
LENKIJOJE DARBLNIN
KAI TEBEKOVOJA

POPIEŽIUS PATARIA
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tis. “SoĮldarum o~ vadovybė pa
reikalavo jį atleisti iš pareigų. 
Jis atsistatydino, bet premjeras 
J. Pinkowski jį prašė laikinai 
dareiti pareigas.

— Keliautojas Pirmasis nu
statė, kad Jupiteris turi patį di 
džaiusią mėnulį. Saturno menu 
liai žymiai mažesni.

IRANO PAREIGŪNAI SKELBIA, •* 
KAD REIKALAVIMAI YRA GALUTINI

i STIPENDIJA ŽMOGAUS • 
{ TEISIŲ TYRIMUI

žmogaus Teisių*Studijų Cent

— George Bush reikalauja, 
kad naujai išrinkti respublikonai 
pravestų kelis gerus įstatymus, 
jei nori -pasilikti vadovybėje.

2) Atšaldyti $8 bilijonus, lai 
komus JAV bankuose;

3.) Nesikišti į Irano’ vidaus 
reikalu^:’-

4) Pažadėti nekelti "^bylų Ira 
nui rvšiųm su ikaitų 
laikvmu.

Dr. -Kazys Šidlauskas, Amerikos Lietuvių Tarybos pirmi 
ninkas, Madride tariasi su Įvairiais Amerikos ’delegacijos 

atstovais. Jis planuoja grįžti ketvirtadienio vakare.

ACEN REZOLIUCIJA 
MADRIDO KONFEREN

CIJOS KLAUSIMŲ
Pavergtųjų Europos Jautų 

Seimas (ACEN) rugsėjo 16 d. 
priėmė rezoliuciją, kurioje rei
kalaujama, kad JAV delegacija 
Madrido konferencijoje /‘pilnai 
ir viešai atskleistų komunistų 
vykdomus* žmogaus teisių pa
žeidimus' visose ^pavergtose tau
tose”!- - f ■ ■■

—-'Antradienį arabai aukštes
niųjų mokyklų mokiniai protes
tavo prieš universiteto uždary
mą vakariniame Jordano upės 
krante. Kai kur demonstracijos 
virto riaušėmis. Izraelio karei
viai šaudė į kojas ir sužeidė 
penkis mokinius.

VLIKo Tarybos posėdyje, įvy- 
kusianąe š.m. spalio 19 d. Chica- 
goje, be kitų organizacinių rei
kalų, . diskutuota Mr . svarstyta 
Lietuvos studijų, teisių ir poli
tinių reikalų komisijų pateikti 
klausimai. '1

-Išklausius ir priėmus VLIKo 
Valdybos pranešimus, padary
tas vienbalsis ’ nutarimas, kad 
VLIKo Taryba vertina VLIKo 
Valdybo's- atliekamą darbą ir 
pritaria, jos veiklai. Be td, pa
reikšta-padėka VLIKo Valdybos 
pirmininkui dr. K. Bobeliui, 
vicepirm. inž. Liūtui Griniui ir 
visai. Valdybai už atliktus - dar-

Premjero Mohammed Ali Ra
jai įstaiga pranešė, kad nors vy
riausybė studijuoja JAV atsa
kymą, tačiau 4 punktų reikala
vimus laiko galutinais. Prieš 
tris savaites parlamentas reika
lavo įkaitus perleisti valdžios 
žinion, tačiau jie dar tebėra ka
ringųjų studentų rankose. Ta 
proga pakartotos įkaitų paleidi
mo sąlygos:

1) Grąžinti buvusio šacho 
turtą;

ras Kolumbijos universitete, 
New Yorke, skiria stipendijas 
nuo -$10,000 iki $17,000 .1981-82 
akademiniams metams. Dėl in
formacijos rašyti:
. Ms.; Linda Sokolski, 
a Center for the Study of

Human Rights,
704 International Affairs 

Building, •: *
Columbia University
New York, N.Y. 10027

Tel.:. (212) 280-2479 
(Elta)

Svarstant išpuolių prieš VLI- 
Ką ir jo darbuotojus reikalą, 
padarytas šis nutarimas:. ’;

/VLIKo Taryba konstatuoja, 
kad Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės Valdybos organe ‘‘Pasau
lio Lietuvyje” nuolat reiškiasi 
išpuoliai prieš VLIKą ir jo'<dar- 
įudtojiMį, e

Tokie reiškiniai kenkia lietu
vių. išeivijos vienybei bei kovai 
dėl Lietuvos išlaisvinimo ir turė
tų :būti vengiami.”

■Posėdžiui pirmininkavo Kazys 
Oželis, Lietuvos Atgimimo Są- 
jūdžio atstovas, ■ ■ > sekretoriavo 
Grožvydas Lazauskas. Lietuvos 
Valstiečių- Liaudininkų Sąjun
gos atstovas. : '

TEXAS VALSTIJOJ IŠKRITO
17 COLIŲ SNIEGO

‘ AMARILLO, Texas.— Pirma
dienį Texas valstijos kalnuose 
iškrito 17 colių sniego. Jis už
vertė visus kelius, sustabdė su-

— Lėktuvų pilotų draugijos 
direktoriai nutarė streikuoti 
kovo 1 dieną, jeigu nebus atsi
žvelgta j lėktuvu saugumo stan- 
darius. Streikas paliestų 33,000 
unijos narių.

PARLAMENTO KALBĖTOJO IR PREMJERO 
PAREIŠKIMAI

— uždarame posėdyje visiems 
Helsinkio aktą pasirašiusių vals
tybių atstovams, įskaitant ir 
Sovietų Sąjungos, pareiškė Max 
Kampelman, Amerikos delegaci
jos antrasis pirmininkas. Labai 
griežtą kalbą pasakė pirminin
kas Griffin Bell, bet dar aiškiau 
ir griežčiau į Sovietų atstovus 
kalbėjo antrasis JAV delegaci
jos pirmininkas. Jo kalba buvo 
pasakyta uždarame posėdyje, 
bet jis tuojau kalbos tekstą iš
dalijo koridoriuose laukusiems 
atstovams.

Chicago, Ill. — Trečiadienis, Wednesday, November 19, 1980

BRAZILIJOS LIETUVIŲ
1 KUNIGŲ VEIKLA

Rugsėjo 23 d. Sao Paule po
sėdžiavę Lietuvių Kunigų Vie
nybės nariai pasiuntė sveikini
mus tiems “taip atkakliai ir iš
tvermingai už Kristų ir Bažnyčią 
kovojantiems kunigams ir tikin
tiesiems”. Jie taip pat išreiškė 
protestą prieš “šlykštų Lietuvos 
rusinimą” ir “lietuvių kalbo’s nu
žeminimą”.

“Mūsų Lietuvos” laikraščio 
spaustuvė, išleido portugalų kal
ba dvispalvį lapelį: “Lietuva — 
Katalikiška ir Kankinė”.

MADRID, Ispanija.— Per pas- , 
kurinius porą metų Maskva išar- — Vladas Šakalys papasakėu 
dė detentę, o pastaruoju laiku ji jo1, kaip jis prašė Sovietų val- 
bando išardyti Helsinkio aktus, j džįą panaikinti Stalino sutartį 

su Hitleriu. Vokiečiai tą sutartį 
panaikino, o Sovietų valdžia to 
susitarimo laikosi.

KALENDORĖLIS
Lapkričio 19: Severiną, Ponr 

tijonas, Rimgailė, Tautvaiša, 
Dainotas. -

Saulė teką 6:44, leidžiasi 4:27
Oras vėsus, gali snifti.

• ANKSTYVAS SNIEGAS' /
Pirmadienį Teksas valstijoje 

ir Oklahomoj buvo didelė snie
go audra. Vietomis iškrito 17 co
lių sniego. Tose vietose buvo už
darytės mokyklos, i kai kur nu
trauktas elektros tiekimas, už
daryti keliai, žuvo 8 asmenys.

Ankstyvas sniegas palietė, vi
są vidurio rytų pakraštį: pietų ! 
Illinojų, Ohio, Apalachijės vie-' 
toves, Virginijos ir Pensilvani- 
jos kalnų sritis. Naujosios Ang- j 
lijoš gyventojai buvo įspėti apie j 
artėjančią sniego audrą su 4-8 
colių „'sniego danga.

Helsinkio nuostatai, kurie turė
jo vesti žmoniją prie taikos ir 
ramaus gyvenimo, bet Sovietų 
valdžia propagandos priemonė
mis minėtus aktus iškraipė, ban
dė rduati jiems sąvokas, kokių 
jie neturėjo, — pareiškė Kam
pelman, duodamas sovietinės 
propagandos pavyzdžius. — Hel
sinkio aktus 
^propagandas 
tarptautinio elgesio normomis.

Sovietų valdžia išleidusi. 
tokias milžiniškas sumas apsi- Į 
ginklavimui, kad ji privertė ir 
JAV ginkluotis. Vien per pasta
rąjį dešimtmetį Sovietų valdžia 
apsiginklavimui išleido 150 bili
jonų dolerių daugiau, negu JAV. t 
Mes turėjome viltį, kad Helsin
kio dvasia taps stabdžiu karo

Ronald Reagan atskrido į 
Washingtons anksčiau, ne
gu buvo planavęs. Su Kon
greso nariais ji aptaria įvai
rius krašto administracijos 

reikalus.

•uždengė mažus automobilius. 
Tarp Amarilio ir Durnas miestų 
iškrito 17 colių sniego vidurkis. 
Vietc'mis iškrito kiek daugiau, o 
kitur keliais coliais mažiau, bet 
visu^-^ūslabdė judėjimą'kalnų 
kėliais.

Paprastai Texas valstijoje 
sniegas greitai tirpsta, nes vals
tijoje bendrai šilta, bet praeitą 
savaitę pradėjusi siauti audra 
atnešė labai daug lietaus į Tek
sas apylinkes. Tuo tarpu vakarų 
Teksas pasiekė stipri šalčio 
banga, kuri krintantį lietų pa
vertė sniegu. Sniegas apklojo 
ne tik Teksas, bet pasiekė ir ki
tas valstijas.’ ' ■ ' "

delegacijos antrojo 
pareiškimas suva- 
ddegatams padarė

VARŠUVA, — Dancigo svei
katingumo 'darbuotojai, moky
tojai ir paštininkai baigė 11 die
nų tylųjį streiką. Jie buvo savo 
darbėviėtėsė, bet nedirbo, kol 
gavo $40-pakėlimą. ;

Čenstachavos gubernatorius 
Miroslaw: Vierzbicki paskelbė 
nepaprasto mieto įstatymą, ir

TEHERANAS. — Iraniečių 
parlamento kalbėtojas Hashemi 
Rafsanjani pirmadieni pareiškė 
PARS žinių agentūrai, kad Ira
no sąlygos dėl 52 įkaitų paleidi
mo yra galutinos ir Amerikos 
valdžia turėtų be jokių klausi
mų bei išsisukinėjimų priimti. 
Jis pridūrė, kad JAV negali 
žaisti seno žeidimo ir išnaudoti 
įkaitų klausimo savo imperializ
mo tikslams. Nors Irano valdžia 
studijuoja JAV atsakymą, ta
čiau galutina pozicija jau yra 
paskelbta ir parlamente šiuo 
klausimu jokių kalbų bei planų 
nenumatoma.

Hashemi Rafsanjani, pasinau
dodamas parlamento vienos sa
vaitės atostogomis, išvyko vizi
tui į Alžyrą. Ta proga jis aplan
kys Libiją ir Siriją, sąjunginin
kes kare su Iraku. Trys parla
mento nariai šią savaitę lankosi 
bei lankysis Prancūzijoje, Va
karų ir Rytų Vokietijoje, Angli
joje, Jugoslavijoje, Italijoje, 
Pakistane, Bangladeše, Indijo
je, Malaizijoje ir Indonezijoje. 
Jie įgalibti tartis ir prašyti pa
ramos kare su Iraku.

Library oi congress or. 
periodical.
Washington- D. C. 205«=

— Amerikos prezidentas, pa
sirašydamas Helsinkio aktus, 
tikėjosi rasti būdą taikon ir ger
būvio žengti, bet Sovietų val
džia, įvairių savo agentų pa
galba, Helsinkio aktus naudojo 
savo propagandai, sėjo neapy
kantą tautų tarpe, skleidė melą, 
netiksliai interpretavo visus Hel
sinkio aktų paragrafus, o dabar 
jau eina prie visiško Helsinkio 
atų panaikinimo, — pareiškė 
Kampelman tarptautir.ėn Mad
inio konferencijon suvažiavu
siems atstovams.

nau
jais ginklais, tikisi primesti sa
vo valią visam pasauliui. Sovie
tų karo jėgos nėra galingesnės 
ir nebus. JAV manė, kad bus 
galima rasti būdą taikiai sugy
venti, bet Sovietų vadovybė nu 
ginkluojasi 
galimybes.

VAŠKAI NUŠOVĖ 
POLICININKĄ

SAN SEBASTIAN, Ispanija. 
— Nežiūrint visų pasitarimų, 
prašymų, pokalbių ir maldų, Is
panijos vaškai vartoja labai 
griežtas kovos priemones prie Is
panijos vyriausybę. Jie kovojo 
prieš monarchus, respublikonus, 
diktatorių Franco, o dabar veda 
kovą prieš premjerą Suarez.

Vaškai reikalauja autonomi
jos, o kiti no'ri nepriklausomy
bės, bet tai siekia teroro priemo
nėmis. Jie jau nušovė didoką 
skaičių policininkų, valdžios at
stovų ir net ministerių. Kovai 
vadovauja labai užkietėjusi na
cionalistų vaškų katalikų grupė, 
norinti nepriklausomybės. Vaš
kų yra ir Prancūzijoje, bet ten 
kova neina. Vaškai veda kovą 
tik prieš ispanų valdžios žmo
nes.

Pirmadienį vaškai nušdvė vie
ną civilinės gvardijos policinin
ką ir sužeidė du paprastus poli
cininkus. Susišaudymas įvyko 
Eibar miestelyje, kur gaminami 
ginklai. Policininkas, atlikęs 
tarnybines valandas dirbtuvėje, 
išėjo namo. Jis buvo užpultas 
ir nušautas.

VLIKO TARYBA SMERKIA “PASAULIO 
, LIETUVIO

16 METU KINIETĖ IŠAUGO 
7 PĖDŲ 10i/2 COLIO

YUANJIANG, Kinija. — Ki
nijoje 16 motį amžiaus mer
gaitė Tseng činlien jau išaugo' 
iki 7 pėdų 10 ir puse colio. Ma
noma, kad ji yra pati aukščiau
sioji moteris pasaulyje, n s tuo 
tarpu apie didesnę niekas ne
kalba. Josios bėda, kad ji ser
ga cukrinė liga ir turi saugotis 
nuo įvairaus maisto.

