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PATARIA RUOŠTIS
PUOLIMO POLITIKAI

Kratai jam atkirto, kad be ją 
krikščionys demokratai būtą

— Labai plačiai komentuoja
mas sekretoriaus Weinbergerio 
pareiškimas apie Sirijos karių 
globą Irano šijitams Libane.

— Irako kariuomenės vado
vybė praneša, kad jos lakūnai 
nuskandino dar penkis Irano 
laivus.

žiavo '44Brit^ŲRttidrucmenės pranešė JAV'atstovui A. Nitzei; 
valstybių atstovai.
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Irakiečiai viena bomba nu
skandino 12,500 tonu Irano ka
ro laivą “Antigoni”. Tai didelis 
smūgis Iran u i.

— Trečiadienį aukso uncija 
i kainavo -*375.

MARINŲ ŠTABĄ BEIRUTE
NUŽUDYMAS 239 AMERIKOS MARINŲ BUVO 

PADARYTAS SU SIRIJOS VALDŽIOS PRITARIMU

ŽENEVĄ,-/Šveicarija. — Soį 
^MŠąjurigoš komisijos pirmf-

Dr. A. Bačkis su žmona pasiuntinybėje priėmė 
atvykusius Lietuvos pareigūnus.

- - Svarbiausi Irako aviacijos 
smūgiai buvo kertami Irano 
Chang pajūrio saloje.

— New Delbi mieste britai 
svarstys-JAV intervenciją Gre
nadoj turką planus Kipro'

. fe I

VAKARŲ VOKIETIJOS . SEIMAS, 286 BALSAIS PRIEŠ 226, 
ANTRADIENI LEIDO ATVEŽTI JAV ATOMINES RAKETAS

Caspar Weinberger <

Irano ambasada padėjo 
teroristams

Į 
į

iraniečių planus ir juos globojo.
Sirijos kariuomenės vadovy

bės ir iraniečių bendradarbiavi
mas yra patvirtintas visos eilės

kratus, jis juos pavadino Mask-’ 
vos šalininkais. Tai labai piktas 
pąlygiuimąs. Kelt. socialdemo-
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sPADĖKOS DIENOS
DŽIAUGSMAS

A SIMUTIS IR S. LOZORAITIS BUVO 
LIETUVOS PASIUNTINYBĖJE

Š.m. lapkričio 18 d. Lietuvos sikalbėjimus Baltuose Rūmuose 
Pasiuntinybėj Washingtone įvy- ir Valstybės departamente.

Tos pačios dienos vakare 
p.p. O.S. Bačkiai kartu su p. S.' 

liie dalyvavo Lietuvos atstovas Lozoraičiu, Jr., ir p. A. Simučių 
“ * " " ' ’ ’ ‘ ‘ ‘ dalyvavo Latvijos atstovo ir po^

nios Dinbergs priėmime Latvi
jos nepriklausomybės šventės 
proga.

Ponas S. Lozoraitis, Jr., lap
kričio 17 d. išvyko Chicagon, pa
buvęs Pasiuntinybėje nuo lap
kričio 13 dienos.į- Jis dar grįš į 
Vašingtoną š.m. lapkričio pa
baigoje.

ko Lietuvos Diplomatinės Tar
nybos narių pasitarimas, kuria-

p. S. A. Bačkis, Lietuvos atsto
vas prie šv. Sosto p. S. Lozorai
tis, Jr., ir Lietuvos generalinis 
konsulas New Yorke p. A. Si
mutis. Pasitarimo metu jie pa-. 
sikeitė informacijomis ir nuo
monėmis apie tarptautinę pa
dėtį ir kai kuriuos svarbesnius 
klausimus, kurie tiesiogiai lie
čia jų veiklą Lietuvos nepriklau
somybės bylos labui.

Svarstant' rūpimus Lietuvos 
bylai klausimus buvo pažymė
ta, kad pagal Lietuvos Diplo
matijos šefo raštą yra išspręs
tas reikalas padidinti Lietuvos 
Pasiuntinybės Washing tone 
personalą ir tuo klausimu yra 
padaryti žygiai. Apie tolimesnę 
to reikalo eigą visuomenė bus 
painformuota, kai visi formalu
mai gus atlikti.

