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- NEKEISIME SUSITARIMŲ SU JAV, 
PAREIŠKĖ PREMJERAS GONZALEZ

- — ATVAŽIAVAU NE RANKOS UŽLAUŽTI. BET DRAUGIŠKAI 
PASIKAKĖTI, — PAREIŠKĖ SEKR. GEORGE SHULTZ

' MADRIDAS, Ispanija. — Tre-čia, kad ta izoliacija ispanams 
čfadieni į Madridą atskrido sek- nenaudinga. Jis jau atidarė var-- 
retorūis George Shultz. Jis tuo* tus i Gibraltarą. Premjeras pa
jau nuvyko j'Monchoa rūmus if pasakojo, kaip jis yra patenkin- 
susitiko su naujos vyriausybės tas, kad visa eilė šeimų, nesi- 
piejnjeru Felipe Gonzalez, Išpa- matę 13 metų, turėjo progos sū
nijus socialistų- partijos pirmį- siUkti su saviškiais, pabendrau- 
nmku. - Europos ir Ispanijos ti ir išsikalbėti.
spaudoje, buvo labai plačiai ra-j Premjeras visai neskuba tar
šyta, kad valdžią pasiekusieji t*s su britais. Jis pasikeitė ke- 
socialistai keis iš pagrindij susi-. liomis mintimis Briuselyje su 
tarimą su JAV. Felipe Gonzalez' britų užsienio reikalų ministe- 

apraminti nu Pyni. Jam to užteko var
tams atidaryti.

Iš trumpo pokalbio jis patyrė,

NEW DELIU. — Indijos 
riausybė jau buvo pasiurUuhi 
kariuomenės batalioną į Baro- 
dos miestelį, kur Imivo prasidė
jusios riaušės tarp indų ir mu- 
šulmcnų. *' ’

Kelioms valandoms tie susirė
mimai aprimsta, bet netrukus 
jie ir vėl prasideda. Iš viso pcet- 
virtadienį Barcdos mieste Jau 
buvo užmušta 11 žmonių ir|su- 
žeista 30.

Barodon pasiųsto dalinio [va
das prayė vyruusybe atsėsti 
daugiau karių, nes gyventojai 
nerimsta. Musulmonų neapy
kanta indams kasdien stiprėja. 
Kariai ir po icija bando suimtuo
sius įtikinti, kad atvėstų ir baig
tų kovas, b J įtikinėjimai nSeko

pirmiausia, norėjo
sekretorių šiais žodžiais:
v — Naujoji Ispąujjos vyriausy-^
be nesi rengia Jšstoti' iš šiaurės kad vartus uždarė pats diktato-
Atlanto Sąjungoj k darys viską, Ųus Franko Jie buvo uždaryti, de(|a .<:1I.la;s iaikinai ;ka. ■ 
kad-galėtų bendradarbiauti su 13 metų. Niekam iš to nebuvo riškiains pavvksta nuraminti- 
Šiaurės Atlanto Sąjungos vals-jokios naudos, bet: keli tūkstan-- jkartusius f netrukus jie ir 
lybėmis. Spaudoje pasirodė jvąi- -čiai ispanų liko be darbo. Be 
— aAM*^*^* i vav i M , —-r-— — —
naują Ispanijos vyriausybę, bet’cialistai,

- nesirengiame keisti praeitais me-! nemokant tems arabams, 
tais pasH-asylo ? šusitąriĮnd. JisC Ja innėras labai

svarstysime sj klausimą, lai prą-h?us ir kuklus. Jis padarė labai 
šysime pakeisti ■' vieną kitą>.gerą įspūdį sekretoriui, kuris 
smulkmeną, bet nesirengiame 
sutarties keistiiš esmės. . L'

y. J-.-J’’;. ' . ■ ?, - .

•' Sekretorius norėjo

PARYŽIUS, Prancūzija. [ — 
džiaugėsi, kad užsuko į Ispaniją Pnz. MUerando vyriausybė nu- 
pasikeisti mintimis. Marė sudaryti centrinę orgąniza-

.Kilo apie Pietų Amcri-j ciją, kuri visame* krašte kovotų!
ką, R^;FęKp^(įonzalez bu- ’ PįĮęMS^klų pardavinėjimą ir 
j’ęs. vartojimą neapykantai.

’Ujyra demokratinę šĮhtvarka f j>ek-pareikšt i.
klausęs 40 metu premjero pa-‘rotorius pareiškė,/kad Gonzalez .
reiškimą, \ I turėtų važiuoti į įlietų Ameriką : ėjo išvados, kad dabartinės prie-

kau Jums, rariką užtąužfi ir pa
reikalauti ištikėtų -dalykų, — 
pareiškė sekre(dfįiv;^ Aš čia 
užsuk&u Jus pašVėikinti ir pasi
keisti keliais “ draugiškais žo
džiais apie ’dviejų valstybių sah- 
tykiusĮ As;.įętiirįtt jokios prob
lemos, kurią turėčiau Jums kel
ti, ir aš niŽko nekeisiu. Jūs pats 
jau užsiminėte apię šiaurės At-p 
lanto Sąjungą, tai norėčiau, kad i a 
Jūs turėtumėte galvdj JAV pą-ų 
žiūrą šiuo klausimu: mes prieš 
kelis metus pirmieji patarėm ki
toms valstybėms įtrabkli Ispani
ją į šiaurės Atlanto Sąjungą, — 
baigė sekretorius.

. Sekretorius George. Shultz. išj
Vidaus reiaklų ministeris pri-

WASHINGTON, D.(
i prasiskolinusi Brazilija gaus 

, iš Tarptautinio Monetarinio fon
do puspenkto bilijono dol.rių 
paskolą, pajėgs stabilizuoti ne 
tiktai viso krašto, bet ir kaimy
ninių ūkių finansus. Ne tik Bra
zilijos valstybinis bankas, bet ir 
kiti Brazilijos bankai buvo pra-

PAJĖGS STABILIZUOTI SAVO IR 
KAIMYNINIU ŪKIIJ FINANSUS

BRAZILUOS KARIUOMENĖS VADAI PRIIMS RINKIMU 
DAVINIUS, BENDRADARBIAUS SU AMERIKA

Visiš-šimtmetį. Brazilijoj turi būti 
padėtas pagrindas dunokralinii 
santvarkai. Pirmiausia privalo 
būti sudarytas turinčių teisę bal
suoti žmonių sąrašas. Iki šiol vis
ką tvarkė kariuomenės vadai, o 
ne krašto gyventojai,

Prez. Figueiredo generolams 
aiškino, kad visos skolos privalo 

siskolinę. Brazilija taip pat bų-’būti grąžintos. J žigu pasiskolini 
vo prasiskolinusi kaimyninėms

Į valstybėms ir nepajėgė grąžinti 
‘ per kelis metus užtrauktos sko- 
‘ los.
J Brazilijos valstybinis bankas 
į gavo 1.2 bilijono dolerių paskolą 
‘ tuojau po prezidento Reagano 
vizito Brazilijos sostinėje. Praei
tą savaitę Brazilijos bankas ga
vo 1.5 bil. dolerių paskolą, o da
bar oficialiai pranešta, kad per 
3 metus Brazilijos valstybinis 
bankas gaus dar puspenkto-bili- ’ 
jono dolerių:

Brazdi jos mi nįste r ra i; d a lyva- 
Sė pirihdš^ ^rezrdehtd. IUeS?0W 
vizito dienos pasilarimuose. pf- 

j uai nesuptato,.apie ką ėjo itemp- 
• ti * pasitari n vai? ~ Viską 
t prato prezidentas .Reaganas, fi- 
nrųmsinia^ jdx paarėjai ir geųA’o- 
las fFigueįftslo’ dalrartjms Tirir 
ziHjos pj^czkLųlas. .

Prez. Fig4į^edo,.yrąJu^ivc^,,

Visi įlakingesnieji žmonės, pravažiuoją pro Madridą, užsuka
pasižiūrėti miesto centre jojančių Don Kichoto ir Sančio Panzes.

Ispanijos karalius Juan Carios ir karalienė patenkinti >
sekretoriaus Shultzo sustojimu Madride ir pokalbiu 

su premjeru Felipe Gonzalex. -V, * .•
Į '.n.. .. —• - —■ ■

LENKŲ - POLICIJA SUĖMĖ LĖšEO
VALENSĄ IR IŠVEŽĖ Į VARŠUVĄ įsi toto prdfeįatffįs.-iiš dėsto eko-

. I T 1 . . T m « I » e* f * v « % «

ir neatiduedi, tai ką nors skriau
di. Jis įtikino generolus, kad rei
kia leisti Tarptautinio Moneta
rinio fondo atstovams tikrinti, 

pinigus, 
juos dės. Buvo keliamas balsas, 
kad tai yra svetimšal.’ų interven
cija į Brazilijos vidaus reikalus. 
Prez. Figueiredo kitaip galvoja. 
Jeigu braziliečiai būtų patys mo
kėję taip skolas tvarkyti, tai da
bartinės nelaimės nebūtų buvę, 

j Čia ne užsienio intervencija, Im?1 
pamokymas brazilie' ių, ka<l pi- 

^lyoią reikia atiduoti. Užsieniečiai 
4- Brszilijos reikalus nerkis, o 
tik pamokys braziUvčius, kad ir 
jiems nereikia kištis į kilų vals
tybių reikalus.

Brazilija džiaugiasi, kad Tar;>- 
tafitjnis Monetarinis fondas pa
skolina Jokią didelę sumą. Di- 
iiŽTausioji šios paskolos dalis at- 
.ėjd i^>ATrroriko>. Tarptautinio 
^nihęĮanrtio fondo direktoriai 
^p?sėdžiavo Šveicarijoj, B iželyje, 

į galvą, 
kiekvieną 

nuošim-

nomij'ą. Jis Brazilijos kariškiams 
; prieš dešiinlmėtj pasakojo, kad 
jie veda kraštą-į dhdžiausįą pra- 

Tre- kad kiekvienas įrodytų, iš ko jis žūtį. Kartai^ręrigėsr'diarai prieš* 
* ?savo kaimynas* kartais aštriai, 

pasakyti kelis sakinius prie pa- darbą, kad matytųsi, jog min- kritikavo'Ameriką, bet dažniau

Braziliečjams katama 
kad jie turės grąžinti 
paskolintą dolerį su 
č’iaiš.

ir patarti, kaip grįžti prie <jė-įmonės nepasiekia tikslo. Dabar
- kiekvienas departamentas veda

Ą -  ------ -—— -------- I kovą prieš nelegalų ginklų par
davinėjimą.

Prancūzų vyriausybė nustatė.( čiadienį Lešek Valensa norėjo pragyvena. Kiekvienas turi turėt 
kad ginklų pardavinėjimas eina 1 
gerai organizuotai. Ginklai pla-1 minklo žuvusioms, kuriuos prieš 
nuotai vežiojami iš vieno depar-,12 metų nušovė komunisto VIa 
tamento į kitą. Ginklai iš vaka-, d'slovo Gomulkos pasiųsta poli
pų Prancūzijos vežami į pran
cūzų turimas salas. Anksčiau 
ginklų grupės per Prancūziją 
ėjo į Ispaniją, Andorą, o dabar 
ginklai beveik tais pačiais ke
liais eina j Prancūziją.

Kada pardavinėtojų gaudymas 
bus organizuotas, tai jie neiš
trūks iš policijos nagų. Kas ne
pateks į policijos rankas viena-

In okra tijos/

NEBESUSTABDO TARPU-
i SAVIO KOVĄ LIBANE
! BEIRUTAS. — ( Kovos tarp 
Libano krikščionių falangistiį ir 
Idruzų yra tokios karštos, kad 
^diplomatai nebegali jų sustab
dyti. Druzai tiek supykę ir 
rįnirtę, kad nekreipia jokio dėme
lio į pasitarimus Izraelio, Siri
jos ir palestiniečių karo jėgų iš
vežimui iš Libano.