Mergaitė sveria 323 svarus. 
Josios tėvas Tseng Hšiėnmao 
yra 42 metų amžiaus, o motina 
Yu yra 38 metų. Jie, ka:p ir mer
gaitės brolis ir dvi seserys, yra 
normalaus ūgio, tiktai ji išaugo 
tokia didelė. Iki šio meto aukš
čiausiąja pasaulio moterimi bu
vo laikoma Sandy Allen iš Shel
byville miestelio, Indianoje. Jį 
yra 7 pėdų ir 7 colių aukščio.

MAINZ, Vokietija. — Popie
žius Jonas Paulius II pirmadie
nį pasakė svarbią kalbą, patar
damas Vokietijos Evangelikų 
Liuteronų bažnyčios nariams ir 
Vokietijos Romos katalikams 
baigti puspenkto šimto metų 'priemonėms gaminti ir ves prie 
besitęsiančius tikybinius ginčus tarptautinio pastovumo 
ir susijungti į vieną bažnyčią. 
Popiežius yra geras kalbėtojas, 
jis mokėjo paveikti klausytojus. 
Jo kalba labai plačiai komen
tuojama ne tik Mainze, bet ir 
visoje Vokietijoje. . v

‘ Popiežius atvyko į Vokietiją 
penkių dienų vizitui. Jis jau pa
simatė su Vokietijos kancleriu 
Helmut Schmidtu, o vėliau sakė 
kalbas keliuose katalikų cent
ruose.

Sekmadienį popiežius pasakė 
turiningą kalbą 5,000 klierikų, 
pasiryžusių tapti kunigais. To
kia didelė dvasiškių laida yrą 
didelis dalykas šių dienų pasau
lyje. Amerikoje ir kituose kraš
tuose jaunimas jau nstoja į ku
nigų seminarijas tokiais dide
liais kiekiais.Mao Cetungas 

Ateinančią savaitę Pekine 
prasidės Mao Cetungd naš
lės ir kitų maištininkų byla 
dėl didelių komunistų žudy

nių organizavimo. Buvo 
nužudyti 35,000 kiniečių.
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NEGALIM LELSTI, KAD MASKVA BOTŲ 
GALINGESNE, - PASAKĖ KAMPELMAN
. — SOVIETŲ VALDŽIA IŠARDĖ DETENTĘ IR BAIGIA 

ARDYTI HELSINKIO SUSITARIMUS —

ir sau
gumo’. bet Sovietų valdžia pasi
rinko kita kelia, — 35 valstvbiij 
atstovams pareiškė Kampel
man. .— Mes nenorime, bet So
vietų valdžios elgesiu esame 
priversti ginkluotis, kad galėtu
me gintis nuo tarptautinės prie 
vartos.

Ameriko 
pirmininko 
žiavūsiems 
gilų įspūdį.

— Nežiūrint visų Sovietų vai 
džios priemonių paneigti So
vietų karo jėgų įsiveržimą į 
beginklį Afganistaną, visiems 
aišku, kad Sovietų valdžia su
laužė Helsinkio akto taikos dva
sią ir verčia visus rimtai susi
rūpinti ateitimi.

Kampelmano kalbą girdėju- 
sieji atstovai tvirtina, kad M. 
Kampelmano kalba buvo pati 
grieŽčiausioji, kurią Sovietų at
stovai yra girdėję tarptautinėje 
konferencijoje. Svšrbiausii, kad

I Sovietų valdžios atstovai netu
rėjo kuo pateisinti šitokio žiau
raus savo elgesio. Sovietų atsto
vas Iljiševas pasakė, kad Afga- 

— Sovietų valdžios atstovai nistanas nieko’ bendro neturi su 
klysta, kai jie mano, kad Ame- j Helsinkio valstybių konferen- 
rika leis jiems ginkluotis ir tapti < rija.
galingesniais, — pasakė Kam-1 Kampelman pareiškė spaudos 
pelman. Soyirių..yal<ižią,_apr,LątstpYams4. kad. ne tik Griffin 
^iHkta^ua^gpavdhdzijaš -nau- j Bell, bet -ir jis pats vadovaus 

JAV delegacijai visą Madrido 
konferencijos laiką. Prieš išvyk
damas į Madridą jis pats asme
niškai kalbėjęs su naujai išrink
tu krašto prezidentu R. Reaga- 

Reaganas jam pasakė, kad 
ir ardo visas taikos jįs pilniausiai pritaria numaty

tai Madrido konferencijos poli- 
1975 metais buvo’ sutarti! tikai ir prašė eiti savo pareigas 

ne tik konferencijos metu, bet 
jas tęsti iki konferencijos pa
baigos. Panašų pareiškimą Rea- 
gąnąs padarė ir Amerikos dele
gacijos pirmininkui Griffin Bėll. 
Rėagan pridėjo, kad jam bus 
reikalingi patyrimą turintieji 
žmonės. Jis gali daryti pakaitų, 
bet dabar jis prašo visus pasi- 

Maskva padarei likti valstybės tarnyboje. Rea- 
priemone, o ne1 ganas pastebėjo, kad jam bus 

reikalingi visi faktus žinantieji 
ir patyrimą turintieji parei
gūnai.



V. katas

S. Hipskienė ir M. DaiUdienė.

(Nutikimai pokarinėje Vokietijoje)
(Tęsinys)

grojo

mių, kad čia kada būta karo; jis 
arba išvengė bombų, gr buvo 
jau atstatytas.

bos pareigūnė G. Kuzmienė. Vei
kė baras, M. Gydienės, V. Ka
ralienės ir J. Marus vikriai ap
tarnaujamas. šokiamsPopieriai skambėjo nekaip, bet 

tas mano nuotaikos nė kiek ne- 
nunęušė. Buvau atvažiavęs į Ba-; 
variją su ištuštėjusią kuprine 
mat, mano kuklios materialinės 
fė^-hė; baicė iš .jos išnykti; pil
vas irg; nebuvo perpildytas; 
prancūzai savo globojamuosius 
'. žrieniečius maitino iabai lieso- j J - 
r «is noimomis. Tik vieno daly-į 
ko man netrūko: entuziazmo. 
Jjuv?u kup:nas vilties, kad apsi- 
pyventi ameriki,ečiu zonoj bus 
nęsunku. Juk tiek daug stovyk
lų Čia buvo pristeigta; vienos 
grynai lietuviškos, kitos maišy
tos, įvairų tautybių, tokios, ko
kią rųes turę’omę Kufšteine. Q 
jau pakliuvęs pas lietuvius, vis 
ką’p nprs tikėjąusi gauti pasto
gę; jei ne ilgesniam laikui, tai 
trumpesniam. Ypač, kai esi vie
nas, kiek tos vietos vienam rei- 
"kia.

Tikrovė pasirodė visoje savo, 
nuogybėje, ir visai kitokia, ne. 
gu mano buvo Įsivaizduota. Kai 
aplankęs abi lietuviškas stovyk
las, sužinojau, jpg jos perpildy
tos-ir vietos dėl manęs ten nėra. 
papraš:au stovyklos komendan
tą priimti ųors vienai nakčiai 
nakvynės. Dar priminiau, kad 
nesu išlepintas ir gyvenime vis
ko mates: man nereikėtų net lo
vos. Užtektų rašt’nėje pasnaus
ti ant stalo pasirėmus, ar salė
je. jeigu tokia yra, kur ant suo
lo nukritus, Nesvarbu — kur, 
kad tik po stogu. Buvo vasario 
.mėnesio pirmosios dienos, ir 
naktys gana šąltoę. Stogą ant 
palvos turčiau Jką p nprs su
kombinuoti.

—Ir tai nėra taip lengva, kaip 
atrodo, — pakratė galvą kres- 

-nas žmogelis su žilstančiais p.a-f.; 
-ausiais. — Turėtume tuo-: pra-

griežtos taisyklės. O jeigu imsi
me pranešinėti, tai nebus tam 
galo- Njanotė, kad tamsta esaje 
vienintelis paprašęs nakvynės.

i Tokių užklysta per dięną po ke
lis. Mes nieko daugiau ir neda
rytume, tik pranešinėtume, kas 
pas mus nakvoja šią naktį, kas 
nakvos rytoji Matote, taip jau

Žmogus kalbėjo įtikinančiai, 
atrodė, kad jis sakė teisybę. Pa
dėtis buvusi tokia, kad . jis jo
kiu būdu negalėjs padėti. Nie
ko neliko, tik nešdintis toliau. 
Taip ir padariau. Ėjau atgali 
miesto link, tikėdamasis suspėti1 
i pirmąjį grįžtantį tramvajų. Jie 
ijo.kas pųsvaląnd’s, kitą pusva
landį turėjau rezęrvuoti kelio
nei, o jau tada būtų pats laikas 
pradėti rūpintis nakvyne.

Galvoję pynėsi įvairios min
tys, ir kartais nelabai linksmos. 
Aš, žinoma, buvau pavargęs. 
Iki tramvajaus sustojimo vie
los ęjąu kokį penkiolika minu
čių ir per tą laiką suspėjau grįž 

net kelis kartus prie pasikal
bėjimo su žilstančiu pareigūnu. 
Tos susigrįžtančios mintys vis 
labiau temdė mano nuotaiką, ir 
>š neįškenč au nepadaręs kai ku 
rių išvadų: nieko kito ten ne
buvo — tas žmogėnas norėjo 
manimj tik ats kratyti. Ten ne
buvo jokių griežtų taisyklių, 

.gpie kuriąs jis su tokia pagarba 
minėję; jokių UNRRA parėdy
mų. Taip, aš dar kai ką atsimi
niau: jo kresno žmogelio žo
džiuose skambėjo tokia gaidelė, 
kuri .išdavė, jog aš ten visiškai 
riere'kajingas.

Taip, taip; buvau išvarytas, 
kaip' šuo. Niekaip negalėjau 
suprasti, kodėl jis nepriėmė ma
nęs nors-.vienai nakčiai. Juk pra
šiau tik pastogės, ne kokių puoš
niu buduaru.

— Besetzt! — pranešė duris 
atdaręs tarnautojas.

Tąs pats buvo pasakyta prie 
antjro ir tręę o nakvynės namo, 
kurie buvo .visai nepuošnūs ir 
dar tebeturėjo praėjusio karo 
ženklų. To ir tikėjaus; į viešbutį, 
neturėjau jokie s vilties pakliūti.

Ėjau dairydamasis, bene pa
matysiu kokią valgyklą. Jau-i 
siaus ,ne tik pavargęs, bet ir i_š 
likęs- Staiga išganinga miųtis 
šovė rr. tn gąįyon: juk esu Mųen 
chene, nakvynės klausimas ne
turėtų sudaryti problemos. At
siminiau didįjį požemį, kur su 
Jonu nakvojome prieš metus lai
ko, dar karui eįnant. Tada mes 
laukėme traukinio į Austriją.

— Atgąl į stoti; — sukoman
davau save.

Kęjos pradėjo smarkiau minti. 
Kai ž n^i. kur pifti, b“ žinjgsb’s 
spąrtespią pasidaro. Ir nųoįąiką 
pagerėja- Ką ten pagerėja! Da
bar fi buvo puiki, nes aš buvau 
tikras: Muenchęno didžioji sto
tis buvo atdara visą naktį. P ten 
visi pato^iimąi. ir visi priitpainį. 
Niekas ir neklaus, kąip tų čia 
pakliuvai, kur važiuoji, ar iš kur j

i

Kai pąkvynės klausimas buvo 
taip palankiai išspręstas, jog! 
nieko geresnio ir nedrįsau no-j

toje pamačiau didelę lentą, išra
šyta stambiomis raidėmis. Įrąšas 
byloje: nakvynės namai pabėgę 
lianas e’a pat. tik už kampo.

Negaįėjąų atsispirti pagundai; 
nakvynės naįiąi žadėjo dar ir Įp 
yą.'Kokią ji Įen bebūtų, bet yįs-:

Už valandėlės jau šnekėjau 
su keleivius pegi^gypjąpčiu vo- 
kiee u. Palikau jam savo doku- 
jįienta. iš ję gąyąu dvi antklo-

perėjo net žinoti, įjąįp ilgai čia 
būsiu: palvos mostu parodė pa

.nešti UNRRA vadbvybei. ^Nuvažiavęs į miestą, išlipau 
prie pirmo pasitaikiusio viešbu- 

nakčiai; tekios jau ėio. Pastatas neturėjo jokių žy- ’
sutikhno negalėtume priimti net 
jr vienai

— Tuščiu lovų “užtektinai rą- 
rite. ■" “ ■'

Didelė patalpa buvo pristatyta 
dviaukštėmis lovomis su siau-
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Inž. Domas Adomaitis savo vasarnamio virtuvėje vaišina 
jauną meškėną (bąltąkojį rakūną). Šie žvėriukai labai 
“draugiški”, liek priprato prie Adomaičių, kad kiekvieną 
vakarą lipa ant <įurų ir prašo vakarienės. Dienos metu 
sulipa į medžius ir iniega. Adomaičiai vaišingi paukščiams, 
kurių priskrenda pilnas kiemas, ypač “blūdžių”, kurie savo 

ągresįngumu skriaudžia kitus paukščius.
.(Stepono’ Karvelio nuotrauka)

ČIKAGOS JŪRŲ ŠAULIU VEIKLOJE
Gęn. T. Daukanto juru šau

lių kuopa, veikianti Čikagoje, 
šių metų vasaros ir rudens lai
kotarpyje, daugeliui I^iįlsint ir 
beąjtąstogaųjąnl, nespaudė — 
aktyviai regėsi ytikldŽ6-

Birželio niėn. 15 d. kuopos na
riai sjj vėliava dalyvavo Išvež
tųjų pąmįnėjįjBję, liepos 1? d. —. 
Pąriaps ir Girėno žųyjjnp meti
kės sukakties apeigose; liepos' 
19 d. — Cicero jūrų šaulių Klai
pėdos kuopos ^ųręngįpję tradi
cinėje Jūroą ^ęnoj.ej Union 
Pięr, Mich.; liejfos ,d-"— Gen. 
T. Daukanto jūrų šaulių kuopos 
Vėliava iškihningąį plevėsavo

tDarbo dienos didingoje eiseno
je, Lemont, Ill.; rugpjūčio men. 
9-10 dienomis — daukantėnus 
matėme dalyvaujančius LšST 
surengtame Kultūriniame Sa
vaitgalyje, Klevelande; rugsėjo 
mėn. 14 d. buvo surengta kuo
pos nariams išvyka j gamtą ir 
pravestos metinės šaudymo var
žybos netoli Antioch, Ilk; rug
sėjo 21 d. kuo’pos atstovai su 
vėliava dalyvavo Racine, Kęstu
čio šaulių kuopos 25 metų su
kakties paminėjimo šventėje; 
Čikagoje iškilmingame Rugsėjo 
8-osios paminėjime ir Vilniaus 
Krašto Lietuvių draugijos me
tinėje šventėje. i

Tame pačiame laikotarpyje 
Kuopos vadovybės pareigūnai - 

| pareigūnės dalyvavo visoje eilė-

pirmųjų vielų laimėtojai. Mote- var<ju prisegė gėles. Buvo pra- 
rų grupėj# — Martįnkienė vestas turtingas Jk gausus

mėjimgis dovanų pąskirstypias, 
Vyrų grupėje — V. Ripskis, K. kurį, kuopos nariams gausiai 

; Asirą, E. Holtzas ir P. Malėta. aukojant, suorganizavo vąldy- 
' Svečių grupėje — B. Holtzas ir(" 
' J. Paštukas. Vyrų ir moterų 
grupės pirmųjų yietų laimėto
jams buvo įteiktos ir pereinamo
sios taurės, kurias gavo G. Alar- 
tinkienė ir V. Ripskis. Taures 
įteikė DLK Birulės draugijos 
pirmniinkė K. Leonaitienė ir 
gen. št. pik. K. Dabulevičius.

