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OFICLALUS ELTOS PRANEŠIMAS
J, APIE VLIK0 SEIMĄ
.!< (Tęsinys) . Z KINIJA PATARĖ ARABAMS
: „ / PRIPAŽINTI IZRAELĮPapildomą pranešimą padarę-
Kanados TF Atstovj-bės pirmi- PEKINAS. — Kinijos koniu- 
ninkas A. Firavičiuš ir įteikė nistų partijas vadas Hu Jaobang, 
VLIKo seimui per TF Valdybos išklausęs Jordanijos karaliaus - 
pirmininką J. Giedraitį ?50,000 vadovaujamą arabų delegaciją, ■ 
čekį; K. . ..i.. <5 | pareiškė arabams, kad jie pri-

Diskusijosė tarptautinės poli.-- valo pripažinti Izraelį. Izraelis 
tikos klausimais dr. K. Bobelis įrodė, kad jis turi teisę būti lais- ! 
padarė bendrą tarptąutiuės pa- vas-ir nepriklausomas. Jis turi j

Krivickas plačiau palietė dabar- m ynais. Jeigu arabu valstybės

santykių krizę kir Sovietų Sąjun-į-luofi, tai visa eilė problemų sa- ' 
gos ekonominę krizę, ypač juo-- vaime išsispręstų.
dosios ir pilkosios rinkos apraiš-J^ Jeigu arabai nesusitars su Iz- , 
gas . Sovietu Sąjungoje ir sate-^ raeliu ir neras bendros kalbos, 1

: ' r ’ ' ’ * • *1 - r , . i .. j •

lituose. . . J tai visos kitos, vedamos kalboslitttose. \. x I tai visos kitos, vedamos kalbos
ė Vakare įvykužąnąe bankete,j dėl* taikos Artimuose Rytuose 
kuriame dalyvavo virš dviejųjokių vaisių neduos.
šimtų asmenų,ir kuris praėjo su 1 Pasirodo, kad Jordanijos ka-į 
dideliu pasisekimu, koncertą vo' ralius labai vykusiai vadovavo 
solistė’ Janina^ čepkauskienė ir| arabų pasitarimams su Kinija, 
pianistė Raimonda Apeikytė. I Jiems labiausią! rūpėjo patirti

Sekmadiehf seimo , .daly-viai-] 
susirinko į fcv. Kaži mieto bažny
čią išklausyti rškilmingų phmaL 
dųt kurias' ataašav&^prelatas Jė 
Kučingis, ir prasmingą paxrioks- 
lą pasakė kun. Celiešius.- r' \ 
> Sęimas praėjo darbingoje 4r 
geroje nuotaikoje. Efidelė padė
ka priklauso Seimo jėiigimo ko- 
inkętoipįfthinįtik^i ^vAnianui 
Mažeikai, ir \k^itė(^<iariarns: 
Antanui Skirmi^.1^^ Psš- 
kauskųi, Elenai ^4S^dgaudienei, 
Arnoldui K^^IyvRąmūhtri Bu-; 
žvmii ir ŠiirHįti kyėČuL •

Seimas prizmė iįeįcrfiucijas. j 
SeimoJautos 

Fonini aprėki

’ ;(Ęlla)

' kiniečių pažiūras naujos Sovietų 
vyriausybės atžvilgiu.

j i..,« - r

• Tuo tarpu -arabai nepaskelbė 
Kinijos x^do^nuomonv^ Sovie^ 
tų valdžios-alžvHgiu. Yra pagrin
do manyti, kad Kinijos užsienio 
reikalų ministerio , alieidimas

• nurodo Kinijos politiką- rusų at- 
žvilgių^/Ųę1^

v • '-Vi

SEKRETORES SHULTŽ^ 
IŠSKRIDO EUROPON

HONDURASPANAIKINS

/ — Da-
bartinis Hondųnąs yaldovas, ge
nerolas Ę3^xri$X^sv^Iont pri
žadėjo prezwerrfbi .Reaganui, 
kai jis buvo'sustojęs kelioms va
landoms Tėgncigalpoje, kad vi
same krašte bus panaikinti “mir
ties būriai”. *

Prez. Reaganas aiškino gene
rolui Ross Mont, kad demokra
tinė valstybė negali gyvuoti, jei 
negali būti valdoma veikiančiais 
įstatymais. Atrodo, jprez. Reaga
nas vykusiai argumentavo ir įti- 

, kino gen. Boss Mont, kad turi 
panaikinti “mirties būrius”. Ge
nerolas prižadėjo nevartoti to
kių metodų žmonėms likviduoti.

WASHINGTON, D.C. — Sek
retorius George Shultz pirma
dienį pasitiko Pakistano prezi
dentą ir su juo praleido dvi va
landas, bandydamas išsiaiškinti 
Pakistano valdytojo nuomonę 
įvairiais reikalais, o antradie- 
nį sekretorius turėjo išskubėti į 
Europą, kur jam teks suderinti 
užsienio prekybą su Sovietų Są
junga.

Sekretorius skrenda į Boną, 
kur eis pasitarimai dėl Vakarų 
valstybių užsienio politikos So
vietų Sąjungos atžvilgiu. Jam 
labiausiai rūpi nustatyti, ar Mi- 
terando administruojama Pran-

W;

Lietuvių Kalėdų eglutė, papuošta šiaudinukais, jau stovi ir žiba First 
National Banke of Evergreen Park patalpose, 3101 West 95th Street.

Tel. GA 2-6700 arba PR 9-6700.

WASHINGTON, W.C. — Pre- 
. , . , , zidentas Reaganas antradienį

cūzija prisilaikys JAV pasiūly- Į jškė kad jjs rtar šią savaitęi 
los griežtesnės politikos Sovie- pasirvžcs šaukli tarptautinę 
tų valdžios atžvilgiu. I monetarine ‘ konferenciją, kuri

Sovietų valdžia nesitraukia ir (ur(..s padarvti keIi,s pakaitas ' 
nesirengia trauktis iš Afganis- dabarfinėje ^hmoje. Prezidėn- i 

Yra įsitikinęs, kad pinigų ju-I 
dėjimas turi būti didesnis, tada : 
pagyvės gamyba ir visa pre
kyba.

- i KALENDORftUS

Gruodžio 8: šv. P. Marijos Ne
kalto Prasidėjimo šventė, Daug- 
vydas, žembaris, Smalkė, Ažis, 
Gaila, Ringis.

Saulė teka 7:05, leidžiasi 4:20.

, Orai~vėsus£ gali pasnigti.
V / • J

tano. Sovietų valdžios žmonės, 
planuoja pasiųsti dar daugiau 
divizijų į Afgąjiistaną, kad ga
lėtų prasiveržti* prie Indijos van
denyno. Jeigu rusai nenorės pa
grobti šiaurinę Pakistano dalį, 
tai tada rusai grobs Iraną. Yra buvo nustatyta 2941 metais, kai 

į Bretton Woods susirinko karą 
laimėjusieji finansų specialistai 
ir nustatė dabartines sąlygas. 
Prezidentui atrodo, kad pasko
los turėtų būti pigesnės, nes 
brangūs mokesčiai už pinigą 
skolinimą stabdo pramonę ir 
prekybą.

pagonio manyti, kad Irano šiji- 
tai priešintųsi rusams, kaip jie 
dabar priešinasi Irako kariams, 
bet Afganistano klausimas yra 
surištas su šiaurės Atlanto Są
jungos užsienio politika Rusijos 
atžviegiu. Prez. Reaganas siun
čia Sliultzą, kad ta politika būtų 
sustiprinta. t

— Jaruzelski yra Sovietų ge
nerolas lenkų uniformoje, — pa
reiškė sekr. Caspar Weinfoerger. 
Komunistinė spauda labai kolio- 
ja Weinbergerį.

— Jaruzelskis jau paleido ke
liasdešimt suimtųjų. Manoma, 
kad iki gruodžio 13 dienos jis 
patek daugiau.

PREZIDENTAS ŠAUKIA TARPTAUTI
NĘ MONETARINĘ KONFERENCIJĄ
FINANSŲ SEKRETORIUS D. REGAN SIŪLYS KELIAS 
PAKAITAS DABARTINĖJ MONETARINĖJ SISTEMOJ

JAV delegacijai vadovauja 
finansų sekretorius

Frankfmlan išskrenda JAV 
Į finansų sekretorius Donald T. 
I Regan. Kartu su juo į V. Vokie- 
I tiją išvažiuos keli patyrę specia- Į man “raudonas brigadas”.
■ lislai. j Praeitą savaitę policija jau
| Sekretorius pareiškė, kad iki buvo suėmusi penkis vyrus, pa- 
Į šio melo tarptautiniai piniginiai 
i reikalai buvo tvarkomi tik atsi- 
| tiktinaL Jeigu kuri valstybė 
patenka bėdon, tai tie trūkumai 
tvarkomi tikini tuo metu. Dabar 
tie finansiniai trūkumai dažnėja. 
Jis nori, kad būtų nustatyta 
nuolatinė politika, kurios visi 
skolintojai turės prisilaikyti. 
Jam atrodo, kad procentai už 
skolinamus pinigus turėtų būti 
žemesni. Pinigų judėjimas turi 
būti gyvesnis, i 
gamyba ir p

Sekretorių' yra pasiruošęs siū
lyti truputį kitaip tvarkyti pa
skolas. Meksika gavo paskolą, oi joj) policija suėmė buvusį mi- 
dabar ją vargina labai griežtais nisterį pirmininką Ian Smith ir 

1 * ’ * ““iškrėtė jo namus. Iki šio meto
policija nelietė seno žmogaus.

SUĖMĖ TRIS “RAUDONUS
BRIG ADIERIUS ’

TURINAS, Italija. — Italų po
licija suėmė tris “raudonus bri- 
gadierius”, kurie planavo atgai
vinti policijos jau išaiškintas ir 
susodintas kalėjiman “raudono
sios brigados” grupes. Trys jau
ni vyrai pradėjo kalbinti jauni
mų atgaivinti policijos išalkin
tas. suimtas ir susodintas kalėji-

WASHINGTON,, D.C. — Pa- 
• kistano prezidentas Zia Juliak 
pirmadienį atskrido į Washing- 
toną. Jį aerodrome pasitiko sek
retorius George Shultz. Sekre- 

’ torius atlydėjo Pakistano prezi
dentą ir jo žmoną į Washing- 
toną ir nuvedė į viešbutį, kuria
me svečias turėjo apsistoti. Po 
to, sekretorius G. ShuKz turėjo

■ dviejų valandų pokalbį su Pa- 
i kistano prezidentu,

Praeitą sekmadienį prez. Zia 
1 Juliak iš Pakistano išskrido Į 
I Kiniją, kad galėtų išsikalbėti su 
i nauja Kinijos vyriausybe apie 
į Sovietų vyriausybės pasiūlymą 
I atitraukti 25 Sovietų divizijas iš 
j Kinijos pasienio ir pasiųsti į Af
ganistaną. Tos Sovietų divizijos 

I pirmon eilėn paimlų visus tris 
j milijonus afganistaniečių, laiko- 
į mus Afganistano-Pakistano pa- 
j sienyje.

Kada Pakistano prezidentas 
‘ f Pekiną, far4<aer^dr«dmą

jis žingsniavo apsikarstęs įvai
riais medaliais; dviejų adjutan
tų Fydimas. Greta jo žingsniavo 
Jordanijos karalius. Kini jon

■ skrido ir kilų arabų valstybių 
vadovai. Jiems įdomias žinias iš 
Maskvos pranešė Jordanijos ka
ralius/- kuris paskatiniu metu 
ten vis. dažniau nuskrenda. Ka
ralius Husejinas buvo 'pasiryžęs 
pirkti geriausius Sovietų sta’y- 
bos lėktuvus, bet jų negavo, So
vietų inžinieriai jų dar nepa
statė.

Kariškame Andrews aviaci
jos aerodrome pirmadienį nusi
leido Pakistano keleivinis lėktu
vas, iš kurio išlipo prez Juliak 
be kariškos kepurės, be jokio 

j medalioi Iš lėktuvo jį lydėjo ne 
du augaloti adjutantai, bet gra
žiai nuaugusi prezidento žmona.

Zia Juligk pareiškė, kad jis 
nori šh’tesrrių santykių su JAV. 
Tuo reikalu jis kalbėsiąs su pre
zidentu Ronald Reaganu. Jis at- 
sim:na, kad praeityje Pakistano 
valdytojas kelia s atvejais pasi
keitė su amerikiečiais aštriai’ 

; žodžiais. Kai JAV prižadėjo pa-

atvyko, norėdamas

REAGAN, APSAUGOS SEKRETORIUMI 
ZIA JULIAK TARSIS SU PREZIDENTU

PAKISTANO VALDOVAS BUVO PEKINE, Iš AMERIKOS 
SKRIS j VAKARŲ VOKIETIJĄ. PRANCŪZIJĄ

dėti Pakislanui, pasiūlydami 
duoti ginklų ir karo medžiagos 
šimto milijono dolerių sumai, 
tai tada gen. Zia atsakęs, kad tai 
esą liktai žemės riešutai (pea
nuts) ir atsiekė priimti.