Šiąja. proga susirinkę pasita- 
rimaST^araytfeji Lietuvos pa
reigūnai tarėsi dėl Vakarų Eu
ropoje dar į esančių archyvų li
kimo ir numatė žygius tai ver
tingai medžiagai" reikiamai iš
laikyti ą^ęi^ję.' į. " .'t-

Lietuvos ąįtsloyąs pi^ę'SV- Sos
to, p. S. Lozoraitis, jr.’paihfor- 
mavo savo kolegas ajuė šv. Ka
zimiero 50(1 metų jnirtįes su
kakties minėjimo- Romoje. pro-. 
jektus ir apie'-kai kurias kitas 
specifines -.Europos politines 
problemas, i " >" '

Pasitarimp įlietu Pasiuntiny- 
bėn netikėtai atvyko JAV Liet. 
B-nės Visuomeninių' Reikalų ta
rybos pirmininkas p. J. Urbo
nas ir vicepirmininkė p. Aušra 
Zerr. Jie painformavo posė
džiaujančius apie jų turėtus pa-

L. P. žinios

— Kinijos Guangdong provin
cija apima visą pakraštį prieš 
Taivaną. :

— Senatorius Edward Kenne
dy Senate pasakė kalbą apie sa
vo brolį prez. John F. Kennedy.

THE LITHUANIAN D
Chicago, Ill. — Penktadienis, Friday, November 25,

— Edward Vrdolyak rėmė se-,
ną demokratą Walter Mondale. KVIECINSKIS NUTRAUKĖ ATOMINIŲ

kad Sovietų komisija atominių 
^raketų kontrolei išvažiuoja na-

— -Suktus Bankininkas Rob- nio. Ji turės gauti naujas inst- 
ert V.esco. nupirko', mašinų už rukcijas tolimesniems pasitari- 
$610,000, planuodamas prašinu- mams.
geliuoti į Kubą, bet. 30 tonų ma
šinų siuntinys buvo sustabdytas 
ir užvesta byla.

The First and Grea^st 
Lithuanian Daily in America
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Over One Million Lithuanian 

In The United Stata

WASHINGTON, D.C. — Ira
no kariai šių, metų spalio 23 d. 
įvažiavo į JAV štabą Beirute, jį 

i išsprogdino ir nužudė 239 Ame- 
i rikos marinus. Sirijos vyriau- 
Į sybė žinojo, kad Libane e.santie- 
| ji iraniečiai ruošiasi išsprog- 
i dinti Amerikos marinu centra. I . -
j Sirijos vyriausybė globojo šiuos 
i iraniečius.

JAV vyriausybė pirmą kartą 
oficialiai paskelbė, kas yra kal
tas dėl Beiruto aerodrome įvy- 

1 kusio marinų štabo sprogimo, 
j Sekretorius Weinberger aiškiai 
Į nurodė, jog pats sprogdinimas 
j buvo iraniečių įvykdytas, bet 
i Sirijos vyriausybė žinojo apie

• • w ’ - - - —

Ta pačia proga sekretorius C. 
Weinbergeris paneigė gandus, 
kad JAV rengiasi bombarduoti 
Nikaraguą. Jis niekad negirdė
jęs, kad prezidentas būtų kal
bėjęs apie kerštą. Dabartiniu 
metu Hondūro teritorijoje yra 
5,500 JAV kareivių.

WASHINGTON, D.C. — Mc- 
George Bundy, buvęs Saugumo 
tarybos narys, pataria vyriausy
bei keisti dabartinę atominę po
litiką. Iki šio meto JAV galvojo 
tiktai apie gynimosi politiką. 
Visa Amerikos atominė politi
ka yra surišta su gynyba. Ame
rika nesirengė nieko pulti, tai 
apie naują atominę politiką nie
ko negalvojo.

McGeorge Bundy yra įsitiki
nęs, kad šią politiką reikia keis
ti" iš pagrindų. Jis pataria ją 
keisti-paskubomis, be jpkių.jati- . 
dėliojimų. Jeigu rusai jau nu
traukė pokalbius Ženevoj, tai 
jie gali pradėti puolimą. Reikia 
pasiruošti, jei norime, kad ne
pultų. Jei nepasiruošime grei
tam atkirčiui, tai jie gali smar
kiai pakenkti.

