
važiavimo atstovams), tai mano

sniego. čia, jei neturi ar nenori

kitais svarbiais Man-

kai negalįs paleisti kelių, kurie 
nusikalto pri š karo siovmspa
lva rk y mus.
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PASTABOS Iš TOLO
šie mano kelionės įspūdžiai ‘ tas kambarys ALTo metinio su
yra geroka* pavėluoti, nes
juos pradėjau rašyti lik grj- apsauga buvo OK, nors ir be

- <j,_žjįs is Čikagos (ALTo suvd-
; -i . ijavimo) spalio 31 dieną, o -Ras tave aerodrome pasitinką.— 
, ■■ baigti teprisirengiau tik pi* ’ 

-VUKo seimo aprašymo ir 
kitų spaudos ir radijo isipa-f

- -L rėįgojimų. . vb.
' KĖLIAS ATGAL...

Turėdamas laiko, pakeliui 
(lėktuvu,) iš. Los Angeles j Čika
gą, daiyvauti-Amerikos Lietuviu 

v.Tarybos . suvažjąvime _ (spalio
- 30 d)į esant, ląbąi nepatogioms

klimatinaėms; (.oro) sąlygoms — 
migla, debesys.’Stiprus-yėjas —' 
ir aplinkybei, kad-šalia nesėdė-- 
jo. keleivis, .įtaigi-4urėjau
dvi sėdynes ir 4u stalu (pirmoje 
klasėje^ — -būvo proga parašyti; 
Naujienoms- kiek--jspūdžjų: lai, 
ką mačiai kelionėje nuo Los Ah i 
gėlės iki Čikagos.'

Daug- ko ništyti negalėjau, 
nes, kaip tose pastabose rašiau, 
debesys ar'inigĮa veik .visą keps 
Ibnvo uždengę-- puikų Amerikos; sg, 
žemyno vaizdą, kuris, skrendant1 
vasaros m|tu, stebimas lyg koks 
geografinis filmas puikiausioje 
spalvose ir gražiaušiiiose vaiz
duose. DidelįSę^rąžgs ir dlfiię- 
gas krašlaš ĄijtiĮrj^ -t-:JAV.

Šet, parijau ^ Čikagoje (1JI.
29 d.).- VYkdamas_(fš Los Artgę- 
lės) į turėjau ^kaį.'kttriy abejonių 
dėl šalto'kfimato'.o gžd ir- snie
go. .. iki stogo Čikagoje^ Apsirū
pinau ne tik šiltais baltiniais, 
bet ir kailinĮafedr n<*t šilta 
bėle; (negirdėtas-.dalykas KaB- 
fornijoje). Bet kariėktuvą Čika
goje apleidęs a tsidariau aerodro
mo greitkelyje,sustoja auto
busai paimti keleivius ir nuvežti 
j aplinkinių (Čikagos) priemies
čių viešbučių vietovės (vienoje 
lokių buvo .papigintai rezervu©- «L _ * _ * r Z L - " * <

giminė ar draugas — prasideda 
nežinomas kebas, klaidinantis 
Svetingąjį keleivį tolio ir kainos 
dcaičiavLmucse. Vis dėlto; nežiū
rint tokių kreivų laiko ir alstu- 
ino sumėtymų, dar gerokai švie
sos dienos laiku atsidūriau (Uxi 
pasinaudojant) viešbutyje, ku
riame rezervaciją raštu ir telefo
nu buvau padaręs reikiamu lai
ku dar iš Los Angeles. Taigi,-in
karą esu jau išleidęs Čikagoje ir 
nuo čia pradėsiu savo pastabas. 
Išleidžiu savo pastabas, šiame 
rašinyje, apie ALTo suvažiavi
mą, nes, manau, bus tikslinga 
apie tai (suvažiavimą) pasisa
kyti čikagiečiams, o vėliau sve- 
ęiąms, iš tolimų provincijų at~ 
.vykusiems, kokiu, turbūt, bū-^ 
čiau priskaitomąs ir aš. Taigi- 
Čikagoje.

^’ Spalio 29 <t Xp?nkta<Reins). 
apie vidudieni — vėsu, bet ne
šalta. Vistiek, mano pasiimti 
kailiniai labai naudingi. Net 
skrybėlė, nes šiaip jau Kalifor
nijoje t^kia skrybėlė net žiemą

Reikalauja didelių pakaitų 
dabartinėj Nikaragvos politikoj

AMBASADORIUS WASHINC'rTONE PRANEŠĖ VYRIAUSYBEI, 
KAD KRAŠTE TURI BŪTI PADARYTOS PAKAITOS

kad; pri- 
pakeista

padarys

vyje reikėjo?d?^iau pūsvąiąit-- 
džio palaukti, koFalriedėjo auto
busas, kuriuo galima nuvažiuoti 
į miesto; centrą, “downtown”, - 
prie Palmer House viešbučio, 
kur sustoja kiti autobusai, va
duojantys į užmiesčius, taigi ir 
'(ėri, kur yra mano viešbutis ■— 
prie nedidelio Midway aerodro
mo. Pirmojo autobuso vairuo-: 
tojo apklausiau, kaip ir kur pa
tekti į Midway aerodromą (vi
sai šalia jo buvo mano viešbu
tis). Juodas vairuotojas pasirodė 
labai mandagus ir paslaugus — 
nusakė kur ; antrojo autobuso 
reikia / laukti; kiek kainuos ir 
pridėjo, kad to autobuso iran 

‘reikėsią laukti apie por^ va
landų. :

(Bus daugiau';

MANAGUA. — Nikaraguos 
ambasadorius Washingtone F. 
Fiallos Navarro, pabuvęs viene
rius metus Wasninglonet prane . 
še Nikaraguos vyriausybei ir 
sandinislų vadovybei, 
valo būti iš pagrindų 
sandinislų politika.

— Jeigu sandinistai
radjlįąfesc^pakaLtas užsienio po- 

MC&je. tai bus baigia Nikara
guos dabartinė- izoliacija, bus 
atnaujinta prekyba ir gyveni
mas vėl galės grįžti į normalias 
vėžes. ‘ \ N .

Ambasadorius informavo vy
riausybę neleisti, diktatoriaus 
Castro specialistams vadovauti 
Nikaraguos kariuomenei; neleis
ti užsieniečiams naudotis Nika
raguos teritorija jsiveržimanis.į 
Salvadorą ir kitas vietas. Kubos 
lakūnai atveža rusų ginklus į Ni- 
karaguą, o šie veržiasi į greti
mas valstybes.

Navarro pareiškimas 
atspausdintas Nikaragvoj

VOKIETIJOS MINISTERIS 
ĖMĖ KYŠIUS

BONA, Vak. Vokietija. Prieš 
m tus Vak. Vokietijos prokura
tūra, tikrindama turtingos FUck 
bendi*ovės finansus, nustatė, kad 
ši bendrovė kyšiais išmokėjo 
175 milijonus markių.

Tardvmąs buvo nebaigtais, tai 
apie kyšius' tniyo tydrina. jBet 

J dabar tardymas jau eina prde 
j pabaigos. Ir svarbiausia, kad 
! rinkimai artėja. Vietoj 1l me

lų rinkimų, kancleris planuoja 
j rinkimus pagreitinti.

j Pasirodo, kai Flick bendrovė’

Ambasadoriaus F: Navarro pa 
reiškimas paskelbus nedidelia
me Nikaraguos provincijos laik
raštyje. To l^iįkraštėho fotosta- . 
lines kopijos platinamos ne tik
tai pačioje Nikaraguoje, bet ir’ 
Amerikoje.

Visiems aišku, kad ambasado 
rius Francisco F. Navarro toliau 1 
negalės atstovauti Nikaraguos 1 
Amerikoje. (Vyriausybė privalės ! 
keisti'savo politiką, o jeigu to * turėjusi reikalų su lais.vų demo- 
nepadarys. tai ambasadorius į] kratų partijos-J>arbo' ministeriu 
Washingtona nebegris.) 'olto Lambsdorf. Jis buvo krizės

Tuo tarpu pačiame Washing--kaltininkas. Jis norėjo, kad ga- 
tone jau kalbama, kad ambasa-ujimai greičiau laisvieji.<lemokra
do rius jau yra Amerikoje. Mat- J tai nutrauktų ryšius su Vokieti- 
tyt, kad Nikaragvos vyriausybė* jOS sociakL mokratais ir sudary- 
dar nėra pasiruošusi atšaukti ;tų koaliciją su krikščionimis dū
savo karo jėgas iš Salvadoro ir užkratais. Lambsdorfas proku- 
baigti intervenciją į kaimynines ; ratu ros buvo apklausinėtas. Jis 
valstybes. Jeigu šios politikos -viską darė, kad būtų baigta 
nekeis, tai ]>ietų Amerikos va!s-j koalicija su socialdemokratais, 
tyl>ėsxbus ginkluojamos ir ver-*o dabar nori, kad rinkimai grei- 
šis į pačią Nikaraguą.

Be to, šios dienos Nikaraguos 
dienraštis “La, Prensa” įdėjo ' 
ambasadoriaus pareiškimo san- , 
traukos. Manoma, kad vyriausy- J 
bė gali keis!1- politiką.

GENEROLAI PRIVALĖJO UŽDRAUSTI 
VISĄ SOLIDARUMO VEIKLĄ

— JEIGU BŪTUME SOLIDARUMO NESUDRAUDE, 
TAI SOVIETŲ KARIAI BC t U UŽĖMĘ LENKIJA*

i VABšl’VA. L nkijos prem
jeras Vaitiekus Jaruzelskis pir
madienį pranešė sušauktam par-

llamentui, kad lenku vyriam y!;ė 
buvo priversta paskelbti karo

j stovį ir visiškai uždraus Ii visok’ą 
■ Solidarumo veikla* jeigu neno^ » . . i J r*
Tėjo, kad Sovietų karo jėgos įsi 
v.ržtų į Lenkiją. Lenkų vyriau
sybė yra nutarusi prieš melų 

j pabaigą atšaukti karo stovį visa- 
j me krašte, bet nori, kad tam tik
ri! karo stovio nuostatai galiotų, 
net karo stovį atšaukus.

Jaruzelskis prisipažino, kad 
! buvo paskelbtas karo stovis 
• prieš pačią lenkų tautą, kada ka 
ras nebuvo kitų valstybių pa
skelbtas. Gali keistai atrodyti, 
bet karių vadovybei kitos išeities 
nebūva, nes antraip Sovietų ka
ro jėgos būtų įsiveržusios į’ Len
kiją ir suėmusios visus Solidaru
mo šalininkus.

Lenkų parlamentas panaikins 
karo stovį, Ikyt privalės papW 
tas karo stovio patvarkymo da
lis, kurios leidžia vyriausybei 
sustabdyti l>et kokį Solidarumo 
judėjimą.

Pati vyriausybė yra paruošusi 
rięik ai ingus nuostatus, kurie kris 
vidaus reikalų ministeriui 
ti bet kokį Solidarumo 
dirbantį žmogų.

Sekmadienį premjeras 
zelskis pasakė lenkams
apie vyriausybės planą atšaukti 
karo stovį. Vyriausybė planuoja 
panaikinti karo stovį dar prieš 
metų pabaigą. Jaruzelskis pasa
kė lenkams, kad vyriausybė pla
nuoja paleisti visus suimtuosius 
Didelė dauguma jau paleisti. 
Jaruzelskis taip pat pastebėjo,

gen. Jaruzelsk i<» p aną atšauk Ii 
karo stovį ir paleisti visus len
kus, be teismo laikomus kalėji
me, pareiškė, jog lai esąs žings
nis teisinga kryptimi. Kai karo 
s-ovis bus panaikintas, tai tada 
JAV galės susitarti su Lenkijos 
vyriausybe 
simais.

Tuo tarpu Lenkų Susivieniji
mo Amerikoje pirmininkas Ma- 
zewski suabejojo gen. Jaruzels- 
kio pareiškimo reikšme. lyrikų 
vyriausybė gali daug ką paskelb
ti, bet jie pasielgs kitaip. Ma- 
zewski nenori tikėti žodžiais, bet 
laukia darbų.

Tuo tarpu Chicago^ lenkai ne
jaukia tolimesnės karo stovio at
šaukimo eigos. Jie prikj-qyė ke- 
Un'is’ šunkvež^nku nesKgcr.fla- 
mo maisto siuntiniais »r išvežė 
į Wash-nglona. Siuntinius paliks 
ties lenkų konsulatu, kad tie 
Juntiniai lėktuvais būtų nuvež
ti į Lenkiją. Maistas turi būti iš
dalytas badaujantiems lenkams.

su. m 
darbą

Jarn- 
kalha

— Izraelio gynyb< s ministers 
Arie! baronas jau grįžo iš ll<ui- 
luras. Jis susitarė parduoti Hon
duras valstvlxj karo lėktuvus.

