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REIKĖJO IŠTIRTI, KAIP ELGĖSI AMERIKOS ŽYDAI.
KAI EUROPOJ BUVO SUNAIKINTA 6,000,000 ŽYDŲ

WASHINGTON, D.C. — Bu- tirti ir Amerikos žydų elgseną 
ves aukščiausibjo teismo teisėjas karo metu. I
ir gabus advokatas Arthur J. Didelis biznierius Jack Eisner • 
Goldberg penkiolika mėnesį aiš- jam atsakė, kad užimtų dar apie 
liino, ką kiti tautiečiai darė, kai’ 10 metų šiam klausimui ištirti. 
Europoje Hitlerio vadovaujami j Goldbergas plačiai išsikalbėjo ir j 
naciai sunaikino šešis milijonus ( Su Seymour .Finger, kuris buvo! 
Ėurdp6į:čžj'dui Žydų ■naikini- JAA7 atstovas prie Jungtinių Taii- 

buVo žinomas holocaust tų šiam klausimui sekti ir ištirti.
vardu. Tuo reikalu; buvo padą- Teisminkas A.
ryti keli filmai,'atspausdintos įsitikinęs, kad pažadas nebus j 
kelios knygos, sukėlusios didelių | vykdomas, organizaciją paleido j 
aistrų, beŲjorgąnizaciją, darbo h' .nutarimą viešai paskelbė* 
nebaigusi, buvo paleista. ? spaudoje. I

Advokatas Arthur J. -Goldber- 
gas, paleisdamas organizaciją, 
pareiškė Amerikos spaudai, kad 
darbas jiutrauktaš jr organiza
cija paleista dėl pinigą stokos. 
Kada darbas buvo pradėta?, bu-, 
vo prižadėta7 darbui reikalingos-: 
sumos, bet dabar aiškėja, kajl 
darbui feštUnėra'pinigų.

ši organizacija turėjo ištirti 
ne tiktai, kažtnottcs. darė 
žydų žūdymųi sj^tabdytl, bęt. 
ypač turėjo/'ištirti, ką Amerikon 
žydai darč.!Tasninkąs Gbldbef- 
gas; besiirmTamaŠ šio ’darbo vi-į 
dovybės, fbuyOA.pasiryžęs leisti : 
skiedroms 'kristi ten, kur jos kris. ■

Tuojau p_aą^ejbėkąd organi
zacija negailiia 7r»ilKi4ingps įiiji-j. 
gų sumos'4 
reikalu su j,. . ... . .
keltais tH^t^^is:3)i^ęri^'dą-|kųrijąukįė 40 pėdųjaukšcio ban- 
vusiais staabbias'-'4»^is^pirtigų.j|^aš^-Jęi danai būtų, paleidę tink- 
Goldber^ŪĮbuvąipą^kyia, kad Ilu^'daUi^mgos būtį apvertusios 
Ameriko&'^dS^Yojsiijdąrę ko- flaivus;.Audra.danų žvejus laba!

AUDRA SUKLIUDĖ 1 
DANAMS ŽUVAUTI

ĘLSBJERG, Danija. — šeši i 
danų laivai praeitos savaitės pa
baigoj e išplaukė. į Škotijos van
dal §•' ir -rengėsi žuvauti škotu 
uždraustuose vandenyse. Darni 
buvo uždraudę britams įplaukti 
į Danijos vandenis ir gaudyti 

:ten. žuvis,-„bet britai, nekreipda
mi Į danu uždraudimą jokio dė
mesio, - atplaukė į uždraustus 
vaiidetris. prisigaudę žuvų ir iš
plaukė. Danai būtų galėję britų 

^žvejus suimti ir leisti.
'Danąi^nenorėjo imtis Mų prie- 

mpniįčjj^šį^gąnizav^^yejy 
yl^ytisjįrį b^tūvaį-:

nelaimei,, 
i jūroje' ;kii$^įabai. jdidęle audra,
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Pragoję prasidėjo Varšuvos Pakto valstybių /vadų pasitarimas 
, apie reikalą mažinti atominius ginklus.

Tas komitetas'■■^^•j^rbą.-yrą^tąr,-nCT6š!kią, kad“ jie tuo baigs 
atlikęs, Pirma pasitai-
buvo nepdferikiri^'JJis ' buvo Įįkiušiaiproga, jie ir vėl išplauks 
įsitikinęs, k'adl'būtinai reikia is- 'jį britų vandenis.

KALENDORĖLIS

Walter Mondalc sudaro 
Fondą rinkiminei kampanijai 
vesti 1984 metais, Jis tikisi lai
mėti prezidento rinkimus.

Sausio 5: Telesforas, Vytautas, 
Gedėtė, Ainis, Spidulė, Radišis.

Saulė teka 7:19, leidžiasi 1:33.
Oras vėjuotas, gali snigti.

Arthur X Z___ _____
J. Goldber paleido organizaciją

CHOST GARNIZONAS PERĖJO 
PAS AFGANISTANO KOVOTOJUS
TRISDEŠIMT KARININKŲ,.ATSISAKIUSIŲ KLAUSYTI 

KOVOTOJŲ. BUVO VIETOJE SUsAUDYTI

ISLAMABADAS, Pakistanas.— 
Praeitą šeštadienį Chost garni
zono kariai atsisakė klausyti 

garnizono karininkų, tarnaujan
čių komunisto Babrako Karrna- 
lio valdžiai.

Garnizono kariai pranešė ka
rininkams, kad jie pereina pas 
kovotojus, siekiančius išlaisvin
ti Afganistana nuo Sovietu k<a- 
riuomenės ir rusų primestos B. 
Karmalio valdžios. Dalis kari
ninkų sutiko eiti kartu su kovo
tojais, bet 30 jų nedrįso. Jie pra
nešė, kad jie pasiliks ištikimi ko- gičių. Teismas pripažino skolin- 
munistinei valdžiai.

UŽDRAUDĖ PARDUOTI > 
BEDARBIŲ NAMUS

PITTSBURGH, Pa. — Alle
gheny apskrities šerifas- Eugene 
Coon pirmadienį uždėjo pančius 
tiems skolintojams, kurie buvo 
begriebia namus daibo neteku
sių žmonių.

Skolintojai turėjo visus lega
lius dokumentus paimti tuos na
mus, kurių savininkai neteko 
darbo ir nepajėgė mokėti mor-

Kariai, atsisakė klausyti Kar- 
malio valdžios, sušaudė visus 
30 karininkų, kurie nesutiko ko
voti su krašto gyventojų daugu
ma prieš rusų karo jėgomis.

Kovotojai kiekvieną dieną da
rosi vis drąsesni. Praeigą savaitę 
jie jau įsiveržė į Ksbulą ir pa
darė komunistams didelės žalos.

tojams teisę paimli renius iš tų 
žmonių, kurie įmokėjo geroką 
skolos dalį, bet dėl nedaria) ne
pajėgė toliau mokėti.

Teismas jau buvo leidęs par
duoti 12 gyvenamus namus sko
loms mokėti. l>el šerifas*sustab
dė pardavimą. Pardavimas buvo 
sustabdytas liktai tiems, kurie 
neteko darbo. Kurie nemokėjo 
skolų dėl kilų priežasčių, lai še 
rifas nesikišo.

šerifas Coon sulaikė pardavi
mą su teisėjo Nicolas Papada- 
kos žinia. Teisėjas atidėliojo 
pardavimą, kad pirkėjas galėtų 
sutvarkyti morgičių mokėjimą. 
Teisėjas tariasi su bankais ir 
darbdaviais fondui sudaryti, kad 
nereikėtų atimti iš bedarbių nu
pirktų namų.

Adv. Arthur
žydų.žudyuėms-Euip2ęjc.ištirti, kai žydą* atsi- 
_ •jttki ’iitirtL ka’iydal tuo metu darė.

— Atstovų Rūmų pirminin
kas T. O’Neill pirmadienį pa
skyrė demokratus atsakingoms 
Atstovų Rūmų pareigoms. Jis 
pakvietė prezidentą bendradar
biauti su demokratais.

ANTRADIF.NĮ ATSKRIDO PREMJERAS TICHONOVAS, MARŠ. 
USTINOVAS, MINISTERIS

VIENA, Austrija.— Antradie
nio rytą Pragcn atskrido Sovie-

■ tų Sąjungos pemjeras Nikolaj A. 
; į Tichonovas, Sov. S-gos gynybos

’ minis'eris marš. Dimilrijus F. 
Ustinovas, užsienio reikalų mi
nister's Andrei Gromyka ir visa 
eilė jų patarėjų.

Maršalas Kulikovas, Varšuvos 
Pakto valstybių karo jėgų va
das, atskrido į Pragą sekmadie

ni nį. Jis turėjo paruošti Varšuvos 
į Pakto valstybių vadų konferen- 
I ciją svarbiems reikalams aptarti.

Pirmadienio rytą Pragon at
skrido Lenkijos 'kariuomenės

t vadas ir premjeras gen. Vaitie
kus Jaruzelskis. Jis tuojau susi
liko su Jurijum Andropovu ir 
ilgiausiai tarėsi įvairiais abi 
valstybes liečiančiais reikalais. 
Andropovas žinojo, kad tarp 
Brežnevo ir Lenkijos valdovo V. 
Janizelskio buvo visa eilė susita
rimų. apie kuriuos Andropovas, 
matyt, njęko nežilojo.. Galimas

GROMYKA, JANOS KADAR 
sos redaktoriui kelti viešumon 
šias sovietinio gyvenimo nege
roves. Vienas šoferis, viršininkų 
prispaustas prie sienos, jau prisi
pažino. Jis parašė viešą laišką, 
kaip jis sukčiavo, tinginiavo^ į 
darbą laiku naatvykdavo’ir gir
tuokliavo. Kai pats viešai prie 
nusikaltimo pi isipažįsla, tai gali 
tikėtis, kad nebus baudžiamas.

PRISAIKDINTAS KALIFOR
NIJOS GUBERNATORIUS

SACRAMENTO, Cal. Pir
madienį buvo prisaikdintas nau
jai išrinktas Kalifornijos valsti
jos gubernatorius George Deuk- 
mejian.

Po priesaikos keturių metų 
terminui, naujai išrinktasis pa
sakė 17 minučių kalbą, patarda
mas visiems Kalifornijos tar
nautojams ir atsakingiems pa
reigūnams taupyti vailstijos pi
nigus. Jis pasakė, kad šiandiei 

’ kiekviena diena kainuoja valsti 
‘daiktas, katf'likfSi dali ttfsusl- Į jai' 1 milijonus dolerių. Pajami 
tarimų Andropovas žinojo; Jis^nėra, o išlaidos labai didelės, 
privertė Jaruzelski tuos susita
rimus pakartoti, kad išvengiu ’ gubernatorius 
'bereikalingų nesusipratimų.

Be jau minėtų valstybės vyrų, tuojau padiktavo visiems atsa 
į Pragą' atskrido Vengrijos' tingiems Kalifornijos pareigu 
premjeras Janoš Kadaras, kurį Į nams nuo sausio 1 dienos suma 
Andropovas gerai pažino nuo! žulti 
1953 melu, kai dabartinis gene-• gas i 
raliais sekretorius buvo Sovietų 
valdžios ambasadorium Vengri-. toje buvo prisaikdintas gubei 
joj. Į Pragą atvažiavo ir Bulga- Į natorius E. Brown. Jis tikėjo; 
rijos premjeras Teodor Živkov, tapti krašto prez-identu. Būt 
Rumunijos prezidentas Nicolae buvęs patenkįntas, jeigu bui 
Ceausescu ir Rytų Vokietijos 

•prezidentas Erick Honecker.
Visi reikalai taip sutvarkyti, 

kad joks užsienio koresponden-; 
tas nepatirtų, kurie klausimai

PRISAIKDINO NAUJĄ PERU
RESPUBLIKOS KABINETĄ
LIMA, Peru. — Pirmadienį 

prezidentas Fernando Belaunde 
Terry prisaikdino naują devynių 
žmonių kabinetą. Dabartinis 
prezidentas sudarė kabinetą 
1980 melais. Jis valdė kraštą be 
jokių p-.kaitų. ,

Dabar jis padarė dideles pa
kaitas. Jis pakeitė beveik visus 
kabineto narius. Peru premjeru mus svarstomi. Saugumu turėjo j 
buvo Manuel Uloa. Dabar prezi
dentas premjeru pasikvietė Fer-

. .Ką tik baigus kalbą, nauj' .* 
apsisuko ir nuėj( 

į gubernatoriaus kabinetą. J f

visiems tarnautojams ai 
nuoš.

