie parneša 
Dievo Įkvėptą meilę kiekvienam 
Šerniukui ir mergaitei.

Ir k Ikao.a riet tokie tėvai ir 
motinos yra atpami. Bei pasau
ly! e yra kitų Dievo palytėtų 
žmonių, kurie yrižiūri tokias vai 
kris ir su jais d 
ku turteliu.

Lvginard su

dinas! savo men-

;ckiu globos ir 
Santa Claus yra 
c i jos figūra. Nes 
cvancja tik tuos

vaik-.i yra laimingiausi

a

• T

r »

e ’u -v-
:eT>, ta-

C! t .U
ekstra

os myli, kas 
tos pralinks- 
ė dovana, 
ems gali at- 
rr'i- raudo-

Y’a ievų, k.uie dirba savo vai- 
ms 'r motinų, kurios dainuoja 
vo vaikams, ir Dievas, Kuris tė 
.’ sveikatą dirbti, kada
: ‘“ t;, ir motinoms, kada

— nėra nė reikalo, 
it u.

J. Pr.

ZIA BUVO

?777.7 DUBLI, Indija. — Pakis- 
■/ ’." <!”•• L'tr.irs Zia JaR-ak ant- 
rt.dur.į buvo atslrric.es i Indijos 
sostinę ir pasirašė sutartį, kuri 
Pakistaną ir Indiją Įpareigoja 
nebombarduoti atomui skaldyti 
centrų.

Pakistano diktatorių aerodro
me pasitiko Indijos premjeras 
R.Tiv Gandhi. YraMsa eilė klau 
Simų,1 kuriuos abiejų valstybių 
pareigūnai aptarė ir bandys ieš
koti būdą tiems.- klausimams iš
spręsti-

Nutarimą nebombarduoti vie
ni kito atomo centrų abiejų va- 

s'.itr rė širmame susitikime. 
Vr’-?.. -iet u -s.s rašė tuo reikalu

a

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis
ED. LE.
(312) 226-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

į

EUDEIKIf
GAIDAS - DAIMID

seniausia ir judžiausia i.aido.wo įstaiga 

4605-07 SO. "HERMi'r.V U A ZENUS 
Tel 927-1741 - 1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523 0440

MODERNIŠKOS AIR-CON DITIO.VED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Te'ef. 476-2345

• ; . ..m . u-ą z-nvo ir .evų - f- . ......
kvs.e visi bemiilkai ir mergaitės ciu sprendžiami kiti klausimai 
ivc širdyse tikrpi yra geri. Laikraštininkai džiaugėsi, kad

Do raitos Kalėdoms, žinoma.
ra malonus dalykas, bet ar tu

alsvbių vadai buvo pa- j 
. užtarimais.

VANCE Id

i S

'..U.”

——a

50 th Avenue

Z ;t

astatyti

1424 South
Cicero, III. 60650 

Te i.: 652-5245
TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:
JEAN VANCE ir GEORGE SORINT

Vaivadai

vilaičiai
Aikštės aiit-imobiliams pastatyti

STEPONAS (L LACK ir SŪNŪS
I.ACKAWICZ

mirus, vyrui kuratoriui Jurgiu JAŠINSKUI ir 3.^ 
• dukrai GIEDREI su vyru reiškiame nuoširdžią į’į 

«ŠS 
užuojautą ir kartu hūdiinė.

ū‘ LIETUVIAI REFORMATAI M'

k

į
i ' E aro stuau- j

LaitL . iu Direktoriai

2424 West 69Hi Street — Tel 1O

Nuo 1914 meto
MuZi 'r ILULnrtL bAi 
KSGS aptarnauja taupymu i 
namų 
musų 
j ums 
sitikfejimą. Mes norėtum oi> 
ti Jums uanuingi n aieiiyr

paskolų reikalus v.»o- 
apylniKOs. UeK>'jaru< 

už mums parodytu p«

Saskaito, apdraustom
Iki SIOO.OOO

2657 W. 69th STRI-ET 
Chicago, IL 60679 

Tel. 915-7*00

MIDLAND
FEDERAL
SAVINGS

S929 SO. HARLEM AVt 
Bridgeview IL 6C 155 

T.l K9R-94>j

ANC. LGaN ASSOCIATION to, 

nMA archeq avenue
Chicago, IL 60632 |'l
CHICAGO, IL 6063? fifc

A- CrdillLl i.-luUVCJ?, Jui. 
jc išgyveno ūaug metų.
*’’.UL;- '"’L’- i ’- x'J'Ara ir ;
2 giminių, g augų bei paži

