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Over Orte Million Lithuanian 

In The United States

Marquette Parko Lietuvių Namų Sayi- 
' ninku draugijos susirinkimas

1982 m. gruodžio 17 d. 8 vai. 
Marque!le Parko parapijos salo
je pirm. Z. Mikužis pradėjo susi- 
rjnkimą, sveikindamas gausiai kos gatvėse. Nuostabu: atrodo, 
susirinkusius dalyvius. ĮP° a-a- Patacko, dar nėra mūsų

tas 'miręs' narys V. Trumpjonas. kreiptis j ssn. F. Savicko 
Priimtas naujas narys agr. A.

Kuras. Naują narį pasitikome 
katutėmis, kai jis atsistojo. . ’

J. Bacevičius jau antru kartu 
priminė,*> kad beismontuose ir 
palėpėse * įruoštus kanibąrius, 
pagal naujai priimtą mięstp

‘ jsfatymą, galimai naudoti ir nuo
moti. Informacijų reikalu kreip
tis 310 So. Michigan Ave. : -

• i Dar . pasisakė dėl i užpuldinėji
mų, apsaugos, terliojįmo garažų
jr, net namų, apytamsės 7Į-mos 
gatvės.'

Adv. G. KaT mūšų kolonijoj 
reikalu informavo narius apie

tel. 431-3808. *
Kongrese yra siūlymas 

kyti mokinių išvežiojimo 
das. Remkime šį pasiūlymą.

Pirm. Z. Mikužis dėkojo val
dybai už nuoširdų tarpusavio 
kooperavimą; D. Mockelūnaitei 
už pavyzdingą protokolų rašy
sima, 20,000 asmenų dalvyavime 
festivalyje su valdžios palyda., j

Dėka darnaus veikimo, banke
te turėjome 250 asmenų ir gavo
me $1,700 pelno.

Šiais metais įstojo 23 nauji 
nariai. .

Demokratų partija nemažai 
skiria respekto mūsų kolonijai.

ne5ry kesjmmąsi j la-to War<?.š w Federalion kontaktavo 8 
distnktą. Jie. alioia 2/8 mūsą 
baltąją rajono; Jiį sišaJčius? sieks

- 60,000, o ~ 30.000.
Antradienį bus .paskutinis dekre
tas. Negrą  j nori pavergto mūsą 
koloniją/Baltieji nerangūs, neiną; 
balsuoti1,, pernelyg- pasyvūs. Ra
gino registriiQtis,;į^ls,uoti, nes 

nS^^^^?.S^i-PasisaU kąd/^irdži^W-'

, veland irRagino^ in corpo're pasi]ikti dar vie- 
[nai kadencijai. Kovos avangar- 
ide adv. C. Kai jau daugelyje me
tu, valdyba kontaktuoja kitas 

U(J~ ^organizacijas, kitas valdžios ins
titucijas.
f Visi plojo, kai pirm. Z. Miku
os paprašė pakelti nario regist
racijos korteles. Visi vienbalsiai 
išrinko antrai kadencijai šią vai
dybą. Kas prieš? Nė vieno.

(Nukelta i šešt^ puslapį-

parapijų klebonus ir kovoja 
drauge.Sii 7-uiuuiis už Marquette 
Parko koloniją. v

Baigus pirm/ Z. Mikužiui 
trumpą ir reikšmingą veiklos 
apžvalgą, visi, dalyviai gausiai 

į plojo net šaukė “Valioj. ± “Į

Kalėdų Senelis, paspaudus šalčiams, skuba j Sniego debesis, 
kad galėtų visiems atvežti dovanų.

L K. ^q^1ąii£s^.aprašė O&ą, jr 

įpiname valdybos*veiklą ir siūlo- <no vyriausybė praeitą savaitę 
. at r tv . - - ^sutiko pradėti pasitarimus su

’Libano vyriausybe, bet Izraelis 
1 reikalavo, kad vyktų Jeruzalė
je, tuo tarpu Libano vyriausybė 
nenorėjo, kad tie pasitarimai 
vyktų Jeruzalėje, nors ir sutin
kanti pasitarimus pradėti. ?

Beginąs v’są savai’ę buvo už- 
sispyręs, kad tie pasitarimai 
vyktų Jeruzalėje, bet šį pirma
dienį Izraelis pakeitė savo nuo
monę. Israelis sutiko vesti pasi
tarimus kitoje vietoje, negu Je
ruzalėje. Kiti ministerial Beginą 
įtikino, kad galima tartis bei 
kur, ne būtinai Jeruzalėje. Ma
tomai, Beginąs norėjo priversti 
Libaną pripažinti Jeruzalę Iz- 

Iraeliui, liet Libanas nesutiko.
I Iš Washington© ateinančios 
| žinios sako, kad prez. Reaganas 

nutarimu
Te

IZRAELIS SUTINKA TRADĖTU-' 
PASITARIMUS SU LIBANU

BEGINĄS NORĖTŲ, KAD PASITARIMUOSE DALYVAUTŲ 
JAV ATSTOVAS, PATVIRTINTŲ SUSITARIMUS

^^ARGENTINOJE KRUVINOS
1 KOVOS SU POLICIJA

^JERUZALE, Izraelis. — Bcgi-

Pralaimėjo krikščionys ir buvusi 
laisvų demokratų partija

HELMUT SCHMIDT AKTYVIAI DALYVAVO 
HAMBURGO PROVINCIJOS RINKIMUOSE

BONA, Vak. Vokietija.— Pra-. Bet pats didžiausias pralaimė- 
eitą sekmadienį visoje Hambur- jimas užgulė Laisvų demokratų 
go provincijoje ir pačiame llam-

I burge buvusio kanclerio Helmut 
, Schmidt vadovaujami suciahle- 
įmokratai laimėjo rinkimus.
j Buvusiuose rinkimuose socia- 
I listai demokratai buvo gavę 
48C' visų paduotų balsų, o sek
madienį vykusiuose rinkimuose 
gavo 51 C' visų paduotų balsų.

I Praeituose rinkimuose jie, sočia- 
I listai, neturėjo daugumos suda- 
į ryti koaliciją su kitomis mažo
mis grupėmis, šį kartą jie turi 
reikalingą daugumą. Jie vieni 
galės sudaryti vyriausybę be jo
kios koalicijos.

Pačiame Hamburge laimėjo 
dabartinis miesto meras Klaus 
von Dohnanvi. Jis viena termi
ną ja ištarnavo, o antram ter
minui gavo žymiai daugiau bal
sų. negu prieš keturis metus,

Meras lakiai patęnkiptas buvu
siu kancleriu S<-hmidtih Jis ^;rą 
labai geras kalbėtojas, tūri gerą 
atmintį • ir pajėgia svarbiais

partiją. Kad galėtų būti provin
cijos sąrašuose, partija turi gau
ti mažiausia 5G balsų. Bet 
laisvų demokratų partija Ham
burgo provincijoje nepravedė nė 
vieno atstovo. Laisvieji demo
kratai sudaro koaliciją su krikš
čionimis demokratais. Pastarieji 
pralaimėjo dėl kanclerio Kohl 
nutarimo pasiskubinti su rinki
kais, o laisvieji demokratai pra
laimėjo dėl Lambsdorfo pasiry
žimo avkarpyti socialinę apdrau
dę darbininkams.

Helmut Schmidt pareiškė, 
kad visi Vokietijos rinkimai s.ks 
Hamburgą. Jis tvirtina, kad so
cialistai rinkimų nebijo. Jie 
pasiruošę pasakyti tiesą krašto 
gyventojams. Jiems nereikia 
kraipyti faktų. Jie parodys, kad 
kanclerio H. Kohl kombinacijos 
krašto gyventojams nebus nau
dingos, kaip jos buvo nenaudin
gos laisvųjų demokratų partijai.

Bl ENOS AIRES. — Paskuti- faktais įtikinti klausvtojus.
Jnėmis trim dienomis Argentinos į Hamburgo parlamentas tur; 

■ sostmės gatvėse ėjo demonstran-i^|^o vietų. Socialistai sekibadien: 
su geraj ginkjj^o-vppgyg^ė (^atstovus. Tuo tarpe 

ta ir ašarines dujas varlojatičia kanclerio^. 'Kohl vadovaujani' 
policija. Demonstrantai rsika-.jĮ.i-j^įj’.jojjys demokratap'teĮjrave- 
lauja, kad kariškiai atiduotų yab ,('|ė tiktai 48 'atstovus.

LIBANAS PASIRUOŠĘS
PRADĖTI DERYBAS

ginti savo i^fofeij^ ^iniiijoninį 
turtą su;l^^y^ą^|igoįinie, bai|-; 
kais, aukšt/mokykiž'ir kita nuo
savybe. x .’L. 2 •

Kadangi į burmistrus kand|- 
datuoja-?hegras. Washington įr 
4 baltieji, tai nepasimeskime pir- 
miniuose'•^b^lsayimuc^e. nes ki
taip susivaldys balsai ir negras 
laimės. Tėlė5^ijojvmačiau, kaip 
dvasiškis/ J. Jacksori mitinge 
kėlė Watehingtono * laimėjimo 
ranka.

A dvoką tas - prašė Nimą Savi
ninkų draugiją irt^or^uoti majo
re J. Bjrrite^ Susirinkimas vien
balsiai parėmė šį pasiūlymą. 
Pirm. Z. Mikužis valdybos var
du pasiųs indorsavimo raštą rin
kimo komisijai. Tuo reikalu iš
sitarė J. Skeivys ir J. Bagdziuš, 
kai majore J. Byrne siunčia 
draugijai komplimentus. Ji da
lyvavo festivalyje ir dėkojo pir
mininkui Z. Mikužiui už įteiktą 
Draugijos vardu dovaną.

P. Vindašienė, dalyvaujanti 
VIII policijos distrikte, kreipėsi

ATMETe VIENAŠALIŠKAS 
ŽMOGAUS TEISES

.. . A . • i.. ..< "I tu susirėmimai stingi klausimai galėtų būti is-; 
spręsti poros savaičių bėgyje/ 
Tuo tarpu Libano prezidentas^ 
nori tuos pasitarimus galimai! ... , ui . .. dzin civiliams, taip pat reikala-greiciau baigt*. i ,1 1 _ ,

x , j i vo tikslaus nurodviiio, kada ir^Gen. Saronas nemano, kad pa-', , . \ .
sitarimai galėtu greitai pasi-.^“r?™ ,r - . -;I
baigti. Libanas yra skolingas Iz-1 ' Z metais suimti vyęaLr y 3 
racliui
kurios izraelitams brangiai kai-;
navo. Libanas turės mokėti.

Kancleriš Kohl yra didžiausias
palaidoti i Hamburgo provincijos pralai

KALENDORftLIS

BEIRUTAS. Libano užsie
nio reikalų ministeris Elfe SUęm 
pareiškė, kad Libanas yra pa
ruošęs nors ir šiandien pracfeii 
pasitarimus apie Izraelio gink
luotų pajėgų atšaukimą iš Li
bano. (Izraelsi nesitrauks, Kol 
nebus sutvarkytos skolos ir rie
bus užtikrintas Izraelio saugu
mas.) | •

mėtojas. Jis-susilarė su laisvi 
^demokratų partija, kuri jau ne 

už įvairias paslaugas,! Sekmadienį Buenos Aires baž-fturĮ jokios įtakos vokiečių vi- 
nycioje pasigirdo balsas apie > šuomenėje. Vokietija turi sočia 
reikalą rasti bendrą kalbą, susi--ijnę apdraudą. Ji garantuoje 
taikymą ir bandymą taikiu būdu maistą ir pastogę kiekvienan 
išspręsti ilgus metus besitęsian- J-gyventojui, tuo tarpu darbo mi 
čius tarpusavio nesusipratimus.. nisteris Lambdorf panoro tą ap
semtųjų ir dingusių neatgai- draudą gerai apkarpyti .Kandę 

’ vinsi, o gyviems likusiems rei-\is Kohl (virtino, kad naujoj 
■ kės kartu gyventi.

Be to, bijoma, kad kariai ir.

Libano ministeris tvirtina, 
kad visi kili klausimai galės bū’i 
aptarti vėliau. Dabar rtięh 
svarstyti Izraelio karo jėgų pas:- 
Iraukimą iš Libano. Tai yra pa
prastas dalykas. Libano minisle- 
ris nėra pasiruošęs kalbėli apie 
jokį kitą klausimą. Tai yra atei
tos klausimai. Z

Libanas žino, kad izraęlitajįps 
neišėjus. Sirija ir pnlestinieįai 
neištrauks savo dalinių. Išėtlis 
Izraelitams. Sirijos kariuomĄiė 
uojau pasitraukiu.