Dabar, kad JAV sutiktų duoti 
3.2 bilijono dolerių vertės atomi
nių ginklų ir kitos paramos, tai 
gen.
rasti šiltesnius santykius. Gene
rolui Zia savo laiku labai nepa
tiko laisvoji Amerikos spauda, 
aštriai kritikavusi Pakistano ka
riuomenės vadą — gen. Zia, su
kilusį 1977 metais prieš premje
ro Brutto vadovaujamą demo
kratinę vyriausylx*. Zia buvo 
taip nusistatęs prieš tuometinę 
dsmokratinę vyrausybę. kad pats 
įsakė premjerą Bhutto sušau
dyti. JAV vyriausybės nepajėgu
mas suvaldyti JAV spaudą dik- 

f tatoriui tada labai nepatiko. Da- 
1 bar jis keičia savo nuomonę 
ap:e JAV ir nori geresnių san- 
tyk’ų? . -*■ -

Prez. Zia iš Washington^ zkrh 
į Prancūziją, Vakarų Vokietiją, 
Olandiją, Belgiją ir kitas Vaka
rų Europos valstybes. Apskrides 
aplinkui pasaulį, grįš namo.

Dabartinė piniginė sistema

Konferencija šaukiama šį ket
virtadienį“ Vakarų Vokietijoje, 
FrankfUTJLo mieste. Toje konfe
rencijoje dalyvaus JAV finansų 
sekretorius, Vakarų Vokietijos 
finansų specialistai, Japonijos 
finansų ministerijos atstovas, 
Didžiosios Britanijos specialistai, 
olandai, belgai, itatei ir kitų 
valstybių finansų ministerijos 
atstovai.

siryžusfus atgaivinti “raudonas 
brigadas”, šios savaitės pradžio- j 
je jau suimti dar trys organiza-j 
toriai. Policija yra įtikinusi jau
nimą, kad nesidėtų j brigadierių 
eiles. Policijos rankos yra pla
čiau išskėstos, negu “brigad’e 
riai” mano. Be to, policija pra
moko klausyti.

Praeitais metais, kai vienas 
suimtas vadas pradėjo “giedoti”, ’ 

T ______ _ policija gavo adresus ir suėmė ,
nes tada didėja j 1.TI7 įveltus žmones. Bet į teis- 

rekyba. mą pateko tik 271 žmonės.

patvarkyma . smarkiai spau
džiančiais meksikiečius.

<— Irane veikusieji Sovietu 
valdžios atstovai tapo labai at
sargūs. Jie vengia konfliktų su 
islamistais.

Zimbabvėje (buv. Rodezi-

EGIPTO TEISĖJAI 
IŠKLAUSO TEISIAMUS

KAIRAS. Egiptas.—Trys Egip
to teisėjai sprendžia bylą 300 
suimtų šijilų. paskelbusių šven
tąjį karą Egipto vyriausybei, 
nušovusių prezidentą,A. Sadatą 
ir pasiruošusių daryti pervers
mą visame krašte.

Vyriausias pasikėsinimo orga
nizatorius, buvęs kariuomenės 
karininkas, suorganizavęs prezi
dento nužudymą kariuomenė; 
parado melu, buvo nuteistas 
mirti ir sušaudytas.

Dabar teisiami kiti perversmo 
dalyviai. Suimtieji skundžiasi, 
kad jie buvo labai žiauriai tar
dyti, jie buvo elektros srove ka
muojami. Vyriausias teisėjas iš
klausė advokato prašymą ir pri
žadėjo išklausyti suimtųjų nusi
skundimus.

ši byla yra labai svarbi. Egip
to prezidentas yra mahometo
nas, bet jis negali leisti šijitarns, 
tikybiniems fanatikams, ruošti 
perversmus, agituoti jaunimą 
maldykbrsc ir griauti valstybi
nius namus bei žudyti parei
gūnus.

— Persijos įlankoje stiprėja 
laisvojo pasaulio šalininkai. Naf
tos versmių savininkai nori JAV 
globos.

Kinijos vyriausybė pripaži
no Izraelį ir pataria arabų, vali- 

i lybėms jį pripnžnti.

— Barney Clark taisosi Salt 
Jjike ligoninėje. Jam buvo įdėta 
dirbtinė širdis. Ji veikia 
negu kitų žmonių širdys.

geriau 
į 
j

Caspar Weinberger

Sekr. Caspar Wcinbergeris 
įtikino Siaurės Atlanto Są- 
jungor narus, kad reikia 
vartoti visas priemones ko
munistų agenatrm išaiškinti 

Vakarų Europoje.

— Italų prokuratūra pranešė 
Bulgarijos vyriausybei, kad ita
lai suimto Sergei Antonovo ne
paleis be teismo.

Pirmadienį Argentinoje 
streikavo 9 milijonai Žmonių. 
Jie protestavo prieš karių val
džią. „ į
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yra skirtumas

ATITIKO KIRVIS KOTĄ

Nekaltą drobę taip nudabina

PAVOJAUS ŽENKLAS

Don PUoią

PAKITUSI PADĖTIS

Jūsų vaišbutis anksčiau: va

vakarier

Nadas Rastenis

CHl'

BROLIŠKAS JAUSMAS

NAUJIENOS APLANKYS KASDIENA
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VARDAS, PAVARDĖ

VYRO FILOSOFIJA

Ak, buvo dienos, kai nemokyti 
Pilkasermėgiai mokės rašyti;
Jie kūrėjneną, meną su siela — 
Ir akiai švelnų, ir širdžiai mielą.

Paskui tą “meną” parodoj stato 
Žiūri, bet akys nieko nemato...

žiūri Į vieną, kitą, ir trečią: 
Tokią pat dailę sukurtų Šluota.. 
Tingūs nemokšos, tai. dailininkai 
Dailės, pasauly blogi-dalykai....

Tie artojėliai, tie vargdienėliai, 
Kurių kočėlai, verpstai, smūtkėliai — 
Namai, bažnyčios, vaizdai marškony 
Turėjo grožį, turėjo skonį-’

Šlieji prie sienos, statai ant stalo ■ 
Stebi iš šono, žvalgai įs galo;
Nėra nei skonio, vaizdo, nei saiko 
Prikeverzota kaip paiko vaiko...

Atėjo metai, at 
Keisti paveiks" 
Keisti paveikr

gailis.
gabaliuko mėsos nevertėjo piau 
ti didelio jaučio.

Pasikalbėjimas 
Maikio ^2 
su Tėvu• Tuoj po Padėkos dienos, Į 

Chicagą atvažiavo Kalėdų sene
lis, Taigi Kalėdos yra ir didelio 
oiznio šventė. Vaikų labai lau
kiama.

— Jū% moterys, daugiau pri; 
klausote nuo gyvulių pasaulio, 
Lji sako vyrą# ŽBKjr.ai. Ąudiflė, 
pavyzdžiui, atiduoda save* kaily 
jūsų, paltams, krokodilas teikia 
odą, jūsų rankinukam*, gyvatė 
— jūsų batukams. ir galų gale 
atsiranda asilas, kuris už visą tai 
užmoka.

Dabar bežiūrint į meną naują, 
K augulių bangos atšaldo kraują. 
Akys ir protas pradeda temti - 
Turį skubėti... Į kampą nerti.

— Labas, Tėve! ų
—- Labas, Maikuti. Tavęs ieš

kojau. Norėjau žinoti, kur buvai 
praeitą šeštadienį. Gal buvai 
Maironio minėjime?

— Nebuvau, Tėve.
— Koks iš tavęs patriotas, kad 

nebuvai pagerbti mūsų tautos 
dainiaus.

Vaje, tu, mano brangus brolyti! ___
Dievai ir žmonės taip sukraipyti !...
Kaklai — per mastą; nosys — per pėdą

uos:
trko sienas

— Klubo susirinkime aš pasa
kiau, kad visi jie yra ąkli*kvaili 
ir užsispyrę asilai.

— Kaip jie i tai reagavo?
— Jie mane išrinko šio klubo 

garbės nariu... > -

Ar nematai? — atsakė Jm- 
Juk dėl tokio mažyčio

Sako: seno v raistų beždžionės, 
Sutobulėję 'virtę į žmones. 
Dabar kitokie laikai atėjo — 
Dabar jau žmonės sūbeždžionėję

Naujienoms”, Malki.
— Labai gerai.
— Tai lik sveikas!
— Ir tu, Tėve.

Bažnyčios skriauznos, kulnuoti kryžiai.
Kilkit iš kapo, senovės vyžiai!
Aure, kaip jūsų ainiai mokyti, ___
Akis užmerkę moka taškyti—

FūlboHninkų streikas pasiliaigėį bet žmonės d."skuba 
j aikštes, kada buvo gražus oras, ta* -žaidėjai streikavo, 

tai dabar turi lošti, tuščiom aikštėm.

— Jeigu aš subaru žmogų, ku 
ris mūša asilą, kokiais jausmai 
aš vadovaujuosi?

— Broliškumo jausmais.

Tikybos pajuokoje kunigas; 
klausia .berniuke:

— Už kokius nusidėjimus

Našlė ištekėjo antrą kartą. 
Naujasis vyras nepatenkintas 
sako;

— Kodėl tu taip giri savo bu
vusi vyrą?

— Brangusis, kai tu numirsi, 
aš ir tave girsiu '

PATOGIA UZ^AKY.VJO FORMA

Siunčiu $15.00. Prašau siuntinėt Nąi/jtcna^ Uricąpojc kaip 
diaę dovaną melams (pusei iuel^Kftteeįvytose  

— Tai gerai. DąKir ruoškimės 
Kalėdas gražiai atšvęsti, arUmuę 
sius pasveikintu’ Naujų Metų 
palinkėti. Aš patarčiau vietoję 
atvirukų, savo draugams, kurie 
taip pat nermžąį kaihuoja, pa
skirti wiką spardai ir pėf spau
dą, pasveikinti draugu^. Spaudą 
reikia remti, pergyvena sunkius 
laibus, o. be spaudos mes būtu
me kaip užrištomis akinus—

—Gerai kaj tu priminei spau 
dą. Aš tuojau pasiųsiu 25 dol.

— Koks yra skirtumas tarp 
dramblio ir politikieriaus?

— Dramblys geria pusę va
landos ir dirba visą dieną, o po
litikierius daro atvirkščiai.

Siuntėjo Tavaędė, yaixfau

Adresą

• Aukštas japonų kultūrinis 
lygis rodp? kad japonai 11 kar
tų t inteligentiškesni negu kiti 
žmonės.; Pramonėje jie pirmau
ją. Britų psichologas Richard 
Lynn, nurodo, kad tik vienoje 
gentkartėje kultūriniu atžvilgiu, 
įįžokė T’-taškais-. Kodėl?, sako, 
geresnis maistas ir kitos gyveni
mą sąlygos žymiai pagerėjo. Be 
to, japonai pasižymi švara ir >ge- 
ra-tvar^a/* ‘ , \-

. Mųksljuinkai. tvirtiną kad 
žmones, įuriė mažiau valgo, ik 
giąū gyvena. Neda valgymas, esą, 
geriau, negu persi valgymas.- Lai
bai svarbu vengti riebalų ir ka
lorijų. Saugokis didelio svorio? 
Sumažinus iki gū% proteinų kie
kį, žymiai praiigėja žmogaus gy
venimas.

_ Visuomenei ir paskiram asmeniui Naujienos 
dabai* yra reikalingesnės, kaip bet kada...

Todėl Kalėdų, ar Nauįų Nlalų proga Naujienų 
prenumerata yra ideali ir Pramingą dovana tė- 
v3ųj4, vaUjams, guixineius, draugams, kaimynams, 
liažįstanvems, sęneUau^ ir kiliems.

Naujienos padės Jums išlaikytu giuųnęs ar įiciujių ariamą, 
nežiūrint nuotaku, ir bus isūlamu ryšininku visąį iAebdįajL kovo
jančiai už savo krašto laisvę.

Jurgaitis užsakė 
karčiamoųe. Patiekta jam mažu
tė porcija jautienos. Jis pradėjo 
daužyti peiliu į lėkštę. Nuste
bintas karinamos savininkas pri
ėjo prie jo ir paklausė, o kas 
atsitiko? :

-.% Kanadoje taksi fošeriai tu- . 
ri trigubą darbą vairuojant ma- 
šipą. Taksiai įrengti kompųtę- 
riais. reikia priimti pranešimus 
.apie eismą, pranešti kur taksis 
^Važiuoja ir t.t. Šoferis taip ap< 
įkrautas darbu, kad mažiau krei- 
*pia dėmesio į eismą...

