
I
VOL. LXIX Chicago, III. — Trečiadienis, Wedhesrhy, December 15, 19X2Price 25c

SANKCIJŲ LENKAM OAR NEGALIMA ATSAU

I
f The Fir# and Greatest 

LMhuantun Dadų *n America

The Lithuaftian Daily Nevi 
FublUhčd by The LilhuanUA Ncw> Pubikhing Co^ loc.

1739 So. Halsted Street. Chicago, III. 60608
HAymarket 1-6100

Over One Mdlion Lithuanian 
In The United Statei

Dashin

DR. K. ŠIDLAUSKAS VĖL IŠRINKTAS 
ALTO PIRMININKU

Amerikos TJętuvių ’ Taryboš’: aukų, bei, inžinierių • manymu, 
valdyba gruodžio 10 d. savo būs-;pilnam rūmų atnaujinimui rei

kėtų 120.000 dol;, tai-nuspręsta 
rinkliavą dar tęsti iki gegužės 
l_d., bet jau svarbiausieji vidaus 
remontai bus atlikti prieš vasa
rio 16 d.

Dr. L. Kriaučeliūnas painfor
mavo apie sėkmingus pasitari
mus su VLIKo ir Lietuviu Bend- 
ruomenės vadovj’bėnus dėl su-4 
darymo komisijos, kuri padėtų 
lietuviams, kuriems, remiantis 
okupanto parūpinamais Rūdiji-’ 
mais, vra keliamos bvlos. I ...7 ,7 ’“.IT ’ L L . Jm i M t 1 grjzti. Brazilijos vynausvbe nu-T. Blinstrubas, dainavęs . ' . . , . . ‘ ,r - rodo, kad paskola bus grąžinta 

greičiau, negu pradžioj atrodė.
Meksikos vyriausybė taip pat 

\ žiūri į dar d ilesnę paskolą. .liep

BRAZILIJA NORI
PUSANTRO BILIJONO

3
*
1

tinėje Čikagoje turėjo savo po
sėdį, kuriame buvo pasiskirstytą 
pareigomis. Pirmininku buvo 
vienbalsiai vėl išrinktas dr. Ka
zys Šidlauskas. Vicepirmininkais 
taip pat Vienbąlsia v išrink Ii Teo
dorai Blinstrubas, Povilas Dan
gis',4 dr. ‘Leonas. Kriauceliūnas, 
Viktoras Nardžius, dr. Vladas 
Šimaitis ir idr. Jonas Valaitis. 
Iždininkai — Mykolas Pranevi- 
čuis, finansų sekretorius Petras 
Bučas,? pfblokdlų _ sekretorius 
adv.’?Aleksandras Domanskis.

Artjmiaūsiamejkitame posėdy
je, bus išrinkti komisijų pirmi- 
n ink ai ir :ALTo sekretorius. Po- 
sėdžiu! pirrriininJcavd ALTo gar
bės pirmininkas: drC Kazys Bo
belis. '

.WASHINGTON, D.C. — Bra
zilijos vyriausybė prieš tris sa
vaites gavo 1.2 bilijono doleriu 
paskolą. Prezidentas Figueiredo , 
buvo labai patenkintas, nes dalį Į 
skolos turėjo mokėti už kelių ‘ 
dienų.'Ta paskola išgelbėjo prę- 
zidenlą.

Bet dabar Braziliją snaudžia 
kitos skolos. Pirmadi:nį Brazili

ans prezidentas jau paprašė pus- 
i antro bilijono dolerių. Jis priva- 
rlo šią paskolą gauti. Jis pasako
ja, kad dalis, tegu maža, ameri- 
i kiečių prižiūrima, jau pradėjo.

ALTo; pirm. <Įt. K. Šidlauskas, 
' informuodtoiasiąĘįe paskutinio 

laikotaipio;darbus^ pranešė, kaįd 
vyko sužtrąšinėjiihas dėf Specif

irių bylų; adv. E. Armanienė 
paprašyta peržiūrėti duomenis. 

, tos įstaigos gautus iš už gelėžj-
nės uždangos. Taip pat buvo pą- 
rašytąs^raštas, siekiant lėšų pa
didinimo Pabaltijui skriamoms

lis papasakoja, kad/aiiv. N. Gr^ - 
l>aiiskaitė buvo nuvykusi stebėti, 
kaip vyksta apklausinėjimai tų 
bylų iHidijfiųkų Eiguvoje ir.pė- 
stebejo1 ij^kių nukrypimu nuo 
J A V-sė prijm los 'teismo prak- 

' tilęos/ |
Dr. J. .VįiĮaitis papasakojo 

apie pasftąįipiųs' Washingtone^ 
del Pashmtrhy^ės rūmų remon-; 
to. Jau surinkta per 89,000 dol.

VLIKo seime, pranešė apie ten- 
pasakytą sveikinimo kalbą, pa
lankiai įvertindamas seimo eigą

Iždininkas M. Pranevičius pa-3 gavo porą milijonų dolerių, bet- 
informavo, kad ALTo finansai' neužtenka. j
yra gerame stovyje. Paprašė pa-1 , . >I . - i - Nikaraguos vyriausybe krcrtvirtinti išlaidas, siekiančias 50Ji . . . ' : ;. . ., , , . ’ , . -v, ., fpesi į larptautim Monetamųdol. ar daugiau. Tokios išlaidos L , < r . . ’ ., . ,, , Fonda. Jai butmai reikia $2o nuyra daromos su visos valdybos ... “ ... v. . . .. -’• ihjonų. Be š.os paskolos, jie

ik : libankrutuoja, nemoka skolų. Pa-Kun. J. Prunskrs-p€WRfdrmavoT . . . * , . 'w , ?sinodo, kad ambasadorius vvaMi- apie savo atlikta (izdavinį Mad- . . .. r.f, , - ./. ~ ;r 'i ringtone neišvažiavo. Valdžios ’s-ndo konferencijoje. Dr. K. » t ... .. . . j; . t m . klausė jo pasiulvmus, bet jo nebelįs pritarė, kad ALTas gerai 
padarė, siųsdamas savo atstovą!
-71 k?^f®rencią; j KOVOS TARP KRIKščIO-
- v IR ORUZII

Talandis, E. rĄ^gys, inž/BEIRUTAS, Libanas 
Lazauskas; L Blinstrubienė.

(ALTo Informacija)

^.NtŲ ir druzų

4. '

— Pas
kutinėm 24 valandom 25 mylių 
atstumoje nuo Beiruto, išbsą1 

plieną ėjo kruvinos kovos tarp 
WASHINGTON, D.C. — Ma- . krikščionių ir druzų. Kovos pra- 

naguon grįžęs Nikaraguos amba-' sklėjo šautuvais. Už poros valau- 
sadorius.-.Francisco Fiallos N-a-j du jau tratėjo ir kulkosvaidžiai, į 
vario Amerikos nepasiekė, bet o į vakarą pliekė artilerija iš’
gyvena Managuoj nesuimtas, ir‘ abiejų pusių.
nesirengia bėgti. 1 Vyriausybės nariai, pals pre-

F. Fialios Navarro įtikinėja! zidentas Amin prašė padėti

SEKRETORIUS G. SHULTZ TARĖSI 
SU POPIEŽIUMI JONU PAULIUM II

JARUZELSKIS KARO STOVĮ ATŠAUKS, BET PALIKS 
SVARBESNIUS KARO STOVIO SUVARŽYMUS

ROMA, Italija. ~ Valstybės 
sekretorius George Shultz, pasi

baręs su popiežiuini Jonu Pau- 
Įliuini U, pareiškė laikraštinin
kams, kai nėra jokio pagrindo 
atšaukti ekonomines ir politines 

j sankcijas-Lenkijai. Lenkų prem- 
Į jeras gen. Jaruzelskis padarė pa- 
j reiškimus krašto gyventojams, 
jo pirmadienį parlamentui pasa- 
j kė kalbą, patariančią prieš metų 
; pabaigą panaikinti karo stovį 
a Lenkijoj, bet tuo pačiu melu pa- 
! siūlė parlamentui priiinit nei 
I tris įstatymus, kurie suvaržo pa-

* grindines žmogaus teises.
Sekretorius Shultz pasakė, kad j Fanfani ir užsienio reikalų, mi- 

• pokalbyje su'popiežiumi buvo Į nisteris Emilio Colombo infor- 
1 paliesti Lenkijos reikalai, betjmavo s kretorių apie bulgarų 
nepaminėję, kuriais klausimais; grupės įsivėlimą į pasikėsinimą 
kalbėjos.’ su popiežiumi.

Popiežius priėmė ne vien tik 
sekretorių Shultz. Kartu su sek- ri^ Colombo tvirtina, kad jis 
reloriunii, audiencijoj buvtrMr
ponis.STnrUz. sekreto- seka bulgarų-tardymo eigą,. Co*

buvo išversta Į anglų kalbd ir 
sekretorius galėjo su josios turi
niu susipažinti. Sekretoriui bu
vo žinomi ir tie įstatymai, ku
riuos lenkų parlamentas turės 
priimti dar pr’eš atšaukiant ka
ro s lovį..

Vatikanas taip pat neskelbia 
popiežiaus pokalbio su s kr. G. 
Shultz, bet aukštas Vatikano 
pareigūnas pasakė, kad popiežius 
nėra priešingas sekretoriaus pa
reiškimams, pad.irytiems italų 
ir užsienio laikraštininkams.

Italijos prezidentas Sandro 
Pertini. premjeras Amintore

[prieš popiežiaus gyvybę praeitų 
metų gegužės mėnesį. Ministe-

pats ir vyriausybė labai atidžiai

rians- žmona. Josios galva buvo lornbo pareiškė, kad italų vv-
' pridengta didele juoda skepetą; riausyliė rengiasi klausimą kelti 

te — mantilia.. Matyti, kad po- sšiaurė Atlanto Sąjungos vals- 
kalbio metu popiežius padbvta 
nojo sekretoriui knygą.

Sekretorius buvo- ,susipaž;rtęs priemonėmis komunistai ope- 
su praeitą ^ekrnadienį gen. Janu- ruoja. 
zelskio pasakyta kalba per ra- 

į dijo ir lęleyizijos stotis Lenkijoj. 
Kada atvyko į’Vatikaną, tai ten 

) turėjo -progos .susipažinti su
KARO STOVIS BUS PANAIKINTAS. premjerų Jaruzelskio kalba Len- 

BET LENKIJOJ VEIKS KARO TEISMAI;
VALDŽIA CENZŪRUOS LAIKRAŠČIUS. DRAUS STREIKUS,

GALIOS VISI DARBU VESTI PATVARKYMAI
VARŠUVA. Lenkija. — Gene-

Dr. Kazys Bobelis su žmpna ir vaikais buvo atvažiavęs 
į Chicagą, pravedė Amerikos Lieluvių’Tarybos ir VLIKo 

posėdžius lir dalyvavo’Dariaus-Girėno salėje * - 
jam suruoštame pagerbime.

vyriausybės narius ir sandmis-j ginklus, bet tie prašymai nieko' rolas Jaruzelskis pranešė parla-
tus, kad iki šio meto vesta poli<nepadėjo, 
tika niekur nenuves. Tikėtis?
maisto ir didesnės paskolos iš 
Sovietų Sąjungos nėra jokios 
prasmės! Sovietų valdžia gali at
siųsti senų savo ginklų, bet nėra 
jokios vilties gauti iš rusų pa
skolą. Bušai patys dolerius gau
do. niekam jų neskolina.

šiom's dienomis Nikaragvai 
reikalinga $25 milijonų paskola. 
Jeigu šios paskolos negaus, ne
galės mokėti savo tarnautojams 
algų. Pinigų negaus pasienius 
saugoajntieji kariai. Karių šei
mos laukia paramos, algos.

Ambasadorius Fiallos Navarro 
įtikino dalj sandinistų vadų, bet 
kiti yra užsispyrę tęsti kovas, 

Oras ne toks šaltas, gali lyti, nors žino, kad ūSiaimės.

‘ KALENDORfiLIS < .

Gruodžio 15: Kristina, Vikto
ras, Vingilė, šildė, Kiškis, Mud- 
rė, Gaudėnis, žvaigždutė.

Saulė teka 7:12, leidžiasi 4:21.

lybių pasitarimų metu. Visiems 
reikia tiksliai žinoti, kokiomis

j mentui. kad dar pries metų pa
baiga bus atšauktas karo stovis, 
bet bus palikti karo teisinai ir 
karo stovio metu veikc suvaržy
mai. Jeigu darbininkai ir vėl 
pradės streikus, tai streikuojan
tieji bus baudžiami. Lenkų par
lamentas panaikins uždraudimų 
keliauti iš vienos Lenkijos vie
tos i kita. Panaikins kontrolę 
pasikalbėjimų telefonais ir ne
kontroliuos lenkų rašomų laiškų. 
Bet kiti karo stovio suvaržymai 
pasiliks.