— Turkų vyriausybė uždr.ri 
dė pardavinėti dienraštį Golcu

demokratai

moteris išvaikyti. Demonslraci- Į turčjo teisę

NAUJOS DEMONSTRACIJOS 
BUENOS AIRES CENTRE

BUENOS AIRES, Argentina. 
— Ketvirtadienį prasidėjo kelių 
tūkstančių demonstracija Gegu
žės aikštėje, bet policijai pavyko

ją suruošė moterys, kurių vaikai 
1976-1979 metų laikotarpyje bu
vo suimti, išvežti už miesto ir 
sušaudytS Jie buvo grupėmis 
duobėse

— Pirmadienį' aukso uncija 
kainavo $457.

KALENDORELIS

Gruodžio 14: Alfredas, Rim
tautas, Alnis, žvangutė, Trainai
tis, Guna.

Saulė teka 7:10, leidžiasi 4:20. ’duobfee paIaidoti Tuom<?tinė
Oras vėjuotas, ne toks šaltas, vo sušaudyti ir už ką. Molinos 

gali pasnigti; • ’ ■ ■ . <• norėjo pa tirti,* kur buvo jų vai-
* > t i i, jį

karių valdžia nepranešė, kas bu
kų lavonai.

Penktadienį ir vėl susirinko 
moterys, reikalaudamos prezi
dentą pranešti kas >r už ką su
šaudė jų veikus. Jei dabartine 
vyriausybė to nežino, tai prašo 
prezidentą, kad jis paskirtų at
sakingus žmones ir reikalą ištir
tų. Motinos nori patirti, ar tie 

; šaudyti su
imtuosius.

Ne tik Buenos Aires mieste, 
bet ir kitur penktadienį ir šešta
dienį kartojosi molinų demonst
racijos prieš vyriausybę, nesku 
bančią ištirti šių žudynių.

Lietuvos Generalinio Konsulato New Yorke ir savo \ardu 
nuoširdžiai sveikinu už Lietuvos laisvę kovojančius veiksnius, 

'organizacijų vadus ir visus geros valios lietuvius Kalecnj šven
čių ir Naujųjų 1983-jų Metų proga. r

Tegu 1983-ji metai būna laimingi Jūsų asmeniniame 
venime ir teatneša šviesesnių laisvės vilčių parvergtai mū^tį 
Tėvynei ir ten kenčiantiems mūsų broliams. c

Anicetas Simutis
Lietuvos Generalinis Konsulą 

New Yorke

— Pora tūkstančių britų mo
terų protestavo prieš Amerikos 
atominių raketų laikymą Ang
lijoje.

ščiau būtų pravesti.
i Bet Vokietijos “Der Spiegei” 
(pradėjo spausdinti bylos eigą ir 
] paskelbė kelis dokumentus, ku- 
į rie laisviems demokratams ne- 
’ padės rinkimuose.
*
i Klausima kelSURINAME KARIAI NU

VERTĖ VYRIAUSYBĘ

HAGA, Olandija. — Olandų! Dabar aiškėja, kad tą patį 
i vyriausybė praneša, kad praeitą ' klausimą kelia atskilę kairieji 
penktadienį Surinamo, buvusios1 demokratai. Atskilusios grupės 
olandų kolonijos, vyriausybė i vadovybė jau nuo 1975 metų bu- 
buvo priversta atsistatydinti, j vo informuota apie Lambsdorfo 
Vyriausybe paėmė organizuota j transakcijas.

■ karių grupė. j Aiškėja, kad Flick bendrovė
Iš greta esančios Prancūzų! jau 1975 metais nupirko 29% 

Gvijanos ateina žinios apie susi- j I^aim’.er-Renz bendrovės šėrų. 
šaudymą Panamaribo uoste. j Tai buvo didelė transakcija, tuo 

Naujoji vyriausybė sušaudė! tarpu sekančią dieną ši trans 
dešimt žmonių, norėjusių alsia- > akcija buvo atšaukta. Toko pra
tyli seną vyriausybę. Prancūzai {vesti visos transakcijos aiškmi- 
tvirlina, kad Panamaribo tcleyi-I mas. Tvirtinama, k?d ministeris 
zija parodė buvusių,vyriausybės j Lambsdorf padėjo šį nesusipra

timą išaiškinti, Atskilę demokra 
lai turi Lambsdorfo laišką. At
skilusioji laisvųjų demokratų 
frake:ja siuntinėjo kelis šios by

lios dokumentus I^ambsdorfo ir 
’Genscherio šalininkams.

Bylon įveltas kancleris Kohl. 
Jam nebuvo jokio reikalo skubė
ti su rinkimais. Atrodo, kad ir 
ministeris Lambsdorf vertė pa
skubinti rinkimus. *

šalininkų su šaudymus.
Iš Surinamo išvažiavusieji dip

lomatai pass koja, kad kariai su
šaudė pabėgti norėjusius auto
buso keleivius. Autobusas buvo j 
pasiruošęs išvažiuoti į Panama-J 
ribo. Tuo tarpu į stotį atvyko i 
įurys karių Jie įsakė keleiviams 
KUipli iŠ autobuso. Kai išlipo, 
keli pradėjo liėgli. Tada karei
viai paleido |>orą įspėjamų šūvių 
į viršų, o vėliau šaudė į bėgan
čiuosius, kelis jų sužeisdami ar
ba užmušdami.

l)r. Kazys Sidlauskas penkiadienio vakarą Amerikos Lie
tuvių Tarybos susirinkime buvo patvirtintas AL I o pir 

mininko pareigoms šiam terminui.



I

Kūno, proto ir jausmu darnos pagrindai 

Naujausių int»ks‘c žinių populiarus perteikimas 

JONAS 'iDOMAVlCIUS, AL D.

švieskimės vitaminų reikaluose, tada ne taip ■ 
lengvai išnaudos muš visokie vitaminų pre 
kvbininkai.

(Mediciniškas raginimas)
VITAMINAS B-6 (PYRIDO- žakraujystę: kai raudonieji! 

xtaujb kūneliai' esti permaži.; 
MbJeriškėriis prieš regulas aini-1 
randantį vandens kūne susiriu- Į 
kinių tas vitaminas tvarko, nes ; 
(;s sxatma šlapimo išsiskyrimą ! 
tyra diuretinis vaistas).

Vitaminas B-6 sėkmingai tvar
do perriibų choiesteroliu krau
ją. cukraligę, žaizdas ir saugo} 
iantis nuo gedimo.

J as vitaminas šalina raumenų 
lipnumą, talkina kai kuriose 
širdies ligose ir tramdo konvul- 
>ijas protu aIsiHkilsiems- vai
kams. ’ •

Vitamino B-6 paĮfitllįš

\*5h) Fra dar vienas vitaminų 
t>-grupvs n^rys. Jis tirpsta van
denyje n- tuo būdu jis kūne ne 
uzs-.a’ko. nesti sanuėiiuojamas. 
jis būvu surastas 1930 melais, 
btiišsani prieš odos ligą — pe~ 
lagrą priemonės (pciagra pre
ventive;, arba trumpiau P-P 
faktoriaus). IMagia yra hga, 
atsiradusi pasėkoje menkos nu
ly bos. dažniausia^ alkoholizmu.

Tas B-6 vitaminas yra svarbus 
riebalų, ungiiavandžtų ir balty-j 
mų apykanoje. Jis talkina kūnu, 
pasisavinti vitaminą T112. Jis. 
taip pat talkina gamyjjoįe škiĄ; 

T'iJ rubies (ny'drochfpric acid).J
svarbius v-iškin.mū'ę B bj 

'įriįąĮmhas talkina 1sHi|tyįne pa-'
. xūne skysčių, jis.T^gįr' 

’Hffcją natrio (špdtuįhjiV kąiu* 
ztpO-ąsstom) kiekį kūne. Be tp‘ 
B vilaminu negali kūnas turėt/ 
£vpikų raudonųjų kraujo kūne-, 
hir (ėritrocitų) ir nedali gaminį* 

puešnuodžius fajitikūnus-, 
-iiiticodivs) prieš įvairius kėn- 
'kujūs. /j .; - ,

Vitamino B-6-darbai kūne 
' -u k

: L Viiainlixas^B-0 gina kūną, nuo* 
/arlerioskieruzės (priskrėtimo vi-, 
d n.ų sierreizų arterijose). Jis pa
deda apsisaugoti nuo pergausaus. 
įkj'scių susirinkimo (edema) tkū?. 
ne. Yra dirviniu, kad las B-6 vi 
laminas trik 
jtamp^s (stress).

. B6 vitaminas laikina trankau-, 
t’s m sunkumoje tšančios mote- 
iriškės pykiinu (nausea) ir vėmi- 
'mu. Lvtiška netvarka oas vvrus 
• ir plauku slinkimas -netekimas 
/sėkmingai tvarkoma.

Odos uždegimas (egzema) 
-t v ark u n i a s ė k m ingai vila min 11 
.B-6. Taip pat tas vitaminas pa-' 
<ieda tvarkytį vienos rūšies ma-

. ;Vilain'nas glfulsai šL:riid>.
>au (ienoje, rudubsė. gali Bafi

kčvĮt ui būvį visomis kad ir 
žiauria usiimis "friemiiilniis.

KitkvienM gyvis vien savo rei
kalų boja ir per kito tevoifį sa
vo gyvenimą užtikrina.

Žmogus turėtų gerumu skirtis 
tš kitjj gyvių. Budimas tikrai 
žmoniškų, jis įr skiriasi: kuria 
savo gyveniiną, kitam gerą da- 
ytkHnas. Tokius žmones mes 

visi vadiname GERAVALIAIS. 
Medicirtiškas g:Hvdiio pavadi
nimas yra ASMENYBE SU- 
BHENDUSYS1S. Tai vienas ir 
tas pats dalykas. Tik geravaliai, 
tik asmenybe subrendusieji į 
normali irs žmones laimingai gy-

jėgfe. Priešingai elgėsi visi kiti 
hnonės.

Vitaminų srityje blogzfvaliai 
neapsakomai stipriai išnaudoja 
nesicrientuojanėiuosius. Jie vi- 
t a minų gėrį sumaišo su savo 
fjtlhu iei žhtohių išnaudojimu 
T taip užrillKrna šati gražiausią 
ptagHt€Htt|. Viteš vargas su 
tokia jų elgšHte; kdd jie men
kina aHrnili svfeflteU. Jie nesi- 
)riehittujanHfefitš įperša mela
ginga užtiltnhirtią sveikatos per 
jų pagaminto vitamino vartoji-

Liętuvtts FaBJuntinybės Rūmų remontui 
aukojusių pavienių asmenų sąrašas

Po 100 doL
Mark Shimkos, Chicago, IL; 

Stasys Santvarasv.g*|ith Boston, 
MA j Mrš. Jlilia B. Goulden, She
nandoah, PA; Peter Vilkelis, 
Chicago, IL; Aleksandras ir Jus
tina Dubauskai, Cambridge, 
MA; Ona ir Alfonsas M ik aiš
kiai, Cleveland, GH; Salomėja 
ir Henrikas Idzeliai, Cleveland, 
OH; B. Vaičaitis, Rexdate, Onta
rio. Canada; B. J. Tender, MJ)., 
Wellessley, MA; Prase pavardes 
neskelbti, ilHsean, VA- Vyt. 
Vaitekūnas, K ©rangė, NJ; V.V. 
Vengriai, Washington^ p.G» L.' 
Jrauziniehėį Sšhta Monica, CA; 
V. Rauckas, Sun City, AZ; L. Ba
jorūnas, Southfield, MI; Br. Bie- 
liukas, Richmond Hills, NY; Juo
zas Stašaitis, Brockton, MA; A. 
Valavičius, Chicago, IL; Justi
nas Liaukus, St. Petersburg, 
FL; John Vaičaitis, St. Peters
burg. FL; Amelija Banėnas, 
Putnam, CT; Kazimieras Bren
cius, Chicago, IL; Petras Pago
jus, Detroit, MI; L. E. Kačinskai, 
St. Petersburg, FL; J orias Kli
mas, Gary, IN; L. Triiupaifis, 
Washington, D.C.; kun. dr. P.

Paulius Sabutis, Waterbury’, CT; 
K Morkūnas, Phoenix, AZ; K. 
Puskungis, Chicago, IL; Leonas 
Barnaus, Chicago, IL; Laima ir: 
Liudas Šmulkščiai, Chicago, IL;* 
Paskalis Plakas, Hot Springs,; 
AR; T. Klivecka, Woodhaven, 
NY;- Jonas Masiulis, Geneva, 
šveicarijM; Brbne Macijauskas, 
Pbint Ptedsanl Beach, NJ; Mr.

85 doL

žmogus itin titailihtis mišriu 
maištu su gauštife viisių-daržo- 
riu tarhijHfiu. jfei negali, pensi- j Aagažinskas, Central, NM 
trinku bBdamaš. gebai sukram- 
ttii. jfri dantų neldri, tai susi- 
m inkš t trik taišius^iaržoves vir- 
tatėj^ bet btiaai jų gausiai

Edvard, Agnes VaĮtones, Glou
cester, MA. . ?

* = '60 dol.