• Plikumo lygybė tarp vytu 
ir moterų. Aušt rali joj e moterys, 
sako,smarkiai plinka. Ta plaukų - 
retėjimo priežastis nežinomių 
bet teigiama, kad moterys, gš< 
vusios lygias teises su vyrai s,no
ri pasivyti vyrus...

® New Mexico, pietų vakari- ' 
nėję srityje, viena ispanė'kepė1 
blynus (tortillas). Staiga ji pa-! 
matė ant blyno Jėzaus veidą. Ji | 
tuoj- pašaukė savo vyrą, o vyras Į 
pasškėykad reikia pakviesti k u i j 
nigą. kad ir jis pamatytų stę-i 
buklą ir palaimintų blyną. Gam i 
dai*apie tą giyrą greit pasklidoj i 
žmonės ėjo. važiavo pamatyti 
stėbuklo.Susirinko 10.000 minią 
bet^blynai jau buvo suvalgyti.ū l

VIENU ŠUNIM PER DAUG
Moteris klausia:
— Ar kaimyniniuose butuose 

niekas nelaiko lojančių šunų?

Butų nuomavime agentas:
— Ne, madam.
Moteris, opsidžiaugusi sako:
— Tai aš perku šį butą. Mat, 

aš turiu du be perstojo lojančius 
šunis, ir jeigu prisidėtų dar vie
no šuns lojimas, mano nervai 
neišlaikytų.

® Varšuvoj taip, kaip ir Rusi
joje, gmonės stovi eilėse prie 
krautuvių Vienas jsikarsčiavęs 
lenkas laksto :š vieno galo prie 
kito, keikia Jeiuzelskį ir garsiai 
šaukia: Lai gyvuoja Walesa. 
Aš nušausiu gen. Jeruzelskį. Pri 
eina prie kitos krautuvės ir pa
mato gale ilges eilės bestoyimį 
patį'Jeruzelskį.

® Rusiškasis komunizmas pa
saulyje yra pats žiauriausias po
litinis režimas, persunktas bai
me nuo odos iki kaulų. Kas ant
ras žmogus seka kitą sekėją, o 
visa sovietinė imperija — dide
lis kalėjimas...

® Prieš Antrąjį pasaulinį karą 
buvo platinama knygutė raudo
nais viršeliais, ant kurios buvo 
toks užrašas: ; ^Ka-komiinizmas 
davė žmonijai?*’ Tos /'knygutės'' 
viduje buvo tik baltas, nespaus
dintas. .popierius., /Vądinąsvmiė’ 
ko gero nedavė, o blogo labai 
daug- ri-. ' ‘

DIETA KALTA
Pagyvenusių žmonių pora sė- 

di pliaže. Matydama, kad. vy- 
ias labai žvalgosi į jaunas mer
ginas žmona saka stvo vyrui:

— Viljapaį elkis padoriai, 
J ūk esi vedęs.

— Mieloji,
— jeigu aš laikausi dietos, lai 

nereiškia, kad negaliu skai 
meniu.

^diąosi "Po Avinu”.Dėlto po ku 
rię tiko pavadinimą pakeitete 
wEo Aitvaru^*

— Matot, pęr tą ląiką aš ap
sivedžiau. . . .

kur giĮsl Tai yra
7 ri:;. ’ • - - ”

: ' — T^i tifaąs dalykas, nes 
mano tę\ręlfc aną dieną pasakė 

: mamuto mokant tokius
taksus, . velniai visus‘ pagrobs. — Bet aš buvau R. L. B. meti

niame suvažiavime, Tėve, Tauti 
niuose Namuose. Man patiko to 
suvažėiavimo programa. Net pa
galvojau, kad R. L. B. progre
suoją, veikia xį pasitarnauja mū 
sų laisvinimo reikalams. JAV 
R. L. B. suvažiavimą atidarė 10 
v. ryto.Sugiedota Amerikos him 

Inas. Kan. V. Žakarauskas sukal
bėjo invokaciją. Studentė Ra- 

I munė Tričytė kaitė paskaitą. 
| “Komunizmas ir lietuvių jauni- 

mas”.Mums visiems malonUrkad 
ši jauna mergaitė gražiai kalba 

. lietuviškai, dalyvauja parengi- 
muose. Per posėdžių pertrauką 

. buvo skanūs pietūs. O vakare 
buvo tradicinės Kūčios toje pa 
čioje salėje. Suvažiavimas buvo 
skaitlingas. Buvo daug svečių. 
Vakare, Kūčių metų, kan. Vac
lovas Zakarauskas sukalbėjo in
vokaciją. Vakarienės metu so
listė Aldona Buntinaitė sugie- 

! do jo keletą kalėdinių giesmiųJi 
turi gražų balsą.

— O kaip Kūčios, Malki?
— Taigi, aš ir kalbu apie Kū

čias. Buvo 12 patiekalų, kaip to
kiais atvejais dera. Juk Paskuti

nę Vakarienę valgė dvylika apąš 
■ talų, tai ir Kūčios yra simboli
nė vakarienė, Tėve. t

’ — Aš tai žinau, bet ką valgė.
te, Maįki?

— Valgis buvo karališkas: vi
sokios žuvies, sližikų su saldžiu 
vandeniu, kisieliaus, miešimo, 
uogienės ir daug ko kito.

— Tu, Maiki, turbūt, nežinai 
visų ceremonijų apie Kūčias.

—Tu pats turėjai erti į Kūčias, 
tai būtum matęą o aš, kaip ame 
rikonas, nesusigaudau...

— Matai naktį, vienam eit 
baisu, gili dar bomai užpulti.

— Tau nereikia bijoti. Savo 
kardą galėjai rankoje neštis, ta< 
tavęs niekas neužkabintų

i — O jeigu policininkas prise 
kabintų, kas tada?GaH dar į dže- 

t lą nuvežti, manydamas, kad 
koks vari jotas šposus krečia gąt- 

ryėje. Tavo patarimas niekam 
vertas. Su atneštais kardais tik 
tai kadetai paradę marsuojąbe;* 

’ ne aš ... Aš gi generolas, Mai

iTi\x i *■

y



V. P0TVI0 GYVENIMO BRUOŽAI
įtempime. Dienai baigiantis jau
tėsi visai išsekęs. Tą visą dieną 
šaulių Sąjungos salėje tęsėsi 
suvaitavimas nederliaus nelai
mės paliestų Rytų Lietuvos ūki
ninkų. L- kelių vyriausybės pa 
lepūnų, suvažiavime dalyvavo 
ir Respublikos prezidento žmo
na ponia.Sofija Smetonienė, ku
ri buvo išrinkta sinažiavimo 
Garbės pirm minkė. Suvažiavi
mui faktiškai pirmininkavo Vla
das Pūtvis.

Kiekvienam lietuviui skaudu 
buvo išgirs.i apie Biržų ir apy
linkės kraštą palietusią nelaimę. 
Pūtvis pats turėjo ūkius įr su
prato ūkininko vargus. Jam bu
vo skaudus išgyvenimas, kaip 
suvažiavimo pirmininkui, vei
das į veidą sutikti nelaimės pa- j 
liestuosius ūkininkus ir klausy
tis jų praarsimų. Buvo sunku- ] 
mų ir ieškant priemonių nuken-

(Tęsiny?)

MH

AnglijojeLuvių

Via^ Fnivis
• į. M

— Tu ruc^ie^huti mokytoja.!
>skė jis man — Žinok, kad tėjusiems pagelbėti. Pūtvis dėjo 

G Ugiau svarbu yra auklėti,; ne- daug pastangų išvengti

VLIKO SEIMO REZOLIUCIJOS

aštriu
. i mokyti. Mes turime* išugdyti formų ir asmeniškumu ūkinin- 
L’aivų, taurų l’etuvį, kad visiškų pranešimuose ir nusiskundi-’ 

■utos meile sucementuoti, gale- njuose, ypač ponios Smetonienės 
tme sudaryti tvirtovę, kurios

; mži’ds niekas neišgriautų. Ku- 
: t d bent viena plyta, bet kur pa- 
: nulyje atsidūrusi, liudytų apie 
L y.,uvą, keltų jos vardą ir dirb
ti ics labui.

Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetą sudarančių griv 
pių atstovai, susirinkę metinia-

tos brangios

— Jau vėlu, Tėveliuk, — sa
kau kartą, žvilgterėjusi j laik- 
: .<lį. — Eisiu namo. Jūs pavar
ėme.

— Ne, ne 1 Aš, nepavargau. Aš 
o .u laimingas, kad tu manęs 
kiaušai. Mano viena koja jau 
karste, o ant širdies tiek’ dar 
daug, tiek daug... Tu turėsi sa
vo rankose šimtus jaunuolių, 
mūsų Lietuvos ateitį. Tu juos 
mokysi ir auklėsi, tu mano žo
džius perduosi jiems ir tai bus 
man pats didžiausias pamink
las. ..” (Viktorija Geriytė-šmaĮ- 
žienė, “Prie Didžiojo Mokytojo 
kojų”, Pūtyje biografijai rašyti 
prisiminimai) 5 ^-1

Nors Vladas Pūtvis apie savo 
galimą greitą mirtį yra; kalbė
jęs ne vien Viktorijai šmaižie- 
nci, bet ir kitiems jam artimiems 
žmonėms, niekas tuo netikėjo ir 
apie tai nenprėjo , galvoti. . Bet 
Puirio būva tiesa r Joz viena koja 
tikrai buvo grabe, ir dar nepra
dėjus tirpti 1929 * metų sniegui, 
vėjui blaškantįpitspis: ir dangui 
maišantis su žeme, mes savo va
dą lydėjom ‘/amžinam poilsiui 
Kelmės kapinėse. y

vm. MIRTIS^

1929 m. kovo mėn. 4-ąją, ŠYęn1 
' \io Kazimiero šventės dieną?

ladas Pūtvis praleido dideliam

mo ir sąžinžs laisvės ir kitų pa
grindinių žmogaus laisvės ir tei
sių, pripažintu tarptautiniais ak- 

Ir su gilia pa- 
’ gnrba ir liūdesiu mini kovoto

jus, kurie yra žuvę, ar kenlia 
su pa- kalėjimuose, priverčiamojo dar- 

vergtųjų Lietuvos brolių ir se->bo stovyklose, psichiatrinėse li- 
serų vedamą nenuilstamą ir ryž- 

; tingą kovą dėl Lietuvos nepri- 
, 1 klausomybės atstatymo, tikėji-

vyriausybę ber visuomene. Vy-l 
nausvbes pareigunu įžeidimas

J ... \ . .1 u.-4-į

tu tik oakenkes. šalia to. susi- ’ liudininku tėvo sunkią krūtinės 
’ skausmų tą naktį, o kitą dieną 

tėvo mirties.