Prieš 8 metus toje pačioje vie

tapęs viceprezidentu, bet niek 
iš to neišėjo, šį kartą jis buv 
tarp žmonių, kaip paprasta 
Valstijos pilietis, sekęs prisaikd 
nimo ceremonijas.

— Ateinančiais metais prez 
(lentas Reaganas planuoja sum:" ' j'-'- J V -...... »

nando Schwab, kuris paskutiniu ? būriu Sovietų karo jėgų pala- žjnti biudžetą 30 bil. dolerių.

pasirūpintis pirmiausia atvykęs ’. 
marš. Kulikovas. Jis atskrido su

laiku buvo Peru ambasadorius 
Washinglane. F. Schwab yra ne 
tik premjeras, bet jis taip pat 
eina ir užsienio reikalų ministe- 
rio pareigas.

Carlos Rodriguez Paster pa
skirtas Peru finansų ministeriu. 
Iki šio melo Rodriguez Pastor 
buvo Wells Fargo.banko pirmi 
ninkas.

rėjų.
Konferencijos 

saugojamos, bet 
vis dėlto patyrė, 
tomas karo jėg;

Visi

Generohs Oscar Brush Noel 
paskirtas gynybos ministeriu. | tybių apsaugą. 
Viceadmirolas Jorge du Bois 
paskirtas laivyno ministeriu. 
Gen. Hernan Bollarte paskirtas 
Peru avicaijos ministeriu.

Prezidentas įsakė naujam ka
binetui nuginkluoti kovotojus, 
siekiančius nuversti dabartinę

durys stropiai 
laikraštininkai 
kad bus svars- 
mažinimas Eu 

ropoję. Visi jau girdėjo apie 
Andropovo pasiūlymą sumažinti 
vidutinio dydžio atominių rake
tų 250 . Andropovas žino, ksd 
netolimoje ateityje ir vėl turės 
mažinti atomines atsargas. Visi 
tai turi atsiliepti į Europos vals-

Antradienį aukso unci 
kainavo V45 t, S Į

Demokratų partijos pirmi- 
ainkas įsakė Cook apskrities ta
rytuos nariams sumažinti pirmi
ninko George Dunne galią.

— Kalifornijos demokratas 
Reubin Askew norėtų būti de
mokratų partijos kandidatas 
prezidento pareigoms, bet mažai 
kas žino jo poltinius ptanus.

MASKVA, Rusija. Dabar 
paaiškėjo, kad Jurijus Andropo- 
vss, prieš išskrisdamas į Pragą. 
ėmėsi žygių prieš v:cną pagrin
dinį dalyką: tinginiavimą, neat
vykimą į darbą, g rluckl avimą. 

[Andropovas pradėjo tvarkyli 
ūkio reikalus nuo lapkričio mė
nesio. Jis C’ksliai nu talė. kad 
dirbtuvė e darbininkai tingi- 
niaiuja, b? reikalo su-r.k’''ja iš 
vienos vielos į kitą ir. Imi aia’.t- 
sia, girtuokliauja. Jis kreipėsi į 
dirbtuvių vadovybes, bet di
džiausią dėmesį atkreipė į pa
čius darbininkus. Jis pasakė kal
bą partijos pareigūnams ‘r pa 

į reikalavo sutvarkyti šas noge- 
1•roves.

Tuo pačiu melu, jis leido 1 ie-

Jurijus Andropovas atsivežt
Sov. ministrei A. Gromyk:

patarėju Varšuvos Pa k 
valstybių pasitarime.



MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto šio skyriaus redaktoriai

TOKS PAT KLAUSIMAS

— Tėve% pastatysi, jog mana 
; Pranelis tau phtiks. Jis labai i 

ii simpatingas.

Duktė -- Ach, jūs- vyrai, visi 
e-ate '.-ienpdi. Pranas vakar k 

k*ausė-manęs-ar tu -tirri pi
nigu.

♦ ♦ * .

PALIKTAS UŽRAŠAS
Aleksas Paukštis, neradęs sa

ve pažįstamo namuose, parašė 
ant jo durų: “žemaitiškas asi
las”. . Sekančių dieną sutikęs ji

Ar žinai, kad vakar buvau 
tave aplankęs?

. Ta», žinau — atsakė klau
siama'. — Juk buvai užrašęs 
savo vardą.

♦ ♦ * *

IŠPILDĖ JOS NURODYMUS

GAMTOS IR DOROS NUOSTATAI

Kiaulės valgo, žmonės ėda, 
Taip sakyti būtų gėda. 
Jaučiai rūko ir girtauja, 
Tas juk tiesiai prieštarauja.

Žiemą speigai“ žmogų šildo. 
Degtine jau,arklius girdo, 
Gied šuneliai kakarieku, — 
Kas girdėjo, šitų, niekų?

‘ Nebūtybių čia nebūna, 
Pagal tvarką atsibūna. 
Nuostatai gamtos pastovūs. 
Laužyt juos yra pavojus.

Elgesy žmonių kas daros?
Prie keistumų claugis.-Wbs, * 
Nuostatų gamtos pėpąfso, ' 
Pražūčiai kelius sutaiso.

_ ‘ Žmonės va tur daugel vargti. 
Kai im tautos nesutarti, 
Kai jų angas noras plėšti, 
Rūbežius savus praplėsti.

Žmonės tūri daug kentėti, 
Kai grobikai nor turtėti, 
BegaliŪiat apetitai, 
Plėšia, grobia nematytai.

Ką štai daro bolševikai?
Baisūs jie žmonių skerdikai.
Geranoriai veidmainingi
Kraugeriai negailestingi.

Bet kodėl gi bolševikai, 
Tie šėtono pakalikai,.
Gali dūkti, žmones lupti, 
Plėšikauti, melą brukti?

Dėl mūsiškių apakimo.
Dėlei jų užsimerkime. 
Dėl vienybės nebuvimo, 
Dėlei jų apsileidimo.;

Pagal protą reik gyventi. 
Kas negera, reikia vengti.
Teisingumą reik daboti, 
Nusidėti reik bijoti.

Seksis tad tautoms gyventi
Ir galės visi pasenti, v 
Maras dings bolševikinis, 
Negrės karas atominis.

Perkūnas

Ponia Marta Gelheim, gyve
nanti Miunch-ine, išvažiuodama 
keliom dienom, paliko prie du
rų lokį užrašą pristatytojams. 
“Nieke nėra namie. Nepalikite 
nieko ’., /

Grįžusi rado.nrmus veik visai 
apvalytu?. Ant durų kabėjo pa
staba/ j “Atlikuną ką galėjom 
Kaikurie poniutės baldai buvo 
mums persunkus”.

NEGALI TIKRAI PASAKYTI

. Viename bedarbių šelpimo 
bane vuldi-ninkas klausia apli- 
kantp:

-- Kūda* esate gimęs?
-- Tikrai negaliu jums pasa

kyti. Tai gąlėjp būti prieš š.ešetą 
dcsėtku' .JjngŠi,'; kuomet mano 
n?bžžnhl^l'ąwtfea.'»-'jbū'vo dar
gyva. • - i .■

• •’ ' * *

DVIEM TO NEUŽTEKTU

Vulkata: Mielas pone, prašau 
neatsisakyti duoti man 20 centų 

. kavas puodukui.
Praeivis: — Bet aš manau, 

jog kavos'puodu.Aas tekainuoja 
■ 10 centu. ' .

Valk'ta: \Tsai teisingai, mie. 
: las pone. Bet aš noriu pavaišin
ti savo merginą.

* *
kilimu

■ .“karpeiju”?--
• - Savo vyrų.

TAX PAYfft

.347*1 •- 
Jvr/MESJĮ

Pasikalbėjimas
Maiklo 
su Tėvu

- - Laimingų Naujų Metų, 
Maiki!

— Laimingų ii tau, Tėve.
— Kaip Našiuosius Metus su- 

. tikai?
— Buvau vidurmiesty, , ma- 

> čiau fcrvefkcts. apšviestus tiltus.
Visa tai mūsų miesto bosiene 
parūpino.

— O kišk tas gražumas mūsų 
kišenių i kainavo, Maiki?

Juk reikia gražiai pasiro
dyti, kad Naujieji Metai būtų 
gražesni ir.geresni, Tėve.

— Man atrodo; kaJ vaikiškas 
džiaugsma?. Kitą rytą atsikėlęs 
nieko nei naujo, net geresųio 
neranda, randa tuos- pačius rū- į 
pėsčius ir darbus.

— O kaip tu. Tėve, sutikai Nau 
. juosius Metus?

— Klūbe sėdame prie inte
ligentų baro, toliau nuo pubTi- 

‘ ros ir laukiame laimingų metų.
iun buvęs, kur- nebuvęs,, atbė- 

.gą ę;prijonas Cirką iš.Merki- 
» dės<• tankoje laikydamas dvide. 
Į šjmkę. Jis garsiai surinka- lai- 
I mingų Naujųjų Metų1 Andrie- 
-įsu, pilk visiems! Cirką prisi
dėjo prie inteligemų . karo-ir pra
dėjo kalbą. Žmogus pHnas nau- 

| jų idėjų ir gerų sumanymų, net 
j mak>nu klausyti. Andriejus v^l 
į pripildo bokalus maslionkų. net

per v;ršų bėga. Viši klausome 
Cirkos lozungų, kai jis dėsto: 
Kampiuteriai išvarys ir dūšią iš 
galvos-,, technika žmogų nužmo
gina taip, kad žmogui nereikia 

/galvoti, t’k žiūrėti ką mašinos 
' daro,.. Nori, nenori, reikia steig

ti atgimimo draugiją, reikia pa
čiam žmogui pažinti save.

— Aš netikiu, kad astronau. 
tai bu\ o nuskribę Į Mėnub, — 
atsiliepia pabudęs vienas naujų 
metų laukėja*.
- O ką tu žinai; kad nebuvo?

— paklausė kitas laukėjas.
- -- Aš mačiau, ka i .istronaura- 

MČirutyjt. v.rkščfbjo, — atsilie
pė Ma’kio Tėvas.

Ciprijonas Cirką pasiūlo pri
imti Nauju Metu rezoliuciją; >

1. La i g; vuoja lietuvių vieny
bė, ALTa, BALFks ir VLIKas 

i veikia v eningai. 2. Frontininkų 
bendradarbiai trrri žinoti, kad 
Lietuva sovietų okupuota 3. 
Kad vienuoliu meno galerija per 
savo advokatą nešantažuotų 
Čiurlionio Galerijos, Ine. steigė-

i vbjeMtyvtB ir rtr ptnigafc ai
L kor diiT-

vo S3.U00 Vncn g grafi
ka i iškirti? 6. "Naujienon'tS” Iki. 
kmne gintis nuo tiltų rtatytojų 
ir blogu*. valiiG polii'kierių.

— As siūL’u rezoliuciją prl

KAIP PASIKLOKI 
IŠMIEGOSI

Kai pastūmė atliktiatlikti jus h

GAJ&US PASAKORIUS

Viename susirinkime Ukmer
gėje atvykęs iš Maskvos pantie-

— Kaip čia jums paaiškinus, 
| ponas teisėjau. AJ <esu kaip ban

kas - norėjau uždirbti su sve- 
limais pinigais...
I -- Taigi dabar pagyvenk ir 
tu ka’p pinigas banke. Padėsiu 
tave metams už grotų.

* * *
VIENIEMS LEISTA, 

KITIEMS NE
Motina įspėja savo dvylikos 

metų dukrelę:
— Nestatyk svečiams tokių 

klausimų, Į kuriuos jie negali 
' atsakyti.
i — Bet mūsų mokytojas nuo

lat teiraujasi apie tokius daly
kus, apie kuriuos aš nieko ne
žinau. .