11028 Southwest Hwy., Palui l.i 
f ei. 974-4410

•hūis

r.s Pranašai 
” I. - 3ių. y j 

-tai kuopai, < 
f Liet. Kultūros draugiji.i, Apšvictai, sandarieciamš 
ii kt- yf
y Kūnas pašarvotas Petkaus Marquette koplyčiojė » 
k 2533 IV. 71 SU g
ji Laidotuvės pirmadienį, gruodžio 23 dieftą 10 iOO £ 
£ vai- lyto bus lydima iš koplyčios į Lietuvių Tautines. 1 į 
p Visi a.a. Jutžės Gulbi?nės giminės, draugai ir pa- i 
llžįstami nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse)}] » 
|yir suteikti jai- paskutinį patarnavimą ir atsisvei-JI : 
’įkinimą- ,

Nuliūdę lieka: duktė, žentas Į| į 
Laidotuvių Direktorius Petkus ir sūnus Į | 

Tel. 476-2345 .

laidotuvių DIREKTORIAI

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois

Telefonas — 652-1003

Pirm- Sat — Morrd.. December 21_ 23, 19??

atslrric.es
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saulių kuopos “Klaipeda vaidy-j 
bos posėdyje^ skiriant ruka 
daugiausiai diskusijų sukėlė Jau
nino Centras. Ka-met jam bu- 
\o skiriama auka, bei dagar, ka
da ten randa vietos ne vien I > 
ni nistų propagandiniai filmai, 
bet ir ;š Lietuvos atsiųsti rašy
tojai, buvo nuomonių, kad Ja* • 
jJmo Centrą iš vi<o daugiau ne
berami:.

Paga’iau buvo sutarta, nor> 
mūsų kun^a Jaunimo Centro p? 
talpomis ir nesinaudoja, ŠĮ kartą 
dar skirti, bet per pus mažiau, 
negu kasmet.

Šaulys kpt. Albina. Repšys pa 
dovanoje visus 6 tomib Lietuvi u 
Enciklopedijos anglų kalbą, ku 
rie gruodžio 11 d. buvo įteikti 
Cicero miesto bibliotekai. Įteiki
me dalyvavo mecenatas Repšys, į 
žurnalistas Jonas Vasaitis, kurs ’ 
padarė visų eilę nuotraukų, AI.- , 
To Cicero skyriaus pirmininkas į 
kpt. Andrius Juškevičiuj šau-j 
lių kuopos pirmininkas Juozas | 
Mikulis su virepirmininku /vu-: 
gustinu Ašokliu, žurnalistė Zu- 
zana Juškevičienė. Amerikos ka
ro veteranų — VFW Cicero 9115 
posto komandierius rnjr. Stasys 
Paulauskas, kurs už susirinkusių Į 
organizacijų atstovus atatinka
mai pakalbėjo. Už dovaną gra
žiai padėkojo Cicero miesto bib
liotekos pareigūnai.

1986 m. sausio 12 d. 12 vai. 
-jūrų šauliai Šv. Antano parapi
jos salėje 1500 So. 49 Court, ren 
gia Mažosios Lietuvos minėjimą. 
Kalbės prof. Balys Račkauskas, 
o meninėje dalyje solistė Aldona 
ir studentė Rasa Buntinaitės. 
šauliai ir JAV karo veteran i 
dalyvauja uniformuoti su vėlia

vomis.
Po minėjimo kavutė ir užkan

džiai. Visi Cicero ir apylinkių

IK LIETUVIŲ SLIDINĖ1A O 
PIRMENYBES

1953 m. š. A. RABALTIEčir

1986 m. š. Amvakos pie
tiečių ir lietuvių alpinistinė^ >L-. 
dinėjimo pirmenybes įvyks 19hd’ 

j m. vasario 1 d., Devil’s E]Lo\v , 
Ski Risort, Bethany, Ont, (apie 
60 mylių į šiaurės rytus To- | 

• rentoj Varžybas vykdo lie* u 
viai - ŠALFAS S-gcs Slidinėj]-j 
mo Komitetas.

Varžybų pradžia — 11:00 va! Į 
ryto. Registracija nuo 9:30 iki Į 
10:30 ryto.