Vi. Pūtvis tada buvo apsigj;-

akivaizdoje. Jam/rūpėjo gauti, 
ūkininkams kaip galima dau-j 
gia-u konkrečios paramos. Tam’ 
reikėjo sužinoti ir patiekti fak
tus, daugiau teigiamai paveikti

me Seime, Los Angeles mieste, tas ir sutartimi. 
1982 m. lapkričio 6—7 dienomis.
priėmė sekančias rezoliucijas:

Seimas solidarizuoj

ar užpykinimas ūkininkams bū-J ^aus^ainas’ jam 
tų tik pakenkęs, šalia to, susi-] _ _
rinkusiųjų gausumas, žiemos 
drabužiai; salės menka ventilia
cija ir Šveikam ir stipriam žmo
gui bu\o nelengva pakelti. Put-! savo sesers Marijos ir svo
ris suvąžiavime savo pareigas gerįo Antano Žmuidzinavičių 
į\ykdė iki pabaigos, bet viską ’namuose Kalnų gatvėje, kuri po 
sudėjus krūvon,; įtampos pasek- jo m|rfies buvo pavadinta Put- 
mių jo silpna sveikata neatlaikė, yjn^^o gatve. Namai dar nebuvo 

Atsitiktinai mudu su žmona! v^sa’ įrengti. Pūtvis gyvenoU ne
matėme jį vėlai vakare, kai iš- J ėiame aukšte. Prietaringi žmo- 
ėjoinę iš ‘Triumfo” kino teatro nės isPėJ° Putvio artimuosius, 
Laisvės Alėjoje. Iš to pat kino.^ad nereikia gyventi dar ne
ina pačiu metu išėjo ir Pūtvis įrengtuose namuose,- nes galinti 
su savo vvresniaja dukterimi įvykti didelė nelaimė, Pūtvio 
Ona Tercijoniėne. Persimetę' buvo Poetam

įyiehu kitu žodžiu; greit išsisky- 
rėme, nežinodami, kad tai pas
kutinis Cmusų pasimatymas. Jis 
atrodė labai išvargęs ir prislėg
tas. Gerus kino filmus jisai mė
go. Filmai duodavo jam poilsio, 
pertraukdavo a jo rūpesčius Šaų-J 
lių Sąjungos 4r Tėvynės padėti-j 
mi. Tad ir šį vakarą ŠU dukra ’ 
ėjo į kiną, tikėdamasis po suva-į. 
žiavimo atsigauti. Bet to vakaro^ 
filmas poilsio jam nedaug suteF j 
kė, nes ligos ir besiartinančio 
širdies priepuolio nagai jau bu- 

1 yo pradėję jį griebti. j
Sugrįžęs į sayo*4<ambarį, Put-, 

vis rado belaukiantį vyresnįjį 
sūnų Stasį, iš Šilo-Pavėžupio ne
seniai atvykusį į Kauną. Stasys 
pasiliko pas tėvą nakvoti, nenu-

(Bus daugiau).-
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veiksnių konferenciją. stovybėms, visiems darbuoto-**
Seimas, išklausęs JAV prezi- jams už jų sėkmingą aukų telki- į* 

dentos Reagano sveikinimą, ad- mą, o taip pat visiems aukoto- * 
resuotą VLIKo pirmininkui dr. jams už jų gausias aukas ir kvie- 
Bobeliui, Seimo sušaukimo pro-' Čia visus ir toliau dosniai remtį 
ga. dėkoja prezidentui ir poniai* Tautos Fondą.
Nanlu Reagan už jų sveikinimus 
ir 1 ’
mą nepripažinti Lietuvos įjun-’ tai. kad testamentais nesutvar- 
gimo i Sovietų Sąjungą, ir jų pa kytas turtas atitenka vietos val- 
drąsinančius Ir viltį keliančius ' 
žodžius atgauti Lietuvai lais
vę.

Seimas dėkoja taip pat visiems 
kitiems sveikinusiems VLIKo1 
Seimą už jų pareikštus įlinkę j i- 
mus ir paramą.

Seimas užgiria VLIKo vado
vybės atliktus darbus ir reiškia 
padėką vaidybai ir jos pirminin
kui dr. K.Bobeliui, skatindamas 
ir tob'au vesti nenuilstamą kovą 
dėl Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo ir ypač plėsti ir sti
printi veiklą Europoje.

Seimas dėkoja Tautos Fondo 
Tarybai ir jos pirmininkui A. 
Vakseliui, Tautos Fondo valdy
bai ir jos pirmininkui J. Gied-I 
raičiui, taip pat Kanados Tautos' 
Fondo Atstovybės pirmininkui’ 
A. Firayičiui ir kitų krantų At- * * • A < \ >

Seimas pakartotinai kreipia 
pakarto^ JAV nuristaty-’ lietuvių visuomenės dėmelį į

džiai ar kartais komunistinio re* 
žimo patikėtiniams.

Seimas skatina visus lietu vi u.< 
pasinaudoti Tautos Fondo teisi* 
niųfc patarėjų ' pagalba, ruošiant 
testaVherftinio ’^palikimo^tToku- 
mentus/kad jų turtas nepatek
tų į LMuijąs okupanto ranka).

Seimas dėkoja ,L6s ’Angefcs 
Seimo Renginio Komitetui ir jo 
pirmininkui inž. Antanui Ma
žeikai už gražiai suorganizuotą 
Seimą, banketo programos da
lyviams ir jų puikų-programos 
atlikimą * ir ^visiems prisietoj vi
siems prie sėkmirigo Seimo, pasi
sekimo. Didelė padėka priklau
so taip pat vietos klebonui, pfe- 
latni J.Kučingiui už maldas Sei
mą atidarant iv ypač už iškilmin 
gas pamadas šv. Kazimiero baž
nyčioje.

Seimas pritaria ALTo valdy- > 
bos iniciatyvai suorganizuoti i 
specialų komitetą tokiems lietu
viams ginti, ir I

Kviečia VLIKo valdybą per 
savo įgaliotinius įsijungti į tokio 
komiteto veiklą ir reikiamos tei 
sinės ir finansinės paramos su- ’ 
darymą.

Seimas reiškia pasitenkinimą1
Amerikos Lietdvių Tarybos | Premija jaunimui 
glaudžiu bendralarbiavimu su j 
VLIKu.

Seimas laiko Lietuvos laisvini- liūnų šeima savo mirusiam su
mo pastangų derinimą vienu iš nui ir broliui prisiminti skiria <

1 imdamas dėmesin VLIKo valdy- VLIKo uždavinių. Pastebėda-'kasmetinę 1 . - 
J 4 v-^ 1 /"S ė « v* v 1 t 1 1* 4* m T 2 w w 1 t

goninėse ar tremtyje.
Seimas išklausęs pranešimą 

apie Europos Parlamento inicia
tyvą, liečiančią Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos dabartinę būklę, ir

bos, diplomatinių atstovų ir at- mas. lead Lietuvos laisvinimo vr 
skirų politinių organizaciųj tuo stangose lietuviškų organizarijų 
reikalu atliktus žygius, ragina tarpe kartais trūksta darnos, o- - - - -
VLIKo valdybą/ bendradarbiam iš kitos pusės atkreipdamas lė-

menės jaunimo reikalams vado- 
( va,s, Pasaulio Lietuvių Jaunimo 

r. T . T tz • » sąjungos valdyba ir JAV Listu- Dr. Leono ir Irenos Kriauce- . , . . ,vių Jaunimo sąjunga, o uu at
stovus paskiria Kriaučeliūnų 
šeima;

4. Jury komisija, aptarusi as
mens ar vieneto tinkamumąEUGENIJAUS 

KRIAUČELICNO PREMIJĄ. 1l premijai, ją skiria balsų daugu-
Premijai skirti sąlygos yra , m a iki ..sekančių melų vasario 

Įant su Lietuvos^iplomatine tar mesi į tai, kad Los Angeles mie- tokios: * ‘ *' ‘ 1
nyba ir kitomis politinėmis or- ste,kur vyksta šis CSeimas.Ame-1 
ganizacijomiš,.' < ■ _
Parlamento darbus ir imtis 
kalingų žygių, kad pasiūlyta Eu skyrius’savo veiklą derina, Sei- 

^in_į.-L0: Ta•1 angl7,”m

organizaciniu veiklumu, ar jau 1 T_ »__ _ • /__ 11 “ • • 1

Seimas pageidauja, kad Vy
riausiojo Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto valdyba, susitarusi su 
Pasaulio Lietuviu Bendruome- -i 1 į > 44nės valdybay4mtųsi iniciatyvos, 
.sušaukti Lietuvos laisvinimo

! 15 d- ir susitaria su Kriaučeliū-
. ! 1. Eugenijaus Kriaučeliūno nM ^ima premijos įteikimo 

Sekti/ Europcs -rikos Lietuvių Tarybos skyrius 1/)()0 do]eriu a skiriama laiko ir pobūdžio;
usir imtis rei- ir- JAV . Lietuvių Bendruomenes; ]Jeluviui jaunuoliuf> Iriausiai 5. Premijai asmenys ar vie-

i pasireiškusiam raštais (lietuvių, netai siūlomi- raštu, nurodant 
tiksliai premijai tinkamumo

u i- motyvus, ir siunčiami: Eugeni- 
’ nimo vienetui (sambūriui, tau- jaus Kriaučeliūno Premijos Ke

tinių šokių grupei, jaunimo cho- misijai, 12500 Pawnee Rd., Pa-' 
rui, sporto būreliui), geriausiai los Park, Illinois, G0464.

, reprezentavusiam lietuvius ir, -——---------------
Lietuvą; vienerių metų gėgyje; — Antradienį aukso uncija

i „ . ,. ’ . ■ kainavo $106.
2. Premijai gauti asmenis ar | . 

vienetus raštu pasiūlo jaunimo 
organizacijų vadovybės, jauni
mo grupės,... .vyresniųjų organi
zacijos ar*- paskiri asmenys iki

< kiekvienerių ; metų i gruodžio' 
į 31 d. (pašto antspaudas); , * r
I „ . • J :
į 3. Premijuotino * asmens ar , 
i jaunimo vieneto - tinkamumui 
įvertinti sudaroma Jury komisi

ja, kurion po vieną atstovą ski- 
‘ ria Pasaulio Lietuvių Bendruo-

misijos rezoiuciją būtų priimta bendradarbiavimą išplėsti ir 
Europos Parlamento pilnaties kitas JAV-bių vietoves.
sesijoje. " Į

Seimas apgailestauja,kad JAV 
teismuose kai kurie lietuviai yra 
kaltinami remiantis Sovietų Są
jungos įstaigų pateiktais sukla
stotais daviniais,

Aleksas Ambrose,

. CHICAGOS LIETIAIŲ ISTORIJOS
- * . ■ ■ > ’ ' i

autorius, 
paruošė, Sutvarkė’ir-išspausdino geriausią 1 

i Chicagos lietuvių istoriją 
: (1869 —1959 metai).

664 psl., vardynas. ' : '.
Minkšti viršeliai. Kaina $15.- :

Persiuntimas — $1.
d*' 4 *

1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

»■« .a.'h* VbrA. AOMb A

| • ’i ; Inž. LIO0AS MIKŠYS,
I ”; : ’ » 50 metų studijavęs, kaip i : '

F’" ' Iš PRAEITIES ŪKANŲ __.......
ATEINA LIETUVA,

parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas bet kada ir 
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
Ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kum Jaunium ir prof. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimui 

(r patarė mums toliau studijuoti.

K*In* |ZS. Kieti vWeti*L Palto J2. ’

" NAUJIENOS ■ ri-
rnr 1739 s. Halsfed St, Chicago, IE 50608

gžvefi«o

HEART 
FUND

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
'• LITERATŪRA, lietuvių Hteratttrot, meno Ir moksle 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenrtą, Vine* 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Slankos, 
7. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V* 
Meilaus straipsniai bei studijos, Iliustruotos nuotraukomis te 
M. K. Čiurlionio. M. šMkio, V. Kašubo®, A. Rūkžtelės ir JL Varno

e DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rajytojot fr te- 
Hnhj Šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainę 
iventes jų istoriją Ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems. gėrintis autorės puikiu stiliumi Ir surinktais duomenim^ 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja J2.

t VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraly- 
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausas 
gyvenimo bruožų apraiymas. bet tiksli to laikotarpio buities lite* 
ra tūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už ML 4 ■

• L1ETUVHKASTS PAMARYS, Henrito Tonw-Trm*l8tK& 
įdomiai paraiyta rtndija tple Rytprūsius, remiantis Pakalnės B 
Labguvos apskričių duomenimis. ApraJymai Įdomūs kiekvienaiE 
Hetuviul Leidinys fllnstruotM nuotraukomis, pabaigoje duodamu 
ritereardžių pavadlnima'vlr jų vertiniai J yoklėEij kalbą. Labs! 
o*n din goję 335 pust knygojė yra RytprtteJų IsmMapis. Kaina M.

>■ EJ EAuiMlS LlMS, rašytojai Petronėlės OrintaJtM 
minimai te mintys apie asmenis te vietas neprfE. Uetuvoje ir pte. 
maišiais BoUevik’ų okupacijos metate. Knyga' turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik 33. *'

• JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius, nesaprei- 
tai Ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje! tfk M 
Jurgio Jašinakc knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą fr po* 
riją. Dabar būtų JJ galima pavadinti kovotoju ui žmogaus teises. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja M, 1

> BATTRINES NOVT€*S, M. Eoečenko IKryba, T. VaiaiSs 
▼trtfmM. JOf poL knygoje yn M MJnojSngTj novelių. KAln* M,

Knygos gaunam oi Naujleaoee, I7W So. Hite’*? St, CHc*c«, 
IE PliMkast grMAj MUrj fc.Moua

3 — Naujienos, Chicago, K. Til. Wednesday, December S. 1982>
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Drunga mulkina Draugo Skaitytojui
Kažkodėl M. Drunga pradėjo 

aiškinti “Drauge” (XI-17d.) apie 
RLB-nę ne iš to galo. Jeigu jau 
ieškoti tos veiklos, tai pirmiau
sia reikėtų paaiS<mn, del 410 ta 
L. Bendruomenė suskilo. Ir dėl 
ko, kas ją suskaldė; tuomet a^š-

kova pries galijotą užtruko net 
aštuonerius metus. O vis Ūk, 
nars partiaanai kovą pralaimėjo, 
bet jfe tostai davė ryžto «r pa
rodė, 4cad ®ž savo laisvę teikia

Swbacrlptioa fcstii.
m-oo 
yi$ qp 
I £4»

«x months, $12.00 pe." 3 sooths. &

t&ree months. Canada $45.00 peryesr 
-<her countries $4X00 per year.