LIETUVOS ATSTOVO, DR. S. A. BALKIO, 
*1 ' SVEIKINIMAS ŠVENČIŲ PROGA

Lietuvos Pasiuntinybės ir savo vardu nuoširdžiai sveikinu 
vigus JAV lietuvius šv. Kalėdų ir Naujųjų 1983 Metų proga.

Labai dėkoju spaudai, veiksniams, organizacijoms ir vi- 
siems geros valios lietuviams už ryžtingą veiklą Lietuvos labui 
ir u^ gražią atodairą Lietuvos Pasiuntinybei dosniomis aukomis 
paremiant jos rūmus pagerinimą.

Linkiu, kad Naujieji Metai būtų visiems sėkmingi ir skaid- 
resnėm prošvaistėm nušviestų Lietuvos laisvės bylą.

Dr. Stasys A. Bačkis
Lietuvos atstovas

Užsienio reikalų minister's E. 
; Salem labai susirūpinės prasidė
jusiomis kovomis. Druzai ir 
krikščionys visai negalvoja apie 
Izraelio ir Sirijos kariu atšauki
mą iš krašto. Jiems taip pat ne- 

i svarbu Amerikos ir prancūzų 
karo jėgos. Jie visai nesirūpina, 
kad metų pabaigoje JAV mari
nai taip pat turi išvažiuoti. Jei
gu šie mūšiai nebus sustabdyti, 
tai už poros savaičių visas Liba
nas ir vėl bus paskendęs į taqui-
saves kruvinas kovas. -—• paša-’ Kaip jau minėta, pasiliks karo 
koja užs. reikalų ministers. < teismai, cenzūra ir slaptu lapelių

T_ _ 1.7, spausdinimas bei platinimas bus
knksč-ionys reikalauja nugink- baudžiama5 Xiekas ne(urės tei. 

luoli druzus. o šfe savo ginklų sčs ardv|i vieSosios tvarkos 
niekam neatiduos. > deraonstracijų Lcnkų

riausybė nepaleis naujai suorga
nizuotos policijos maištininkams 
malšinti. Ji veiks, kaip veikė 
paskutiniu metu.

Jau sekmadienį Jaruzelskis 
pareiškė, kad staigiai neįmano 
ma grįžti prie normalaus gyve
nimo.

Įstatymus turės priimti 
šią savaitę

Gen. Jaruzelskiui pabaigus 
skaityti parlamentui savo pagei
davimus, visiems buvo aišku, 
kad ilgų debatų parlamente ne
bus. Parlamento vadai galės pa
sisakyti svarbesniais klausimais, 
bet jie negalės sakyti ilgų kalbų.

Vidaus reikalų ministers J.

jautrius.prietaisus nuperka ir iš
siveža į Rusijos gilumą.

JAV krašto apsaugos sekrefįo- 
l rban pareiškė, kad visi projek- riaus pavaduotojas Fred G. ik? 
tai turės būti priimti šią savai- pasiuntė Austrijos vyriausybei 
te. jei nori, kad karo stovis būtų 
atšauktas dar prieš 
baigą.

Susidaro įspūdis, 
zelskis bijo krašto 
Lenkus jis gali valdyti tiktai ka
ro stovio pagalba. Jeigu jis ne
galės išvesti karo policijos de
monstracijoms vaikvti, tai jjs 
nori pasilikti naujai suorgani
zuotą policiją.

Jaruzelskio kalba parlamen 
fui paliko labai sunkų įspūdį. 
Va 1 d ži a ėm ės i pa 1 en g vi n a učių 
žingsnių vien lik tam, kad galė
tų gauti paskolą finansams ap
tvarkyti. Lenkija prisipirko dau
gybę mašinų, bot lenkai neišmo
ko tų mašinų valdyti. Dabar už 
tas mašinas privalo mokėti do
leriais, o pmigų nėra.

metų pa-

kad Ja nu
gyventoji].

laišką, priimdamas, kad r^e- 
skriaustų Amerikos ir neduotų 
rusams j rankas jautrių techno
loginių įrankių, kurie gali būti 
pavarto tupdės .Ameriką ir lais
vąjį pasfulį. Ike primena aust
rams, jog*laį,yiįą antras primi
nimas. Jeigu Austrijos pirkliai 
nesusivaldys, lai JAV bus pri
verstos imtis apsaugos priemo
nių prieš austrus.

Šiaurės Atlanto Sąjungos vals
tybėms svarbu nustatyti, kuriais 
sumetimais Sovietai galėjo pri
sidėti prie pasikėsinimo nužu
dyti popiežių Joną Paulių JI. 
Matyti, kad Sovietų valdžia žino 
popiežiaus įtaką Lenkijoj, todėl 
ir dalyvavo pasikėsinime prieš 
popiežių. Gali būti ir kitų mo
tyvų, bet šitas a f rodė logiš- 
kiausias.

Sekretorius Shultz priklauso 
episkopam tikybinei grupei, o 
jo žmona Elena yra Romos ka
talikė, bet popiežius priėmė 
juodu abu. Be lo, italai turėjo 
progos, pasveikinti sekretorių, 
nes pirmadienį j‘s sulaukė 62 
metų amžiaus.

SekretoruuL- _Shullz praleido 
pusvalandį ir su Egipto prezi
dentu Hosni Mubaraku, kurfe 
pirmadienį buvo Romoje.

AUSTRAI PARDAVINĖJA 
PASLAPTIS RUSAMS

BONA, V. Vokietija. — Aust
rija nepriklauso šiaurės Atlanto 
Sąjunagi ir nėra sudariusi jo
kios karo sąjungos su Vakarais, 
liet ji priklauso Vakarų pasau
liui, turi vakariarių finansinę 
sistemą ir pasitiki Vakarais.

Tuo tarpu Austrijos biznie
riai perka Amerikoje gamintus 
{vairius jautrius elektroninius 
prietaisus ir pardavinėja juos 
kaimyninėms* Austrijos valsty
bėms. Amerikiečiai žino, kad 
Sovietų agentai tuojau tuos

J

George Sbulti

Sekr. George Shultz, grįždamas iš Romos, sustos 
Madride ir aptars galimybes padidinti prekybą 

su Ispanija, nes dabartinius metu vaisiai 
iš Artimųjų Rytų neateina.



Dėsto šio skyriaus redaktoriai
*r

A š U MP A N

Ganė* jautis pabalyje,
Ten, kur varlės šokinėjo,
Ji išvydusi žalioji, 
Jam didybės pavydėjo.

Iš pavydo sudrebėjo,
Ėrąę taip kurkęnt’.Vąrliukė:

T—^Į^jn tąs-įąųt^Ttpkis didis.
M į va tokįa tiiažiĮ&ė?

jęią. lygybę turi bifti, 
Aš išpūru £ąiU save, ;
Jo didybei 'tad priįygsiu,-— -
Taip varliu ke s ilpląnavrh '

BEPROČIŲ TARPĘ

Nervų ligų sanatorijoje vie- ‘ 
rus pacientas, kuris įsivaizduo
ją esąs stulpas, skundžiasi jį ap
lankyti atvykutai žmonai:

— Vakar čia atkėlę vięną to
kį naują pamišėlį, kuris man 
tięk paveikė nervus, kąd ža
du kurią dieną jį pamokyti, ką4 
žinotų!

— Ką jis padarė?
— ’ Jis įsivaizduoja esąs šųpj

♦ ♦ ♦

GILIAI ATSIPRAŠĖ

St.Petęrsbųrg Bęąęh pąplūdi- 
myj£ besima y dycįaipa per toli 
nubri^ųsį pppįutė skęsti ir 
pagalbos šaukti.

Vienas drąsesnis tautietis pri- 
brįdęs poniutę gyvą išvilko į 
krantą. Ji paprašė išgelbėtojo 

į vardo, pavardės ir adreso., ir grį- 
r Žūsi namo Hebe savo vyrui nu-.' 
įvažiuoti ir jos vardu išgelbėto-.

j ui karštai- pądėkatį? Vyras, tafli- 
ko kaip' įsakau. \ : / - y >Į *

— Buvai p^r. jį?. -paklausė 
:mona vyrui .'grįžus^ * --
— Buvau; '
— Na„ ir J|įa jiš-ątsakėT -

—- Jis manęs .baisiai , atsipra-\ 
ė .

I

b£hė ptętisikiek 'galėja 
Pūtės, kraipė^ ir stenėjo, 
Kojas tiesę.-galvą rietė, 
Kad net kaulai jos braškėjo.

Valandžiukę pastenėjus, '■ 
Is puikybės pasišiaušė, 
' J-Ar tam jaučiui jau prilygstu?
Jj kitų varlių paklausė.

Jį>s' s?su tės p r i >i merkė, 
Atidžiai jon pažiūrėjo, 
^mainos toje durnelėj 
josios veik nepastebėjo.

Ją įspėjamos jai tarė:
— Kam tau reikia tos didybės?
Kam negalimo reik siekti?
Tą darai juk iš kvailystės. —

Nepaklausė įspėjimo. 
Vien didumą savo gynė. 
Tol ji pūtės ir stenėjo, 
Kol jos kailis persiskyrė.

Ir. daugybė tuščiagalvių, 
Girt save, kurie temoka. 
Savo įgimties menkystę, 
Pamatyti jie nemoka.

Nieko gero nenuveikę, 
Kelia jie save aukščiausia. 
Aukšto tikslo nepasiekę, 
Nusileidžia ko žemiausia.

Tik darbais pasižymėkie, 
Jie tave ims augštint, girti.
O besi pučiant be laiko.
Gali kailis persiskirti.

6Perkūnas

Mokytoja aiškia^ kad pavo- 
jinga yrą pačiuoti šuniukus. Jai 
beaiškinant, atsistoja viena mer
gaitė ir sako:

k Taip, tikrai..: Mano bobutė 
pabučiavo mūsų šuniuką ir tas 
neužilgo pądyėse...’ /

Viena 
tai;

KAIMINKV T^ĘPĘ
kūmutė pasakoja kr

nosu linkusi ieškoti{ 
kituose žmonėse irblogybių

apie Kaupienę negalėčiau paša-i 
kyti blogo žodžio, bet tas Kaur i

NEPATIKO ROLĖ
Žymu- anglų aktorius James' 

Garrick buvo raginamas kandi
datuoti į parlamentą.

— Ne, mieli bičiuliai, —atsa
kė aktorius. — Aš geriau vai- 
dįnsįu didelio žmogaus rolę sce
noje negu kvailio parlamente.

v * ♦

KAS YRA LAIKAS

r — Tai jau trečias klausimas, 
kurią tamsta.'negajėgi atsakyti, 
— pastebi profesorius egzami
nuojamam studentui.

— Ponas profesoriau, duokite 
*man laiko pagalvoti!

galbūt, bet ser-

yalandos.

MIESTO VALDYBOJE

SKAUDŪS PATYRIMAI

Manchester, Augti ja. — Leslie 
Į Daily, Priknofb yięauolynę dar

— Neturiu nemuosę smulkių 
pinigų. Ateik rytoj ir ką nors

VIENUOLIS, KRISDAMAS IŠ 
‘ MEDŽIO, MIRTINAI SUŽEIDĖ

Pfe aataofcai ginčijasi dėl 
riĮįįįg>ų. kurnės, prieina seržan-

; tas, kuomet brolis Christopher, 
į vienuolis, krisdamas iš obels, 

užgriuvo ant jo ir nulauže^jafn

‘ -5-Ko nesutariate? — klausia 
seržantas.

— P°ns seržante, jis 
Į tvirtina, kad žmogus išsivystė iš 
fbeždžionės!

Pagalvojęs, pagalvojęs seržan
tas ir atsakė: —

— Eiliniai, 
žantai jokiu būdu!

» *

— Mielasis, bet aš juk to ne
laukiau.^

♦ * *

NE TAP JAU BLOGAI 
Įįrt Wi _ jp~iiT BJ ■ Wl: _ -- -- 'W«,W. »

Keliauto jas skuriS^si sto
ties pareigūnui: ——■■■

— Blogai, pasivėlinau į trau
kinį dvjpm minutėm.

ste-|
| kalti, Tėyę- /

— Labai mielai duodu tamstai Į v ~ •. *

— Maiki, pasaųįįs eina vel
niop! /-

x— Ne pasaulis, bet žmonės

čių<egzaminu

rie-— Tamsta išnarinai kojcs 
ą. Kada, tas atsitiko?
— Prieš dvejetą savaičių.
— Ir tiek laiko iškentėjai ?Ko;

pa

lik

r NEPAPRASTAS NUOTYKIS
Jonas sutikęs Baltramiejų tei- 

Liaujasi:
— Kaip sekasi, Baltramiejau? 