* * *
ORO PRANAŠAS

Vienas indėnas rezervacijoje 
pagarsėjo kaip nepaprastai tiks
lus oro spėjikas. Kas savaitę jis 
dažniausiai visai tiksliai nusa
kydavo, koks bus oras sekančią 

į dieną ir ateinantį savaitgalį.
Vieną savaitgalį indėnas at-

dirbo iš vaško sparnus ir pasiun. i stsakė orą spėti. Turistai ir ato- 
! tė pasižiūrėti kas yra saulė. Kai| rtogininkai nustebo: “Per pusę 

sūnus priskrido arti prie sau-į metų tiks 
lės, tai vaško sparnai sutirpo ir paklausė jie. 
jaunasis Ikažitus /krito žemėn; 
išmušė dįieiė- . duobę,, kurioje j 
atsirado Egė] oš-jūra- Dažnai ir į aičkino oro pranašas, 
žmogaus užmojai sutirpsta; kaip! bar.sugedo mano radijas”... 
vaškas. . , 

’ — Lik sveikas, Malki, 
kartą linkiu tau sėkmės 
mokytis.

— Būk ir tu laimingas.

baj atspėdavai orą”,. 
Kas nutiko, kad 

staiga nebegali nuspėti?”
“Iki šiol buvo lengva”, pasi- 

bet da-„

r.ės gyvena Rnsipje. Koks tai

— Bet aš nesu .Andersen 
mano pavardė Ivanov...

— Ištikro, Bet draugas pini 
pasakas kaip Andersen.

* * *
GERA KRITIKA .

— Ką parašė kritikai apie ta
vo dainavimą?

— Jie buvo labai mandagūs, iš 
madthgemo jie net nepaminėjo 
mano vardą

TURI BŪTI NUBAUSTAS

Motina: — Kadangi tu nusi
kaltai, tai negausi valgyti

Vaikas: — Bet, mamytė, aš 
nenoriu valgyti.

Motina: — Jeigu taip, tai da
bar turėsi valgyti.

* * *

Dar 
serai

Tėve.

* * *
NEPAPRASTOS VIETOS

Karščiausia vieta žemėj — 130
laipsniai --- yra San Luis Patosi 
Meksikoje, p .

Šjjnčiątts&jr vieta' 94 laips-
Biai" žemiau nulio — yra Ver- 

< ehojįanško srityje Sibire.
Sa»s’ausia vieta — Calama 

Čilėje, kur niekad? nelyja. 
* * #

DARBO PASIDALINIMAS
* — Kodėl nepadedi savo drau- 
| ęui nešti spintą?
j ? — Dėl to, kad mes pasidalino-, 
j me darbu. Aš nešu raktą, o jis. 
j mintą.

* * *
VIENGUNGIS

Parc dyk man amerikieti, kurs 
gali gerti kiek nori, lošti kiek 
nori ir negrįžti namo kol nori, 
iš tau parodysiu viengungi.

į PASAKAITE Iš ČECHIJOS

Čechu komunistu vadas Ąnta- 
I nas Novotny, kalbėdamas per ra

dijo, užtikrino, jog dabartiniai 
maisto _ trūkumai yra tik perei
namasis laikotarpis. Ne ilgiau 
sa:p už metų mėsos būsią pa
kankamai visiems. -

Sugrįžęs namo isgii'db iš-savo 
žmonos:

— Tu, Antanai, esi kvailai 
Pažadėjai žmonėms ko negalėsi 
išpildyti Žinai kokios yra nuo
taikos. Jei už metų nebus mė- 
'is, tai tave pakars.

* * *
ŽINO KO VENGTI

• Dabar nereikalingas kinie-. 
čm vartojama* “acupuncture’' 
metodus skausmui nuraminti. 
New Bediord. Mass., gydytose 
surado naują būdą skausmui 
kontroliuoti. Leiserio spindu-

. liais galima operacios metu su
mažinti skausmą iki 85%. Sa
ko. kad leiseris lengviau kon
troliuojamas ir duoda geresnių 
rezultatų, nepalieka odoje žaiz
dų, nė užkrėtimų.

• Nekalta “šventa mergelė“ 
nėščia. 2,000 Nueva Jeruzalėje 
miestelyje, 140 mylių nuo Mek-

k sik>)s ?4ie*to. pasklido žinios, 
kad to miestelio gyventoja “ne
kalti šventoji” tapo nėščia. Pa
sak Floridos “Orlando Sentinel”, 
16 metų, amžiaus Maria de Je- 
sus, žinomą- kaip hermitė, kuni
gų buvusi pašventinta kaip “ne
kalta šventoji”, matanti vizijas 
t ka? miestelio gyventojai suži
nojo, padėti, sukėlė revoliuciją...

• Jugoslavijoje labai daug 
; perskyrų ir vis daugėja taip, 
i kad valdžia emės-i priemonių
užbėgŪ cfž akių. Nutarė skyry-

■ bv prašantiems pakaukti koki 
! pusmeti, t&tai tada prašyti.
* Skyrybos per j-nsę

• Vienas kinietis technikas
galį> šviežią vyną paversti į se
ną vyną per kektą minučių. Jo 
metodą* esąs aukštos Įtampos 
'adijp bangos, aitra garsas ir ul- 
1 r tvinkt niai spinduliai, pakei
čia vyno “amžių". Kai kurie vy
no pirkliai ir gamintojai ši me
todą jau nai- \.:a. i

»imti.
— Aš pare m i u Maiklo Tėvo 

pcsaūlyną — atsil'cpė vienas 
is N hji' Metų laukėjų.

,į -v Sveikinu ravę,fė\e
— Dėkui, M-jas,; ;
— Gyvenini:’* yra realybė, j 

j f>uo kurios jokie nauji me<>i|
nenuneš į legendą pasaulį. Mani labui .naudingi, kaip ore, 
prisimena graikų legenda, kai ‘ 
Drtrial :s >avo sunui Ikazijui pa-

* Glimta rtrtb. DMie- 
n edž ai Jt.np <kirp.

s. liepa ir kt. ypač miestuose 
taršos 

i" bfiai. .Ifė turi milijonus ce 1 
ių lipuose, -- deguomo lapų

oluišteliucse. J re sugeria Įvai
rias rūgštis ir dulkes. Viename 
akre gali suimt: 20 tonu taršalų. 
Sielogni teigia, kad lapuočių me. 
iriu gausa parkuose ir prie na
mų, ne tik teikia apsaugą nuo 
dulkių, bet ir nuo bakterijų.

• Naujuosius metus sutinka
me linksmai. Vieni daro rezo- 
’iucijasr kiti eina išpažinties są
žinę nuplauti, bet kitais metais 
■s patį pakartoja. Sena patarlė 
sako: aukščiau bambos neišsek
si. 'Don Pilotu::

.Nesant pakankamai iiodymų, 
, jury išteisino nusikaltėlĘ Teisė
jas sako: . .

— Ši Sykį tau pasisekė;' bet 
ateityje šalinkis blogu draugu.

— Taip, tamsta, stengsiuos 
. daigiau nepakliūti pas jus...

TIK TIEK JIS PASAKĖ

— Ar esi kada .nors kalbėjęs 
dideliam susirinkime?

— Taip. • '
-- O ką tokio pasakei?
— Esu nekaltas, ponas teisė-



VINCAS ŠTAVGAITIS 
1’ fc * -

Lietuvių Krikščionių Demokratų 
Tarybos suvažiavimas

(Tęsinys) j •

Savo kalboje Rasa Razgaitienė 
linformavo, kad ukrainiečiai, 
Iviai ir estai šioje srityje vei-

jau kelinti metai. Gerai, kad 
unitetui pritaria VLIKas. AL- 

■■ s ir LB. Svarbiausias dirbąs
n<Len yra peticijas -r- parašų 
kimas ir įteikimas Kongresui.
■gaus teisės yra visiems, kaip
■-■.is galioja ir lygyb^sg^rieš

su ■ principas. Mes I k
process”. Mes nesaiae

t prieš
vartojimą

ine
nu-

; prieš teisę, b
Jnės teisenos 
kės teismuose. Mes esame 

-<avo, dalį į Amerikos gyve- 
įr todėl nesame nei betei

sei begaliai.

Lsa patarė: (1) į viską: žiū- 
I su sveikų skiptieizmu,.’ (2) 
.gii antisemitizmai/ (8) su
sti, ksįį deportacija nėra tik
is tikslas; lietuvių kabinimas 
i tikslą juos suskaldyti. (1) 

-ur ir visuomet pasisakyti ir 
iešinlis prieš. sovietinę doku- 
ntącįją,' (5) ši kova nėra lie

ki v ų reikalas, bet Amerikos’rei-
i '.as, (6) reikia kaupti istorinę
ii adžiagą gynimosi reikalams, 

.’) nebrndrauti su OSI — Ypa-
' r.gų Tardymų Įstaiga, (8) rei
kalauti slaptos sutarties teksto 
paskelbimo, (9) dalintis tarpu
savyje informacija.

Ji pabrėžė, kad bylos nesa- 
Laigs, jei mes joms nepadarysi
me galo. Lietuviai turėtų patys 
; .likti kai kuriuos uždavinius. 
Tarp jų: (1) centrinės organizar 
cijos turėtų aiškiai pasisakyti 
principiniais reikalo klausimais, 
(2) susitikimai su JAV valdžios 
atstovais turėtų visuomet būti 
vieši ir “on record”, (3) centrai 
turi paruošti bendrus memoran
dumus, ir. kviesti visuomenę į. 
veiklą, (4) visos organizacijos 
turėtų vieningai pasisakyti už 
“due process” komiteto veiklą.

I

i:

Kamonis Chicanes uostas
i
i 

ši dovana Rockordo miestui
labai

Razgaitienė baigė, ragindama 
“eiti tiesiu ir tvirtu keliu gelbs
tint n.kaltus lietuviusž, kurie yrą 
pakliuvę į sovietų pinkles.”

• čia vėl išsamiau kalbėjo A. 
Rudis, K. Ėringis. M. Blynas, A. 
Kasulaitis, J, Virbalis, J. Jokub- 
ka ir kt. VLIKas ir ALTas buvo 
pakritikuoti už koordinacijos 
stoką bei LB už kiš’mąsij į poli
tinio vadovavimo veiklą, kai jos 
tiesioginiai uždaviniai neatlie
kami.

Buvo taip pat užsiminta ir ga
limybė, kad esama lietuvių (gal 
vienas kitas), kurie yra susitepę 
kriminaliniais nusikaltimais ir. 
todėl aklas kiekvieno kaltina
mojo gynimas kažin ar yra lie
tuvių tautos interesams nau
dingas. 

, 1 i *. * o t .'
Iš kitos pusės/ vertos dėmesio 

dr. Ęringio mintys. Jis gailėjo
si, kad lietuviai teisininkai kaip 
vienetas miega, bet .džiaugėsi' 
Rasos, Razgaitienės darbu. “Teis-j 
mai yra lietuvių tautos niekini- j VAJAUS UŽBAIGIMAS
mo dabs”, kalbėjo jis. Teismui 
gausu ir Lietuvoje. Tai psicholo
ginės priespaudos forma. Jie ten 
vyksta kas keli metai.

“Mes neturime būti gynimojo. ir S .Surmantai šiam tikslui 
pozicijose”, sakė Ėringis. “Puo-Į paaukojo $1,090. Be to. BALFo 
Urnas yra geresnė gynimosi po-jcentrui pasiųsta 72 del. nario 
zicija. Pagal Atlanto Chartą tiki 
Pabaltijo valstybės negauna to, 
kas joms priklauso.”

Pabaigoje -VLIKo vicepirm. 
Vytautas Jokūbaitis kalbėjo apie 
ateinantį VLIKo .seimą, Europos j 
Parlamenta ir Tautos Fonda.

13. ■ 7
Suvažiavimas buvo labai dar

bingas ir kūrybingas. Pusantros 
dienos įtemptai dirbta, dalintasi 
mintimis, planuota, projektuota, 
svarstyta. Užsibrėžti nauji dar-

ROCKFORDO NAUJIENOS

Gruodžio 12 diena Rockfordo 
BALFo skyrius baigė metinį pi
niginį vajų. Surinkta ir pasiųs
ta BALFo centrui 1,273 doleriai.

mok esčio.
Kalėdų švenčių proga, iš sky

riaus kasos paskirtos aukos trim 
vargan patekusiems rockfordie- 

j čiams.
I Skyriaus valdyba dėkoja 
siems, kurie prisidėjo prie 
vajaus pasisekimo.

šio

MEET THE CHALLENGE!