Morris Draper, specialus JAV 
atstovas Artimuose Rytuose, pa
dedantis ambasadoriui Habibui 
išspręsti svarbesnius Libano

VALENSA NORĖJO TARTI KELIS ŽODŽIUS PRIE 
PAMINKLO, BET POLICIJA NEBELEIDO ;

DANCIGAS, Lenkija.

Si$ sekretoriaus pareiškimas - «,i , • . ••• ,iv- ... , , 1 . . . . klausinius, nepajėgia kovojan-Jabai greitai pataisė abiejų vals-A ... . * J

—r ,l.1J7‘,uįniai klausima aiškino su Amin pradėjo besti smulkius reikalus, > -T
kurie naujam premjerui buvo 
svarbūs.

Premjerui Gonzalez labiau 
rūpėjo baigti tą. izoliaciją, ku
rion buvo patekusi Ispanija dik
tatoriaus Ffanko metu. Jis jah-

■ava, .laitai auicju . **,. , v j » • me depai laments, tai bus sulai- bėuvie ka<l, . . . . ' .. , ciu suslabdvli. Jis gana nuodui;- i. ■ Ka<’tvbes vvru nuotaikas ir jiedu L - • . , . .... . ? kw £ ** i 121 L’loilvimo oivl’inrt oi-.
ytas antrame.

KALENDORĖLIS
1 * " F •

Gruodžio 17: Lozorius, Mant- 
gaila, Medėja, Grinius, Lai la, 
Surgaudas.

Saulė teka 7:12, leidžiasi 4:22.

Gemajeltu, Libano prezidentu. 
Buvo nuvažiavęs į Damaską ir 
klausimą aiškino su Sirijos pre
zidentu. Visiems suprantama, 
kad klausymą jis aiškino su gen. 
Ariel ša r on u, bet tų pokalbių 
nępžlenka. Jis turi įtikinti kovo
jančių kirkščionių ir drūzų va
dus, kad jie mestų ginklus, bet 
abiejų pusių vadai nekreipia jjf 
jokio dėmesio.

— Naujas lenkų valdžios įsta
tymas leidžia išmesti iš mokyk
los bet kurį mokinį, kuris sklei
džia nepamatuotus gandus prieš 
vyriausybę, mokytojus ar mo
kyklą r < (

—- Danuta Valensienė pasakė, 
kad josios vyrą vidarus reikalų 
ministens išvežė į Varšuvą, kur 
jis bus apkalusinėjamas. Jis gali 
būti baudžiamas už nepasakytos 
kalbos teksto platinimą.

— Naujėi priimtas įstatymas

GENEROLAS ŠARONAS 
ATSISAKĖ LIUDYTI

JERUZALĖ, Izraelis.— Komi
sija Libano palestiniečių žudy
nėms ištirti pakvietė gen. Ariel 
šaroną dar kartą liudyti apie ča- 
tilos ir Sabros stovyklose įvyku
sias beginklių palestiniečių žu
dynes.

Pradžioje gen. šaronas paža
dėjo dar kartą liudyti, bet kai 
grįžo iš Honduras, tai pakeitė 
savo nuomonę ir atsisakė liu
dyti. Dabar jis sako, kad jo liu
dijimas gal* pakenkti karo eigai lensą buvo pakvietęs Dancigo 
ir pačiam Izraeliui. 1 prokuroras. Įstatymas draudė

Premjeras Beginąs taip pat krašto gyventojams veikti prieš 
atsisako liudyti, kad liudijimas dabartinę vyriausybę. Parlamen- 
nepakenktų jam pačiam. Atsisa- to priimtas įstatymas tuojau 
kymas liudyti sudarė labai ne
palankų įspūdį.

cija. Tai įvyko prieš 12 metų 
gruodžio 16 dieną.

Per 10 metų komunistinė len
kų vyriausybe neleido darbi- 

^ninkams pastatyti jokio pa- 
' minklo. Kada Dancigo darbinin
kai laimėjo streiką, tai pirmiau
sia jie pastalė paminklą 50-čiai 
užmuštų darbininkų. Paminklas 
buvo pastatytas- vienos savaitės

I valdžia nepakeistų 
savo nuomonės.

Policija trečiadienio rytą ap
supo visą Dancigo bloką, kuria
me gyvena Valensos šeima. Pir
momis ryto valandomis prie na
mo atvažiavo juodas vidaus rei- 
kalųų ministerijos automobib’s, 
leido Valensai apsirengti ir išve
žė jį į Varšuvą. Manoma, kad 
jis bus atiduotas teismui už ban
dymą pasakyti kalbą be vyriau
sybės leidimo, a

Valensą buvo pakvietęs 
prokuroras

i Praeitą antradienį Lcšek Va-

ta ne vagiliaudamas. Jeigu žmo- < 
gus neturi nuolatinio darbo, tai lijos ūkio sąskaitom 
gali būti baudžiamas už vagilia
vimą.

Niekas nemano, kad Valensai 
gali pritaikyti šį įstatymą. Jį pa
leido iš namų arešto prieš mė
nesį. Per visą tą laiką jis buvo 
be darbo. Jis norėjo pailsėti, pa
simatyti su senais draugai ir pa
sitarti.

Valensa niekuo nenusikalSo ir 
jis nesirengė vykti pas proku-

šiai nesutarė'Sąvo tarpe, Braz

Kada Brazilijos kariai priėjo 
liepto galą, tai jie įgaliojo gene
rolą Figueiredo imtis visų prie
monių Brazilijos ūkiui sutvat-Į 
kyli. Jie taip pal įsakė padėti ge-l 
rus teisinius ir kultūrinius pa-! 
grindus, (icn. Figueiredo žengė, 
pirmuosius žingsnius. Pirmon! 
eilėn jis rengiasi pravesti, ksd 
Brazilijos vyriausybėj? ir ūkio 
sistemoje turi būti pastovumas.1

— Washinglone prasidėjo JAV 
ir Sovietų valdžios pasitarimai 
atominiams ginklams apriboti. 
Šiuos pas; 1 arimus sularė praves
ti sekretorius Shultz ir minisle- 
ris Gromvka.

Lenką* tvirtina, kad naujai 
priimtas p?riamento įstatymas 
yra žymiai griežtesnis, negu bu
vę karo stovio potvarkiai.

ror

Dancigo darbininkai eilė
mis nešė vainikus prie nužudy- 

Dabar jį tardys sostinėje. Vyriausybės vadą} negali kaita- liesiems paminklo ir dėjo aplin- 
---- ---- _ į lietis kelis kartus kiekvieną de- kui.

leidžia vyriausybei išmesti iš 
dirbtuvės darbininką, ardantį 
tvarką, agituojantį ar nenorintį 
dirbti.

buvo pasirašytas ir paskelbta, 
kad jis galioja nuo pasirašymo 
dienos.

Naujai priimtas įstatymas 
yra dar griežtesnis, negu buvo 
karo stovio įstatymai. Vienas

KOVOTOJAI PAČIUPO 
GENEROLO DUKTERĮ

TEGUCIGALPA, Honduras.— 
Partizanai, sužinoję, kokią va-- 
landą atvažiuos į darbą Hondu
ras prezidento duktė dr. Xiomo-! 
za Suazo, jos laukė ir kai tik 
atvažiavo, ją pačiupo.

Paprastai Honduras preziden
tas su žmonių grobikais neturi 
jokių santykių, bet šį kartą j 
priešo rankas pateko jo paties 
duktė, tai jis norėtų ją išgel-1 
bėti. J

Grobikai nustatė trumpą lai
ką (iki pentkadienio vakaro) } 
dukrai išg-lbėti. Jie nenori pini
gų, liet nori, kad Honduras ir 
Guatemalos laikraščiais paskelb
tu jų paruoštą pranešimą apie 
kovą Guatemaloje ir kitose Cen
tro Amerikos valstybėse. Hon
duras prezidentas prisidėtų prie 
paskelbimo išlaidų padengimo.1

su nauju Ispanijos premjeru, o vakar kalbėjosi 
su Portugalijos premjeru prekybos reikalais.|jstAtymo paragrafas reikalauja, kainavo $t>L

Ketvirtadienį auxso uncija
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JAUNAS DIPLOMATAS

joja:

.ates, darant

NAUJIENOS APLANKYS KASDIENĄ

INUfcLIAJ APDRAtSTl sim/hio MIESTAS

Adresas

Naujiena*, x.K»eae®

S.ie. ai 
rąpęaugą, 
jiękilliĮ'. 
'ginčui^

klav 
ii su

LAIMINGŲ NAUJŲ-įgffV* ų;

LAI GYVUOJA LIETU VJ A JI ..

darbiams, kurie

katu, dg»s jSŠs ^tęįęgšptę ssater- 
jf. (PažėrnėtH^?įį^įHnė\įtaĘ^i4- 

paprastai,

— Tėveli, ar salėtum pasira
šyti su ^užmerktomis akimis?

— Tai nieko sunkaus nėra, 
sūneli. Z.1 ■

— Jeigu taip, tai užmerk aįds 
ir pasirašyk po mano jjxxkyklos 
pąliudijunu. ? >

Melchioras saikiu balsu: 
—-Panele Aiddn'a,' kad tamsta

neapmokau į©ąu\ąs vąaz&S; 
ic-ho'aras)4£; ... 'j >., ■-

Jeigu jūs dbsbatė be teisinio

pliektas iš Senato rink, ko- 
šefo pareigu. t, 1 

i 
— Atstoju demokratdij 

papylė >taty«K> projektą, kad' 
fed.' biudžte būtų paskirta $5 bi-- 
Jijonai viešiesiems darbams or-

vargu 
bus priimtas respublikonų kon
troliuojamam Senate. Atstovų 
Rūmų speakens Thomas O’Neil 
apskaičiavo, kad programa ap-1 
rūpintų darbais 250,000 darbiniu-1 
kams prie viešų .narnų statybų įr I

| Krdanuou PRANAS AULAS *
į įr pe<lii«e^ slysti: 44J* JS?* Washtenaw,- Chicyo, IL 60632

€^įita, pabąla adv. Jo-’ 
kuds įsitikinęs. 'kad mūsų 

visuomenė -.turi grįžti j arbitra
žo sistemą. %ąd greičiau j&-

^VĘIKINĄME LlKįgOTg?
ŽIEMOS ŠVENČIŲ^ROGA

IBį LINKIME'CriT/

Socialinis draudimas ir aprūpi
V melai Gruodžio 17, 1982. N

NEPAPRASTAS KŪDIKIS

— Mano sūnelis tųri uepapra- 
ttų gabumų, — pasakoja .motina 
savo kaiminkąį. — Jam yps tik 
trys .metai, -p jau gaji pasakyti 
savo yar^ą iš abiejų galų, nuo 
pradžios iki pabaigos įr nuo. pa. 

' baigos įki pradžios.
;r . — Negalimas daiktas, 
įjp.yartį^?;

and LpAN ĄsSSpuJATl )X 
i.\^n<Ei) x i i lv.p > * //o wž 

West (ieruudk Road * <|MęW (Ū

vadovaukitės vad. common sen
se spį^ęlįną darant. Jei įU įsi
traukiate i svarbas Iransgįfjįfcs 
ir jums ųąąaiškūs tenkinai ^arba 
išdėstytos sutarties sąlygoj kon 
sekvencijoj *tai patartiną pasi- 
tarti su adv., priešbet kokią su
tarti jjasirašght, jsųlaųkti bet ku
rių iškilsiančių problemų, ku
rias vėliau reiktų spręsti.

JPvz.j parduodant namus arba 
kondominiumą,, pirkėjas kai £a 
da nekreipia dėmesio į kai ku
riuos svarbius(yadcrucial) nuo
status, k. a. linansinrus, inspek
cines, sąlygas^ kurios nebūna 
tąsytos i pardavimo sutartį^

SMeikiDame gimines, draugus, pažįstamus i 
ir lietuviškų organizacijų bendradarbius. I 
Taip pat sveikiname mūsų Elektros Įren
gimų ir Pataisymų Bendrovės klientus.