Jeigu rusai žinos, kad jiems 
galėsime tuojau kirsti atgal, tai 
rusai vis dėlto neturės drąsos 
pulti.

atsidūrę laibai nelemtoje pade-Į 
tyje. Kai Teikėjo vesti kovąj- 
prieš komunistus, tai socialde-j 
mok ra tai Berlyne ir kitose. Vo-’ 
kietijos mieštuose buvo kovoto1-! 
jų priešakyje. Jie stojo už dė-Į 
mokratinę santvarką ir leido t 
krikščionims demokratams iš-1 
plaukti į paviršių. . ‘ l

Ministeris Gėįsler dar toliau 
nuėjo. Jis pastebėjo, kad- Vokie
tijos pacifistai- nesirodė prie" 
Auschwitz stovyklos. Jeigu bū- Į 
tų kovoję, tai prie stovyklos ne-1 
būtų priėję. Už šį palyginimą; 
net ir Brandt jam gana aštriai' 
atkirto. Debatai buvo gana gyvi j 
ir pasibaigė kanclerio H. Kohl ri pagrindo manyti, kad Irano 
laimėjimu. I ambasada padeda Libane esan

tiems šijitams orientuotis, kokiu 
būdu atlikti teroristinius įparei
gojimus. Irano ambasada buvo

jie grįžo j savo suolus ir ramiai 
užsilaikė. Kancleris priminė So
vietų vyriausybei, kad ji netu
rinti teisės diktuoti kitoms vy- 
riausybgms, ką jos turi daryti.

Vokietijos seimas, apsvarstęs 
šitą klausimą, 286 balsais prieš 
226 priėmė kanclerio pasiūlytą 
rezoliuciją leisti atvežti sutar
tas Peršingo 2 ir pažemiu skren- 
daničas atomines raketas.

. — Guangdong provincijos Ki
nijos komunistų vadas labai ašt
riai kritikavo tuos, kurie pasi
šovė kritikuoti Vakarus. Jis pa
taria neužmiršti, kad šiais me
tais užsieniečiai atvežė vien į 
šią provinciją 90 milijonų do
lerių.

,' JAV vyriausybei paskelbus, 
kad trečiadienį Amerikos trans- 

! porto lėktuvai atveš į Vakarų
- Padėkos Diena Naujienos' Vokietija kelias vidutinės galios 

nedirbs, administracija bus už- Per-',lnS° atomines ta e s. 
j . • . ." . . -j, . Sovietu delegatai nutarė nudaryta ir ketvirtadienio nume- , ; . ° .
rio 'nebus ‘ trau^tl pasitarimus iki negaus

| naujų instrukcijų.
j Sovietų delegaciją smarkiai 
paveikė Vakarų Vokietijos par
lamento nutarimas priimti JAV 

! atomines raketas. Kanclerio j 
i Helmut Kohl vadovaujama koa
licija pravedė rezoliuciją, prieš 
kurią Sovietų agentų paveikti 
“taikos” šalininkai ruošė protes
to demonstracijas. Rusai supra
to, kad jiems nepavyks kontro- 

. liuoti V. Vokietijos.

Kancleris Kohl turi 
daugumą

BONA, Vokietija. — Vakarų 
Vokietijos kancleris Kohl pasa
kė labai griežtą kalbą dėl vidu- 

jtinės galios raketų, kurias turi 
gauti iš Amerikos. Kanclerį per
traukė keli Žaliosios partijos 
atstovai, norėjusieji sutrukdyti 
kanclerio kalbą. Jis palaukė, kol
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Nutrūkus pasitarimams Žene
voj, Amerikos raketos privalo 
būti atvežtos ir įrengtos, kad 
jos galėtų pasiekti Maskvą, jei
gu rusai bandytų prievartauti 
ir versti Vakarų Europą daryti 
naujas nuolaidas Sovietų ka
riuomenės vadovybei.

Socialdemokratų pasiū
lymas atmestas

Vsk. Vokietijos socialdemo
kratai ant greitųjų sumetė nau
ją rezoliuciją, nukreiptą prieš 
vyriausybės koalicijos nutari
mą. Prieš socialdemokratų pa
siūlymą pasisakė 294 atstovai, 
o už ją — tiktai 109 atstovai.