Pirmenybių p ogramoje bus j 
SĮalcms ;r Didysis Slalomas, šio-; 
se klasėse:

a) Berniukų — žemiau 13 m., 1
b) Jauniu — 13-16 m. imtinai,!
c) Vyjų Elite — 17-44 m. im

tinai,
d) Vyrų Senjorų — virš 44 m ,!
e) Moterų — virš 12 m. ir,
f) Meigaičių — žemiau 13 m..
Amžiaus klasifikacija — pagal 

1985 m. gruodžio 31 d.
Lietuvių pirmenybės bus iš

vestos iš pabaltiečių varžybų pa
sekmių.

Dalyvavimas yra atviras vi
siems lietuviu latviu ir estu sli- 
dinėtojams-

Dalyvių registracija atliekama 
iki 1986 m. sausia 25 d., pas ŠAL
PAS S-gos slidinėjimo komiteto 
vadovą, šiuo adresu:

Mr. Mečys Empakeris, 6 Ro
binhood Rd., Inslington, Ont. 
M9A 2W7. Tel. (416)~ 231-1487.

Smulkio- informacijos prane
ša visiems sporto klubams ir kai- 
kuriems slidinėtojams. Suintere- 
suotiems nepriklausantiems slidi 
nėto'ams patartina kreiptis į 

1 Mecį Emprkeri.

- AŠ1R1V KLiMK L KbAS

Ai< .rike- L’^U'/ių la trinė 
. db: -•<? nių korikui’

.miiimui T^nos — 1. Kaip 
verSnti vunybe išeivijoje, ir 2. 
7'Etiniai Heroiai ir jų itaka lie
tuvybėje.

Amerikos Lietuviu Tautinė Są 
junga kviečia ir skatina visą lie
tuviška 5anuima, iki 35 metu am- s. V v • 4
liaus. Jyvauti konkurse. Tema 
turi būti bent penkių mašinėle 
spausdintų puslapių. Lituanisti
nių mckvklų mokytojai, bei įvai
riu organizacijų vadovai yra 
prašomi paskatinti jaunimą ra
šyti ankščiau minėjom tautinėm 
icrr -m. 'Į
KonKiirse dalyvaujantiems bus 

skiriamos dvi jieim os už geriau 
riu< rašiniu^ — 1 premija — 
$500.00. 2. orcmiia — $250.00. Į

I
Premijų paskirstymui^ jury 

komisija bu. sudaryta ir paskėlė 
ta vėliau.

Konkurso rasiniai turi būti
prisiųsti iki vasario mėn. 15 <1. j 
1936 m. (pašto antspaudas) se- 
kančių adresu: Amerikos Lietu-- 
vių Tautinė Sąjunga, % Vida Jo
nušienė. 12500 Pawnee Rd., Pa- Į 
ies Park. Iii. 60464-

PREMIJAS LAIMĖJUSIEJI 
MOKSLEIVIAI

‘’Kodėl aš turiu priklausyti lie
tuviškoms organizacijoms?” ši- Į 
tekia tema lituanistinių mokyklų j 
auklėtiniams Amerikos Lietuvių ■ 
Taryba buvo paskelbusi rašinių \ 
konkursą. Vertinimų komiška, ’ 
susidedanti iš Juozo Plačio, Ind- ; 
rėš Tijūnelienės, Gailutės Va-i 
liulienės. Nijolės Nausėdienės ir 1 
Marijos Smilgaitės premijas pa
skira: po ICO dol.: Aidai Bubly-
------ ------------— j

Į DOKUMENTINIAI FILMAI Iš LIETUVOS
‘‘LITUANIKOS” SPARNAIS. — Dariaus ir Girėno 

skridys per Atlantą; G
ŠIMTAMEČIŲ GOŲOPH Išsikalbėjimai su šim-

ŠVŲNT^K —iPasiruošimai dainų šventei,Lietuvoje; 

GYVENU- SAVO SAPNĄ—Kanados jaunuoliai Lie- 
r tuvoje’;

IEVA SIMONAITYTĖ—Rašytojos gyvenimas;
IEŠKOM KLAKSONŲ — Seni automobiliai, šaba- 

niauskas.

Visi filmai juodi balti, 20 min. ilgio.
•$29.95 vienas filmas.