’•ius išprašys pat) s
^alestnicčiai bijos, kad jų ie- 
jradėti žudyti stovyklose, kaip 
jau atsitiko rugsėjo mėnesį. *

Tada dar liktų Libane Amęi- 
cos, prancūzų ir italų kariuon|e- 
aės daliniai. Bet Libanas šių Ua- 

) jėgų nebijos, nes žino, kad jos 
š važi uos. g

RUSAI PASIRUOŠĘ 
VALDYTI IRANĄ

BRIUSELIS, Belgija. — siau
rės Atlanto Sąjungos valstybių, 
atstovai susirūpinę mulos Cho-j 
meini mirtimi. Jeigu jis pats’ 
susirūpino savo įpėdiniu, tai pri-’ vėl nepradėtų gaudyti ir sau
vale susirūpinti ir laisvasis pa- dytj civilius, kaip šaudė prieš 
saulis. » kelis metus. Generolas Cristiano

Vakariečiai žino, kad be So- Nicolaides yra galingiausias 
vietų agentų ir glaudžių polici- žmogus šių dienų Argentinoje, 
jos bendradarbių Chomeini ne-/ bet jis nerodo taikos žymių, 
būtų išžudęs įtakingiausiu lianoj 
kariuomenės vadų, valstybės \ 
tarnautojų, policijos viršininkų į 
ir paprastų žmonių. Visas svar-j 
besnes žudynes atliko iš Pary-Į 
žiaus atvykę Sovietų agentai? 
atlydei0 Chomeinį į Teheraną ir.' 
vėliau atvažiavę. Sovietų agen 
tai saugojo Chomeinį Paryžiuje 
atvyko su juo į Teheraną ir su-{ 
darė pagrindus jo policijai.

Jei’ kas Cliomeiniui- atsitiktų,! 
tai tie patys agentai užimtų j 
svarbesnes valstybės vietas, iš-j 
kviestų Sovietų lakūnus iš Afga-’Kada Sovietų vyriausybė pasisa- 
tristano aerodromų. Jie tuojau! vino šį uos^ą, tai jame kelis me- 
nusileistų j svarbesnius Tebėra- tus dirbo 20,(KM) darbininkų, po
no ir kitus aerodromus. Vienur'darė reikalingas pakaitas ir pa 
patys islamitų vadai vadovautų/ruošė Uepojų Sovietų karo lai- 
o kitur įisistiprintų rusų klau- vams.
santieji agentai. Po ('bomeinio} šį rudenį Sovietų vyriausybė 
mirties, Iranas labai lengvai pa-’iš Liepojaus išvarė vkūs žvejų 
tektų j Sovietų agentų rankas. | laivus. Iš Liepojaus laivai ir Tai-

— --------- Į vėliai buvo išvaryti j Venįpilę,
— Maršai salose yra 32,000* esančią šiaurėje nuo Liepojaus. 

gyventojų, kurie galės tapti ne-*Iš Liepojaus tiesiami platesni 
priklausomais, jeigu dauguma keliai į Rygą, kad galėtų grei- 
lai|> nubahuos. ‘ piau permesti žmones ir prej^es.

koalicija galės valdyti kraštą b 
’rinkimų iki 1981 melų, o daba 
Į jis nori galimai gr/ciau praves 
• Ii rinkimus, nes krašto gvvento- 
jai ncpntana tokiai koalcrja? 
Nepritaria nei palys krikščiony 
demokratai.

Rinkiminės kampanijos metu 
Helmut Schmidt svarbiausią dė 
mesį kreipė į Helmut Kohl e/ 
gesj, užtat jis ir pralaimėjo 
Ilamburgo provincijoj3.

SANTIAGO. —Čilės vyriau
sybė atmetė Jungtinių Tautų 
Jungtinių Tautų žmogaus teir. 
šių nutarimą, kaltinantį Čilės 
vyrausybę laužymu pagrindinių 
žmogaus teisių. į

Jungtinių Tautų nutarimas, Patenkmtas Izraelio 
neerzinli arabų prievartiniu 
ruzalės pripažinimu.

IzraePs nori sekti 
pietų Libaną

Manoma, kad pirmieji pasita
rimai prasidės pač ame Beirute. 
Izraelis nori turėti savo stebė
tojus p:efų Libane. Beginąs ne
nori, kad palestiniečiai ir yėl 
priartėtų prie IžraeEo ir galėtų 
įsiveržti į Izraelį arba jį,apšau-; 
dyti. šitas klausimas galės būti 
aptartas pirmuose pasitarimuo
se. Libanas iš viso nenori turėti 
jokių stebėtojų Libano terito^ 
rijoje.

Libanas nori, kad . pasS ta ri
muose dalyvautų minigteriai ar
ba ministerių teises turintieji 
kariškiai arl>a civiliai. Tuo tarpu 
Izraelis nori, kad pirmieji pasi
tarimai būtų aptarti žemesnių 
pareigūnų, o vėliau galėtų dery
bas perimti aukštesnio laipsnio 
pareigūnai. Patys paskutiniai 
galėtų būti ministerial

Izraelitai nemano, kad sudė-

(85 balsai prieš 17, 41 atstovui 
susilaikius) yra bevertis, nes jis 
neliečia pagrindinių žmogaus 
teisių mindžiojimo Sovietų Są
jungoje, Kuboje ir kituose kraš
tuose. Čilės vyriausybė nekreips 
daugiau dėjnesio į panašius 
Jungtinių Tautų žmogaus teisių 
nutarimus, kol tie kaltinimai 
nebus daromi visiėms lygiai.

Čilės užsienio reikalų mmiste- 
ris Rene Rojas pranešė Jungti
nėms Tautoms, kad Čilės vyriau
sybe ateityje neatsakinės į Jung
tinių Tautų komisijos laiškus, 
nes ji kabinėję pktai prie Čilės 
vydausybės. -

— Generolas L. Reston, vidaus 
reikalų ministeris, paskelbė, 
kad jau galima įsirašyti į bal
suotojų sąrašus. Kas neįsirašys, 
tai negalės balsuoti.. Argentinoj 
rinkimus planuoja ateinančių 
metų lapkričio mėnesį.

Gruodžio 2f’>*Tomas ap., Gi
rėne, Žygaudas. Saulė Gvaželu- 
tiš, Tiklė, Ei tau tas.

Saulė teka 7:15, leidžiasi 7:24. j- • ,‘ — Pirmadienį aukso uncija 
kamavoĮMl.Orai debesuotas^

* L i

Palestine
1 ’ban iečiai

LATV IJOJ STATO RUSŲ 
KARINĘ BAZĘ

KOPENHAGA, Olandija. — 
*v. j Toliau ;plaukiojantiej> jūreiviai 

1 tvirtina, kad Sovietu vvriausvbč 
įstato didelę laivyno bazę Latvi- 
Jjos pajūryje, netoli Liepojaus. 
šias žinias patvirtina iš Sovietų 
Sąjungos grįžę diplomatai. T:s 
pačias žinias patvirtina ir Nei v - 

Į gijos jūreiviai^
į

Liepojus buvo civilinis uostas.

Helmut Schmidt

Kanados meškeriotojai skiri 
>ia, kad jie nebeklausys naujų 

jaunais 
kailius.

nutarimų, bet gaudys 
ruonius ir pardavinės jų 
lie užmuša ap’e 12 milijonų nįa- 
zų ruor/ų.

Ispanijos komunistų pąr- 
ijos Centro komitetas pareiškė, 

kad jie nepr-klsu/vs nuo Mask
vos. Partijai dabar va<lovauja 
Gerardo Iglesias.

Buvęs V. Vokietijos kanc- 
laimėjo Hamburgo 
ir provincijos parla- 
rinkimus. Jis tvirti-

miesto
men to 
no, kad panašiai kovo mė- 
ncsjjaimės visoj Vokietijoj,

— Jau atskrido į llong Kongą 
22 Vietnamo vaikai, kurių tėvai 
karo metu buvo Vietname >r pa
liko juos molinos priežiūroje. 
Tai trečioji vaikų grupė, skren
danti pas tėvus, ' . x



LIAUKLMĖS PATYS SAVE ŽUDĘ
9 - ’ * - . _ • * J

įvairiopai pensininkąs sau kenkia iki savęs 
nužudymo, o taisytis iš tokios blogybes 
nė nemano net ir per Kalėdas.

(Pensininkė gyvenimo tiesa)
Kalėdos skatina mus visus į žmonių atsakingose vietose ir 

džiaugtis gyvenimu, keltis is 
merdėjimo ir pradėti eiti svei
kesniu gyvenimo keliu. Pasinau
dokime visi šio laikotarpio džiu
giomis nuotaikomis ir visi ryž-’ 
kimės g-irinV savo sveikatą. 
Žmonės visokeriopai save žudo 
ir daugeHopoi artimui kenkia. 
Blogiausias dabartmio žmogaus 
darbas yra negimusiųjų žudy
mas. Dar žmonėmis netapusieji 
įsfet\’mų šiame krašte leidėja] 
įfeldd nežmoniškiems žudyti ne
gini tįsi uosius. Na, ir atsidarė vi- 

-same krašte žmonių žudyklos. 
Pelno besivaikydami gydytoja^ 
žudo niilijonais hegiinušiųju 
štame krašte kasiiiet. Visokerio 
pai inėgina blogavalis teisintis 
<Iėl tokių žmogžudysčių. Mes vi- 

žinokime, kad žmogus tampi 
žrtiogurrii motinos įsčiose nuc

^-apsivaisinlmo momento. Nuo ta
da jo negalinta žudyti, nes tokie

>daV negimusio žmogaus žudy i 
^mas yra ŽMOGŽUDYSTĖ. * 1

. Nėra jokio reikalo ginčytis su ' 
•/lėkiais žmPkais: jie savo varys 
ijųnigus glemšis, nėščias įvairio
pai skriaus lol, kol atsiras pa '-'ę ... 4 ‘ ;*••*-*-■*' 1 'kųrikainai zmbtiiškų ir mokytų

pakeis įstatĄtną — uždraus hė- 
giiiiusiųjų žildymą. Kol takkĮš 
pakaitos nebus, žmogžudystės 
tęsis šiame krašte iki .pasibaisė
tino dydžio.

Mūsų visų pareiga yra tvar
kytis su savimi įr savu pavyz
džiu žtnoniškuriian nuteikti vai
kus. Tik asmenybėmis kaip rei
kiant išaugę žmonės, pajėgs 
žmoniškai člgtis. Tvarkytis su 
tokiomis žmogžudystėmis visi 
mes turime, dės jau bausmė 
šism kraštui pradeda pildytis už 
nekalto kfaujd praliejimą.

Kaip sau nori mainyk, bet 
•ia-ičiaričios baisios, dąi diękądą 
nebuvusios, nelaimės siaubia šią. 
gražią šalį: gaisrai, potvyniai; 
audros,skėndiinas svaigatuo^s', 
narkotikuose, rūkaluose ir blo
goje mityboje, viSkb pęr. akis, 
turint, yra užtarnauta i bausmė 
šiam kraštui. t>ar geravaliar 
žmonės Talko šį kraštą riiię suiru

tės, bet blogavaliai baigia šu-. 
tijpmti gėravaliiį ^ašjaiigaš: va- 1 
evstės net viršūnėse, krašte ' 
griovikai apsiputodami veikia — 
griauna .šio kraš lo;partųUų.s. Net 
Chi’cagoje politikieriąj^piekus

moka $55.000 metams, o buvu
siam boksininkui — irgi nieko 
neveikiančiam — net $72,801. 
Kongresui anai, gaudami pasa
kiškas sumiš, dabar keliasi sali 
algas, kai kas dešimtas krašto 
gyventojas Via bedarbis. žo
džiu, nėra kalėdinio gėravatiš- 
kūmo daugelyje mūsų. Tai baisi 
dvasinė liga — tąi asmenybei 
Žmėgūje į įlėkus pavirtintas. Oi 
galėlunie visi kalėdas žmoniš- 
kSikVėsii, jei mes būtume pa- 
kankšmai gėravrališki. sėte aj- 

;nuh$bėmis (iibšiieikiiBais j , į

gešnis Itoėtuine silpnesniam bt

iilfitiife šakas jėfžiš dėtl-aukotis,

kiekviė^i^ iŠ mūšų, žinom, kail 
. vienas ainerikieliš dvasiškis 
yo parapijos paU^as

‘jMto.lovii Užeiga behasi^ijašį ku
rių dabar pilnas yra šis kraštas.