! SERVE WITH PRIDE IN' i THE NATIONAL GUARD. Į

Tamsiuose raistynuose - tamsūs žmonės
(Laiškas iš Čilės)

Per balas, raistus ir klampy
nes jam teko važiuoti 20 mylių, 
pasiekė tą miestelį, kuriame bu
vo 7tX> Čilės gyventojų. Studen
tui buvo pasakyta, kad iš Tam
siojo Raisto jis neturi teisės ko
jos iškelti. Be to, kiekvieną rylą; 
8-tą valandą, privalo ateiti į po
licijos nuovadą ir užsiregistruo- anūką.
U. Jeigu to nepadarys, tai nuo- j Senelis porą mėnesių išgyvena, 
vadoje bus uždarytas. Jam nuro-1 Jcartu su anūku. Turėjo progos 
dė. kur jis 
ir Jais, ai gyventi. IT

vykt* j Tamsųjį Raistyną. Jis no
rėjo pamatyti, kaip gyvena be 
pagrindo universiteto nebaigęs 
studentas. Z

70 metų senelis pasiruošė ke
lionei ir išvyko. Jam buvo sun
kiau pasiekti pietų Čilės raišty-, 
nūs. Lėktuvo jis nenaudojo. Va
žiavo keliais, laivais ir arkliais. 
Senelis išvargo, kol pasiekė 
Tamsųjį Raistą ir susirado.

U nusisamdyti butą ’ vaikui išpasakoti savo gyvenimo

ir"
Uo pačiu me-j svarbesnius įvykius. Jis b 

tu policininkas įspėjo kelis gy-’baigęs mokytojų seminariją 
ventojus, kad atsiųsto jaunuolio' papildomus kursus. Visą gyy 
reikia vengti, nes jis esąs pavo-; mą mokytojavo. Vaikus? i ri.

VERTINGA KALĖDŲ 
DOVANA

Gruodžio 23 dieną Rockfordo^ 
bai, užmesti naujų planų apma-j majoras J. McNamara atidarė' 
tai. Gerai, kad ir visuomenė net j naują Winnebago/Street tiltą, 
trim atskirais atvejais, buvo’šis tiltas eina viršum gėležinke- 
įjungta į suvažiavimo sriautą. Jlio bėgių ir jungia .pietų -Rock- 

Krikšcionys demokratai pasi-1 fordą su miesto centru. Viduryje 
rodė gyvi, judrūs ir kūrybingi, t ' - _ _ _
E'ž tai juos galima tik pasvei- L " •" "
kinti ir palinkėti sėkmės ir toli- Įl] —:■--=-===£ .... h
rhesniame darbe.

tilto, prie raudono, miglose pa
skendusio kaspino, J. McNama
ra tarė žodį. Padėkojo visiems, 
kurie prisidėjo prie šio tilto sta
tybos, nes tiltas buvo užbaigtas 
šešiais mėnesiais anksčiau, ne
gu buvo numatyta.

“This is a wonderful Christ
mas present’* pareiškė majoras 
J. McNamara. Dar pažymėjo, 
kad Rockfordui reikalinga dar 
daug dvasinių tiltų, kurie mus 
jungtų bsndram darbui. Juos 
mes turime pastatyti.
■. -Majoras# išdalino arčiau esan
tiems 15 žirklių ir, priėjęs prie 
kaspino, pasakė: Kirpkim šį kas
piną ir pasiimkime jo dalį prisi- 
minimūi.

Perkirpęs kaspiną, į savo ma
šiną pakvietė šešis žmones, ir 
pirmas pervažiavo per tiltą. Pas
kui jį sekė kiti.

Šis .gražus tiltas kainavo arti 
du milijonų.’ Jo-statyba užtruko 
vienerius metus laiko.

Aleksas Ambrose,
—. Diplomatai tvirtina, kad 

Irane eina karo teismai ir žmo
nių žudymas. ? . '■ '•

— Gruodžio 27 d. Afganista? 
no partizanai puolė Sovietų am
basadą Kabule ir karo minis- 
teriją.

— M. Rakovskis yra Jaruzel?- 
kio pavaduotojas. Buvęs laikraš
čio redaktorius dažnai nesutinka 
su Jaruzelskiu.

MAISTAS IŽ EUROPOS SANDĖLIŲ

2S08 West 69th St, Chicago, HL 60629 ♦ TeL >25-2781 

Didelij pasirinkimas gero* rūšies įvairių prekių

MARIJA N0REIKIEN1

? < SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
| ' > Cosmos Parcels Express Corp. "7T

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
g 1501 W. «Mh St, Chicago, HL 6O62> ♦ TeL Į25-271J •-

T. IIEINTINAI

4

jingas paukštis.
Juan C. Martinez, pabuvęs ke- 

į lias dienas Tamsiajame Raiste, 
pajuto vienatvę. Jis susirado bu- 

t telį, susitikdavo su žmonėmis, 
bet nepajėgė užmegzti su jais jo
kio artimesnio ryšio. Gyventojai 
jo vengė. Jis pajuto, kaip vie-j 
natvė žmogų kankina. Juo ilgiau | 
jis Tamsiame Raiste gyveno, tuo 
stipriau vienatvė jį kankino. At- 

1 vežtas į Tamsųjį Raistą, jis ne
suprato, kad vienatvė gali žmo
gų kankinti. Jam ic į galvą neat- 

Gr.uodžio 27 d. Lietuvių klube niinį£s jo„ žmogus gali jaus- 
buvo sušauktas Rockfordo ALTo’ h- :

savo žmonių. Jis buvo tick pro- - 
tingas, (kad pastebėjo Tamsiojo

vertinga

ALTO VALDYBOS 
POSĖDIS

no, pensijos sulaukė i 
draugų jau palaidojo

a

’3...

U

ivai | ui. t -

senelis, tai atrodo, l.ad žm 
nuotaikos truputį atlyžo. K 
tuvės savininkė, pas kurią jąu- 

' nas studentas pirkdavo maistą, 
{anksčiau labai šaltai jį' priimda-

’J ” iv.. žmonėm^: ienas savame krašte, tarp J 7 x X i 1

vo. Pinigus jo paimdavo, get šil
tesnio žodžio vengė. Sene.is, pa- 
pasūkojęs krautuvinink:i. kaip 
jis gerai mokėsi, pav<J.Č 
nierką. Ji pasakė seneliu1 ir ki
liems krautuvėje Lavu^kms

—- Neatrodo, kad jis būtų 
jau didelis revoliucionieriuj

Senelis pasiuntė siraĄ

skvriaus valdybos ir organizaci
jų atstovų pasitarimas dėl Lietu
vos nepriklausomybės minėjimo Rafsf0' įmo^u tamsumZ’ Jmn r . , . . . .

’ ”-• 1 ° ° i * v . - j buvusiam savo mokiniu1 apietbuvo aišku, kad žmonių tamsu-J _. „ , ., ,.... . \ £ _ i savo anūką. Tame moKytojuima buvo didžiausia vienatvės!__
priežastimi.

Jis bandė užmegzti artimes-

Rockforde. Pirmininkas S. Su-Į 
rantas pranešė, kad minėjimui 
salė yra rezervuota 1993 m. va
sario 20 d., sekmadienį.

Buvo aptarta įvairūs reikalai: n’us ryšius su 1 amsiojo Raisto! 
kalbėtojo ir svečių kvietimas,1 gyventojais. Ten juk buvo 700 
pietų ruošimas ir kiti. Visos or-j jŲ. Jų tarpe turėjo atsirasti vie- 
ganizacijos sutiko padėti, kad ši j nas kitas protingesnis, su kuriuo 
diena būtų tinkamai paminėta.] būtų galėjęs pasikalbėti, rasti ką 

Chięagbs V.D. šaulių rinktinė! nors bendro, bet jam nepavyko.
i jos šokėjai-jau eilė metų tai- j Nuo jo traukėsi, kaip nuo raup- 
kina įpums. Praeitų metų minė- j suotojo.

Studentas J. C. Martinez pasi
skundė savo tėvams apie savo ii- į 
gesį, vienatvę ir kančias. Tėvai į Santia„0 
padėti negalėjo, bet senelis Juan • ’ ° ’
Martinez buvo pamėgęs galvo
jantį jaunuolį, tai .nutarė- nu

jime turėjome puikų ChicagosJ 
Marquette Parko parapijos cho
rą su solistais: Minėjimas praėjo 
tikrai įspūdingai. Malonu būtų 
juos visus vėl matyti Rockforde.

> savo anūką. Tame mokytoju 
t laikraštėlyje pacituota tokia jau- 
Į no studento mintis:

— Pradedu įžiūrėti 
Man vaizduojasi mūsų 
ateitis. Pradedu jausti, pabuvęs 
Tamsiuose Raistuose, kad savo 
kraštą turiu savo širdyje. Juo 
aiškiau matau savo krašto ateitį, 
tuo daugiau aš noriu savo kraš
tui padėti.

Ši mintis apėjo visą Čilės 
spaudą.

vizija, 
krašto

K. Stasilšonis

CHICAGOS lietumi; istorijos
autorius, 

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

| ' T f ” Ini LIŪDAŠ MIKŠYS,
''' 50 metų studijavęs, kaip

ST7 f IS 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 kun. Jaunium ir prof. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimui 
• [r patarė mums toliau studijuoti.

Pint ?25- Kieti viršeli*!. Paltu p.

----- NAUJIENOS
C57T 1739 S. Halsfed St., Chicago, IL 50608

Laimingi mes, rockfordiečiai, 
kol turime pasiaukojusių dar
buotojų ir savo organizacijas, 
nepaliestas nesantaikos vėžio. 
Mažoje kolonijoje, ^ prasidėjus 
nesutarimams, greitai būtume 
užtroškiiiti mūsų pačių sukel
tuose dūmuose, j . . - ’

Rockford ietis

—Turkija prašo Bulgarijos iš
duoti turką B. Celenką, kurį taip 
pat nori suimti italų policija už 
dalyvavimą 1981 metų gegužės 
13 d. pasikėsinime prieš popie
žiaus gyvybę. ,

, — Suriname, buvusioje olan
dų kolonijoje, kariškiai, perėmę 
valdžią, įvykdė;'17 žinomų poli
tikų, prof sąjungininkų, žurnalis
tų ir teisininkų egzekuciją.

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensfą, Vmei 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno,. . P. Joniko, V. Stanio*. 
J. Raukfio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus k T 
Meilaus straipsniai bei studijos, Muštruotos nuotraukom!} S 
M. K. Čiurlionio. M. Sileikio, V. Kašnbos, A. Rakštelės ir A Varia 
kūrybos poveikslaia. 365 pust knyga kainuoja tik

• DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE, poetės, ralytojes ri z .a 
tiriu lokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminirmri
iventes b*^ jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedrir” n 
tiems, gėrintis *utorės puikiu stiliumi ir surinktais ■■■'3 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja 12.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraty 
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne satua 
gyvenimo bruožų apražymas, bet tiksli to laikotarpio buitie* lite 
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapiu 
parduodama tik už SI

• IJETUVHKASI8 PAMARYS, Henriko Torno-T&m3Šac£.fc 
domiai paražyt* ftudija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnė! ’ 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai {dongu* kiekvienan 
lietuviui. Leidinys ffluMtruota* nuotraukomis, pabaigoje duodami 
ritcrv&rdžių pavadinlma.’vtr jų vertini*! J vokiečių kalbą. Laba 
naudingoje 335 puri, knygoje yra Rytprūsių lemėlapla Kainu S?

*<■ KJ EAUM1S C1MB, ralytojos Petronėlės Orint*itės au] 
mirimai ir minty* apie asmenis Ir vietas neprik. Lietuvoje ir pli 
maistais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapiui 
bet kainuoja tik W.

• JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius, nesupnJ 
tas ir klaidinga! interpretuojamas gyvenime ir politikoje: tik a 
Zrrgio Jalinsko knygoje «pie Juliaus Janonio gyvenimą ir po« 
riją. Dabar būtų ji galim* pavadinti kovotoju už žmogaus teis« 
Knyga yra didelio f** mato, 265 puslapių, kainuoja M.

lATTKINtS NOVELĖS, M. Eoečenko kūryba, J. Vairia 
rertlma*. 30* M. knygoje yra 40 wunojingu novelių. Kaina E

Xnygoa gaunamo* Naujienose, 177^ So. Rakted 3t, UHcagt 
X •’’Of. U?**knl a^ghrafrso HtaMomJ

— Naujienos, Chicago, 8, W. WWnaadtfp, Jaunaty 5. 1R8P
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— Jums, turbūt* buvo labai šuftku pergyventi tą 
prievartos laikotarpį? - .