L. Knopfmilers, FL.

Po 50 doL

Jonas Vinciūnas, Chicago, IL; 
Jonas Adomaitis, Chicago, IL; 
Viktoras Kažemėkaitis, Racine, 
WJ; Albert G. Vinick, East Chi
cago, IN; Joseph Babelis, Wis-

i atdiiflnš N u s i rtl i nfifiaš (depiTsijdjĮ^ 
fi štdnk-J jaitfftiffias (IffitabiSiyF, fcrth 

ubuose daržovių Japuošėr kyfe- J i ir fattihehų
Jų daiguose, bananuose,' vhl> į /suskilį ir bd^u ^ali BdrbdHi feaiil fiėfėkaiia-
tisxbose riešu tuosė, morkose; Į apie-akis gali būti ženklai vua-' mai kūne vitamino B’6. 
'.cm ė v riešu luose'^peaniiis), piė- j minbB-6 trūkumo. Taip patran- 
ae. kiaušiniuose, jjy’sįiio-organų ; įr jęojų j-ąurnenų mėšlungiai 
mėsoje ir niulasoje • (Ijiackstrap > gaįj atŠirasti^d^.to vitamino štpf I 
molasses). • > J kps. “

Mes 
blausiai 
iB-6 šalUnį ir-JS^ų-igatfcJar.seiii-- teminu.IrBkimią kuhe. 
crimes vitaminąliį-^ ' -7 V I - 1* z _
mums valgyti gyvulio vidaus or-' daryti, kad ykriujujė cukraus teklių iš kūno. I'ada, kai kūnas reikalinga žinoti normaliam 
ganus (kaip kepenis, i

: an gems, plaučius. ..), nes juo 
>ė yra g 
įas, žemes riešutai,

1 flfitti it nereikės įįfkti jų iš.vi- 
. tautinu gamintoj ų bėri jų ’jąrpi- 
ninku. Savo vaikams,:-atiukmas 
mes visi patarkime, ^yuj>ayyz-Kokia nauda iš vitamino B-6

* Sklerozę gali atitolinti vita- džiu, nevartoti saldumynį įad- 
Šlapinimasis, : minas B-6, nes jis įtakoja cho- nose dienose. Tada dantys sveiki 

pasirinkime mums la- I tenkinas 1 paralyžius ^rankos ^i hesterolio apykaitą (metaboliz- išliks visam gyvenimai. .
prieinamą vitammet ^įds galį-irin niri*odvti i to. vi-.'mą). Kai kurioje mąžakraujys-į Tik retais atvejais, gydytojas 

_________________________________ į lėje vitaminas B-6 talkina. Taipi patars vitaminų naudojimo rei- 
Nėreikia žmonės kartais; klausia, kas pat jis šalina lauk vandens per-j kalinguma. Tai ir viskas, kas ilr... TU t"; j 4 -A . / h.Liti. 1_U_- 1-__ _r-
inkstus, { yra permažai. Vienas ‘iš atsaky-'j perdauį 
les juo- j mų. gali bu^rivįtamirio B-& trū- j kūrife, l

ąusu cholesterolio. Pto- * kūmas. Mat, trūkstantTo vitami-|žinli tokio kūno svorį, 
. . -i Morkos,, to?,Kuliai (ampa jaritnis' iN^St-į xen;u liga, vadinama PAĖ-

ikma gydantis nuo; laržbvių žali lapai, mielės, rudi . LINUI. Tai hormonas, gajniria- 
yžiai tegui būna liiiinis. vįtami-• mis kasus J pancreas j —jis re- 

lo B-6 šaltiniai. . < . ! guiiuoja cukraus kiekį kpaų^uje.
Vitam no B-6 trūkumo • sul,,^a ^us ... -

ženklai Į ^uJaJe. kai. perdaug. of We
/ I iiisufinaš- ešJi, Jrukštžnl ynami-j įtsirade pirštų sudariuose skaus

mas \danura , būdamas xan-t ho B4k • , _ < - j esj- palengvinami tuo vita-
Tehyje tirpšlanlis, nesilaiko U- Laike nėŠtumb/trūkstant mo- ] 'm;nu 
gai kūne net po astuonių (8) feriškt4’ vifam7no~B-6. gali gimti j - 
valandų jau jis pranyksta iš kū- nėgHas kūdikis, gsK ^užsitęsti J FoįUmarbo 
.ib. Jo linkstant, gali būti.sūri- nėštumas, gali gimęs^ -kūdik 
nes kūnas laike nėštumo, gali mirli.

kį naudokime-tablečių pavidale. 
Ne kitaip elkimės,, jei norime 
išlikti sau žmonėmis ir savo 
sveikata užlaikyti bei vitamino 
tabletei viso įdarbo "nepavesti.

Pasiskaitytfc? D. J. Arnėson: 
Vitamins anjį-‘Minerals. -

kas, Rahway, NJ; Valdemaras 
Banevičius, Philadelphia, PA; 
Stasys Staniškis, Chicago, IL;

(Bus daugiau)

— Skaičiuojama, kad Izraelio 
infliacija tuoj pasieks 138 pro
centus — aukščiausia krašto is
torijoje. . . , f

. i

prieinamą
išliks visam gyvenimai

g sveria — susitvenkime smogui. Bet kiek tų normalių 
kūriė, tas vitaminas gaTi stnna- žmonių mūšų aplinkoje randasi.

tai jau kitas ir labai didėlis ’ 
klausimas. 's- -1 :; T

Už tai ir ima vitaminų, pirk-f 
tiai-gamintojai lipti ant palinku
sio karklo, ant Besiorientuojan
čio žmogaus. Dabar tie prekybi-r 
ninkai išėjo visai iš lygsyarąšrĮ 
jie perša vitaminus akipl>iškąi» 1 
Užkelia jienis pasakiškai kainas, 1 
po to nuleidžia centą kitą ir sa- 
<osi juos išparduoda — Salė. ' 
Svarbiausia, jie. mulkina vyrus:

KINSON’S DISEASE (tada ran- . 
kos ima drebėti), palengvinama J 
tuo vitaminu. Pis vyrus ir mb- 
zęris. jų gyvenimui keičiantis 

menopause).

\ U.DY3A IR DIREKTORIAI

f. grfbAuskas^ secretary

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų
linki visiems taupyto j am s ir geros valios lietiniams

ST. ANTHONY FEDERAL 
SAVINGS & LOAN 

ASSOCIATION

1447 S. 19 CntirL ( iceto; lik (;0O5O
4MC. Miėsfvt iii 4iri

Hl S. m (fetid st.) 
ft Uito krnrtk; iii. (W>5*t 

tčl. (S12) r^rfipYr

IH-Amie uliltll j*tt4udt-ht 
BENAIS (ihht.M^kAs.

Put’S V.
Treaš. A O n Qrtle r

Risti H Ė GtHnšįMUS
Secrete

nVUUIS MIKALIUĮjAS.
Vice President ’*

!

w f T*r
•4 Vi -H

m

DIRECTORS

^Mtiiony a hi. .nadcii s
BL'l.'vl-^

iflvNNIE DIRŽU 8-

ftK’-.p’l F. GRIP, 0;SKAs 
’ M' PUTRAS Ki'**-1

«»»ri. <; RUIT/Vr
VYTAI T.\S sOLIVXAS

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR 
LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ^ 
linkiu visiems savo draugams ir 

pažįstamiems

j minu. . <
j įtampa (stressJ'šŠfcrhmgai esti 

ia!kma*;;a gydantis vitaminu: .
į B-6. Net hembrojus, kojų degi- Į
! mas (burning feet), kai kuriui Juos* vitaminai pakelia vyriš- 
< rūšių inkstų akmenys ir nerniya 

naudingai esti Įtakojama vits 
mino B-6.

B-6 vitamino patariami 
naudoti kiekiai

Ballymų (proteinų) kiekis 
maiste lemia reikalą, kiek rei
kia per dieną žmogui vitamino 
B-6 sunaudoti. National Re
search Council pataria naudoti 
vitamino B-6 po dū (2) hiiligra- 
mus kiekvienam 'šimtui (100) 
gramų ballymų kasdien: vai- 
:<afns tas kiekis vta 1.2 nr* ♦ • O

Naudojančios prieš pastojimą 
tabletes (pilis) .turi gausiau to 
vitamino naudoti, taip pat ir ki
tų B grupės vitaminų tokios rna 
teriškės luri gausiau priiminėti 
Čia visi ir visos tii-ri žinoti, kad 
vien B-6 vitamino naudojimas 
be kitų B-grupek vitartrinų. gali 
būti nenaudingas, nes gali atsi
rasti vitaminų B gi upės trūku
sias Taigi, naudokime visus 
B-gi upės vitaminus gi’riausibs 
dAlhtos H tų vlfntalūų aplurėjl- 
fftlii Miėlčsfe yfa -visi ftgrdpės

1

<uiną ir tvarko lytinius nesklan- , 
lamus. Dar jie skelbiasi NATŲ- 1 
lALIUS vitaminus parduoda. 
Leidžia knygas, visokių hiėkų 
pilnas. Vis tai didelė apgaulė. Vi 
»ai neklausyti jų skelbimų pri
valo . kiekvienas lietuvis. Nė ne- 
p3Žv3ikinie į tų reklamų apie vi
taminus puse. Susipažinkime su 
vitaminų 'šaltiniais ir juos su 
maistu priminėkime ir, tik gy
dytojui patarus, priedinį jų kie

& I /

■-‘rfWL,

ALEKSANDRAS. CHAPLIKAS
SUSIVIENIJIMO LlETt’VlŲ AMERIKOJE 

Vicepirmininkas

naudtikhtic sti VISa*š kitiiS £4- 
yieniais h-giMpgŠ tftatiiltiais.

Nėščios ir kOditį krūtimi mal- 
finančtos moteriškės turi gau- 

tb Vitamino naudoti. Taip 
pat gausiau jo apturėti (uri visi 
pčfisirt-nkai it širdies silpnumu 
h usi s kuh džian.f i c j t.

Vitamino#Qttp4Hhgr|nia< 
5 > XeP^ki ^mHįgrąhių 
hirnfą ithaht vittMfhb fj-6, He- 
jifšlėlfeta jdkid tti VitiHiihio nuo- 
rfmguWb. Taip pši 2ob mg. tol 
vitamino duodantį veną. n«gau-| 
to jokio neigiamumo.

Išvada, šiame pasaulyje c’na

pei

,

NAUJIENOS APLANKYS KASDIENĄ
v Visuomenei ir paskiram ašmėfiiui Naujienos 

dabar yra reikalingesnės, kMip Eėtkfida...
todėl Kalėdų ar Naujų Mdh ^rbga Naujienų 

prenumerata yra ideali ir ]>fasinih4a dovana tė- 
vaiils, vaikams, giminėms, draugams, kaimynams, 
jTaiĮstam^ms, seneliams ir kiliems.

Naujienos padės Jums išlaikyti ghninės ar bičiulių artumą, 
nėžifirin! nUbtdtių, ir bus ištikiriih ryllhhiku visai išeivijai, kovo
jančiai už savo krašto laisvę.

PRAšoiife Naudotis i’AftjGiA užsakomo forma

Siunčiu Prašau siuntinėti Naujienas Chibagoje kaip 
kalėdinę dovaną metams (pusei melų §2L00). Kitose vietose __
StO.IM), pusei Mėtį — $ži.00.

[I VARDAS, PAVAftbE ..

INR. Ih GATVĖ . ... .......

MIESTAS - VALST.

Siuntinę Eayardič Verdis .i

Adresas:



. Lietuvos Valstiečių Liaudininkų- 
Varnininkų suvažiavimas

Nuvažiavimas įvyko 1982 m. Varpininkų - Liaudininkų sąjfe 
31 d. Toronto Ueluviųj 

nuošė, Kanadoje. Dalyvavo 
t ūliai iš JAV7 ir Kanados. Ali- 
rymo žodžius pasakė suvažia- 
t u> ruošimo komiteto pirmi- 
i Zs Leonas Girinis-Norvaiša

Jetuvos Valsti čių Liaujlinin-
\ Sąjungos prezidiumo pirm:-^ 

ąs Gražvydas J. Lazauskai.
. minta, kaip Varpininkai-
;:drn‘rr<ai, nuo pat sąjūdžio: 

Į l&į8 m. birželio
s ra TAvaž.’avimuc e- ap ^niaW 
p kiaius ir ūkinius kražlp reį- 
} ?i:s. Netrukus pradėtas leisti 
: nuZas “Varpas” kėlę lietuvių 
h tos sąmoningumą, ir atvirai 
k ie’ė kevon prieš carksLres1 
E j&ijcs priespat|dą. f

»i • * ' ’* e i į. E
Prezidiumo pirphilnrnkc pra

nešimas liete svarbesnius1efna- 
r uosius Sąjungos Mjcalus. Ry-i 
L palaikomi .su bičiuliais v’- 
s jos e kontinėhtųbsk 
j -nginiai yra didesniuose*^A’VJr 
I mados miestuose. Kitur, susi- 
1 .ūriisių apie Įgaliotinius, yra 
d-iug pavienių ir Varpininkų- 
Liaudininkų ideologijai prijau- 
f ančių. Garbės Tekm?s .bylų ne- 
l ėjo. Žaliasis Internacionalas 
x E pradėjo veikti. Jame Sąjun-. 
gai atstovauja Alena Devenienė- 
( rigaitieuė (I atstovas) ir Liū- i 
t’.r. Grinius (II atstovas). Dr Ka
lk □ Griniaus Fondas (knygoms 
l įsti). Įsteigtas Centro Komite
te. dabar yra inkorporuotas ai-- 
s kirai, todėl nebėra Sąjungos ri
bose. Tačiau yra laikomas kaip 
r t:kiras j auginys tolimesnėje

I

: x. •

Laivai pajūryje
i

džio orbitoje.
0r. K. Griniaus Fondo narys 

bic/^fecys Mackevičius pranešė 
apie Fondo veiklą. Greitu laiku 
rrnkojįc .gali pasirodyti nauja 
knyga“Naujųjų talkų Lietu?: 
vos istorija”, D lomas.