-V

central community hospital

5761 SOUTH WOOD STREET

Chicago, Illinois 60636

Tel.: 737-4600
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išeina: jie priemiesčio laikraščio Visi parapijiečiai, te dvasiškio kys. Nereikia mums nė jokio 
reporteriui už nieko neveikimą! vadovaujami, neša benamiams burnai skalauti “Cepakolio” bei

avalynę, dangą ir valgį. Toks pa- panašaus nieko. Jei sergi, tai gy- 
rapijieėių elgesys yra tikras Die--dytojas tėgul reikalus tvarko, o 
vo garbinimas. Kada mūsų ap 
linkoje dvasiškiai pradės tikrai 
Dievą garbinti — panašiai elg
tis?!

Dabar sulaukėm tokių laikų 
kada dvasiškių vien kalbos yra 
žmonllį piktinimas. Tik pakvai
šėliai dar vis klauso tokių šne=

jei nesergi, tai Tylenolio tams
tai nereikia. Tas pati ir su bur
nos skalavimu, šiltas vanduo ge
rai užsilaikančiam, atsparumo 
nepraradusiam žmogui lygiai ge
ra priemonė burnai skalautu 
Netikėkime jokiai reklamai apie 
įvairiausių vaistų veikimą, .da
bar taip Atkakliai reklamuojamą 
visomis priemonėmis.

Taip pat neikime į laukus 
tvirtindanil, kad maistas yra ge
riausias vaistas. Reikia maitin
tis mišriai (balaristiotai). Gydy- 
.ojai dažniausiai pasako ligo
nini: “Valgyk balansuotą mais
tą”. Tuo dažnai ir baigiamas 
gydytojo patarimas mityboje. 
Čia ir prieiname didžiausią , var
gą mityboje: niekas nlifeslę nė; 
minta sveiku-balansuotu maistų'.' 
Ir štai dėl ko.

Gaminkime patys maistą:
Miesto gyventojai dažniausiai 

nedasimaitina, nes jie nevalgo.- 
mišraus maisto todėl, kad pre
kybininkų paruoštas maistas yra 
pilnas druskos, cukraūš'/ir nie
kam vertų priedų. Prekybinin
kams nesvarbu žmogaus sveika- 

n'ta: jie rūpinasi pelnu. Kad tik 
daugiau pardavus maisto negi- 
orientuojantiesiems, jei ne-mais
to kokybe rūpinasi, bet IšVAIZr ■ 
DA, skoniu, kvapu ir įpakavi- 
nu. štai tau. moteriške, devin-.

baisėti Ui. Vienas jų iiu Vyksta 
įtes bedievius ii tvittfea, kad tefi 
fiėra tikidelųjų pefsektojiiito; 
jlai ftio taf^U liiraifiiėlis vaikas 
čia Afiiefikojfe tvirtina, kad bė 
d»eviai pasižymi kiekvieną val- 
tfeninką,- lankafitį bažnyčią, ir 
apleidžia iš darbo.

Tūli dvasiškiai čia Amerikoje 
pfenidęntui primena, kad ne-: 
reikia gintis atominiais ginklais. 
O jie neina priminti tokių gink
lų šaltiniui apie tokių ginklų 
baisumą. Tai v«s dvasiškių - tiū 
ginių darbas. Jfe nedirba reikia 
4ho darbo, nes kol kas esti peni
mi geraširdžių žmonių.

Dar geriau -pasielgė vyresny
sis dvasiškis CMcsgoje. kai jis 
milijonus savų pinigų išleidusi 
“draugei” dvasiškį išteisino — 
“nieko blogo” nepadariusiu pa
vadino. Girdi, savus pinigus jis 
gali kaip nori išleisti. Čia ir yra 
Bažnyčios griovimas, kai nieka- 
dęjiškai besielgiantįjį mėginama 
teisinti: juk, jis tų pinigų mili
jonais neuždirbo.: Kodėl jis ne
paskyrė bent vieną centą labda
rai, bedarbiui, našlei? Teisin.- 
gai sakoma, kad? žuvis .pradeda 
gesti nuo galvos. Tai, ką tada tu
ri daryti parapijiečiai, kada jų 
Vidams yra visai svetimas kalė
diškas geravaILškumas?

Pensininkas turi pats 
tvarkylis

Maloni, kad munis patiems, vi- 
sifems pensininkams; reikia imtis 
savo gyvenimo vadrles j rarikas 
Nelaukime niekd-gero nei iš po
litikierių. švieskiriiėš ir savus 
nušiteikimiis žmoginkime - kalė- 
dinkime, tada ne tik mes palys 
laimingesni būsime, bei ii- arti
mui naudingiausiais prisištaty-. 
life. Nežiūrint kaip aptinkojt 
knibždėte knibžda bloęjavaliū: 
gausybė,- mes (urifiie tapti šaū 
žiHOnėmis ir nepbsiduoti bioga- 

į valių užmačioms.
; Peifeminkas turi tvar

kytis mityboje. f
'' Nors gydytoju *lik retas kuris 
j muiris nurodo kelius į teisingą 

K rhHyifct, hies turime šviestis 
Į svėjkė hfaLstd reikaluose. Ritė 
| kelto sveikatos pilaisynifli >r 

i nuo. daugelio negalių ŽpsišaUgd- 
jjtiwi■ flėtū. 7 I

BlOgai, kai žiHdiiės metikai 
fulfil#, b Viską pavija Vaisini. 
H'csįOg Vaigkte valgo įvairiau- 

' sitis vagius Šio krašto žinbhes. 
Tai įkilai tiekalėdiškšs nušite>- 
klnias toks visokių vaisių varto- 

1 JiWas. dažninusiai visai be ręi- 
kifto. žlriokirhe, kad kiekvienas 
vaistas, kuris gali žmogui padė 

•ti, gali Žrtiogui ir pajefe) 
-jdtf?T0feiioIftr nė vTebŽt 
Liui nereikia vartoti *iluo mažd 
šfcaUšrfftj ir laite Įdaru palengvini- 
ifiui“. Nuo m tižo' Skausmo Ir 
trumpini palengvinimui lietu
vis išgers šilto p>TRL'|)£gutes — 
ir visas tas menkniekis susitvar-

o

A
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pra440*| įvairiu tos alinimas turi liautis fiu šio
niia Kalėdomis. . .... r

Nereikia specialiai pirkti sė- 
j*! maitinries stambiai 

iJiaMf gHIdų duona ir tokius ja- 
vaikhtt (terėals) naudosi (Ali 
brab ftrttlš). Kartą ant visados

aklų. Minėtai mišri mityba čia 
bus didele talkininkė tokiam už- 
oėgimuL Šiose Kalėdose visi nu
siteikime kuo stropiau pildyti 
gydytojo patarimus visose sri--' 
4y$e, ypač mityboje. Tik tada ga- 

dienas telefonu kalbasi, 
riėbus pa tenkintos tekiu patari
mu: jos nenori virti, gaminti 
maisto namuose.

ĮV restoranuose ne visuose 
iankykimės: tik lietuviškųjų tai 
tikrai neaplenkime. Lietuviai 
prekybininkai yra sąžiningi: 
sveikai paruošia maistą. Dešros, 
tokio Antano ant Lithuanian
Plaza Court, arba* Petro ant 63 .lėsime tikėtis geresnių dienų: 
prie San Francisco, yra liesos, 
skanios ir sveikos. Bedruskiai 
pas juos užsisakykite maltos lie
sos mėsos ir patys namuose iš
sikepkite.

Būtinai pirkime dideliais kie
kiais daržoves ir vaisius, susi
tarę su kaimynu: tada nesusens 
ir nesuges. Taip bus daug eko- 
noūąiškiaū. Mažiausia bent .ketu
ris kartus per dieną vaisių-dar- 
žovių naudokime nemažais kie
kiais.

Būtinai juodą, stambiai maltų 
javų duoną valgykime. Tokios 
duonos galima Chicagoje gauti 
visose lietuviškose krautuvėse. 
Ypač Bruno plyta ir Cicero ap
valaini patartina. Blogai su to
kia duona toliau nuo lietuviškų 
krautuvių gyvenantiems. Jie deg
tinės! Vien maisto išvaizda pri- 
vilioja pienkągalvius ir jie per
ka menkos vertės maistą ųž di> 
Helius pinigus.

Visi pensininkai nuo šių Kalė* 
duonos nesiryžta toliau pava
žiuoti h- minta balta duona. Ta
da jieins viduriai sukietėja ir 
jie ima/ liiiosuojančius vaistus 

; (Ex-Lax).. Tąi.įąų Įąbąi’ hėsvei- ,

mūsų sveikatai
Išvada. Kelkimės šiose Kalėdo

se iš snandulie sveikatos reika
luose ii- pradėkime išmintingai 
tvarkytis. Višų pirma mityboje 
if vaistų vartojime Susitvarky
kime.

Nepirkime jokio vaisto ne 
vaistininko ar jo padėjėjo pa- 
dtlSdamŠ (6vėr thė coiinter). 
Dabar pamišėlių priviso ir jie 
savo niekdarbiais gali labai žmo
gui pakenkti. Dabar prekybi
ninkai neriasi iš kailio, kad ga
lėtų įpiršti žmonėms Tylenolį. 
-Tegul nė vienas lietuvis hesūsi- 
žavi jų skelbimais. Vaistų rėi- 

. kalūoše pakluskimė gydytojo 
patarimams.

Maisto reikaluose irgi susi
tvarkykime: valgykime namuose 
gžifiintą, paprastą, lietuvišką, 
labai skanų — sveiką, mišrų 

^mįiistą. Taip elgdamiesi mes tu
rėsime didesnę galimybę sulauk
ti dar ir kitų Kalėdų!

. Pasiskaityti. Jon N. Leonard; 
Live Longer Now^^Charter, 

.New York. ..
■ . - -- ■ k <-

Apie 480 milijonų Svarų arba- 
. .z . , < tos kasmet sunaudoja D. Britai

Są. elgsena. Šitoks savos sveika- nija. . ■ j

MSveikinu gimines, draugus bei pažjstanius 
su NAUJAIS METAIS, -kartu su DIEVIŠKU 
KŪDIKĖLIU, liukėdanja visiems Dievo palai

minimo ir *^ėrd^'g?rOš sveikatos.
■ /.y.:*' f ’'

Grace Bukoff (Bukaveckienė)
New Buffalo; Michigan

Linksmų Kalėdų if laimingų Naujų Mėtų 
visiems kostumeriams ir prieteliams linki
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VINCAS STAUGAITIS

Lietuvių Krikščionių Demokratų 
Tarybos suvažiavimas

< h f * į I * I * m

5. nalo leidimas netiesiogiai prisi-
^Tėvynės Sargo” redaktoriuj deda prie Lietuvos laisvinimo 

darbo. Jaučiu atsakomybę KD 
ir ck, — sake Maldeikis. Pasta* 
rajam reikia rūpintis, kad TŠ 
nestgihj rimtos pnedžiagos. TS 
yra akademinio lygio žurnalas 
ir jis neturi tenkintis ssnstan- 
čiomis korespondencijomis ar pi
gia demagogija.
' Red. Maldeikis savo kalbos; 
pabaigoje rūpinosi kas jį pakeisi 
nes, • esą, jam laikas trauktis!/ 
.Pakaitalo suradimas tai tarybos^ 
ir centro komiteto reikalas.

Tarybos suvažiavimas ilgu 
plojimu bei ck pirmininko ir kiį 

z.Įų v; pareiškimais j / pręblenią iš
sprendė, pražydą-mi red. Maldei*- 
kį:ir toĮiau dirbii. Visi kalbėjo-j

T >

1

Iras Maldeikis kiek ilgėliau 
ibėjo žurnalo redagavimo rei
dais. JU trumpai paliUė jo iš
riją. Esą, pagal preį,. Mykolą 
upavicių, “Apžvalga* buvusi 
Jmcsne krikščipnimš demo-

-s .o 191/ m. jau pats MaldetRia 
r - . ...sr.s.pafi

ę’s Sar
b
£

savo Z-XTJ.:

k* d
vairių žurnalo Įarpš 
TS įvairavo linijos, 

•'.įlies, turinio.prasme įvairių-!
daktoriųf recįagubjamii.. Mal- 

* .<:o bu$ę$ ir čąęs r.usjst&ty-- 
as — išlaikyt* žurnalą reikia- 
j svorio, svarbaus turinio, at-, 

s indintį krikšuipniskešios de
mokratijos principus ii- reikalus 
Ę-i atsiliepiantį į lietuviškosios 
♦visuomenės problemas.