— Nieko, priprasiu.. Šuo ir kariamas pripranta. 
Pripratom ir mes... Tiktai reikia turėti kantrybės, j mus 
ne tik stribai, bet ir savieji šaudė, bėt mes išmokom kitus 
pažinti ir henušiminti... Mes nutarėm ir Jus apraminti.

“I Okupantas norėjo mūšų kalbą išbraukti; mūsų dainas p6- 
----- 1 keisti, bet kalbam tadžikiškai, dainuojam tadžikų dainas 
Sioo atvažiavom dar kartą pas Jus, kad pasiklausytumėte 
i mūsų dainų, o mes gal ūžgirsime Ir Jūsų.

j Tada ne visi suprato tadžikų kelionės tikslus ir tar- 
Ha.oo' tus žodžius, bet šiandien jie jau daug aiškesni.

Autorius, aprašydamas senas tadžikų dainas, išvertė 
į kelis tadžikų dainų paragrafus. Įdomiausia, kad tų Haū- 
' dies dainų žodžiai kalba apję tadžikų kovas už savu kraš- 

es&fio to laisvę. Tadžikai kartojo senas giesmes, bet kiekvienai 
į ausiai ir akiai buvo Suprantama, kad prieš penkin šijntuš 
metll tadžikli giesmių autoriai siekė to paties, ko sian- 

drovė, 1738 s©, flaisted sl. odcaau dien siekia tadžikai ir lietuviai.
IL S0608. Tslež. «Z!-*liXL

pinira nitu Mm mžu Km tūros barams jis davė vieną paveikslą, pridėtą prie kitų

--- r'," „ ,7 - 1
pmei - 
trim 
riiwiKm xoėnwiui
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pusei metu -

metanu — 
pusei meta

Bet šį kartą autorius padarė dar vieną pokštą. Kul-

NAUJIENŲ raštinė atdara kaxfim, išskyros eekiBadicslw, 
dao 9 tslL ryto iki S vaL aopiet ieitadienlaig — Ud U wL

Tadžikai ir lietuviai
Nespėjo komunistų partijos Centro komiteto plenu

mas, specialiai sušauktas Brežnevo mirties tuštumai už
pildyti, paskirti Jurijų Andropovą Sovietų Sąjungos ko
munistų partijos generaliniu sekretoriumi, kai paskutinis 
Vilniuje leidžiamų Kultūros barų numeris, dar šiltas, 
įdėjo ilgiausią straipsnį apie tadžikus.

Nedidelę tadžikų tautelę Sovietų karo jėgos pavergė 
1928 metais, o lietuviai rusų komunistų vergijon pateko 
1940 metais. Jeigu neskaityti šio fakto, kad abi tautelės 
yra komunistų pavergtos, tai tarp jų beveik nieko bend
ro nėra, h biri ‘ < ' ■ i • •

Lietuviams artimiausioji .tauta: Sovietų. Sąjungoje 
yra latvių tauta. ĄĮ?i šjos tautas, kovoja ’.prieš rusų oku
paciją, nors abiejų’tautų kovos būdai prieš okupantą yra 
skirtingi. Lietuviai ir latviai-prieš kelis šimtus metų kal
bėjo ta pačia sena lietuvių kalba. Jų kalbos išsiskyrė, kai 
latviai buvo vokiečių pavergti. Vokiečiai okupantai pa
darė dideles įtakas. Latvių yra apie 2 milijonai, o lietu
vių apie 3 milijonai.

Tuo tarpu tadžikų yra tiktai du milijonai. Tadžikai 
kalba senų persų kalbos dialektu. Jų sostinė yra Dušam
bė. Ji yra aukščiausių Sovietų Sąjungos kalnų pašlaitėje. 
Ta pačia kalba kalba osetinai, tajai, persai, kurdai ir 
keli kiti, bet tadžikai lietuviškai nemoka. Jie galėtų gana 
lengvai susikalbėti su persais, Su osetinais mažai ką 
bendro turi. Rusai labai stropiai išnaudoja ne tik tadži
kus, bet ir pačius senąja persų kalba kalbančius persus 
bei osetinus.

Tadžikai turi savo sovietinę respubliką kokių 4 tūks
tančių mylių atštumoj nuo Baltijos. Lietuvoj aukščiau
sias kalnas yra prie Telšių, tuo tarpu visa Tadžikija yra 
vien tik kalnais ir slėniais nuklota.

Tadžikų dainininkų ir šokėjų grupė buvo atvažiavusi 
Į Vilnių tuojau po karo, kai stribai baigė sunaikinti pas
kutinius kovotojus prieš Sovietų karo jėgas. Tuo metu, 
žinoma, lietuviai buvo nusiminę. Jų poetai nustojo dai
nuoti, o dainininkams buvo užkimusios gerklės. Lietu
viai, pasižiūrėję Į blezdingėles šokusius tadžikus, pasi
klausę jų dainų, juos pavaišinę, paklausė:

puikiausių paveikslų. Paveikslas neturi jokio komentaro.
“ Kas nežino ir nenori sužinoti, tai nesupras, kuriam tikslui 

puslapio kampan įdėtas senas, susirūpinusio. žmogaus.
= biustas. Po biusto paveikslu buvo tiktai tilimpas^ 

žodis — Avicena.

i Jsios tauifts. kovoja Apries rusų oku-

Avicena buvo poetas, filosofas, 
tikas, gydytojas. Jis gimė 980 
gimė ir mirė Tadžikijoj. Jis rąse 

' - - L . •...." ~
lietuvišku dialektu, -taip.-prieš tūkšUŠįį '
kalbėjo tadžikų dia^tu. Tadą 
šiandien ji yra apkarpyta. Šavo'iąikį:iĮ:'14^Uv^1^Yė di
delė, bet šiandien ir ji ąpkarpytą. DąĮisėjoš ^įis^^A prie 
Leningrado, kita dalis prie Lenki jos* dari I^/atitVėrta 
Gudijai. , ' ' o ?; L.?.-?;,;?

Avicena, trumpai gyvendamas, parašė apfe šimtą stu
dijų. Daugelis, jų studijų prapuolė. Laikas suėdė papiruso 
puslapius, o" karai bei Ugnis sunaikino jo poezijos kūri
nius, bet žmonės neleidožūti Avicenos gydymo trakta
tams. . ■ 1 ■ ■

Avicena mokėjo trumpai, aiškiai ir visiems supran
tamai rašyti. Avicėnos medicinos traktatus perrašinėjo ir 
naujai spausdino ištisą tūkstantį metų. Jo mokslo darbai 
sklido visoje Persijos imperijoje. Jie buvo žinomi td meto 
arabų pasaulyje.

Prievarta persikrikštiję Ispanijos žydai* Avicenos me
dicinos vadovėliai išvertė į lotynų ir ispanų kalibras. Jo 
dicinos vadovėlius išvertė į lotynų ir ispanų- kalbas. Jo 
universitete, bet ir kitose to meto Europos mokslo įstai
gose iki 1,500 metų. Avicenos knygos universitetams buvo 
spausdinamos iki 17-to šimtmečio pabaigos;

Vilniaus universitetas buvo įsteigtas 1579 metais. 
Niekam ne paslaptis, kad Vilniaus universiteto bibliote
koj turėjo būti Avicenos medicinos vadovėliai, jeigu rusąi- 
jų neišvežė i Sovietų Sąjungos gilumą, kaip jie padarė su 
kitomis vertingesnėmis universiteto bibliotekos knygomis.

Šiandien lietuviams Avicena nieko nesako. Net ir mo
kyklas lankiusieji nežino, kas Avicena burė' it’ ką jis 
žmonijai davė. Jeigu žmogus sugebėjo paruošti medicinos 
vadovėlius, ėjusius metų metais iš rankų į tankas, tai 
ne be reikalo jį vadino trečiuoju Aristoteliu.

Pirmą kartą atvažiavę Į Vilnių, tadžikai gyrė Chruš
čiovą ir Suslovą. Šį kartą jie gyrė Andropovą ir Brež
nevą. Bet šį kartą, visai negirdami Avicenos, jie priminė 
lietuviams, kad mokslas įveiks ir mažamokslius rusus, atgavo tavo seną vardą

buvo persų kalbos dialektas. Kaip.

JUOZAS ŠVAISTAS

ELDORADO
(Tęsinys)

Kelias raitėsi, bangavo. Mašina pasišokėdavo, 
sukriokdavo. Užkurenko įniršęs spaudė gazą. Jam 
ris rodėsi, kad mažas greitis, kad gali pasivyti. 
Jis visas palinko į priekį, stipriai susijungė,su 
vairu ir lėkė tarytum lenktynių^ojikaš. Akys tik 
gaudė ir rijo erdvę. Kad sumanytų, rodos, net į 
motorą įlįstų, kad tik greičiau.

Šiurpuliai elektros strove virbino ir šaldė nu
garą. Tolydžio atrodė, kad prisivijo jau ir kažkas 
čiumpa. Nedrįso atsigręžti į užpakalį, nes laiką 
brangino. Savaime raminosi ir vijo baimė šalin. 
Smarkiau pradėjo būgštauti dėl paškutinio tilto. 
“Jei tik prasmukčiau, tada papūskit man į 
uodegą!”

Artėja. Visai nebetoli tasai tiltas. Baimė di
desnė: ant tilto šviesos. Sargybiniai iš tolo moja, 
kad sustotų. “Jau spėjo, šėtonai, užaliarmuoti!” 
Jis sulėtina greitį, lyg pasiduodamas ženklams. 
Tuo ta p i laiku parengęs koją, kad paspaustų

— Kas čia dabar? — sušuko Žydrė.
— Baigta. .. Aš... mirštu...
— Tu sužeistas, Feliksai?
Skubiausiai persirita Žydrė per priešakinės 

sėdynės atkalčią. Sulaikė svylančią jo galvą i? 
greitomis sagstė mundurą.

Feliksas vos kvėpavo. Tyliu dūstančiu balšU 
pratarė jis: ,*į

— Tu man atleidi,Žydrutė... Sakyk* kad at* 
leidi.. . Aš... ryžausi... šaVO kaltę išpirkti. .. Pa
bėgti. .. nuo to tvaiko... Kartu su jumis kovoti... 
ker... šy...

Žydrė atsargiai nuleido jo galvą ant sėdy
nės. Bematant išbėgo ji žmonių ieškoti. Bėgo ir 
jaudinosi: “Kad tik spėtumėm... Kad tik kai)) 
nors išgelbėtumėm jo lavoną... Juk tikriausiai 
vejasi ir ieškos. Su šunimis ieškos.”

Visai ja < susilygina šu sargybiniais. Tie pasi
rengę patikrinti. Tik suurzgia motoras ir ~ pa
rūksta mašina, čia pat šūvių salvė įkandin?

Ti! as nu. dott Nulėkė dar geroką galą. Pa
iko miško k.kJ:u, paskum į šalį, be kelio ir —

• *'»p. Mąšinos ®vn sos užgeso.

MES GYVENAM...
Mes gyvnam šešiese. Įnoringai* atsitiktinais 

būdais suvedė mus likimas, jei, žinoma, likimo 
įrankiais laikyti UNRftA direktorius, Tautinės 
Sekcijos Komitetą, Butų Skyrių, stovyklos poli
ciją ir kitus organus.

Į Hungersnoto stovyklą susirinkom įvairiais 
keliais ir visokiomis susisiekimo priemonėmis. At
vykom čion daugiausia be savo valios ir noro. 
Pirmiau gyvenom proziniuose, bet sočiuose šva- 
bijos kaimuose, miesteliuose ir mažose stovyklė
lėse. Gyvenom ramiai ir pakankamai laisvai. Jei

ft

M. Stankūnienė. Balandis

M. GELŽINIS . '

.. .