Buvęs kancleris H. Schmidt 
iki šio meto parlamento posė
džiuose nedalyvavo, bet šį kartą 
atvyko ir balsavo. Jis balsavo 
už socialdemokratų pasiūlytą 
rezoliuciją.

Atomine.s raketas atveš j 
Schwaebisch Gmuend srityje 
esančias Amerikos kareivines, 
šios kareivinės yra netoli Stutt- 
garto.

Valdžios atstovė Ulrike Fre- Į 
meny pranešė, kad atvežtos ra
ketos nebus įrengtos be lapkri- Į 
čio mėn. pabaigos.

Krikščionis demokratas 
sukėlė ginčą

Diskusijų metų gana daug be
reikalingų ginčų sukėlė krikš
čionių demokratų ministeris 
Haner Geisler. Kancleris Kohl 
jį yra įpareigojęs tvarkyti Vak. 
Vokietijos jaunimo reikalus.

Bekritikuodamas socialdemo-

naudojamaMą dieną, kai buvo 
išsprogdintas marinų štabas.

Visa eilė pareigūnų yra įsiti- i 
kinusi, kad iraniečiai išsprogdi
no marinų štabą. Yra žinoma, 
kad iraniečiai sprogdintojai į 
bendradarbiavę su sirijiečiais.

KALENDORCLIS
Lapkričio 25: Kotryna, Vis

mantas, Pardis, Uola, Rumbau- 
dis, Bykantas, Bykelė.

Saulė teka 6:51, leidžiasi 4:23.

Oris vėjuotas, lis, šals.

■

Vidurio Vakaruose jau iškrito pakankamai sniego, ksd Minnesotos 
apylinkėse jaunimas galėtų pradėti sportuoti pačiūžomis.
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ŽUVIS Iš SIDABRO SIETUVIŲriai sutinkami Tauragne, Du-' šioje, Baluoše, Juoduosiuose ir Baltuosiuose Lakajuose.Seliava — žuvis princesė, grakšti, daili. Po 3-4 metų, būdama 19-21 cm ilgio, sveria tik iki 100 gramų. Seliavos neršyk*I los — gražus žvirgždėtas dugnas 1,5-3 m gilyje. Ikrelius Kokie jomarkai Tauragno “silkė” paberia orams

'Tikriausiai girdėjote apie patį giliausią Lietuvoje (vakariniame gale surastą 60,5 m gylio duobėj) Tauragno ežerą, prie jo prigulusius senovinius Sidabrinės, Varniškių, Taurapilio, Stu- čių kaimus, akmenį Moką, “perplaukusį” į kitą krantą.Ar žinote, kuo įžymios minimos vietos?šio amžiaus pradžioje vykdavo atšalus: lapkričio-gruodžio mė- Saldutiškyje, Labanore, pačiuo- nesį, kai vandens temperatūra se Tauragnuose!. . Atvažiuoda- nukrinta iki 5 laipsnių.vo bitininkai iš Vaišnoriškių su ...Geltonais pinigėliais nusni- liepinukėnūs šaltekšnių, viržių, go šalnų pakąsti medžiai už girių žolynų medaus. Minčingi- Tauragpdlio. Lekia į šiltuosius rėš, Labanoro diedukai jkabin- Minčiagirės akivarus vakarais davo skambančias virtines džio- j nakvynėn raibosios kryklės. vintų baravykų. Nuo Kemešio^ Nardo seliava po juodąjį Tau- pusės žiemą atšliuoždavo rogės su kalakutais. N’e grūdais lesintais, o susmulkintais vingiorykščių lapais. Nuo jų kalakutiena pasidarydavo minkšta, švelnaus skonio.Bet labiausiai Labanore, Saldutiškyje, pačiuose Tauragnuose laukdavo žvejų nuo Stučių, Vyžių, šeimaties. Bajorų. Tie atsargiai, kaip švfentenybę, įskeldavo savo prekes — statinaites, kvepiančias sūdyta žuvimi. Prasidėdavo prekyba Tauragno “silkėmis” — baltai sidabrinė- mis: seliavomis. Atveždavo jų “šviežių” —. virpančių rausvos pušies balanos pintinėse, išlenkusių pilkai žalsvas nugaras. O