25 cents per cow

DimJišči* ktiraįg

piešei metę _____
trans -nįėnesiKni 
vies&m mėsesiii

-aduose JAV vietose: 
metanu ______

U5 J& 
»L00 
11X00

W00

-^razss
OLOC

jžtentam:
M&oe

4ė4gTwUeĮBit.u. a ei nu i 
iirovė, 1735 So. SL. 
’L 3D8OL htj

Medo karts -ss ^siyKa.

NAUJIENŲ rištinė stdin kud.trr, išskyras arirgtadtenlM,

Sen. Kennedy atsisakė kandidatuoti
Senatorius Edvardas Kennedy praeitą .savaitę su

kvietė laikraštininkus ir pranešė jiems, kad jis Užkandi-; 
datuos prezidento pareigoms. Prezidento rinkimai dar 
toli. Prezidentą rinksime ne ateinančiais metais, bet tik- • 
tai 1984-tais, -o senatorius jau atsisakė kandidatuoti. ;

Senatorius nepasakė, kad jis nenori būti prezidentu.: 
Jis nepasakė, jog visai nekandidatuos, bet pasakė, kad4 
1984 metais nekandidatuos. Niekur viešai -nebuvo pa-* 
skelbta, kad sen. Kennedy nori kandidatuoti prezidento/

jos veiklą ir siekius.
Jei okupuotoje Lietuvoje at

sirado partizanai, tai buvo -prie
žastis, prieš ką jie kovojo. Žino
ma, okupantui rusui tai buvo la
bai nemalonu, nes jis to nesiti
kėjo. Tuo labiau, je» ta nykštuko

tiznaai ir Afganistane.
Tad įgalima buki paklausti 

p. MDr^ icokiy nrcdžiėgihig ir 
Icuhferhnų vertybių Uc duoda 
tarifai, ar Jie dtioda Hk nuosR> 
iras? Tai ^gai jiems iš viso fic-* 
>elkėj^ priešintis rusų ekupaci- 
iĄ «o resq Jcrmunistai le «au šei- 
minjnkBFUjB kaip jiems padrika? j

pagrindinių dėsnių žinojimas jam padėjo Kongrese, kur 
įstatymai paruošiami.

Vienas brolis buvo krašto prezidentas, o antrasis pir
mojo kabinete ėjo vyriausio prokuroro pareigas, tai ir 
treciajam kelias negalėjo būti užkirstas Į prezidentūrą. 
Jis būtų galėjęs pabandyti. Galėti jis gėlėje, bet nežinojo, 
ar jam pasiseks. Balsai yra ■nežinomi, kol jie nesuskai-; 
čiuoti. Krašte esti gana daug kandidatų prezidento parei-. 
goms, bet tikrų kandidatų lieka tiktai keli, ant vienos, 
rankos .prištų juos galėtum suskaičiuoti.

M. Lileikis Madona Z. Sodyboje, akvarelė

’M. Drangos teigmiu, *‘R. LB glausta kankina lietuvius pa4.no- 
taipogi ‘mėgsta tvirtinti, -kad ji tos? Tad štai, koks, yra brangus 

. retom *VLfKa ir AfJFa, Lai too 
Kiti savo pozicijos kandidatų tarpe nežinojo. Jie ga-: j^V LB -n^tetėngianti'

Įėjo spėlioti, tirti, nes šiam dalykui reikia duomenų. Sena-: šiuos vėfksitois “šugnauti”/ Bet.
ktio grfR) LB tą yiIfKą irALTą, 
“•retoia”?” -

Ar M.Dr. asmeniškai galėtų nu-., 
rodyti pinigų sumų, kiek R. LB 
ir jieit» palankūs sudeda ALTui 
ir VLIKiii -per Vasario 16xbios; 
toi&gimą? Kas suaiikojo 50,000' 
dolerių? Frontininkai tpasigleni-. 
žė ^6Q;000. Ar tai Į^kia dar di-^ 
dėsnio ALTo .. ir VLIKo apipiė- 
šinio? ; "f’X

L. Bendruomenės aukų rinki- 
mo laikas yra rugsėjo .mėnuo,. 
BČt apie tai-ųnės.įi^ko negirdirj. 

pejhlngiaū įr;be! ’didelio . 
Vargo pasižvejotl-..pfer Vasario .16* 
IHmėjiriius. ' ' .. ’ ‘ ’

Jau seniai Okupantas .rtišas-’ 
'baiTdė visokiais budais sugriauti' 
ALTą tr VLtKą, Itet paltoi kas: 
nėttoėjo JaDfos iš \ų3a'us,''tai“bu-i mėredašii sužlugdyti■ VLlKą, 'fe.i 
vo' riĄnranorna.' O 'kuo’mėt ^rpn*? 
tininkai .pradėjo liSidfadarbiau-; 
ti. su okupantu, tai Tuomet gavo* 
įsakymų, kad ALTą fr' VLIKą- 
reSia ’sužlugdyti ifiiįj^EH®i,*tar 
tuomet jie negalės kovoti prieš 
okupantą. O- frontininkai oku-' 
puotą Lie tuVą išvaduos:susitate- 
šu okupanto, bendradarbiavimo 
kefito iie vatgo.' Tuomet vieną' 
dieną.pastebėsime, kad jau ru--- 
sai kraustosi iš. “dabartinės’” 
Lietuvos. .. ; i

Be to, R. LB rėmėbVLIKą if 
ALTą. ne vien tik finansiškai,~ 
bet ir moraliai spaudoje, o -ial 
sustiprina daugiau, kaip pinigai.*'

Žippme, kad okupantas užgro
bęs kraštą skuba piimiausia j ra--' 
dijo stotis ir į laikraščių spaus 
tuves, kad niekas negalėtų tiesos

•torius Edvardas Kennedy galėjo visuomenės nuotaikas: 
patirti “atsisakant kandidatuoti*’. Jam šitas bandymas' 
labai daug pasakė. Jis parodė, kad senatorius Ėd. Ken-

'■kandidatu prezidento pareigoms. Spaudoje pasireišku-

panijos ■specialistai jį skaito demokratų partijos rinkimų 
komiteto pirmuoju kahdidatū. Antįiioju kahdiddtū yrh. 

pareigoms, bet mes visi skaitėm senatoriaus pareiškimą.’ viceprezidentas Walter Mondąleį b-trečiuoju kandidatu, 
. " ’ . . .j -h\i. ii : yra buvęs ąstruiisiuta's Jdhn Gleim. Cąlėjo būti ir dau-?

■ :J}‘ Įdomiausia yra tai, kad, šįtąs; senatoriaus atsisakyt giau kandidatų; bet senatoriui Kennedy užtenka žinoti; 
■' a, : ^įijįjie^į^ys kandidatai.

i.----  , .i ) J

kad jis atsisako kandidatuoti. T_. ,
; -*;■'ill-541 Xį.<* __ _ *

mas kandidatuoti>jap buvo garsimmas’.dvi dienas. Abu; 
didieji Amerikos dienraščiai šeštadienį turėjo’gana dide
les žinias apie tai, kad senatorius ateinančiais metais ne
kandidatuos. -Šeštadienį ir sekmadienį buvo pakartota be
veik ta pati žinia. Ištisas dvi dienas laikraščiai buvo pilni 
senatoriaus Kennedy paveikslų. Sekmadienio pranešimas 
buvo -kitaip suredaguotas, bet esmėje jis mažai kuo tesi-- 
skyrė nuo šeštadienio .-pranešimo. v. .

Daugeliui kyla klaūšimas, kuriais sumetimais' sena
torius Kennedy “atsisakė kandidatuoti”? Apdairūs poli
tikai tvirtina, kad kai “gudrus polirikas” sako “ne”, tai 
jis širdies gilumoje turi “taip”. Jie tvirtina, kad sena-į 
torius nori kandidatuoti, bet tvirtina, kad htsišako kan-; 
didatuoti. Reikia turėti galvoje, kad yra dar du metaiį 
iki 1984 metų rinkimų. ĮPer tą laikotarpį žmonės užmirš, 
ką jis praeitą savaitę pasakė. -Jis galėjo pasakyti, kad: 
nekandidatuoja, bet ir vėl gali pakeisti savo nuomonę -ir 
kandidatuoti

Reikia pripažinti, kad sen. Kennedy yra apdairus 
žmogus. Jo brolis buvo JAV prezidentas. Antras brolis 
buvo vyriausias JAV prokuroras. Tėvas buvo sėkmingas 
biznierius, mokėjo susikrauti milijonus. Visus Vaikus 
leido į geriausias teisių mokyklas. Kaip pirmas, taip ir 
antrasis buvo baigę jurisprudenciją. Trečiasis, pats jau
niausias, baigė teisės mokslus ir galėjo verstis advokato ' _ ,
praktika. Jis iš tėvo tiek pinigo paveldėjo, kad verstis 1 suotojas gali balsuoti už tą kandidatą, kuris jam arčiau: 
advokatūra jam nebuvo jokio reikalo. Bet teisės mokslų prie širdies... 
f ■ I - ■ ' -■ ■ 1 - ■ ■ ■
JUOZAS ŠVAISTAS

ELDORADO
(Tęsinys)

— Na tai kas! Namo eiti netoli ir nesunku.
Daugiau Andrius nebeklaušinėja tos rusės. 

Smarkiai paveikė jį šis trumpas pasikalbėjimas. 
Nuolat dabai* ir širdyje ir pasąmonėje iyg koks 
priekaištas ar paraginimas atsiliepia žodžiai: “Jei 
tik paleistų kas, pėsčia keliais eičiau į savo gim
tinę. ..”

Pagaliau Andriaus vežimas pilnas, su kaupu 
prikrautas. Dailios šviežios žvilgančios drožlės, 
lyg sidabro papuošalai. Kitos tikri žaisliukai. 
Taip h* ima noras pažaišti, pfitampyti, kaip srmo-

’ ' X* - 'fc ' » -% ■ ..' ■ '

davė labai svarbių duomenų. Jis patyrė, kad jis gali Būti' 
demokratų -partijos pirmasis kandidatas. Pats senatorius, 
galėjo žinoti, kad jis prezidento pareigoms gali netiktu

■ne iš prezidentinio -molio. Jam galėjo dingsėti -mintis,' 
kad krašto gyventojų dauguma to nežinojodfr. nežino. s■. ?

Tas paskelbimas rimčiausią demokratų .Jiūrti jos kan
didatą — buvusį viceprezidentą Walter Mondale —nu
stūmė į antrą vietą, astronautą Glenn dar toliau nustū
mė, o patį sen. Kennedy iškėlė pačitm aukšSausion sąrašo 
vieton. Spaudoje pareikšta nuomonė gali jį įtikinti, kad 
krašto gyventojų dauguma gali užmiršti ir prez.‘ Carterio 
nuomonę apie senatorių Kennedy. Jis gali patikėti-min
timi, kad prez. Reaganas buvo vienkartinis Kalifortiijos- 
gubernatorius, tai bus vienkartinis ir krašto preziden
tas. Jis pats sau vartus užsidarė antram terminui.

Bet mums atrodo, kad senatorius Kennedy tokiomis 
iliuzijomis neturėtų maitintis. Senatorius labai norėtų, 
kad krašto gyventojai užmirštų “Martos vynuogyną”, 
nelemtą tiltą ir nevykusį nuvažiavimą nuo tilto su viso
mis dar nelemtesnėmis pasekmėmis. Jeigu demokrątąįjr 
pajėgtų iškelti jį aukščiausian sąrašan, tai ‘balsudtoj'ai 
gali ir nebalsuoti. Reikia neužmiršti, kad Amerikoj bal-

Paspaudžia Andrius siėnoje elektiiaį raudoną 
mygtuką. Girgždėdamos kyla į viršų sunkios ge-

žjslą.ir redaktorius Pr. Garšva 
^Draugas, spalio mėn. 30 d,).