Tačiau esama ‘ ir problemų. 
TV?ažėja rašančių žmonių. Jau
nesnieji nelabai ar yisai nerašo'. 
Tenka pačiam rašyti. Taip TS- 
t. 'pildyti ir negerai, ir sunkoka. ■ 

Galėtų ir skaitytojų būti dau- 
g:au. Rėmėjų nemažai. Tarp jų 
net kitų grupių prasikišusių as
menų. Tai teigiamas ir pozity
vus »dalykas, kuris daro žurnalą 
reikalingesnį kaip visuotinesiiio. 
pobūdžio leidinį. Nemažas TS 
uždavinys — remti VLIKą. Ly-. 
giai paremti KD prestižą, žum.

T

Rašytoja ŽemaitėJ. ŠILEIKA

t

3ę 
f 1 t

Šioje Ai\i:d) Lietuvio Sody- susirinkimą su pinigine apy- 
.oje^vriKia medic, ■ambulątvrija J skaita ir kasos stoviu, patvir

tindami, kad viskas buvo veda
ma teisingai ir kasos stnv’s 
tvarkoje. Visuotinis susirinki
mas apyskadą priėmė ir patvir
tino. Vienbąlsiui buvo perrinkta 
Al\udo valdyba sekančių dviejų 
melų kadencijai: dr. J. Adomą- 
vicius — pirmininku, dr. O. VaŠ- 
kčvičiūtė, A. Kuraitis ir Z. su 
kys — vicepirmininkais, A, Kir- 
vaitytė — iždininkė, M. Simo
kaitis — sąskaitininkas, A. Ke- 
vėža — sekretorius, J. Purėta 
sekretoriaus pavaduotojas. Val
dybos kandidatais: M. Nagys ir 
A. Šidagis — komisijos nariais. 
. Vasaromis čia pal Marquette 

parke jau 20 melų veikia Aivų-
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šieji džiaugėsi žurnalo aukšlir 
lygiu, ramiu tonu, profesiniu 
redagavimu ir7 tinkama krypti
mi. Negailėta P. MaldeikiuĮ 
koplimentų ir užtarnautos padė-j 
Įos paręįslęimd. -

Administratorius Ant. Balčy
tis pąteikė žurnalo finansinę ir ’ 
administracinę apyskaitą už,’nu bendradarbiavimą. 

.1980-1982 m. laikotarpį. Kasmet-I įja pat pirmininkaujantis pa- 
:išleista .po iris žurnalo numerius j dėkojo A. Balčyčiui už ilgą, ąūo- 
ir'net laikytasi tam tikro regu^.širdų ir vaisingą darbą kaupiant 
Darumo. Žurnalas šiuo metu nė‘j lėšas ri administruojant žurna- 
•tik neturi jokių, skolų, bet ka
soje yra šiek tiek santaupų. Bal
čytis dėkojo red. Maldeikiui, o 
taip pat ir Henrikui Idzeliuį, 
Cleveląnde,: kuris yra geriausias 
TS platintojas. Dėkojo taip pat 
ir skaitytojams bei ck už maloį- i 

z * , Z, • i

Alvudas naudingas visuomenei

lą. Iš tikrųjų jam priklauso, di
delė dalis kredito, k£d jau eilė 
metų, kai TS stovi ant tvirto fi
nansinio pagrindo.
ja . ; 7 *,
* • 1 V • 6.

Apie LKDS Biuletenį trum
pą pranešimą padarė Sąjungos

| vicepirm. Pranas Povilaitis. Jis

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų |
SAV;O KLIENTAMS IR VISIEMS LIETUVIAMS LINKI

nis buvo atgaivintas IV tarybos 
^‘Nuvažiavime 1979;-m. Iki šiol jo 
H’ leidimas labai pasiteisino, nes jis 
$ jau tuojau patapo.jungtis sąjuh- 
g; gos viduje ir gyvas sąjungos 
S nuomonės reiškėjas išorėje.

1981 m. išleisti 9 numeri ai. šiais 
t j metais taip pat : išeis 9" ar 10 
| numerių. o ’ ■
jį] . (Bus daugiau)
11 T

Kai keliauji per lietuviškąjį 
Marquette Parką Chicagojc, tai 
ten maloniai veria aki (6515 S* 
California Ave.) gražiausieji lie
tuviški gėlynai su rūtomis, rožė
mis ir bijūnais, su ten nuolat 
didingai plevėsuojančiomis mū
sų vėliavomis ir puošniuoju kry-^ 
žium — rūpintojėliu, kup nuolat 
aidi mūsų maršai, kur pasijunti 
tarsi savajame kampelyje gim
tosios Lietuvos, nes čia broliai 
lietuviai lietuviškai šneka, vis 
rytais vakarais besiguosdami’ 
praeities ilgais tremties keliais 
ir tais laipiotais kalnais...

Nereikia nei-klausti, kaip va
dinasi šioji žavingoji atgaivos 
pilis, jau skersai-išilgai žinoma 
čia Chicagoje, nes jau eilė metų*, 
jau du dešimtmečiai, čia yrą gy>

tris dienas savaitėje (Ire iadie- 
ruai>. šeštadieniais ir sekmadie
niais) . Matųęjsmes kraujo spau
dimas nemokamai. Pagal reika
lą teikiama pirmoji pagalba, 
ypač susižeidusiems. Sekmadie
niais nuo antros vaLndos po
piet člą vyksta kultūrinis bei 
meninės programos su medici
niškomis paskaitomis, su svei
katos patarhnaią ir atsakinėji
mais j klausimus besikreipian
tiems. Tas pat gydytojas dr. J. 
Adomavičius nuolatos per radi
ją įkaito med ciniškas p įskai
tas ir taip pat čia mūsų spau
doje talpina savo straipsnius 
aktualiomis gydymosi temomis.

Šioje Lietuvio Sodyboje daž
nai Jankosi mūsų tautiečiai iš 
tolimesnių apylink ų, kitų pro
vincijų bei užsienio, kas mato
ma svečių knygose. Reikėtų iš-į 
tisų tomų, kad aprašyti visus 
tuos dr. J. Adomavičiaus atlik-

kevičiūtės vadovaujama Onos 
vardo vaikų aikštelė priešmo
kyklinio ir mokyklinio amžiaus 

j vaikų auklėjimui, kur dirba pa-
kviestos rūpestingos pedagogės.

Sveikintina, kad panašias lie
tuviškąsias Sodybas jau yra su-

<uosius darbus artimo pagalbai, j » •. .. .kaustą organizuoti ir kitose di- 
v ~ desnėse lietuviškose kolonijose,

J^aSa?^emS/ tik kad pradėta ne anksčiau.
Kor. A. K.

Jisai siuntinėja vaisius į okup. 
Lietuvą ten ;* 
siuntinėja ir medicinos knygas 
i Vilniaus universitetą.

Teisingai yra sakoma: 
Tėvynėj sodybų nebėra, » 

? < Nebėr ten dainų,
Sodyba čia yra atkurta 
Daktaro Jono ryžtu.

Sekmadieniais čia veikia ir už
kandinė, vedama M. Bosienės ir' 
A. Kirvaitytės, kur Alvudo sve
čiai, gali vaišintis sveiku lietuviš
ku maistu, tinkamu ir dietinin- 
kams. Anelė Kirvailytė daug 
reiškiasi kultūros ir meno pro

gramose ir daug parieda prie< 
/kraujo, matavimo bei kitų svar-į 
besnių rriarbų,

š.m. spalio riiėn. 24 d. čia įvy-' 
ko visuotinis narių susirinkimas, j 
dalyvaujant pilnam kvorumui 
narių, kuriame valdybos pirmi
ninkai dr. Adomavičius patiekė 
platų ir-išsamų valdybos prane-

t

"SI. Pefrrsburgo Skyriaus
IMnnininkui ir BAU'o
Direktorių Suvažiavimo

Rengimo Komiteto 1
Pirmininkui — Energingam 1

BALFo Veikėjui ’
JONUI VALAUSKUI 2 

reiškiame nuoširdžią padėką * 
už ilgų melų nepaifetfcmą ’ 

darbą ir pasišventimą 
l^ALFo veiklai’
BALFo Centro Valdyba 
Maria Rudienė, 
pirhiininkė. jf ų 

1982 m. spalio 9 d.”

SAVA KALBA GYVUOJA 
TAUTA \

Ne žemės derlumu, ne drabu^ 
žiu įvairumu, ne šalies gražumu,; 
ne miestų ir pilių tvirtumu gy^ 
vuoja tauta, bet labiau išlaikymu' 
.ir vartojimu savo kalbos, kuri 
Midi na ir išlaiko bendrumą, san^ 
taiką, broliška meilę. Gimtoji;! 
kalba yra bendras ryšys, vieny-* 
bės motina, pilietiškumo, tėvas, 
valstybės’ sargas. Sunaikink kak 
bą — sunaikinsi santaiką, via- 
nybę ir dorovę.

(Ktm. Mikalojus Daukša)

i • '

St. Petersburg, Fla.
f St. Pelei'sburg, Fla., BALFo 
direktorių, suvažiavimo proga, 
BALFo pirmininkui Jonui Va- 
lauskui įteiktas įrėmintas sveiki
nimas. už nuopelnus BALFo < v r
veikloje: r Z PikrCtTE JAV TAUPYMO BONUS

— Ketvirtadienį daugiau 103. 
tūkst. Buenos Aires gyventojų 
demonstravo sostinės gatyėse,- 
reikalaudami atiduoti vvriausv-’ 
bę. civiliams. Demonstracijų; 
priešakyje ėjo visų didesnių po- 
Itihių partijų vadai. * ė

t

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų - *
visiems savo kostumeriarhs ir draugams linki

3

VLADAS IR GENOVAITĖ BIKULČIAI!
Lietuviškos užeigos ir valgyklose savininkai

T

Aleksas Ambrose,
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SIUNTINIAI I LIETUVA 
MAISTAS IS EUROPOS SAND1LIŲ

1608 West 69 th St, Chicago, BL 60629 ♦ TeL 925-2781

vuojantir ALVUDo Lietuvio So-‘| Šimą. Revizijos komisijos vardu 
dyba, vadovaujama nenuilstą- ‘ Romas Kovas ir sąskaitininkas 
mojo dr. J. Adomavičiaus! . Mykolas Simokaitis supažindino

1739 & Halsted St., Chicago, IL 50608

§
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Tuesday, December 21, 1982 3 — NauJlefioA Chiesgo, R. TU.

JUOZAS SKEIVYS — Klubo pirmininkas 

FRANK PUODŽIUKAS — Vicepirmininkas 

ROŽE DIDŽGALVIS — Nutarimų raštininkė 

EUGENIJA STRUNGYS — Finansų raštininkė 

ALFONSAS KIZLAITIS — Iždininkas

FRANK ZAPOLIS IR ŠEIMA
ĮVAIRI APDRAUDA — INSURANCE

3208L West 95th Street
' r ■ L'. ?'> z-

■H ’ EVERGREEN PARK, ILk
■■ . ’ ’L f S. ' ž ’ •

’ Phone: GĄrden 4-8654
J
.M

MARIJA NORImiiwi

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SKRVIC1 

15.01 W. 69th St, Chicago, DL <0629 *.TeL 925-272J'

MillllBIliililBslllllliliiliilllW
0

JAY DRUGS VAISTINE
17Ę9 W. 71rt St, Chicago, DL

e rtncsrwGAi iBTuxnn rjcceptai • faxmis mat baa.
DUMYNAI • KOfflCSTIXOS «fiKM«NT*

Atdara šiokiadieniais osf <

GHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

< • ’4 autorius,
. paruošė, sutvarkė, ir išspausdino geriausią 

Čhicagos lietuvių istoriją 
(1869 ?-1959 metai).

. L664 psl.j vardynas. .
- V- ' < > * ■ 2 -

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

1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija
■* ♦ > r

t Inž. LIŪDAS MIKŠYS, 
50 metų studijavęs, kaip

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. «Gs mokėsi kartu su kun. Jaunium ir prof. K- 
Bfiga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimui 

Ir patarė mums toliau studijuoti.