vo bitininkai iš Vaišnoriškių Su

ragną. Laukia: šviesesni bus Cirygo Ratų žibintai, ryškesnė šiaurinė. Tuomet ir nusidrieks j vėsusis seliavų kelias į nerštoj vandenis.
dvasia ir joks svetimas, nė len- { kiškas, raugas juose neprigijo: I darbštūs, statūs, mažai kalbūs, | prietaringi, jie uoliai laikosi save ii be miško ii balų nenorim..Nuo Kavarsko aukštumu pamatė senas bajoras savo žemėse gaisrus ir suprato priežastį, betPASAKOJIMAI APIE...(Atkelta iš antro puslapio)_Tenai, riteri, mano žmonės, nebuvo kas daryti: reikė,o sku- prieš išjodami karan, dievaičiui ’ bėti kunigaikščiui pagalbon. Gi-Kovui auką pakūrė, — šaltai paaiškino jam senas bajoras Nykštį s.:Nors bajoras ir buvo pasikrikštijęs su visu savo dvaru, bet labiau dar pasitikėjo senais dievais, negu naujais, ir prieš mūšį ar medžioklėje melsdavos tik jiems.— Bajorė, aš vežuos su savi-, mes • tuojau apkrikštysime tavo žmonos, — pasisiūlė jam magistras.— Riteri, atidėk tai, kai gi’į-

karkas įsigudrindavo seliavas ir , pirtelėje pakabinti. Kokios jos būdavos skanios, dūmeliu dvel- -. . , ., , . ’ , , . , i mi keletą kunigų, jei non,krameos, auksine odele lyg da-l ankri>štvgi^e tavo ž bąrtįnęs strimelėj spindinčios! jSūdytos ar šviežios seliavos, prie" kitiy tauragniškių valgių šventiniame stale apsčiai rasdavosi ir pokario metais. Kas norėjo, tas; iš ežero sietuvių samstė ,kol išėjo įstahrnias, draudžiantis savavališką' žūklę./Daba r-Tauragno seliavėlė pamažu ..atsigauna. Gelbsti ją požeminiai šaltiniai, savo svariausią vandenį įšįiejantys į ežero dugną, paliekantys deguonies “fontanus”. Per didžiausius šalčius Tauragnas stengiasi išsiveržti iŠ ledinių šarvų, o vieto-| mis žibuliuoja gryno’ vandens' plynėmis. • ? jKas per gamtos sutvėrimas ,rseliava — žūvis_iš sidabro sietu- ku' įr pelkes.- Vėliau vietos ad- vų?... Ji gimfaiaitė pačių ver- rnįnistracija savo patogumui pra tmgi&sių mūsūosej’gėlųjų!van-J dėjo vadinti juos — vienus — denų žuvims — lašišai, šlakiui, Pirmaisiais Liepdegėnais, kitus upėtakiams, sykams, upokšnių _ Antraisiais, Treciaisiais, To- šalvinei peledei. LietiiVoje žino- Ūmaisiais, Artimaisiais. Ir iki šių ma apie 50 ežerų, kuriuose vei- dienų tų kaimų ir vienkiemių siasi seliavos.- Didžiausi jų bū-ainių nepalietė jokia sveima

liai užslėpęs širdyje magistrui pagiežą, jojo toliau.Praėjo savaitė, kita. Daug ašarų išliejo jaunosios martelės, rymodamos ant dVaro kuorų ir savo vyrų sugrįžtant belaukdamos. O ten toli, toli, anapus Ukmergės, ties Varkala, tam Švento- sios ir Žirnajų ežero, susirėmė tarp savęs du galiūnai, du Lietuvos kunigaikščiai; Švitrigaila su savo talkininkais gudais, čekais, totoriais ir Livonijos darbininkais iš vienos pusės, Žygi- savo lenkais ir mo- ir dvi-Jzūrais — iš kitos. Nors neilga, bajoras
,------- 7 ' fŠime atgal, kitaip gali ir kunigų! mantas su s pritrūkti, — vėl ramiai prasmiškai atsakė senas Nykštis ir nujojo toliau.Įsižeidęs magisti as knechtams pasisklaistyti paliepė būriais po bajoro žemes ir padegti tuos kaimus ir ūkįus, kuriuose tik užtiks bet kokius pagonijos pėdsakus: Kaip magistras įsakė, taip jo samdiniai ir padarė: ir šiandien tie kaimai ir paskiri ūkiai, kurie buvo magistro paliepimu sudeginti, vadinami — “Liepdegėnais”. Daug jų, šitų "Liepidegėnų”, ir visi jie ne vienoje vietoje, o išmėtyti po miš-