Girdėjau, jog persikėlėte .į natr 
i ją butą?

— Taip, ištikro.,
— O kaip.patinką naujos 

talpos?
— Gražios u patogios.

. vienas trūkumas: gatvė izoliuo
ja ir tamsį. Vakarais pp mano. 

. dingai s su sirenka įsimylėjusios 
1 porelės. Juokauja, flirtuoja ’J 

bučiuojasi. Iš\-estas iš kantry
bės. vakar išpyliau ant jų tris 
kibime vandens. Ir įsivaizduok 
sau po keletos minučių mano 
žmona grįžo į namus ^sušlapusi 
ki paskutinio siūlelio!

Per laiką. logiką kaip deg
tinė. netenka savo teigiamo po
veikio. * ;

l^tvermįngas vyras

Pas gydytoją ateina pacien
tas ir skundžir.si, jog jam skau
da koją. * ,

i? teroro. kuris visur plinta. Se- 
;ąiąh. tokių d^yfaį 'g^uy0’ 
: ir—Seniau bebuvo tįęk daug 
žmonitį tai ir nus&ąįtimų buvo 

1 mažiau.
t-- Aš turiu galvoje politinius 

Į nusikaltimus, Maiki. Aš manau, 
kad daugiau £ųsik^jęąų įvykdo 

Į aedakepėliai, tokie, kaip 
i pasikėsintą nušauti pje^įdentą,

bus atiduoti i atsilikusių moki
nių internatą Skaudvilėj e”.

— Ąr aš tąy% Maiki, nesakiau, 
kad pasaulis eina velniop!

— Ne pasaulis einą velniop, 
bet Markso ir Lenino “moks
las” Sovietų Sąjungą; nuvedė į

— O ne, mieloji poniutė, — 
atsako elgeta.^Aš jau perdaug 
nuostolių turėjau, suteikdamas

i}ė§ s^vp ligos Antanas vigai ap
kurto. - - ‘ - ’ * ''

— Vargšas! Dėl to jis gali ne
tekti darbo.

— Visai ne. Jis tapo perkeltas 
j skundų išklausymo biurą.

- - • ■ - ' ’ W * .< - ~

MŪSŲ PROTĖVIAMS TOKIU 
: VAISTŲ NEREIKĖJO ’

- Sljp metų rinkoje yra daugy
bė visokių vaistų nuo nervų, 
įtempimo, nemigos, neramumu, 
kaip, ąntąi: BąrįįtoĮ, Bąrbitura- 
tę, Elurate, ir kan. Tie vaistai 
vadinam; S.econol ir pan.
. 'Tapiau mūsų protėviai apsiei- 

čavo ir be tokių vaistų. Jie nu- 
. ramindavo save dainomis, o nuo 
’ lą.i^įs; darbas garantuodavo 
jiems “saldų miegelj”. * 
*' ' *: •!'-'V

• Vienas ‘ ‘ botanikas . paklausė 
prancūzų dailininką OdiloH Re- 

i 4en (l$40.19Į6): gė-

; GERI BUVO LAIKAI

. į- Tėveli, ar baltieji žmonės 
Viduranmų .vergijos laikus. Už- j yiį už indėnus? ’

-r-YĮataij vąiket kai indėnai 
F tvarkė Ameriką, jie nemokėjo 
jokių mokesčių, neturėjo skolų 
ir už’ juos dirbę jų moterys. Bal 
tieji' vyrai tokios laimės, deja, 
neturi. •> ’ ’. \

# Moderniąją, slaptąją polici
ją yrą^sųgąlyojęs Prūsijos kara
lius Fridrįkąs Didysis.

* * M

ŽMONA PRIVERTĖ

Teisėjas: — Tamsia, kaltina- 
mas; net’tiris kartus buvai įsi
laužęs r tą pačią krautuvę. Ąr 
ter tiesa?

-T* " ' -
Kaltinamasis: — Visiška tie

sa, pone teisėjau. Pirmą kartą 
aš pavogiau motęri^ą suknelę, 
o paskui, ne: dų kartus maųo 
žmona vertė ją pakeisti.

♦' * »

TAIP PARAŠYTA
Teisėjas: — Kaltinamasis, ko

dėl atradęs tokį brangu žiedą, 
nenunešei jį ir neatidavei poli
cijos biurui?

Kaltinamasis- —Bet ponas tei
sėjau, tame žiede aiškiai įngra- 
viruoti žodžiai: “.Amžinai

tat socialistai nepritarę ir 
pritars Maskvos poetikai.

— Bet kai Brežnevas mirė, 
tai kone viso pasaulio valdžios į’ 
laidotuves pasiuntė savo atsto
vus.

LUVCi bdvū d.WLU.j

, „ Vadinasi, politinė bičiulys-
buvoj tė su savo priešu, kurio visi į)i-

jo, egzistuoja.
— Taip, Tėve.
— Nesuprantu, Maiki. Man at

rodo, kad šuo yra kur nors pa- !
i kastas... |

; — Tu turi pą^^do taip ma-- 
Jnyti, Tėve, feet ^įti ir ki- P 
Įtaip. Reikią: atsįą^t, kad tero-ž

} Italiją seniai vedą kavą su poli- drieju maslionkų išsigerti...
į Įiniąis teroristaįs ir sų Mafija — ' —. Ęasiniątymo.’ Lik svei- 
olėšiku. sukčiu orsanizaciia. kas, tik nepasigerk nuo “mas-

lionku”! ::

|feopie?ių, tųiėjo feū|i įyepilno 
* proto valkatoj kufftiQs lengvai
; už pinigus pasiunčia ką nors nu 
žudyti...

— Užteks mums ginčytis dėl 
politikos, Tėve.“'" " ~

— Tiesą sakai, Maiki. Tu eik 
’ cistai veikia organizuotai, pvz., namo, o aš dar užbėgsiu pas An-

plėšikų, sukčių organizacija.
— O sakyk, kdkįąis'-motyvais 

buvo pasikėsinta susprogdinti 
:Jurgio Washingtono paminklą 
sostinėje?

- aftksčįau. .f —Čia" galėjo būti politinis a ten
• —Matote^ poųas kaipf J
tik kasr man suskauda, tai 
manų žmona tuojau ima šauk'į 
ti- jog turiu sustoti gėręs d eg-j 
line. , /v ' -^v- į » -J

r ta tas prieš Amerikos demok rati- 
Į ją, kurios nekęnęįa komunisti. 
J niai radikalai. Tačiau *nępaea- 
| vęs yąges”, neturi įrędymų.
Į Viena yra žinomA kad komuni- 

štai negali pakęsti laisvo žmo
gaus teisių laisvai galvoti.'“ Jei- 
■ gu mask vinis komunizmas res
pektuotų sąžinės laisvę^ tai KO- 

? munizmas išgaruotų kaip kam-, 
paras, * (

. — Paaiškink man; Maiki, ko- 
tų- 'kija- tokią žm<>ną berėkiąs ligas gydą/tose psichiątri 1 
-&? ' / nėse Ugoninėse.Seyietų Sąjuir

M x ,.gojel- I
— Psiciątrmė, ligoninė yrą t?, l 

■kur gydo p volo, ligom sergančius ■ 
. žmones. Sovietijoj dare atvįrkšr 

iąi: ąyeikus zmgpes bando pa-

s * t-

GERIAUSIA ŽMONA

žmoną pętskii ų. Žmona jau šeši, 
mėnesiai visiškai su manim ne., 
sikalba. 'I-“ •

— Imkis, proto. žmogau! Kur;

PAAIŠKINO
— Dėde, pasakyk, kodėl mūst 

žemė, tūri moterišką vardą’.
— Turbūt dėlto, "kad s’ 

nustatyti tikrą jos amžių.,
sunku""

UŽ GELEŽINES U.ŽDĄNGOS

ta

♦ *

< TĖVO PATARIMAS’r • . V » r’ f

— Sūnau,mesk mokinęsis oku
listo profesijos. -Pasirink dantis
to karjerų.

t — Kodėl, tėveli?
{. -- žopanės turi tik dvi akis, o 

dantų net 3Į
Du

^togO
vyrai dirba ppe tąisymc 
Vilniuje. Staiga vienas 

’. netenka lygsvaros, nukrinta ąnt 
daiytj ligoniai -kad jie “ątsi-. jr . *

f verstų” ir garbinta pasaulv žiaa- į , ^kas P^uktl &' 
riausil rusiško komunizmo žn-1 9 ~ n^^nką.

tvarką. “ 'Pirmiausia pesiro^.. milicinin.,
-Tai kokia ' & to nauda pa.-j P^le^a įrie gulinčio ir

— Pirmiausia Dievo, o paskui

fe,

i

Visada mano drobėje’ žydi
> -' ■ U" * ^*' -*.*

Vilką’ kojos peni ’

Lordas-Du.nsa.uy

■m

at-

Adresai

S AWiMZING!
SjSe VCAT A

Ose gf dcsj =**0 Ąj
ajrreRM»vi< v
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— Chicago, Iii.
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MEŠCUfcV 

CAM 8E Free

IMCHBy OF 
Seifo steEiJ 
" -r..--*.™-wi. .   ‘

W1TE LINE

jjirr if you

0°

nes juo kratosi^ Maiki? | — Tas įnogus jau nebegyvas
— čia yra didelė komunizmo į Tuob ta įpu “negyvėlis^ 

silpnybė. Sovietų Sąjungoje yra veria akis ir tyliąi sušnabždą 
tūkstančiai kalėjinaų, politinių *' — Netiesa!
^ąįinįų kankinte urvų, psicho^ j | tai ‘įo dpųųgas 
Bajinhj ligo^iųkį Visa Snyįetų liepia: 
imperija ąpsbtytaL — Nutilk,
čiais“ ir šnipaisJPmižioš ■< aukš gali prieštarauti 

ter^(^uoįu kui?
yąįkjfik į teluyčif ;

NAUJIENOS APLANKYS KASDIENA...
Visuomenei ir paskiram asmeqiuj -Naujienos 

dabar yra reikalingesnės, kaip bet kada...
Todėl Kalėdų ar Naujų 5!etų proga Naujienų 

L ptrouuuterata jją ideali ir prasminga dntana tė- 
vaąu, yąiKams, giminėms, draugams, kaimynams, 

aupcm^, seneliams- ir kiliems.
Naujienos padės Jums išlaifejlį giminės feičįufeų artum 

nezaurrei nuotolių, ir bus išlikimu r^nmku visai iąeįvijaŲ kovo- 
j ančiai už savo krašto laisvę.

prašome naudotis patogia užsakymo forma
miličinin- SVui^Jcbicgoje kaip

• Mųėshpę -dp.vADą rųctąius |^-00). Kitose vietose —
piuei metų — $32.0(1. ! oET ' *<

iVĄĮHMd. PĄV^Rhp
; NH. JR GATVĖ ... .......

MUITAS _____

kuris prievarta “auklėjarfefts” pa * 
?al <ovietinį rr.txieli? štai ką ra ’ 
šo “L. K. B.” Krtrrika: ,!,raura- j 
gės vidurinėje jnokykloje rnė- 
k^-loja Eidtkyię Įiępė . pakelt i 
rankas tierns tręęios klasps. mo- 
kūnains, kurie tiki Dievį, to 
įe^ė .
kaw ę’bjįkąftč^J Uaų^zla_ 
mi ^ilųiin?u.Pu tjumpos pertr.vu 
kęl.fs, Uepė vėl pakelti ranka.1 
tikintiesiems v^ajnę. Kai ir 
vėl pakilo ratikų nŠiškas, moky 
loja pareiškė, pg visi tikiuty-

t-T-

’ CQDE J



(Tęsinys)

įjotnuvos Žemes ūkio akademija

r

ėjusios seniai tai padaryti. JAV ZZ 
nori, Kad patys Nikaraguos gy- ... 
ventojai pakeistų dabartinę savo ... 
politiką ir nesikištų j kitų vai s- 1 
tybių vidaus reikalus.

. 1
— Izraelio užsienio reikali 

ministers Samir 12 dienų >k-en 
da į Argentiną. Jis rengusi iar 
lis prekybos reikalais.