($39.95 su angliškais subtitrais—“subtitles).
Prašome pridėti $2-50 už kiekvieną kasetę per

siuntimo išlaidoms.
Siųskite čekius arba money orderius “IVI” vardu-

International Video Institute, Ine.
.. Dept. 104.

c/o Juozas Kazlas
New York, N. Y 10023

lei ir Aldonai Bdbelytci, po 75 
do}. Rinai Ješmantaitei ir Juo
zui Vikriui, 50 dol. Dailei Gri- < 
gaitytei po 25 dol.:Inai šilgaly- 
tei. Elenai Tijūnelytei, Vaivai i 
Vygantaitei ir Gyčiui Vygantui. Į

UAL UTAT1 FOR SALI 
rMf U

ESTATE
| «BAL ■FTAT1 KM 1AL3 
. w Mmm(, Žemė — PartevtMMf f

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TEBMDVAKI 
3 ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOKMJIMAI1.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
‘ PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu

1Ž12 W. Cermak Ro*d Chicago, UL TeL §47-774}

BUTŲ NUOMAVIMAS :
a MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

P NOTARIATAS • VERTIMAI

TISŲ RCŠIĮ) DRAUDIMO AGENTDBg

L BACEVIČIUS — BELL REALT3
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. —. 778-2233

KOMUNISTŲ GENOCIDO AU
KOS HOLOCAUST MUZIE

JUJE
Plačiai skaitomas dienraštis 

“Chicago Cun-Times’’ grv.odsio?. 
d. išspausdino kun. Juozo Pruns-

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE/ 
ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

5 butų mūrinis. Labai geros pajamos. 
Dilelis butas savininkui. Geras inves
tavimas.

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

Kreiptis: A. LAURAITIS 
4651 S. Ashland Ava^ 

Chicago, III, \
Te!. 523-8775 arba 523-9191

Premijų i
informacijos direkt kun. dr. j jr materialine parama Vašingto- 

Juozas Prunskis. Premjas laimė- Į ne organizuojamas Holocaust mu 
ję moksleiviai lanko šias lituanis
tines mckyklas: šv. Kazimierio 
mok. Clevelande, vedėja Stefani
ja -Stasienė, Dariaus Girėno mo-Į 
kyklą Čikagoje, vedėjas Juozas j 
Plačas. Čikagos aukštesniąją mo- i 
kyklą, direktorius Juozas Masi- 
lionis, Si.ulės mokyklą St- Peters 
burge, vedėja Marija Pėteraitiė- 
nė, Donelaičio mokyklą čikago- f 
j e, vcdėjis Julius širka.

mecenatas — ALT ■ ki0 Įaiš-’ą, kad su JAV moraline 3 butų mfirir-ą su garažu. Pelningas

ziejaus, kur bus dokumentuotai 
atžymėtos nacių vykdyto genoci
do aukos. Laiške reikalaujama,

pirkinys.

Didelis, grabai įrengtas bungalow.
Nebrangus. .

ŠIMAITIS REALTY
tame pat muziejuje būtų Į

reikiamai pagerbtos ir sovietinio i 
genocido aukos, kurių nebuvo 
mažiau, kaip nacių nužudytųjų, 
juo labiau, kad Sovietai ir dabar 
vykdo genocidą A.fganistane ir 
kitur. j

INSURANCE — INCOME TAX
2951 We 63rd St i

Dengiame ir taisome .vi
šiij stogus.< darbą
tuo jame ir esame apdn

- ARVYDAS KIEU
.6557 ,Š.: Telman Aver

- ČhičagioL IL 60629

434-9655 ar 737-1

Alto Inf.
i

Skambinti Y A 7-9107
i

STASYS ŠAKINIS 
LIETUVIS DAŽYTOJAS

Dažo namus iš lauko
Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St 
(Town ef Laka) 
ir iš vidaus.

SiljŠklTEPINIGUS
G-i: • ;:.Į LIETUVĄ -• 

, ’- 1 RUBLIS Ų
$L85::-

(įskaitant perlaidą ir ap- 
draudą)' • .. .

Mažiausioji perlaida 30 rub
li ų.Persiuntimas paremtas da
bartine tarptautine pinigų 
keitimo suma; įskaitant visus 
mokesčius ir pakaitas, kuri05 
įvyks prieš pinigų įteikimą. 
Oficialus persiuntimas.

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

GRAMERCY
Shipping, Inc.