X>Im 125- Kieti rirteUit Paltu Fl

4845 West 14th Street <1 Cicero, III. 60650 
Tel: OL 6-1355 ■

JI OZ.AS:,BERSENAS IR ŠEIMA
■ ,,r. : •> -MLINKI

'■ " LINKSMU KA1.SDV'ŠVENČIŲ 
ir LAIMINGŲ NAUJŲJŲ MĖTŲ 

GIMINAIČIAMS, DRAUGAMS, BIČIULIAMS 
IR VISIEMS NAUJIENŲ SKAITYTOJAMS.

'A

ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLUBAS
KLUBO VALDYBA ŠVENČIŲ PROGA 

sveikina Naujienų štabą, veiklius narius ir žemai
čiams prijaučiančius draugus, linkėdami laimės, 

džiaugsmo Ir sveiko amžiaus,
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' Finigrsf gimsti SfcŠU <*»-

-deriū karu o ažsakrB*

riai turėjo pasitempti. Be koustitudjoš, jiems reikėjo j 
atlikti visa eilė kitų reikalų. Reikėdavo laikinai padėti 
Į šalį pačios konstitucijos projektai įr pravėst| g: 
vejiims Jiečianejus reikalingus Įstatymų reika
lavo teisėjai, advokatai, apskričių viršininkai ir paprasti' 
piliečiai.

Lietuvps gyyentojų reikalus buvo gana sunku admi- i 
nistruoti, nes n^ikiaųsąiųos petuvos žeipės įr gyyen-' 
tojų reikalai buvo tvarkomi trim skirtingomįs įstatymų 
grupėmis. Žemaitija, Aukštai ja |r ĮJĮzūkjja pgvę'-yąf-';; 
domos pagal veikusius caro Įstątymus- Caro jau nebuvo, i 
jo imperija braškėjo, lietuviai yįšaį pųo rusų irpperijos 
atsiskyrė, bet Lietuva buvo valdoipa pagal bųVųi||i|§ ę^ro 
jstatyipus. Gerai, jeigu advokatai ir tesėjai mokėjo ru
siškai ir rusų Įstatymus pažįpp, bet d^pg buvo
tiems, kurie rusiškai nesupratę ir rusų teismų tepųinų- 
logijos nepažino. Advokatams teko rusų teisyną versti Į 
lietuvių kalbą ir taikyti duomenis bylai.

Viš| Suvalkiją, net iki $<?yos upės, tvarkė pagal 
Napoleoųo teisyną. Teko vadovąųtis NapoĮęoųo basikirtų

Bostono Ramo venų sukaktuvine šventę
(Patikslinimas ir papijdymas)

riaus Bostone is viso nėra ir

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrai aekraadtenius 
oho d’ral ryto iki 5 vai popiet Šeštadieniais TX nl

. , Į f .’ *<*'į " ‘ J T "* * ' > ‘y ~

Kai Didžioji Britanija, Prancūziją, Italija 
ir Japonija pripažino Lietuvą

Rytoj, gruodžio 22 dieną, sueis lygiai 60 metų, kai 
Didžioji Britanija, Prancūzija, Italija ir Japoniia pri
pažino Lietuvos nepriklausomybę ir pranešė Lietuvos 
vyriausybei, kad užmezga su nepriklausoma Lietuva dip
lomatinius santykius. ' ■

1922 metų liepos 28 dieną JAV pripažino Lietuvą de 
jure. JAV buvo pasižadėjusios caro valdomai rusu val
džiai, kad jos nepripažins Rusijos žemių skaldymo ir rusų 
tęritcMjois mažinimo, bet Amerikos Kongresas' ir tuome
tinis prezidbntas Woodrow Wilsdnas paskėfbė^ kad Rusi-; 
jos valdžia‘ taip pat neturP’teisės. pagrobti kaimyninių 
valstybių, panaikinti' pavergtų tautų suvereninių teisių 
ir ■■ prisijungti minėtų kaimyninių tautų žemių, atimti 
valstybinių turtų ir pavergti pavergtų tautų gyventojų.

Lietuva pasiskelbė nepriklausoma valstybe 1918 me
tų vasario 16 dieną. Prezidentas Wilsonas laukė virš ke
turių metų, kol pripažino Lietuvos suverenines teises. 
Per tą laikotarpi prezidentas Įsitikino, kad ne tiktai lie
tuviai, bet ir kitos Pabaltijo valstybės, pajėgia pačios savo 
reikalus tvarkyti, turi konstituciją, teismus, policiją ir 
net kariuomenę sienoms ginti. Jis pasiuntė §ayp atstovą 
Į Rygą, kad galėtų sekti, kaip Latvija, Estija ir Lietuva 
tvarko savo reikalus. Amerikos prezidento atstovas gy
veno Rygoje, bet jis atidžiai sekė ir nepriklausomos Lie
tuvos bei Latvijos gyvenimą. Jįs atvažiuodavo Į Kauną ir 
nuvykdavo Į Taliną. Jis matė; kaip tos tautos išsirinko 
seimus, paruošė konstitucijas ir pavyzdingai tvarkė visų 
trijų vąĮstybių reikalus- Ypatingai JAV atstovui patiko 
Lietuva. Ji ne tik išsirinko“ steigiamąją seimą, kuris pri- 

f ėmė net dvi konstitucijas — vieną laikinąją, pagal kurią 
buvo tvarkomi naujai besiorganizuojančios valstybės rei
kalai. Pagal Įaikipąją konstituciją bųyo tvarkomi visi 
valstybės reikalai.

Steigiamasis seimas paruošė ir demokratinę konsti
tuciją, pagal kurią jau buvo tvarkomi visi vidaus, užsie
nio ir kiti reikalai; pagal ją taip buvo tvarkomi švietimo, 
finansų ir sveikatos reikalai. Visi steigiamojo seimo na-

jMąpoiepųp teisyną. ieKO vaaovąųns rvąpoieoųo pasiirtų 
teisininkų paruoštu teisynu. 0 prĮ^jųųgyi Klapįėdos kraš
tą prie D. Lietuvos, vietos gyye®|ojų Reikalus teko ądmi- 
stengėsi sudaryti vienodas teises visam kraštui, bet tai 
tepgęsi sudaryti vienodas teises visam kraštui, bet tai 
jau sunkesnis reikalas. Pradžioje teko -naudoti tris tei
synus. Lietuviąi bųyp laimingesni už kitas Pabaltijo tep
tas. Jie turėjo nepaprastai gerus, protingus ir dorus tei
sėjus. Įsteigus universitetą Kaune, teisininkai, Petras. 
Leonas, Mykolas Rpemeris, Vladas Stanka ir Vaclovas. 
Biržiška buvo pavyzdingi teisininkai, išauklėjusieji gerų 
teisininkų didoką būrį. ' L - -L

Kada prezidentas Wilsonas Įsitikino, kad lietuviai, 
latviai ir estai pajėgs tvarkyti savo reikalus, jis 1922 m 
liepos 28 dieną pripažino visas tris valstybės sūverėųį- 
nėmis ir sulaužė rusams duotą pažadą neskaidyti rusų- ter 
ritorijų. Jeigu lietuviai, latviai į., ir į ęsrai, sayarapkjškd 
gyv.eniĮno. nebūtų siekę, arba jeigu būtų dai’ nepriaugę 
prie savarankaus valdymo, tai prezidentas WilsbnTaš būtU 
nieko nesakęs, kaip jis nepasiūlė duoti suvereninių/ tėišnL 
ukrainiečiams, gudams^ Vietoj, savivaldos,, ukrainiečiai 
buvo susižavėję rusų idėjomis, buvo pasišokę valdyti ru
sus, o- gudai .iš viso buvo atsilikę.: Pre?. ; IViJąpįįąs/ži^U^ 
kad net Leninas buvo pąskyręs-Kapsulį gud^ns/valįy^i; 
Savivaldos gujai nemokėjo siekti. ūji :n ' Li;7

Antrojo Pasaulinio karo metu Hitlerį sumušė gen.; 
Eisenhoweris,' gen. Bradley ir gen. Pattbn, o' Pirmojo TPa- 
saulĮnio karo “metu mirtiii^ smų^ vokiėcių'kayo vadąijį^- 
tąip pat davė amerikiečiai, "vadbyaųjaftii ^ėn?-'Pėršlįi'ū^. 
Vokiečiai, britai, prancūzai ir japonai- suprato’ kad Anier 
rika yrą tą galingoji valstybė, kuri tai’s syarų žodį pa-; 
šaulio reikalų tvarkyme. r- ■

Pripažinus Amerikai Lietuvoj if ki£ų Pąbajtjjo vals
tybių nepriklausomybę ir suvereninės teisės*'tuo keRu 
pasekė ir galingosios Europos valstybės. Kada Lietuvos 
Taryba paskelbė Lietuvą nepriklausoma, tai tą pačią 
dieną kreipėsi Į Vokietijos ir Rusijos vyriausybes, kad 
pripažintų Lietuvą de jure ir su lietuviais' užmegztų 
diplomatinius ryšius. Tuo metu Lietuvoj dar tebebuvo 
vokiečių karo vadovybė. Vokiečių karo komendantas 
niuje neleido žinios paskelbti tuo metu Vilniuje einančioje 
Dabartyje, o apie paskelbimą vokiečių kalba ginančiuose 
lapuose ir kalbos negalėjo būti. Vokiečių kariai pasitei
ravo, kas drįso tokį nutarimą skelbti, už tokį darbą jie 
grasino pasodinti kalėjiman. Bet kai lietuviai pasiekė 
prez. Ebertą, tai jis pripažino Lietuvai nepriklausomybę. 
Socialdemokrato valdoma Vokietija tapo pirmoji, kuri

popdexitui J. J-ūi aplašant vietos Centro valdybos laiškai kieno 
Ramovėnu skyriaus 30 metų tai paimami ir numetami, ar 

‘ ‘ " ten kas nors panašaus buvo su-
19^2 m. gegužį men. 21 .d. organizuota, bet nerodoma jokio

įkūrimo sukaktį, įsivėlė klaidų.

Amerikos Lietuvių Sąjungos 
“Ramovė” Centro Valdybos sek
retorius gsn. V. Mieželis (iš Či
kagos) rašė mjr. Br. Bajerčiui 
(Bostone): - - -

“Pone'majore, Tamsta savo 
1950 rh. spalių mėK~20 dienos' 
laišku kpt. Michelevrehii prane
šei, kad yra susiorgimUąyęs Bos
tone ĄĮJS. “Ramovės” -skyrius; 
jr nurodei skyriaus i atiręsą: -J. 
Andrius, 1488 Columbia Rd^ Š.’ 
Boston 27,' Mass, šiuo adipsu 
buvo', siunti sėjami iš Centro; yalL 
dybos laiškai virš anrią .latfio, 
S.m. kovo mėnesį bUvp pa^iųsta^ 
ąpliįkraštis ..sji .rinkĮmtans - įęf-j 
kalinga ■ medžiaga, i Nei vienas i 
laiškas ir neį paskutinis su rin j 
kimų fpedžiaga

ii Jokį reiškinį?-3 l-'P.-'V; I 1 n-i

ten kas nors panašaus buvo su-;
► 

veikhno, tik pHna ignorancija. 
Būkit Tamsta toks malonūs, pa- 
informuokit kaip ten iš tikrųjų 
yra.“ Jus gerbiąs...”

[ A.L.S. .“Ramovės” Čikagos 
skyrių įstojau 1950 m. vasarą. 
1051 ni. gegužės mėn. mąn“per- 
sikėliarit j Bostoną, gen. Plecha
vičius,' lept MicfieieVicius “(taip 
pat ir (Ir. J. Bartkusj-ragmo pa
siteirauti, kaip ten yra su Bos
tono skyri ūmi: ai- j iš' dar yviat,' ar. 
jo -visai! teri’-nėra ’ 71 i

-y Bostone;tub’ręžkiūk dižklaHsęsi

fcvieeiąąH.: jaąofszųųių
ir pageidavimą tokj 

skėrių Bostone turėti, paprašiau 
.V Stapulionj paramos. Jis ragi
no pik. ttn. Ąudnų šaukti su
sirinkimą ir išsirinkti saMybą. 
J. Andrius nerodė tam pritarimo 
ir delsė. Mjr. Br. Bajerčius pri
tarė, bet nebuvo tuokart “vai- 
džįųje*.