’ Žurnalo “Varpas” redaktorius 
Antanas Kučys apžvelgė neleng-1 
vą “Varpo” leidimo kelią išeivi
joje ir palankų jo priėmimą vij! 
įsuomenėkį Iš negalėjusių suviui 
"žiavlme dalyviAiti bičiulių ir. kitų J 
skaityįto-ų gauta padrąsinančių 
laiškų ir piniginės paramos.1 
‘^Varpo” recĖaktorius visiems pa* 
reiškė nuoširdžią piadėką. Jo pra< 
nešimas . lietė “Varpo” idėjjį 
skelbimą dabar^ie^ ideologinėje 
ir’-politinėje- išeivijos padėtyję. 
“Vąrp^” nagrinėjama lietuviško 
liberalizing idėja ir jos išsigini^ 
maš lietuvių “iibemdų” ir soviet 
lų simpatikų tarpe. “Varpe” ne-’ 
daromi jokie kompromisai del!. idėJas lietuvių ir amerikiečių vi- 
Lieluvos laisvės ir nepriklauso- suomeneje. \ arpininkai pradėjo 
mybės. ar.okupacijos, nepripažj- srovių išsiskyrimą, tuo padėda- 
niino. Jame pasisakoma už de^ nii kurti valstybinius pagrindus., 
mokratines žmogaus ir tautų tei1- O v.durio sroves, pa
sės ir tų principų laikomasi, nė-z grindims bruožas buvo pasišven- 
žiurint/ ar ’tai sąžinės laisvė,5 siekiant lietuvių tautos ir 
žmogaus laisvė, ar tautų laisvę/ žmogaus gerovės. Xarpo idėy 
nes lai teisingi ir pastovūs prin-; Jos Xra Šyvos, lačiau. tik veiki- 
cipai. “Varpas”, išeidamas kiek- mas pritraukia kitus prisidėti, 
vienais metais,, ateityje patilus j ^o reikia konsoliduoti ir 
teigiamus pėdsakus. Nors jo lė?- ’ sifili branduolius / vietovėse, 
dimas ir nėra išreklamuotas, bet 1 edri°s turinys visada buvo ir 
tai yra darbas nepriklausomos ’ >^a labai platus. Gyvenamojo 
Lietuvos vizijai.-‘‘Vaipo” tiražas krašto' .ir. okupuotos^ Lietuvos 
didumu yra antras iš lietuviškų
jų-periodinių Jęidinių.

Liūtas Grinius, Vyriausio Lie-

tuvos Išlaisvinimo : Komiteto 
(VLIKo) vicepirmininkas, pa
teikė mintis Sąjungos veiklos 
pagyvinimo reikalu ir būdus; 
kilti Varpininkų - Liaudininkų

žinių. “Kūčias” reikia papilti 
ant rezginių, kuriomis šiaudus 
nešioja (10L ??-

26. žimiii^ pupas ir kt., ras
tus šiene, patys valgo arba viš
toms atiduoda. Vištoms duoda 
šitaip: paima geležinį lanką, te
nai sirberia tas liekanas ir pade
da vištoms. Sako, kad ta!p pa
lesintos vištps nemė’ą kiauši
nių (12).

27. Paima nuo statinės lanką, 
padeda viduasly, pripila į vidurį 
šiupinio ir duoda vištoms lesti. 
Tada daugiau kiaušinių dedan
čios (3).>

2S. Svarbiausias kūčių valgis
“kūčia”. Jį virdavo iš visokių 

javų: žirnių, miežių* rugių, 
kvkcių... Jei likdavp “kūčios” 
nuo vakarienės, tai Kalėdų lytą 
pasiberdavo ant stalo, rinkdavo 
ir valgydavo tik kviečius, o kita 
paberdavo vištoms. (Bujokąitė, 
Požečių vienk., Raguvos v.).

29. Kūčioms darydąvę grucę 
nugrūstus ir išvirtus miežius 

(arba kviečius) virindavę saldy
tame miešime. Po grueės valgy-

; davo kisieliaus, o žuvimi baig- no trumpesnis

jvi

39. Stirfan pirmiausia sėdant 
Šeimininkas ir šeimininkė, pas- 
kui visi kitu Seimininkas liepia 
visiems sukalbėti po trejus poU 
rius *‘ant pono Jėzuso užginu* *• 
mo”, kuriuos nustoję pamažėl . 
kas sau sukalba. Tada šeiminiu .. 
kas paima vieną “Dievo pyragą” ! 
ir visiems po gabalėlį atlaužęs 
duoda. Tada sėdasi ir valgo, kar-‘ 
tais prasitardami: “Kažin, pi r 
kitas kūcias ar visi bebusi m?’... 
ar aš dar valgysiu? ..Kas s • 
ranga, tam sako: “O, tas dar per 
kitas kūčias valgys”.

10, Kūčios esti budnes,
trūksta kurio šeimos nario, pu 
esti toli (Kaukaze, ) 
riuomenėj, Amerikoj... Vh. 
Ii, dūsauja, verkia. (Zarasai. 1

41. Kūčias valgant reik’a, 1 
visi žmonės būlų poromis. 1 
taip, kas nors turės įnirti (2'

42. Jei. “kūciavojant” šelmy 
susėda poromis, tai getai, 
vienas lieka (pav., 5 asm.), 
kuris nors kitų kūčių ne^uLJ 
Norėdami sužinoti, k criui : . 
įnirti, traukia.po šumeiį — •tas mirs ( - >

43. Jei kūcias x y x 
sirūgsti, tai dar ir k .as 
valgysi, jei ne, būsi jau m k 
(Škkiškių k., Vabm. mz i.

41. Dviese traukia “ap'ctl. 
katras į save. Katram It i’ i 
desnė dalis, tas per melus 1 
dalingesnis (15).

45. Visa šeimyna u/slmcC 
laužia vieną 
tenka kryžius 
kam taurė — 
gyvens (15).

, (Bus daugiau)

2). 
na 
Jei 
lai

KALĖDŲ. PAPROČIAI IR BURTAI
(Tęsinys) 20. Jei kūčių naktį atsigulsi

po stalu, tai namatysi šv. Pane
lę (21).

21. Po kūčių nuima šieną nuo
"stalo, sudeda jį pastalėn, atne-įdavo kisieliaus, 
ša saiką avižų ir padeda ant to t davo vakarienę. (Zarasai, 13) 
šieno. Kalėdų rytą tą šieną
avižas nuneša : tvartą ir išdali-j būtinai turi būti kepta lydeka 
ja juos visiems gyvuliams. (35).* (20).

22. Kūčias stengiasi valgyti 
vakare kuo anksčiausia, kad ru- žuvies, 
denį greičiau nuo lauku nueitų. I utėles (7).
(35). ‘ . į

23 Kūčioms būdavo ruošiami i 
šie valgiai: vynas, rašalas, ki-( 
sielius, sližykai, uogos, mišinys, 
skryliai, aguonos ir bulvės. .(12). 

. -24. Kūčių valgiai: 1) kisielius, 
verdamas iš avižinių miltų; 2) 
šustinis, avižinės kruopos iš vir. 
tų, o paskui išdžiovintų, grūdu;
3) grusė, padaryta is miežių:^) ] ..Dicv() vrag » siu<es (ksptas)

i 19. Kūčiose padeda po stalu 
. kašelę, nes mano, Įk ;d ateis aviu. 
! kas gulėti. (Daugailiai).

kusijos. Pateikta daug paklausi
mų ir pasiūlymų. Nutarta kitą 
suvažiavimą šaukti ne vėliau, 
kaip už trejų metų. Pageidauta 

1 dažniau leisti “Varpą”, Sąjun- 
: gos biuletenius, ir sustiprinti at

stovavimą Sąjungai Ritc$e orga
nizacijose. Svarsty Ii pasiūlym ai, 
kaip suburti ir pritraukti nau
jus narius į politiniai stipresnius 
vienetus, kurie veiksmingiau pa
jėgtų įtaigoti gyvenamojo kraš
to rinktus atstovus užsienio ir

Kuriose, be kitų valgių.

Kas kūčių dieną nevalgo 
lą kitais melais apsės

gyvenimo komentavimas yra ge- _____
ra pradžia. Bet ir pavienės pa-1 vidaus politikos reikaluose, 
stangos ir jų skatinimas yra la
bai svarbūs.

Jonas Daugėla nagrinėjo Var
pininkų srovės ir Liaudininkų 
Sąjungos organizacinius; reika
lus. Jis yra paruošęs ir toliau lę-j 
šia “Varpo” bibliografiją, Pažy
mėtina, jog iš šimto; penkių 

I “Varpo” bendradarbių, devy- 
'niasdešimt priklauso Varpinin-if 
kų-Liaudininkų sąjūdžiui.? ’

Po pranešimų TQ’ko gyvos dis-

Priimta' astuonių punktų re
zoliucija - nutarimai, kurie buvo 
išspausdinti Naujienose 1082 m. 
rugpjūčio 11 d. ?
• Suvažiavimas vyko darbingo

je ir bičiuliškoje nuotaikoje. 
Pasikeisdami, suvažiavimui va
dovavo Lepnas Giriniš-NorvaiŠa 
iš Kanados ir Jonas Daugėla 
išyJAV.r'

(Bus daugiau)
V. Motiišis čiomis'

j 32. Kūčioms kiekviena šeimy- 
J na tutinai turi virti kviečių, žir-

i nių, pupų ir kanapių mišinį. Jį 
valgo užvaldę su medumi, vilda
mies geresnių melų (7).

33. Kūčioms kviečiai reikia tol 
virinti, kol sukris. Tada: kitais 
metais jie gerai užderėsią (27).

31. Kūčtose pirma geria alų, 
! paskum girą. Pirmiausia valgo:

t. -’.ą .greitir la’ai m

g ai

grybai; 5) pasalas arba barščiai;
6) šližykąi, kepami iš kvietinių 

^miltų. (9).
: 25- 'K?čių ^algiah.miŠinj:S’'įvairiu šutintu grūdū Tai'būda- 
virtas ’s kviečių, miežių, avižų j 
ir žirnių, vadinamas “kūciomis”. 
Kiti valgiai — pupos, žirniai, 
grybai, saldieji kleckai, medus.
Sako, kad vištos, palesintos “kū- 

labai daug dedą kiau-

kisielių, kleckus, kviečius.(Kup.)
35. Seniau kūčiose pirmiausia 

valgydavę mišinį, sudarytą iš

SOPHIE BARČUS RADIJO ŠEIMA

^Linksmu Kalėdų ir laimingųNaujųjų Metu

tl

* i

$25. Kieti viršeliai.

•«

739 S. Halsted St., Chicago, IL 50608 .4
'^įįfįį

r L

ALDONA DAUKUS, DUKRA SOFIJA, 
ir bendradarbiai RITA LIKANDĖR YTĖ 

\ ■ bei ROBERTAS VITAS I. 1 .

linki visiems lietuviams 7
SOPHIE BARČUS RADIJO ŠEIMOS PROGRAMOS 

' Iš WOPA 1190 kih AM.;
Lietuvių ikalba: šeštadieniais ir sekmadieniais 

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

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

KAISTAS Iš EUROPOS SANDELIŲ

2508 West 69th St, Chicago, HL 60629 ♦ TeL >25-2787

MARIJA N0REIKIEN1

- 1 Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETl'E GIFT PARCELS SERVIC1 

ĮfiOl W. 69th SL, Chicago. HL 60623 ♦ T< 325-2731

JAY DRUGS VAISTINE
E759 W. 71št St, Chicago, m

« I trio 115 G AI UPILDCJŪ BJCKFTAI • FAMMH 
DUMYNAI • KOSKEBKQ8 fiMKMENYS

Atdara šiokiadieniais Mfl
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Aleksas Ambrose,

: CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

j - į . autorius,
^ paruošė, -sutvarkė ir išfepausdino geriausią 

’Chicagos lietuvių istoriją
' * (1869 — 1959 metai).

664 psl., vardynas.
Minkšti viršeliai Kaina $15.