bet žiauri ir kruvina buvo Lietuvos galiūnų kova: žuvo ežero pakrantėse ir pats Livonijos ordino magistras Kerskorfas su visa .savo kariuomene ir su visomis atsivežtomis anuotomis.Retas kūris iš nugalėto kunigaikščio Švitrigailos vaidinių Šveikas paspruko: kurie ir liko mozūrų kardų nėsukapotį, tai gyvi į paežerės prarajas nugrimzdo. O mūšį Švitrigaila pra laimėjo ir pats tik galo negavo tik per kvailą paiko magistro užsispyrimą ir dėl per didelio savo naujomis anuotomis pasitikę jimo.C Kai toji baisi žinia pasiekėbajoro Nykščio dvarą ir pilį, net ją Anykšta. O jos, Anykštos ir apylinkės miškai aidėjo nuo nėr laimingųjų našlių klyksmo ir verksmo. Visų skaudžiau, visų gailiau šaukė ir klykė • bajoro

martelė, jo jaunojo sūnaus Pu-ALKOHOLIZMO PROBLEMOS tino našlė. Neištvėrė ji tokio sielvarto ir sunėrusi ant savo gelsvų kasų baitas rankeles,: klykdama išbėgo iš bajoro rūmų ir pasileido stačiai upelėn, kuri čia pat tekėjo...Pribėgusi vandenin įšoko, pa-' sinėrė ir... daugiau nebeišsikėlė.! Ją nusivijo anyta ir aštuonios marčios; atbėgo iš dvaro žmonės, užmetė tinklą, su kabliais, su grėbliais pagraibė, bet vargšės jaunos našlelės nebesužve- jojo. Ji, pasivertusi žuvele, nuplaukė Šventąja už Ukmergės į Pabaiską, kur jos narsus Putinėlis galvelę padėjo.Kitos našlės greit aprimo, apsiprato, užkurius užsiėmė, už nebajorų ištekėjo ir, pasidalinusios šešiuro žemes, laimingai įsikūrė. Ir šiandien Pavaręs ir Štakų miškuose ant kalnų glūdi paskiri kaimai gei ūkiai, lyg atskiros pilaitės — tai vis bajorų Nykščių našlių palikuonys;Praėjo metai ir amžiai sukako. Šventąja daug daug į mares vandens nubėgo. Bajoro Nykščio pilies ir dVarp nė griuvėsių nebeliko, tik tebestūkso Anykščių kalnuose vienišas, kaip balnas, dviem kuprom piliakalnis. Žmonės jo ir vardą užmiršo. O tą bevardę upelę; kurioje nusiskandino našlė bajorienė, Ona Nykštienė, jos vardu ir pavarde pavadino. Ilgainiui, perduodami tai iš lūpų į lūpas, išrei- pė. sutrumpino ir,;vietoje Onos Nykštienės, pradėjo tarti — “Onykštienės”. Dar vėliau mokslininkai ir geografai pavadinoŠventosios trikampy, prieš šven taragio kalną, besikuriantį miestelį Anykščiais pradėjo vadinti.
NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS

•> LITeRATūRA, lietuvių Hteratūros, meno ir mokiU 
HM m. metrašti*. Jame yra vertingi, niekuomet neaenatų, Vine 
Krėvė*, Igno šlapelio, Vinco Madūno, P. Joniko, V. Staniai 
J. Raukflo, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiau* ir T

M. K. Čiurlionio. M. šfleikio, V. Kašubas, A. Rūkitelėr ir A. Varx 
kūrybos povekslaia. 365 puri. knyga kainuoja tik $3,

> DAINŲ BVENTtS LAUKUOSE, poetės, rašytojo* ir tr» 
tini, lokių pirmūnės;Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dairų 
šventes bei Jų istorijų ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan 
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir aurinktaia duermenimk 
bei užkulisiai*. Studija yra 151 pusk, kainuoja 12.

ta« Tuoso Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausai 
gyvenimo bruožų apralymaa, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knygt

{domiai paradyta atudija apie Rytprūriua, remiantis Pakatnfc k 
Labguvos apskričių duomenimis Aprašymai Jdomūi Hekvfenaj^ 
Beturint Leidinys ffiturut^oikf auotrasYanS^ pabrignJirrStuxfanni

GIFT PARCELS TO LITHUANIA
PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.