/ , ;(Tęsinys) ' bicijos. žimirtie, kad sovietams

. Tačiau, .'ku&met- VLIKo na
riai pamatė, ikad priedu pridė
tame žemėlapio .projekte Pietne-. 
munija yra pavadinta “Ostpreus- 
sen” ir Knrafiaučris “Koėiiigs- 
berg'’ (kurie dingo iš kartogra
finio vaizdavimo prieš maždaug 
35 metų) kuomet jie pamatė, 
kad pridėto žemėlapio braižyto
jas nėsusigča&ė Latvijos ’ iiostų 
iokadjoję, Jiėpristaty
tą darbą ’ palaikė diletantišku 
darbu ir atsisakė jį spausdinti. 
O kuomet di. B.- piažlietuvių at
stovo VLIKe, dr. Stikloriaus tuo 
reikalu pasakytą- kalba nebepa- 
tiko, jis kėlėsi iš įkėdės ię ren
gėsi apleisti VLIKo posėdį. Tik 
VLIKo pirmininko asmenybė 
tepajėgė jį apraminti ir posėdy
je iki galo išlaikyti. Bet nesan
taikos obuolį jis jau buvo išri
tinęs Ir jis pradėjo '‘linksmai” 
riedėti. ’. ’

Čia negaliu praleisti nekarto
jęs paties .dr. Balio žodžių, at
spausdintų “Naujienose” 1981- 
XII-3O. Ten jis labai teisingai 
rašė: ' ■. ■'

“Tačiau čia gali būti ir gilėsi 
nės šaknys; negu asmeniškos ąm-

labhi nepatinka VLIKo veikla. 
Jie moką pinti intrigas — gal jų 
darbas ir buvo paritinti toki nė- 

. santaikos obuolį; tegul jie ten 
ginčijasi ir riejasi 'tarpusavyje 
dėl pliko kaulo, tada mažiau tu
rės taiko užsiimti kitais refka- 
laiš, kurie' sovietams nemalo
nūs.” O šitas žodis niekam taip 
netinka kaip pačiam dr.-Baliui.

; 4. Neo-istoriko seni
anekdotai

• .' ... ė
; Noriu priminti, kad dr/Balys 
yra tautosakos, etnologijos 
mokslininkas. Bet savo minėta
me strarpsnyje-‘Tstorija ir poli
tika” jis pasirodo istoriku, ■ tiks- 

r likti, pasakius —- nsmštdrikū,> ir 
prisistato, kad . tik -jis su išrink
tųjų grupe (su Būga, Saliu, 
Ivinskiu ir Jakštu) temoka 
“rimtai pažiūrėti j istorijos ei
gą”. Ačiū Dievui, nei Būga, nei 
Salys, nei Ivinskis'ir nei Jakš
tas nesirėmė lietuviškais - bolše
vikiniais mokslininkais ir nei 
vienas iš jų neskelbė laisvajai 
lietuviškai išeivijai bolševikinių 
istorinių išvadų;

Ir pradėjau skaityti Ar. J. Ba
lio ilgojo straipsnio “Istorija ir

besidominčius nerimtais planais ir vargą nešančiomis iliu
zijomis.. Jie priminė 400 metų Vilniaus universitetui ir 
Abu Ali Aviceną. . •

Jie taip pat pakuždėjo lietuviams, kad Pamiro kal
nuose jau nėra Stalino viršukalnės. Viršukalnė tebestovį, 
bet Stalino vardo nėra. Ir Dušambė, vietoj Stalinabado,

, Politika” pirmąjį skyrių, pava- 
I (fintą. “Prdeitieš pastangos”.

Juo toliau į ^/įsigilinau, tuo 
daugiau 'nusivyliau. Nusivyliau 
dėl to, kad ten nieko naujo ne- 
pasaky tą. Ten kartojama sena, 
seniai žinoma medžiaga. Visi 
pateiktieji duomenys apie Kons
tancos koncįliją, apie Klaipėdos 
klausimą tame bažnytiniame su
sirinkime/ apie Vytautą, apie 
Vytauto politiką — visa tai ran
dame-plačiai išdėstyta vokiško- 
je, ypač senesnėje, labai beša
liškoje, istorinėje literatūroje,; O 
kacfangi dr. Balys vokiškai tu- 

;. retų TSką^kAniai ntokėti, tai ko- 
dėį jri išraudojo anabs. bešališ
kus šaftiilius ? Pii'tokbl susumuo
sime ir darysimėi.išVadas, pa- 

. skaitykime ištraukąs B gerbia
mojo daktaro’ rašinio

“Nors Vytautas buvo geras 
politikas derybose, tačiau ir jam 
ne viskas sekėsi, kaip jis norė
jo-.. . Ar jis' nesistengė? Labai 
stengėsi, tačiau nepajėgė... Te
ko' nutraukti, pilių .apgulimą ir 
grįžti namo,, nepasiekus galuti
nės pergalės. . . Vytautas tik no
rėjo atgauti Žemaitiją - ir dali 
Sūduvos, kurios užrašė Ordinui 
už pagalbą prieš Jogailą... Ta
čiau ir ten (Konstancos koncili- 
joje) lietuviai su lenkais nelai
mėjo, nore labai stengėsi... Tad 
ir Vytautas, būdamas visoje sa
vo galybėje (o ką jau kalbėti 
apie mus šiandien) negalėjo 
įvykdyti visų savo norų... Vy
tauto įpėdiniai praleido nepasi
naudoję net dviem gerom pro

gom... 5/

(Bus daugiau)

kur nors kraustėmės ar keitėm gyvenvietę, tai tik 
laisvu noru ir pasirinkimų.

Baigėsi karta Lėhgyiau atsikvėpėm ir drą- 
elati liažvelgem aplinkui. Tik neilgam. Bematant 
pajutom Hifttą globą. Tuojau gavom beapeliacinį 
piėlph! susigrūsti didesnėn stovyklom Kas nę- 
piklaū&ys, būs išmestas iš D.P. kategorijos ir grą
žintas į savąjį kraštą. •

\ Delserh, žridg&nės, sniukštinėjom ir niekur 
geriau Kešuradom, kaip Hungersnote. Be abejo, 
ne viena savaitė ir ne vienas mėnuo praėjo, kol 
visi Šeši čia atsiradom. Telkėmės skyrium, gal iš
tisus metus. Tik viename kambaryje atsidūrėm 

jgana staigiai ir keistai. Visas persikraustymas 
.UŽtaūku tfe ilgiau kaip viena valanda. Nei veži- 
tnų, nei ratukų mums viengungiams nereikėjo. 
Klėkvtano turtas lengvai po pažastimi kelidvo. Ir 
dideliais patogumais neteko rūpintis. Svarbiau- 

«šia, kad buvo kūr atsigulti, atsisėsti ir savo mantą 
surikiuoti.

Iš Pėdžių ir Hūngeršhote palyginti laisvai 
gyVeifoin. Vieni buvom įsitaisę palankesnė] šei- 
rhoj, kiti giaustėmės prie jatfttesnių vyriškos glo
bos besiilginčių gyvanašlių, arba pasirinkdavom 
kitokias moteriškosios giminės atstoves. Buvom 
patenkinti ir niekam neprikaišiojom, kad ir ilgė
liau panaši būklė būtų užtrukusi.

■ • Tačiau ir čia kažkoks pavydo ir visokio pikto 
demonas ėmė ir sujaukė viską. Vokiečiams vėl 
pritrūko erdves. Kliuvom mes iiems '"savajame

krašte begyvendami, tuo labiau draskėm jų ner
vus čia pat būdami.

Į Hungersnoto stovyklą grūdo ir grūdo vis 
naujus DyPy. Plėstis nebebuvo kur, o glaudinti 
visada įmanoma. Tad ir glaudino. Šį klausimą 
sociališkai, morališkai ir visais kitais atžvilgiais 
rimtai apsvarstė taukinių komitetų pirfriininkal. 
stovyklos direktoriui vadovaujant, ir nutarė: šei
mas suglaudinti su šeimomis, o viengungius vyrus 
ir mergirias Vėl atskiri.

Daugiausia liežuvius smailino dėl merginų: 
“Dabar, girdi* turėsim tam tikros rūšies linksmus 
namus. Ir aišku, ir paprasta: nereikės, nuotaikai 
užėjus, daug klausinėti, klaidžioti ir tam tikru ne
patogumų patirti, kaip pirmiau, kai jos gyveno 
priskirtos prie šeimų.”

Mūsų šeMų susibūrimo istorija nėra tok’r.

eigoje gausu įvairių įvykių, išgyvenimų, ir gan 
rimtų pasaulinio masto problemų.

Jei p padėtumėm'pasakoti s nuo to momento, kai 
skausmu plyštančia širdimi aitėjom prie Vokieti
jos sienos, kaip ją perėjom, kaip Čia mus sugriebė 
vokiečių žandarai ir nuvarė į Arbeitsamt’ą, kaip 
paskum visokiais būdais stengėmės išsisukti, oi 
būtų apie ką kalbėti, čia visos mūsų tautos tra
gizmas, čia daugelio mūsų drama, čia ir hum-to 
dozė.

1 - N antienos. Chicas< W fd Jan 5. 1983



TeL: 562-2727 arba 562-2728

FLORA”

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

SPEClALYBl: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

DR. PAUL V. DARGXS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 

Medicinos direktorius
1938 S. Manheim Rdn Westchester, III. 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis

TEL. 233-8553
Service 855-4506, Page 06058

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

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608
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— 1983 m. rugsėjo mėn. Ro
moje įvyks pasaulio jėzuitų ge
neralinis susirinkimas, kuriame 
bus išrinktas naujas tėvas-gene- 
rolas. 26,000 jėzuitu tarpe buvo 
kilęs susirūpinimas, kai popie
žius delsė nustatyti naujų rinki
mų datų. Buvęs generolas tėvas 
Pedro Arrupe 1981 metais turė
jo širdies priepuolį, ir jo vieton 
popiežius laikinai paskyrė 83 m. 
tėvą P. Dezzą.

— Švedija paskelbė, kad ji 
kreipiasi į NATO ir Varšuvos 
pakto narius bei- 4 neutralias 
valstybes įvesti Europoj 200 my
lių zoną, kurioje nebūtų takti
nių branduolinių ginklų.

OPTOMETRIST AS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71st St. T«L 737-5149 

Tikrinu aki*. Pritaiko akinius 

ir “contact lenses",

— Nepaklusnusis prancūzų ar- 
l kivyskupas Lefebvre gruodžio 

10 dieną tarėsi su aukštu Vati- 
’ kano pareigūnu užbaigti kilu
sius nesutarimus. si

Or. JLMIAAS .shikiitįk 
' INKSTŲ. FUSLRS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

Vdsndo*: aairsd. 1—« popiež,

— Aukščiausiojo teismo pir
mininkas Warren E. Burger rei
kalauja daryti kalėjimų refor
mų., jei nenorima sulaukti kali
nių maišto.

Ofiso telefonas; 776-2833,

— Cape Verde įvyko pasita
rimai tarp Pietų Afrikos ir An
golos aukštų pareigūnų Namibi- 
jos karo baigimo reikalu.

KNOW YOUR HEART
Prostatos, inkstų ix ilapnmo 

takų chirurgų^ 
5025 ČENTKAL AVĖ. 

SU Petersburg, Fla. 33718 
TeL (813) 321-4206

.. - _________ _______________________ _(tCJŽUlLi, bst tuu metu Sauilių 
Sąjungoje jis nebuvo laukiamas. 
Nust.bęs nelauktu Pūtvio atėji*

i iuu, Kalmantas jo .paklausęs, ar 
I dar tik ruošęsis pakuausti, kodėl 
dabar sąjungos centran atėjęs. 
Pūtvis jam pasakęs: “Tavo tie- 

' sa. Yra Dievas, yra amžinybė, 
I yra siela”. Ir pasisukęs eiti vėl 
’ atgal pro duris. Kalmantui pa
klausus: “Kur eini?” Pūtvis at
sakęs: “O man dabar reikia 
bristi per didelę upę”. Ir po tų 
žodžių išėjęs.

šios patirties metu Pūtvis bu
vo jau miręs, bet pik. M. Kal
mantas to nežinojo. Sužinojęs 
apie mirtį ir patikrinęs laiką, 
sakė buvęs smarkiai sukrėstas ir 
nuskubėjęs bažnyčion.

Pik. Mykolas Kalmantas apie 
m tą patir t| mums su žmona ir 
kitiems Pūtvio giminėms papa
sakojo dar 1929 m. kovo mėnesį, 
l'ą įvykį jis ne kartą mūsų tarpe 
prisimindavo ir vėliau. Gi 19o2 
metų vasarą Čikagoje j’s vėl vis
ką iš naujo papasakojo mano sū
nui Vaidievučiui. Vaidievutis 
buvo taip sudomintas, kad 
mums su žmona apie tai rašė 
kelis laiškus ir daug kalbėjo su 
įvairiais teologijos ir filosofijos 
profesoriais.