Žinoma, buvo galima visai 
nekreipiant Į tai dėmesio, suor
ganizuoti skyrių visai iš naujo. 
A Slapuliųnis norėjOį pasinau
dojant C.V. duotu Br. Bajėrčiui 
Įgaliojimu, kad J. Andrius su
šauktų susirinkimą. Bet J. And
rius delsė ir nešaukė. Praėjo 
daug laiko... Br. Bajerčiui su
tinkant ir A. Stapuliopiui vis ra
ginant, J. Andrius kartą pasakė: 
Rytoj (1952.10.25) šaukiu susū

s skyriui $teigi narių skaičius..
Jam. priklausė dė tik ne 4 pnlki- 

Reiškia, 1 *nipfeair 2 imijoęaų- i r. 2 kapitonai. • 
supras-!išusirinkdavg- retkarčiais Ir'pasi-i

. -.--y... ■ , ... L-L y’to' rr'*5
pripažino ■ Lietuvos■:nepriklausomybę. buvo 'p'tanelte

11Š&tp. kovd?2Š dięųą.^'
.' Rusiją Įuo'.-. jneBti jau. yąldė -Leninas. Jis nepripažino j 

Liętevos ne^r^a^pmyb^.' Jis pasiuntė Į Pabaltijo krą^- 
£us;gen. kad užimtų visą Lietuvą,: o-Lietu
von pasiuntė Vincą: Kapsi&a Lietevai jy Gu^jai^^j^n 
Tuęhačėvskiui jpay^ę/^žįi^:Vilnią ten pasodintį Kap
suko valdžią/ .o pats išsirengė Į Kauną ir Varšu^.i'T'n- 
chačevskio pasiųstas Penktas Pskove li^iivių 
šię£ę Kaisiaarpriwbeb jųnėpaiėmė. Tiėš.KsuŠiadorių feąm- 
naitėmis rusams buvo duotas tbks smūgis, kad jiė’.ptįlėį 
trauktis. Besitraukdami. -ir Kapsuką ^pasięmė. Riišaū^?- 
pažinoLieteuvą suvereninė- valstybe Liktai: 1920-metų 

dieną, kai gavo smarkiai per gefe
kad lietuviai nepasiduos ,fr §eiei§”'rū^ms^MaMj4i. '

. r/?*.

Lietūvosne'

kėsnių ryšių ir susisiekimo (dėl 
lokio trumpo laiko) pavyko su- 
rinklj tik 91>uy. karius. Skyriaus 
nebuvo galima įsteigti, bet buvo 
išsirinkta ' nauja organizacinė 
komisija iš pjk'. Ą. 'S^pufionio, 
mjr. Br. Baj erei aus ir j. ltn.,J. 
Vąičjiirgię. šie 1952.12,21J yėl 
šaukė j' Į j f
kė 19 ^uv. kariųjiš ’kurių-, Į8 

.^tojo Į skyrių ir išsirinkdfyd- 
dybą: pik. A. Stapulloms — pir
mininkas, kūrj-say“. jai. Jodas 
Vasiliauskas — yicepjrin.J rvjl. 
Apį Radauskas — j; Ii j, 
J. VaĮcjųrgįs — seki Ir ij'ĮŽį. 
V. Lukas ' valdybos narys. 

‘ .Konj^oi^Epin^jja'tuokart visai 
nėĮjuyo rgtdiajiia., . / ' j ' .

palyginus: su ^mielojo 
J. J-ko rasta, atrodo, ka^ jis 
neatpažįstamai per toli itno tik- 

žodžiąig tarian t)

Mano pa tiksi inįinai ,ir papildy -1 
mai yra 'paremti C.V. raštais, 
skyriaus susirinkimą ir valdy- 

protokolais. /
' X J< Vaičjurgis —;

vienas iš skyriaus steigėjų

- • L“ ■. -■ LvLč
:* — Izraelis norėtų vėh pradėti 
V.“.’^baš su Egiplu-dėl savivaldos 
;«eąriniėėĮams. vakąriniam Jor
dano .upės krante įr Gazos srity, 
t^^u lprez. Hosni Mpbarakas 
pakartotinai atsisakė derybų ai- 
^ujimino'’kol’Izraelio kariuo- 
merfė yra Lišane.'’' c

j''. | - - - *\>-J ■;. ’ r*’ '

Kalėdų švenčių rimtis ir Naujų 1983 metų viltys 
tesuburia mus sutartinori vepdon, kad greičiau 
Lietuvoje atgimtų nepriklausomoš^gautos aušra.

TARYBA

JUOZAS ŠVAISTAS

ELDORAPp
(Tęsinys)

Volungė tylėjo. Ji beveik nieko nesusigaudė 
šioje keistoje pirmą sykį jos gyvenipąe pasitaikiu
sioje aplinkoje. Atidžiai sekė Ji 'yrus ir stengėsi 
derintis prie jų/Pasitikėjimas jųjų sumanumu, 
patirtimi, stiprino jos dvasią. “Su jais niekad ir 
niekur nepražūsi! Čia seni prabilę vilkai, gerokai 
visų šunų apkandžioti! O tau. kaip moteriai, hus 
lengviau mieste rodytis ir veikti”. Taip Volungę 
išlytįęjo iš bunkerio jų rajonų vącląs Apuokas, 
šitie žodžiąi sugestiiąyų. u ir $abar- *

Trejukė slinku .prisilaikvęlainą Genio nurody
mų. Ji buvo jau tiek priartėjusi, kaci -beliko stai
giai pakilti ir kėliais -šuoliais periėklflter tiltą. 
Vyrai pašoko ir nubildėjo. Volungei nepasisekė: 
pačioje tilto pradžioje ji suklupo. Kažkaip užkliu
vo, susipainiojo jai kojos. Staiga supyškėjo šūviai. 
Kai ji vėl kilo, jau pasijuto kietai ęugiųaų^ta- 
Čia pat kaukšėjo kulkosvaidis. Prožektorius švie
tė atsuktas į kitą, bėgančiųjų pušę.

Netrukus šūyįai teitilo. Ęeįį^nai,- jnąįsątis 
nesiliovė, ^augiui. laikydami,, puSįvedę Vojupgę 
prie būdos, antroje tilto pusėje. Prožektčriaūs 
iviesujc Jūojau iiųginkiąyp ir §tt.opiąi 
Dviejų saigybinių saugomą paliko stovėti lauke.

Būdoj pasiardo telefonu kalbant. Bematant 
ei iššoko viCnas ginkluotas vyras. Piktai jis pul-

dinėjo prie kitų ir vis keikėsi. Volungė suprato, j
kad tai posto vyresnysis. Labai aišku pasidarė ; eloriaus atidarė duris ir parodė lipynę žemyn. Čia 
jai, kad jos draugai bus prabėgę. Šiuo piomentu vėl vedė koridopųųji, kryžiškai Į abi pušį išsisa- 

, tik tuo vienu troškimu tegyveno, kad aniesiems ko jusiu. Viename iš jo pošūkių vėl atsirado lipynė 
; pasisektų. Tvirtai tikėjosi jų ęėkm^ įr džiaugėsi, žęspjų įr sją|p*ąs apytamsis takas. Smaugianti 
Tas džiaugsmas šiltai tvinksėjo įr plitg'visųo§£ i^j^o^rgmė sugrėbė iiž gerklės, šio teko sie
jos pojūčiuose. • atsivėrė tamsi angai Ten Įstūmė žydrę

* * užtrenkė duris. I ..
Gerokai palaukus, pasjrodė kelyje automo; Ąpgrą^opąis rąnįtų ir kojų pagalba pradėjo 

bilio šviesos. Jos artėjo (iidęliu greičiu. Prilėkusi Žy<jr| Įkopėti naująją* vietą. - Netoli riub durų, 
mašina burgzdama sustojo. Tuojau iššoko du
ginkluoti vyrai ir stačiai priėjo prie Žydrės. Gru
biai nusitvėrė ją ir Įvertė Į mašiną. ^Susėdę pa
liepė šoferiui grįžti atgal.

Ęytų padangė buvo pradėjusį jąų palšėtį.
Apyaušriu lietus nurimo. Mašiųa gana sparčiai
■traukė. Tirštos miglos ir drėgmė sodriai gulo ąn| 
jos langų. Šoferis nuolat braukė priešakinį apsi
traukusį stiklą ir keikėsi*. \

Po kiek laiko pravažiavo prastą laukų kelią
ir pasuko į gerą vieškelį. Mašiną paėmė tikrąj| 
greitį, šitą kelią £ydrė pąžino. “Vadinasi, į V1}’ 
nių. *1 patį vyriausią žudikų šiąbą”, — abejingai 
praslinko jos galvoje.

Mieste lėkė beveik tuo pat greičiu. Tuščia ir
nyku buvo visur. Tik pasiutusiai žyiegė mašinos
sireną, tarytum nuolat pavojų ar kliūtis sutik-

. liąipą- Pagaliau įvažiavo į siaurą gatvelę ir su
stojo prie didžiulio uždangstytais langais namo. 
Jvąžiuota buvo iš užpakalinės jo pusės.

Nauji sargybiniai pasitiko mašiną, patikrino

ir nusivedė suimtąją ilgu koridoriumi. Gale kori-

priešakinėje kertėje barkštelėjo po kojom skar- 
.clĮiiė. Iš jos biauriausiai dvokė žmogaus išmato
mis. Toliau vien tik sienos, šaltos , gličios sienos. 
Jokio langelio ar angos Į lauką, iš kur galėtų at
minti šį sunkų pripuvusį orą. Užpakalinėje ker
tėje apgraibė scažką panašų Į suolelį ar kėdę. f(Va- 
dinaslytik atsisėsti...” — pagalvojo žyrijė: — 

ir tai gerai”.
, Pirmasis jos uogas buvo šiek tiek apdfiįti ir 

ąpšįlti. Bet šalčio drėbuiįaf purtė
yisą kūną. Kiek pirmiau beeidama atšiluii buvo, 
|iąk dg&jają po fyįą sdpvėjimo prie būdos4 kelionės 
mašinoj, atealusi jautėsi. Nepakenčiamas drėgna® 
|altis skverbėsi ligi pat kaulų smegenų.

žydrė nutarė pirmiausia prasivedmti' kįek. o 
paskum gimpastikuotis. Nusiėmė nuo gatybs vil
nonę megztinę kepurę. Ji buvb .visa Įmirkusi Pa 
spaudė ir nupurtė. Nusivilko trumpus namu ga
mybos kailinįpkųs. Šie- atrodė tvarkoj'. Gal tik 
truputį buvo padrėkusios minkštos tankios vilnps. 
Su malonumu paglostė tas vilnas. Tokie rničfi ža

sirodė jai dabar šitie kailiniukai. Nusiavė pusba
čius ir nutraukė viršutines brezentines kelnes. Jos 
buvo purvinos ir tiek Įmirkusios, kad braškėjo 
kaip išdžiūvusi pūslė. Antrosios viliionės kelnės 
bemaž likosi apsaugotos. Tik keliuose ir per blauz
das bųyo peršlapusios. Kojinės visai buvo šlapios, 
kaip iŠ vandens ištrauktos. Nusiavė jas

Jup grikštelėjo duyų užraktas ir su
riko is anapus: J M “

Išrik !
iškišo bąsnyčioin ir užsimetė 

kaiįiniųkįi|.
— ^Sakau, kad greičiau! Nelauk, kol aš pa

dėsiu! — vėl šiurksčiai šaukė tas pats balsas.
SUMUŠ WŠIfitąš saygyUms pistolic-
* l aęlęftto koridorių. Su

stabdė ties Vienomis durimis, sargybiniui pasibel- 
dus, netrukus buvo įleisti i vidų.

Nedideliame kambaryje sėdęjo. už rašomojo 
stalo“ karna vyras ir rūkė. Vj'ras buvo
jaunas' ayiąsaūš veda, geMų plaukų, žyritios 
akys gyy^ herūpestingąi
šypsojosi. JffikraB rusas” — pamanė Žydrė. Nuo
lat jig judėjo kj-esje, lyg nenurimdamas savo 
energija. Prašyte prašėši Čia armonika, kuri 
smarkiai užplėštų triukšmingąjį komarinskij.

(B’1^ daufldau)
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vakarų vejai
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
virštii&L Pasiųsime poezijų, kai atsiusite pinigus 

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

DR. PAUL V. DARGIS 
gydytojas ir chirurgas 

Westchester Community idixiikos 
Medicinos direktorius

1938 S. Manheim RcL, Westchester, UL 

VALANDOS: 3—S darbo dienomis

KALĖDŲ PAPROČIAI IR BURTAI
117. Pakūeiavę traukia Šieną. 

Kuris ilgą ištraukią — ilgai gy
vens, kuris trumpą — tuojau 
mirs (18).