Antanas Marina• tiesos žodis. į
AlJJr. tą tiesas žodį laiko be- 

. verčiu ir-užbaigia savo ir '‘Drau
go” mintimis: “šiaip ar taip at
rodo, kad didžiausia į(R) LB pa- 

. rama VLIKųi ir ALTui tai hits- 
tik zodžĮaį. -Bet žodžiai pigūs.” , 

Jei tie žodžiai pigus, tai kodėl 
fron tininkai, stengiasi tuos savo 
pigius žodžius skleisti ir šmeižti, 
spaudoje.? VI. Ramojus ‘T>rau-- 
.ger aiškina, kad Jaunimo ’Centre 
kunigas buvo užpultas, prie alto
riaus. Br. -Kviklys, -«tvo žodyją 
per Jaunimo 4^ti^?bąki£ pa-; 
-reiškė, kad Jaunimo Centras bu-; 
-lįo-džpHiiiias lietuvių--du -Lar-hisj .. jį, - a , . ,-v. .--Ovrų r ;

■40" Buvo’apgintas, kad“ nepavir^įit J
-tų k-oritjaūrtimo čėrfru. . jį ėf;

Ėas aukoja ALTui ir VLIKui,- 
- lai aukoja, tik jtttl.me ftontinin- - 
tų pakraipos žnlteiės. -i Jei jię^

•ts.4LU.. v LjaTacIO £3»TI<I*lkyTlį7i \ .. 2
Aišku, tik dėl viešosios pro-, 

pėgandos, ruskisi, okupavę 'I2e--i 
tėvą, irgi dalino žeinę., atiniiia- 
•šii iao 'ūkmmku- ir -duodam* 

kari T^bian 'štridr-/ 
širrtų vikrias -prieš kitus. -O gal- 
AI. Drunga- galėtų atsakj-ti. -ar. 
•dafbšiurikai 4fer tebėftrri itą 
4i»ę; kurių jiešns davė' 
dkėpriirfas? ' ' - ' _

L. 'Bendruomenė suskilo; kai 
flai’-jojįU)&Ua^j^eHų Į(kuip Vai
čiūnas, buvęs "Mab^piette Parko 

p*rmiiHnkasj,J fcftrie įnėpri-

AUSTRALUOS DARBIEČIAI 
VĖL PRAKIŠO

MELBURNAS, Australija. — 
Praeita sekmadienį buvo papil
domi rinkimai: Darbįeciai tikė- 

ijosi šiuos -rinkimus laimėli, bet 
neatrodo, kad jie galės .laimėti.

Šaskaiėinoti balsai rodo,. kad 
. dabartinės vyriausybės .atstovei, 
Australijos liberalai, gavo 44% 
visų paduotu balsų, o'darbiečiai 
tegavo tiktai 4tf% ■balsu. Specia
listai 'tvirtina, kad reikalas .gali 

,z. * Lilir■? !

tų feimėti, jei-, 
■^a.-dkt š&rmktu apie 5.5% bal
lsy,-bet tokio skaičiaus jie neb - 
gaus. Specialistai apskaičiuoja, 
kad j ie gali laimėti apie bet
toks laimėjimas jų padėties ne- 
•pagėrins. •' , ? .

DarKečiai nefeko.didelio’bal
sy- skaičiaus, kąi. jie pripažino 
Lietuvos. Latvijos ir Estijos jsi- 
jilngifiią-j Sovieto Sąjungą. Visi 
teeiiiliniai, tapę. ‘Aųsiralijoš pi- 
IjOGįaįs, niekad hėbalsues už dar- 
biečius. -• - \ ■ ■

■_ ;*-r- So v: et u lai vyno kap i ton • s 
Anatolijus Botovas, IšvažJųoda- 

_ritas su žmona iš TžiMono, pa- 
'fetškė, "kad 'jis JjuVo “niekuo rie- 

.< iraftaš, neiižsiirrinėjęš. jokio šn’- 
pinėjiinu. 'T.-' .

’toj«s šu -okupanto. " y'- -’. >
4Caip matomej R; "W darbai 

žodžio įfeškfeish. Ai ne-už -‘^pi- jau ...neša ir -ycsittB. Tai nėra 
gius žodžius” okupantas Jau- M.Dr. pigūs žudžiau Tai pripa- kalbos. .

. — Italų užsienio; ministerija 
paskelbė, kad ,Har* Wiias bulga
ras yra įveltas Į pasikėsinimą 
toržtKįyti popiežių. Apte Antono
vo- Jpaleidimą negali būti jokies

Artėja jis prie didesnių mūrinių pastatų ir įprasta tvarka stojo į .eiles, traukė iš kišenių, .už- ' Milda truktelėjo'Andrių už rankoę.
barškino katiliukais. ; ' ., .— Ką Xu dabar galvoji, Andriau? .Kodėl nie-bematant sulėtina kvėpavimą, lyg norėdamas vi- . ančių ša

J sai išvengti to oro. Iš stambių kaminų tirštai .gula 'J Andrius -ue pasigavo Mildą. Jai teko ' ko nesakai ?
• 1 •• XI • _ .... w ? k-. ' La    .t. _ „ J - i . ■

į žas, dirbinių niekalas ir tos paSa drebės. Kars- J — 0 kttr tavo ^ratiliukas, šaukštas? — pirma 
-ta. ištirpyta masė liejama į naujas -fč«slas, B* v§l \afi klausimas.

■’gaunama medžiaga ginktems gaurintL “Cfe dirijąj T
Vien tik rusų belaisvius it >nfibaustieji ddrbūnnklfi. soja. į

Andrius skubiai išverčia savo vežimą ir grįž
ta atgal... Norėtų pakeliui timputį sustoti, lyg

Mikita užraukė pediais ir nekaltai nųsišyp-
k * ’

— Tuojau matyti, kad naujokė.
— Ne, Andriau. Jau penkta diena čia. Pir-

<

žodį, dėstė Ąndri.or:;.

rieda toliau tokiais pat siauručiais ‘bėgiais. Vai® 
vežimą ilga plačia aikšte. Abipus aikštės didžiu
les tamsios prie žemės prispaustos halės. Jose taip 
pat b’ldesys ir plieno žvangėsimas. Visur skubiai

O c A A t 7 O - ’ ^5 aaaavca aca va* v ]JvllIk v<X LA V-rCL« X xJL w

(atsigauti, praskaidrinti savo mintis. Akyfei apSr- Sniati bttvau paskirta j aštuonioliktą halę, bet 
žvalgo ir pastebi fabriko policininkus, s^eančitis ‘šiiahffie perkėlė čion.

i jj. Už stovinėjimą darbo metu gali atsidurti lie-, 
jykloj arba ten, iš kur niekad ndbeg-rižtn <]«•$-

bombouešiak... .
Abirati rttitilo. Andrius ėmė nervintis ir pykti 

pats arit savęs. 4b žodžiai Višai nesiderino su tuo, 
ką dabar savo viduje jaut A Jie neplaukė savaime, 
lengvai, bet reikėjo graibstyti.

Kiek patylėjęs, vėl pradėjo:
— Wtoi, kaip 4r kur mes susitikom. Tu — 

®»dik», nš — efctm^mistas. O pažiūrėk į šitą ma
sę, kur daugumas dwbt»vių ir itma žmonės. Ai
mes dabar skiriamės kuo nors fiuo jų?

MHdi-tylėjo. Andrius tuojau griebėsi atsaki
nėti ir Vfc ‘fc^itiftti pats save.

— Niri<uo. T'ąfe pats ėdrias, darbas ir skar
malai. Tik gal tiek, kad jie nuolat-kalba ir ilgisi 
savo tė^fnes. Ar tu žmari. ką viena rusė yra pa
sakiusi itiaa: “Jai tik paleistų kas pėsčia keltais 
eičiau įM*» gtaiBięt Viltasi, beveik už poros 
tūkstančių kikjmettų. <r tai tikrai. Aiškiai ma
čiau iš. jos veido ir viso išgyvenimo. Ar tn su
pranti, ką visa "tiu reiškia?

(Btts ftaiririąnj

Na ką gi, teks pavalgyti iš vieno katiliuko.
(Jai -Skaniau bus... — vėl nusišypso^© ir s 

rinkai. Norom-nenorom vėl skubiai vare vežimą. J-arčiac prisiglaudė prie Andriatiš, laikydama -už J 
Tuščias vežimas gana lengvas, beveik pats rankos.

m rieda geležiniais bėgiais. Tik statoj sunku. Tas I ----- Andręh. -to man dabar būsi viskas— glT
sunkumas lyg didžiausia našta kerta Andriaus Lbėjas, mžtarytejaes. Nieke, nieko iŠ artimųją’ftš jau

’ nebeturiu... Net valgyti nebenoriu iš to džiaugs- 
auą -kad -tave jąun ingai ^ytt&au. . -

mingai drasko jo galvą: “Kodėl čia dabai* atsirado r Andrius tebebuvo susbuąstęs. Jis negalėjo at- 
Mflda. kada viskas baigiama jau planuoti ir toks . gauti tos palaimintos nuotaikos, kuria dabar gy

veno Milda. Jis pakėlė galvą ir žvalgėsi aplinkui.

kojas. Visai nelauktai ^susiraizgė-jo mintys, jaus
mai, o buvo, rodos, taip giedra ir lengva. Skaus-,

svarbus lemiamas žygis prieš akis? Kodėl dabai' 
.. > ■■ 

* .1 r
Lygiai dvyliktą valandą skardžiai sužviegė; 

elektriniai halių skambalai. Spiečiais pasįpyle lau-. 
kraupamos paj..- ankosr tankai, prožektoriai ir kiti ^kan dulkėtos, murzinos žmogystos. Visi tekini- 

skubėjo prie savo valgio išdavimo vietų. Tyliai aikštėj.

dirbama karui. Dešimtys tūkstančių nuvaryta ir ]štai pamačiau aš ją 
uždaryta čia žmonių^0 štai gęležinkę^o rampa, 
visai '<r'1 tos halės, kur gatavi ginklai. Sklan
džiai dilba rilžinišKi kranai. Į atvirus vagonus

pabūklai.

!►>

dangų. Taip žemai atrodė tie debesys, jog net kvė
ptoji, rodos,'sunku? Drėgni, sumirkę jie buvo. 
Lengvos tirpstančias snaigės, blaškėsi orė it krito 
žemyn, visai išnykdamos purvinai’ išmindžioto j

<
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T«U 562-2727 arba 562-2728

— Prez. Reaganas yra įsitiki
nęs, kad jis savo kelione j Pietų 
ir Centro Ameriką sustiprino 
demokratinį elementą.

— 1981 metais JAV Laisvės 
statula bus remontuojama ir 
valoma. Per tą laikotarpį turis
tai ;nebus įleidžiami. Tam dar
bui paskirta 30 milijonų dolerių.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS, 

SPiCIALYBt: AKIŲ LIGOS 

West lC3rd Street 

Valandos pagal susitarimu

— 2,a00 JAV karių- manev
ruoja Omano naftos versmių 
srityje. Omano vyriausybė pa
kvietė amerikiečius.

VAKARŲ VĖJAI
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkyti 
viršeliai Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu: " '
Naujienos, 1739 & Halsted St, Chicago, IL 60608

DR. PAUL V. DARGIS 
gydytojas ir chirurgas 

W.MfthKter Community klinikos 
Medicinos direktorius

1WI S. Menheim Rd, Westchester, UL
VALANDOS: 3—3 darbo dienomis

sa-

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2611 W. 71st St TsL 737-5149 

Tl]j rtoa .Ip8- Pritaiko akini-ng 

ir “contact lenses”,

— Rockwell International pri
pažįsta, kad astronautų drabu
žiai neveikė dėl dviejų dalely
čių, iškritusių kilimo į erdvę me
tu. Dėl tos priežasties astronau
tai negalėjo pasivaikščioti erd
vėje. i

HIM IE
littilHHH* lljai (llhl* III. II
•IIHIIIUIP ii iikir lufii •u«« <IIHIIM<* *••••*.41'

Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai

TRADICINIAI PATIEKALAI
— Egiptas, prieš atgaudamas 

Sinajaus dykumas, buvo paruo-
rx šęs didelius planus toj teritori- j
Dlt &EUBLTTIS joj pravesti kelius, statyti mies- j

INKSTU, PŪSLŽS 1£
PROSTATOS CHIRURGU* 

'2*54 WIST ttrd STRUT 
Vąląndto; utrad. 1—4 popicį 

tatvirtad. 5—7 vai. vak. 
Ofiso teWoa*s 774-2840,

tus ir apgyventi 180,000. klajo- Į 
jaučių beduinų. Tačiau dabar 
viskas. nutilo ir entuziazmas 
baigėsi. .HM

KNOW YOUR HEART1

FLUUIDA

PERKRAUS TYMAI

Leidimai — Pilna apdray^ 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master 
ir VISA korteles.

R. 4ER6NAS. TaL 925-40U 
‘ ’ *A- ' ‘

(SU RECEPTAIS SEIMINI- 
KEMS)

Tradiciniai valgiai ir jų pa- 
; tiekimo būdas niekuomet nėra 
' labai griežtai tautiškai atsiribo
ję, o ypačiai Europoje, kur, pa
lyginti, nedidelėje erdvėje gy
vena daug įvairių tautų.