Visiems linkime LINKSMŲ j
ŠVENTŲ'KALĖDŲ I

IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ f
BIRUTE ir KLAUWUS PUMPUTIS - į

4514 So. Talman Avenue g
Chicago, IL 60632. Tel. 927-3559 g

Darydaioi įęisįjęs sutartis, 
sau gyvenimą palengvinsime

Daugelis žmonių eina pas ad- ^pątąrėjo (advokato) pagalbo 
vokatus su labai mažomis prob 
lempinis, kiuiąs .rurį Tą

— Bedarbių Chicagoje įr apy-f 
linkėse gali padidėti 50,000 it> 
pasiekti 13.5% ateinančiais me? 
tais. Tokią pranašystę skelbii 
šio miesto ekonomistai ir pre
kybininkai.

— John Hopkins tyrinėtojai 
skelba, kad yra geru ženklų, jįĖgį 
padaryti testai galį numatyti,; 
kurie sergantis j r prostate vež u' 
pacientai paliesti sunkia?ar vi
dutinę fprma.

— Senatorius Bob Packwood 
(Ore.), kuris kaltino prezidemą'

|| Trumpa t
^...Airti'ng Pan
Airways tikisi sunaaėžįiiAi 
28.00 darbininkams ato^ogų lai 
ką iki dviejų savaičių per me7 
tus. Iki šiol ~kai kurie tarnauto
jai galėtų autos tegauti iki 7-n-ų 
savaičių ir gauti pilną atlygini
mą. '

MIDLAND 
SAVINGS 
A*iD LOA-N .ASSOCIATION 

4040 ĄRCH^g /ĄVEKUE 
CHICAGO, ILL. 60632

PHON? 254-4470

Midland A)*”*-
nauja, tąupymo u 
paskolų ^sitalus riąos rdū 
su apylinkės. Dėkojame 
4ums įž jnums parodyta 
pasitikėjųną. Mes jĮerėiir 
me būti jums naudingi ii

kaita* apdraiz-'toi 
iki $100.000 ....

7657 ’A- 69 STREET 
iChicaęa, K 6069 ’• 

^957400
SG.

Bridgeview Jf <04 i;
X<1, £9|-44h0 V

Sr gaivos purfinima^^įĮat 
sąkb^dytojas,

'Kaip tai “galvos pūrtirT 
mas”? '

— Purtinkite galvą ...prie sta
lo, kai kas nors

valst......

Visuomenei ir paskiram asmeniui Naujienom 
dabar yrą reikalingešpės, Jkąįp bet į$da...

Jodei Kalėdų ar Naujų Metų proga Naujiem 
pj'enujherata yra ideali ir prasminga dovana tė 
vams, vaikams, ^iipineuis, draugams, kaimynams, 
pažįstamiems, senęlįams ir kiliems.

jgadės išU>JkyLi gių^ųės ar įnėjulių art.mną 
JiųptjjUg, ir J^tiki4)u .ryšiniaku visai išeivijai, keyp 

i#nėįp juž >ąvQ

prašome; a

Siųųujį Prašau siuutiųėĮli ;Xa<ųįenas čfiicagoje fcpii 
Kąlėtlįpę duyaųą detains Jpušri :męly tjŽ.^6). pliuse vk-tųąc - 
<10,00. punei metu — $2^,00

VAINAS, FAArAftDž 2a.... . ..„C......'..‘į......
M. Ml AŪšTVfi- ____ ___ _________ ______________

■<a*L tvyjtK. r

- vAUs. jį?
jie -Bynię rda jore?i^ftekbsTipe'

‘ j;d'.-ji SislraziKlė
iiis hwfeAirs-i jRarJ
•-tą:-kiąUtm KŽrti^>jie JpaM 
-r'ė a^'įerž^i; -oėt J. Byr j 
tie idealais nugalėjome. v 
<: ' -V / Ądz\ ^Charles P. Kai M Ja

KREIPIUOSI I LIETUVIŠKA 
VISUOMENE -

Pagal JAV Konstituciją, kas turime vieną lietuvį senatorių 
)0 jįjį ujamą pa skelblį. Frank Savicką, kuris labai rūpi-
/At iu >kąx.ų, gyvenančių naši, bet jis tik vienas jaMtrps- 
mc I^^ e.’įĘęd. valdžia tai įvyk- tuo reikalu. Gi lietuvišką vįgųos 
Uė. Paisiodo, šad žmonių skąiy<| menė, rodos, nemato to gresian
čiu- paaugo netoli 30 mil. Tuo| 
pačiu sykių padidėjo politiniai 
ginčai. Čikagos miestas patenka 
i tuos politinius ginčus, šio mie.. 
s;o administraciją .priversta 
daryti gyventoju ąpyįįnkėąe 
ki-minius žemėlapių sąraąus, ką 
ji atliko; tie sąrašai buvo patvir
tinti. Čikagos juodosios rasės 
vadai tam pasipriešino ir iškėlė 
bylą fed. teisme, sakydami, kad 
jie politiškai buvo nuskriausi.' 
-Sva. biausi ginčai iškilo dėl .^15- 
anvdp žemėlapio.

Lapkričio P5 .d. bus paskuįiAis 
•fed. teismo sprendimas, liečiąs1, 
lietuvių Marquette Parko cęnu: 
ra ir kultūrą. Skundėjai teigia' 
kao būtų 70% juodukų,o tik 30%> 

;bal u tame warde,kitais žodžiais 
tariant, jie nori, kad būtų 
kai pytas 15 wardas.
Brangūs lietu viai,j ei taip įvjk-?; 

tų. tai būtų skaudžiausia tragĮ>

OFHCF HGCKS Cor,J3>. TrictaL rV a M fd 4 P IL I hj^y. y A
y a >’ u, *4 Hfi Biisres> 1mn.<«cted U ė4hcsday i • >

stabo narė Jane Ąnderson. Ji 
įsitikįnųsį lead įžm<xiės gali 
lengvai sumažinti teisines sąs
kaitas, jei jie pasidarys tarpu
savyje rašytines sutartis. Bet ji 
pabrėžia ,&dęlę. sy^rbą. kad taįa 
sutartį .patikrintu, ^advdęątąs. 
Šią pažiūrą paremia Adv..Joe ;D. 
Joseph ir.ady. Jeffery- Hrllec, 
knygos autoriai ^&ėgąl .Agree
ment in 'Plain English” - 
go. Contemporary iBpcks .leidi
nys). . ' ; . -

ulonai siūlo geriąųsią 
■ kad vėliau 

bę^įlpdmgų 4eiskįų

J kąs. -Tokių asmenų tikimaa^sžuj ganizuoti. Bet šis planas 
i japkti £pie JO,000 kas mėnesį, o 
3 1983 metais — po 9,000 kiekyie- 
i ną mėnesį. Padirbėję -nustaty

tą minimalinį laiką, jie vėl ga
lėsią gauti bedarbio pašaipas.

Tikimasi, kąd prie tekių , lai
kino pobūdžio parūpįnimo dar^

moteris ir Af f
Norėčiau suprast, bęt. < •
JSet kas gi?

— ^ian .atcpdo, kad tamstos
JįR klaida. Ma-

& J&s&ę o ne

— Bet kpdėl? . g
— jTąm yra trys priežastys — 

H^ų F&WL, .uždraudė dak
taras. Antra priežastis jra ta,

ei jos. Mat, toms taįp pat <feiug 
kaštuoja gerovės pašaipų pąrū- 
pinimas Ontario provincijoje 
mięstų savivaldybės padengia 
20%^ kitų provincijų — 30%/ 
Ottava prisideda su 50%.

Kanados f in. min. M, Lalon^ 
das pratęsė McEaeheno įvestas 
$3,000 namus perkantiems pa-^ 
talpas visiems kanadiečiams nuo 
1983 m. sausĮ įkibai. 30. Papik 
doma $100 mil. suma teko 
gyvenamų namų atnaujinimui^ 
savininkai taip pat galėsią gau-:;

I ti po $3,000. Abi šios programos^ 
j .tikisi parūpinti daugiauf; darbų 
į namų statybos ^lįįhigktms. ;

1983 m. vasario mėn. jvyks nę- 
minacija Čikagos jn. majoro no*-, 
lytui. Dauguma Čikagos gyvento
jų nori perrinkti tą pečią majo-: 
re Jane Byme, kadangi ji per 
3 metus iiėpąprąstąi pasižymė
jo ne tiktai drąsumu, bet suma-; 
iriai išsprendė daug sunkių eko
nominių problemų ir išgelbėjo 
^Čikagą nuo ekonomines krizės.; 
Ąlajciės Jane Byrne .konkurem, • 
tai — vienas juodukas, siekiąs tož 
posto, bet dąųgiąųsia .gyveni 
.Washingtone, DlC. Apie jį spąM 
da skelbia ję ciyįlįrųus 
timus. Kitas — jaunas, nepaty
ręs mirusio tėvo, ^chaęd Daiey 
(buv. majorų) nuopelnais 
tas pro3<ųrorų?;.kurh 
patenkintas -turimu -postų;; Maų 
atrodo, kad ^ah^ą^

-drąsi; fpktyrujjj • 
praktiška/kuri pai'pdė‘.nepąpųL-į'

Tekama priemonė

r —’Daktare, prašau man pa- 
!.Uf.^imnąstiką, yra pati 
įgeįmi norint; kūrio svori, .nu-

GIRTUOKLIO APDŪMOJIMAI 

kupranugaris gali keliauti 
penkias ; dienas negėręs, bet 
^as . gi nąrėtu būti kupranuga
riu? :

ra. kuljūra uį sunkiai ’ -uždi^ą> 
teirrą. Politinis pavojūs muš 
fc'a į suskaidymą ir užkariavii^h - 
'Aš. k rip advokatas/ gyvenantis' 
4’įka^cj, sekdamas šią fed/bv^ą? 
^numatau/ kad.p&spektyvos-^rA 
tamsio-. Liūdnai turiu pažymėk, 
ii. kad.čia ir apylinkėse mes 
rime apie 300.Ū00 lietuvių, savo/ 
-naudą, o^amzacjas.bet iki šįolj -1-^-Pati'-.’tįs/t^i turtingiausia kąy 
niekai viekai nerašo apiė ^Ią4^:ykkTš i? kurios daugelis semias

> liūdną lietuviąms ateitį. Mes si gyvenimo lobius.

dųę^i /teeciąm asmeniui ^rbą .pa-j 
daryti pasirinkimą per Amerc- 
m Arbitration asOciącija, kad išx 
pęęstų bet Jįįuį .disputą, Cku n 
^ąįi <išldĮti yjidant.

paižtrimas yra pa. 
.prastas kelias, - pabrėžia adv. 
Joseph, galis sumažinti ginčus 
uo palengvinant civiliniams’ 

teismams;

IHH
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TILŽĖS AKTO PAMINĖJIMAS
(Tęsinys)

žinias iš paskaitininkų, skai- 
padeaitą buvo pakviestas 

f. dr. Kazys Eringis. neseniai 
itrautaęs iš okup. Lietuvos r 
įgyvenus čia, Chicagoje. Jis 
ėsi, kad bolševikams antru 
tu 1911 m. okupavus Lietu
ty pačių melų rudenį jis bu- 
mobili?uotas į raudonąją 

Ją. Iš įviso, lietuvių buvę
z-oia. zpit lirXkk. 'Po 

: bu-
siusiąs į frontą pii- š vo-

tylėdamas, kai ką iškreipdamas 
ir pakreipdamas savo naudai. 
Pavy zdžiui, apie prūsų sukilimą 
prieš kryžiuočių ordiną, gyven
damas okup. Lietuvoj, jis nė ne
buvęs girdėjęs ir skaitęs. A pi* 
prūsų pirmą ir antrą sukilimą 
jis tesužinojęs tik atvykęs čia, 
Amerikon. Taip pat savo paskai
toje pastebėjo, kad sovietai iki 
šiandien Mažojoje Lietuvoje jau 
yra apgyvendinę rusų kolonistų 
apie vieną milijoną ir šiek tiek 
ązijatų nerusų. Apie Tilžę, Ra
gainę ir kitose vietose, arti okup.