118. Kūčias valgydami traukia 
iš po staltiesės šieną. Jei ištrau
kia ilgus šienus, tai kitais me
tais bus geri linai, jei trumpus 
— blogi. (Janušonytė, Panevė
žio par.),

119. Po kūčių atneša pundelį 
nušukuotų linų, ir šeimininkas 
traukia pluoštelį. Jei ištraukia 
ilgą ir baltą pluoštą, tai bus geri 
linai, jei striuką ir pilka — blo
gi (35).

120. Pakūeiavę, dar prie stalo 
sėdėdami, traukia iš pe staltie
sės po vieną šieną. Kas ištraukia 
ilgesnį, tas ilgiau gyvens (2).

. 12i. Kūčias valgant, nežiūrė- 
’ damas traukia iš po staltiešės 
šieną ir matuoja gniaiižtemis. 
Kiek gniauščių išsiteks, tiek de
šimčių metų dar gyvens (28).

I)r. UG( )N AS SFJ R UTIS 122’ Kūčių vakarą šeimillin-
INKSTV, PŪSLtS IK

PROSTATOS CHIRURGUA
2454 WEST 43rd STREET

landą eina pro rakto skylutę pa
sižiūrėt*: ką pamatysi, tas ir at-

126. žiūrėk kūčių naktį j veid
rodį. Kas praslinks pro akis, tas

.x..L i.*£

TeL: 562-2727 arba 562-2728

Sarvica 855-4506, Page 0605*

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBE: AKIŲ LIGOS 

We* 103rd Street

V&L&OtdOS pagal

DB. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71»t St TeL 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko į kiniu.

ir “contact lenses”.

kstvirtad. 5—7 vaL vak. 
Ofise telefonas: 774-2810, 

SsėiSfcHee MeL: 4U-55M

FLUKiDA
: - ■ -------

?

.nq.
Paladota tanus kaninė&e N»’,,r 
dę lieką: vyras Jurgis Gilvydis, 
vyro neseniai mirusios sesers 
ieirna ir kiti giminės. Velionė 
savo laiku buvo žymios siuvimo 
akademijos “Danutė” savininkė 
ir mokytoja. Daug padėjo vyrui 
išvystyti kino “Vytis” veiklą, 
buvo plačiai pažįstama lietuvių 
visuomenei ir gerbiama moteris.

j- Antanas Pasternokas, ku
piškėnas, 71 metų, staiga mirė 
1982.9.22 d. Isla Maciel, Buenos 
Aires. Pagal jo pageidavimą, jo 
palaikai sudeginti Chacarita ka
pinėse. Liko žmona Anelė Venc- 
lauskaitė, dukra Afrodita ir sū
nus Aldevinas; viena sesuo gy
vena kaimynystėje, kita Urug
vajuje.

j Elena Dolezerytė Budrevi- 
ėienė, alytiškė, 81 metų, mirė 
1982.9.3 d. Lanus mieste. Palai- į 
dota Lėnus kapinėse. Liko duk
tė Ona su vyru Juozu šveiteriu 
ir vaikais, taipgi duktė Jurčienė 
su vyru Konstantinu ir dukro
mis.
j Jadvyga širvytė Valantinie- 

nė, kilusi iš Busiškio kaimo, mi
rė 1982.9.7 d. Avellanedos mies
te, sulaukusi 76 metų. Palaidota 
Sarandi kapinėse. Liko sesuo 
Veronica, seserėnai, pusseserė

i Carolina Širvytė - Chromy, pus
brolis Jonas Širvys, Lietuvoje 
1 brolis Varys ir kiti giminės.

■Į Kazimieras Lingė, rokiškė
nas, 79 nietų, mirė Urugvajuje 

i 1982.8.16 d. Ūko žmona Anelė 
• Makselytė - Ješkeievičienė - Lin- 
, giehė, podukra Adelė.

pavidalą h* iš je ateitį spėja. Pa
vyzdžiui, jei gauna, tarei, Šau
tuvą — šauks kariuomenėn, vai
ką — vaiko sušilauks, irk.į — 
pasidarys turtingas, žiedą — iš
tekės arba ves.

133. — Kūėšų vakarą padeda 
į lėkštę popieriaus h* uždega. 
Paskum, nepajudinę pelėnų, ne
ša prie sienos ir žiūri į šešėlį. 
Ką ten pamato, tas ir atsitiks.

134. Paimk — staliuką, dvi 
žvaki, veidredj ir užlipk ant 
aukšto. Ant staliuke pasistatyk | 
Veidrodį, užsidek žvakes ir žiū-| 
rėk. Pamatysi velnius, karstus, 
vandenį... iŠ to galėsi spręsti 
apie save ateitį. Taip darydavęs 
vienas vaikinas, bet daugelis bi- 
įodavę eiti, nes dažnai paniaty- 
dsvę karstą — Ir reikėdavę mir
ti. (Iš J. Badaikienės, Šlekiškių 
k., Vabahihdtiį k.j.

135. Kūčių vakarą žmonės ei
davo žvaigždžių žiūrėti. Jeigu 
danguje būdavę daug žvaigždžių 
ir jos Susikūrusios krūvomis, 
tai ženklas geriems metams 
(W).

136. Jei kūčių vakarą dangus 
žvaigždėtas, gerai vištos elės. 
(Dargužiu k., Pagirių v.).

137. Jei kūčių vakarą dangus 
žvaigždėtas, gerai gyvūnai 
augs. (ib.).

138. Jei knčitį vakarą yra dan
guje daug žvaigždžių, bus daug’ 
grybų (Išiatižų k., Pagirių v.), i

139. Jei kūčių vakarą pama
tysi ant pagalvės vorą — būsi 
laimingas (37jA.

140. Pavalgę kūčias eina du 
aplink gryčią v’enaš priešais ki
tą. Vienas sako:'v *‘Kūč Kalėdos, 
Kuč Kalėdos. ” Antras, sutinęs, 
kiaūšia: “Kas čia eina?” — “Die
vas". (DaūgiSU nežinojo. — 37).

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

Chicago, IL 60608
24 Hour Service(312) 226-1344

EUDEIKIvėsti, jei karštas — mirsi... (4).
127. Jei nori kėkį ftmogy pa

matyti, pastatyk prieš veidrodį 
dvi deganti žVaki ir ilgai žiūrėk. 
Pradžioje lik mirgės, paskum 
pasimatys mažas paveikslėlis, 
kuris nelj-ukus išaugs dideliū. 
Kambary turi viėrias ttibfiti (31).

Jei kas 12 vai. pairtia 
stiklą vandens, įmeta į jį auk
sinį žiedą ir apie ką nors mąs
tą, lai lygiai 12 vai. jam tas 
pasirodo. (Panevėžys)

129. Pavalgius kūčias, reikia 
eiti į kitą kambarį ir pro kojas 
žiūrėti į veidrodį. Ten pamatysi 
savo ateitį (Baibokų k., fcrekė- 
nava).

130. Kūčių vakarą buria iš 
adatų plaukymo. Kiekvienas pa
ima adatą ir, padėjęs ant šaukš
to, atsargiai nuleidžia ją į van
denį. Kieno adata plauko pavir
šiuj, tas gyvens, kieno skęsta —

123. Pavalgę kūčias, traukia mirs (29). '' !
šieną. Kas ištraukia šakotą stie
belį, tas ilgai gyvens ir bus lai- kai $k>ja prie lango' ir klausosi 
mingas, kas lygų — to gyveni-1 šeimininkų kalbos. Jei jų žaibo
mas būsiąs trumpas ir nelai
mingas (5).

124. Kūčių naktį galima suži
noti visas kitų metų nelaimeb.
12 vaL jos visos esančios ant gy
venamųjų namų stogų (31).

i kas ištraukia vieną šiaudą iš sto
go ir žiūri: jei varpa yra, tai 
bus derlingi metai, jei be var
pos, rugiai blogai derės (36).

131. Kūčių vakarą šamdiriin-

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

4330-34 ŠO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0448

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
■ ' A ' - _____________

*»

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

W. 71st Street2ti33 i I
— šeštadienį Los Angeles] 

mieste suėmė 13 Amerikos žydų, Į 
NAUJI KAPAI ARGENTINOJE'demonstravusį prieš

- • ■ jos arkivysk. Valerian Tnfą,
| Danutė šumilaitė Gilvydie- norėjusį kalbėti. 1941 metais jis 

nė, panevėžietė, 80 mėtų, po ii- ragino Bukarešto gyventojus 
gos ir sunkios ligos mirė Bue- pulti žydus.

f M f 1410 So. 50th Avė., Cicero
* * Telef. 476-2345je išgifsla žodį.“išeik”, Ui jieriiš 

reikš iškeliauti nebaigus tarnys
tės, jei išgirsta žodį “neik”, tai 
laimingai • ištarnaus visus me
tus (7.1. ,

132. Vakąfą. paima gabalėlį 
švino (arbavaško} ir7 jį sutirpi
nę, pila į šaltą vaHdėnį. Paskum

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

stalo uždega žvakę. Dvyliktą va-

PERKRAUSTYMAi

TRYS
AiKSTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

SOPHIE BARČUS

NAUJIENOS APLANKYS KASDIENA- - •

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS

f

BUTKUS - VASAITIS
K: OLympic MH|

Uetuvi* 

teįidetiviu

amsulamsc 
PATARNAVIMAS

ii fvairiy atstūmę.

ANTANAS VILIMAS 
TsL 374-1882 arta 3744994

TURIMI 

KOPLYČIAS 

VISOSE MI ESTO 

DALYSI.

7159 So. MAPLEWOOD AVA 
Chicago, h. socž?

RADIJO tEIMOS VALANDOS

Šeštadieniai* ir eekmalieniaif 
aūo 8:30 iki 9 JO vaL ryto. 
Stotie* WOPA - 1490 AM 

transliuojamo* iš mūšy Mudijef 
Marouotto Parke.

(LACKAWU
1424 WEST STUKSI SLEjubSc 7'1211
tl&ŽM SOUTHWEST HIGHWAY, Pato. Kilto, HL 174-4411

Prostatos, inkstų ir žlapuma
- 'rsvį:*' ? « *taką chirurgija.
5025 CENTRAL AVĖ. 

St Petersburg, Fla. 33718
TeL (813) 321-4208

Leidinui — Pilna ir^ruMn 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA kertele*.

IL IERINAS. TeL 925-1041

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų

linkiu mūsų klientams ir draugams

DANUTĖ MURAUSKAS

Skanus namie darytas ir importuotas maistas
Priimam užsakymus pobūviams

2553 W. 71 St. — Chicago, HL
TeL: PRospect 6-2717

Ved*|» — Aldona Daulcua 
ToULt 778-1543

M “Lietuvos Aidai”
kaži brazdzionyti

tadienio 8JO tat- vakaro. 
VTaoa laidos ii WCBV stotim.

banga l«0 AM.
it Petersburg. Fto, 12 JO v*L p.# 
to WTIS stota*. 1110 AM banga.

264$ W. tltt Street
CBiear®, tilfwofo 60629

Telef. 778-5374

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų
LINKI SAVO KLIENTAMS LIETUVIAMS VANCE FUNERAL HOME

1424 South 50th Avenue 
Cicero, ILL. 60650

Tel: 652-5245
IKUŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI 

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE ŠOKINI

NORMAN BURŠTEINAS Aikštė* automobiliams pastatyti

KAILIŲ KRAUTUVĖ IR SIUVYKLA

185 North Wabash Ave. — 2-as aukštas
Telef.: 263-5826; Rezid.: 677-8489

Visuomenei ir paskiram asmeniui Naujienos 
dabar yra reikAIifigesnės, kaip bet kada...

Todėl Kalėdą ar Nauju Melą proga Naujienų 
prenumerata yra ideali ir prasminga dovana tė
vams, vaikams, ^iminėm^ draugams, kaimynams, 
pažįstamiems, seneliams it kitiems.

Naujienos padės Jums išlaikyti girdifiėš at bičiulių artuma,
I nežiūrint nuotolių, ir bus ištikitiu ryšinliku visai išeivijai, kovo
jančiai už savo krašto laisvę-

pRAšd.Mfc Naudotis patogia V^sakimo Forma

Siunčiu kM.d). Prašau sitaitinėti CHiea^ųe kaip
kalėdinę rioėaną lūžiams (pusei metų -jŽH.OO). Ritose vlrtiisė — 
$40.00. pusei met| — $22.00.

vardaA bAVAftbte
NR. IR GAIVI

Adresas:

LIETUVIŲ TAURAGĖS KLUBAS 
ŠVENČIU IR 

NAUJU METU PROGA
MIESTAS

Siuntė J® l^virdt*, VkHfos

VAL8T

Sveikina savd narius ir jų draugus
KLUBO VALDYBA

048 So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAfayetta I-M71

HS2 5 — Naujienos, Chicago, 8, TU
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Sveikino 
būti vie- 
kiystke- 

50 metu.