Persiuntimas — $1.
1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

Tri.ireiiniprii ■mirgiT

r< •»,

i Inž. LIUDAS
50 metų studijavęs, kaip ,

IŠ PRAEITIES ŪKANŲ 
ATEINA LIETUVA,

paraše 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 kurt Jaunium ir prof. K- 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
Beturiu kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimui 

(r patarė mums toliau studijuoti

i ve “tikrosios kūčios” (2),
36. Kūčiose stalo vidury deda 

. “aplotkas”, o kitus valgius (sil
kes, žuvis, šutintus kopūstus su 
baravykais, avižinį kisielių...) 
aplinkui sukrauna (2).4

37. Kūčiose valgo šHžykus 
(parpelius) su aguonomis. Stale

Į stovi sausų sližykų lėkštė. Gr.ie- 
! bia saują ir skaito: jei po pora

— Penktasis Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongresas vyks 19<83 m. 
liepos 1-24 dienomis. Kongreso 
atidarymas vyks lieptos 1 dieną 
II Pasaulio Lietuviu Dienu be- 
gyje Čikagoje. Stovykla yra ruo
šiama liepos 4-10 d.d. Oberlin 
College, netoli Clevelando. At
stovai toliau keliaus į Trent uni
versitetą prie Toronto studijų 
dienoms (liepos 11-20 d.d. Mont- 
realyje liepos 22-24 d.d. įvyks 
vietinės spaudos konferencija, 
koncertas, banketas ir oficialus 
V PLŠK uždarymas.

— Naujasis Albanijos liaudies
— ištekėsi, jei lyka — liksi vie- parlamentas išrinko naujuoju 
na. (Kinely k^ Panrvgžio pan) J prezidentu Karnizą Alią, komu- 

38. Kiti, valgydami kūčias, ’ 
turi ant stalo pasidėję kiaulie
nos mėsos. Tai daro, kad geriau
kiaulės augtų. (Raila, Dargužiu kuris tose pareigose išbuvo 29 
k., Pagirių v.). Py

ntsfu partijos Centro komiteto 
sekretorių. Jis pakeitė ligšiol bu
vusį prezidentą Haxhi Lieski,

k., Pagirių v.) metus.
— .j-

> IJTERATOKA^ lietuvių literatūros, meno Ir mokslą 
1954 m. metrašti*. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vinst 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Jcmlko, v.
J. Raukčio, dr. Kario Griniaus, taip pat K. Matusevičiau? L Ą 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotrankonib te 
M. K. Čiurlionio. M. Sileikio, V. Kaiuboj, A. Rūkitelė* ir t \ 
kūrybos poveikslaig. 365 puri, knyga kainuoja tik 83.

tfnlų šoklų pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dVnų 
iventes b^ jų istoriją Ir eigą. Įdomi skaityti ir nedairnioi-m- 
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi Ir surinktais duomenį—.Ji 
bei užkulisiais. Studija yra 151-pus!., kainuoja 12.

• VIENIŠO ŽMOGAUS G W ĖN1MAS. Antano Rūke an? ry. 
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne 't- -j 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio b’i<+< 
rattirinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 pusian’r

Samiai parašyt* liudija apie Rytprfidus, remiantis r.nkp’-** Įj 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai jdomūs kiekvienai I 
lietuviui. Leidinys fliuatruotss nuotraukomis, pabaigoje <inod*,m J 
r|t<7vaf(ffiu pavadtnhna'vtr jų vertiniai'J vokiečių kalba. I.aMI * 
naudingoje 335 pu*L knygoje yra Rytprūsių temėlapls K«!m ;

’< KĄ EAUM3S E1M1, rašytojos-Petronėlės Orint«ltėa ; 
minimai Ir minty* apie omenis Ir vietas neprik. Lietuvoje ir plr.
n airiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 23-4 puslapine, - 
bet kainuoja tik 33. < * ’ • J ■ J I

9 JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius, nesupras ! 
fa.s Ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik na * 
Jurgio Jalinsko knygoje spie Juliaus Janonio gyvenimą Ir po^ 
rija. Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju už žmogaus teisei, 
Knyga yra didelio Formato. 265 puslapių, kainuoja $6.

> RATTKINtS NOVELES, M. Zoečenko kūryba, J. Vairia* 
vertini**. JOi pat knygoje yra 40 sąmojingų norelių. Kalną WL

Knygos gaunamo* Naujienose, 1739 So. HalsTM 3t., Uhfcaga,
IE B06M. DSaakait 3*3% frtd*O Bebri MBtvxDma BtaMomi,

3 — Naujienoj Chicago, 8, TH. Ttie.tda’r, NcmbK 14. 1982
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KAI KAZYS PAKŠTAS IR BRONĖ STĄRKIENĖ 
APLANKĖ ARTISTĘ INGRID BKEGM^N

Generolas Zia, kalbėdamas sil prezidentu Reaganu 
aiškiai pasakė, kad jis nenori atominių ginkit^.-Jis .norįs 
iš Amerikos gauti atomui skaldyti paslaptis,.kaV galėtų 
pasigaminti pigios energijos krašto pramonei sustiprinti. 
Kiekviena vyriausybė nori turėti atominius ginklus ap
saugai, tuo tarpu gen. Zia nuo tų ginklų visai atsisako. 
Jis sakosi nenorįs jų prašyti. Kyla klausimas, ar kartais 
griežtas Pakistano valdovas nepatyrė Sovietų lankstumo 
atominio pavojaus srityje. Rusai galėjo pažadėti neliesti 
Pakistano, jeigu Pakistanas neleis amerikiečiams įvežti 
atominių ginklų. Generolas Zia žino, kad rusai gali lau
žyti bet kokią pasirašytą sutartį. Jam atrodo, kad riisai 
gali pažado laikytis ir be formalios sutarties. į?

Gen. Zia buvo Pakistano krašto apsaugos ministeris. 
Neramumai prasidėjo Bengalijoje. Neramumų buvo-Kaš- 
mire ir pačiame Pakistane. Jis reikalavo įvesti krašte vie
nybę, nes neramiais laikais ji buvusi reikalinga. Kariuo
menės vadovybė, siekdama gyventojų vienybės, reikalin
gos pavojui išvengti, rado reikalo imtis' griežtų priemo
nių tvarkai krašte Įvesti. Atstatęs vienybę, jis pasirašė 
taiką su Bengalijos sukilėliais, atidavė Indijai Kašmirą, 
o paskutiniu metu pasirašė taiką ir su Indija. Dabar karo 

pasileido kelionėn. Jeigu kraš
tui pavojus būtų buvęs, tai diktatorius būtų negalėjęs 
taip lengvai pasirašyti taikos sutarčių.

Pakistano diktatorius žiūri, 
bet dar nemato

Pakistano diktatorius Zia Juliak į Pekiną skrido ap
sikarstęs medaliais ir užsidėjęs pačią garbingiausią karių 
juostą ir dabartinei jo galvai per mažą generolo kepurę. 
Pekine Į visus posėdžius jis ėjo su barškančiais medaliais, 
adjutantų lydimas.

Tuo tarpu Washingtone jis iš savo lėktuvo išlipo be

banda. Supranti? Mane irgi pagavo ir,nunešė šita 
banda. Gal dar būčiau, atsispyrės, tik pačiame 
pasienyje dėdė, ūkį? turėjo. Sugundė. Pamaniau, 
gera proga. 0 Čia

Hue uo*U plncss 
DUnraščie kalmęu

Chicagoje ir priemiesčiuose:

metam*----------------
pusei metų _____
trims mėnesiam*
Tienam mėnesiui

savose JAV vietose:
metams _________

Naujienos aižu haw, wrtri^ 
secnšdiemiM. L rintia Naujinę. Bėn 
irovė, 1W So, Ealrad su CMtesau iL soeoe.

Pakistanas taip pat norėtų, kad nišai atšauktų savo 
karo jėgas iš Pakistano. Jie priėmė prez. Carterio pasiū
lymą sustabdyti visas tolimesnes nuolaidas Sovietų Sąjun
gai, kol nebus atšaukta Sovietų kariuomenė įš Afganis
tano. Viena kita prez. Carterio paskelbta pozicija laužo
ma arba norima laužyti, bet, bendrai paėmus, to nutarimo 
vis dėlto dar laikomasi.

Skaitytame pranešime generolas Zia pareiškė, kad 
jis, besilankydamas Brežnevo laidotuvėse, pastebėjo nau
jos Sovietų valdžios “tam tikrą lankstumą” Afganistano 
klausimu, bet kai Amerikos laikraštininkai gen. Zia už* 
klausė, tai jis rankas iškėlė ir grįžo prie tų pačių tvirti* 
nimų, kuriuos padarė rusams įsiveržus į Afganistaną ir 
afganistaniečiams pradėjus bėgti į Pakistaną.

Pakistano vyriausybė kreipėsi į Sovietų Sąjungą, 
prašydama padėti išspręsti Afganistano pabėgėlių klau
simą, bet Sovietų valdžia atsakydavo tą patį. Tai esąs 
Pakistano ir Afganistano vyriausybių reikalas, o ne So
vietų Sąjungos.

Generolas Zia, nekreipdamas dėmesio į paruoštą 
rankraštį, tarė:

“Mes visuomet jiems atsakydavom, kad Pakistanas 
niekuomet nekalbės su žmogumi, kuris Įvažiavo Į Afga
nistaną Sovietų tankais ir dabar vadovauja vyriausybei”.

B abrakas Karmalis tapo valdytoju, kai 1979 metų 
gruodžio mėnesį Sovietų karo jėgų buvo remiamas per
versmas ir nužudytas Afganistano prezidentas Habu- 
zalia Amin. Sovietų karo jėgos įsikišo į Afganistano Vei
kalus, kelioms valandoms praėjus po perversmo. Pakis
tanas visą laiką siekė Afganistano laisvės, ętsLpožįęija i 
sukėlė didžiausią Sovietų valdžios atstovų pyktį,, AjA;

Šiuo reikalu Pakistano balsas buvo pats garsiausias,į 
pareiškė gen. Zia, bet jis tuojau pastebėjo, ’kącEtūo tarpu' 
nesimato problemos artėjančio sprendinio.

Griežti generolo Zia- pareisimai? parodo,ykad Pakis
tano .ir kitų valstybių1 viltys. išspręsti,Afganistano klau
sima; yra labai' silpnutės, nors' yriapagrindo Tkanytį,... kad;

PAGELBĖJO JAV: ARMIJAI, 
•.BĘį: PĄK^Tg^^feįACĮ 

/ Sacramento Bee ir . Los Ange- 
-tesiTimės (XI.9) rašė;'jog‘kovo 
tnėnesĮ Carmichael (Sacramen
to priemiestyje). slaugymona
triuose įniręs Otto Albrečli i--;A!- 
frėd von Bolsėhvsingg 72 m.,: de- 
iimt mėnesių prieš mirtį , buvę s 
pakaltintas nacių .karo, husikal- 
Ąąiais' ir aljinja -JAV pilietybė.

Dabar surastas 4 945 jn. birže
lio 7 d. pa^raŠyfas 71-os arųr- 
jbs pulk. It. Ray F. Goggin raš- 

triribiąsį jog von Bolsch- 
ming Tirolyje, buvęs slaptos,or
ganizacijos nariu ii" ,'dar prieš 
nacių - armijų kapituliaciją - .pa,- 
gelbėjęs. amerikiečių kovos dali
niams Austrijoje • pereiti kalnų 
tarpekliais ir padėjęs suim ti žy
mius nacius. . ’ A’

Taigi, sprendimas atimti įpilie- 
Jyhę padarytas paskubom, 
dokumentų nesurinkus. Tai pri
minė Akiračiuose išspausdintas 
Los Angeles mieste įsisteigusiai, 
kartais vadinamai “jaunųjų-pr- 
ganizacijaf— Baltų Lygai pa-

(Nukelta į penktą pušl&pj,

aprašymu. Dabartinė jo raštinė 
Lsnnox mieste. 1.

Rašoma, jog Joe Sabasyya lie
tuvis (a silver-haired Lithua
nia). . .

Hėrmaų Sehin mirtis pami
nėta kitame to pat dięnrašėic 
numeryje.. Tai buvęs lį^baj.žy
mus advokatas, gimęs Lietuvoj e, 
vaikystėje atvykęs Į- Ameriką. 
Žynius jis ne vien kaip advoka
tas, bet ir kitų sričių/darbuoto
jas: Mygs Los 'Angelės pol ieij os 
kpmišonierių pirmininku, Kali
fornijos advokatų .tarybos pir
mininku irki. ‘Mire<78,ini. ‘

klausė:
— Už ką gi gersim?
— Na, už tai, kad susitikom. <. Už mūsų..,
— Ėt 1 Koks čia susitikimas! —* Vėl staiga nu

traukė Andrius ir susikniaubė ant stalo.
Milda prisiglaudė ir jautriai glostė jo ranką<
— Tau ne džiugu, nė kiek ne tengviau, kai ai 

čia esu? Juk mudu — beveik vyras su žiiibna. Ne
trukus būtų įvykusios mūsų sutuoktuvės"

Andrius susiėmė rankorflis galvą. Viėnos rart* 
kos pirštais akėjo tankius aukštyn šukuojamus 
savo plaukus. Kartais sugniauždavo ir tarytum 
rovė juos.