a
nes ru

‘ kid

G S

.4 f

ar tuščias 
ir tik dar

, MAiiir ii Aiivse vielų?*-, aru OKup. 
;rT te . P Lietuvos sionųf yra apsigyvenę 

cpje ScgcoOf įr lietuviu. Sovietai 
hy prusai L- , . * . / . , ,* - Uieaiviams ten yraf uždraudę 

1 steigti feet kokias lietuviškas 
‘ mokvklas, net vaiku darželius ic

1 1 ‘ beteviškas organiza-i
i ei jas, kad* komunistines. Lie? 
į tuvių rusinimas lęn yra vyk<io> 

'"imas tokiais.,pat Hitlerio meto- 
)U dais, kai buvo vykdomas vokie- 

filmas.;

J
Knistas

I>e gy

; zmegų. kad u c:viii, is pra- ■ 
d.įų rusai tuojau nušaudavę, 
į ngę į paliktus taščiųs,, gx-a-c 
t J sutvarkylus namus,‘ ką tik1 
L-n radę, viską sunąųkindąvę su 
Ikru laukiniu- azijatišku įnirti- ■ 
riu, net langus išdaužydavę-ir 
<-or^s sulažydavę. Arčiau I\ara- 
i: račiaus civilių g\rve.ūtojų. vis 
s;;l’kdavę daugiau, skubančių į 
Karaliaučių, kuris tebebuvo 
kiečių armijos apsaugoje, kad iš 
ten laivais pasitraukus toliau į 
Vokietiją, bet ne visi besuspėje. 
Tas visas anksčiau žydėjęs tur
tingas kraštas, su rūpesčiu gerai? 
Įdirbtais laukais-ūkiais ir pui- Į 
kiais trobesiais ir gerais keliais, 
plentais, i 
paverstas dykra, 
džio prasme.

Prelegentas pažymėjo,, kad 
okupantas labai žiauriai klasto
ja Lietuvos istoriją: kai ką ind-

Jis paminėjo rusų kalbininką 
Toporovą, kuris viename savo 
veikalų esąs pažymėjęs, kad prū
sų1 sunaikinimas ir jų kalbos iš
nykimai esąs labai didelis nuos
tolis Baltistikai, tai yra lietu
kų ir latvių kalbos studijoms, o

Tilžės vaizdas ii Panemunės žiūrint

vydas išldldo pirmąją lietuvių 
kalba knvųa “Gatecliisnmsa 

be Baltistikos esą sunkiai įma-J Prasty Szadei” ir tuomi lietuvių 
nojnos ir Slavistikos studijos. 1 kalbą sulygino su kitų kultūrin- 
Šitomis savo teisingomis išvado
mis Toporovas, be abejo, norė
jęs apkaltinti vokiečius už žiau
rų prūsų sunaikinimą. Bet kad 
tokius pat žiaurius metodus, net 
žiauresnius, naudoja kilų tautų 
naikinimui rusai; tai čia Toporo
vas nepasako nei žodžio. 

* * *
Kunigas Ansas Trakis savo

užimus rusams, fcuvęs. |)askailoJ. nuWetė ir pažvn,ėjo 
dykra, tikra to įso- milžtnišk, Mažosios Lietuvos

lietuvių įnašą lietuvių kalbos 
raštijai.

Prieš 400 metų, 1517 m. Ra

gų tautų rašto kalbomis. Prieš 
200 melų Tolminkiemio klebo
nas Kristijonas Donelaitis para
šė lietuvių kalba pirmą pagar
sėjusią poemą “Metai”, kuri yra 
išversta į daugelį svetimų kalbų. 
Prieš 150 metų Fridrichas Kel
kis 1832 m. Klaipėdoje pradėjo 
leisti pirmąjį lietuvišką laikraštį 
“Nusidavimai apie Evangelijos 
Praplatinimą tarp Žydų ir Pa- 
gonų”. Kiek vėliau tas laikraštis 
buvo perkeltas į Tilžę. Nuo 1836 
iki 1875 m. buvo leidžiamas Ka
raliaučiuje, o 1877 m. perdavė 
Fridrichui Kuršaičiui. Jei ne
skaityti Prahos ir Jenos univers. 
prof. Augusto Sdhkicherio 1856-
1867 m. išleistos trijų dalių lie- ir sunaikinta. Jos išliko vos keli

VINCAS STAUGAITIS

Lietuvių Krikščionių Demokratų 
Tarybos suvažiavimas

Po trijų metų pertraukos rug
sėjo 18—19 d. d. Clevelande vėl 
susirinko Lietuviu ^Krikščionių 
Demokratų Sąjungos , taryba 
svarstyti aktualiųjų sąjungos ir 
platesnę lietuvių visumqenc lie 
Čiarčių klausimų.

bis penktasis tarybos suvažią- 
’ vimas vyko . lietuviams trijų

vsus į save traukia ^avo uni
versalinėmis ypatybėmis ir ver 
lybėmis.

Pirįnoji tarybos suvažavimo 
dieną sutapo tu giliai prasmių ; 
gą sukaktimi. Prieš 65 m., 1917; 
iri.( rugsėjo 18 d. Vilniuje buvo, 
susirinkusi pirmojo posėdžio Vi! 
niaus konferenciją, trukusi iki, 

.rugsėjo 22 d. ir išrinkusi Lio-

j Cosmos Parcels Express Corporation 

Cosmos Travel Bureau, Incorp.
40 East 49th Street ; New York, N.Y. -10017

sėjo 9 d. gilia meile Dievo Moti
nai ir nuoširdžia malda šven
tėme jOs gimimo dieną — šili
nės šventę.minėdami jos apsireiš 
kimą Šiluvoje, Tai bene pirma
sis Dievo Motinus apsireiškimas 
Europoje.

Tąjačią dieną didžiu pasiry
žimu ir pasididžiavimu šventėme 
Tautos šventę — Vytauto Di
džiojo vainikavimosi dieną. Ir 
nors karaliaus vainikas niekuo
met nepuešė Vytauto galvos, jo 
darbai ir žygiai jam - nukaldino 
tokį vainiką, kokio rūdys nesu
naikins ir laikas neaptemdys. 
Tai Vytauto palikimas mums ir 
mes tuo didžiuojamės.

Spalio 4 d. buvo šv. Pranciš
kaus šventė. Nors visi šie metai 
yra skirti jo garbei, tą dieną 
daugelis šventė jo 800 m. gimi- 

egzemplioriai yra a įvežti ir į m0 šventę.
Švž Pranciškus yra univer- 

salus šventasis, mėgiamas per 
amžius visame pasaulyje.Jei Ši- 

j luvos Motina ir Vytautas Didy
sis turi labai ryškų lietuvišku
mo atspalvį, šv. Pranciškus mus

* • . ‘ I * ibrangiu švenčių artumoj. Rug- tūvoš Tarybą, kuri už pu^rneo

tuvių kalbos gramatikos, tai egzemplioriai, kurie buvo sū- 
Fridrichas Kuršaitis 1873 m. ga- spėję pasiekti nepriklausomą 
įima sakyti, išleido pirmąją di-1 Lietuvą. Vienas ar gal ir keli 
džiulę lietuvių kalbos mokslinę 
gramatiką “Gramatik der litauis- 
chė Sprache”, 1870 ir 1873 m. 
išleido, dviejų lomų pirmdją da
lį lietuviškai-vokiško žodyno ir 
antrąją dalį 1883 metais. 

* * $
Paskutiniuoju kalbėtoju buvo 

pakviestas Akadęnrikų Skautų, 
Vydūno Jaunimo Fondo vald. 
pirm. Vytautas Mikūnas. Jis kal
bėjo apie reikalingumą išleisti 
antrąją laidą Vydūno didžiulio Vokietijoje, užtat labai gerai pa-Į 
(•nilrriL n T*n 5 a 11 Vicfo VAL’TC/*! 11C i r* 1 > , vri o *

Ameriką. Tai yra vienas riin-Į 
čiausių mokslo veikalų, nušvic-J 
čiančių vokiečių ir lietuvių san
tykius laike septynių šimtų me- ’ 
tų. Autorius dr. Vydūnas Vilius, Į 
gimęs 1868 m. kovo 22 d. Juk
naičių kaime, Šilutės apskr, 
Klaipėdos krašte, miręs 1953 m. 
vasario 20 d., Detmold/Lippe, j 
Vakarų Vokietijoje, lietuvių I)P ’ 
stovykloje. Mokslus yra ėjęs j

/

veikalo, parašyto "vokiečių kalba 
'“Sieben Hundert iahre deutsch- 
litauischer Beziehungen”. Pir
moji laida buvo išleista 1932 ni., 
bet 1933 m. atėjusTnaciamš j val
džią, knyga buvo konfiskuota

žįsta vokiečius ir, kaip lietuvis/ 
taip pat labai gerai pažįsta ir sa- ’ 
vo tautiečius, Mažosios Lietuvos 
lįetuvius.

(Bus daugiau)

PIxKLIE JAV TAUPYMO BONUS

i

Aleksas Ambrose,

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

sveikina visus savo klientus

- v< SU ŠVENTĖMIS

NAUJAIS-METAIS

IR LINKI VISIEMS VISO GERIAUSIO

MAISTAS Iš EUROPOS SANDELIŲ

2308 West fi9th SU Chicago, HL 60629 ♦ TeL >25-2787
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savo ruožtu paskelbė L 
nepriklausomybę. Tarp 
tųjų šeši asmenys buvo 
čionys demokratai.
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negaišintas ir dalbas 
laiku — 10 vai. ryto, 
vyko jaukioj L. K; 
s e. Dalyvavo centro
nariai ir kiti iš’ 3 JA 
tas dešimtis vadovu iš Clo 
lando. Labai sąžiningai vfeu 
posėdžiuose dalyvavo ir 
vynės Sargo” redaktorių* I
ras Maldeikis iš Hot* Spvn?> 
bei inž. Antanas Rudis {r prof. 
Kazys ^ringis iš Čikagos. Posė
džiams pasikeisdami vadovavo 
sąjungos pirmininkas Vladas so 
liūnas ir vice pirm. Pranas Po
vilaitis. Sekretoriavo centro ko 
miteto jauniausioji narė stud. 
Ramunė Tričytė.

(Bus daugiau)

Težiūrėdamas tik savęs, kr 
tiems nedaug gero padarysi.

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujųjų Metų 
linkime visiems mūsų klientams 

ir draugams

au.torjus, - . , 
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią 

Chicagos lietuvių istoriją 
. (1869 — 1959 metai)...........
664 psl., vardynas.

Minkšti viršeliai. ? Kaina $15. 
Persiuntimas — $1.

1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

j ’' * ( Inž. LIUDAS MIKŠYS, 
| ' 50 metų studijavęs, kaip

F’ ’ ' IŠ PRAEITIES ŪKANŲ
" ' ATEINA LIETUVA,
parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas bet kada ir 
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
Ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kuru Jaunium ir prof. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimus 
• , ' ' " ir patarė mums toliau studijuottr

j—T-r——K*Im <25. Kieti virieliii. paltas r2 T
» • i

NAUJIENOS • -- —
npr 1739 S. Halsted St., Chicago, IL 50608 "

CHERRY MEAT PACKERS, Inc.
4750 So. California Ave., Chicago, IL 60632 

r Tel: YA 7-1200

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
• LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno Ir moksle 

1954 m. metraštis. /ame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vine< 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, 'P. Joniko, V. Stankd, 

j J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiau* ir 7» 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis tf 
M. K. Čiurlionio. M. Lileikio, V. Kafuboo, A. Rūkitelės ir A Varnd 
kūrybos poveikiais. 365 pust knyga kainuoja tik ?3.

• DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, raSytoJ™ b 
Halų lokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apfc d«-’n| 
iventes jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir neHr-rv 
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais du'Tn 'Ii 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja 12.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke ap.'.iy* 
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausai 
gyvenimo bruožų apraiymas, bet tiksli to laikotarpio buities l't^ 
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapio krvjri 
parduodama tik už H

? •' Lietu V m KASIS PAMARYS, Henriko TomO'TsmM*u?Jtl
įdomiai p&rrfyt* »tudija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnei £ 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai Jdomūs kiekvienam 
HetuvIuL Leidinys ffluatruotaa nuotraukomis, pabaigoje duodami 
ritovardžių pavadlnima' vlr jų vertiniai J vokiečių kalbą. Rah ai 
naudingoje Š35 pmL knygoje yra Rytprūsių Žemėlapis. Kaina S4,

> KJ EAU3US L1M1, ralytojm Petronėlės Orlntaltės ata^ 
minimai ir mlntya apie asmenis ir vietas neprft. Lietuvoje ir pir» 
maišiais BoIAevikų okupacijom metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik B3.

• JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius, nesupta*, 
tss ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik a« 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir po* 
riją. Uhbar būtų jj galima pavadinti kovotoju už žmogaus teisoa. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja F6.

• BATTKNfS NOVELtS, M. loečenko kūryba, J. Valričft 
vertimas. 308 pri. knygoje yra 30 sąmojingų novelių. Kaina BX

Knygos gaunamos NauJIenciae, 17W So. Halstod CMctga, 
H Uleakajrt paitg, pridAQ Bo*sų pEOfoftmo

3 — Nauj’enos, Chicago, 8, TU. Fridiy. December 17. 1982
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suruošė; perversmą

demarą premjero pareigoms, o knygvedį Antaną Smetoną
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ę atrna- 
spardo,

,vienybė, bet-tuo tarpu neapykanta dar galingesnė negu 
<fėikaftffgsr vienybė ir tolerancija.

tą valkioja po aikštes, gatves. Daugel 
biaurdja ir su pačia šlykšciaUsia panieka rodo 
kitiėms.”

W.aj v:
J5A0Or ujo

rėsiū pakankamai laiko lėktuve 
tiios laikraščius (nelietuviškus) 
perskaityti nuo A iki Z, dėlto 
aerodromo laukiamajame pasiė- 

įiižau gerą “drinksą”, sėdau pa
togioje vietoje prie tako ir ste. 
bėjau publiką —-. keleivius, pra
einančius iš atskridusių ir j iš- 
.sprendancius lėktuvus.
lėtVfaj pro mano 
tūkstančiai - 

,ębaisi£>’
Hare aerodromas, didžiausias ke

. jąutįmas, lyg budrus pasąmonės įspėjimas, sukre- 
. čia fe^ą.
j, . ‘?Argi ir mūsų šis darbas būtų tols meksSkas 
ir šlykštus? Juk mes šnipai! Ir dar ttoTftT! Vi^tf 

! žiaurutmi knvojsrm prieš esamą vyrii^ybę ir jo- 
I site santvarką- Gal iš tikrųjų čia prakeiktas ir.

skraidą ŠvK Jb'no vabalėliai.

dansdar )

į Bfet niekur nieko hėfaatyti, negirdėti?
— Ne. Nieko. Tik lietus ir vėjas dūkstą kaip 

pašėlę. ...
—* Nrf fafft! VAdto'ąsi; puiku! Juo lauke 

biiūfišir, jūti gėritftf mūrus. Phsirėhkit! Tuojau 
išvykstam! ? - -

Drąsraty ryžtingai įsakinėjo Genys, Jis pats, 
Ki#SjMlWau8»a? buvo nusiteikęs. Jo vafin- 

g*SrrW Grifai, savo žygiu, teigia-

O ke- 
akis “plaukė” 

minių minios, 
yra Čikagos O’-

vietų karo jėgos įsivėfzėį ^priklausomą Lietuvą. Iš viso 
Lietuva buvo nepriklausoma tiktai 22 metus ir 4 mėn.

Lieteuviai buvo tvarkingi žmonės. Nespėjo jie pasi
skelbti nepriklausomais, tuojau pradėjo rūpintis pagrin
diniu įstatymu — konstitucija, kurioje buvo išdėstyti 
pafvs svarinuuri pagrindai visų kitų Įstatymų. Pradžioje 
paskubomis tie. priėmė laikinąją konstituciją, o vėliau 
priėmė savo konstituciją.

Visos Lietuvos konstitucijos šakė, kad Lietuva yra 
dėmė k ratinė rėšpūblika. Pačių lietuvių priimtoji konsti- 
turija buvo pati geriausioji, spėėialistų gerai apgalvota. 
Lietuviai turėjo dar kelias konstitucijas, bet nė viena ne
galėjo prilygti pirmajai.

Koiišfitūcijbs šakei kad nepriklausOmėj* Lietuvoj 
buvo demokratinė santvarka, nors demokratijos toj san
tvarkoj buvo sunku surasti.

Lietuvoj atsirado grupė jaunų vyrų, kurie buvo įsi-

si prie sienos; Pats vidur- 
ja rudens naktis. Tokia šiur- 

Sulaikytus tuojau pristatyti į Vyriausiąją pi ir tamsi, jog, rodės, šią naktį vien tžk velniavos 
Žandarų Būstinę.

Mūrztal, 1944 m. gruodžio

1926 metų1 gruodžio717 dienos perversmai

Nepriklausomos Lietuvos laikotarpis buvo labai 
trumpas. Lietuviai ilgus dešimtmečius svajojo apie laisvą 
ir nepriklausomą gyvenimą, bet jie nėpajėgė šios svajo
nės paversti tikrove. Kelis kartui j?e bAndA; sukilti prieš 
lietuvių ta'ūtos' pavergėjus', bet sukilimai bū^ąVo žiauriai 
malšinami, o sukilimo dalyviai šaudomi arba kariami..

Lietuviai- paskelbė nepriklausomybę 19-1.8' metų vasa
rio 16 dieną. Pasiskelbė bepriklausomais; bet sąlygų 
nepriklausomam gyvenimui dar įVėtūrejė? Lietuviai ne
turėjo aiškiaį-j nustatytų slėrių su SaVo kaiihynniš; Nė^u- 
fėjbLkAriubmėnės, kuri,butų' tas siėhąš,saugojusi. Nę-. 
turėjo, savivaldybių krašto? vidaus reikalams tvarkyti. 
Neturėjo administrarij^/ riębuvo^ policijos, nebuvo teis
mų, mokyklų,-pankų kfasto' finansams tvarkyti. Viską- 
reikėjo patiems st&uftt. . .

Jeigu nepriklaušonib’ Lietuvos gyvenimo pradžia

“Brr...!'’ — garsiai nusipurto žydrė.
tNe tiek dabar jautė ji lietų ir-vėjo dūkfmį, 
kiek būvo perveikta to siaubingo vaiždį kuris vi- 
s&i netikėtai užvaldė josios pojūčius.gyvai 
Įsispraudė'nukankintų dr$$giį«ir (IraugTų vafz-

Pirmadienio popiečiu artiiųiąusiuose ^nda- 
mnktuose skambėjo telefoninis pranešimas: 
‘šų. akt Bohlervverk įmonės pabėgo du

jtozas švaistas'ELDORADO
(Tęsinys)

— Koks tu buvai. Andriatų išdykęs, toks ir 
pasilikai. Jėr aš dabiar tave prarasčiau, tai ne
žinau. . . Tu kaip burtininkas’ koks užkerėjai riti
ne, ir aš nieko kito gyvenime nebemačiau. Gal riS- 
tinka merginai taip lieti savo jausmus ir kelti 
vyrą į puikybę. Bėt aš nėgaliu, AiiHriau1. Ėsu visai 
nuoširdi ir atvira tau. Tikiuosi, kad ir t‘u tbkš pAt 
esi man. Bet suvaidinai tu, Andriau, puikiai. Tie
siog artistiškai. Kad tu būtum1 matęs, kokios buvo 
tavo akys. Veidb išraiška, bbdsO AftepalViai if visas 
pavaizdąs. Be reikalo tu nelankei dramos studijos, 
būtum žaviausias aktorius. .

Andrius protarpiais šypsojbš? A*, štArfiaAtriai 
laikydamas ją už rankos, padėdavo peršokti čia 
duobutę, čia stambesnę šaką, čia akmenį. Tada ir 
jis pabėgėdavo ir pąšokėffevo dYaugė stf jd. lifilda, 
naujo ūpo pagauta, visai bekreipė dėmesio, ka'd 
jis savo viduje tebėra rūstus ir atKakliai susi
kaupęs

dai. kuriuos ne kartą buvo mačiusi ir graudžiau
siai pėftyyerAisi.-
4 t “Užtat niekad, niekad gyvai nepasiduoti!” — 

galutinis buvo josios apsisprendimas ir nUsista

bet didžiausią rūpestį sudarė prez. Grinius. Jis,, pamatęs* 
kas atsitiko, atsisakė atsistatydinti. Mii&ihinkiir hėžfnot 
jo, kas daryti su prezidentu. Jie ftutarė pasiųsti ptilk; 
Plechavičių, prezidentą gerokai pagąsdinti ir priversti jį 
atsistatydinti. Jie buvo Įsitikinę, kad-Plėcteayičius reikalą 
sutvarkys. Visa nelaimė, kadjprez. Grinius; Plechavičiaus' 
neišsigando. Jis pukininką- Plechavičių gerokai apibarė, 
apkoliojo
Plechavičius pagarbą atidavė, apšišUkd’ £? i^ėjld’ iš prezi- 

tikinę, kad jie daugiau žino negu lietuvių dauguma. Jie ' dentūros. -č
labiau tėvynę myli, jie nuoširdžiau dirba ir, kaip šiandien ; Sekančią dieną pas prezi Grinių nuvyko' phts- Voldė- 
Jaruzelskis, pasmerkė laisvės ir demokratijos idėjas. Jie maras. jjs įtikino prezidentą, kad lenkai rengiasi įsiveržti 
išsprogdino Lietuvos žinias, kurios gynė demokratinę j Lietuvą, kad jis pajėgs lerikus sustabdyti, bet jam bStų 
santvarką ir netikėjo didvyriais užfrontėje, bet pirmose rwnwra tA -VAhte.'-

žmOfld 
Linda

_ , . išriko Dz&
istorinį 

karu paminklą—iPfejrl
; orinio (Aviacijos) 1941 
m. ^uc^|d’ meiį.. 7 d, rytą,-pttoL

Kdt t&ydy šgf- įįišęvkląadą, 
Airūpi'fŠu' jMkdgįikiars hikxd&- 
jįiš, 
y •he^gv'p' pro-,

j ‘‘fųriiėis” hęUėtūvi^iįš

v^iau 
posė

patyrjaujįad 
"iSta lėktuve 

yra lygąį
neš 

‘UBiS tžs ’ cfi&los va- 
kafė barnio Ah-

tu su politikais' minėjo pftz-.-Gnnia^@ų:?Įra;^"MH^!Ęg, 
' o MaČiuikok vadovaujami ląkūAai ię
grūodzib iTd. rytą1 pradėjo"aiiėstd&. ^felaųsią' pėjiŽemjė 
Kauno telefonų centralįn^, kad\meka^nęgaleti|
susisiekti, o: Įdti'sųėmėprėm'jėfą Mykolą Sležėvi<5n,^«^ 
Wgiąž|s’iš. minėjimo,’ jiš nenorėjo
įversmininkai išlaužė premjėfo.dųrisįi’^^^^ė^.'^Š^'šuj 
Arriė' ^remj'ęr^ if išsivežė į gėh'^fliių'^^^įu ii. j/.••yciįų.