Laimėtojams dovanas įteikus, 
sekė meninė programa, kurią 
pravedė kuopos parengimų va
dovas j.š. V. Utaia. Meninę pro
gramą įspūdingai, gražiai sude
rintais balsais padainuodamos, 
atliko Racine Lietuvių Moterų 
kvartetas — p.p. 0. Kazemekai- 
tienė, B. Nekrošienė, J. Pivoriū
nienė ir S. Petrušaitienė, piani- 
pų palydint p. R. Mallet. Dar
niai ir mąlopiai nuskambėjo 
kvarteto sudainuotos dainos — 
“šaulių maršas’’, “Tyli naktis”, 
“Vakaro daina”, “Saulėleidis 
tėviškėje” ir p.p. O. Kazeinekai- 
tienės ir S. Petrušaitienės. padai
nuotos duetu — “Gimtinės dan
gus” ir “Kur gimta padangė”. 
Tad nieko stebėtino, kad su pa
dėka grupės vadovui muz. J. 
Grimskiui, šios dainos su susi
kaupimu buvo išklausytos, gau
siais plojimais palydėtos ir mie
los dainininkės, programai bai
giantis, kuopos moterų vadovės 
J. Janušauskienės ir G. Kuzmie- 
nės gėlių puokštėmis buvo apdo
vanotos.

Po meninės programos vyko 
vaišės. Jūrų šaulėms maloniai 
patarnaujant, svečiai buvo' vai
šinami šeimininkės p. Matulevi
čienės skaniai pagaminta šilta 
vakariene, kavute ir sesių jūrų 
šaulių paaukotais pyragais/ Ant 
stalų atsirado stipresnio gėri
mėlio ir lietuviška -daina su
skambėjo. ..

Vaišėms vadovavusi moterų 
vadovė A. Janušauskienė ir G. 
Kuzmienė, su padėka už skaniai

smagus Ąžuolų Stelmoko orkest
ras, kuriam sodriu baritono 
balsu padainavęs keletą dainų, 
talkininkavo kuopos narys-rė
mėjas V. Rusteikis. Šokių pietų 
buvo parduodamos rožės. Pa
rengimo tarnybos parejgūnai 
V. Zinkus ir A. Martinkus visą 
vakarą žvaliai ėjo pareigas. Vik
riai su foto aparatu sukinėjosi 
kuopos vicepirmininkas P. Ma
lėte. Klegėjų salė, sukosi poros, 
skambėjo daina tą vakarą jūrų 
šaulių parengime Šaulių na
muose.

Bendrai kalbant ąpie šį pen. 
| T. Daukanto jūrų šaulių kuopos 

rudeninį parengimą, reiika pasa
kyti, kad jis savo nuotaika, da
lyvių skaičiumi, programa, vai
šėmis ir tvarka praėjo su dide
liu pasisekimu, už ką kuopos 
valdybos ir vakaro pareigūnus, 
visus talkininkus, aukojusius 
dovanas ir kt. reiktų tik pasvei
kinti ir visiems priklausančią 
pądėką išreikšti.

Su šiuo parengimu Gen. T. 
Daukanto jūrų šaulių kuopoje 
buvo užbaigta 1980 metų vasa
ros bei rudens veikla ir įžengta 
į mėtų užbaigos kelią. Metajns 
einant į pabaigą, daukantėnai 
lapkričio 16 d. dalyvavo žurna- 

‘ lui “Kariui’^paremti kavutėje, 
numato',, lapkričio 23 d. daly- 
vatiff Lietuvos kariuomenės at
kūrimo metinėje švente, gruo
džio 14 d. kuopoš:’i?įot^rys ruo
šiasi aplankyti lietuvius senelius 
Lemont, Ill., ir šiuos metus ^už
baigti gruodžio 20 d. tradicine 
Kalėdų eglute, kuo’pos nariams 
ir šeimoms rengiama Kūčių va
kariene. Tuomi ir bus užverstas 
Gen. T. Daukanto jūrų šauliu.

I pagamintą maistą, šeimininkei kuopos 19&0 metų .veiklos lapas;
i p. Matulevičienei susirinkusių . J. j§x

rais tarpais prie jų prieiti. Pa
sieniais matėsi triaukščių; ma-j 
tyt, namų organizatoriai norėjoj je kitu organizaciju rengiamu 
būti tikri, kad didesniam kelei-] niinėjimų> sukakčių bei švep- 
vių antplūdžiui pasitaikius, visif — - - — -vių antpuiozių! pasuąiKius, visi čių? atstovaudąmi Gen. T. Dau- 

■. Udlų aprūpinti. Ką pasakyki į kanto’jūrų šauliu kuopa bei Jū-į 
I vokiškas išrądingumas, ir aš juoj rų šąuHus; (Čikagoje ir už josi 
! šią naktį asinaudosiu. / J

Kiekviena lova talpino po ge- ’ 1
1 rą puoštą šiaudų: kitokios pata-
; lynęs -nebuvo, bet man ir tai at- veiklos pasireiškimų pynę bai- 
rodė prabanga. Pasirinkau lovą gė metiniu, per 17-ką metų kas- 
žemutiniame aukšte, kad nerei- rengiamu vasaros plaukioji- 
kėtų aukštai karstytis, ir išsitis- mo sezono užbaigimo parengi-! 
siau. Buvau nemiegojęs visą niu> kuris, apvainikavęs aukš- 
prąęitą naktį, o dieną nemažai čiau minėtus pasireiškimus, įvy- 
po Muenchcną pasivaikščiojęs. | ko š.m. lapkričio 8 d. šaulių na- 
belankydamas stovyklas, kui muose. Gen. T. Daukanto jūrų

Savo šios vasaros bei rudens

niu, kuris, apvainikavęs aukš-

belankydamas stovyklas, kųi
jiianc vienas po kito lydėjo ne- šaulių kp. tradicinis rudens pa

rengimas, nežiūrint tą vakarą 
vykusiu keliolikos didesniu ren
ginių Čikagoje, dalyvių skaičiu
mi praėjo su nesitikėtu pasise-

pasisekimai.
Prieš užmigdamas dar spėjai 

sužinoti, kad patalpa buvo už
imta daugumoje užsieniačių; 
aplinkui girdėjau šnekant įvai- J kimu — dalyvavo’ per 200 sve-
rioiųis kalbomis ir tik retkar- užpildžiusių visus stalus 
čiais vokiškai, šalia manęs lovą 
buvo užėmęs pusamžis žmogus, šauliškosios veiklos rėmėjų, į 
čekoslovakas. Jis čia nakvojęs i parengimą atsilankė L4ST pirm 
jau visą savaitę ir priminė mani K. Milkovaitis su žmoną. 1AST 

1 nepramiegoti pusryčių. • vicepinu. V. Išganaitis, Lietuvos
Mane’ buvo užmigta anksti. Į Kūrėjų Savanorių Sąjungos či- 

Aišku 
man miegant į patalpą rinkosi 
žmonės; jie rinkosi iki vėlumos. 
Tik lytą pakilęs, pamačiau, kad 
patalpa Įįuyo priglaudusi daug 
benamių: ji buvo pilna.

j Lygiai .septintą vąįandtj susi
rinkome pusryčių. Kiekviena 
gąypinc po gerą (lapinį balto.

IrųpuĮtj inargąrinp ir 
kiek 
pųs-|šaulių kuofto's pirmininkas P. 
iųą» 
gen

Tarp daugelio kitų jūriniai

aš ir nesapnavau, kadĮkagos skyrįaus pirm. J. Tamu
lis. LpK Birutės draugijos pir
mininkė K. Leouaitienė, gen. ši. 
pik. K. DabuJevičius, š. lln. J. 
Balčiūnas ir kl. Atskirus stalus 
sudarė Vęnęzųejos Lietuvių klu
bas su pirmininku p. Bapądu ir 
Tnona, Cicero Klaipėdos jūrų 
šaulių kuopa ir kiti jūrų gąųlių 
draugai bei rėmėjai. Taip pąf 
dalyvavo ir Racine “Kęstučio’’

duonos. I
• marmelado. Kavos gėrėme 
norėjome. Tai buv» pirmi

' ryčiai Bavarijoje, ir jie
. atrodė karališki. Tekių 
pusryčių Kufstdne negauda 
rome.

Nakvynės na mai paliegėliams, 
išlaikomi ir aptarnaujami vokie-

ičių, buvo tikras išsigelbėjimai 
benamiams, lokiuos, kąip aš, ii 
daugeliui kitų, kurie ųegaįėjc 
rasti prieglaudos pas savuosius. 
I juos aš grąžau dar daugelį 
karJll- - L - - .

ę—, (Bus daugiau)

Petrušaitis su žmona.
J’arengjmo dalyviams pasivai

šinus skaniais ir įvairiais šal- 
'ais užkandžiais, vakaro progra- 
ną. pasveikinęs gausiai susirin
kusius svečius, pradėjo fien. T. 
Daukanto jūrų šaulių kuopos 
iirmisinkas Ed. Vcngianskas 
1980 melų kuopos šaudymo var
žybų laimėtojams dovanų pei
kimu, kviesdamas LŠST pirm. 
K. Milkovailį joms įteikti. Ap
dovanoti dovanomis buvo’ trijų

They call it 
“The Overnight Wonderr 

for constipation. *
Arc you uncomfortable .with your laxative? Then meet 

the little white pill they call “The Overnight Wonder? Just 
one pill at bedtime safely, surely stimulates your system's 
own natural rhythm. Overnight. So in the morning, you’re 
back on the bright side. Comfortably! It’s 
a good feeling.

What is “The Overnight Wonder”? 
Ex-Lax' Pills. That’s right—pills from 
Ex-Lax. Look for the white box.

Use only as directed.

It s Easy 
S WITH

‘Oh Boy, Homemade Įce Creamf J
the decision is made that the ice cream is ready, and the dasher I 
js polled free of the freezer container J Luscious, and deserving j 
of > finger dipped in for a quick tasting, homemade ice cream * 
eyokes only the happiest of feelings. And when that ice cream 
is flavored and blushed with bananas and plump strawberries, to ’ 
Ipuch .the better. The wonderfully smooth consistency conjee 
fropi the cream of canned milks — evaporated milk, the 1JL 
important ingredient that's always ready to an 
cream making party. ' „ >

Skawberry.&anana Ice Cream

2 cups sugar
3

eggs 1 quart straw bemec, ,
cleaned and sliced r, 

tefl eanš (5 cups) Pel 3 bananas, mashed
Evaporated Milk (about 1 cup mashed)

Beat eggs well. Ądd sugar and beat until light jeOw * 
tn eotor. 1

2. Stir in evaporated milk. C •
3. Mash together strawberries and bananas. Mix into

nrated milk mixture. * f
4. Pour into ice cream freezer container and churn and freest \ 

according to manufacturer's directions.Makes about 4 yiarter

2 — Naujienos, Chicago 8. llL/wednesday.



r7 PAVOJAI LIETUVYBEI
; \ . SENIAU IR DABAR

• (Iš pogrindžio “Pastogės” 2 nr.)
■■ kiekvienai kartai tenkanti už- duojasi, jėgos perteklius plūs- 
davinių našta reikalauja žvilga- t ei i į rytus, į senąsias baltiškas 
ųio į praeitį, į tolimus mūsų 
bendraamžius, jaunais veidais 
įdėmiai žvelgiančius į mus iš
Vadovėlių ir universiteto kori
dorių sienų,.

;■ Mūsų kartai vienas svarbiau
sių yra lietuviškos kultūros 
klausimas. Pokaryje įaugusieji 
dar galėjo semtis iš tėvų biblio
tekų likučių, dar tebebuvo gyva 
vadinamojo, tegul ir su įvairio
mis išlygomis, lietuviškos kul
tūros “aukso amžiaus” dvasia. 
Minus gi, gimusiems po karo, 
vis aštresnis tampa klausimas 
— kur leisime šaknis?, į kokią 
kultūrinę! dirvą? Esame lyg ta
koskyroje, esame padėtyje, rei
kalaujančioje apsisprendimo — 
arba-arba. Kitiems, po mūsų 
ateisiantiems, toks klausimas 
jau gali -būti pavėluotas. Ir to
dėl taip svarbus yra žvilgsnis i 
praeitį, į panašaus likimo isto-

žemes, kur upių augštupiuose 
dar tebenierdėjo paskutiniai ry
tų baltų likučiai, šios rekonkvis- 
tos rezultatas — Didžioji Lietu
vos/ Kunigaikštystė, didžiausią 
teritoriją tuo metu Europoje tu
rėjusi valstybė.

Ir štai XIX šimtmetis. Tauta 
vėl ant pražūties slenksčio. — 
Skubėkite užrašyti lietuviškos 
kalboš pavyzdžius, nes ši kalba 
pasmerkta, — ragino A. Becen- 
bėrgeris. ■

Kuo buvo atsakyta į šį iššūkį? 
Lietuva atsakė sukilimų serija. 
Išties XIX šimtmetis Lietuves 
istorijoje — tai sukilimų šimt
metis. Pažiūrėkime: 1795, 1831, 
1864, 1893 (Kražių skerdynės), 
1905, 1918 vasario 16 d. Inter
valai apie 30 metų — vienos 
kartos amžius. Taip kiekviena 
nauja karta išreikalavo savo ap
sisprendimą, sukildama su gink- Magdalena B. Stankūnienė Iš gėlių ciklo.— aliejus 1974

miręs. Jam Lietuva — visa pra
eityje. Dabar anos Lietuves jau 
nejėra, belieka pasitikti realy
bę, o realybė — tai Žečpospoli
ta, lenkiškoji kultūra, lenkiško
ji kalba.