Visokie papročiai, o taip pat 
ir tradiciniai valgiai keliauja 

, sau per tą Europą, jokių valsty- 
’ bių ir tautų sienų nepripažinda
mi.

Kūčiųdiciniai. 12 lietuvikųjų 
patiekalai, tur but, sėra vien lie
tuvių nuosavybė. Kiekvienas jų 
žinomas ir kaimyninėms tau
toms. Nors kai kurie jų. grei
čiausiai bus lietuvių išrasti ir iš
vystyti, bet kitų- tautų ilgainiui 
pasiskolinti. Net toks, rodos, 
kiaurai lietuviškas patiekalas,

Funeral Home and Cremation Service

(gar į

tų Kūčių patiekalų, svarbi ypa
tybė yra jų nemėsišknmas, nes 
Kūčios yra lietuviams katali
kams dar pasniko diena. Tuo tar 
pu Lietuvos vokiečiai daugiau
sia buvo evangelikai, vadinasi, 
pasiukas jų nesaistė, o todėl jie, 
iš lietuvių nusižiūrėję tą patie
kalą, jį kiek pakeitė, taip 
kani, sumėsino, 

• * »
RECEPTAI

3 svarus avižinių miltų
I: būti rupūs), sumaišyti su 2 | 
litrais vandens.

Per naktį reikia rauginti.
Kitą dieną per sietuvą išsunk

ti skystį, kurį supylus į puodą, 
pastatyti ant ugnies ir, visą lai
ką maišant, virinti.

Virinamas skystis sutirštėja, 
jį tada perpilti į dubenį.

Antras receptas šiek tiek -su
dėtingesnis.

svaro avižiniu dribsniu ar
ba rupių avižinių miltų, išmai
šyti nedideliame vandens kie. 
kyje. Tada, vis maišant, dar pri
pilti vieną litrą vandens.

Gautąją masę 20 valandų rei
kia rajiginei.

Pagreitinimui galima pridėti 
truputį citrinos sulčių. Galima 
Pridėti ir žiupsnelį duonos rau- 
go- Į

Vėįau gerai surūgusią masę 
reikia perkošti per lininę ske-; 
petaitę. Gautąjį skystį reikia vi
rinti, visa laiką maišant, kad | 
nepridegtų.

Sutirstėjusį išvirtą 
perpilti į dubenį.

: Valgyti su saldyto 
padažu.

Trečias receptas nesiskiria nuo 
antrojo, tik siūloma- valgyti už
pylus pieno. ?

Tai buvusių mūsų< kaimynų 
vokiečių receptai, kurie šį tra
dicinį valgį vadina pusiau vo
kišku, pusiau gudišku žodžiu— 
“Haferkise^,.

Įdomu, ar daug svetur gyve
nančių lietuvių šeimininkių šiais 
metais per Kūčias šį tradicinį 
avižinį kisielių patieks savo šei
moms? |

Maodalena Dulaitienė 
M.

Charles Stasukaitis

(312) 226-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

IKIS
GAIDAS-DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

kisielių ?
I

vandens

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

2S33 W. 71st Street

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

. AVIŽINIS KISIELIUS '
" . t

Jau pats žodis “kisielius”, ži
noma, yra gudiškos kilmės, to
dėl, matyt, ir juo vadinamas vai 
gis Lietuvon iš rytų bus atėjęs. 
Bet Lietuvoje jis taip įsipilieti- 
no, kad be avižinio kisieliaus 
Kūčios mūsuosė'buvo beveik ne 
Įsivaizduojamos.' Pasirodo, kad 
iš lietuvių, šį tradicinį patiekalą 
gamintis išmoko ir vokiečiai. 
Bent Lietuvos vokiečiai.

Lietuvos vokiečių laikraštėly] 
“Heimatstimme” buvo spausdi
nami net trys avižinio, kisie
liaus receptai. Juos laikraščio 
redakcijai atsiuntė skaitytojos, 
tą patiekalą gaminusios dar Lie
tuvoje. Iš jų Įik viena Frieda 
Golletz - Butkutė, pagal pavar
dę galėtų būti bent lietuvių kil
mės.

J B J 1410 So. 50th Avė., Cicero
* W ~ Tekt 476-2345

RADIJO 4EIMO4 VALANDOS

» ir sekmalimtolf

— Vieno svaro moneta Didž.' 
Britanijoje pasirodys 1983 metų 
balandžio 21 diena. Į1A.

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

ftnn nirm aHnuaxi o iki Denk-----------  107 a i n . '■k'11 iireOL.-

tadMoio 8-30. nl. vakaro-
Viso, laidos ii WCEV stoties.

baiuta 1460 AM.
St Petersburg, Fla. 1230 vaL j>.p.
ii WTIS stotie*. UlO AM banga.

Stotiw WOPA - 1490 AM 
tranai klojamo* iš mū*v studijos 

Marąvatt* Parke.

VediJ# _ Alden* Devirw 

771*1543

R “Lietuvos Aidai
KAZt BRAZD21ONYTS 

Programa* vadėįa

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija, 

5025 CENTRAL AVĖ. 
St. Petersburg, Fla. 33711 

TeL (8132 321-420f

HELP MOUtf HEART FUND

HELP YOUR HEART

STEPONAS C. LACK LR SŪNŪS

t

K1 OLpnpic S-1MUĮ

Liliuill HIHUIIUIIII
* Naiiij^og, ChicaflOk

am

90 PERCENT OF 
ALL D-O-'S ENGAGE 
IN PRIMARY CARB 
Medical practices 
WITH OVER 50 PER

TUK.1MB

KOPLYČIA* 

visose Miarro 
DALYSI, .

XLUOSIOS LIETI VOS’ IJI-TH VIŲ 
DRAUGIJA

Apdraustai paricraustymag 
S {vairiu atstumu. 

ANTANAS VILIMAS 
Tat 176-1112 arba 37M9M

SOPHIE BARČUS

7159 So. MAPLEWOOD AVI. 
CHICAGO, M. 40C29

Chicago, HBnois 60421 
Tetef. 778-5374

Sakykime, mūsų “lietuviškie
ji” kaldūnai. Jie mažiau mėgia
mi Lenkijoje, kaip Lietuvoje, 
žinomi jie ir sibiriečiams. O ve- 
lionė istorikė dr. J. Deveikė ka
daise aiškino, kad tuos kaldų- 
nus Lietuvon atvežusi karalienė 
Bona iš savo gimtosios Italijos, 
kur jie ir šiandien dar žinomi, 
tik vadinami "ravioli”.

* * ♦

Aplamai, turbūt, vargiai ras
tume tradicinį valgį, kuris bu
tų išskirtinis vienos tautos po
žymis. Ir skanų kugelį, prof 
Ig. Končiaus aiškinimu, lietu
vius kenti išmokė žydai. Net tra:

r
— Kinija nutarusi sausio mė-įi 

nesį pravesti krašte giminių 
kontrolės kampaniją. Norima, < 
kad šio šimtmečio pabaigoje į 
nebūtų daugiau kaip 12 milijar- į 
do gyventojų.

VANCE FUNERAL HOME
1424 South. 50th Avenue

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI 
Patarėjai ir laidojimo direktoriiii

A. A. JUOZUI ASCILAI

mirus.
jo dukrai EMMA1 PETRAITIENEI su šeima reiškiu 
gilią užuojautą ir kartu liūdžiu.

BARBARA SUOLELIS

Mirus uuliąjam Mažosios Lietuvos Draugijos 
darbuotojui ir veikėjui

VILIUI trvmpjonui
j užuojautą r Jškia jo žmona’, jo dukrai, jo 
anūkams ir arVmU'Mems, ir kartu liūdi.

NATIONAL OSTEOPATHIC MEDICINE WEEK 
TO BE OBSERVED JUHk f-Z 1930BECAUSE,..

DOCTORS OF OSTEOPATHY 
D.O/Sį ARE THE FASTEST 
GROWING HEALTH CARE 
PROFESSION. A KELLOGG 

) FOUNDATION STUDY
PROJECTS A 71% GROWTH 

FOR THE OSTEOPATHIC 
PROFESSION DURING 

THE 198O'S.

^MANIPULATIVE 
THERAPY PROVIDES 
PATIENTS YV'TH 
AN ADDED DIMEN
SION of treat
ment;

$.@.S PRACTICE 
HOLISTIC MEDICINĄ 
TREATING THE 
WHOLE PATIENT 
AND NOT JUST THE 
DISEASE OR INJURY

SMALL TOWNS 
ANO RURAL AREAS.

Aikštės automobiliams pastatyti

JEAN VANCE ir GEORGE SORDū

1,1... .. ' ’ ~ ----- |
AJM0ULAk3w

PATARNAVIMAS

lAid«tITlį

Direktorių

t ILAGSAVW ~ t .
| 2424 HTEST 6MK STRKKT RJK>ubbc f-UU

matt souTttU Ksi hjghwat, pho, hw*, pi. >74-4411

BUTKUS - VASATTIS

PETRAS BIELIŪNAS
TeL: LAf<y«U* I-M71 j

iilliliiiiiiaitiiiiiiiiiiiiiiiiiaiimiiiiB



Nesusigaudymas ir į vatą vyniojimas
Antanas Pleškysdapkr. 27-29 d. { politikoje nenusimanančių Ly

gos žmonių įtikintas Kongresas 
jau buvo jai davęs Lįetuvos» 
okupantą džiuginančią forma. Į 

Visai k»ta situacija preziden
tui Reaganui buvo, kai jįs, sek 
damas garbingas ponios Almos 
Devenienčs jUigą, skubaus įtei- 

pri- 
dr.

“Naujienose” taikliai atkreipia 
dhn?sį į tai, kad Baltų I^aisvė^ 
Lyges jauni žmonės labai patar
navo Lietuves okupanto propa- 

. g^ndai^n-opgalvolai išdi-įsę pra- 
šv!i JAV Kongresų skelbti Pa
baltijo Laisvės Dieną b’rželio 
11 -tą, kuri sukaktuviškai taip 
tiksliai sutampa su drastišku ne
priklausomybės laidotuvių ulti
matumu (1940 m. birželio 1 I d.) 
įr žiauriausiu lietuvių tautos ge
nocidu masiniu lietuvių trė
mimu į Sibirą (1941 m. birželio 
14 d.).

Kai JAV prezidentas P.orald 
Reagan, Kongreso įs’alymiškai 
įpareigotas, paskelbė 1982 m. 
birželio 11 d. Pabaltijo Laisvės 
Diena, jis tik atliko jam Kon
greso uždėtą įstatymišką parei
gą. Nors toji diena sukaktuviš- 
kai sutapo su Lietuvos okupanto 
skelbiama propaganda apie at
neštą Pabaltijui “laisvę”, prezi
dentui nereikėjo bexynio’J pro
klamacijos į vatą, kai jaunų ir

SCi-

kimo dingstimi, jes adresu 
-iunlė VLIKo pirmininkui 
Bobeliui telegramą, šiltais 
džia’s sveikindamas VLIKo
mą ir dar pridėdamas, kad jis 
kartu su savo žmonele Nancy 
meldžiasi, kad lietuviai ir .visi 
tie, kurie gyvena tironijoje, vie
ną dkną būtų laisvi.

šiuo atveju net ir Lietuvos 
okupantas suLks, kad ponas 
Ronald Reagan nėra suvaržytas 
išreikšk savo ir šeimos asme
niškus sentimentus, čia, atrodo, 
jis Sovietus, jei ir nepralinks
mino, tai gal ir nesupykino, ly
giai kaip ir praeitais metais sa
vo lange uždegdamas Kalėdų 
žvakute. ... -

A. B.

GENUTIS SVEIKSTA
NAMUOSE

Naujienų jiuolalinis foto ko- 
respond n^s C. Genutis prieš 
porą melų buvo gavęs> širdies 
ataką, bet ligoninėje atsigavo, 
buvo pasitaisys ir. su savo foto 
aparatu pradėjo dalyvauti pa- 
reng’-muoce.

Šmat, spalio 21 d., vė’ p riju- 
to blogai ir i’sikviJė kaimyną 
Gudauską, kur s jį tuojau nu
vežė į ligonine. Ten Genute iš
guli j c iki lapkričio 15 d.

Dabar Genu’.is namuose, d .k- 
taro Xemieko priežiūroje, bet 
pilnai sveikatos neatgauna.