— Man liūdna ir graudu. Svarbiausia pikta. 
Prakeiktai pikta. Ir patys kalti. Na kam čia męs

šįmet mirė Ingrid Bri'gman. 
Apie ją daug rašė svetimtaučių 
spauda, beį ir kai kurie lietuvių 
laikrįfeįįąLją paminėjo.
. Pndhiintihas įvykis, aprašytas. 
KaaioPakŠto. monografijoj,, jog- 

m. prpfj ‘KazysyPakštas ir 
Bronę S tarkienė aplankė i tada 
dar .jauną (25 m.),- artistę Bėrg- 
man Hollywood e. Monografij a. 

-Ėfet ’Katalikų Mok^lo.-.Akadeiiii-’ 
joą: leidiOTSk- išspausdįn la ’ 1970 

prof.
z&s Etatas. _ .. .Į-y >

v'-’. Prof. .l^ipįbųvęš pė.
luvių-^vėdų ~ draugijos pįrmi- 
ninkas, karaliaus buvo apdova
notas - ordinu.Knygoje, tašoma, 
jpg šįftgtėTngrid Bėrgniait “Šu- 
žindjPsiį kad jbš. karidius ordi
nu apdovanųįjęs čia pat gyvėhAn- 
IĮ profesbfių‘iš'Europos,' ji 'no
rėjo šŠ'. jnd susipažintį/ Jišį ži- 
-ciiia. tokį pakvietimą priėmė ir 
kartu su p. Starkiene artistę ap
lankė. Tas smagus vizitas.buvo 
fotografuotas, jr. laikraščiųbse 
aprašy tas..; kaų> ._tai pageidavo 
Bergmanaitės menedžeriai. Bu
vęs -Lietuvos-Š vedų draugijos 
pirmininkas Į visa tai žiūrėjo po
litiškai,© jo žmona' sehtimėn- 
taJiai‘’.’ . ■' '

Toliau rašoma, jog tas senti--, 
mentalumas pasireiškęs'.-šitaip: 
profesorius tas nuotraukas pa
siuntė žmonai, manydamas tuo 
jei<padaryti malonumą. ■ Bet ji 
atidavė jas savo advokatui, kad 
užvestų prieš vyrą skyrybų by
lą. Tai bilVęs grynas- nesusipra
timas. ' .A .

Šito negaliu aš sau dovanoti ir niekad nedova
nosiu!

Jis smarkiai trenkė kumščiu į stalą. Suglausti 
ir nenugerti stiklai žvahgtelėjo. šlioptelėjo vyną; 
ir abiejų stiklų nuopibst snsiliėjo į Vieną fivilgantj 
apvalainį. Beveik risi sėdintieji sužiuro. Milda 
susigėdino ir draugiškai sudraudė. ?

— Valdykis. Andriau!
Jis tiesiau atsisėdo ir lyg ramesnis atrodė.
— Taigi, dabar valdykis, kai jau po laiko. 

Pasienyje, mat, geriau. Ten palauksim ir grįŽlrii.
— Kad visi tada taip galvojo ir darė.’..
— štai ir yra tie “visi”. — jis daug griežčiau 

pabrėžė žodį visi. — Tai masinis psichozas. avių

JOE SABAS ŠERIFO
.; TARNYBOJE

Los Angeles -Tijnes jįVl
IX.5) išspausdino ilgą, aprašymą, 
kaip Joe "Sabas, 51 mėtų vyras, 
jSu 18 mėtų dirba -Lbs Angėiės 
apskrities šerifo įstaigoje ser
žantų. Jis aiškina kriminalinius, 
nusikaltimus — įsilaužimu^ Į 
butus. Sabo darbas pavaizduotas 
h trimis fotografijomis, ne vien

i Arhaukšt vieną vidudienį subil
dėjo ginkluoti rudmarikiuiai ir.sužiebė visus, kaip 
pelus. Patekau aš, abu mano pusbroliai ir daug 
svdku jauūų kaimtįYyrų. Per naktį išlaikė kluo- 
Tie< Rytą hUvąfe apkasų kąsti. Kasėm. Savo pra
kaitu ir krttrinofii huikčin draskėm žemę. Ligi 
kelių dumblė mūrkdėmės. Naktimis alkani kaip 
šunys styrenom. Gerus apkasus išvarėm. Puikias 
prieštankines kliūtis sutvirtinom. O kai ėjo ir pra
ėjo. .. Nė Valandėlės šėtonai, nesulaikė. Prakeiktas 
tasai pasienis! Nuo čia ir prasidėjo. Daugiau ne
bepaleido. Kaip vilkai nusitvėrę tąsė, kol 2d čion 
atsįfarė. z

—* Pusbroliai čia, kartu? 
užuojauta paklausė Milda.

Ne. Nieko nežinau, kur kas dabai* yra. 
Toks jovalas, toks mlšihys visoj Vokietijoj. Daug 
reikė® laiko, kol vienas kitą surasim...

J- O kaip tėvai? Nespėjai užtikti į jų ūkį? 
— Tėvai, seserys greičiausiai pasiliko...
Ji nutilo ir susimąstė. Netrukus atsigavo:
— Na, vistiek. GyventiTeikia, gyventi turim! 

Tad valio!
Ištroškusio skubotupiu nusitvėrė stiklą it* vie

nu mauku išlenkė. Tubjau paprašė dar dviejų.
— O kaip jūs? r • *
Milda tarytum sumišp ū- blaškėsi. \..
— Kaip mee’’ Nagi'tam. f. Žinai, Andriau,

verksmas užsmaugė jos žodžius. Bet ji susivaldė 
Al U motiną praradau. .J

— A kaip gi čia atsitiko?,
mėjo Andrius.

* (Bus daugiau)

po tavo tokios žiaurios kritikos nė nežinau, kaip 
ir nuo -ko pradėti. -Ligi pasienio juk tu žinai... 
Labiausiai motina pergyveno, kai prasidėjo bol
ševikų bombardavimai. Ji tiesiog sirgo, naktimis 
nebeužmigdavo. Tad mes skubiai, beveik, su pir
maisiais ir išmovem. Pasienyje-atrodė ramu, nie
ko ypatinga. Motina atsigavo, susipažino šu kitais 
pabėgėliais. Daugelis jų buvo atvykę su dideliais 
sunkiai prikrautais vežimais. O mes — beveik 
kaip Stovim. Čia motina ėmė graužtis ir katlinti 
tėvą. Juk tu žinai, kaip mes Katine gražiai ir tur
tingai gyvenome?
" Na if- kaip 
Andrius. -

— Atsirado čia tokių, kurie nutarė grįžti 
Kauną ir pasiimti daugiau maisto ir kitų gėrės 
nių dalykų. Prie Jų prisidėjo tėvas. •

— Ir nebegrįžo?
— Taigi...

, Prof. Pakštas tada gyveno, ąt- 
^h«ii nuo žmoriiis prie Ramiojo 
vand e nyno,; o. jįą’ itnona ne toli 
Atlanto! ‘ProLĘKį,Pakš tas inirė 
i960 ni., njir.Qsi yi'a Ir. vizito ap-’ 
rašyme hąinirtią^ žmona .(pir
moji)., U.'”/ .
^Vizito dalyvė Bronė Slarkie- 

riė-Valaitytė, kuri čią sjrgmą.k- 
kitokiuose nępasisekįmųosė prd- 
fėsęrių ' šlaiigė' ir "globojo, nuo- 
1919; in. gyvena Kalifornijeje. 

Jjie't eŽciklopėdijo j rašoma, jog 
. slišikū rus gausesnei. .Los į Aą§ų; 
les lietuvių, kolonijai, StąrkĮenė 
p&sireiškė kaip, uoli risuattišai- 
tiinkė: šv. Kazimiero parapijos 
pirmoji vargonininkė, choro.or
ganizatorė ir sekretorė, ALTo lt 
BALFo škyrių *organizątotė' ir 
sekretorė iki 1948 metų. Veikė 
ir kitose organizacijose. Spau
dos bendradarbė nue4937-mrrJf 
ir dabai- tebėgyvėria- ndo-sėniau 
pasirinktame Ramiojo-vandeny--: 
no pakraščio uuėste — .Santa- 
Monica. ' -. - f į. i

K Pakšto monografijoje -yra 
to vįzito višų trijų-,asmenų , labai 
gerai padaryta f^o^paf-ija, " j

Tiš* UTMUAJttAM &AX.Y MWX 
•xbli^d Ddj teada; a? Uto fe* W

173* fe M. WM. Tilapfchi 4H-41H
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JUOZAS ŠVAISTAS

ELDORADO
(Tęsinys)

— Nagi tu mėgsti raudoną švelnesnį vyrą, 
o man — rūgštesnis, gelsvas.

— Bet iš meilės, Andriuk, galėtum nusileisti 
man... — daug nuolaidžiau pasakė Milda.

— Aš suprantu tik laisvą meilę, be okio spau
dimo iš vienos ar antros pusės. Kiekvienas pasi
lieka savas. Ir tai labai gerai. Niveliacijos čia ne
gali ir neturi būti.

— Tačiau meilė reikalauja ir aukų. Ir dar 
kokių!

— Bet čia gi smulkmena, niekniekiai.
— Iš tų smulkmenų... ( • į.
Susierzinęs nukirto Andrius;
— Žinau! Tu nori pasakyti, kad iŠ tų smulk

menų. kaip iš dulkių kalnas, susideda visas mūšų 
gyvenimas. Bet gi tai labai senas ir miesčioniškai 
nevykęs atsispyrimas.

Tuo metu vokietuke, aptarnaudama kitus sta
lus. aplankė ir juos su vynu. Ji tiksliai pastatė 
stiklus ties kiekvienu, pati spręsdama iš savo 
praktikos.

Milda tuSjau pakėlė savo stiklą ir šypsančiu 
u pakvietė Andrių. *Ji; nogėjo kuo grtei- 

‘ hhfkyt< tą nemalonią nuotaiką, kuri ta
il 1 jos caltes susidarė.
Fad susniAtižkiYn!

fp) (U patikėjimo. Aboiingai pa-

tytą kario švarką,..© iš lėktuvo ji lydėjo didelis mėnulio 
Šviesa nušviestas jo žmonos veidas* Kaip Islamabade, taip 
ir Pekine jo žmona pirma atvyko į aerodromą ir visą 
laiką buvo uždaryta, bet kai Ametikdj g.amititas Pakiša 
tano lėktuvas pasiekė Amerikos aviacijos Andrews aero
dromą. tai viduje buvo uždaryti adjutantai, o iš lėktuvo 
išleista apyjaunė jo žmona. ų ■ ■■

Į Washingtona atskridusi generolą Zia pasitiko Vals
tybės sekretorius George Shultz, su juo praleido porą va
landų, kartu papietavo, nulydėjo į viešbuti, o vėliau pats 
išskrido Į Boną. Trečiadieni generoals Zia aplankė Bal
tuosius Rūmus, vakare prez. Reagan jam suruošė iškil
mingą vakarienę. Amerikoj generolas Zia prez. Reaganą 
vadino “ponu Prezidentu”, o JAV prezidentas generolą 
Zia, kaip iš anksto buvo sutarta, taip pat vadino ponu 
Prezidentu.

Bet lietuviams Įdomiausias yra Pakistano prezidento 
pranešimas, perskaitytas Waldorf Astoria viešbutin su
kviestiems spaudos atstovams. Jį pranešė spaudos agen
tūroms žurnalistas Richard Bernstein.

Visi žinome, kad jautriausias laisvojo pasaulio ir So
vietų Sąjungos klausimas yra Afganistanas. Buvo taria
masi su Maskva dėl Centro Europos ir Artimųjų Rytų, 
bet Sovietų invazija Į Afganistaną visus pasitarimus iš
ardė. Afganistaniečiai ir laisvasis pasaulis reikalavo, kad 
Maskva atšauktų savo karo jėgas iš Afganistano, o 
rusai, ten Įsiklampoję, nepajėgė iš Pakistano pasitraukti. 
Jeigu rusai trauksis, tai iš Afganistano turės pasitraukti j pavojus praėjęs, todėl jis 
ir Babrako Karmalio valdžia, kaip savo laiku iš Vilniau 
pasitraukė Vinco Kapsuko vyriausybė.

jU Jaftoary L IMI

Chicago H5.00 per rear, |S44X) pe 
dx months, $12.00 per 3 montha* b 
^ber USA local^ea $40,00 per yee 
’\00 per ex month*. $12.00 pe?

three months. Canada $45.00 per year 
Hber countries $48.00 per year.

25 cent* per



K VILIAUS

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

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

DR. PAUL V. DARGIS 
gydytojas ir chirurgas 

Westchester Community klinikos 

Medicinos direktorius
1938 S. Manheim RcL, Westchester, UI, 
VALANDOS: 3—-9 darbo dienomis 

ir kas antrą šeštadienį 8—3 vai 

TeL: 562-2727 arba 562-2728 f - - • . •

SUSIRINKIMŲ

*

TEL, 233-8553
Service 855-4506, Page 06053

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBt: AKIŲ LIGOS 

2907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

OPTOMETRIST AS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71st St TeL 737-5149 

Tikrina f kis- Pritaiko skinny 

ir “contact ienses\

Dr. LWNAS SE1BUTLS 
INKSTŲ, f'USLRS 1R 

PROSTATOS CHIRURGU/. 
24M W£ST 43rd STRERT 

ValaodoK^uitrtd. 1—4 popiet,

Ofiso telefonas: 774-2WC, 
lačdcBcijsa reloU 4O-S544

FLU hili A

Prostatos, inkstų ir ilapuma 
takų chirurgiji. 