744 Broad St.

|| Savo draugams ir kolegomsH Savo draugams ir kolegoms linkiu linksmų šv. jį| i 
^Kalėdų ir laimingų Neujųjų Metų- Dėl užsitęsųsios||| 
Hligos negalėjau pasveikinti kortelėmis. Pridedu au- SI 
f ką spaudai paremti. B

§ . . ■’ Dail. Mikas Šileikis Jh

Ėst. 1947

Ilgametis patyrimas — sąžininga* Jarbag
i« ruo^.’aie* keliauti — kreipkitės j Lietuviu Įsucgą:

American Travel Service Bureau
>727 S. West<<rn Ave^ Chicago, ŪLI. 60643

Tetef. 312 238-1787
• lėktuvų, tnnkirdą, kelio-

il< (crulseiL), vienbučių ir automobiliu nuomavimo rer^rvbeuaa; Parduoda- 
ne kepenių draudimas; Organizuojame keliones j Lietuvą tr kitus k/ikm; 
Sudarome iškvietimus giminiu apsilankymui Amerikoje ir teikiame

’dseaA tūnomu reikjGaia.
» Taupykite skrisdami Chanered lėktuvais, tik reserruoc neui 

4 anksto — pnei <5-60 dienu

GOVERNMENT HOMES 
from $1 (U repair).

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

Ext. GH. 9617. 
for information.

Gražu 
muro 3 butų namas — 
gatvės nuo Marquette . 
Geros pajamos. Būtinai 
pamatyti. ■

■Skambinti ■ 778-1796.

geram stovy, . geltono 
skersai 
Parito.' 
reikia

REPAIRS — IN GENERAL 
{vairūs Taisymai

■TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
Šaldytuvus, skalbimo 

r IR D'ŽTO'VINIMO 'MAŠINAS 
BEI KROSNIS. 1 

; Ue ' .'nąri~-DJfčkyi 
Tei. 585-6024

HELP WANTED — MAUE-FEMALF 
Reikia Darbininku ir -PąrbirtinkiŲ

GOVERNMENT JOBS 
$16,040 — §59,230/year. 
Now Hiring. Your Area, 

Call 1.805 - 6S7-6000 
Ext R-9617

For current federal list

u

Miko šileikio apsakymų knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

Autorius pavaizduoja lietuviu 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio kart 
22 ilgesni ir trumpesni apsa-

£

Notary Public 
INCOME TAX SERVICE

425? S. Maplewood, Tai. 254-7456.

Taip pat daromi vertimai, gtrctnfcę, 
'škviotimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokie blankai.

Advok*t*i -
GINTARAS P. ČEPĖNAS -

Darbo valandos: Kasdien: .pui
9 vaL ryto, iki 8 vai, vakaro. 

Seštad.; nuo 9‘ vai. r. iki 12 vąL <.
Ii pagal susitarimu

TeL 776-5162 J ‘
K49 Wert 63rd Street

ChJc*r«, m, 60621

ADV OKATV DRAUGIJA
V. BYLAITIS

fr V. BRIZGYS
Darbo valandoa:

Nuo 9 ryto iki 5 vai. popiet. 
ssštadieniBis pagal

«406 S. Kedri. Ava.
Chicago, III. 60629
TeL: 778-8000

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

■DOMi Tr 1.0-4 W»ur.^-I Bat. >-l

SERVING CHICAGOLAND SINCE 192$ .

kymai, 184 psi. Kaina 85. 
Gaunama “Naujienose” ii pas 
autorių: 6729'So. Campbel) 

Ave., Chicago. IL 60629.

KAIP SUDALOMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali danu 
(WidMi teisininke Prano ŠULO 
oaruošta ir teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta “Sūduvos” 
išleista knyga su legah'škomls 
formomis.

Knvga su formomis gauna
ma Naujieną administracijoje.

JOHN GIB A (TIS
Advokatų įstaiga

6247 S. Kedzie Ave.
(3120) 776.8700

■■ .Illi I

Triaminic® Syrup 
Triaminicin® Tablets 

or
Triaminic-12® Tablets !

For Allergy Relief 
that’s nothing to 

sneeze at.
C W 13 bora tori rv Division of
Sandoz, Inc , briroln, Nebraska 68S0L

Šeat* — Pirm.. SaL — Mond., December 21 — 23, 1986