MARQUETTE PARKO LIET. 
NAMŲ SAVININKŲ DRAU

GUOS SUSIRINKIMAS

(Atkelta iš. pirmo puslapfo)
Pjgal dL nolvarkę pakvietė 

numatytą Kr. Klemką pirmi
ninkauti rinkimo melu. Jis tei
singai pasakė, kad šis klausi
mas atpuola, nes valdyba vien
balsiai išrinkta antrai kadenci
jai. Bel nepernešdamas nomina
cijos komisijos p. Simokairienės 
įkyrumo, leido jai perskaityti 

:senos valdybos sutikimą būti 
renkamais.

Atėjo klebonas A. Zakaraus
kas, po įžeidimo nebuvęs dvie

juose susirinkimuose.
su šventėmis ir kvietė 
ningais ir nepasimesti 
liuose, tai išlaikysime 
šią koloniją.

Vienas prie 68-tos ir Artesian 
juodžių kaimynas priminė, kad 
- vieton išsikėlusios baltos nuomi- 
Jninkės, atsikels ketvirta juodžių 
šeima. Klebonas A. Zakarauskas 
kalbėjęs su valdžios atstovais ir, 
atrodo, kad šis namas pirktas 
aplenkiant įstatymus. j

; Klebonui plojome už koopera- 
vimą su Namų Savininkų D-ja.

Nei iš šio, nei iš to p. Simokai- 
tienė paklausė kiek valdyba gau
na algos. Trys valdybos nariai 
.pasisakė tuo reikalu. Paaiškės 
.po revizijos komisijos prane
šimo.

Valdybos narys p. Matukas su 
■J. Jasiūnienė važinėjo ir sūrin
io 69 loterijai fantus. Nepatei
kė sąskaitos nė už laika, nė už 
•benziną’

J. Petrauskas pasiūlė išrinkti, 
naujai kadencijai kontrolės ko
misiją. Vienbalsiai perrinkta ta

patį: Ig. Petrauskas, K. Povilai-Į 
lis, P. Ankus.

J. Skeivys ragino v3zti sene 
liūs balsuoti ir sveikino su šven
tėmis.

Susirinkimas buvtp labai vie
ningai ir, pasakyčiaira.-ka'p nie
kad kovingas prieš pasimetėlius.

Sėkmės valdybai!
Susirinkimų .pirm. Z. Mikužis 

baigė 9:30 vai.

Skirstėmės su pakelta nuolai
ka įr jnngsimės, pagal adv. C. 
Kai pasiūlymą, už atkaklesnę 
kovą už Marquette' Parko kolo
niją.

K. Bankus

KAS Iš TIKRŲJŲ YRA 
KALĖDOS?

•*Xcs mums gimė kūdikis ir 
mums duota Sūnus: Viešpalavi- | 
was yra ant JĮp peties, ir Jis bi s 
vardu: ' -Nuostabus, Patarėjas, 
Galingasis Dicwas, busimojo am
žiaus Tėvas, Taikos Kuniguikš-1 
lis”. Izrijaus 9:6. I

Kviečiame visus pasiklausyti . 
šios Kalėdinės programos šian- : 
dien <8:45 vai. vakare radijo • 
banga I 150 AM p:r “Lietuvos Į 
Aidus”.

Sekmadienį 9 vai. rvlo radiic. 
banga 1 ISO AM p?r Sophie Bar
čus išgirsite ‘‘Didysis Išgelbė
tojas”.

I Parašykite laiškutį, prisiusime . 
Jono Evangeliją. Mūsų adresas: , 
Lithuanian Ministries, P.O. Box 
321, Oak Lawn, Ill. 60151. I

.—• Maršalų salas buvo pašla
vinę japonai, Let dabar jos pri
klauso JAV. Kvazalein srioj? 
bus bandoma MX raketa, paleis
ta iš Kalifornijos.

— Venezueloj sprogo du elekt
ros energiją gaminantieji kati
lai ir .užmušė 32 žmones. Du 

i

— Stanley Abramavicius, iš; 
Harrisville, Wisconsin©, Kalėdų 
švenčių proga sveikina gimines, 
draugus ir pažįstamus. Vietoje 
šventinių sveikinimų, Naujie
noms skiria 10 dol.

— Pranešame, kad nupirkus
Tautybių Radijo Stotį, per kurią
yra transliuojama Lithuanian, šimtai buvo sužeisti. 
Melodies (Lietuviškų Melodijų) j ---------------
radijo programos: pirmadieniais — Dirbtiną širdį gavęs dan-i 
nuo 3 iki 4 Val., trečiadieniais tįstas Barney Clark stiprėja ir f 
nuo 12 iki 1 vai. popiet ir pmk- gerai jaučiasi. Jis jau gali sėdė‘ i 
tadieniais nuo 6 iki 7 vai. vak.,-Jr sekti televiziją.
naujas adresas yra toks:

Lithuanian Melodies
P.O. Box 1160
Bloomfield Hills, ML 18013

Algis Zaparackas,
- Lietuviškų Melodijų

Radijo valandėlės Vedėjas : ■ ----------- — ■ — ■
--------------------liai — nuošimčiai bankams už

— Didžiausi Brazilijos nuosto- paskolintus pinigus.

---------------------------------------------- )

— Penki Brazilijos ekspertai^ 
atskrido į New Yorką, kad gale- • 
tų laiku gauti $5 bilijonų pa- ' 

J skolą. Brazilija skolinga 40-čiai 
bankų. i

Linksmų Kalėdų Švenčių ir Laimingų Naujų Metų

Kalėdų Švenčių ir Naujų Metų proga sveikina savo narius ir klubui
-A A’ ■ z ’

prijaučiančius, linkėdami džiaugsmo, sveikatos ir daug laimės.
i \' ' . ■ ’ '

JONIŠKIEČIŲ LABDARYBĖS IR KULTŪROS KLUBAS
JULIA RAMANAUSKAS — Pirmininkė 
NELLIE SKINULIS — vicepirmininkė 
ANTOINETTE KALYS .— Nutarimų raštininkė 
BIRUTĖ RAšINSKAS — Finansų sekretorė 
ANNA CASEY — Iždininkė 
VALERIA SAMUOLIS — Kasos globėja 
ANTOINETTE KALYS — Korespondentė

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKšOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DĖL 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 '

MkmL taiwi — Pardavimwi 
UAL ISTATI FOR SALI UAL ISTATI FOR ŠALS

PASKOLOS PERŠANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS. 

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS k <

MUTUAL FEDERAL SAVINGS i 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai - • ’

2212 W. Cermak Road Chicago, IlL TeL 847-7747

BUTŲ NUOMAVIMAS
9 HfiMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS * VALDYMAI

• NOTARIATAS • VERTIMAL

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Avę. — 778-2233

Jane Byme 
rūpinasi artėjančiais pirminiais rinkimais, bet ji ne- ■ 
pamiršta Chicagos mieste gyventojų. Ji rūpinasi vi
sais, turtingais ir beturčiais.

Nežiūrint į laiko stoką, nes iš vieno susirinkimo • 
turi skubėti j kitą, praeitą savaitę ji pravedė oficialų ■ 
patvarkymą, kad šalčio metu geso bendrovė neužsuk
tų geso ir neturtingieji šalčio metu neliktų visai be 
šilumos. Jie neturi teisės nutraukti gesą, nors ir ne- . 
turi kuo mokėti. Jie galės mokėti tiktai sausio mė

nesį, kai ateis valstybės Įstaigos čekis neturtinges- - 
niems gyventojams, tada jie galės užmokėti už gesą.

Bet majore rūpinasi ir rinkiminiais reikalais. : 
Praeitą penktadieni ji labai gražiai pasodino Į savo 
vietą kandidatą mero pareigoms Washingtona. Ji * 
mokėjo padėti ŠĮ kandidatą savo vieton. Ji žino, kas 
reikia daryti, nes jai teko svarbius miesto klausimus 
spręsti, o ne pasakoti.

Jane Byrne manė, kad prokuroras Richard M. • 
Daley taip pat vengs su ja viešai diskutuoti miesto 
administracijos reikalais. Taip atrodė, bet paskuti
niu metu . jis pakeitė savo nuomonę ir sutiko su ja . 
aptarti kelis Chicagos miesto administracijos reikalus.

Esame tikri, kad majorei Byrne nereikės žodžio 
kišenėje ieškoti. Visi pasiklausykite, kad galėtumėte 
nuspręsti, kuris iš jų labiau tinka majorės pareigoms.

Charles Beacham (Bičiūnas)

KAM MOKĖTI NUOMA? 
GERIAU MORGIČIŲ.

5 ir 4 kambarių medinis’ 1 auto ga
ražas. Geri pamatai. Mažas įmokėji- 
mas. Savininko paskola 10%. 
Brighton Parke.

Dailus pensininkui nedidelis namu
kas. 2 po 4 Alum įsijaus langai. Nau
jai atremontuotas. 42-ra-ir Artesian. 
Savininko paskola. 5 .

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

REPAIRS — IN GENERAL 
įvairūs Taisymai

-1 
I TAISO ORO VĖSINTUVUS, 

ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
Herman Dečkys 

TeL 585-6624

RENTING IN GENERAL
Nuomos

MARQUETTE PARKO centre 
j prie vieno asmens nerūkančiam 
j išnuomojamas miegamasis kam- 

. J barys su privilegija naudotis 
: j virtuve.

TeL: 476-5858

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų 
visiems mūsų klientams, draugams ir 

pažįstamiems linki

NERINGOS RESTORANAS
ALEKSANDRA BUIVYDIENĖ, Sav.

2632 West 71 st St., Chicago, Ill 60629 
Tel. 476-9026

PASSBOOK 
SAVINGS...

M<S 
IrtrKt «*-•“»

Mutual Federal 
Savinas and Loan

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILL 60608
Peter Kazanauskae, Pres. Tel.: 847-7747

MX’Mi Jton.Tua.Fr 1.9-4 Thur.*-« Sat. 9-1

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 .

n" — ■ iiBriTTr-T-x
ELEKTROS ĮRENGIMAI 

PATAISYMAI 
Turiu Chicagos miesto 

Dirbu ir užmiesčiuose, frslf, 
ja ra n tuo f ai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Ava. 
Tai. 927-3559

DĖMESIO
62-80 METŲ AMž. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas politinio* 

kams. Kreiptis: 
A. LAURAITI!

4645 So. ASHLAND-AVI. 
TeL 523-8775

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

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717

Laikrodžiai Ir branfenyhfc
Pardavinut ir Taisymas 
2646 West m SfTMt 
T«L REpoMte 7-1941 |

“LIUCIJA”
Miko šileMo apsakymų knyga 

‘^Liucija’’ jau atspausdinta.
* Į

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

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

Ave.. Chicago. IL 60629.

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gali datų, 
•adėti teisininko Prano SULC 
išruošta, — teisėjo Alphons* 
VELLS peržiūrėta, "Sūduvos’ 
įleista knyga su legališkomi’ 
ormombk .

Knyga su formomis gauna 
tia Naujienų administracijoj*us for

HO** financing.

AT out low tins

Siuntiniai j Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDĄS, 4059 Archer, Avenue, 

Chicago, 111. 60631 Tel. YA 7-5980

M. š I M K U S
Nctiry Public >

INCOME TAX SERVICE į 

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

šymai ir kitokie blankai-

HOMEOWNERS POLICY

net w w. st
40642, . 42*-M54 k

farm Iirę Casualty

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: Kasdien: nuo 
9 vaL ryto iki 6 vaL vakarą 

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

TeL 776-5162
2649 West 63rd Street

Chicago, D! 60629
_..._ ____ - _ —-----------

ADVOKATU DRAUGIJA 
V. BYLAITIS 

ir V. BRIZGYS 
Darbo valandos: 

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

9606 S. Kedzk Ava. 
Chicago, III. 60629 

TeL: 778-8000

PATS SKAITYK IR DAR KI
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTĮ "NAUJIENOS"

Tuesday, December 21, 1982 6 - Naujienos, Chicago, 8, HL

Jton.Tua.Fr