5025 CENTRAL AVĖ. 
St Petersburg, Fla. 3371$ 

lei. (813) 321-4206

PERK RAUSTYMAI

Lmaimai — Pilus tpdriuefc 
ŽEMA KAINA.

Priimam Mjlrlp.f Cbirgę 
ir VISA kortelea.

R. »EKINAS. I.L 925-80W

Chicšgos Lietuviu Suvalkiečiu drau
gijos priesmehnis nariy susirinkimas 
įvyKs penKiactenį, gruodžio 17 d^ 
6 vai. vax., vyčių saleje, 24o5 W. 47tn 
St. Nariai prašomi aisiiankyti, nes 
yra daug s varmų reikalų aptarti. Bus 
ir vaiayoos rinkimai. Po susirinki
mo — vaišės.

Eugenija Strungys

ŠaJ ihtcUUgą p*r<dKa U* ly<g6« 
pasisamdytoji Hannaford Com
pany, Inc.

Trečiajame to biuletenio nu
meryje yra išspausdintos juoda 
ir balta spalva trys vėliavos ir 
parašyta: “From left, the three 
Republic’s flags of Latvia, Lith
uania and Estonia”.

Kai biuleteniui spaustuvė var
toju tik juodus dažus, toks tų vė
liavų vaizdas turėjo būti su pa-. 
aiškinimu, jog originalų spalvos 
yra kitokios. Dabar, lyg vaikų 
darželio “menininkai”; nupieš; 
tris juoda ir balta spalvomis vė
liavas h- rašo, kad tokios susnos 

, yra Pabaltijo valstybių vėliavos.' 
j Tai charakteringas svetimtau- | 
čio samdinio darbas.

Baltic - American Freedom 
League pirmininku, kaip biule 
tenyje rašoma, yra .Anthony B. 
Mažeika. Organizaciniame komi 
tete esama 14 asminų, iš jų 7 
lietuviai ir viena lietuvė: Simas 
Kudirka, Vladas šakalys, Danu-

Los Angeles, Calif. r_ * • A 13 A.I ' *lr ) 1 *7 kuin nv A K viazei-knsi xaiihiK

(Atkelta iš 4 psL)
tarimas: “Jeigu iš tikrųjų lyga 
neturi daugiau ko veikti, kodėl 
ji, pvz., neišvysto akcijos prieš 
JAV teisingumo organų kolabo
ravimą su sovietų KGB, ieškant 
išeivių tarpe tariamų nacių ar 
karo nusikaltėlių ? Ar tokia veik
la nebūtų žymiai protingesnė už 
demonstracijų ruošimą prieš 
prancūzus ?!”.

Ir Los Angeles mieste prie 
prancūzų konsulato buvo tos ly
gos surengta demonstracija, bet 

. dabar prezidentui Reaganui po- 
; litiką pakeitus ir atšaukus sank- 
l cijas prieš Europos valstybes, 
kurtos remia dujotiekio iš So
vietų Sąjungos statybą, aiškiai 
parodo, jog toji lyga skubinasi 
su savo “politiniais” nutarimais 

' ir su tokiais veiksmais kaip mi
nėtos demonstracijos.

* * *
“NAUJOVIŠKOS” PABALTIJO 

VALSTYBIŲ VĖLIAVOS J
“Baltic Bulletin” yra anglų 

kalba laikraštukas, besivadinąs 
“The Voice of the Baltic-Ameri
can Freedom League”. Spausdi
namas Los Angeles mieste, spau-

i kėjo už A. B. Mažeikos), Saulius 
Darnusis, Juozas Kojelis, Jonas 
Matulaitis, P. Algis Raulinaitis, 
Leonardas Valiukas.

J. Klauseikis

KNOW YOUR HEART

V. PCTVIO GYVENIMO BRUOŽAI /
sakė: “Atsiprašau, broliuk, kad 
neatlaikiau”, mat, bekrisdamas 
btivo sudejavęs.

Stasys iškvietė nakties metu 
bndmtj miesto gydytoją, kūris 
tėvui davė vaistų, sakė, kad 
skausmai nurims ir gyvybei pa
vojaus nenumatė. Ir tikrai ligo
nis pneš rytą gerokai aprimo. 
Abu su Stasiu galėjo pasnausti. 
Orimai įsigalėjus, Stasys pas li
gonį iškvietė nuolatinį jo gydy- 
.oją dr. Parčevskį. Ligonį ap
žiūrėjęs, dr. Parėevskis jį apra
mino ir — kaip ir naktį apsilan- 

. Kęs budintis gydytojas— nenu- 
i matė gyvybei pavojaus.

Nors ir klaidingas dr. Par- 
ėevskio optimižhiaš išėjo į nau
dą Vlado Pūtvio ir Stasio sUar- 
tėjimui prieš pat įnirtį. Dakta
rui išėjus ir gerai nuteikus tėvą 
-r sūnų, juodu ilgai ir nuošir
džiai kalbėjosi šauliškais reika
lais. Jaunesnysis sūnus Vytau
tas bendradarbiavo su tėvu nuo 
pat šaulių Sąjungos įkūrimo, 
1920 m. Dotnuvos žemės Ūkio 
Mokykloje buvo suorganizavęs 
šauluis, su šauliais dalyvavo ko
vose prieš lenkų raitelius Uk
mergės apylinkėje, kartu su tė
vu dalyvavo Graužikų ir Kelmės 
šalių vietinėje veikloje (vėliau 
vadovavo abiems vienetams), 
Sąjungos įsikūrimo metais buvo 
talkininkavęs Centre. Tuo tarpu 
Stasys, būdamas kariuomenėje 
(kur gavo Vyčio Kryžių), o vė
liau Vokietijoje, HaLės univer
sitete, su tėvu šaulišką darbą’ 
dirbti nęturėjb progos. Bet da
bar, grįžęs į Lietuvą ir iš tėvo{ 
gavęs valdyti Šilo - Pavėžupio 
dvarą, suėjo į kontaktą su Šau
kėnų šauliais ir su savo dvaro 
darbininkais, ' kurių tarpe taip 
pat buvo nemaža šaulių.

(Bus daugiau)

(Tęsinys)
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Vladas nitvis

Man rūpėjo iš Stasio ir kitų 
liudinmkų išsiaiškinti ir užfik
suoti paskutiniąsias mirusio tė
vo gyvenimo valandas. Buvo 
brangi, rodos, kiekviena jo šia
me pasaulyje dar praleista mi
nulė, kiekvienas dar ištartas žo
dis. Nuoseklių žinių sunku buvo 
gauti, nes mes visi buvome bai
sisi susijaudinę dėl netikėtos 
mirties, o Stasys, po nemiegotos 
ir slogios nakties, turėjo dar rū
pesčių dėl laidotuvių. Liudinin
kai ir pats Stasys kai kur sau

— JAV viceprezidentas Bush 
pabrbžė būtinumų atitraukti ku
biečių kariuomenę iš Angolos. ■ 
Tai yra viena svarbesniųjų sąly
gų pagreitinti Namibijos nepri- pH^iara'vo, reikėjo 'aiškinti abe“ 
klausomybės klausimo išspien-^ jOjįjnuSi buvo ir žinių, kurios 
^im4- j tuo tarpu turėjo pasilikti tiktai

, ~ šeimoš tarpe. Pagaliau iš Stasio
Kalbėdamas NATO parla- jr pasakojimų susidarė toks 

mentarams š. Atlanto Asamblė- Vlado Pūtvio gy-
jos susirinkime Londone, sena- vsnjm0 valandų ir jo mirties 
torius Henry Jackson pasiūlė! vajz(]aj 
sudaryti amerikiečių - sovietų
konsultacijos centrą, kuris pa-j Kovo 4-osioš dienos vakare, 
pildytų jau 20. metų veikiančią savo įcambąryjė radęs belaukian- 
Vašingtono-Maskvos vadinamą-1 Stasį, Vladas. Pūtvis su juo 
ją “karštąją liniją”, kai tiek trumpai pasikalbėjo, greitai ėjo 
daug abiejose pusėse išdėstyta Šaltis ir užmigo. Atsigulė ir už- 
branduolinių ginklų, negalima ■ migo ir Stasys. Bet neužilgo sū- 
pasitikėti vien tik esamąja da- nIl pribudino trinktelėjimas į 
Jjartįnc “karštąja linija”. .

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaith 1729 S. Halsted St 

Chicago, IL 60608
24 Hour Service(312) 226-1844

EUDEI
GAIDAS - DAIMID

GENIAUSIA 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
i

i

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

ž

I 
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TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telet 476-2345

— 800 britų užsirašė emig
ruoti į Falkiando salas. Ten 
trūksta kirjjėjį, batsiuvių, kepė
jų, siuvėjų, elektrikų ir statybos 
darbininkų. Emigrantai bus spe
cialios komisijos atrinkti. Šiuo 
metu ten laikoma 4 tūkst. britų 
karių įgula. j Įį

! grindis. Tėvą buvo suėmę tokie 
l krūtinės skausmai, kad bėsivar-

— Du Sovietų kareiviai, ku-pydamas lovoje, jis iškrito ant 
riuos Afganistano partizanai pa-:Srmdų. Buvo įsitikinęs, kad vai- 
amė nelaisvėn, lapkričio 24 die-»ar šaukti dėl skausmo yra 
ną buvo internuoti Šveicarijoje, gčdinga. Atsibudus Stasiui, jis 
Pagal sušilariiną su Tarptauti
niu Raudonuoju Kryžhiiii, Švei
carijoje dabar bus ihtėrnudH 
septyni Sovietų kareiviai, atvež
ei iš Afganistano.

— Po šnipo G. Prime išaiški
nimo (jis nutausta 38 in. kalėji
mo), britų C’.eltenhamo slapta
me ryšių centre policija iš naujb 
pradėjo patikimimą ten dirban
čių 7,000 tarnautojų.

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų

i 11 VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650

LINKI SAVO KLIENTAMS 
IR DRAUGAMS

e FKUŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

-

B

HELP «OUR HEART. FUND

HELP YįOUR HEART

JEAN VANCE ir GEORGE S0RIN1

uuietivia

Telefonas 233-6335

—Amsterdamo aerodrome po
licija sulaikė 13 metų berniukų, 
kuris iš Indijos bandė įvežti sfep- 

tvnis švarus heroino.

7159 So. MAPLEWOOD AVI 
CHICAGO. IL 4O€29

Vedėja — Aldona Dtuirut 
TtltL: 778-1544

SOPHIE BARČUS
8ADUO iElMOS VALANDOS

Se^udieniai! ir sekmaiirniaig 
nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryta 
$Mi*f WOPA - 1490 AM 

trantiiUGpmo* g musę tfvdijoe 
Msrqixtts Pirk*.

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

Apdraustas parkraustymac 

iš įvairiu atstumu- 

AkTANAS VILIMAI 
Tai 378-102 arba

Aikštės automobiliams pastatyti
ST. CASIMIR MEMORIALS, INC.

WILLIAM NELSON, JR., Sav.
• i.- ,

3914 WEST 111th STREET
Vienas blokas nuo šv. Kazimiero kapinių 

(Tiesiog ten, kur autobusai sustoja)

SflŠPiftlAS C. LACK LR SŪNŪSLinksmų Kalėdų ir laiiningų Naujųjų Metų

BUTKUS - VASAITIŠ
T<: OLympic 1-1MJ

PETRAS BIELIŪNAS
TeL: LAfayctU I-M7I

t

Dttklė ir annkai

5 —• Naujienoj Chicago, 8, TIL Tuesday, Dec ember 1 1. 1982
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AJMULANSO 
FATABMAVlMAi

TURIMI
KOPLYČIAI 

visose MUŠTO

DALYSI.

KAZĮ BRAZDilONYTi
Proęrirrtm v*33|l

Kasdien truo pirnadienio iki penk
tadienio 8:30 vaL vakaro- 

Visos Lirin* R WCEV stotim, 
bon^a 1460 AM.

St Petersburg. FU, 12:30 vaL p.p. 
ii WT1S stotie*, 1110 AM banga.

2646 W. 71st Street
Chicago, Illinois 60629 

TeieL 778-5374

(LAUKA WI£»
i4Ž4 tflsf 64th STkiisi KKfubEc 7-121J
11928 SOUTHWEST HIGHWAY, Pnto. Hilu, J1L »74-441»

— Netoli Manchester!©, sene
lių namuose gyvenanti Mrs. Rig- 
jy atšventė savo 109-ąjį gimta
dienį. Skaitoma, kad ji šiuo me
tu yra seniausia moteris Didž. 
Britanijoje.
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i mičhaEL sturoNAš

K Mirė 1977 melų spalio 20 d., sula tikę? 34 mėtų inižiauš. 

ml Velkmiš btivo mužikas, Vadovavo gerti suorginižuotem
■ orkestru:, dalyvavo lietbVių rbošiainuaie ivriginiudsc ir butu
■ plačiai pažjrtstnas. Jis iriielu horu palrtmavd didblėtrts HTga- 
Hnizacijoms ir mažėsnienis kldhams.