Pulk.' K. Škirpa, gėhėfalįhio.sto^įV^^nl^feė^^: 
dėjo apie ruošiamą perversmą,'
petversmą, Į batus įSistojo, šinėlį ūžąpą’ėto:įr;^^tijvf ^ą-: 
riėralinj štabą. Jis norėjo pmmtf mokamąją Ikąr^įoliėi- 
jos kuopą, bet kariai bėkėlnio virijinfn&B ffefSžiūė-n* hė- 
norėjo paklusti. Tada’ puik., ŠkifBepė ^Aziūbtf 
į Marijampolė. Jis tikėjosi atšfų&Ei tėff stofejU^^ikWff

;k$ėį. bet. ir pasaulyje. Ramiai 
sau pagalvojau.kokia geniali ame 

■rikįečių orgarrizaeija,- tokias mi-
laiku,-.iief niįnUąų tikslu- 

. ią^f-įš^ lėktuvų- (atskrendančių) 
įišiaipiritį' ir;į išskrendančius ,ki- 
- rus ikefeivitis: sūsodnt. d lėktu- 
Ly3&-fe^iąsį; viehas po kito, taip 
j jBt ir kyla vierias po kito... Kas 
jĮto<;.iBė^rlči? stebėtis -tokia 
įpufkią- OTgsmjzaoija,'-^.ų0B kiif-ios 
priklauso^ tūkstnčkii žmonių 

-niekada. ne- 
ir pats esi 

jiuo,?tos pfgahizacijos ,.priklauso- 
i'iiia&jy. ;

Į. / Pagaliau -ė.: jaff lėktuve. Di- 
; delis; A-74T /Keleivių pilna nuo 
^prįekip (pifnįoje, klasėje) iki 
“iroctegosė,?.Tųtšitinėje klasėje

• iš viso. 400. ‘Kapitonas vėl, kaip 
’ift i^rėndant- t&š ‘ Angeles, sa
ko, kad prieš mus yra 4 ar pen- 

' ki .l^dųvai ■ priekyje, .truksią 
apfe W ar Į-5 minučių, kol mūsų 
lėktuvas ' gaus leidimą pakilti.

^Mąždayg. truko Ščminutės, jau 
■ pi’Šdėjb' fnųAf ■fh&ž&ras riedėti 
ir hz-: kėlių minučių ore. Pakilo
me- virš debesų,- nors saulės vis

• tiek nesimatė." Ir taip visą kelią 
;'iki Los Angeles: protarpiais
dangaus mėlynė, paskui vėl de
besys ir migla, nors netaip ‘tam 
>iai”, kaip kelyje-i Čikagą. Bet 
-šį kartą ir pirmoje klasėje, šalia 
turėjau' kaimyną; kuris, taip 
man atrodė; buvo koks stambus 
biznierius, daug jaunesnis, bėt 
ir daug storesnis už mane, gerų 
manierų, nore -be paprasto pasi- 

(Nukelta į penktą puslapį)

nes* vadbvybėrt 
saų^fam'sieiiSi&i 
sudarė daugūm' 
vbs prėžidėntų.

RYŽAUSI SAVO KALTĘ IŠPIRKTI 
praplėšia dūris į lauką. ^Č- 

jis; galia veržiasi atsiradušioj
šh^bk^či'a ir klaikiai kaukia. Oro gai

sro kutuly.? ĮfešŠb Žydrę, šiurpuliai sugniau- 
Širdies. Ji jsiręzia, pasispirta ir nuzen-

aukštas, lieknas, akys rudes, nosis tiesiu plaukai 
tamsiai rusvi, veidas pailgas.- gražus. Ypatingos 
žymės: nugaroje ties kairiąjsr iftėhtitbi $ p^tt’giū 
didumo apgama. ghwV n-mr ■ l

2. VIRBUTIS POYltA^ Mėti? 
vidutinio ūgio, krė^rt^š. thfiVfo' 
melsvos, plaukai šviesūs, apvalau^, Vetdot YphtiiV- 
gos žymės: viršutinį lūpoj vos fyrius rumbas 
nuo buvusio prakiVtAnb. Abu be ūdų1 iV

ir visi nedorieji darbai tegali pasireikšti. Pana- 
šiėš ąsociacijos poveikyje netikėtai šabna žydrei 

Pačioj darbovietėj jokio pŽgfATshrmi6‘n'ėŽfe'tof 'raūgr mintis. Toji mintis, lyg koks nelaimės nū- 
viena, prasmės neturėjo, o antra; taus pabėgimus; 
kaip užkrečiamus pavyzdžius', rfet£f ląbaf š’frdpjhi 
šlepė nuo likusiųjų. Tačiau risi įVjtlhAi, lie^aUir 
Itūs įmonės vadovybei, pirmiausia tarytum oro 
bangomis aplėkdavo-’ visas hates ir barakusi-

Išgirdo ir Milda. Rud pat fyfo; nėrvfngidl k nxi * ♦
Ėale ar neišvvs ėdančio Andfiails vėtfrifo Hbs bU“rfea^1^9’ <M>M? Del to ir baūsme visų 
naię, ar neisvys dardančio AMnaifiMrettWW. W ^į, kartais nepavyksta, ilfža to, kad
ji vakar bevak risai aprimusi būvo, t&iOT. vf,v SJSZTIS 
sąmonėj kilęs abejojimas ir nujautimas rt'ėuė^p- 
Ifeido jos. šiandie, kai tik tas įvykis pftšitrirtihb;
Milda bematant nubalo visa ir pastiro. Ją sugrie
bė tas pats darbininkas, kuris pranešė šią žinią, 
ir sustabdė gręžiamąją mašiną.

Tuojau atsirado pats meisteris. Jis skubiai iš
šaukė sanitarus ir paliepė nunešti į fabriko am
bulatoriją.

ritį gafi šČfekti; . ■ , '
Atgal- prie temos. Atsisveiki

nęs O’Hare aerodfčbie malonius 
patyėibvus — ponią Hr. Austin4 
IT rėdakibrių M. Gudelį, kvųfe-. 
nuVsžiavb afgžl Čikagon daly- 
vaiAi risbj^ ęhėje (kaip 
sdžfhbj^Ūj oifgšni^aąhių 
d žiu aš ni

’ tgetai -pažįsfenih jsturifeis' Vis4 
f ( tas Trumpą* žt jo
j 'nafištafe*Jhb^fe KojSšs" žmi>

■ hf (p^hia' Kojėletnė' yra. -Vinco.
? Taįgį) kur j tu
i - -te
; įkali^ūt liėtoriŠkėr;
j i'i -'e ■ .

? rinaras'.prižatlėjo' prez. Griniui LpM^tijnhujUs;'i?^iinW. 
'Tą pūtį jis'prižą’dėjb iti-kūnbSiĘ'Krapaičiui. >' - į. d jį

Včidetoarhk apgavo ir. kun. Khipavičių. Jis’ nei ne
galvojo apie prižadėti^čpraVesti naujus rinkimus. Tada . 
ir ;kun.’ Krupąričiuš“ pasitraukė- is vyiianfejibesV Set. 
Voldemarasjpąjėge suskaldyti ir krikščionis demokratus. ; 
Jis įtikino- mokytoją Slašį 'B^dūIdį, kadtiB kėKą metiįyd 
po Smetonos, jis bus LJe^uvos prezidentas. Jąunie jį kiikš- 
čionys demokratai pradėjo rūdšts vyriau^^z^ipąi^jū'

Lietuvą. . . . . ; < į
i ^ervefsįnąs-suš^fo’ė; veik- -visas Lietitifos fgJitifies' 

partiją, jskaįtąūf ir K'ąu^ninkUs, krikščįopis' deūibkra- 
tus.'-socialdemokratūš, tautininkus įų kitųs.j Dabar pa-j 
mažų; prdtihgesnįejf pradžia- atsikvošėti, Bet dar užims 
disiug laiko, .kol lietiti^af praregės H* viėhfig^į štii^ 
-už ’laisvą, nepriklaūšorfią ir demokratinę Lietuvą Visi

uosle plnbor

Chicago  je ir priemžeriSimK
_________

posei —___
trirrtž
▼iAiitm mėžiniui

JAV r&tose:

atsitiko nepriklaus'omoje ĖiėtūVdje 1926 M gruodžio 17 d*, 
į Dr’rtėlis žmonių primiršo; jsrahesūfėj? hėžino^, fefu- 

kaf nepramoko ir neprikiaūsbmoš Liėtirrife istorijos 
n'-pramoko, nes’nėra dofcuniehtų,. neturi ^^raščių rin
kinių ir neturi laiko tą laikotarpį paštmtijdėti; Didziau- 
sie'i trumparegiai ti&š dokumentu1^ šėnąy kriygak,- feik- 
taščių rinkinius' išštontė f pavėrftą LiėtūVą Irtfd (ftf&ar- 

ais štiklpa- 
W Yorko 
.“ftedš'rin

kinius' jis išvežė i Odesą. Liėtiiv^ prie tiį dokumėiitų ne
priėjo, nes' rasai Ifėtuviamš jų* hėrode. A^tanėk Sniečkūs

TW LHHUAMUM MULT SWW»
D®5y £zwč Bradčy te; Hfe Bėvi c**1 l*i

xm M ffchm it Tilwfc ite»

SECOND-CLASS P08ZAGK FAH> AT CHICAGO, ttt.twcws

A« af lanoar? 1,19SŠ 
Svbacrleuaa JUtevc:

Osi«žo Mi-00 pe Tear. pv 
0x moDtha, $12.00 per 1 moathi. h 
•ther USA loeaDUetf mOG ppto 
1/A00 per ėx month*. $12.00 pts 
three months. Canada H&no per year 
atber eoontries M8-0G per mr.

2S ceshf pts cops



tokiu adresu

eta

8.1. .Kūčių 41eųą .Žmonės žiūri

Telet 476-2345

■

DOVYBE

:smo- 
van-

AJMULANSO 
PATARNAVIMAIUSdeaęos

TURIMI 
<OPLYČIA> 

/ĮSOS 6 M IRSTO 
DALYSI.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

4MC1ALYB1: AKIŲ LIGOS 

»Q7 W« l«rd Street 

Valandos P^gP.l ^įsiUrimg-

taręs nei žodžio... Yra tokiųžms 
nių, ir šis mano kelionėse nebu
vo nei pirmutinis, turbūt, >nei 
paskutinis.

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKSĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Ela. 33714 

TeL (813) 321-420€

MOVING
Apdraustų p«kr«u*tyn5^ 

Ji jvairiy aMumy, 
ANTANAS VILIAMU

Tai-174-102 arte 374>599f

“Lietuvos Aidai
JCAZt MAKPŽIONYTI

Programa* vedėja

už jų man parodytą dėmesį 
paslaugą. Iki kito karto. .

7159 So. MAPLEWOOD AVB 
CHICAGO, 4L 40WC

I* — Aldon* D.ufcu, 
T •lets 778-154J

pratarė daugiau nei žodžio. Kai 
atsisėdo — užsidėjo ausiniusrlėk' 
tuyp muzikos ir filmo progra
mai klausyti — juos dėvėjo pęi. 
valgydamas ir gerdamas, o nu
siėmė tik lėktuvui jau sustojus.

— Londone bus pastatytas pa
minklas lordui Mountbattenui. 
Devynių pėdų aukščio bronzos 
statula kainuos 14XUMM) svarų. 
Darbą at aks ėekosHovakas skulp- 
iprįgs .B.elsky, -kuras sukūrė Čer
čilio statulos projektą Fultone, 
JAV-se.

{Atkelta iŠ 4 psL) i 

sveikinimo su šalia sėdinčiu kę-

IKUŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

-Kaadiea tmo ptraaadMBl* iki
t' 'UdMlia 8:30 raL vakaro-

Vjąof laido* U WCEV stotina.
b»aca 1460 AM.

St Petersburg- fAa- 12:30 vaL » 
ii W stotie*. 1110 AM bug*.