Po 50 doL '

alubinskas, Chicago, 1L{ So- 
ir Juozas Griaužiniai, Chi- 
IL; Gediminas Biskis Cla- 

den Hills, 1L; Paul Gaučys, 
sdale, IL; Jonas ir Konslan 

i Strazdai. Sirtiny Hills, FL; 
tockaitis, Lansing, Ml; dr. ir 
ria Kriaučiūnai, Putnam, CT; 
"ė pavardės n skelbti,; Det- 

; K, Rešanskas Chicago, 
ag Inas Morkūnas, R och-

Tago, H.; Augustinas Lai^s?"
)., ML Gave, IL; R. G. Ja-

, Mainelytė,
fL; Bronė

Si Peters- 
Masalaitis,

PA; kun^ E. . Statkus, 
d RapiHs/MI^Daaiel Bud-
h, SacranHxątpj CA; Hypa- 

Yčaitė-PetkuĄ ^aii Juan pa
rašo, CA; Joseph Stankus, 
hester,. NYy Helen V. Kulbėj 
aklyn. NY; Lisa M Terder, 
seingten, D.C.; Marija ir Jo- 

S-monis Santa Barbara, 
( A; Ponai Krasauskai; Št. :‘Pe- 
krsburg, FL; JRę^ina V. Tau
pys, Putnam, CT; Valerijonas 
\ Ūkus. Rochester, N^’; M. S. Sa- 
matienė, Washin^tcUi, D-C.; M. 
/Cireikienė, Baltimore, MIY; P. 
Damijonailė, Ormond Beach, 
i C; ?.I. V. Petkūnai, N. Plymp- 
Lm. S. Australia; Jonas šepetys, 
Ikdroit, MI; A. Gureckas, Oxon 
IL’]. MD; William Unakis, Mor
ton, IL; Sofija ir Vytenis Stat- 
l:ai, North Riverside, IL; Stepas 
Mackevičius, Jamaica, NY; An
na Lcnortas, Glenn, MI; Cecelia 
Gibson, Detroit, MI; Aurelija 
Balašaitienė, Cleveland Heights, 
OH; John A. Valantiejus, M.D., 
Harbert, MI; Albertas ir Angela 
Juškai, Baltimore, MD; Antanas 
Gailiušiš, Philadelphia, PA.

' r.. , j;

40 doL ■’
4 * -

Jonas Janulaitis, Glenn. Ml.
30 doL ' ' •

Genė Ašmalienė, St.. Peters
burg Beach, FL.

Lietuvos Pasiuntinybės Rūmų remontui 
aukojusių pavienių asmenų sąrašas

Po 25 doL

i Msgr. Vytautas Balčiūnas, 
Thompson, ,€T; Juozas Audėnas, 
So. Ozone Park, NY; 'Thomas *- ? (J J V ’■
Venclova, New; Haven, CT; An
tanas Pleikys, Chicago, IL'. Arū
nas Zaiskaę, Cicero, IE; Bronys 
Raila, Los Angeles, C.V; J. Ste
ponaitis, Allioi, MA; Petras Ku- 
dukis, Cleveland, OH; Agdta 
šuopienė, Chicago, IL; V. Nar
kevičius, Downers Grove, IL; 
Irėna šalčius, Chicago, II;; An
tanas ir Vanda Gruzdžiai, St. 
Petersburg, FL; Angelė E. Kar- 
n&sj ŠtiT*etersburg, FL; Kazys 
>r Stasė Urbšaitis, St. Peters
burg, FL;" Aleksandra Balčiūnas, 
Santa Monica, ' CA; Justinas 
Prerbys, Dstroit, MI; ’Adomas 
Viliusis, Chicago, JL; V.iPrižgin- 
tąs, Los Angeles, <ČA; J. Daval- 
ga, Gulfport, FL; Salomėja ir 
Petras Smaižiai, Hot Springs 
Nat. Park, AR’, Laima M. Repei- 
k'a, Lombard, 1L; Mrs. S. Matu
levičius’,* St. ^Petersburg/ FL; 
Konstancija Stuopis, M.D., Chi
cago, IL; Mr. & Mts.-V. R. Kaz
lauskas, . Chidago, IL; Gražina 
Kenter, Danburv, CT; Stasys ir 
Sofija Vaškiai, Stasys Baltušis,

t Uždavinys, Plymouth, MI; AVil- 
|liam J. Noreika, Brooklyn, NY; į 
Jonas Virbalis, Cleveland" Hgls., Į 
OH; Marcel Lėtkus, Cleveland 
Heights, OH; H šiene Shields, 
New York, NY; Juzė AųgaUytė. 
Philadelphia, PA.

i 
Po 20 dol.

Leonardas Gogelis, Chicago, 
IL; Vladislava Jonkus, Philadel
phia, PA: Mečys Valiukėnas, 
Chicago, IL; Marija Graužinytė, 
Chicago, IL; Jonas Naujokaitisį

■Mįetuviškame visuomeniniame paikinti Nikaraguą, tai būtų gi- 
gyvenime. Gyveno atsiskyręs ir 
vienišas.

Atsisveikinimas su alą. A. Nor
gėla buvo Gross Funeral Home. 
Gruodžio 10 dieną, po gedulingų 
Mišių šv. Jono bažnyčioje, ku-

1 rhfe atnašavo kun. PHras Palla- 
bT .palaidotas Cr;s|view 'Memo-

' rial Park, Lietuvių kapinių sek
cijoje.

Salomėja šmaėžienė

CASTRO JAUDINASI 
DĖL NIKARAGUOS

HAVANA, Kuba. — Diktato
rius Fidel ('.astro šeštadienį pa-

■sakė ka'hą 100,090 kubiečių. Jis 
Įminėjo 1954i metais Kuboje pa- 
1 daryto perversmo metines.

F. Castro labai nepatenkintas 
ganizacijas į šį sąrašą neįtraukti. įvykiais Nikaraguoj. Jam nepa- 
Papildomas, organizacijų sąra- tiko Amerikos ambasadoriaus 
šas bus paskelbtas atskirai. ; įtikinėjimas sandinislų vadovy- 

Už aukas nuoširdžiai dėkoja Į bės, kad reikia keisti Nikara- 
Lietuvos Pasiunt’nybės Rūmų guos užsienio politiką. Jis tvir-

Restauravimo Komitetas ir
Lietuvos Pasiuntinybė* 

Washington, D.C.

Lapkričio pabaigoje tuk s- < 
(ančiai Neapolio gyventojų da- : 
lyvavo rpirusio Achilo Lauro lai- * 
dotuvėse. Populiarusis Lauro pa- < 
sižymčjo savo labdaros darbais. ’ 
Neapolyje jis buvo vadinamas a 
•‘Komendantu”. Turtingas laivų) 
savininkas, per ilgą h’5 melų gy-jį 
venrmą turėjo daug pareigų: bu-’ 
vo miesto burmistru, laikraščio* 
leidėju ir akelių partijų parla-J 
mento atstovu. 1 J

- ' v?? y v V11M.U a i uuj

Dorchester, MA; Angelė Juod- CIeveland> 0H; Aleksandra Ka 
viršis, Chicago, IL; Edvardas [ valiūnas> Chicago, IL; " ‘ 
Varekojis. St. Petersburg Beach, 
FL; II. Kėni sklis, Lagūną Ni- 
quej, CA; Agota šuopienė,1 Chi
cago, IL; M. A. Vaišniai, Doyles
town, PA; J. E. Baliai, Silver 
Springs, MD; VI. Petukauskas, 
Cleveland, OH; Ę- Žhirys, Weth
ersfield, CT; K. Čepulis, Muske
gon, Ml;. A. J. Varpas,. Miami, 
FL; P. šilas, Miami Beach, FL; 
Elz. ir Ignas Simonaičiai,. Hart
ford, CT; J. Sonda< Dorchester, 
MA; Mr. & Mrs. Revukas, Cran
ford, NJ; Viktoras Lesniauskas, 
Palatine, IL; Rimantas Genčius, 

/Atlantą, GAį Edward -JJeugaud, 
San Frąncįšcb^CAįA. Kukučio- < 
nis, Tinley Park, IL; M.: Damb-į Hartford. CT 
‘rąuskas, Prescott,-. AZ-; Ei Aūd-i 
riūnąs, Wynecote, PA; - Stasys I 
Virpša, -Chicago,. IL; Genevieve 

j Gobis, Amsterdam, NY; Anna

Regina 
Viliamienė, Washington, - D.C.; 
M.. J. šilkaitis, St. Petersburg, 
FL; Algimantas Gustaitis. Los 
Angeles*. CA; Į?. .Yejich, Los An
geles, CA; Sophia Vodeikę, New 
Port Richey, FL; Jurgis Miežai- 
tis, Ormond Bęach, FL; Mr. & 
Mrs. Pupius, St. Petersburg, FL}. 
Mr. & Mrs. Alčiauskas, St. Pe
tersburg, FL; Mrs. J. Mockūnas, 
St. Petersburg, FL.; Irena.Truš- 
kūnienė, Chicago, ĮL; Aldona G. 
Olis, Chicago, ĮL; Liudas .Dovy
dėnas, Clarks Summit. PA; E. 
Vainauskienė, Wood (Haven, 
NY; Sofia Vebrienė, Chicago, 

t IL; Jonas ir Aleksandra Dapkaį 
Kostas Čiuželiš,

Po 15 dot
Edward D. Vaieska, Cinc>n- 

' nati, Ali; Kazys Jonaitis, Chica- 
• go, IL; T. A. Lan^bergiai, l’p- 
i per Marlboro. MD; Sofija ir Vin
centas Kl:vai. Jamaica, NY.

Po 10 dol.
Jonas Smailys, jOmaha, NE;

*• : ? f

Antanas Strazdas, Roselle, NJ: 
Leonas Baltušis, Chicago, IL; 
L. Eurkoos, Washington, D.C.; 
Jonas Pečiulis, Munster, IN; 
Bronius Tiškus, Collinsville. IL; 
Anthony J. RolUs, Clųcopee, 
MA; Mr. <t Mrs.. Minkus, No. 
Harwich, MA; Robert Nowak, 
Los Angeles, CA; Anna K. War- 
go, St. Clair, PA; Anthony Ja
kaitis, Franklin, So. NY; Mr. & 
Mrs. Carlitus, Ringtown, PA; 
Anne R. O’Neill, Maplewood, 
NJ; August Dumbra, Saginaw, 
MI; N. Reikalas, Kenosha, Wl.

6 dol.
P.-.-Kasilionis, Clark, NJ.

Po 5 dol.
Julius Vasiliauskas, Jackson 

Heights,; NYf- G. Gobis, Amster
dam, NY; Philip Flaherty, Sul- 

, ton, MA.
(Gatitos aukos iki 1982 m. spa-

HOT SPRINGS, ARK
Leiskit j Tėvynę” radijas

j tino, kad Amerikos ČIA papirki- 
! nėjo suktus politikus, tuo tarpu 
Į visa bėda verčiama kubiečiams.
1 Jis tvirtino, kad Kuba nieko 
Į bendro neturi su rusų ginklų 
pristatymu j Nikaraguą i? kitas 
valstybes.

Amerikos politiką Nikaraguos

— Vak. Vokietijos prokurore, 
panzigė teigimą, kad žinios api 
Lambsdorf įsivėlimą į kyšių rc>» 
kalą išėjo iš prokuratūros. Spie-į, 
gel žurnalas tas žinias gavo H 
kitu šaltiniu.

Pranešame Hot Springs lietu-j atžvilgiu Caštro Šitaip apibū- 
speciali kalėdinė. dino; “Arba tu klaupkis, arba 

........... .Į mes tave sunaikinsim!”
Jeigu JAV būtų norėjusios su-

viams, kad
“Leiskit j Tėvynę” radijo pro
grama bus perduota per KNOW 
radijo stot j, 1120 AM banga,

'--- Aviacijos b;l>.tus gidės 
pardavinėti ne tik kelionių biu
rai, ‘bet ‘ir krautuvės.
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. — Timex kempių Iena j 
tik 12 uncijų.
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JAY DRUGS VAISTINE
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NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS.
• LITERATORA, lietuvių literatūros, meno Ir moksle 

1954 m. metrašti*. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vinet 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Madūno, P. Joniko, V. Slankoj 
J. Raukčio, čr. Kario Griniaus, taip pat K.. Matusevičiaus ir V, 
Meilaus straipsniai bei studijas, Iliustruotos nuotraukomis 
M. K. Čiurlionio. M. šūeikio, V. Kašubos, A. Rakštelės Ir A. Varnu 
kūrybos poveikslais. 365 puri, knyga kainuoja tik |3.