Tuo tarpu Daukanto darbuo
se niekur nerasime deklaruoja
mo romantinio sentimento Lie
tuvai. Tik nuostabiai gilus pojū
tis jos -- girių ir žmonių Lietu
vos, tebegyvos ir gyvuojančios, 
svetimųjų ujamos ir niekina
mos, bet t^uo brangesnės. Ir ap
sisprendimas t— gyventi ir dirb
ti tam, kpd būtų. Tegul nęlieka 
tavęs kaip žmo'gaus, kaip kūrė
jo, bet kad nenudžiūtų, būtų gy
va tūkst-mtmetė šaknis,

Apsisp’endimas — štai kur 
eina takoskyra. Tačiau ką reiš
kia — apsispręsti už? Kuo dar 
galėjo būti Mickevičius ar bet 
kuris kitas to meto Lietuvos 
šviesuolis, kai atrodė, jog vie
nintelis įmanomas būdas būti 
lietuviu — tai būti li.winu, et
nografine natione poionus atša
ka-. Pati tokia mintis, pati svars
tymo galimybė atrodė erezija. 
Valstybės nėra ,kalba išvyta iš 
kultūros sferos, rašto' nėra, o

Dr. Aldona Nakutienė-Survilaitė 
iškeliavo amžinybėn , 

Nąkutienė’Sur-Dr. Aldona
vilaitė ilgesnį laiką gyveno 
Bridgeporte.o vėliau Marquet
te Pa'ko apylinkėje. Ji mirė

riniųs mūsų: bendraamžius.
'■ '' ' * *

'XIX': šimtmetis. Tauta dėl 
įvairių priežasčių atsiduria ant 
pražūties ribos. į Valstybingumas 
— prarastas, kalba — mirštanti, 
nacionalinė kultūra sugriauta 
polonizacijos a vėžio. Tokia kraš
tutinė situacija' kultūristoriko 
Arnoldo Tęynbee - (1889-1978) 
yra apibūdinama challenge ter
minu. Challenge — tai, pažodi-' 
ne prasmę, iššūkis, kurį gauna 
kultūra' (arba tauta); išorinis ai' 
vidinis sukrėtimas, kurį tauta 
arba įveikia, sukaupdama visas 
jėgas, arba — žūva.

Lietuvos’ istorijoje tai buvo 
jaų-antrasis. ‘.-iššūkis,’’. Pirmasis 
buvo mestas kryžiuočių ordino. 
Į jį ką tik gimusi-Lietuva atsa
kė du šimtus metų trukusiomis 
žūtbūtinėmis grumtynėmis, kur 
Žalgiris tėbuvd finalims kirtis. 
Tas Atsakas į iššūkį, kaip yra 
apskaičiuota, Lietuvai kainavo 
vybių. Pagaliau tauta konsoli- foną, apie Napoleono švytuoklės

lu rankose.
Galima daryti įvairius šio 

šimtmečio, šios datų eiles pjū
vius, pavyzdžiui, socialinį, ste
bint kaip silpnėjo bajorų ir stip
rėjo valstiečių įnašas, kol pir- i 
mųjų visai < 
stiprėjo nacionalinis sąmonin- j 
gumas, tautinė savimonė: 1795 
buvo tik žečpospolitiškų ambici
jų suvėluota reakcija, 1864 m. OIL'S ir DAUKANTAS. Ar 
valstiečiams tėra krakusmetis, mąstėme kada nors, kad jie —

ir liberte, egalite, fraternite Mė- švariausia mūsų karta, 
j jų sužadintą tautų pavasarį, bet
mūsų uždavinys kitas. 

❖ ❖
«------ > — 1— j Mintimis persikelkim į XIX š.

sunyko. Arba, kaip j pradžios Vilnių, kur prieš mū- 
cionalniic Sy akjs iškyla dvi kontrastingai

ryškios Lietuvos kultūros isto
rijoje figūros. Tai M1CKEVI-

• susi-

ir tik pavieniai bajorai, tokie bendraamžiai ir neigi vienu nie
kaip Zigmantas Sierakauskas, tu (1815-1819)
Antanas Mackevičius deklaruo-

mokėsi univer
sitete, vaikščiojo tomis pat Vil-

ja ir gina Lietuvos valstybingu- niaus gatvelėmis? Ir — jokių 
mo restauracijos idėją. įuo tar- j sąlyčio taškų, nieko bendro, 
pu tarp 1919 m. pilkasermėgių, j Mūsų sąmonėje šie tokie bran- 
padėjusių galvas kovoje už “ne-jgūs mums vardai stovi visai at- 
piigulmingą Lietuvą ir durtu- skirai, tarsi bylotų visai iš kitų 

a. i s ų į renegatiškas Į pasaulių.
gente lituanus, natione polonus Taigi Mickevičius ir Daukan- 
pretenzijas, nebuvŲ nė vieno tas. Iš vienospusės, “Odė jatu 
bajoro. nystei”/ filomatai ir filaretai —-

Galima būtų dar kalbėti apie i šviesonešiai, slaptingumo ir 
to meto Rytų Europos istorinį $ nuotykio aureolė, romantiškas 

sueigos žaliuose pavilnio slė
niuose

Iš kitos — kelionė basomis 
per visa Lietuva, skurdi buitis, 
tylus ir negausus bendraminčių 

! būrelis, kuriam suskaičiuoti per
daug vienos rankos pirštų. Ir 
— užsispyrimas, kurį galima

mo restauracijos idėją. įuo tar-j sąlyčio taškų, nieko bendro.

Taigi Mickevičius ir Daukan-

bajofo.

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS
UŽ DEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN 

5 ČIAMOS TREČDALI METŲ!
__ : ... . Ibutų pavadinti fanatišku, jeigu
l Visi lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas! nebūtų toks tylus.
savo asmenišką dėmesį, gerai su jomis susipa-' 
žinti ir jas užsisakyti.
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS
TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU, 
NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MĖNESIUS 
UŽ 10 DOLERIŲ.

' Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus Į plati’ 
nimo vajaus talką I

r Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimą skaitytojų 
reikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

_ i

NAUJIENOS W -ra
1739 S. HALSTED ST, 7^ 3 '
CHICAGO, IL 60608

Iš vienos pusės — tragiškas 
Į ir didingas profilis, žinomas vi
sai Europai, pavergtos tauto's 
ba-isas ir viltis. Iš kitos — kny
gelė apie bites, tūlo Jokūbo 
Laukio “išguldyta”, menkos ka
tegorijos valdininko mundierius 
ir nesibaigiantys rūpesčiai dėl 
žvakės, dėl malkų glėbelio — 
šalia rūpesčio dėl Lietuvos. 
“... per visą gyvenimą neišgė
riau nei kvortos vyno; ir po 

I kiekvienų pielų galėjau suval- 
gyti dar antra tiek...”

žinome, kuo' baigė filomatai ir 
filaretai, ta, anot Marcelijaus 
Martinaičio, gal gražiausia ir

• Iš anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda 
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede dol.
Pavardė ir vardas_______________________________ ______
Adresas ________________ _____________________________

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo kuris
yra naujas skaitytojas. Priede  dol.
Pavardė ir vardas__________________________ ____
Adresas _______________________________________ -

Sponsoriam pavardė, vardas ir vietovė 

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ii 
Naujienų pastangas, prašau jas aiuntinėti už pridedamus___ dol.
Pavardė ir vardas ______ _________________________________
Adresas----------------------------------------------------------------------

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa
vaites susipažinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.
Pavardė ir vardai . -
'Adreaaa . ------------------- ------------------------------------------------------- --

Matome juos vežamus anks
tų rytą iš Vilniaus, grandinėmis 
apie milijoną rinktinių vyrų, gy- 
sukaustytus, kartu su vaikais iš 
Kražių.' Niekada nebematys Lie
tuvos Tomas Zanas ir daugelis 
kitų, o kai kam išeitis buvo — 
šautuvo vamzdį į burną Oren-. kultūrdš?; 
burgo stepėse

Brangūs mums 
lietuviški dalykai, tie paveikslė
liai iš “Konrado

jeigu ir būtų -— kas skaitys? Ar 
1 galima buvo atsispirti efektin
gos, imlios naujovėms ir plas
tiškos lenkų kultūros traukai, 
kurios neoriginalųmą .ir chroniš
ką provincializmą sunku buvo 
iškart įžiūrėti? Kaip objekty- 
vuotis, kaip būti lietuviškos kul
tūros žmogumi, jei nėra pačios

j Dabar derėtų i pasakyti: tačiau 
Mickevičiaus jokQ^as Laųkyj galvojo kitaip 

„ .ir sėdo rašyti “Darbay Senovės 
Valenrodo , Letuvjy įr žemailiu” tam,: kad 

šalia kurių, augome, šalia jų -' atkurtų naują Lietuvą. Tačiau 
bet ne iš jų. Teko, matyti jauną • ^ok-aj varg0 pelei, kaip pats sa- 
lenką, prisiglaudusį prie mūro. -,e vadino įtinka
po lenta Mickevičiui ir verkiau-j tokia. tribūn6 -kultū.
tį. Mums tai. neateitų ,į galvą, her0jauS poza. Jis.'dirbo, 
nes mes — Daukanto šaknies, 'ir-turbūt begalvodamas, ardau! 
kaip ir visa mūsų lietuviškoji = Us, ~ ;skai{ys> atmi^ ;po 
kultūra. Be jo nebūtų mūsų. §imto ar 
Tai jam rašo laišką Jonas Me-)ką jig Bet nemanykime) 
kas, kai Niujorko didnamių; kad. pasirinkirti^ Unį.
tvankoje jam pradeda vaidentis versitet0 baigim0 pagyrimu 
čiobrelių kvapai, ir Daukanto diplomas> magistro laipsnis ir 
t!?CU,.^..^Sy^SVL^ar°’ neeiliniai istoriko gabumai galė-

j jo mums duoti Daukantą su to- 
• ga ir profesoriška kepuraite — 
vienu iš tų, kurių portretai ka
bo universiteto auloje ir kurių 

’ lietuviškumą ir įnašą mūsų kul- 
į tūron dabar reikia sumaniai ir 
į pavėluotai ginti.

Taigi, Daukantas ir Mickevi- 
; čius. Du keliai, du pasirinkimai. 
! Dvi Lietuvos, viena kurių mirš- 
. ta, laidojama dar gyva, o' kita

— tik atbunda.
Kultūros ir istorijos ‘ dėsniai.

mis keliauja žygeivių būriai.

Tokioj tyloj —'sustok, įsiklausyk, 
Gal dar išgirsi balsą Lietuvos. 

— Važiuoki nieks nešaukia... 
(Akermano tyrai)

Kodėl taip atsitiko? Kodėl 
taip skaudžiai, Litwa, ojezyzna- 
moja?

Kas mums yra Daukantas ir ’ 
kas Mickevičius? Kuo jie skiria
si? Ar tai socialiniai dalykai? 
Vienas iš prastų bajorų, beveik: 
valstiečiu, kitam už pečų tur-! 

*■ Į IVUilUlVO XX 10LV11JVO VIVOAXJLO.A,

tinga biblioteka, prancūzuo’jan- kaip jr gam{os yra ne5ai]estin. 
tis namų lavinimas. Etnografiš- gk Pažvelkime iš kultūrfilosofi- 
kai? Žemaitija - Naugarduko nės> {ai^akantj iš teorinės pu. 
Lietuva? Talento kryptis sės į Mickevičiaus ' tragediją, 
nas poetas, o kitas istorikas? : j£įek Mickevičius yra jaunas ir 

Vis ne tai ir ne tai. Takosky- gaįvaįįškai kūrybiškas, tiek jis 
ra eina per pačią širdį — per yra mQSų( lietuviškas. Juo la- 

. . biau bręsta, juo labiau objekty-
yienam ir kitam — atsakykime,, vuojask tarpsta į lenkiškąją kul

tūrą, — juo labiau tolsta ir sve- 
timėja. Paryžiaus laikotarpiu 
“Slavistikos paskaitose” jis len
kas, lietuviai jam tik slavų at
maina. Tačiau kūrybos, vitališ-

žodį Lietuva. Kas buvo Lietuva

ir daug kas paaiškės. )
Abu mylėjo Lietuvą. Abu — 

jos kraujo. Tačiau Mickevičiui 
— tai miręs žodis, brangus, bet

JAY DRUGS VAISTINĖ | 

; 2759 W. 71st St, Chicago, HL
• RCFESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL-

I Atdara šiokiadieniais nuo
J vai. ryto iki 10 vai vakaro.

Sekmadieniais nuo 9 vai ryto iki 8:30 vai vali
D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vafatiTnnka*

t Tel. 476-2206

Išėjusi !i spaudos ir galima gauti knygų rinkojv

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos tietuvių pae+an- 
gas daryti įtakos į krašto politiką. 102 p»l. Kaina flJSš.

Knygos bus išsiųstos, Jei Į1J50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu

NAUJIENOS,
I7S9 5*. HalstM St, Ckksca, IR.

kos kultūras Mickevičius, jau
nas Mickevičius — lietuviška at-

This remarkable 
tablet gives 
aspirin relief, 
yet protects i
against stomach 
upset. j

Ecotrivr
DUENTRIC COATED ASPIRIN

^arthritis

žala. Bet šios atžalos vaisiai ir 
metūgės tenka jau lenkiškai dir
vai. Kitais žodžiais, santykis 
tarp lietuviško ir lenkiško Mic- 
kevičaius reiškinyje tolygus kul
tūros — civilizacijos priešpasta
tymui, kultūrą čia suprantant 
kaip civilizacijos kūrybingą ’jau
nystę. ■ *

Būdingas šiuo atžvilgiu yra 
amžininkų liudijimas. Etniniš 
ir kultūrinis jauno Mickevičiaus 
svetimumas to meto lenkiškajai 
aplinkai buvo stipriai jaučia
mas; galima kalbėti net apie 
tam tikrą atstūmimo reakciją. 
Pavyzdžiui, anų laikų lenkų li
teratūros klasiko Kozian epite
tuose, skirtuose Mickevičiui, ga
lima rasti ir tokius posakius, 
kaip “pinska glova” (suprask, 
svetimas, ne mūsų). Esą tas ne
tašytas svetimkraujis išsišokė
lis iš Lietuvos glūdumų,.1 rašan
tis, ką jam “purvinos skalbėjos 
į ausį pašnabždėjo”, tik dnims- 
čiąs lenkų jaunimui’galvas. Ta
čiau jau ateinančiai lenkų kar
tai ir kitoms — iki pat mūsų lai
kų Mickevičiaus mitas yra vie- ' 
nas kertinių lenkiškosios kul
tūros akmenų. Aišku, neuž- 
mirštant ir niekad slaptai neat- 
leidžiant už Lihva, : ojezyzna 
moja... , . ...