- 2646 W.71M Street

GAkago, IffiDOM 60621 
TaM. 778-5374

’’RfcKRAUSTYMAI
- MOVING 

uatdimai .— Pilna apdraus 
t EMA KAINA 

Pnimfirp Master Charge 
ir VISA korteles.

•,R.4ERSNAS. T«L 925-804S

4* kas *9 -vandens pa- 
fijfšfflrtj, •epatąiko nueiti, 
tai (Bujokaitė,
ftagwwt).

70. Žmogus, atsigėręs kūčių: 
naktį prigaus yandens, viską su
žino, net gyvulių kalbą supran
ta. (Panevėžys).

71. Kūčių vidurnaktį pasida
rąs sajdus vanduo - .(-vynu virs-

AADU0 4EIMOS VALANDOS

SeMadieniaii ir gekmalieniak 
npo 8JO iki 9^0 r&L ryta 

- Stoti*. W0PA - 1490 AM 
tranaliuoj.mo. į mity Mvdijo» 

Marquatt* Parte.

MARIJONAS, NIJOLĖ, VYTĖ, ir JtCTĄ 
•ŠNĄPŠČIV

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Waatohester Community kJ taikos 

Medicina* direktorių* 
1938 S. Menheim RtL, WestoWor, 11L 
VALANDOS: 3—9 darbo dif-nomis 

ir kas antrą šeštadienį 8—3 vai 

T«L: 562-2727 arba 562-2728

ma. £#vo apfcjpMjbrti radąu 
kį pat, kokį ptfHfcftK- 
viskąg 1 Q0%

Grįžęs j "kubą",

narni®, >£
vos MM j 
Hare L*>
les, įioj>raa, dapar 4kvt*>u j
"paring IsAą” ^raMi ąavu **- 
talinį ->rajkį

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR<CONDIT1ONED KOPLYČIOS

90. Kas bijo numirėlių, tegul 
uakūčiavęs geria nuo lęąpi^ at
neštų ir išvirtų šermukšnių sky
stimą. (14).

(Bus daugiau) ( i

bėgap .miutwoe W®
Čikagoje, £&i»9 
žiavimo proga, malftOU susitik'", 
mą su mano baluliais iš laimin
gų ir nelaimingų dienų Klaipė
doje: Antanu Plėškių, jūr. kap. 
Br. Krištopaičiu, o taip pat ap
gailestavau neturėjęs 4aiko su~ 
sitikti su kitu -mano-bičiuliu A4-" 
giu itegiu, -kurį mačiau : buvus- 
ALTo suvažiav«nę,/bet neturėk 
jau laiko (kaip 
pasikaibėti. Vistiėk :džiattęiausi>* 
kad ALTo Los skyriaus
man pavestą atstdyp šur-
valiavime ąjtlikaų/ p aįM įpriva-* 
čius reikalus ir susitikmus įtW-^ 
sime j^ko įkalbėti kada nėss> 
vėliau, ^ar Jjarfeą.ačįų pprnai:

— Gruodžio 3 dieną popiežius 
privačioj aud^n^ijaį 4>rĮėBiė Ha
nojaus arkivyekupą išaiškinti 
katalikų padėtj Vietname.

jiup piemens, tąi tuos mętų^ ,gy- 
jęi j a au liemeniu— 

mirįą$. <SĮ). 1
82. Kūčias valgant žiūri, kieno 

didesnis šešėlis: kieno didesnis, 
tas ilgiau gyvens, e kieno ne vi- 
sas šešėlis, tas tuoj mirsiąs. (3),

83. iPp kūčių .šeimininkas turi 
apeiti visus laukus, iš visų pu
sių juos peržegnoti i kalbėti 
tąm tiaras maldas. Tadą Dievas 
sergės ir Įąimįęs Jaukui

84. Kūčių vakarą neikia’■visus 
laukus apeiti ir peržegnoti, o zi- 
siems-gyvuliams duoti šieno ir 
peržegnoti juos. Cl-2).

1 85. Jei svetimas žmogus nuo
das žiūri kūčių vakarą pro du
ris, tai jis mato kitų laimes ir 
nelaimės. (14).

86. Kūčių vakarą reikia <eiti 
?er kaimą ir ž'ūrėti į trobos įą*) 
'Uis. Lange matosi, kas kitais 
metais toje troboje bus. Jei 
vestuvės — matai šokančius, 
jei laidotuvės — matai giedan
čius... (5).

87. Kūčių vakarą lipa ant auk
što ir ėiūri į stalą, prie kurio 
valgė kūčias. Jei pasirodys kao* 
stas------mirsi, jei išvysi mergi
ną—vesi. (20)

88. Jei kūčių pavalgęs išeisi 
priemenėn, tai ant grįčios gali 
oamatyti giltinę. (33).
T_Ž9. Jei nori Luti gudrus, tai 
kūčių vakarą eik įsalangėmis 
klausytis, kas ką šnėka. Iš nu
girstų žodžių rpsidaryk sakinius.

PR. fRANK PLECKAS 
PPTOMETRISTAS

KAIĮA .LIETUVIŠKAI
2614 W. 71* SL T*L 737-5149

Tifciaa aE& Pritaiirn akinio 
ir “contact leases”,

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650
TeL; 652-5245

M. VILIAUSVAKARŲ VĖJAI

KALĖDŲ PAPROČIAI IR BURTAI
stą, žmogus mirs. (29).

?8. Kūčias valgant žiūri, kieno 
koks šešėlis. Kieno šešėlis ‘‘be 
kaklo”,tas nesulauksiąs kitų kū
čių — mirsiąs. (1).

79. Jei kūčių vakarą žmogaus 
šešėlio galvos nesimato, jis mir
siąs. (Račiupėnų k., Kupiškis).

.80). Jei kūčias valgant sienoje 
rpatosi dų <šešėliu, žmogus greit 
pairsiąs. (Gikonių k., Rojali-

GAIDAS - DA1MID 
-SENLAUSIA LR DIDŽLAU81A LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

— Pasaulio Sveikatos Orga- 
aizac’jos duomenimis, Afrikoje 
<a-meį nuo inaiiai'ijos mięstp 
apie 1 milijonas kūdikiu.

(LACRAWId)
/424 iJV^j ĖtlKKin tUOuMic 7-1W
UWK SOUTHWEST HIGHWAY, Falo* Hilu, III >74-44J>

XsUonal Cemetwy ,
Kęsui Avei^ue, Ju>tiqe, llluuils 60458.

Tel. <Mft) 4S8-W88 ; 7 .

Dr. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, FŪSLtS IK 

PROSTATOS CHIRURGU* 
2454 WKST Mrd STREET

~ Vtlando*: intrad. 1—4 popiet, 
kotncM. 5—7 nd. tsx. 
Ofiso teletoaes 774-2880-

AesidMciiM teist: 448-5545

dėjęs bliūdą ^’anęiaas, .įmerkęs 
bųrųą ir .lątd^s, (vanduo 
vArs R-ytą ra4g- jį ąegy- 
^(7)..; / r :

< 78.’ Žėkaitė,/ iš TtėkJių s; 
nevežk) par., Aūeių- naktį *■ 
rėjusi jgertidNeredus troboj 
dėpSj T^O'ję^pasisemtf. Ragau
ja vandenį U-swkĮus. ■įnešus jį- 

-gi^cion — 'Vypias i' /Greit -išbėgo* 
^u/kitYr ldbirn. bėt rado ji vėl* 
i-tik vandenį. <12) . ’

' -74. Po Sdieiu. dirba tik labai
■ ;reikalingus“darbus. (14)- .
■ 75. Kū€hį^''vafeTą negalini a 
dirbti sunkaus darbo. f_ -Galima

’ tik ruoštis. <2Ji, ■ . - ■
j' 76. ’ ‘‘P;ikuciavojusv nieko ne. 
j begalimą di/bti. Kartą ąuyęs 
1 pas vįęųą ūįarrinką žydas. .Jis 
j urėjęs tam- ūkininkui Kalėdoms 
įkajhfnus'įpasitH.i. 'Taigi,' visięms 
pakpčiavus ir sumigus,- jis liko 
■tikoti. Tik girdi už lango balsą: 
'*As tauisakau, kad nustok!” Žy- 
das atsakęs: 'KĄd man gaspado- 

l-nųs-Mėpė. tai a^ ir dirtkr”. Taip 
I jf perspėję tris ’kartus.'"Kas :Pa'

-kum atsitikę, jis nežinąs, tik 
1 *aęt rytdjaps šakęęis. kad ji kaž

kas febai pnkaniavęs, „ir dąu- 
giati, ;kd bus. gyvas,J kūčių va 
karą nedirbsiąs.' ’ (V. Šlapei ytė, 
•Geimiraų k.,’ šinąorrių -v4- 
' / 77/Valgant kūčias lemia iš jše- 
šėiio-^ jei. šešėlis panašus j kar-

mirus, ’v-

Jo liūdinčius: žmoną Ęmiliją, sūnus Algį su šeima 
ir Ramoną, o taipgi vi^us kitus ar-iHimosius, giminės,- 
bendradarbius ir draugus širdingai .užjaučia ir kartu 
liūdi

c- '”

Chicagos Lietuviu Suvalkiečiu drau
gijos priešmetinis nariŲ susirinkimas 
įvyks penktadienį gruodžio 17 d., 
6 vai. vak., Vyčių salėje, 2455 W. 47th 
St. Nariai prašomi atsilankyti, nes 
yra daug svarbių reikalų aptarti Bus 
ir yaldybos rinkimai. Po susiripki- 
mo

llllllllll IIIHIIIHHII



Astrological-

C. K. Vainotas

KOVOS DEL LIETUVOS

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

MISCELLANEOUS
1 {vairūs dalykai

KAM MOKĖTI NUOMĄ? 
GERIAU MORGIČIŲ.

NELLIE SKINULIS — '■ 
JULIA RAMANAUSKAS 
EUGENIJA STRUNGYS 
BERNICE ŽEMGULĮ S - 
ANTOINETTE KALY S- 
PEGGY DOVIDAUSKAS 
EUGENIJA STRUNGYS

PATS SKAITYK [R DAR KI
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTĮ-NAUJIENOS" .

Ort

ELEONORA JAKŠTAS 
4104 S. Archer A v?.

Tel. 523-3685 (

Laikrodžiai ir brangenybės
Pardavimą ir Taisymas 
2644 W«*f Wh Strwt , 

Tai. REpublle 7-1941 /

Be to, 
Bartkus, 
perdavė 
mus.

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI

Too reikalu Jums gali daug 
•adėti teisininko Prano ŠULO 

paruosta
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’’ 
įleista knyga ru legalilkomi? 
‘ormomi*

Knyga au formomis gauna, 
na Naujienų administracijoje,

Pirmininkė
i — Vicepirmininkė
> — Nutarimų rast
— Finansų sekr.
— Iždininkė
1 — Kasos globėja
i — Korespondentė

ASTROLOGIJA IR KORTŲ 
SKAITYMAS

Tarot Card Readings

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Areher Avenue, 

Chicago, 111. 60632. Tel. YA 7-5930

Miko šileikio apsakymų knyga 
‘Uncija“ 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 
antenų: 6729 So. Campbell

Ave.. Chicago. EL 60629.

F. Aw»*
ttMft W. 95th R 
Ivor*. Park, UI. 
40642, - 424-1654

PARDUODAMAS
PUIKIAME STOVYJE 

SPINĖTAS (PIANIN1S) 
AKROSONIC BALDWIN. 
Parduodami ir visi baldai. 
Skambinti tel.: 471-0985.

»•« us for

AT OUt LOW UTB

M. Š I M K U S j '■

Notary Public
INCOME-TAX SERVICE

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

šymai ir kitokie blankai-_

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS. 
Herman Dečkys 

Tel. 585-6624

Nmt — PerdevIanM 
UAL ESTATE FOR SALI

REPAIRS — IN GENERAL 
(vairūs Taisymai

— Po 34 metų Jungtinės Tau
tos išmokėjo JAV 65 mil. dole
rių beprocentinę paskolą, kuri 
buvo gauta 40 aukštų pastato 
statybai New Yorke.