• DAINŲ ŠVENTSS LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tn« 
Hnių šoklų pirmūnės Juosės Vaičiūnienės atsiminimai apie da’ną 
Šventes b^ Jų istoriją Ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuot au
tiems. gėrintis autorės puikiu stiliumi Ir surinktais dmrnuuUmll 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja 82.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS. Antano Rūke apwiy. 
tas Juoro Adomaičio — Dėdės Šerno gyvenimas. Tai ne sausu 
gyvenimo bruožų aprašymu, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knvgg 
parduodama tik už HL J

• LLfcri U V teKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-TsmrŠruriBl 
įdomiai parašyt* ttudiją apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės k 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
Beturint Leidinys iliustruotu nuotraukomis, pabaigoje duodami 
vttovardžių pavadinima'^Ir Jų vertiniai. J vokiečių kalbą. Eabil 
naudingoje 335 puri, knygoje yra Rytprūsių lamflapis. Kaina M,

■< EAuMtS CIM1, rašytoje* Petronėlė! Orintritės atifr 
minimai tr mintys apie urmenis Ir rietas neprflt Lietuvoje Ir pir
maisiais Bolševikų okupacijos metais. Knygi turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik «S. ’ T*

t JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesuptai- 
tai ir klaidingai Interpretuojamu gyvenime ir politikoje"; tik &• 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir po* 
riją. Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju ui Žmogaus teises. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja |6, 1

V ŠATTUINfS NGVELtS, M. toečenko kūryba, J. VriaKte 
vertimu. 90* jiri. knygoje yra 16 sąmo^ngų novdlų. Kaina

Xnygo( gaunamo! Naujienose, 171® So. Hafe’rd Chicago 
~ i.

SV ŠVENTOMIS KALĖDOMIS VISUS 
SVEIKINA IR LAIMINGŲ N AUJU 

METŲ VISIEMS LINKI 3 

«• -1 • ' - »

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU NAMŲ 
SAVININKU BRIDGEPORTE

Valdyba ir Nariai

SIUNTINIAI Į LIETUVA
KAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

26C8 West 69th St, Chicago, HL 60629 ♦ TeL >25-2781

Diddii pasirinkimas geros rūšies Įvairių prekių

MARIJA NOREIKIENiwiraiMi

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

1501 W. 69th St, Chicago, IŪ. 60629 ♦ Tri. 925-27>j
■ . ? . . t . • -

T. EI El NT IN A 8

7:35 vai. iš ryto. Pradėkite Ka
lėdas švęsti lietuviškoje nuotai
koje su kalėdinėmis giesmėmis, 
kurias atliks Dainavos, Montrea-j^ 
lio l>ei Chicagos švč. Mergelės ’ 
Marijos Gimimo parapijos cho-' 
rai.

r Mirtis

' Antanas Norgėla, 78 metų, f 
gruodžio 5’ d. rastas miręs savo 
namuose. Spėjama, kad mirtis 
ištiko jį prieš kelias dienas. Ve
lionis anksčiau yra gyvenęs Chi- j 
cagoje, o Hot Springse mažai jį 

lio 13 d.). Aukojusieji per or- kas pažino, nes visai nedalyvavo

Aleksas Ambrose,

( KALĖDŲ ŠVENČIŲ PROGA
SVEIKINU SAVO ARTIMUOSIUS, BIČIULIUS 
IR PAŽĮSTAMUS, LINKĖDAMA JIEMS DAUG 
DŽIAUGSMO JAS PRALEIDŽIANT IR DAUG 

LAIMĖS, PAVASARIO SULAUKUS.

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS
• ’ i - -L • • <•/* ’ r . » ' ~ .

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir išfepausdino geriausią 

jChicagos lietuvių istoriją 
■ (1869. — 1959 metai).

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

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

UMilllllllll lil I f . f » HG.‘U;1I f

50 metų studijavęs, kaip

IŠ PRAEITIES ŪKANŲ 
ATEINA LIETUVA,

Jozefina Krisčiūniene
Miami Beach, Florida

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

Ir patarė mums toliau studijuoti.

3 — Naujienoj Chien o o. R, TH. Wedp®*day. December 15, 1932

s BfrtsrnTOAi arajxnn kbckftai • faknii mat uv 
DUMTNAI • KOSMXTIXOS EJCKOfTYg

Atdara SokLadierdai*

KalM |25. Kieti rlrieUat palto SI

& S3BETAN, 53
r- Tai

.sflHv

1739 S. Halsfed St., Chicago, IE 50608
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Sekantį sekmadienio rytą; da r 
gulėdamas girdžiu, - kad- . gana 
smarkiai--', lyja '-.Na Čikagojc-

savo gyvenime nebuvau arti priėjusi prie karvės. 
O tų karvių čia — miškas. Visos juodmargės, bui-

tuvių tautos sūnus”, ko gero, dar ir šiandien būtų.gyyąs, 
bet Stalinas dėl Giedrio piršto nepajudino^ ‘ r ■■■'- /

Jeigu šie vyrai buvo tokie dideli kovotojai' Petrę- 
grad o aikštėse, kodėl nė vienas lietuvis kprrtunistas nė- 
žino, kur yra palaidotas Angarietis? Antanas Sniečkų s 
pajėgė savo mokytojui pastatyti paminklą Vilniuje, .bet 
kai pradėjo teirautis, kur Angarietis palaidotas,- tai' jam 
pasakė, kad tai ne tavo dalykas ir šito klausimo daugiau 
nekelk, nes tai yra “valstybinė paslaptis”. ’

Laurinaitis klastotas komunistų pasakas rašo apie 
Angarietį. Jam ir mintis nedingtelia, kad'Vilniuje pasta-

žadino revoliucijai, nacionaliniam atgimimui ir Ifeto 
. ; tųyių; Jautą’’. (Tiesa.1982 m. gr. 7-' d., 3 psl.) -

.Kad.. Kapsukas ir ’ Angarietis buvo stambių Suvalki
jos ūkininkų vaikai, tai niekas-pariei^tr negalų 
bet kad jiedu būtų paraginę
tai yra Sovietų klastotojų ir faktų neŽinanęip LĮuriųajJ 
čio skelbiama pasaka. Dešimtmečiais- prieš .Kap^uką”ifc: 
Angarietį lietuviai kovojo už savo krašto laisvę, nes buvo 
įsitikinę, kad Lietuvos laisvė baigs rusų primestą ishatli 
dojimą ir atneš lietuviams gerbūvį, kaip ji. atnešė kitoms 
išsilaisvinusioms iš vergijos tautoms, ' y- :

Jeigu tie “Įžymūs lietuviu tautos sūnūs”''-kovėsi Pęt- 
rogrado gatvėse už didelius idealus, tai kodėl, Kapsukas 
įskundė Stalinui Angarietį, o tas-'įsakė Angarietį /Mask-

gefes, ries '’čiapalikaųneūžlKiig 
t us-kelis darbus — tai Vieną, s 
antra —nėra ko: Čikagoje -be vei
kalo leisti laiką — dargi yiėšbu-

sų revoliucijos” metu Laurinaitis, taip ir pats Laurin- 
čiukas ,dar buvo negimę. Jų tėvai savo akimis matė tą 
“revoliuciją” ir stengėsi nuo tos “revoliucijos” galimai 
tol au pabėgti. Jie grįžo į nepriklausomą Lietuvą, susi
rado darbo ir leido savo vaikus į mokyklas. Kaip Laurin- 
;:ukas trip ir Laurinaitis, turėjo progos baigti aukštuo 
ius mrkslus, bet jie įgytų žinių nenorėjo naudoti Hetu- 

vtom šviesti Jiedu nuėjo okupante tarnybon. Laurinai- 
:is. i&atudijavęs “Spalio revoliuciją” iš klastotos rusų ko- 
nunštų istorinės medžiagos, parašė studiją “Raudonos 
vėliavos virš Smolno”. Tą savo darbą Laurinaitis at- 
pausdino Laurinčiuko redaguojamoje ir vidaus bei už

sienio įvykius klastojančioje Tiesoje.
Laurinaitis rašo apie raudonas vėliavas virš Smolno, 

kada kovų metu jokių vėliavų ten nebuvo. Kalba apie ta
rybų valstybės gimimo paveikslą — “Aurorą” ir degan
čius laužus Petrogrado gatvėse, kada jokia “tarybų vals
tybė” negimė, nes nuo pirmos perversmo dienos jokių 
tarybų Petrograde nebuvo. Buvo komunistų grupės su
organizuotas perversmas, rusų armijai tarnavusių lat
vių padedamas, pagrobė valdžią Petrograde, o vėliau 
Maskvoje ir kitose vietose.

Laurinčiuko redaguojamoje Vilniaus Tiesoje Lauri
naitis šitaip rašo: ’’>

“Lenino mieste gatvės, aikštės meną; ir - lietuvių 
revoliucionierių žingsnius. Tai čia skambėjo revoliu
cinės Juliaus Janonio eilės. Tai čia jis agitavo lietu
vių socialdemokratus susijungti su bolševikais. Tai čia 
už naują pasaulį kovėsi ^ymūs lietuvių'tautos sūnūs 
Vincas Kapsukas ir Zigmas Angarietis, Kazys Gied-

Lrbano prezidentas praši 
s padėti jam -suorganizue 

me angliškai)/kokia kita kalba, ti Libano ginkluotas pajėgas.

aš kalbu. Atsakiau, kad. “lithua- 
nisna”. —Ir aš kalbu lietuviškai, 
atšovė tas viešbučio pareigūnas. 
Pasakiau savo pavardę, jis sako: 
Palukaitis. Kaip toje patarlėje— 
"‘kur tu lietuvių nėra...” ’

Pailsėjęs, vakare telefonu su
sižinojau su kai kuriais priete- 
liais, o jau. kitos dienos rytą, 
atsidūriau Tautiniuose Namuo
se (j kur iš viešbučio nuvežė G. 
Lazau^tas -— ALT sekretorius), 
suvažiavimo būstinėje. Apie pa - 
ti- •- suyažiaviišų parašysiu - (gai 
but p atskirai kiek vėliau.

Suvažiavimas, prasidėjo ir pa 
s:bai gė tą.. pačią dieną " .(spalių 
mėn. 30),.dėlto nutariauc,įau

JUOZAS ŠVAISTAS

ELDORADO
(Tęsinys)

— Mums belaukiant tėvo, visai priartėjo 
frontas. Patrankos dundėjo iš visų pusių. Rusų 
lėktuvai visai žemai atskrisdavo. Jie pylė iš kul
kosvaidžių. jei tik kas gyvas pajudėdavo. Buvo 
užmuštų ir sužeistų. Kilo panika ir — būriais bė
gom per sieną, čia tuojau gaudė vokiečių žanda
rai. Sveikesniuosius siuntė į darbo paskirstymo 
įstaigas. Nuvežė mus giliau į Prūsiją, čia buvo 
pranešta apylinkės ūkininkams, kad atvyktų pa
sirinkti darbininkų. Išrikiavo didžiuliame kieme. 
Kaip šiandie stovi prieš akis tas nusipenėjęs, sto- 
rakaklis, su cigaru prašieptuose dantyse Prūsijos 
ūkininkas. Pašaipiai priėjo prie manęs, pačiupi
nėjo rankų raumenis, storu pirštu bakatelėjo į 
lūpas, kad parodyčiau dantis. “Gut Magd** pasa
kė ir paliepė pasiimti savo daiktus. Aš tuo metu

negaliu pasilikti, tegul .at&un- — Lpiktbne kai Ipriosė;;‘vie- 
čią ką nors šilimą sutvarkyti.' Ifnmkai. paskelbė, jog"’jie. išrado 
Tuoj pat pasirodė vyriškis, kū- naują būdą iš vandens gaminli 

nuvažiavome”, atsa- ris 'patikrinęs termostatu, paša- vandenifio kur^. Tj kurą)jeigu 
$12. Sumokėjau kė, kad'su šidymu tame kam_ bus gaminamas dideliais kiekiais 

už maža kainą, mažiau kaip do
lerį už galoną.' bus' galima nau
doti automobiliams. Žmonės 
skeptiškai į tą išradimą žiūri.

— Sėsk, ■; r- .prakošė per dan
tis ir iš miesto centro riedėjome 
man.’ nežinoĮnomįąga'tvėfiMg' rr.a 
no viešbučio link. - j.