Gyvename nemažiau .sudėtin
gus ir daug kuo panašius lai
kui.'Lietuvos vardas vėl . išnykęs 
iš- Europos žemėlapio. Stovime 
prieš naują challenge. Nėra to, 

(Nukelta į šeštą puslapi)

S

lapkričio 12 d. sulaukusi vos 
58 metų amž. Ji gimė Lietu
voje, Kaime, kur baigė aukš
tuosius medicinos mokslus. 
Velionė buvo praeitą vasarą 
mirusio a. a. skautininko Ed
vardo žmona.

Su dr. Aldona teko susitikti 
Bridgeporte, Lituanistinėj mo 
kykloje kur mokėsi jos dūk-., 
tė Aldona Nakutytė, kuri 
aktyviai dalyvavo Lituanisti-? 
nės mokyklos pa renginiuose. 
Pasiliko dideliame nuliūdimą 

2 dukros-Leonilia ir Aldona, ir 
sūnus Edvardas, dvi seserys' 
Bronė Miliūnienė su vyru Ze
nių ir Danutė Genė Barkaus^ 
kienė su vyru Antanu, bei kiti 
giminės.

Dr. Aldona Nakutiene pri
klausė Korp- Neo-Lithuania ii* 
Lietuvių Gydytojų sąjungai.

Velionė buvo pašarvota lap
kričio 16 d. Petkaus Marquet
te koplyčioj, kur, ją 26-šių 
įvairių gėlių bukietų apsuptą 
karste aplankė daug korpo- 
rantų, gy dytojų ir> tautiečių; -

Laidotuvės įvyko lapkričio 
17 d. Iš koplyčios ryte buvo at
lydėta į Šv. M. Marijos Gįrn.i- 
mo parapijos bažnyčią. Gedu
lingas pamaldas atlaikė kan. 
V. Zkarauskas, pasakydamas 
gražų pamokslą. Įspūdingai 
bažnyčioje nuaidėjo gedulo 
maršo Vargonų garsai...

Po pamaldtį, huvę> dr. įAldp- 
nos Nakutienės keli pacientai 
ir dūktų mokytojai atsisveiki
nę velionę karste,; liko stovė
ti prie bažnyčios durų ,o 2S 
auŪTmobilių vilkstinė velionę 
palydėjo į. šv. Kazimiero ka
pines amžinam pailsim...

ilagd. &iilaitienė

Dr. ALDONAI NAKUTIENEI
(SURVILAITĖ)

’■ mirus, • ■
dukroms Lednilijai bei Aldonai', sūnui: Edvardui ir
giminėms gilią užuojautą reiškiame ir kartų-, liūdime

Dr. LEONAS ŠULAS,
MAGDALENA ir PRANAS SULAI

■'A

t;

c

c

• c

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
• LITERATŪRA, .lietuvių ; literatūros, meno ir mokslo 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vinco 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankos, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V. 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis ir 
M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, A. Rūkštelės ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik 53.

• DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos ir tau
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems. gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimis 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja $2.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūko aprašy- 
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausas 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už $2.

• LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausko 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitOvardžių pavadinimai ir jų vertiniai į,vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusi, knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina |6.

• KĄ LAUMĖS LĖMĖ, rašytojos Petronėlės Orintaitės atsi
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik $3.

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik ne 
Jurgio Jašinskč knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe
ziją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja $6.

• SATYRINĖS NOVELĖS, M. Zosčenko kūryba, J. Valaičio 
vertimas. 200 psl. knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina $2.

Knygos gaunamos Naujienose, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
IL 60608. Užsakant paštu, pridėti dolerį persiuntimo išlaidoms, 
i ~ ,------------------- —
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Praėjo Amerikos rinkimai, kuriuose buvo nubal
suotas nepritarimas prez. Carterio vidaus ir užsienio po
litikai. Tuo pačiu metu Senato rinkimus laimėjo res
publikonai, iš kurio buvo išluoti visi žymiausi liberalai 
kaip tariamai atsakingi už visas užgriuvusias negero
ves.

Ko gali tikėtis Amerikos lietuviai iš prez. R. Rea- 
gano vidaus ir užsienio politikoje ir kuria kryptimi pa
sistūmės Lietuvos laisvinimo reikalai;?

Gal dar per;ankšti statyti tokį klausimą, nes dar,.ne- 
išsisklaidė rinkiminė retorika, kurioje buvo daug sako
mu įg^ądama vien balsų gaudymo sumetimais. Tai pa
sikartojantis reiškinys, patirtas lietuvių per visus ank- 
stybesnius rinkimui ■*' . •

Prisimename prez. Kenedžio rinkimus, kuomet pirš
tu baksnodamas įrodinėjo rinkėjams, kad prez. Eisen- 
hoveris užleido Sovietams pirmenybę raketinių ginklų 
apsiginklavime, ir tik jį išrinkus toji grėsmė bus paša
linta. Po rinkimų, per pirmąją spaudos konferenciją, pa
klaustas reporterio, kaip ten esą su raketinių ginklų at
silikimu, prez. Kenedis numojęs ranka, juokais atsakęs: 
— Tai buvusi vien rinkiminė retorika.

Antrą pavyzdį turme su prez. Niksonu. Nuo pat kon- 
gresmano laikų Niksonas buvo skaitomas vienas iš kie
čiausių antikomunistų, didelis šaltojo karo šalininkas, 
griežtai reikalavęs pašalinti Sovetų kariuomenę iš Rytų 
Europos. Išrinktas prezidentu, nutraukė sutartį su tau
tinės Kinijos vyriausybe ir pasirašė eilę sutarčių su 
Raudonąja Kinija, pripažindamas ją teisėtu valdovu vi
sos Kinijos. Nutraukė karą Vietname ir atitraukęs ame
rikiečių kariuomene, visą kraštą užleido komunistams. 
Nuvykęs Maskvon šu Brežnevu pasirašė kultūrinių mai
nų, technologijos ir prekybos sutartį, atidarydamas du
ris detentės politikai. Vėliau įsivėlęs į Watergate skan
dalą, turėjo atsisakyti prezidento posto.

Ne kitaip atsitiko su prez. Carteriu. Atėjęs Į Bal
tuosius Rūmus turėjo nuo daugelio savo pirminių planų
atsisakyti, nes, visai nelauktai, pakitėjus pasaulinei pa- ciją, bebardę, moralinį nuosmukį ir prieš Sovietų agre- 
dėčiai, neištesėjo nei vieno rinkėjam duoto savo pažado, siją. Šie momentai, aišku, prisidės prie Lietuvos laisvi-

Be abejonės, naujai išrinktas didele balsų persvara 
prez. R. Reagan, atsisėdęs prezidento kėdėje, irgi turės 
visai kitaip pažvelgti į vidaus ir pasaulinės politikos 
sprendimus.

Visų pirma Amerikos prezidentas nėra visagalis 
diktatorius, nes jo kiekvienas įneštas projektas turi būti 
pirma apsvarstytas Atstovų Rūmuose, vėliau persvar
stytas Senate ir tik sutartinai priėmus įstatymą, 
lieka prezidentui patvirtinti ar atmesti savo 
parašu.

Sprendžiant pasaulinės politikos reikalus tenka at
sižvelgti į sąjungininkų užimtą poziciją, nes be jų pri
tarimo, vienos Amerikos dedamos pastangos neduoda 
teigiamų rezultatų. Šią tiesą patvirtino prez. Carterio 
paskelbtas Maskvos Olimpiados boikotas, grūdų parda
vimo apribojimas ar naujosios technologijos tiekimo su
stabdomas Sovietams. Nepritarus sąjungininkams 
Amerikos politikai prieš Sovietus, amerikiečiams susi
darė dideli nuostoliai, kurie gula ant mokesčių mokėto
jų ir farmerių pečių.

Prez. R. Reagan savo rinkiminėje kompanijoje ža
dėjo per trejus metus sumažinti 30% mokesčių ir tuo 
pačiu laiku smarkiai padidinti apsiginklavimo išlaidas, 
kad vėl atstačius Amerikos pirmavimą prieš Sovietus. 
Kaip tokį stebuklą įvykdyti, tiek Kongresui, tiek ir vi
sai Amerkai lieka didelė mįslė. Ką tai panašaus žadėjo 
Anglijos konservatoriai laimėję rinkimus,kurie visai pa
našiomis nuodėmėmis kaltino darbiečius, kaip respubli
konai kaltina demokratus. Atėjus prie valdžios premje
rei Margaret Thatcher buvo pritaikinta labai karti me
dicina visoms ligoms pagydyti, bet sulaukta labai nema
lonių pasekmių. Bedarbė, infliacija ir įmonių bankrotai 
sumušė visus ankstyvesnius rekordus.^ :5; ri ’ .

Reikia labai abejoti, kad Kųpgresas priimtų visus 
prez. Reagano užbrėžtus planus pertvarkyti' visą eko- j 
nominę padėtį, nes reikės skaitytis su tikrove. Savo ke- .‘ 
liu pasaulinė politika dar turi būti suderinta su sąjungi
ninkų nusistatymu, kurie, po Vokietjos rinkimų, yra 
linkę išlaikyti detentės politiką su Sovietais.

Be Vakarų demokratijų ir Japonijos pritarimo vie
nos Amerikos pastangos nueis niekais, kaip tai įrodė 
prez. Carterio pastangų nesėkmės. .

Be šių momentų Amerikos politikos sėkmė ar ne
sėkmė priklauso nuo jos nepriklausomų įvykių, vykstan
čių Trečiajame pasaulyje. Prez. Johnsono didelį užmo
jai su Great Society sudužo, įsivėlus į nelaimingą Viet-

Jono Huso teismas

< -

a ;
5

1-1 - 
į/ 
ž*

t

E*

/-
E 
H
ž''

R, REAGAN TARIASI 
SU POLITIKAIS

WASHINGTON, D.C. — Nau
jai išrinktas prezidentas Ronald 
Reaganas jau pradėjo pasitari
mus su atsakingais pareigūnais. 
Pirmon eilėn jis pasimatė su 

^įtakingesniais senatoriais, o vė
liau jis nuėjo pasikalbėti su At
stovų buto pirmininku Thomas 
P. O’Neill. Reaganas su juo ga
na ilgai tąrėsi įvairiais ' vaistys 
bės ir įstatymų reikalais.

Reaganas labai mandagiai ta- 
Į riasi su demokratais, nes nori 
galimai didesnę jų dalį įtraukti 
į vyriausybės sluoksnius. Jis no
ri, kad demokratai įeitų į vy
riausybę.

Vėliau Reaganas pasimatys >

nigai dažniausiai nešdavo di
delį pelną.

Bet vėliau prasidėjo' bėdos. 
Vieno banko, kur jis jau buvo 
kelis metus pasidarbavęs, vado
vybė pradėjo sekti jo veiklą. 
Kai bankas ėmė nuodugniau 
tikrinti jo investacijų sąrašą, 
tai nustatė, kad bankas neteko 
224 milijonų dolerių. Jis buvo 
perkėlęs savo sąskaitas į Puerto 
iiiką. Ten jis gyveno ketverius 
metus, o vėliau nuvyko. į Brazi
liją, kur laikina gyveno. Bet iš 
ten turėjo bėgti į Bahamų salas. 
Bet dabar vyriausybė jam davė 
30 dienų ir iš čia dingti.

paaiškėjo, kad jie nepajėgs tiek 
javų nusipirkti, kiek planavo.

Muskie ir saugumo reikalams 
patarėjas Z. Brzezinski pataria 
prezidentui Carteriui duoti pa
skolą dabartinei lenkų vyriau
sybei, bet ne visos Vąkarų Eu
ropos vyriausybės taip gailvoja. 
Jos yra įsitikinusios, kad šį 
klausimą patys lenkai turėtų iš
spręsti. Europiečiai nenori duoti 
lenkams tokios didelės paskolos.

t
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namo karą. Staigus naftos kainų pakėlimas pakirto Va- į prezidentui.
karų demokratijos ūkinį stabilumą, gugriovė daug 
pramoninių planų, prisidėjo prie infliacijos išbujosimo, 
aukštų nuošimčių ir bedarbės didėjimo.

Imant šiuos visus momentus dėmesin, turime ne
pasiduoti iliuzijoms, kad su nauju prezidentu viskas 
staiga pasuks gerojon pusėn, nes dabartinę padėti labai 
užtemdo kilęs Irano — Irako karas, kuris gali prasiplėš
ti . ir gan kritiška padėtis Rytų Europoje, sąryšyje su 
Lenkijos darbininkų streikais. Pasaulyje yra daug la
bai kritiškų situacijų, kurios gali kiekvienu momentu 
prasiveržti ir sukomplikuoti esamą padėtį.

Nežiūrint visų sunkumų ir tamsių horizontų, bal
suotojai rikimuose pasisakė už ryžtingumą vidaus ir už
sienio politikoje. Naujas prezidentas turi tautos įgalio
jimą veikti energingai ir sumaniai 'kovoje prieš inflia-

MUSKIE PRAŠO JAVŲ 
LENKIJAI

WASHINGTON, D..C. — Sek
su prez. Carteriu. Jis žinb, kad retoriūs Edmund S. Muskie 

[ ketvirtadienį kreipėsi į prezi
dentą Carterį prašydamas padi
dinti javų kiekį dabartinei Len
kijos vyriausybei.

Iki šio meto Lenki jos. kreditas 
javams pirkti siekė 670 milijonų 
dolerių. Tuo tarpu sekretorius 
Muskie prašo prezidentą padi
dinti kreditus iki 900 milijonų 
dolerių. Sekretorius yra įsitiki
nęs, kad Lenkija pajėgs išmo'- 
kėti už javus. Streiko metu eko
nominė padėtis kiek pablogėjo, 
ir Sovietų valdžia negali dau
giau padėti lenkams. Pati Ru
sija turi sunkumų su javais, šį
met rusai tikėjosi gauti didesnį 
derlių, bet nepavyko, šalčiai ap
gadino javus, o vėliau smarkus 
lietus jiems pakenkė. Rusai bu
vo planavę gauti javų pirkti už- 

bet paskutiniu metu

Carteris jokių pareigų neims, j 
bet prez. Carterio patarimai jam 
gali būti labai naudingi. Prezi
dentas Carteris nori pavyzdingai 
ir be jokių problemų perduoti 
valstybės vairą naujai išrinKtam

SUKČIUS VESCO TURI 
IŠSIKRAUSTYTI

NASAU, Bahamų salos.—: Ba
hamų vyriausybė pranešė suk
čiui Robert Vesco, kad per 30 
dienų turi išsikraustyti iš Baha
mų salų.