Genutis nuoširdžiai dėkoja jį 
lankiusiems Ligoninėje, o dabar 
padedantiems namuose-: 
v

Rasciauskas

— SLA 134-tos Moterų kuopos 
susirinkimas įvyks šeštadienį, 
gruodžio 11 d., 12 vai., Chicago 
Savings bendrovės patalpose, 
6201 S. Western Ave. Malonė
kite dalyvauti ir atsinešti dova
ną “Grab Bag”. Bus Kūčių vai
šės. Valdyba

Antanas Pranevičius,-

ATVYKO PRANSKEVIČIUS, 
NE PRANEVIČIUS

Vakarykščiose Naujienose pa
skelbėme žinioje iš Romos, kad 
atvyksta
o turėjo būti — Pranskevičius. 
Jis jau Chicagoje. 
žmona ir dukra, kalba angliškai 
Jo atvykimu rūpinosi dėdė Au
gustas Pranckcvičiits.

• N. Red.

Atvvko su

— Vladas Rasciauskas pirma
dienį išskrido j Maskvą ir Vil
nių, kj.d galėtų sutvarkyt: atei-

— Arkivyskupas Lopez Tru
jillo tvirtina, kad Nikaragvos 
kunigai stengiasi paveikti kitų 
valstybių kunigus, ragindami

nančiu. metu keliones į Vilnių. juos atsiskirti nuo bažnyčios

JAU ATSPAUSDINTA

J. KLAUSEIKIO KNYGA

BRONIO RAILOS 
NUSIBASTYMAI

102 pusi. Minkšti viršeliai. Fotografijos. 
Kaina —$3, persiuntimas paštu — $1.

KNYGĄ IŠLEIDO CftICAGOS LIETUVIŲ, 
LITERATŪROS DRAUGIJA.

Knygą galima gauti Naujienose ir pas K. Janutą, 
arba rašant tokiu adresu:

Mr. K. Januta, 
2818 Avenal St, Los Angeles, CA 90039

J. E.
V. Brizgiui, kan. Zaka

rauskui, kun. Mykolaičiui, šim- 
kams, Juškevičiams, Ruikiams, • 
Pr. šapalui, A. Dumčiui/A. Kep-į 
šLncč, J. Kreivėnui, P. Palvais-’ 
kui, J. Triciui, K. Lekn’ckui, E. Į 
Tamošiūnienei, J) Jasiūnienei,14 
J. Paškevicienei, Latonienei, šau
lių Ligonių lankymo komisijai 
— J. Gurevičiui ir M. Dapkienei, 
Tauragės klubo valdybai už lan- 
kvma ir dovana, R. L. Bendruo-! 
menės apygardos pirm. inž. SI. j 
Dubauskui, R. L. Bendruomenės! 
Marquette Parko apyl. pirm. LI 
Petrauskui, Cicero R. L. B-nėsj 
valdybai ir visiems, linkėjusiems 
greit pasveikti.

Ypatingai Genutis: dėkoja už } tylas protokolas ir kilų valdybos 
pagalbą Gudauskams ir Aglins- j narių pranešimai priimti vien- 
^ams- *r balsiai. Klubas nutarė Kalėdų

Visi lankytojai, prie kurių švenčių proga pasveikinti Nau- 
jungiuos dr aš, linkime Genučiui j jienas, S. Barčus bei K. Braz- 
sustiprėli ir vėl aktingai daly- j džionylės radijo valandėles 
vaut organizaciniame / lietuvių Dariaus-Girėno posto veteranus.

karas.

gyvenime. — •
Stepas Paulauskas

Lietuvių Žagarės klubo prieš- 
metinis narių susirinkimas įvy
ko lapkričio 28 d. A. Kojak sa
lėje, 4500 So. Talman Avenue. 
Pirm. Paul Masilionis atidarė 
susirinkimą ir pranešė, kad yra 
mirę šeši klubo nariai: J. Man- 
kus, Anna Aleks, Zuzana Putris, 
Anna Klimanskis, Bemice Kra- 
sauskis ir Čarlis Gedvilą. Jie bu
vo pagerbti vienos minutės tyla-į

KURIAM GALUI MOKĖTI
DAUGIAU?

PIRKDAMI NAUJUS AR VARTOTUS 
AUTOMOBĮLJUS-SUTAUPYSITE 

NUO S300 IKI S1,000

Chrysler New Yorker •

BALZEKAS MOTOR. SALES
CHRYSLER • IMPERIAL 
PLYMOUTH • K CARS , 

“U WILL LIKE US”

4030 Archer-VI 7-1515

Naujai pasirodžiusi , 
DR. ANTANO RUKŠ0S r 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

- KOVOS DĖL LIETUVOS^.
JEL _

NEPRIKLAUSOMYBES
Lietuvių-lenkų santykiai ir kovų pradžia >

7 Vardynas ir trumpa angliška santrauka
KAINA — $17. (Persiuntimui pridėti $1) 

'-7T -yr. U Siųsti čekį: , ~

Naujienos, 1739 S. Halsted St " ' ~
Chicago, IL 60608 ' ”4 ’1
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Punktukas Anykščiuose

o šeimoms- išreikšta gili užuo- Sekantis klubo susirinkimsS 
Į jauta. Į šermeninę klubas pa
siuntė gėlių. ■. .

Nutarimų raštininkės perskai-

Kadangi šis susirinkimas buvo 
šįmet paskutinis, tai jame buvo 

-- renkama ir 1983 metų klubo val
dyba, į kurią vienbalsiai buvo 
išrinkti: pirm. Paul Masilionis, 
vicepirm. Jennie Povilaitis, nu
tarimų rast. Rožė Didžgalvis, fi
nansų rast. Herman Danta, kon- 

Į t rolės rast. Josephine Masilionis, 
Į kasininkas Matt PovilaHis ir ko- 
resp. Rožė Didžgalvis.

Knygų revizijos komisijon iš
rinkti šie asmenys: Bernice 
žemgulis, Eugenija Strungys ir 
Julia Ramanailškas. Revizija su
sirinks vasario 26 d. 1 vai. pas 
B. žemgulis.

HamL žemė — *
UAL BSTATS FOt ŠAL&

I
i

ItasaL Ewni — Pardavimui
RIAL ESTATE FOR SALE

bus kovo 2’7 dieną.
Po susirinkimo sekė vaišės ir 

malonūs pokalbiai. Valdyba pa
linkėjo visiems nariams linksmų 
Kalėdų švenčių ir laimingų bei 
sveikų Naujųjų melų. Buvo 
kartu pasveikinti ir Masilioniai, j 
jų 130 metų vedybinio gyvenimo} 
sukakties proga.

Rožė Didžgalvis, koresp.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IB HEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSMOKEJIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS k i
MUTUAL FEDERAL SAVINGS i

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. TeL $47-7747

BUTŲ NUOMAVIMAS
9 NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS % VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI. _____

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA ’

J. BACEVIČIUS — BELL REALTS
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233
. . K

KAM MOKĖTI NUOMĄ? 
GERIAU MORGIČIŲ.

ir 4 kambarių medinis. 1 auto ga-5 L _ _____ ,
ražas. Geri pamatai. Mažas įmokėji- 
mas. Savininko paskola 10%.

i Brighton Parke.

Dailus pensininkui nedidelis namu
kas. 2 po 4. Aluminijaus langai. Nau
jai atremontuotas. 42-ra ir Artesian. 
Savininko paskola.

2 butai. Įrengtas skiepas. Centrinis 
šildimas. Tinka -ir didelei šeimai. Ne
brangus. 72-ra ir Campbell.

Skambinti tel. 436-7878

ŠIMAITIS REALTY
2951 West 63rd Street

...  .. ' —k
ELEKTROS ĮRENGIMAI 

PATAISYMAI
Turiu Chicagos miestą lelcEin^.

Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 
garantuotai ir sąžiningai, 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Ava.
TeL 927-3559

DĖMESIO 
62-SC METŲ AML VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui autotwhlfla 
Liability apdraudimas pansiohs* 

tams. Kreiptis:
A. LAURAITIS ?

So. ASHLAND AVI. f 
TeL 523-8775 /
■ ■■

— Lapkričio mėn. pradžioje 
atsistatydino ispanų komunistų 
partijos lyderis, 67 m. S. Carrillo.
Po paskutinių rinkimų, Ispani- j MARQUETTE PARKE išnuomojamas 
jos parlamente beliko tik 5 ko: 
munistai (turėjo 23 vietas).

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

5 kambarių butas pirmame aukšte. 
Skambinti po 6 vai- vak., o savaitę 
gyti visą diena — 471-1630.

— Sao Paulo mieste protestas 
prieš prez. Reaganą buvo sveti
mųjų suorganizuotas.

— Izraelio radijas savo pror 
gramose pana ikino Ričardo 
Sfrausso muzikos draudimą, gel 
Ricardo Wagnerio, Hitlerio mė- 
giamiausio kompozitoriaus, kū.-i 
riniai tebelieka uždrausti.

yri seniausi*, ūldž?*ush ir turtingiausia Ite&rvip fratemaHnė er- 
ginfcicl^ lietuviams ištikuoai tarnaujanti jau per $2 mptiu

SLA — atUėfaf kultūrinių! darbui, gelbsd tr kitienu, kurie mot 
darbus dirba.

3LA— Išmokėto daugiai kaip AŠTUONIS MILUONUS dolerii 
apdraudę savo uariami.

— apdraudžia pigiausiomis kainomis . pelnei na
riams patarnauja tik savišalpos pagrindo

Kiekvienas lietuvis tr lietuviu drauge 
Susivienijime apsidrausti Dd $10.000

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdraudė — Endcwmem i '• 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, nekiančijLfe 
aukštojo mokslo ir ju gyvenizro pradžiai. . .

ILa — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
apdraudof tuma temoka tik $3.00 metami.

5LA — kuopti vyra visose lietuviu kolonijoje. Kreipkite 
j savo apylinkės SLA kuopn veikėjui jie Juma 
mielai pagelbės 1 SLA Įsirašyti.

11,000

Galite kreipti* tr tlesrxl 1 SLA Onnic

LITHUANIAN ALUANCE OF AMERICA 
M** Yeck, NL Y. 10C61

TM. C272) MJ-Btil

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Nidjieflose galima g«nti nepaprastai įdomina gydy-

• • 'tojo{.Ttooomenė«> veikėjo ir rašytojo stuminimtu,

Dr. A. Gn«aen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl, liečia 1905
• metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas Ir
'^susirūpinimą .. - -________________ ______ * $8.00

Dr. X J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, i veika ta ir 
grožia. Kietais viršeliais 

Minkštais viršeliais, tik 

Dr. A. J. Go«en — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS
ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik___

G<lima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba
• money orderį, prie nurodytos kainos pri- 

. _ dedant $1 persiuntimo išlaidoms.

$4.00
$3.00

$2.00

XX XX v/ A X^ kZ 
im KAL8TKD BT^ CHICAGO, IL

MISCELLANEOUS 
įvairūs dalykai

ASTROLOGIJA IR KORTŲ 
SKAITYMAS — Astrological- 

Tarpt Card Readings 
$10

ELEONORA JAKŠTAS 
4104 S. Archer Avė.

Tel. 523-3685 (Pr.)

“LIUCIJA”
Miko šileikio apsakymų knyga 

“Liucija” jau atspausdinta.

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

kymai, 184 psl. Kaina $5.
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729 So. Campbell

Ave.. Chicago. IL 60629.

KAIP SUDAROM] 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gali dauf 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruoštą, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’’ 
šleista knyga su legališkomif 
ormomi»

Knyga su formomis gauna 
na Naujienų administracijoje

— Vokiečių Volkswagen kom
panija nuo Antrojo pasaulinio 
karo pabaigos iki š.m. lapkričio 
mėn. pagamino 20 milijonų tų 
populiariųjų mašinų.

Dengiame ir taisome visu rū- 
1 šių stogus. Už darbą garan

tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717

Laikrodžiai tr brangenybė
Pardavimai tr Taisymai 

2M4 Wwt C9Ht Street 
Tel. REpuHIc 7-1*41

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avenue, 

Chicago, 111. 6063Z Tel. YA 7-5980

M. š I M K U S

. Notary.PublJc .
INCOME TAX SERVICl ' f 

4259 S. Maplewood, TeL 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra 

šymai ir kitokie blankai

HOMEOWNERS POLICY
F. Z*F»IU A«Mit

w. h* »
MM2, . 424-MM

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: Kasdien: nuo 
9 vaL ryto iki 6 vaL vakaro.

Seštad.: nuo 9 vaL r. iki 12 vaL d.
Ir pagal susitarimą.

TeL 776-5162
2649 West 63rd Street

Chicago, Dt 60629 *

ADVOKATO DRAUGIJA

V. BYLAITIS 
ir V. BRIZGYS
Darbo valandoa: 

Nuo 9 ryto iki 5 vai. popiet. 
Šeštadieniais pagal susitarimą.

PATS SKAITYK IR DAR KP 
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTĮ -NAUJIENOS*

.THE NATIONAL GUARD

6 — Naujienos, Chicago, 8, IH. Wednesday, Decambar 8, 1M2