Taip.' galvojau. ' Jau bevažiuo;
jaut šoferi dar įspėjati, kad 
vežiuotų manė, aplink, nes ■ 
sakiau, kad- tettmu. tiš $12’ — 
tai- viskas. ‘ ... •

Šitoks įspėjimas (nors pinigų 
turėjau daug daugiau), matyt, 
paveikė šoferi ir Ąsai t atsidūįšis, 
beveik po-valandas'važiavimo, 
prie viešbučio, paklausiau, kiek 
iš tikrųjų “nuvažiavome”, atsa
ką l^ad lygi
$12 ir porą dolerių daugiau “tip baryje kas nors negerai

mas, prasiveržia, iškelia sielą, čia bematant jau 
prismaugtas, duslus. Ir išeities nėra ,ir jokios pa
galbos neprisišauksi.

Sunkių minčių apnikta Milda pradėjo jaustis 
pavargusi Pamažu M grižo prie esamos būsenos. 
Kažkodėl vienas įvykis jai įspūdingas pasirodė. 
Tyliau lyg kokią paslaptį pranešė Andriui.

— Ar tu žinai, kad pereitą naktį trys mūsų 
fabidko darbininkai cechai pabėgo?

Labai paprastai, kaip į normalų dalyką, pa
žiūrėjo Andrius.

— žinau. Bėga ir bėgs. Mylinčiam savo kraš
tą žmogui nelengva svetimiems tarnauti, kai jo 
kraštas to pat priespaudėjo teriojamas.

— O kas dabar būtų jiems, jei pagautų.?
— j šį kisurimą tik vokiečių žandarai galėtų 

atsakyti. Viena tik aišku: kas bėga, tas iŠ anksto 
apsisprendžia. Čia jau inena išeitis: arba 
Tokie bet kam ir lengvai nepasiduo&

Nors no vėlu der bavo, bet restoranėlis r 
dėjo tuštėti Pakito ir Andrius su Mflda. Visus

trfcĮęo Hiažiati laiko — 3- v. fį’40 
mirt, negu- jš- Čikagos aerodra- 
too ■ (O’Hare) iki mario viešbu- 
čiof tos pačios Čikagos prienue^i 
Atyje 4 valandas’. -; - ' ;

Viešbutyje kauibarys geras, 
«nto diirižu; M tiek W-J. Jgfesl 2: į»

ąiiv Atidariau du larigti ir dū
ris Į koridorių, mariaa/“įšsivėj 
dins”- Nieko- panašaus, karšta į 
kaip, pirtyje/ / ■' / t į i

pašaukiau; koridoriuje esantį; visko galima. laukti • neputoaty 
i ne- farriautoją, Atėjęs sukinėjo, su- tai. Bet nebuvo šalta, tą dien: 
kaip kinėjp ir šen ir ten ir ten ir buvo net 55 laipsniai — taigi ne' 

patį termbstatą — nieko nepa- šiltoka. Los A’r^ėlėš tą meto 
dėjo. Paskambinau svečių- priė< buyo tik 63 laipsniai-. % / 
mėgai, paaiškindamas/ kad to- (Bris daugiau) / <

Negarbingai verčia garbinti 
negarbingus dalykus

Ameriką pasiekusieji lietuviai galvoja, kaip suduoti 
smarkesnį smūgį okupantui, kad rusų komunistų pa
vergta Lietuva galimai greičiau taptų laisva ir nepri
klausoma. Kaip anksčiau atvažiavusieji, taip ir po Ant
rojo Pasaulinio karo atsiradusieji nuoširdžiai nori rasti 
būdą galimai greičiau sudaryti lietuvių tarpe reikalingą 
vienybę, kad tas smūgis būtų stipresnis ir okupantas 
ne tiktai nesiristų. bet ir išsidangintų iš pavergtos Lie
tuvos. ,, '■ :
šių, »Betfvisai kitaip reikalai stovi Sovietų, karo jėgų pą-_ 
vergtoje ir komunistę ^iaųriąi įSnąūdojamojė/Lietuvoje. 
Kad lietuvis negalėtų • pasinaūdotr pagrindinėmis žmo
gaus teisėmis, tai okupantas uždraudė lietuviui laisvai 
pareikšti savo nuomoiięJ Jis negali-laisvai viešai pasakyti 
savo nuomonės. Jis negali savo minčių pareikšti per tele
viziją ar per radiją. Jam uždrausta savo mintis išdėstyti 
pavergtoje Lietuvoje spausdinamuose laikraščiuose ar 
knygose. Amerika tapo galinga ir turtinga tik’rtodėl, kad 
josios gyventojai galėjo pareikšti savo nuomonę apie vi
sus dirbamus i r planuojamus dalykus, žmonės galėjo ap
svarstyti, kas gali būti naudinga ir kas gali atnešti žalą. 
Amerikiečiai, viešai apsvarstę reikalus, galėjo pasirinkti 
geriausią kelią tikslui siekti. Jie turėjo progos faktus ge
rai nustatyti. Tuo tarpu pavergtoje Lietuvoje okupantas 
draudžia lietuviams, net ir Lietuvos komunistams, žinoti, 
kas dėjosi Rusijoje 1917-18-19 ir 20-tais metais.

Pavergtoje Lietuvoje rusai okupantai panaikino visą 
spaudą. Karo valdžios ir policijos įsakymu uždraudė lie
tuviams spausdinti lietuviškus laikraščius. Jie leido 
spausdinti Tiesą, vieną keturių puslapių dienraštį, kuris 
spausdino tiktai tokias žinias, kurios ne lietuviams, bet 
tiktai okupantui buvo naudingos. Okupanto lietuviams 
primestai Tiesai paskyrė redaktorium ne lietuvį. Ilgus 
metus H. Zimanas redagavo Kaune, o vėliau Vilniuje 
leidžiamą Tiesą. Zimanui susenus, Tiesos redaktorium 
okupantas paskyrė Albertą Laurinčiuką. Jis buvo Zima-' tytas Angariečio paminklas be Angariečio. Jeigu ir dihg- 
no pavaduotojas, turėjo teisę išvažiuoti į užsienį, pa- telėjo tokia mintis, tai jis jos Laurinčiukui nepriminė

VL..BĄKCNAS ;

PASTABOS Iš TOLO
* ’\ - T r .*>"* -Š’ * ' *

••• . c. ir toliau važiavus, norint padin

. JSami įL .r ■ ^būtyje, ton. 

dėf/dSrsHis, dėfto pagavęs ph-
ig tiksi - paMaurfsn, kiek jis niwtykijsgyvmap .s ca. Pat^ 

i'SHdww S? S'
eidjuknžy x ' dienos, praleistos feiiGneje-CieK-

’ - rfsikė. tuvą autoje, ■ taksi>
Mg:.. /p<..-bf«.ra. Kit, toli, P^iV'- 

šoferi Paklausiau. ŠU atsakėįd
O n^iBąS/įbit -tifeMsią 3eve,k # mA“--

tarp 415 rr c2Ą- ;priė
.apie ^įžįbet; 

žįiįtriv’kbks tra-

blogesnės prasiskverbia žinios. Stačiai siaubas, malindamas bet kokį džiaugsmą, čia tas džiaugi 
Pamanyk; visa tauta kenčia, žiauriausiais būdais 
ji kankinama ir naikinaina. štai esminis dalykas.
0 dėl ko yisa tai? tik dėl to, kad. lietuvis nenori 
išsižadėti savęs, savo laisvės ir viso to, kas jam, 
kaip piMatrisiui žmonijos nariui, šiame pasaulyje 
priklauso. Vadinasi, atkakliai gina-tokias pat pri
gimtas teises, kaip ir tas, kuris, pasilaiko jas sau, 
o kitų mindžioja. . J '

čia Andrius giedrino nuotaiką, lyg sugestija- 
vo Mildą ir pats save, čia vėl tamsias spalvas nau
dojo. Graibstėsi ir blaškėsi. Milda, pati neatsigau- 
dama, bejėgiškai jautėsi. Kelis kartus buvo beat- 
siverią jos lūpos, bet norimi pasakyti žodžiai pasi
rodydavo dabar tokie menki, negyvėliški, Tad ji 
tylėjo. Andriaus išgyvenimai ir kančios nebuvo 
fją> ivetimos. Kaip mokėjo, taip ir mylėjo ir tar
navo savo tautai. Pasiryžusi ■ buvo jai dirbti ir

Hye sausi* pirmas

Chicasoje ir priemiesčiuose:

metams_______________ —
pusei metu _____________
trims mėnesiams _______
Tien^m mėnesiui ------------

navose JAV vietose: 
metams

TH* UTMIAJUAM DAM-T

Dešj Xxc^t BsWay žfR ta.
ūn U. CIHOH, M. airt*. Tilwihra*

SSCOND-CLASS POSTAG* f AID AT CH3CAGO, ILLZNOQ

man
*ų”. nors ir buvo nepatogu pfi- duodamas kitas kambarys. kiK 
sirodyti, kad turiu, daugiau’pi- rin tuoj pat ir j>ersikrausčiau. 
nigri- 1 ,; Vėsu, kaip ir turi būt, pasidarė

Kelionėje reikia mokėti derė- \nSai kita nuotaiku. 1
t is sū šoferiais, kurie kartais ne- Bekalbant su tuo -pareigūnu, 
atsargų turistą pavežioja po iine jis jis manęs paklausė (kalbėjo- JAV 
stą ten, kur nereikia, kad. ilgiau

stoviu ir baimė ima. čia pat melžia lenkai, pran
cūzai. Visi jie belaisviai. Lenkai žiūri į mane ir 
juokiasi. Prancūzas subarė juos, priėjo prie ma
nęs ir ėmė mokyti. Jis pamelžė beveik visas man 
paskirtas karves.

— Dabar jau mokėsi?

Sausai pasakė Andrius. Jis klausėsi ir visą 
laiką nervingai barbeno pirštais į stalą. Jo gal
voje, atrodė, kitokios mintys sukosi. /,

— Gal, nežinau.. . Po trijų dienų aš pabėgą^.
Svarbiausia nerimau dėl motinos. Užėjau į tą pa
čią įstaigą. Bet kur čia tau. Niekas nei žino, nei 
pasako. Matyt, neregistravo.

— Labai čia jiems rūpi kitų reikalai, kai jau 
patys ant plauko kaba.

— Bet pažadėjo. Aš griežtai pareikalavau ir švieęe&ių pažangos gyvenimą. Įvykė kitaip,
atsisakiau grįžti pas tą ūkininką. Tada davė man klaikume? nemokėjo ji suprasti. Gal todėl
darbo kariuomenės siuvykloje, tame pat mieste, | šiurpulingai bijodavo giliau apie tai pamąstyti, 
Paskum išsiuntė čion.

Chicago $45.00 per rear. *2A00 p* 
iš months, $12 00 per 3 monihx. b 
Hher USA locals ^40^X3 per
”160 per ex monthx. $12.00 pet 

aree months. Cmtdx $45.00 per year 
4her countnei $43,00 per year*

cerite

M. ŠILEIKIS

ISSife^ ;

— Kaip su motina?

— Taigi palauk. Mane nučiupo ir nebepalei
do. lik atsigręždama mačitu, kaip motiną apžiū
rinėjo kitas ūkininkas. Maniau, kad vėliau su- 
Ziiics”' toj įstaig .j motinos adrėsą.-fIlguose^iaū- 
'•ų prikergti. kariukuose nudardeno mane. Nei 
puolio, nei valgio tinkamo negavau. Pristatė kar
to; rr?lžfi. .ink t? žinai, kokia aš melžėja. Niekad

— Taip. Istorija tokia pat, kaip daugelio, kaip 
visų mūsų. Bet tu nenusimink: aš imsiuos ir su
rasim tavo motiną. Būtinai surasim! Tik tu ne
nusimink. Žvaliau žiūrėkim į priekį.

— Kad jokįo pragiedhėjimn, jokios šviesesnės 
vilties. Ir juo tolyn, juo eina blogyn...

— Taip, Milda. Ir eis! Čia ne tai svarbu, kad 
tau ar man būtų geriau, bet svarbiausia visas 
mūsų kraštas. 0 iš ten kasdien vis blogesnės ir

' šiuo metu ji buvo himinga. kad nors Andrių 
sunufo.-Kaip ji džiaugėsi ir laukė šito susitikimo. 
Žydriomis spalvomis spinduliavo jai visas kelias 
nuo fabriko ligi to momento, kada Andrius šiltai 
patraukliai paspaudė, josios, ranką ir nebepaleido 
lirl pąt plokštikalnės. Bet toliau nebebuvo taip. 
Siaubingai ėmė ryškėti, kad prarasta kas svar
biausia ir esmingiausia gyvenime. Tasai praradi
mas. kaip savų žingsnių garsas, visur seto, tvdėjo,

gino į savd pastoges ankstyvos lytdienos darbo 
valandos. Visi nerimavo dėl to poilsio, kuria vis 
trako dėi ilgo ir sunkaus darbo.