Panašūs pasakojimai įvairiose 
biografinio pobūdžio knygose 
buvo ne kartą pavadinti nesvei
ka arba perdaug jautria fanta
zija,. haliucinacijomis, pigiu sen- 
sacingumu, prietarais. Bet ma
no amžiuje tokie pavadinimai 
nebebaugina. Tikiu į Dievą, am
žinąjį gyvenimą, prisikėlimą, 
šielos nemirtingumą. Aprašyto
sios patirtys man neatrodo nega
limos. Bet dėl to nėra prasmės 
polemizuoti. Kiek tuose įvykiuo
se yra subjektyvios - psichologi
nės ir kiek objektyvios-ontologi- 
nės bei antgamtinės realybės, 
mes visi anksčiau ar vėliau su
žinosime, aš, tur būt, anksčiau 
negu daug šios knygos skaityto
jų. O dabar, kaip Vlado Pūtvio 
biografas, be tolimesnių komen
taru čia tiktai perduodu, ką gir
dėjau, ir apie ką Pūtvio artimų
jų tarpe buvo ilgai kalbėta.

(Bus daugiau)

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitb 
FD. LE.
(312) 226-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

J

t

GAIDAS ■■ DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

soto grindiniu žygiavome, bet iš 
lietuviškos rikiuotės, atsižadėda
mi savo vardo, savo kalbos ir 
\risko, už ką mūsų protėviai taip 
narsiai liejo kraują-.(Vikto
rija Genytė-Šmaižienė, “Prie Di
džiojo Mokytojo kojų”r Pūtvio 
biografijai rašyti prisiminimai).

Ypatingą patirtį po Pūtvio 
mirties turėjo ir-Lietuvos Šaulių 
S-gos viršininkas pik. Mykolas 
Kalmantas. Kai įkuria prasme 
jo patirtis, buvo dar nepapras
tesnė. -. - , . ,

Kelias dienas: (ar ūk porą die
nų) prieš „Pūtvio-mirtį, pik. Kal- 
mantas it Pūtvis- ilgame asme
niškame . pokalbyje, diskutavo 

‘ Dievo buvimo, sielos ir amžiny
bės klausimus^ svarstydami ar-

V. PŪTVIO GYVENIMO BRUOŽAI
(Tęsinys)

Gatvės žibinto šviesa skverbė- 
pro užuolaidas ir mirguliavo

ant baltos sienos. Tik — įstrižai 
nuo mano lavos, kampe pasiro
dė, kaip gyvas, Vladas Pūtvis. 
Pilka uniforma, malonus šyp
santis veidas, meile spinduliuo
jančios akys. Akinių rėmeliai ir 
sidabrinės sagos blizgėj o _ga tvės 
žibinto šviesoje. Tačiau jis visas 
buvo, kaip dvasią, permatomas. 
Tėveliukas pamažu slinko į ma
ne to, ’pasiekęs mano !bv6s ko j u- 
galį, išnyko. Sulaikiau kvėpavi
mą. Ne iš baimės, tik iš džiaugs
mo. Jis atėjo pas mane! Atėjo 
pasakyti “sudiev” ir užtikrinti, 
kad mudu draugiai!...

— Aš niekada neužmiršiu Ta
vęs! — prašnabždėjau.

Ir tegul niekas nemėgina man 
sakyti, kad tai ligos pasėkos, 
haliucinacijai

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

/ 2b33 W. 71st Street
f 1410 So. 50th Avė., Cicero

TeleL 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS |
AIKŠTĖS automobiliams pastatyti Į

vo, sielos ir amžinybės buvimą 
ypatingai energingai gynė M.

i Kalmantas. , -
Kai pasveikusi, pirmą kartą } Pūtvio mirties, valandoje kovo 

5-tą dieną pik. Kalmantas kažką 
darė savo kabineįe - šaulių Są
jungoje. Jau- po 3-eios valandos; 
Pūtviūi mirus, atsidarė durys, 

-įėjęs Pūtvis. Tačiau jis nebuvęs 
permatomas, kaip Viktorijos Ge
nytės patirtyje. Pūtvis atrodęs draudos trūkumus.

i

VANCE FUNERAL HOME 
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 
TeL; 652-5245

CKLIŲ KOPLYČIŲ LAIDOJ IMO ŠERMENINI 
patarėjai ir laidojimo direktoriai:

susitikau su šauliu Aleksandru 
Mantautu, jis man pasakė:

— Tėvukas prieš mirdamas 
išvardino šešiolika (jei tikrai 
atsimenu) žmonių, kuriuos jis 
mylėjo. Gali didžiuotis — jų 
tarpe buvai ir tu.

O kaip šiar.iien, Tėveliuk, ką 
sakytum mąn šiandien, kada 
tiek daug lietuvių eina iš rikiuo
tės? Ne iš tokios, kaip kad Alek-

(I

JEAN VANCE ir GEORGE SORIN1

Aikstėf automobiliams pastatyti
i

SOPHIE BARČUS

— Demokratų ir respublikonų g 
atstovai svarsto socialinės ap- |

Aporauara* p«raraustym*» 
Ii įvairiu atstumu.

ANTANAS VILIMAS
TeL 376-1882 *rtx S7M9H

ii WT1S stotie*. 1110 AM t>ana* 

ŽS46 W. 71 si Street 

Chicago, DUneta 60629 
TeM. 778-5374

7159 So. MAPLEWOOD AV> 
CHICAGO. IL M*29

— Chicagos arkivyskupas Jo
seph B'ernardin patarė lenkams 
nedaryti nuolaidų karrams.

Vedeje — Aldone D«ukm
Teistu 778-1543

LaicUmti — Piku
ŽEMA KAINA

Priimam M&siez Charge 
ir VISA korteles.

R. AEKENAS, TeL 925-SQ6S

Read label and Follow 
directions.
€ Ex-Lax. Inc.. 1982

f
PERKRAUSTYMAI

Udiėnfo 8.30 vai. vakaro. 
Visos laidos ii WCEV stotie*, 

banga 1450 AM.

<ADU0 8EIA4OS VALANDOS 

šeštadieniais ir sekmalieniais 

nuo 8:30 iki 9:30 vaL ryta 
Stotie* W0PA - 1490 AM 

transliuojamos iš mūs^i studijos 
Marquette Parka

^HEIPMOUR HEART. FUND 

HEART

®, “Lietuvos Aidai”
KAZĮ BRAZD1IONYTI 

Pi-oflr«mo« r«d*{*

Writ* between rooms

PETRAS’ BIELIŪNAS
TeL: LAfayetU 1-3*71

1*111111111 iiiiiiiiif min mi

iiin u n i n n

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS

TURIMI 
KOPLYČIAI 

VISOSE MIESTO 

DALYSI.

. Y*. . Y".-■.■- ,■7 : ■

AMBULAN8O
PATARNAVIMAI

7 x,.17 *... v ~

.nr tmmibi __ _ ___ ~ -For constipation relief tomorrow 
reach forEX-LAXtonight

Ex-Lax helps restore your system s own natural 
rhythm overnight. Gently. Dependably. Try it tonight. 
You'll like the relief in the morning. 
Chocolated or pills, Ex-Lax is 
“The Overnight Wonder? r>

SOME CHICAGO MOTOR CUJB ~nP3 OH

IKPRSSSHfAy DH/t 44
THAT ARE ALLOWING SAFS
following distances.

Sylvia K. Louh, a member of the National Home Fashions 
XrsyuA if floor Fashion Specialist, GAP Corporation.

The ’Great Room’ Latest Trend In Interiors 1

m 
the home be<an to disappear 
in the early 1950’s when the 
•o-caDed 44 open floor plan’* 
In interiors enjoyed great 
popularity. An icceteration 
of home buihftng wm caused 
by returning reteranTof World 
WWIL

The desire for something 
different from the two-story 
homes many serricetnen bad 
left when they went off to 
war turned the new “ranch
style” house* btto a trend. 
Climbing stairs became passe 
as all-one-level Ihįpg was 
embraced by ftedr families 
copiag with tbopust was baby 
boom. '# ;

Kow as we enter the 
energy-conscious 19bO’s, the 
open floor plan reappears, 
looking fresh and new. How- 
trer, this tM.w ‘ it bears a 
different name. It is called 
*the great room” whicn in- 
forporatea living, dining and

food preparation actmtlef in
to one huge space.

The spacious “great room* 
thown here features aua eclec* 
tre group of contemporary 
furnishings. The open-plan 
concept is further enhanced 
by joining the kitchen visually 
with the living and dining 
areas through the use of the 
same elegant (rick-pal tern 
floor covering. It is GAF't 
handsome sheet vinyl In the 
“Newburgh Brick” pattern i© 
White. "

This GAFSTAR Softred 
floor has an easy-care no-wax 
Milface. The deeply textured 
pattern has the look of 
real brick, yft retains iU 
nn'urat shine with little main> 
tcaance. The (<u>;-Cor foam 
interlayer provides comfort, 
warmth and noise reduction. 
Available in 9’ and 12' widths 
at your nearest home improve
ment center ox building upplj 
dealer

UetiviĘ

Oirekiorių

(LACKAWICJ)

WJE81 STHEKT KEpubfic MID
‘1928 SOUTHWEST HIGHWA1, Hilu, HL I74 44J

T«L: Olympic 1-1H3



AR BŪTŲ ĮDOMU LOTERIJOJE 
LAIMĖTI “VERGA”?

staliaus darbą dirbt*, šunis ve 
džioti, virti (sakosi esąs viduti 
niškas virėjas), sniegą kasti, kie- • 
mą valyti, automobilius plauti, 
vienu žodžiu, viską, kas reika-

Prieš Kalėdų šventes Chicago 
Tribune kolumnis'as Bob Gre.n 
parašė straipsnį apie 21 metų 
University of Illinois Chicago 
Circle campus studentą Walter} 
Slankų. Pavardė aiškiai nusuko Į linga. Kas domisi atletika, Wal- 
lo jaunuolio kilmę.

Walteris su šeima gyvena 
Blue Island miestelyje. Ten bai
gęs aukštesniąją mokyklą, pra
dėjo studijuoti vietinėje kcl gi
joje. Kaip daugelis jaunuolių, 
panoro greičiau užsidirbti pini
gų. Metęs mokyklą nuėjo dirbti 
prie statybos. Dirbo šešias diė- 

■nas savaitėje ir liek vhšvalan- 
džių, kiek galėjo gauti. Uždirbo 
gerai. Po trijų metų apsigalvojo, 
kad ateitis nebus perdaug šviesi 

■ir grįžo į mokyklą, pasiryžęs 
studijuoti teisę.
’ Pritrūkęs pinigų, jaunuolis 
■sugalvojo tokį dalyką: atsispaus- 
(Lno 500 loterijos bilietų su už
rašu “W. Slankus Tuition Fund” 
ir. sužinojęs, kad tai legalu, pra
dėjo bilietus pardavinėti po 10 
doL, vaikščiodamas iš namo į 
namą. Tokiu būdu Walteris ti
kisi surinkti 5.000 dol. teisės 
•studijoms.

Laimingas bilietas yra tik vie
nas. Laimėtojas turės visus me
lus vieną dieną savaitėje darbi
ninką, patį Walterj, kuris sutin
ka dirbti tokius .darbus: dažyti,

ietis gali tr.niruoti sunkumus 
kilnoti, taip pat gali duoti ka
rato pamokas.

Bilietų traukimas įvyks kovt 
15 d . “The Cattle Company” j 
restorane, Chicago Ridge.

Ko’umnistui Walteris prisi
pažino esąs nedrąsus. Paspaudęs 
durų skambutį linki sau, kad 
niekas nebūtų namuose. Taipgi 
prisipažino turįs abejonių, ar tai 
nėra Ir.m tikra prasme savęs 
parsidavimas kaip vergo. Tačiau 
7ČI raminasi, kad tai yra darbas 
už atlyginimą, kaip ir kiekvie
nas darbas.

Malonu girdėti, kad jaunuolis 
nevengia sunkaus ir juodo dar
bo. Visi skundžiasi, kad nedar
bas. bet darbininko padėti prie 
namų negali gauti nė už pini
gus. Ypatingai jauno.