Savo laiku Vesco buvo didelis 
bankininkas. Jis rūpinosi inves- 
tacijomis. Jis dirbo dideliuose 
bankuose, padėdamas piniguo
čiams investuoti sutaupytus do
lerius. Jis tam turėjo nepapras
tų gabumų, nes jo investuoti pi- sienyje.

nimo politikos suaktyvinimo, bet dar nežinoma kokioje 
formoje pasireikš.

— Mao Cetungo našlė viena- 
met Keturių gengsterių pasita
rime praneško apie Mao Cetun, 
go nužudymą, jeigu jis nesutiks 
pravesti “kultūrinės revoliitci- 
jos”.

TIES SUSANGERDU 
SUMUŠĖ IRAKIEČIUS

BEIRUTAS, Libanas. Pats 
Irano prezidentas Bani -Sadr 
pranešė visam kraštui, kad pir- 

’madieriPlrano karo jėgos9 gero
kai apkūlė irakiečius,' priartėju
sius prie Susangerdo miestelio 
ir bandžiusius šį svarbų susisie
kimo centrą" paimti.

Irakiečiai persikėlė per upę ir 
leidosi tiesiai prie Susangerdo. 
Jie priartėjo’ prie miesto, užėmė 
porą svarbių sankryžų, bet pa
ties miesto nepajėgė paimti-. Jei 
būtų turėję reikalingų pajėgų, 
tai pirmadienį Susangerdą būtų 
paėmę, bet jie nutarė palaukti 
papildomų jėgų. Tuo tarpu ira
niečiai atsiuntė savo ginkluotą
sias pajėgas, kurioms irakiečiai 
negalėjo tinkamai pasipriešinti.

Irakui Susangerdas buvo svar
bus, nes miestelis yra arabų ap
gyventas.

— Antradienį aukso uncija 
kainavo. $615.

■
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A. A. INŽ. KAZĮ KARAZIJA AMŽINYBĖN PALYDĖJUS
Rašo SENAS BIČIULIS

(Tęsįnysl

2.
I avardė Karazija tarp Lietuvos gyventojų 

buvo .abai reta.^AtrodoTkad tokią pavardę turin
čių R'4uvių buvo galima rasti tik dvejuose vals
čiuose: Kvykiu ir Subačiaus, Panevėžio apskr. 
Jie ten gyveno pasklidę keliuose kaimuose: Nau- 
iūnų. Svkienių. Mazgeliskių, Keginių, Alizavos 
bažnytkaimyje ir gal dar viename kitame. Pats

Kazimieras sakydavo, kad jo žiniomis visi Kara
zijos esą kilę iš Naujūnų kaimo ir laikui bėgant* 
pasklidę po platesnę apylinkę. Bet ir ta visa Ka
razijų giminė nebuvo labai gausi, iš viso tuose 
kaimuose gal buvę apie 30 šeimų. Nemaža tų šei
mų dalis dar tarp savęs giminiavęsi. Jam netekę 
girdėti, kad kuriame kitame Lietuvos kampe būtų 
buvę daugiau kokių kitų Karazijų. Jeigu kur ir 
pasitaikydavęs vienas kitas, tai visuomet jis pats 
ar bent jo tėvas būdavo kilęs iš Kupiškio apy
linkės.

“Liet. Enciklopedijos” X tome yra minim: 
4 Karazijos, deja, žinios apie juos yra gana trum
pos, suglaustos ir jų tarpe Kazimiero nėra. Bet 
visi šie 4 Karazijos, gimę pačioj XIX-to amž. pa
baigoje, yra ne per tolimi Kazimiero giminės. 
Trys iš jų buvo broliai: tai Povilas, Justinas ir 
Feliksas Karazijos, gimę Mazgeliškiuose. Kupiš
kio valse. Ketvrtasis gi Balys Karazija yra gi
męs Žemaitijoj, netoli Ylakių, Mažeikių apsk., 
kur jo kupiškietis tėvas buvo vargoninkas. Du 
iš šių keturių buvo baigę aukštuosius mokslus, o 
kiti du — taip pat gerokai pasimokę. Vienas jų, 
Justinas, 1910 m. atvyko į Ameriką ir čia apsi
gyvenęs Worcester, Mass., tapo dideliu anų lai
kų lietuvių visuomenės veikėju — organizacijų 
pirmininku, žymiu spaudos darbininku ir laik
raščių redaktorium, o taip pat ir teatralu, reži
sieriu ir vaidintoju, žinoma lietuviškoje scenoje. 
Kai buvo leidžiamas “L.' E.” X tomas 1957 m., 

i

jis dar tebebuvo gyvas.
Po antrojo pasaulinio karo Karazijų skai

čius Amerikje padidėjo, nes 1949 m. iš Voketi- 
jos atvyko 4 nauji Karazijos: du inžinieriai — 
Kazys ir Vytautas ir du agronomai — Balys ir 
Juozas. Vytautas, Balio brolis, mirė prieš kele
tą metų Los Angeles, Calif. 0 likusieji trys gy
veno visą laiką Čikagoje. O dar du ar vienas Ka
razija 1948 m. iš Vokietijos išvyko į Australiją.

3.
Nors Karazijų Lietuvoje ir nedaug teturė

jom, bet jų pavardė buvo plačiai žinoma visame 
krašte. Ją išpopuliarinti ypač daug prisidėjo ag
ronomas Balys Karazija su savo Karazijos arba 
Anykščių vynais. Pirmjo pasauk karo metu Ru
sijoje Taganroge baigęs gimnaziją, grįžęs Lie
tuvon jis įstojo į Dotnuvos žemės ūkio akademi
ją, kur per chemijos ir kai kurių kitų mokslinių 
dalykų paskaitas jam bent teoretiškai teko susi
pažinti ir su vynų gamyba. Kadangi Lietuvoje 
dėl klimatinių sąlygų beveik neįmanoma augin
ti vynuoges, tad teko domėtis kitomis uogomis ar 
vaisiais. Ir Balys Karazija, dar tebebūdamas 
paskutiniųjų akedemijos kursų studentu, nuta
rė pamėginti vaisinį vyną gaminti. Tuo tikslu 
jis 1926 m. Anykščiuose, Utenos apskr., ir įstei
gė tokio vyno gamybos fabriką. Tuojau jis pa
matė, kad jo sumanymas geras, kad pasirinktas 
kelias teisingas, nes lietuviai jo vyną mėgo ir 
pradėjo užsakymai plaukti iš visų Lietuvos kam

pų. Tad teko plėsti fabriką ir didinti vyno 
gamybą.

Jaunas agnonomas B. Karazija turėję ne
mažą sumanumą ir daug energijos. Kiekvienais 
metais jis vis sugalvodavo ką nors naujo: ar 
naują vyno rūšį ar kokį kitą dalyką, vis buvo 
progresuojama pirmyn. Be to, jis visą laiką 
stengėsi gerinti savo vyno kokybę ir skoni. 1926 
m. pradėjo gaminti tik kelias vyno rūšis, 1939 m. 
jis jau gamino net 10 rūšių. Kaip “Liet. Encikl?’ 
rašo tais 1939 m. rudenį taigi, prasidėjus Ant
rajam pasauk karui, jo vyno sandėliuose buvę 
net pusantro milijono litrų Įvairaus vaisinio vy
no. Su labai kuliais ištekliais pradėjo tą vyno 
biznį, jis per maždaug dešimtmestį tapo dvigu
bu ar trigubu milijonierium. O kokių gražių su
manymų ir planų buvo ateičiai, kokie platūs vė
rėsi nauji horizontai jo pramonei. Buvo jau at
likti bandymai ir pasiruošimai pradėti ir pla
taus masto marmeliado gamybą, o taip pat ir 
lietuviško midaus gamybą. Kas žino, gal ateity 
būtume susilaukę ir kokio nors vaisinio konjako 
arba ką nors panašaus į vaisinį šampaną. Juk 
kokią puįkią aukštos kokybės degtinę Vokieti
jos švabai gamina iš savo obuolini mosto. Ai-gi 
Lietuvos obuoliai buvo .prastesni? . ■

(Bus dauRiao)

4 — Naujienos, Chicago. 111., Wednesday. Nov. 19, 1980



ARMAGEDONAS IR PO JO - PASAULINĖ TAIKA

"Jis surinko juos j vieta, kuri hebraiškai vadinam? Ąrmapedou" 
(Apreiškimo 16:16)

12. Dievo rankos dalyvavimas žmonių reikaluose pasirodo aiš
kiuose įr puikiuose žmonijai duotuose pažaduose, kurie parašyti 
jo Žodyje mūsų paguodai ir pamokymui.

Nors neapsišvietųsiems Dievo pažadai gali atrodyti tik seno
vinių gudruolių svajonėmis, iš tikrųjų juose pasirodo dieviškųjų 
tikslų santvarka žmonijos palaiminimui. Pamatę šitą santvarką 
ir maloningus Viešpaties prisirengimus pagaliau išgelbėti žmo- i 
niją iš nuodėmės ir mirties vergijos, mes esame {tikrinti, kad die
viškajame plane nebuvo ir nebus jokių apsirikimų; nė vienas iš 
puikių įr meilingų sumanymų neliks neįvykintas.

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI, 5241 So.'Mozart, Chicago, IL 60629 Nepriklausomos Lietuvos karo laivas “Antanas Smetona"

DR. PAUL V. DAUGIS' 
•YDYTOIAS IK CHIRURGAS 

W«*dMct»r Community ktinika* 
Medicine* direktorius

1938 V Mankete Rd~ WettfteeMr, !L
VALANDOS: 3—9 darbo dienomii ir 

tea antra šeštadienį 8—3 vLL 
TeL: 562-2727 arte 562-272?

TIL — BĮ 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIU LIGOS 

3907 Wert 1«M Street
Valandos pagal raanarima.

H “Lietuvos Aidai”
KAZĖ BRAZDŽ1ONYTĖ 

Programos vedėja

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 8:30 vai. vakaro. 

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

St. Petersburg, Fla., 12:30 vai. p.p. 
iš WTIS stoties, 1110 AM banga.

2646 W. 71st Street

Chicago, Illinois 60629 
Telef. 778-5374

DR. FRANK PLECKAS
OPTOM1TRIJFTA4

KALBA LIETUVIŠKAI 
MU W. 71 SL TeL 737-514$ 

Tikrina akli. Pritaiko akinlui ir 
“contact iffliM*

VaL agal RAtarim*. Jidaryt* treč

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Valandos: antrai 1—4 popiet, 
ketvirtai B—7 vaL vak.
Ofiso telefonas: 776-2830, 

Rezidencijos telef.: 448-5545

SUSIRINKIMŲ
PRANEŠIM Al

...Žemaičiu Kultūros klubo priešme- 
tinis susirinkimas Įvyks trečiadienį, 
lapkričio 19 d., 1 vai. popiet Anelės 
Kojak salėje, 4500 So. Talman Avė. 
Nariai prašomi atsilankyti, nes yra 
daug svarbių reikalų aptarti. Bus ir 
vaišės. Rožė Didžgalvis, rast.

Lietuviu Žagarės klubo priešmeti- 
nis susirinkimas įvyks sekmadienį, 
lapkričio 23 d., 1 vai. popiet Anelės 
Kojak salėje, 4500 So. Talman Avė. 
Nariai kviečiami atsilankyti, nes yra 
svarbių reikalų aptarti. Bus ir vaišės.

Rožė Didžgalvis, rast.

-DR. VYT. TAURAS T- Sekmadienį lapkričio 23 d., 1 va).
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS / popiet šaukiamas metinis BIRŽENŲ

S*??!’ pr*ktfte, SPM. MQTRRU jĮfee.
Oflsae WlfT SW STMET

TM, tl 8-1223
OFISO VAU; pim_ tniniL, trečiad-

KLUBO nariu susirinkimas Lietuvių 
Ev. ReL parapijos salėje, - 5230 So. 
Artesian. Po susirinkimo — vaišės. 
Valdyba kviečia visus biržėnus su 
šeimomis bei artimaisiais gausiai da
lyvauti. Valdyba

olaii 3-4 vaL pc^iat Ir kita laih
Dttll rngitiriw

P ŠILEIKIS, O. F.
OBTHOPEDas-PBOTEZISTaJ 
Aparatai - Protezai. Med. bar 
date. Speciali pasaite iDieac J 
(Arch Supports) ir t t

7at» 9-4 ir •—8. ioštadieniaia S—j 
8859 West Mrd St, CMcape. WL MAT

TaleĄ; PReepa ct Mite

FLORIDA
DR. C. K. BOBELIS

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVK
St. Petersburg, Fla. 33710

TeL (813) 321-4200

PERK KAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdrauda

ŽEMA KAINA
Priimam Master Charge 

ir VISA korteles.
R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063

MOVING 
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiu arts turn y. 

ANTANAS VILIMAS 

TH. 37^1M2 W«996

Knyga apie kan. M. Krupavičių
VALSTYBININKAS POLITI

KOS KELIU — studija neskelb
tino autoriaus apie MYKOLĄ 
KRUPAVIČIŲ jau spausdinama 
Morkūno spaustuvėje. Po kelete 
mėnesių pasirodys knygų rin
koje.

Ši knyga vertinga savo doku
mentine medžiaga, liečiančia 
Lietuvos valstybinį gyvenimą, 
kuri ligi šiol dar nebuvo pa
skelbta. Joje rasite susitarimo 
projektą su kunigaikščiu Ura
chu, jei jis būtu kviečiamas būti 
Lietuvos karalium, Lietuvą oku
pavusiems komunistams įteiktą 
dokumentą apie galimybes bend
radarbiauti su jais, protestą hit
lerinei okupacijai, ir kita.

Ši studija parašyta ne mūsų 
visuomeninėje aplinkoje ir tur
tinga įžvalgumu. Knyga, be abe
jo, patiks išeivijos visuomenei 
nepraradusiai dėmesio ir rūpes
čio Lietuvos valstybės reikalais.

Minint Steigiamojo Sęinjc 
(jO-ties metų ir Mykolo Krupa
vičiaus 10-ties metų mirties su
kaktis, verta paremti šios kny
gos išleidimą. A. B-tis

— Kai kųne Beągauo patarė
jai pataria sumažinti senų žmo
nių pensijas.

STEFANIJA STASIENĖEGZOTINIAI VAISIAI
Į egzotinius vaisius anksčiau 

buvo žiūrima kaip į neįprastus 
ir prabangius. Tačiau šiandien 
rinkoje jų yra pakankamai įr 
daugumai prieinami.