Išeinant Milda paklausė: \
— Kaį# tau patiko čia, Andriau? Man rudos, 

geriausiai buvot*švaru, janku. Visada čia susitik
sim. gerai, Andriuk ?

. ,v L.. / (Bui
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Tel: 562-2727 arba 562-2728

Kauno Prisikėlimų bašaycia okupuoto j Lietuvoj
S*rvlc« 855-4506, Pag* 06058

V. PŪTV1O GYVENIMO BRUOŽAI

Chicagos Lietuvių Suvalkiečių drau
gijos priešmetinis nariy susirinkimas 
įvyks penktadienį, gruodžio 17 <L, 
6 vaL vak., Vyčių saleje, 2455 W. 47th 
St. Nariai prašomi atsilankyti, nes 
yra daug svarbių reikalų aptarti Bus 
ir valdybos rinkimai. Po -susirinki
mo — vaišės.

Eugeniįa Strungys

DR. PAUL V. DAKGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

WestChester Community klinikos 
Medicinos direktorius

1933 S. Manheim R±, Westchester, HL 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis

VAKARŲ VĖJAI
112 modernios poezijos puslapių. Kama $5. Minkšti 
viršeliai Pasiųsime poezrą. kai atsiųsiu pinigus 

tokiu auresu.
Naujienos, 1739 8. Halsted 8Lt Chicago, 1L oObUč

ol SIREN KUnU

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPBCIALYBt: AKIŲ LIGOS 
WOT West 103rd Street *

Valandos pagal susitansą.

— Mirė prokuroras Lein Ja
worski, kuris teismui paruošė 
Watergate nusikaltėlius. Jis su
laukė 77 metų.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRJSTAS

KAI-BA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 7 Is: SL T*L 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko akinius 

ir ‘conUci lenses",

— Salvadoro prezidentas pa
skyrė septynių žmonių komisiją 
pagrindinėms žmogaus teisėms 
saugoti.

(Tęsinys)

ft

Ofise telefoną?; 776-2880,

Vladas FUtvis

dnės idėjos gyvybę ir vagą, kaip | ry Kissingeris.

PERK. KAUSTYMAI

SOPHIE BARČUS

NOW YOUR HEART

pauliškos ideologijos santrauka. 
I'ą’ santrąųka turi paaiškinti 
■taip išugdyti, kaip pagilinti taų-

Apdraustas perlcraustyroec
Ii įvairių atstūmę.

ANTANAS VILIMAS
Tel. 376-1882 ube 8764996

Ved»|® — Aldone Devlcut 
Telefu 778-1544

■ — Naujas JAV karių šalmas 
turi mikrofoną, gali laisvai 
klausyti.

— Buvęs Valstybės sekreto? 
rius Alexander Hąig lapę MGM 
kino bendrovės direktoriumi. 
Tai bendrovei pi-iklaųso.ir Hen-

RADUO ŠEIMOS VALANDOS

Šeštadieniai# ir sekmalieniaif 
nuo 8:30 iki 0:30 raL ryta. 
Stotie* WOPA - 1490 AM 

trazuliuejamo* ii mūcę jrtudijos 
Marquette Park*.

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija. 

5025 CENTRAL AVĖ. 
St. Petersburg, Fla. 3371f 

TeL (8132 321-4206

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charzi 
ir VISA korteles.

R. 8EKSNAS. TeL 925-6063

i )re LLUiNAS SKIBUTI^ 
INKSTŲ, FUSLSS IR 

PROSTATOS CHIRURGU a 
2654 WEST ttrd STREET 

Valandos; antrad. 1—4 popiet,

HEŲ» *OUR HEART FUND 

HELP YOUR HEART C>

i

STEPONAS G LACK IK SŪNŪS

TH.: OLympk MHą

PETRAS BIELIŪNAS

rURIMl 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSI.

Lietuvos Aidai”
KAZt BRAZOŽIONYTt

Pregranse* vedėja

tadienio 8:30 vaL vakaro- 
Visos laidre iŠ WCEV stotie*.

ban«B 1450 AM '
St Petersburg, FLa, 12:30 vaL P P> 
U WTJS stoties, 1110 AM banga.

2646 W. ?l»t Street

Chicago, HHnocs 60629
Tetet 778-5874

ĮLACKAYld)

X4?4 STREET KgfruNic 7-Uią
HUM SOUTHWEST HIGHWAY, Palo* Hilu, 0L tl<*441^

nnnnn
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A. A. JULIUI JASIŪNUI

Tėvui buvo įdomu Stasį infor
muoti, o Stasiui gauti žinių iš 
tėvo. Stasys jas vėliau gražiai 
panaudojo šauliškame darbe 
provincijoje ii-Sąjungos centre. 

-Bet tėvas tomis paskutinėmis va-1 ralinga šauliskos arba tautinės- 
landomis Stasį- informavo ne 
vien apie šios dieąo$ s^unges 
reikalus. Jis Stasiui išdėstė visą 
savo užsibrėžtą ideologijos h 
darbo programą. Kadangi daug 
kas iš Pūtvio sakytų dalykų jau 
paminėti kitose knygos vietose, 
čia tik trumpai suglausiu jo is-

Australijoj minis,

jo žmonai ir jo broliui inž. Edmundui ir žmonai Jūratei 
Jašiūnams reiškiu nuoširdžią užuojautą.

Architektas OSWALD R. THIEL
su šeima

7159 So. MAPLEWOOD AVA 
CHICAGO, H. 60629 JUOZAS ASCILLA

Mirė 1982 mėty gruodžio mėn. 3 dieną ir palaidotas 
Lietuvių Tautinėse kapinėse.

Velionis Juozas Ascilla ųę^ali atsidėkoti tiems, kurie su
teikė jam paskutinį patarnavimu įr palydėjo jįį J amžinybės 
vielą. Todėl mes. ątmtądanri jį ir aggąi^ląpii jp mirtį, d£Kęr 
jame draugams, atvykusiems į šermenis, atsiuntusiems gėthr. 
užpirkusiems Mišias, pareiškųsiems ų^ųojautą^ Nąuji|npsę 
ir palydėjūbiems i kapines.

Ilėkojarnę solistarųą Genęyieve Giedraitienei ir Algirdui

Dėkojam® iaRjaluvių direktoriui Povilui Ridiku* už man
dagų ir^ Ivarkmgq, patąpiaviHią. Dėkojame karstanešiams, 
Tuincšusicms jį į amžinio pęjlsio vietą, ir visiems laidotu
vėse dalyvąvusjvmė girųjnėnis, draugams bei p 
O Tau. mūsų tnykmasjs, sakome: Ramiai i(s 
[žemelėj.

Nulipdę lieką:

duktė Ęmma ir jos vyras Antanas Pešreičiai 
anūkai — Pamela Rice ir Peter, proanūkė 

Anay bei kiti giminės. 

reikštas pagrindines paskutinią
sias. mintis apie savo darbą įr 
sumanymus, perėmus pirminin
kavimą Centro valdybai.

Kai sugrįžo į Sąjungos vado
vybę, tai jam kito klausimas, į 
kokią vietą kumščiu smogti, kad 
sustingęs Šaulių Sąjungos kūnas 
pajudėtų. Nusistatęs pradėti nuo 
sauliškos spaudos, pagerinti Tri
mitą, pakviesti vyr. redakto
riaus padėjėją, tiražą pakelti nuo 
S ar 10 tūkstančių iki 20-30 tūk$- 
anęių. Apsisprendęs ąų šauliš- 

A.U kalendoriuią įr kitais leidi
niais ir su Trimito prenumera- 
-os rinkimu apeiti kiekvieną lįe- 
.uvio trobą, vykdyti spaudos tal- 
.ą, šaulius'? padaryti naujais 
.nygnešiais...'

Kad pagilinti . Šaulių hdėjišku- 
.ną ir pareigingumą, nusprendus 
atgaivinti Klimaičio sutrukdytą 
pąvyzdįn&ų ąąuiių grupių plėti- 
.ną. Kauno būryje tokia grupė 
jau egzistuojanti ii- esanti turė
jusi naktinių pratimų. Toliau 
sakė, jog visai sąjungai yra ręi-

siekti tautos ateities, kad tauta 
taptų amžina. Tokios mintys, 
sakė, pas jį yra jau subrendu
sios, tik reikia jas užfiksuoti ir 
viįo^įą priemonėmis sįęfetį, kad 
būtų įgyvendintos, kad pasidą- I 
rytų mūsų siela ir kūnu.

PŪ(vįs taip pat sūnui sakė, » 
kaį pauliškam darbe yra daug 
kliūčių. Kai kurias iš jų prie au
toritetinės santvarkos esą gali-

pagalba. Bet jis džiaugėsi, kad 
ministeris pirmininkas Ą. Vol
demaras už poros dienų jam yra 
paskyręs pasimatymą. . Yrą viL 
įįes, kad tos kliūtys būsiančios 
pašalintos. Aplamai, dėl 'šaulių 
Sąjungos ir visos taupos ateities 
jis buvo nusiteikęs optimistiš
kai. Dievas mum s, tiesa, nepagai
lėjęs vargų. Bet vargai — di
džiausi tautos mokytojai^ jei ne
peržengta riba, už kurios prasi
deda tautos sunykimas, arba jei 
neįsimaišo svetimą jėga, kuri 
tautą naikina.

(Bus daugiau)

WALTER STRUMSKIUI
nprus,

’o žmonai Barborai, dukrai Zitąi May, žentui, anūkams ir 
isoms giminėms reiškiame giliausią užuojautą.

lyiORGANIZUOToįš L£p'. BENDRUOMENĖS

BRIGHTON PARKO APYL.. VALDYBA IR NARIAI

SOME CHICAGO MCTOB CLUB “HP3 04

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis

(312) 226-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608 

24 Hour Service
asai

GAIDAS - DAIM1D 
SENIAUSIA LR 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

TĖVAS m SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

2633 W. 7Įst Street
1410 So. 50th Avė., Cicero

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue

nUJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI 
Pp to rėja jį ix laidojimo direktoriai:

JEAN VĄNCE GEORGE SORŲ

Aikštė* automobiliams pastatyti

amsulanso
PATARNAVIMAS

UMivię

Laidaevvię
Direktorių

BUTKUS - VASAITIS

048 8a. CALIFORNIA AVE. TeL: LAfayeUa I-U71



t

Lietuvos Valstiečių Liaudininkų- 
Varoininku suvažiavimas Ate

(Tęsinys)

Tą patį vakarą, suvažiavimo 
bankete dalyvavo virš šimto as
menų. žodžiu sveikino: Kanados 
LB ir Jaunimo Sąjungos vardu 
Gražina Bersėnaitė, Lietuvos ge
neralinis konsulas (Toronto, 
Ont.) dr. Jonas žmuidzinas, 
\TLlKo pirmininkas dr. Kazys 
Bobelis, laikinosios Vyriausy
bės kabineto narys prof. Mečys 
Mackevičius, PLB veikėjas ir 
‘Tėviškės Žiburių” redaktorius 

tprof. Antanas Rinkūnas, ir Tau
tos Fondo įgaliotinis Kanados 
didžiausioje apylinkėje (Toron
to) p. Antanas Firavičius.

Lietuvos gen. konsulas Jonas 
Žmuidzinas iškėlė Sąjungos dar
bą Lietuvos valstybės atstatyme, 
įstatymų leidime, ir vyriausybės 
.paskirtyse. Jis liudijo ir Valstie- 
čių-Liaudininkų veiklą išeivijo
je, darbuojantis VLIKe ir Bend
rajame Amerikos Lietuvių (šal- 
;pos) Fonde — BALFe, o taip 
pat vienaip ar kitaip bendradar
biaujant su Amerikos Lietuvių 
^Taryba — ALTu, ir su Lietuvių 
.Bendruomenė.
) Prof. Mackevičius kvietė vir 
'sus vienybėn, užmirštant asme
ninius nuomonių skirtumus ir 

‘veiklos nesklandumus. Dr. Bo
belis išreiškė mintį ,jbg skirtin- 
'gos nuomonės, politinių partijų 
-buvimas, įvairūs įsitikinimai ir 
.jų suderinimas —s tai pažiūra, 
priešinga norui primesti viršiš- 
kumą. Prof. Rinkūnas nurodė į 
•sūkį “Geriau būti ‘raudonu’, ne
gu mirti”. Nuostabu, jog ir lie
tuvių tarpe viena iš. siekiančių 
vadovauti grupių ema tuo keliu, 
Jiki, kad lietuviai bus. “raudo
ni”, kad komunistų dalis leidžia 
“Kronikas”, ir kitaip nžri bend
radarbiauti. Tačiau mūsų šūkis 
privalo būti: “Geriau mirti, ne
gu būti ^raudonu’/’

Gauta daug sveikinimų raštu. 
Juos perskaitė banketo vadovas 
Jonas Daugėla. Meninę progra
mą atliko žymūs Kanados smui
kininkai Bankai, kurie su nepa
prastu muzikalumu sugrojo 
duetus.