Velionis gimė Lietuvoje, Tauravus apskHtyJb, piiifdt)
■ tas Ksziutierinčse.

® Jis paliko nulrikhtfią ddkrą Ete6hdfc| Mhhfcfčk,
H vyr^ Thorrtas A., sūnų Leodą, marčią Jpbanną, t> andtus
■ t dsutfvlį artimųjų, draugų tei pažįdtahių.

S Vbi Miko Sturono pažįstami ir draugai prašomi velionį || 
K gražiomis mintimis prisiminti.

DOVYDAS P. GAIDAS

GERAIDAS F. DAIMID 
ĖUDEiklO KOPLYČIOS 

4WO5-07 Stt. Hertrtitage Avenue 
...TeL it Ard s t į 1741- 1742

433IF-34 Sd. California Avenue
TėjefoiUs: LAhfette 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

T

FTD

I
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Jonas Jokubonis prisimena praeitį

CICERO

Jonas Jokuhon

Reporteris

KLEMENSAS ir ELENA ČIŽAUSKAI

Gaminame geriausius lietuviškus valgius,

Atdari kasdien nuo 6:30 vai. rvto iki 8 vai. vak

KOVOS DĖL LIETUVOS

KAINA

Nauji anos, Chicago, 8, HL Tuesday, December 14, 1882

LINKSMŲ ŽIEMOS ŠVENČIŲ 
IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

PATS SKAITYK IR DAR KI
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTI “NAUJIENOS" .

Lietuvių-lenkų santykiai ir kovu pradžia 
Vardynas ir trumpa angliška santrauka

MISCELLANEOUS 
įvairūs dalykai

KAM MOKĖTI NUOMA? 
GERIAU MORG1ČIŲ.

5 ir 
ražas, 
m as.

Change the oil and ' 
filters every 3,000 to 
6,000 miles to avoid 
wasting gasolln*.

Don’t be a Bom Loser!

ENERGY 
WISE B

W»re«t 
on

— Bendrovės pradėjo gamin
ti elektroninius kompiuterius, 
kuriuos galima, kaip laikrodžius, 
nešioti ant rankos.

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga 

6247 S. Kedzie Avė.
(312) 776-8700

advokatų draugija 
V. BYIAITIS 

ir V. BRIZGYS 
Darbo valandos:

A. T V E R A S
Laikrodžiai ir brangenybie 

Pardavimas Ir Taisymas - 
2*44 W«®t C*th StTMl 
Tat REpvblk 7-1941

SI 7. (Persiuntimui pridėti $1) 
Siųsti čeki;

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avėnue, 

Chicago, 111.60632. Tai. Y A 7-5980

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.

šeštadieniais pagal susitarimą.
6606 Š. Ava. 
Chicago, J1L 60629
TeL: 778-8000

ttoirt w. 95th M 
■vatg. Park, HL 
40642, - 424-4454

■ — Nuo sausio 1- d. Lenkijoje 
bus padvigubintos traukinių ir 
autobusų bilietų kainos. Nuo šių 
metų pradžios, maisto, apšildy
mo ir kitokių būtiniausių reik
menų kainos pakilo 300%.

PARDUODAMAS
PUIKIAME STOVYJE 

SPINĖTAS (PLANINIS) 
AKROSONIC BADWIN. 
Skambinti tel.: 4714)985.

maldos Klausytojau! Pas 
gali ateiti kiekvienas kū- 
Ps. 65:2.

Mamai, tam* — Pardaviwi 
4JLM- BCTAT1 9Ok lAL.fi

— Gruodžio 24 d. bankai ir 
biržos bus uždarytos.

, , • . Notary Public f
INCOME TAX SERVICI j |

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

šymai ir kitokie blankai.

Mamai, Žam4 — Pardavimui 
B1AL 1ST ATI FOR SALI

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
ir laimingų Naujųjų Metų 

linkime visiems savo klientams 
ir draugams

■ HEALTHY FOOD 
Lithuanian Restaurant

us for 
financing

AT OUt 10W KATES

Vietoj kalėdinių atvirukų, eina šis 
sveikinimas.

Parašykite laiškutį, prisiusime 
knygelę “Mirtie, kur tavo ge
luonis?” Mūsą'adresas: Lithua
nian Ministries-; ;,P. O. -Box 321, 
Oak Lawn, Ill. 60454.

Naujienų redakcijai ir administracijai, Susivie 
nijimo Lietuvių Amerikoje nariams bei pareigū

nams, giminėms, pažįstamiems ir bičiuliams 
t

linki

GRAŽINA SANTOSKI, sav.
3236 S. Halsted St., Chicago, Ill. 60608 

Tel. 326-2724

ELEkTROS (RENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto tekils^. 
Dirbu ir užmiesčiuose, ar^t. 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

<514 S. Ta Ima n Ava.
TeL 927-3559

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

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

TeL 776-5162 
2649 West 63rd Street į

Chicago, HL 60629

DĖMESIO
62-86 METŲ AMi. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensinį 

kam s. Kreiptis: '* ••
A. LAURAITI!

U45 So. ASHLAND AVI. 
Tek 523-8775

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

, VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA ' 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
TR URMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKUIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS t

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentą. . . .

2212 W. Cermak Road Chicago, HL Tel. 847-7747

Tave 
nas”.

Maloniai kviečiame visus pa
siklausyti šiandien “Gerosios 

(Naujienos Lietuviams” 8:45 vai. 
1 vakare radijo banga 1450 AM 
per “Lietuves Aidus”.

Sekmadieni 9 vai; ryto, radijo 
banga 1490 AM, per Šophie Bar
čus išgirsite -‘Draugas, kurio jis

BUTŲ NUOMAVIMAS
> HAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

* NOTARIATAS • VERTIMAI.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gali dau^ 
padėti teisininko Prano ŠUL( 
paruošta, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, •‘Sūduvos* 
šleista knyga su legališkomi? 
ormomii. (

Knyga su formomis gauna 
na Naujienų administracijoje

sos apylinkė? praeitį, o včliau 
pradėjo rašyti savo aUiminimus: 
Visa Jckubonio šeima šimtme
čio pradžioje gyveno Rygoj. f>ats 
Jokubonis, būdamas jaunas ber
niukas, turėdavo kiekviena ru
denį važinė.i Rygon, vežti javus, 
o vėliau grįžti į Kubilius. Kelio
nė užtrukdavo visą .savaitę 
nuvažiuoti ir parvažiuoti.

Jokubon'ai turėjo valaką, že
mės Kubiliuose. Tėvas, kito ve
žimo smarkiai sutrenktas, nete
ko sveikatos. Grįžo į Kubilius 
atsigauti, bet neatsigavo ir už 
keliu motu mirė. Teko aujgi mo
tinos ir vyresnio brolio.priežiū
roje. Vienerius metus dirbo pas 
latvį ūkininką. ,

Paaugęs, išvažiavo Amerikon. 
Pavyko pereiti-Vokieti jos sieną, 
o vėliau susitarė su agentais ir 
išvažiavo Amerikon. Gyvenimas 
Amerikoje buvo sunkus, nes ne
mokėjo angliškai.

2212 West cermak road ■ Chicago, ill gogos
Peter Kaxenauska*, Pres. Tel.: 847-7747

Mon.Tue.fri.T^ur.9-1 Mt. 9-1

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 .

LAIMINGŲ BEI SĖKMINGŲ 
1983 METŲ T . 

linkiine^hiėškeriotojams - medžiotojams ir 
visiems lietuviams

Paskutiniame jūrų šaulių kuo- 
p?s “Klaipėda” valdybos posė
dyje pasidžiaugta gražiu meti
nio, šyyturio baliaus pasisekimu.

Iš gauto pelno paskirta Lie
tuvių ih Tautos Fondams po 
100 dolerių, vienai sergančiai 
šaulei BALFui ALTai, 
laikraščiams (jų tarpe ir Naujie
noms) ir radijo valandėlėms — 
po $25. Iš viso paskirstyta $430.

Anglų kalba kuopos Fie stoj 
knygos “Lietuva Sovietų okupaį 
cijoje” platinimas eina laba* 
sunkiai, nežiūrint, kad knygos* 
1 egz. pačiai kuopai kainavo po 
^10.50, o ji pardavinėjama po 
S dol. 4 kambarių medirrs. 1 auto ga 

. Geri pamatai. Mažas jmokėji- 
Šaviuinko paskola 10%.

;hton Parke.

Tau prabėga n?gu pries bO me 
<u,. o jis nori pabaigti du prade 
tus dalykus.

Prieš trejetą metų jis pradėj 
Kabinu kaimo ir vi

Jonas Jakubonis, Chicagoje 
praleidęs viiš (’.9 melų, apskai
čiavo. kad jau kita tiek jis čia 
negyvens. Be to, jis maio, kad 
dienos trumpesnės, savaites grei- rašyt

CHICAGOS LIETUVIU MEŠKERIOTOJU 
L MEDŽIOTOJŲ KLUBO VALDYBA 

IR NARIAI

Į miestelį arkliais reikėjo vež
ti javus, o parvažiuojant reikėjo 
parvežti vėlyvą šieną. Du metus įgalėjo pamiršti' 
gj’veno Gardner miestelyje, kol 
pramoko susikalbėti. Tada atva
žiavo į Chicagą. čia jam buvo 
sunku gauti nuolatinį darbą.

Jokubonis buvo linkęs prie

Mažosios Lietuvos ir Klaipė
dos-; atvadavimo (>0 metų minė
jimas bus sausio 16 d. Jį ruošia 
g:n. Daukanto ir Cicero Klaipė
dos jūrų šaulių kuopos. 11 vak 
15 inin. bus padėtas vainikas 
prie Jaunimo Centre esančio žu- 
vusiems už Lietu vos laisvę par 
minklo. Iškilmėms vadovaus inž. 
Kazys Oželis. 1 vai. popiet mi
nėjimas bus tęsiamas šaulių 
salėje. Čia vadovaus jūrų šaulių 
vadovas Edmundas Vengianskas. 
Paskaita visuomenininko Algio 
Regio ir meninė dabs. Vėliavoms 
vadovaus šaulys Gurevičius. Po. 
minėjimo bus sesių šaulių pa
ruoštos -vaišės. ' ’

S. Paulauskas

Apsigyveno Massachusetts vas- 
tijoje, Gardner miestelyje, kur 
tuo metu gvveno .didokas būrvs 
lietuvių. Be darbo negalėjo būt\ 
rJkėjo imti tokį darbą,- kokį ga
lėjo gauti, Lengviausia 'buvo 
dirbti pas ūkininką. Darbas bu
vo sunkus, bet jis sunkumo ne
bijojo. Į

Ūkininkas priėmė visus alėjų-’ 
sius keturis vyrus. ' Jis. žinojo, ’ 
kad jie nemoka .angliškai. Jis 
pradėjo: atėjusius mokyti. Jis j 
paėmė saują sniego ir pasakė, i 
kad tai “snow”, parodė į vežimų ‘ 
— “wagon’\ į karvę — “cow”. •

Ūkininkas aiškino Jokuboniui. 
Jis atrodė didžiausias ir stipriau
sias. Jis buvo lietuvis, o kiti bu-' 
vo įvairių tautybių: vienas ru-j 
sas, antras latvis, trečias lenkas. J 
Jokubonis įpemš aiškino, kaip 
angliškai vadinasi sniegas. Vie
nam aiškino-rusiškai, kitam lat
viškai, o trečiam lenkiškai.

MALDA, KURIOS DIEVAS 
IŠKLAUSO

mechanikos, ners Chicago j tada 
nebuvo jam lokio darbo.

Jokubonis yra aptvarkęs savo 
reikalus. Turėtą savo dirbtuvę 
Cook & Chick yra perLidęs žen
tui ir anūkui Pats gyvena gerai 
palies prižiūrėtame name.

Pradėjo, k:ip kievienais me
tais, rašyti savo artimiesiems 
įprastus kalėdinius sveikinimus-, 
bet priėjo išvados, kad adresų 
suradimas, jų kaitaliajimas ir 
pats rašymas užima daug laikoj 
Apska’čiavcš. kad turimas'laikas 1 
yra svarbesnis Kubilių ir jų apy
linkių senai istorijai baigti i 
įdėmesnius gyvenimo įvykius į 
alsim’nimųs įrašyti, negu atvi
rukų r:šinėj:mas, tai pąsvzikino 
visus per Naujienas, o jis pa’.s 
tęs užsimotus du darbus/ t

Pažįstami ir artimieji iš kalė
dinio sveikinimo žinos, kad j’s> 
dar gyvas, juda h’ atrenka svar
besnius dalykus. :

PASSBOOK 
SAVINGS...

HOMEOWNERS POLICY

Dengiame ir taisome visu rū
šių stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIEL A
6557 S. Tolman Avenue!

. Chicago, IL 60629 ;
434-9655 ar 737-1717