Pats žodis ‘egzotinis’ šiuo at
veju yra gana reliatyvus, nes 
vieniems šie vaisiai egzotiniai, 
kitiems ne. Atogrąžinių kraštų 
gyventojams jie paprasta kas
dienybė, o mums — egzotiniai. 
Ir mums egzotika dingsta kai 
juos valgome kasdien, kaip pay. 
bananus ar apelsinus. Tačiau 
yra daug atogrąžinių vaisių, ku 
rie vakarų pasaulyje laikomi eg 
zotiniais ir prabangininiąis, dėl 
jų aukštos kainos. Šie kasdieną 
nevalgomi, o naudojami tik 
maisto paįvairinimui bei pasma 
guriavimui. Vis dėlto verta juos 
arčiau pažinti ne vien tik dėl 
jų intriguojančio skonio, bet įr 
dėl jų turimų vertingų mūsų 
organizmui medžiagų — kaip 
vitaminų, mineralų dėl žemo 
koloringumo ir lengvai virški
namu balastinių medžiagų.

Štai MANGO vaisius. ■ Tropi- 
kiniuose kraštuose tai populia
riausias kasdieną valgomas vai
rius. tačiau vakarų pasauly dar 
Huksųsas. Krautuvėse čia ji už
tinkame tarp retesnių vaisių ir 
■nedideliais kiekiais. Tai įdomus 
vaisius, augantis ant amžinai ža 
liuojančių medžių tropikiniuose 
ir subtropikiniuose kraštuose. 
Azijoj šis medis auga ir kaip- 
laukinis, tačiau kaip kultūrinis 
ten žinomas jau prieš 6000 me-Į 
tu. Vaisius obuolio dydžio, ku-, 
rio neprinokusio žievė žalią.] 
orinokusio — geltonai raudona. 
Skonis saldžiai rūkštus, labai 
kvapnus. Pasižymi daugiausia vi
taminais A. bet taip pat turi ir 
vitaminų C -bei B2. Geriausia 
valgyti atšaldytus. Odą nulupus 
vaisiai tinka su varške, prie le
dų ir kitu desertiniu patiekalų.

KIVI. Tai kiaušinio dydžio 
vaisius importuojamas iš Nau
josios Zelandros. Kitaip dar 
vadinamas kiniečių agrastu. 
Vaisiaus žievė rudos spalvos ir

nis vaisius, daugiausia augina
mas Pietų Amerikoj, Pietų Af
rikoje bei Havajuose. Vaisius 
kriaušės pavidalo, žalia žievė, 
kuri nokstant pagelsta.

Pašalinus iš vidaus sėklas, ' 
papaja valgomas žalias. Norint 
galima užlašinti ir šiek tiek cit
rinos sulčių Nepilnai prinoku
sius vaisius galima alyvoje troš 
kinti ir naudoti kaip atskirą duo 
&

Papaja pasižymi daugiausia 
vitaminais A.

AVOKADO galima laikyti 
kondensuoto maisto vaisiumi.

Šie taip pat auga šiltuose kraš 
tuose, o taip Floridoje bei Ka
lifornijoje. Savo išvaizda pana
šūs į kriaušę, bet yra laukinių 
medžių giminės. Tai, kaip minė
jau, sudaro lygotam tikrą kon
centruoto maisto vienetą, papras 
tai sakoma, kad po šio vaisiaus 
žieve telpa net šešios duotys — 
mat turi daug'riebalų, baltymų, 
mineralų, vitaminų ir t. t. To
dėl šis vaisius gali būti patie
kiamas ne.tik kaip salotos, bet 
ir kaip pagrindinė duotis. 25% 
šio vaisiaus sudaro labai aukš 
tos kokybės aliejus, todėl mek
sikiečiai jį vadina sviestu au
gančiu ant medžių.

Šio sezono metu parduotuvė
se randame gražius raudonus, o- 
buolio formos yaisįus, taip va
dinamus ‘kiniečių obuolius’ — 
POMEGRANATES. Šie dau
giau tinka stalo dekoracijai ne
gu valgiui. Tai-vieni iš seniausių 
egzotinių vaisių, minimi jau Šv. 
Rašte.

Įdomu, kad .šių vaisių valgo 
mos tik sėklos kurias galima 
panaudoti ir ant žalių salotų. 
Spalvingos sėklos suteikia sa
lotoms elegantišką išvaizdą ;r 
pikantišką skonį. Vaisiai augina
mi Kalifornijoje ir pas mus pre
kyboje atsiranda prieš kalėdiniu 
metu.

Kitas vėlyvo rudens vaisius

persimmonas, kuris pas mus pre 
kyboje taip pat tik prieškalėdi
niu metu pasirodo. Galima juos 
valgyti žalius ir panaudoti su
įvairiais kepiniais, kaip pav. 
sausainiais, vaisiniais pyragais 
ir t- t. Kilę šie vaisiai iš Japoni
jos, tačiau auginami ir Kaliforni 
joje. |

Be čia minėtų egzotinių vai
sių, žinoma, yra šimtai dar kitų. 
Vienus randame mūsų parduo
tuvėse, kitų čia visai nėra. Dau
gumas populiarūs tik ten jie au 
ga, nes ne visi pakelia transpor
tą ir todėl negali būti ekspor
tuojami- Šie, nors ir gero sko
nio bei kvapnaus aromato, la
bai greitai prinoksta ir pavirs
ta į nieką. Toks žavėtinas ir sa 
vyje sutelkęs gardžiausių vai 
siu skonį bei aromatą yra Mons
ters Deliciosa.

Tad šiek tiek susipažinus su 
egzotiniais vaisiais, manau, ne
vienai šeimininkei kils noras 
juos panaudoti ir savo'stalui.

MANGO ATGAIVA,

IMTI: 2 vidut. didumo mango 
vaisius, 1 nedidelę citriną, % 
puod. jogurto. , •

Vaisius nulupti, pašalinti kau 
lūs. supiaustyti, sudėti į elektri
nį maišytuvo bliūdą ir sutrinti, 
Supilti citrinos sunką ir maišant 
dalimis supilti jogurtą. Taip pa
ruoštą mišinį supilti į deserti
nius indėlius ir a įšaldyti.x

MANGO PUTĖSIAI
Į

(Elegantiškas desertas )
IMTI: 4 vid. didumo mango, 

% puod. tirštos grietinėlės, 2 
valg. šauks, cukraus pudros

Vaisius nuplauti, nelupti- Su
piaustyti gabaliukais ir labai ma 
žame kiekyje vandens patroškin 
ti. Kai vaisiai bus minkšti, juos 
per sietą ištrinti, atvėsinti. Iš
plakti grietinėlę su cukraus pu
dra ir atsargiai sumaišyti su man 
go mase.

Supylioti į desertinius inde
lius ir papuošti šokolado drožlė
mis.

(Iš Dirvos Nr. 15)

Make Your Own

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai

6845 SOUTH WESTERN AVE.
Tel. 737-8600-01
9837 SOUTH KEDZIE AVE.
Tel. 422-2000

EjUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS nt SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 
Visos programos iš WOPA, 

1490 kil. A.M.

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirmi- 
dienio iki penktadienio 4:00-4:30 
vai. popiet, šeštadieniais ir sekma
dieniais nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto.

Vedėja — Aldona Daukus 
Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, IL 60629

i
S'

X

&
¥X 
E

nadengta smulkiais plaukeliais- 
Viduje žalia masė, kurios skonis 
primena agrastus. Paviršiaus 
odelė lengvai nusilupa. Vėliar 
salima piaustvti apvaliais grėži- 
nėliais, ar išilgais ruoželiais. 
Esančios vaisiuje sėklelės valgo
mos kartu. Vaisiai pasižymi vi
taminais C. be to švieži vaisiai 
turi tam tikrą enzymą. kuriš 
kaip skilvio sultys tirpdo balty- 
mus..

Pav. norint suminkštinti mė-J 
cą. vatoje įorasto vartoti ten-' 
derizin^’, galima kivi skiltelę 
oątrinti ją ir mėsa suminkštės.4 
Be to. k vi tinka vaisių salotoms J 
su kirais desertiniais patiekalais, 
tortams dekoruoti

PAPAJĄ. Tąip pat atogrąži-

Family Health Information Jar

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

AMSULANSO 
PATARNAVIMAS

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ChicAgoe

Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVE. TeL: YArd» 7-3401

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

Telef. 476-234S

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Aven Cicero, Ill. TeL: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Tel.: LAfayette 3-3572

* - * « v »*

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 
Tel.: 652-5245

IB.'ję KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

gB

JpA.N yANCE ir GEORGE SOpiftl

Aikštės automobiliams pastatyti

w

Many accidents and health 
emergencies occur in the 
h<x»e each year. And many 
complications can be avoided 
fey taking preventive steps foe 
yoar family's Iwlfh and safe
ty One such step is keeping 
a * Family Health Information 
Ja:*.”

It’s important that family 
mrdical information be read
ily available to emergency 
msdfca) personnel or whoeyer 
first arrives at the scene. A 
brief medical history of each 
family member will quickly 
alert rescue squads, para
medics o< other individuals 
tq handicaps, allergies or 
other special family health 
problems.

Just fiO out a Family 
Health Information form. 
Place x. a madi^m-sized 
glass jar. Apply an attention

getting label, cap the jar, and 
then put the jar in your 
refrigerator. Some of the 
information yriH be instantly 
readable through the jar. A 
second label should be placed 
on or nepr your telephone 
indicating that your Family 
Health Information Jar is ia 
the refrigerator.

If ybu want to make > 
Family Health Information 
Jar, .write for 2 free labels 
and a Family Health In forma-* 
tion form. You will also 
receive a Kitchen Safety leaf
let from Owens-Illinois with 
helpful tips on purchasing 
and storing foods įsi glass 
containers and information 
on food spoilage signa Ad
dress: Kitchen Safety, Dept. 
10, P.O. Box 361, Madisoa 
Square Stauoeu New York. 
NY 10010.

i

GEORGE F. RUDJILNAS
3319 So. LITUANICĄ AVE. Tel-: YArds 7*1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpubbc 7-1211
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6671

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hill*, DL 974-4418

3354 So. HALSTED STREET TeL YArda 7-1911
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MŪSŲ SPAUDOJE
Tiltininkai skaldė 

ir tebeskaldo išeiviją
Tėviškės Žiburių 16 nr. kores

pondentas A. R., atpasakodamas 
Kanados LB tarybos posėdžius 
Montrealyje, tarp kila taip rašo:

— Dėl Vasario 16 gimnazijas 
padarytas priekaištas, liečiąs 
nesibaigiančias tos gimnazijos 
mokinių ekskursijas į Lietuvą 
propagandinės “Tėviškės” drau
gijos globoje. Pirmininkas pasa
kė, kad neseniai buvęs gimnazi
joje ir matęs skelbimą, kad va
žinėti grupėmis į Lietuvą nelei
džiama ir kad mokiniai, to per
spėjimo nepaklausę, rizikuoja 
būti pašalinti iš gimnazijos.

Ši tema dar išsiplėtė, dviem 
atstovam paprašius išryškinti, 
kokios kelionės i Lietuva vra 
nesmerkiamos. Jiems priminti 
buvusių konferencijų nutari
mai, kad privatūs važinėjimai 
pas gimines nėra smerkiami. 
Blogis prasideda tik tada, kai 
neapdairus ekskursantas paten
ka į provokatorių pinkles ir pra
deda daryti viešus pareiškimus. 
Gal geriausiai viską susumavo 
balsas iš publikos: “Jei nemoki 
elgtis, geriau nevažiuok”.
■ PLB’ pirmininkas V. Kaman- 
tas, be abejo, žino, kad ekskur
sijas į okupuotą Lietuvą orga
nizuoja ir kandidatus į kursus 
atrenka tik tiltininkai, už pini
gus dirbą pragaištingą darbą, 
tik dėl to nukentėti tenka daliu 
menkesnio kalibro asmenims 
Tikrumoje, jie ir LB-nę su
skaldė.
į Labai keista, kad apie tilti- 
ninkus šokinėjama, kaip šoki
nėja jauni kareiviai apie nespro-

gusią granatą. Laikas ją išspro'g- 
dinti, priešingai mes būsime 
suskaldyti į šipulius.

K. Petrokaitis

ItOCHESTERIS VAIDINS
KOMEDIJĄ KU KŪ

š.m. lapkričio 28 d. Rocheste- 
rio Jaunimo “Teatras vienas” 
Penktajame Teatro festivalyje 
Čikagoje vaidins Anatolijaus 
Kairio trijų veiksmų komediją 
Kū-Kū.

Rochesterio Jaunimo ‘Teatras 
vienas” jau yra suvaidinęs: A. 
Kairio “Palikimas”, J. Jankaus 
scenai pritaitytą V. Kudirkos 
“Viršininkus”, A. Škėmos “Žva-' n? paramą, ypač už brangiausią 
židė”. šiuos veikalus vaidino Govans ~ naują prenumerą- 
Niujo'rke, Filadelfijoje, Čikago- torių. ;
je, Montrealyje. ■ _ _ . , . _ ,— Į — Jonas Tautvydas, Lanharn, 

1977 metais, režisuojant A. į Md., ro ilgesnės pertraukos vėl 
Cienuniui, suvaidino Anatolijaus . tapo Nauj enų prenumeratoriu- 
Kairio trijų veiksmų komediją nii, užsisakydamas jas pusei 
Kū-Kū. Jų teigimu, komedija metų. Dėkui. Padėkos Dienos ar 
Kū-Kū dabar stovi tvirtai ir Kalėdų proga Naujienos yra ge- 
Jaunimo Teatras vienas ’ ne-j rfausia dovana giminėms ar bi- 
kantriai laukia progos pasiro- j čiuliams.
dyti dideliame Čikagos mieste.!

Be šios komedijos, nuo lapkri- J 
čio 26 iki 30 dienos, kaip skel
bimuose jau pranešta, bus 
vaidinti dar penki veikalai, sj,

Cicero. Dėkui jiems už nuolati-

šu-

IŽU Ki J

— Dėkui poniai Onai Isbach, 
Los Angeles, Cal., už ankstyvą 
prenumeratos pratęsimą, gerus 
linkėjimus ir už $20 auką. ,

— Maria dr Liudas Stašaičiai, 
buvę čikagiškiai, dabar gyveną 
Hinsdale, Ill., pratęsdami prenu- • 
meratą, parėmė Naujienų leidi
mą $5 auka. Dėkui už ją ir už 
nuolatinę paramą.

— Dėkui Juozui Matukui, 
Deerfield Beach, Fla., už anks
tyvą prenumeratos pratęsimą. 
Taip pat jis ankstyvai pratęsė

” kimo aš nemačiau, jam nepri- { 
tariu, o mano pavardė ' buvo !

Į įrašyta be mano žinios ir b.e ’ 
: mano sutikimo. Prieš tokį elgesį 

aš protestuoju. I
Teodora Kuzas '

PAVOJAI LIETUVYBEI 
SENIAU IR DABAR

mokvklos vedėjas Vladas Pa
žiūra.