Sekmadienį, rugpiūčio 1 d., 
Lietuvių Pranciškonų vasarvie
tėje (Wasaga Beach) buvo pa
maldos. Ten pat įvyko kultūri- 
nė-politinė popietė. Meninę pro
gramos dalį atliko sol. Juoze 
Krištolailytė - Daugėlienė, muz. 
J. Govėdas, ir smuikininkai Ban
kai, kurie jau yra kylanti žvaigž
dė Kanados muzikiniame pasau
lyje. VLIKo pirmininkas dr. Bo
belis pateikė Lietuvos ir kitų pa
vergtų kraštų laisvinimo eigos 
pranešimą, kurio susidomėję iš
klausė virš trijų šimtų žmonių iš 
Toronto ir kitu Kanados miestu 
ir vietovių. Popietei vadovavo. 
Jonas Daugėla.

Suvažiavimo dalyviai turėjo 
malonią progą ir asmeniškai pa
bendrauti ir pasidalinti minti
mis tolimesnės veiklos reikalais' 
p. Masinių, p. Strazdų ir p. 
Smilgių vaišinguose namuose.

Suvažiavimo ruošimo komite
tą sudarė šie Toronto ir apylin
kių Varpininkai - Liaudininkai:. 
L.’Girinis-Norvaiša (pirm.), J. 
Bersėnas (vicepirm.), D. Ren- 
kauskas (sekr.). E. Smrlgis., 
(ižd.), B. Jackus (ūkio ved.), ir 
kili nariai: L. Novogrodckienė, 
V. Petraitis, V. Paulionis ir O. 
įteikus. Jiems priklauso nuošir
di padėka už gerai paruoštą ir 
sumaniai vadovautą suvažiavi
mą. Svečių-stebėtojų nuomone, 
suvažiavimas yra puikiai pavy-. 
kęs. V. Motušis

Laiškas Naujienoms
Gerbiamoji ponia Kristina!
Žinau, kad šį mėnesį baigiasi 

mano laikraščio prenumerates 
laikas, todėl siunčiu viso šimto 
dolerių Money order, iš kurio 
paimkite 1983 metams Naujie
nų pr.numerates mokestį; o li
kutį skiriu laikraščio paramai.

Švenčių proga sveikinu visą 
Naujienų štabą su jų redakto
riumi priešakyje, ir Imkiu nepa
vargti garbingame darbe.

Tai] 
jienų’
mu Sviloniu priešakyje, kurie ’ 

laikraštyje tėisybvsV žo
džiais bado akis visiems okupan
to pataikūnams.

Kartu sveikinu ir visus Naujie
nų skaitytojus, linkė<lamas vi
siems sulaukti tokios T dienos, 
kada visi galėsime šventes švęsti

b t sveikinu visus Nau- 
įdradarbius sii gerlria-

MčsmL — Pardavimu
UAL S STATI FOR SALS

IumI, — ParMviMl 
RIAL 1STAT1 FOR IALf

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAM.' j 
IR EOLAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J: |

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 1
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai Y

2212 W. Cermak Road Chicago, m Tek 847-7747

Linkiu visiems sėkmės 
Su pagarba,;

Antanas Vaicekauskas

LIETUVIŲ PENSININKŲ 
SĄJUNGOS PASLAUGA

FELIPE GONZALEZ NORI 
GIBRALTARO-

MADRIDAS.—Ispanijos prem
jeras Felipe Gonzalez nustebino 
ispanus ir šiaurės Atlanto Są
jungos karo vadus. -.Socialistai 
yra priešingai nusiteikę prieš 
šiaurės Atlanto Sąjungos karinę 
sutartį. Ispanai nukentėjo pilie- 

j tinio karo metu ir iki šio meto 
Į neatsigavo. Dabartiniu metu Is- 
’ panijoj yra 800,000 bedarbių.
i Socialistinė ispanų vyriausybė 
* sudarytų sutartį su Šiaurės At
lanto Sąjungos valstybėmis, jei 
Didžioji Britanija pradėtų pasi-

choa rūmuose, kur Ispanijos i 
premjerai turi savo centrą. Jis 
atsivedė patikimus sekretorius I 
ir patarėjus.

šiomis dienomis Gonzalez su
sitiks su sekr. George Shultz. Iš 
Romos skrisdamas į Washing
ton, jis susies Madride ir susi
tiks su Felipe Gonzalez. Premje
ras nori pasitarti su sėkr. Shultz 
ne tik apie Gibraltarą, bet ir 
apie galimybes padidinti Ispani
jos prekybą su JAV.

BUTŲ NUOMAVIMAS
9 NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA 1

INCOME TAX SERVICE
6529 So, Kedzie Ave.. -r- 7

KAM MOKĖT! NUOMA? 
GERIAU MORGIČIŲ.

a

— Britų taikos.šalininkai pro
testuoja prieš JAV norą įsteigti 
karo jėgų štal»ą Anglijos šiau
rėje.

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų
linkime

savo klientams, draugams ir pažįstamiems

Melai iš metų Pensininkų Są- tarimus Gibrallarui grąžinti Is- 
jungos valdyba rūpinasi, kad panijai. Felipe Gonzalez nestato 
lietuviai pensininkai galėtų pa- ’ griežių sąlygų, jis būtų patzn- 
sinaudoti nemokamu skiepijimu J kintas, kad britai pripažintų is- 
nuo slogu. - - - - • • • • į panų teises Į Gibraltarą.

Gruodžio 10 dj 10:15/vai. ir 
kiek vėliau buvo skiepijami, 
6117 S. Kedzie gatvėje: Buvo su-, 
sirinkę apie 300 asmenų. Lietu
viams informacijas teikė ir an- . 
ketas užpildė Pensininkų S-gos ■ 
valdybos nariai —- St. Vatin gu
rias, J. Skeivys ir; Br. Erčius. . 
Jiems dėkingi. - Reikia manyti, ; 
kad lietuvių dalyvavo virš ši m- : 
to. Lietuviai daktarai ima už in
jekciją nuo ^20 ligi $25. " į

k. p. !

Felipe Gonzalez įsirengė Mar- mų žemėse.

Washington, D.C.—The Ame-i 
rican Forest Products indus-j. _ 
x • T  TA V 5 ir 4 kambarių medinis. 1 auto ga-tnes, Inc., pi an esą, kad i ražas. Geri pamatai. Mažas įmokėji- 
mišku plotai padidėjo 3-ms mi-į mas. Savininko paskola 10%. 
tijonais akerių, kuomet sulyg- 
numatyta programa, pradėta so- 
dyti medžiai nedirbamose far-

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų 
visiems savo kostumeriams ir draugams linki

BUČERNĖ ir GROSERNĖ

1446 South 49tlr Ct. Cicero, IIL 60650
Rhone: OLympic 2-7529

— Sovietų- kosmonautai A. I 
.Berezpyoj ir Valentin Lebedev,] 
prabuvę erdvėje 211 dienų, nu
sileido Baikonur erdvės centre, ■ 
Kazachstane,-pentkadieni. Jiedu, 
sveiki.

. "-----------~ J=— New Yorkej Bronx apylin
kėje, vagys įsiveržė i Sentry Ar-, 
mored Courier bendrovės jstai-. 
ga ir pavogė 5.3 mil. dolerių, pa
likdami seime S20 milijonų. j

KURIAM GALUI MOKĖTI ,
DAUGIAU? ii

PIRKDAMI NAUJUS AR VARTOTUS* 

AUTOMOBILIUS SUTAUPYSITE
NUO Š300 IKI $1,000

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų 
VISIEMS LIETUVIAMS

One Hour Dry . Cleaning Service 
One Day Shirt Sendee

THE MARQUETTE LAUNDRY

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-

į brangus. 72-ra ir CampbelL

Skambinti tek 436-7878

ŠIMAITIS REALTY
2951 West 63rd Street

t

i

i

ii

.. . ' "n
ELEKTROS ĮRENGIMAI 

PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto hUba*.

Dirbu ir užmiesčiuose, sr*H, 
garantuotai ir sąžininga L 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Taiman Av®.
Tai. 927-3559

' m m. <
DĖMESIO

62-16 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI,
Tiktai $120 pusmečiui automabllla 

Liability apdraudimas pendnJp-1 
kams. Kreiptis:

JL LAURAITI!
4445 So. ASHLAND AV1»

Tek 523-8775 f

MISCELLANEOUS
Įvairūs dalykai

PARDUODAMAS
PUIKIAME STOVYJE

SPINĖTAS (PIANINIS) .
AKROSONIC BALDWIN. į
Skambinti tel.: 471-0985. .

Dengiame ir taisome visų rū
šių stogus. Už darbą garas, 
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Tolman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717

ASTROLOGIJA IR KORTŲ 
SKAITYMAS — Astrological-Į 

Tarot Card Readings
S10 

ELEONORA JAKŠTAS 
4104 S. Archer Avė.

Tel. 523-3685 (Pr.)

Laikrodžiai tr branfenyMt
Firdivtots ir Tažsymte
U44 Watt m Sfrwr 
TeL REpublk 7-1941 ?

REPAIRS — IN GENERAL 
{vairūs Taisymai Siuntiniai į Lietuvą 

ir kitus kraštus
P. N EDAS, 4059 Archer Avenue, 

Chicago,. Ilf. 60632. Tel. YA 7-S9S0

-----—__ Z ■

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
Herman Dečkys 

' Tel. 585-6624

I
•4

AUDYKLA “JUOSTA”
STANISLOVAS YURKUS

2448 West 71st Street

Chicago, Illinois. Tel. 73/-5529

UPYTES DRAUGIŠKAS KLUBAS

i

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano šULC 
paruošta — teisėjo Alpbons* 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’ 
išleista knyga su legališkomi* 
formomis;

Knyga su formomis gauna 
ma Naujienų administracijoje

ANNE WIECHECKI — Pirmininkė 
KAZIMIERA STUKAS — Vicepirmininkė 
ANTOINETTE RALYS — Nutarimų raštininkė 
ANNA CONDUX — Finansų raštininkė
MARY RADžUKfiNAS — Iždininkė 
ANTOINETTE RALYS — Korespondentė

Chrysler New Yorker <

BALZEKAS MOTOR SALES
CHRYSLER • IMPERIAL ‘ 
PLYMOUTH • K CARS 

“U WILL LIKE. US”

4030 Archer-VI 7-1515

2416 Lithuanian Plaza Ct, Chgo., III. 60629 ;
(on 69th y2 block west of Western)

Phone PR 8-9155

Linksmų Kalėdų švenčių ir 
Laimingų Naujų Metu

“LIUCIJA” i
€ A . J

Miko Šileikio apsakymų knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

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

kymai, 184 psl. Kaina S5. ; ] 
Gaunama “Naujienose’’ ir pas
autorių: 6729 So. Campbell

Chicago. IL 60629.

HOMEOWNERS POLICY

f -re

nettt w. h** u
60661, . 424-MM

fe

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKšOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS. DEL LIETUVOS

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

KAINA — $17. (Persiuntimui pridėti $1) 
Siųsti čekį:

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608 T

^Kalėdų švenčių jr-Nau jų.M etų proga sveikina 
savo narius ir klubui prijaučiančius, linkėda

mi džiaugsmo, sveikatos ir daug laimės.

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

! Darbo valandos: Kasdien: nuo 
i 9 vai. ryto iki 6 vai vakaro.

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

TeL 776-5162 
2649 West 63rd Street 

Chicago, HL 60629

% .

l

Į PATS SKAITYK LR DAR KP 
I TUS PARAGINK SKAITYTI

advokatu draugija
V. BYLAITIS

ir V. BRIZGYS
Darbo valandos: 

Nuo 9 ryto iki 5 vai. popiet, 
šeštadieniais pagal susitarimą.

6606 S. KadiU Ava. 
Chicago, III. 60629

Tek: 778-8000

g — Naujienos, Chicago, 8, m. Wednesday, December 15, TflHĮ