Walteri, atvažiuok į Marquette 
parką parduosi daugiau, ne
gu 15 bilietų ! Tokį “vergą” dau
gelis norėtų turėti, o labiausiai 
geri žmonės norėtų padėti moks
lo siekiančiam jaunuoliui.

plėšti Atlanto Kfmartą. Artėjo ( 
pavakarys, uždarymo sklanda, i 

i Keturi ( :lahomos gellonodžiai j 
į apžiūrėjo Ktmarlą. Jie jau anks
• č:au kiiis kartus ten yra buvę.
■ Jiems buvo aišku, kad geriausia
• įsiveržti pro užpakalines duris.
Ten ir sunkvežimiui lengviausia 
privažiuot*. i

Du darbiniais drabužiais apsi
rėdę geltcncdžiai iš krautuvės

NIEKAS NEMUŠA LIETUVIO, 
NEPAJUSDAMAS JO SMŪGIO

ATLANTA, Ga. — Atlantoje 
yra K-Mart. Yra keli kėmartai. 
bet turime galvoje patį didžiau
sią.

. Kėmartai pradeda plisti, kol 
yra gera vadovybė ir samdo 
žmones, kurie .patys nevagia ir 
kitiems neleidžia vogti. Kada 
vadovybė pradeda žiūrėti pro 
pirštus, tai bankrutuoja. Prade-

da nešti mažomis skardinėmis, 
o baigia dėžėmis. Išneša piršte
lius, o baigia televizijomis.

Vagiliai, matyt, apskaičiavo, 
kad geriausia vogti prieš šven
tes, kai prisigrūda krautuvės ir 
nėra laiko visas duris prižiūrėti. 
Prieš šias Kalėdas, antradienio 
Makarą prieš Kūčias, organizuo
ta. kelių vyrų gauja nutarė api-

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yri ienliusii, dldžš&usle ir turtingiausia lietcylu ar-

<anix>clja, UetuvUnu ištikimai tarnaujanti jau per 92 metut.

SLA — atlieka kultūrlnlua darbui, gelb5ti tr kitiem, kuria 
daibui dirba.

SLA — ižmokėlo daugiai •kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleri* 
apdraudę savo nariamx.

KA — apdraudžia pigiausiontfs kainomis, sla neieško "pelno, na
rūnu patarnauja tik savišalpos pajerindu-

Kiekrtenas lietuvis ir lietuvio draugu yall 
Susivienijime apsidrausti iki $10.000,

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, nekiančiaM 
tukžtoio mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.

ILA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdraudė: ui 
11,000 apdraudė* sumą temoka tik 53.00 metams.

8LA — kuopų vyra visose lietuvių kolonijose. Kreipkitės
1 savo apylinkės SLA kuopn veikėjus jie Jums 
mielai pagelbės 1 SLA įsirašyti.

Galite kreiptis ir tiesiai l SLA Centre

LITHUANIAN ALLIANCE CP AMERICA

let (111) W SHI t

į bijo aparatus, garsiakrėbius, dė- 
' že, gerų pki .šiei ų. Vienas Liu- 
' ke saugos o kai viskas bus iš
nešta kieman, tai privažiuos 
sunkvežimis, į jį viską sumes, 
visi Irys sušoks ir išvažiuos. Iš
važiuos į Atlantos priemiestį, 
sunkvežimiui pakeis numerius, 
išsivaikščios ir lauks, kol viskas 
aprims, o tiktai tada pradės da
lytis prieškalėdinį .grobį.

Visa nelaimė, kad šitas Atlan
tos Kėmartas jau turėjo Elektro
ninį aliarmą. Vienas sargas, pa
stebėjęs, kad nepažįstami vyrai: 
neša televizijas pro duris, nuta
rė pažiūrėti, kas čia ką neša. 
Visus Kėmarto tarnautojus jis 
pažino. Jam buvo aišku, kad gė
rybes neša svetimi žmonės. Jis 
žengė kelis žingsnius prie vartų. 
Jam rūpėjo pamatyti, ar yra 
koks automobilis gėrybėms iš
vežti. Grįždamas, jis vieno pa
klausė:

— Ar turite sąskaitą?
— Kokią sąskaitą, — nepraus-{

taodis paklausė jo. 1 .
— Už šias prekes. — atsakėt kirto ilga pliauska (two by-four) 

sargas. Jam jau.buvo aišku, kadi 
-Ma vagilių darbas. Jis nieko ne-Į 
laukęs tuojau paspaudė elektro-l 
ninį aliarmą. Jis naujas tuo, kad 
lauke nieko nesigirdėjo, bet vi
duje, prie -durų, jau buvo gerai 
girdima. Pirkėjai galėjo nieko
nežinoti, bet tarnautojai’ žinojo,i Grigui kelis kartus anksčiau 
kad reikia dairytis vagilių. ' į buvo sakyta, kad niekas nemuša

Krautuvėj buvo ir Grigorijus, j lietuvio, nepajusdamas jo smū- 
22 metų gražiai nuaugęs sporti-|:S’°- Viena ranka pakėlė už čiup- 
ninkas. Jis gimė ir augo India-į ros nudribusį ir dar vieną smūgį 
noj. Ten jis mokyklas lankė. Jis paleido į pasmakrį.
mėgo sportuoti. Jam patiko fut-V žen8ė kelis žingsnius virstan- 
bolas ir beisbolas. Jis mokėsi,L-’o saugo gelbėti. Niėkąs lietu- 
bet ir sportavo. Jis žinojo, kad vjui nekerta, nepajutęs jo smū- 
geras sportininkas privalo turėti Žaibo greitumu jis rėžė į 

gerus nervus, ’ ausį sargą parnfušusiam vagi-gerus raumenis 
geras akis ir sugebėti sku
biai spręsti. Jis matė, kad aliar
mą spustelėjęs sargas traukiasi

I

atbulas, o’geltonodis rengiasi 
jam kirsti.

Nespėjo jis žengti žingsnio 
sargui padėti, nepažįstamasis ir 

i veik nepastebėtas žmogus jam 
1 21^__ K,,

į galvą. Kibirštys pasipylė, bet 
jis momentaliai atsisuko,- čiupo 
mušeiką ir paleido savo kumšti. 
Pliauska krito po kojomis ir mu
šeika sudribo. Jam dingtelėjo 
mintis, kad jis gali nusiduoti ap
svaigusiu, atsikelti ir pabėgti.

KURIAM GALUI MOKĖTI į 
DAUGIAU?

PIRKDAMI NAUJUS AR VARTOTUS Į |
AUTOMOBUJUSŽ-SUTAUPYSITE | t

NUO $300 IKI $1,000 . j

liui. Nespėjo pirmasis išsitiesti, 
panašų smūgį gavo ir antrasis, 
nespėjęs susiorientuoti kas čia 
•atsitiko.

(Bus daugiau)
Kazys Sinkevičius

Chrysler New Yorker

BALZEKAS MOTOR SALES
CHRYSLER • IMPERIAL 
PLYMOUTH • K CARS 

“U WILL LIKE US”

1

4030 Archer-VI 7-1515
SWVVWVMWMVWWimi

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:

Chicago, EL 60608

Jam* — Pardavimui 
KKAL EST ATI FOR SALI

,į .. Namai, lama — Pardavl»» 
RIAL ĮSTATE FOR SALS

PASKOTns PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
FR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠSIMOKUIMAIS.

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
9 NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI

• NOTARIATAS ♦ VERTIMAL

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

KAM MOKĖTI NUOMĄ?

GERIAU SKOLĄ.

1

— East Chicagos lietuvių me
džiotojų ir meškeriotoju klubo 
valdyba praneša, kad visuotinis 
klubo narių susirinkimas įvyks 
š.m. sausio mėn. 8 d. 6 vai. pj). 
šv. Pranciškaus bažnyčios salėj. 
Visi klubo nariai kviečiami su
sirinkime dalyvauti. - V-ba

— Chicagos Lietuvių Spaudos 
klubo-susirinkimas įvyks 1983m. Į 
sausio 7 d. 7 vai. vakaro Lietuvio 
sodyboje, esančioje 6515 S. Gali-' 
fornia Avė. Nariai prašomi gau
siai dalyvauti ir kelti pastebėtas 
negeroves. Bus diskusijos iškel
tais klausimais ir kiti įvairūs 
svarstymai. Valdyba •

I

— Britų Taryba Pabėgėlių Rei
kalams turėjo daug sunkumų 
surasti vietą apgyvendinti 101 
asmenų vietnamiečių Les šeimai, 
kuri nenori išsiskirti. Dabar to
kia vieta surasta Yorkshire.

JAU ATSPAUSDINTA
J. KLAUSEIKIO KNYGA

BRONIO RAILOS 
NUSIBASTYMAI

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

KNYGĄ IŠLEIDO CHICAGOS LIETUVIŲ 
LITERATŪROS DRAUGIJA.

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

Mr. K. Januta,

2818 Avenal St, Los Angeles, CA 90039

I

I
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S
DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 

Naujienose galima gauti nepaprastai {domina gydy
tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo stsiminimua.

Dr. A. Gumcu — MINTYS IB DARBAI, 259 psl, liečia 1905 
metų Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas Ir 

susirūpinimą ___________ _

Dr. A. J. Gossen — DANTYS, jų priežiūra, aveikata Ir 
grožis. Kietais viršeliais' ___

Minkštais viršeliais, tik
Dr. A. J. Gutsen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 

ŽMONES. Kelionės po Europą {spūdžiai. Tik___

$8.00

83.00

F2.00
Gafimą taip pat nžaakyti paštu, atsiantua Jek| arba 

money orderi, P^e nurodytos kainos pri
dedant SI persiuntimo išlaidoms.

■'4B
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Du miegami ir du .kambariai skiepe. 
Centrinis šildymas atskirai kiekvie
nam butui. 2 auto garažas. Aluminum 
langai, švarus. $67,000. 62-tros ir 
California.
5 ir 4 medinis Brighton Parke, arti 
mokyklų. Mažas Įmokėjimas. Savinin
ko paskola.

ŠIMAITIS REALTY
INSURANCE — INCOME TAX

2951 W. 63rd St.
Tel.: 436-7878

REPAIRS — IN GENERAL 
įvairūs Taisymai

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
Herman Dečkys 

Tel. 585-6624

MISCELLANEOUS 
įvairūs dalykai

ASTROLOGIJA IR KORTŲ
SKAITYMAS — Astrological-

Tarot Card Readings
S10

ELEONORA JAKŠTAS
4104 S. Archer A v?.

Tel. 523-3685 (Pr.)

“LIUCIJA”
Miko šileikio apsakymų knyga 

“Liucija” jau atspausdinta.

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

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

Ave.. Chicago. EL 60629.

TESTAMENTAI
Tuo reikalu jums gali daug 

<adėti teisininko Prano ŠULO 
išruoštą, — teisėjo Alphonse 
VELLS peržiūrėta, “Sūduvos” 
Šleista knyga su ’.egališkomh 
ormomis.

Knyga su formomis gauna- 
na Naujienų administracijoje.

— Prezidentas Reaganas pa
reiškė. kad šį kartą Sovietų val
džios atstovai tikrai nori susi-1 
tarti dėl atominiu ginklu kon-

* - Į

(

TZzif 0 — Naujl«no«, Chicago, 8, ID

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto loMlatą. 
Dirbu Ir užmiesčiuose, greit, 
. garantuot*! Ir sąžiningai'

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4514 S. Talman Ayo.

Tai. 927-3559

-a-a
DĖMESIO 

62-M METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensinin

kams. Kreiptis: 
" A. LA U RAITU 

4645 So. ASHLAND AVI.
.. TeL 523-8775

k I

Dengjanje- ir taisome visu rū- 
shj stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

; ARVYDAS KIELA
r . 6557,.S. Talman Avenue

Qhicago, IL 60629
434-9655 or 737-1717

* 
s

Laikrodžiai tr bnufcnyMa
Pardavimu Ir Taisymu

WMf <9th StTMl 
TaL Republic 7-1941 |

Siuntiniai į Lietuvį

P. NEDAS, 4059 Archer Avenue, 

Chicago, 111. 60632. Tel. YA 7-5980

M. ŠIMKUS
i Notary Public

INCOME TAX SERVICE

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

šymai ir kitokie blankai.

HOMEOWNERS POLICY

22MM W. 95Hi *1

40642, . <24**454
Farm F<e ana Casualty Co

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

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

TeL 776-5162
2649 West 63rd Street

Chicago, HL 60629

ADVOKATU DRAUGIJA
V. BYLAITIS

ir V. BRIZGYS
Darbo valandos: 

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

6606 S. Kedzie Ava. 
Chicago, UI. 60629

Tel: 778-8000

PATS SKAITYK IR DAR KI
TUS PARAGINK SKAITYTI

January 5, 1983