Atkelta iš 3 psj.
ką galėtume vadinti lietuvišką
ja kultūra gyvąja šio žodžio 
prasme. Emigracijos šaka džiū
va, o mums po daugelio metų 
vėl teks svarstyti, kiek Justinas 
Marcinkevičius, tas nuolat nu- 
sidedantis ir vėl lyriškai atgai
lojantis dabarties klasikas, kiek 
yra lietuviškas ir kiek sovie
tiškas.

- liauju metu sutikimas, ren- j juodos ir baltes yra ir ki
šamas Los Angeles L etuvių Ųs Tai
Bendruomenės, bus trečiadienį,, 
smuddžio 31 dieną, parapijos sa-l‘ai Jokie klausimai, kaip už ar 

•---- . . — prieš, jau gali būti pavėluoti,
nebesuprantami ir nereikalingi. 
Ar dar gyvas mumyse Daukan
tas? Nuo atsakyme? į šį klausi
mą priklauso, ar liksime gyvi. 
Bet be tautos ir kartos dar esi 
tu — kaip žmogus ir asmuo. Ir 
tik pats ir visų pirma sau turi 
atsakyti į šį klausimą — be ki
tų pagalbos ar. už kitų nugaros.

kalbėkime apie tai! Kitai kar

lėje. Pradžia 7:30 vai. vak. Dėl 
informacijų ir registracijos šauk
ti Oną Razutienę tel. 661-0041.

• PRIEŠADVENTINĘ VA
KARONĘ su medicine's paskai
ta apie širdies atakas ruošia R. 
Liet. B-nės "Marquette Parko

I apylinkės valdyba lapkričio-.
22 d., šeštadienį, 6 vai. vakaro, j 
lietuvių parapijos salėje. Pa-j 
skaitą skaitys dr. V. PLIOP-] 
LYS, svečias iš Rockfordo. Po 
paskaitos — MENINĖ DALIS 
ir KAVUTĖ; ’

Visi kviečiami pabuvoti, pa-Jnuį įr broliui prisiminti skiria 
hprirlraiiH dvpnf in Aio -

PREMIJA JAUNIMUI
Dr. Leono ir Irenos Kriauče- 

liūnų šeima savo mirusiam sū-

REAL ESTATE
Žemi — Pardavime) 

REAL ESTATE FOR SALE
Namai, Žemi — Pardavlmwi 
REAL ESTATE FOR SALE ’

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TUMINAMS 
jR ŽEM.US NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAIS.

^»EL VISŲ INFORMACIJŲ

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, DL TeL Virginia 7-774?

BUTŲ NUOMAVIMAS j
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS j1?

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA 7*

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE T T?

6529 So. Kedzie Avė. — 778-2233

• LIETUVIŠKAS RESTORANAS su 
namu ir įrengimais Marquette Parko; 
rajone. Labai geras biznis, lengvos 
pirkimo sąlygos. -
• 2 BUTŲ MEDINIS prie 68-tos ir,. 

: Maplewood. Labai tinka giminingoms.
šeimoms.
• MŪRINIS BUNGALOW Brighton 
Parke, 15 metų. Reikia skubiai par
duotu Neaukšta kaina.

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai.
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

ŠIMAITIS REALTY

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
i ei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuviu Įstaigą,:

American Travel Service Bureau
3727 S. Western Ave., Chicago, Hl. 60643

Telef. 312 238-S787
• Nemoii'jnuLX paUrnavima* užsakant lėktuvų, traukinių, laivų kelio 

nlų (cruises), viešbučių it automobilių nuomavimo rezerv&ciias; Parduoda 
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus tuštus, 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame Infer 
macijas visais Kelionių reikalais

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik rdxia rezervuoti vietas 
B anksto — prieš 45 - 60 dienu.

— Algirdas M. Liepas, Den
ver, Colorado, tapo nauju Nau
jienų prenumeratorium. Jas jam 
užsakė vieneriems metams jo 
tėvai ir nuolatiniai spaudos rėy j prenumeratas studentės Irenos 
mėjai Danutė ir Stasys Liepai iš I Sienas iš Hinsdale, Ill., ir ponios

■ J Beatričės Opelkos iš Prairie
j Village TC3ns: 
I

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

— Rašytojas Andrius Mironas 
lapkričio 1 dieną turėjo skau
džią automobilio nelaimę. Sun
kiai nukentėjo jis ir mašiną vai
ravęs V. Dovydaitis iš San Cle
mente, :Cal. Juodu abu turės il
gesni laiką pabūti ligoninėje. Su 
jais kartu važiavusios p. Miro- 
nienė, Dovydaitienė ir Rudvalie- 
nė buvo mažiau sužeistos.

— Los Angeles Šeštadieninės 
Mokyklos Kūčios bus šeštadienį, 
gruodžio 21 dieną. Pamokos tą 
dieną' prasidės 12 Vai., o po to 
vaikučių ir tėveliu kūčios. Apie

bendrauti priešadventinėje va-i Jonėje; Vaidyba Į

— Knygą VALSTYBININKAS KRIAUČELIŪNO PREMIJĄ 
POLITIKOS KELIU galima už- Premijai skirti sąlygos yra to- 
sisakyti per TĖVYNĖS SARGO j kios:

1. Eugenijaus Kriaučeliūno 
1000 dolerių premija skiriama 

Kurie užsakymus ir pinigus pri- lietuviui jaunuoliui, geriausiai 
siųs iki lapkričio 31 d., moka pasireiškusiam raštais (lietuvių. 
$6.40 už kietais viršeliais ir $4.80 anglų ar kita kalba), veikla, or- 
už minkštais. Vėliau kainuos 
$8 ir $6. 
Leo

administraciją, 6819 S. Washte
naw Ave., Chicago, IL 60529.

1

ganizaciniu veiklumu, ar jauni-;
Čekius rašyti: Pope mo vienetui (sambūriui, tautinių j

XIII Literarv Fund, Inc.
1 ' (P")

šokių grupei, jaunimo chorui,

Notary Public
Insurance, Income Tax

2951 West 63rd Street
TeL 436-7878 arba 839-5568

I NEJGHEOPHOOOW
REALTY &7OUP

U.S.AT
We’ll help you make the right move.

DĖMESIO ■ 
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $120 pusmečiui , automobilio' 

Liability apdraudimas pensinin
kams. Kreiptis:

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
TeL 523-8775

GENERAL REMODELING 1
• Alumin, langai, durys, medžio 
apmušimai. • Staliaus darbai, ce

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita. •;

FETJNGIS CONSTRUCTION 
7152 So. Kidzie Avenue 

Tel. 776-8505

TEODORA KUZAS 
PROTESTUOJA

“Pranešu visuomenės žiniai, 
kad Charles P. Kai paruoštame, 
ir jo paties pasirašytame atsi
šaukime, nukreiptame prieš se
natorių Frank D. Savicką, pa
rašyta ir mano pavardė. Protes
tuoju prieš šitokį Charles P.

tai daugiau informacijų teikia Kai elgesį, nes minėto, atsišau-

Dr. A. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psi., liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunai dienas ir 
susirūpinimą__________________________

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais ____ __________

Minkštais viršeliais, tik_____________
Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 

ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik_
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

money orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant $1 persiuntimo išlaidoms.

$8.00

$4.00
$3.00

P SIUNTINIAI Į LIETUVA 
į MARIJA NORE
j 2«G8 Wt»t etth St, Chlcftt®, HL 60621 • TaL WA 6-878?

Didelir pa atrinkimu geros rūtiea įvairių prekių 
KAISTAS IS EUROPOS 8AND1LIŲ

YIM So. HALSTED ST., CHICAGO, IL 60608

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
U91 W. St, Chkago, DL <062f. — TeL WA 1-J7>7

-J o -JT - 7 U -

j sporto būreliui), geriausiai re- 
1 prezentavusiam lietuvius ir Lie- 
| tuvą vien erių mėtų bėgyje;
: 2. Premijai gauti asmenis ar 
j vienetus raštu pasiūlo jaunimo 
j organizacijų vadovybės, jauni

mo grupės, vyresniųjų organiza
cijos ar paskiri asmenys iki kiek 
vien erių metų gruodžio 31 d. 
(pašto antspaudas); , , ,

3. Premijuotino asmens ar jau 
nimo vieneto tinkamumui Įver
tinti sudaroma Jury komisija, 
kurion po vieną atstovą skiria- 
Pasaulio Lietuviu Bendruome
nės jaunimo reikalams vadovas, 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo są
jungos valdyba ir JAV Lietu
vių Jaunimo sąjunga, o du ats
tovus paskiria Kriaučeliūnų šei
ma;

4. Jury komisija, aptarusi as
mens ar vieneto tinkamumą 
premijai, ją skiria balsų daugu
ma iki sekančių metų vasario 
15 d. ir susitaria su Kriaučeliū
nų šeima dėl premijos įteikimo 
laiko ir pobūdžio;

5. Premijai asmenys ar viene
tai siūlomi raštu, nurodant tiks
liai premijai tinkamumo moty
vus, ir siunčiami: EUGENIJAUS 
KRIAUČELIŪNO PREMIJOS 
KOMISIJAI 12500 Pawnee Ro 
ad, Palos Park, Illinois, 60464.

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI, 

nuomoti ar apdrausti savo nuo
savybę Chicagoje ar bet kur 
Amerikoje, prašome skambinti 
ar užeiti į mūsų įstaigą.

Mes visuomet pasiruošę 
jums patarnauti. 

Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuterį.

Virš 500-tai namų pasirinkimai.

BUDRAITIS REALTY CO. 
6600 S. Pulaski Road 

Tel. 767-0600

S&H GENERAL CONTRACTOR
Cement work — patios, sidewalks, 
etc. Tuck pointing, chimney work. 
Sewer work, electric rodding. Roof
ing — hot roof or shingles. All 
work guaranteed, no job to small.

Call 788-9298

f

DAŽYMAS IR REMODE- 
DAVIMAS

Nėra darbo permažo. Visus paimu.
Iš lauko ir vidaus.

Kainos labai prieinamos.
GEDIMINAS BARANAUSKAS

4514 So. Talman Avenua
' Tel. 523-0383

Laikrodžiai ir brangenybės
Pardavimas Ir Taisymas 
2646 West S’th Street 
Tel. REpubtk 7-1941 i

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. N EDAS, 4059 Archer Avenue, 

Chicago, 111. 60632. Tel. YA 7-5980

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE 
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuvių fraternalinė or- 

ganiLacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti Ir kitiems, kurie tool 
darbus dirba.

ų/'SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu 
apdraudų savo nariams.

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, na
riams patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugai gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui^ siekiančiani 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.

<>LA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metama,

SLA — kuopų vyra visose Lietuvių kolonijose. Kreipkitės 
į savo apylinkės SLA kuopu veikėjus, jie Jums 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti.

Galite kreipti* ir tiestai 1 SLA Centra:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
New York, N. Y. 10001 

M7 W. JOth St.
T.i. mu sAJ-nie

NAUJA FABRIKO IŠPARDAVIMO KRAUTUVĖ
SVARBU ŽINOTI, kad atidaryta PHILMAID MOTERIŠKOS 

APRANGOS fabriko gaminių krautuvė prie pat fabriko, 
prieš Orele Campus, 1033 W. Van Buren St,. Chicagoje.

Krautuvė atdara kiekvieną dieną, išskyrus sekmadienius, nuo 
7:30 ryto iki 3:30 vai., popiet, o šeštadieniais iwi vidurdieniu. 
Pirkdami KALĖDINĖMS DOVANOMS pižamas (nakties ap
rangą), namų apyvokos reikmenis, trumpus ar ilgus apati

nukus, kelnes ir kelnaites, labai daug sutaupysite.
* » ♦

Didelis pasirinkimas įvairių audinių, įvairaus dydžio 
medžiagos gabalų, kaspinų ir elastingų dalykų, 
v Visi ir kiekvienas būsite patenkinti 

pirkiniais šioje fabriko krautuvėje.

1033 W. VAN BUREN STREET
PRANEŠKITE IR ATVYKITE KARTU SU SAVO ARTIMAISIAIS

Didelė automobiliams aikštė veltui

NAUJU METU ŠOKIAI
Denverio Tautinių šokių An

samblis ‘‘Rūta” kviečia visus 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
ir Kanados lietuvius į Denverį 
Naujiems metams sutikti, šo
kiai įvyks gruodžio 31 d. 8 vai 
vak. (Rocky Mountain Time)

Įėjimas, užkandžiai, šampanai 
— 15 dol. asmeniui. Bilietai turi 
būti užsakyti ne vėliau kaip 
gruodžio 1 d. Dėl kitų informa
cijų prašome kreiptis:

ARVIDAS K. JARAŠIUS, 
9135 Utica Court, 

Westminster, CO 80030 
Telef.: (363) 427-3394 

arba,
ALGIRDAS M. LIEPAS,

2545 S. Lafayette, 
Denver, CO 80210

Telef.: (303) 722-1495
Colorado jaunimas 
laukia svečių!

TESTAMENTAI
Tuo reikalu jums gali daug 

padėti teisininko Prano ŠULO 
paruoštą, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’’ 
išleista knyga su legališkomis 
formomis.

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje. 
1739 South Halsted St., Chica
go, ILL. 60608. Kaina $3.00.

Notary Public 
INCOME TAX SERVICE 

4259 S. Maplewood. Tel. 254-7456 
Taip pat daromi vertimai, giminlę 
iškvietimai, pildomi pilietybė* pra

šymai ir kitokį blankai.

HOMEOWNERS POLICY
F. Zepcli»r Aęenl 
3208(4 W. 95th St 
Ev«rg. Pork, 111. 
60642, - 424-1654

State Farm Fire arxi Casualty Company

ir

Juozo šmotelio
ATSIMINIMŲ 
SKIRSNELIAI

Graži, lengvai skaitoma
įddmi 250 puslapių knyga, su
krauta autoriaus troboje.

Čikagos ir apylinkės lietuviai, 
skirsnelių mėgėjai, prašomi at
vykti ir knygą pasiimti. Kitur 
gyvenantieji 
kyti paštu.

Autoriaus
7114 S.
Chicago, IL 60629

Knygos kaina — 5 doleriai.

r ADVOKATŲ DRAUGIJA
V. BYLAITIS ir V. BRIZGYS

2458 W. 69th St
Darbo vai.: nuo 9 ryto iki 7 vak. 
šeštadieniais nuo 9 iki 12-toe 

arba pagal susitarimą. 
Telefonuoti 778-8000

prašomi užsisa-

adresas:
Campbell Ave.

“NAUJIENOS” KIEKVIENO 
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: nuo 9 vaL ryte 
iki 6 vai. vak. Šeštadieni nuo 

0 vaL ryto iki 12 vaL d. 
Ir pagal susitarimą.

TeL 776-5162 arba 776-5161
2649 We»t 63rd Street

Chicago, DI. 60621

6 — Naujienos, Chicago, 8, DI. Wednesday, November 19, 1980