— šiandien, p?nk tad ienįf 7:39 
. vakaro, parapijos salėje 
ks Marquette Parko Lietuvių 

Savininkų susirinkimai 
renkama nauja valdyba.

visa eilė kįtų 
Lazauskas per- 
Sandarcs svei-

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto taldists.
Dirbu ir užmiesčiuose, greit- 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTI!

4514 S. Talmon Avė. 
TeL 927-3559

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
LINKIME VISIEMS LIETUVIAMS '■

BRIGHTON PARKO LIETUVIŲ MOTERŲ KLUBAS

D Ė M £ S1 O ’ 
6240 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $120 pusmečiui lutomeblllo 
Liability apdraudimas pensinis- 

kims. Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVI. 
TeL 523-8775

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

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

TeL 776-5162
2649 West 63rd Street 

Chicago, H 60629

dar , sveikino inž. K. 
o Teodoras Blinstrubas 
tautininku sveiki ne

teisėjo Alnhnnse

buose.
Rastu sveikino Illinois guber

natorius Thompson, keletas Vai 
stybė departamento pareigūnų, 
sen. Savickas ir 
asmenų. Inž. G. 
skaitė Tautinės 
kinimo rasta.

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

X BACEVIČIUS — BELL REALT
> INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

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

5 ir 4 kambarių medinis. 1 auto ga
ražas. Geri pamatai. Mažas įmokėsi
mas. Savininko, paskola 10%. 
Brighton Parke.7

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
> NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYįLMn 

< NOTARIATAS • VERTIMAL

Pagerbimo vakarienės, vadd-- 
vas — teisėjas A. Wells parskai- 
tė JAV prezidento R. Reagano 
sveikinimo raštą, atsiųstą per 
Sandaros 77 kuopos pirmininką1 
V. Uznį. Prie garbės stalo būva 
pakviesta teisėjas Butleris, J. 
Galminas ir K. Oksas^

-- MARIJONAS SLAPSTYS, 
jo žmona NIJOLĖ ir dukrelės 
VYTĖ ir RŪTELĖ sveikina sa
vo, giminaičius, artimuosius, bi
čiulius ir bendraminčius artė
jančių švenčių proga ir linki 
Jiems visiems Tyro Kalėdinio 
Džiaugsmo, o Naujuose 1983-se 
Metuose Daug Sėkmės ir Lai- 
Ulės.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAI 
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAI3.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS L

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai’

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

ALTo pirmininkas dr. K. ŠicU 
’auskas pareiškė, kad dr. K .Bd< 
belis savo asmeniškus talentus, 
darbus aukoja Lietuvos laisvini
mui.

ADVOKATŲ DRAUGIJA
V. ĖYLAITIS 

ir V. BRIZGYS
Darbo valandos:

Nuo 9 ryto iki 5 vai- popiet. 
Šeštadieniais pagal susitarimu

6606 S. Kadzia Ava. 
Chicago, HI. 60629

Tel.: 778-8000

— Paryžiuje varžytinėse už 
2,000 svarų parduoti _67 bateliai 
vyno, kurie buvo skirti vokie
čių maršalui Gocringui, bet ne
pasiekė jo stalo, nes pogrindžio 
kovotojai sustabdė jų prista
tymą. .

Gerą darbo proga geram lietuviui
\ Chicagos Lietuvių Tautinėms kapinėms reikalin

gas prieveizda (manager). Pageidaujame lietuvio, 
gerai mokančio anglų kalbą ir rašybą, taipgi susipa- 
žinusio su knygvedyste. Darbas pastovus ir gerai 
atlyginamas,- bet asmuo turi būti blaivus ir sutikti 
apsigyventi kapinių rezidencijoj?skersai gatvės nuo 
kapinių. Dėl platesnių informacijų teiraukitės:

Lithuanian National Cemetery, 8201 Š. Kean Avė.
Justice, III. 60458. Tel. (312) 458-0638 \

V- šį sekmadienį, gruodžio 
13 d., 3-cią vai. popiet, čiurlio- 
nfo Galerijoje, Ine.. 1338 Archer 
Avė., bus Čiurlionio Galerijos, 
Ine., 25 m tų minėjimas ir pa
roda iš Kūrinių Fondo. Kartu 
bus dailininko Zenono Kolbos; 
ciullionio Galerijos, Ine., steigė
jo, 10-lies metų mirties paminė
jimas ir bus išstatyta jo vitražų, 
mozaikos kūriniai bei projoktsL 
Visuomenė maloniai kviec’ama 
j atidarymą atsilankyti. B’;:s ga
lima įsigyti ir informacinę

—' ‘‘švenčių proga, linkėdama 
sėkmės, siunčiu $20 dienraščio 
paramai. P. Yelich, Los 
les, Calif.” Dėkojame.

_J. Kuzas Įteikė padėkos rasta 
Chicagos Ridge merui Siegel uz 
jo protestus prieš pavergėjus: 
Dr. K. Bobelis padėkojo prie mi
nėjimo prisidėjusiems ir jį svėi-- 
kinusiems bei taip gausiai Į pa
gerbimą susirinkusiems, kartu. 
ragindamas visus -kovoti dėl Lie
tuvos ,ir yisosPabaTtijo laisvės: 
prieš didįjį priešą.— .rusišką kc-. 
munizmą. . Padėkojo Amerikai 
už suteiktas plačias į.sikūrimo’ 
galimybes. Skatino vieningai 
veiklai ir sutartinam’ darbui^ 
kuriuos skirti Lietuvos; laisvini
mui. > L

— John Dean, įsakęs S. Ku
dirką atiduoti rusams, gauna 
?2,000 už paskaitą.

1982 m. gruodžiojnėn. 11 d. 
Dariaus Girėno salėje Sandaros 
77 kuopa, vadovaujama V. Uz- 
nio, surengė banketą, kuriamo 
buvo iškilmingai pagerbtas VLI- 
Ko pirmininkas dr. K. Bobelis. 
Pagerbime-' dalyvavo daugiau, 
kaip 400 žmonių.

Banketą įpradėdamas J. Ku
zas, pakvietė įnešti vėliavas, ku
rių palydą sudarė karo vetera
nai ir neobtuanu korporacijos 
nariai. JAV ir Lietuvos himnus 
sugiedojo sol. A. Brazis, pianinu 
-palydint žmonai Aldonai. Mal
dą — invokaciją sukalbėjo kun.. 
A. Valančius. Kbngresmanas M. 
Russo, dr. K. Bobeliui įteikė 
Kongreso žymenį, kuriuo buvo 
įvertintas jo darbas.

Vakarui pravesti buvo pakvie 
estas buvęs teisėjas A. Wells. 
"Meninę programos dalį, sau pri
tardama gitara, lietuviškomis 

..dainomis linksmino sol. Linda 
Burbienė. • Kalbėdamas bu v. 
kongr. E. Dervinskis lietuvius 
skatiko jungtis į Lietuvos ląis 
įvinimo darbus, kuriems vado
vauja dr. K. Bobelis.

Ilgesniame žodyje buvęs kon
sulas A. Kalvaitis paminėjo dr. 
K.Bobelio darbus, pavergtos Lie 
tuvos .laisvinimui skiriamus rū
pesčius, jo akridavima ir nepa- 
vargimą pavergtos-Lietuvos lai
svinimo kovoje, fo to viską ;salė 
sustojo ir sugiedojo dr. K. Bo
beliui “Ilgiausiu metų”.

Toliau svęikino. inž. J. Jurkū
nas, inž. A. Ruėiš, dr. V. Daugis, 
dr. J. Valaitis ir kun.; A. Trakis. 
Visi iškėlė dr. K.: Bobelio suge
bėjimą Lietuvos laisvinimo dar-|

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILL 60608 

Peter Kezanauskes, Pree. Tel.: 847-7747 
wxjMi ifcMi.Tu4.rri.e~4 rhur.e-e nt,

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 .

Chicagos BALFo apsk. ir skyrių surengtas 
rudens piniginio vajaus uždarymas

1982 m. gruodžio 12 d. 1 vai. B. Andriukaitis negalutiniais 
pirm. St. Vanagūnas pasveikino duomenimis pranešė, kad gavęs

iš skyrių $17,879. Valerijonas 
Šimkus davė 1^4,000.

Po visų pran Šimų, pirm. St. juanių
Bus

prašomi šiame susirinkime 
dalyvauti. Valdyba

Vanagūnas paminėjo, kad sis su
sirinkimas apžvalginis. Galutiiię 
apyskaitą duosime visuotiniame 
suvažiavime. Dėkojo valdyboms, 
rinkėjams ir aukotojams. -

St. Vanagūnas pristatė du 
naujus direkUmus: dr. Br, 
tušiene, arch. Ed. Kališių.

Pabaigai, dėkojo Midland ban
ko prezidentui Fr. Zogui už jau 
(> metus rengiamas vaišes.

Suvažiavimas baigtas Lietu
vos himnu.

Po lo, šeimininkės . patiekė 
d.šreies, kopūstus, bulves, kep
tas viščiukų k u Iželes,, kavutę ir 
pyragaičius. Ne be to, aplankė
me ir barą.

Pirm. St. Vanagūnas priminė 
sergančius BALFo darbuotojus: 
p. Dzirvcną. J? Balčiūną, (L Ge
nutį.

IŠ viso suvažiavime dalyvavo 
9fi asmenys.

Tiesa, Centro valdybos kasi
ninkas paminėjo apie siunčia
mus paketėlius, aukas vargstan
tiems broliams padėti.

Dėkingi valdybai, fundatoriui 
už šaunias vaišes.

Lauksim visuotinio susirinki
mo, ir pilnų apyskaitų praneši
mų.

Beje, Beverly Shores skyriaus 
vardu inž. K. Pocius iš anksto 
pakvietė į BALFo rengiamą ge
gužine 1983 m. liepos 30 d.

šaulių salėje gausiai susirinku
sius dalyvius ir perskaitė dieno
tvarke.

Pirmininku pakvietė dr. Bud- 
ninką ir sekretoriauti — Gr< 
Giedraitytę.

Atsistojimu ir tylos minute 
buvo pagerbti mirusieji nariai 
— rinkėjai ir aukojusieji.

Kadangi BALFo pirmininkė 
M. Rudienė išvykusi, tai jos ir 
Centro valdybos narių vardu 
sveikino K. Čepaitis.

Prasidėjo skyrių atstovų pra
nešimai apie rinkliavas.

Kadangi rinkliavos dar nėra 
baigtos, tai ne visi skyrių atsto
vai dalyvavo, o dalyvavusieji, ne 
visi padarė pilnus pranešimus. 
Paminėsiu keletą skyrių:

J. Mackevičius 5 skyr. surinki 
$17,670.70. Prie bažnyčios su
rinkta tiek: Marquette. Parke 
^14,5.55, Tėviškės par., kun. Tra
kto — $413. Dėkojo klebonams. 
Mackevičius paminėjo, ksd G. 
Giedraitytė surinko $2,756. Sky 
rius turi 1,126 narius.

Brighten Parko 6 skyrius — 
F. Sereičikas su 15 rinkėjų su
rinko $3,642.

: Beverly Shores išsamų prane
šimą padarė inž. K. Pocius. Su
rinkta: 1979 m. $472, 1980 m. 
$900, 1981 m. $1,000 ir 1982 me
tais $1,000. Narių nedaug.

Iš Gage Parko pranešė pr4ė 
Baleišytė, kad surinkta $2,312.

Melrose Parke surinkta $9lKi.
Po skyrių pranešimų, kurių 

neišvardinau, apsk. kasininkas

PASSBOOK 
SAVINGS...

HOMEOWNERS POLICY

Dengiame ir taisome visu rū
šių Stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdraustu

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Tolman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717