2608 West 69th St, Chicago, DL 60629 ♦ TeL 925-2787

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

Maistas iš Europos sandėlių.
MARUA NOREIKIENĖ

TELEVIZIJA IR SPAUDA 
IEŠKO BESMEGENIŲIš Romos imperijos laikų yra palikęs toks kreipimasis — Quo vadis? (Ko siekiate, kur einate?). Bestebint Amerikos televizijos programas ir beskaitant didžiąją spaudą, telieka lik stebėtis jų : ..............da, kur atrodo, kad ką tik Amerikos vyriausybės bepadarys, viskas yra bloga.Jei Amerika pradeda mėginti gintis nuo rusiško komunistinio imperializmo, lai tiek televizija, tiek ir spauda tuoj pradeda rėk-

Lenkijoje, kaip ir Sovietų Sąjungoje, alkoholizmas yra paplitęs tiek, kad pagal viešai skelbiamus duomenis, trys milijonai lenkų kasdien pasigeria. Penki milijonai, apie 14% visų gyventojų, turi alkoholizmo problemų. Trečdalis visų darbovietėse Įvykstančių nelaimingų atsitikimų atsitinka dėl girtu nio. Po Liuksemburgo, Lenkija yra antroji spiritinių gėrimų sunaudojime.Kovoti su alkoholizmu dabar įvestos naujos taisyklės.’ Vedėjai, kurie leis savo įmonėse ar įstaigose darbo metu gerti, galės būti baudžiami kalėjimu. Alkoholis nebus pardavinėjamas sporto aikštėse ir koncertuose, o degtinės krautuvės bus atidaromos tik pirmą valandą.Kol kas jokių, pagerėjimo ženklų nėra. Priešingai, ’ pagal paskelbtą apžiūrą, gėrimas darbovietėse nuo naujų taisyklių įvedimo pakilo 72 proc. Namuose darytas “alkoholis” dabar sudaro apie 30 proc. visų gėrimų. Per paskutinius 2 mėn. policija rado 1,600 nelegalių bravorų, o apeiti tik popietinį degtinės pardavinėjimą atsirado daug nelegalių “restoranų”, atsidarančių iš ryto. E.- L.

PIRKITE JAV TAUPOMO jONU-c

_Triaminic® Syrup 
Triaminicin®Tablets 

_ or 
Triaminic'12® Tablets

For Allergy Relief 
that’s notning to 

sneeze at
O ?9S3 Dorsey LaborMorie*. Orisšor. e£ 
Sandor be, Liacoku Nebraska 685QL

klą, kuriuo, reik tikėti. Kremlius manė nugąsdinti visą pasaulį ir tuoj pat pareikalauti besąlygi-4 nio pasidavimo? ėQuo vadis jūs, visi Aincrikcš* spaudos ir televizijos magna< tai?! Nemanau ,kad čia atsijas; tokių žioplių, kurie ims ir pradės manyti, kad Maskva su josskleidžiama propagan- atoininių ginklų arsenalu .jiemsatnešianti pasakišką rojų.
J. Žemaitis

LENKUOS VIŠČIUKAI .Pasėkoje popiežiaus vizito ir paleidimo 446 politinių kalinių, JAV paskelbė, jog kai kurios' , sankcijos, pritaikytos po karo' lauko stovio įvedimo Lenkijoje 1981 metais, bus nuimtos. Vašingtonas pareiškė, kad bus pradėtos derybos dėl lenkų žvejo- , jimo Amerikos pakraščiuose ir bus bandoma susitarti dėl atidė- , jimo Lenkijos milžiniškos Sko- .. los užsieniui. AFL-CIO darbi-.... ninku profsąjungų vadas Lane Kirkland šias koncesijas pasmerkė, sakydamas, kad nėra jokių ženklų, kad žmogaus tei- siu padėtis dabar Lenkijoje na- " gerėjusi.Lenkai pareiškė, kad šios koncesijos yra bereikšmės ir, jei nebus tolimesnių nuolaidų, tai santykiai tarp abiejų kraštų blogės. ' -Tuo tarpu Lenkijos viščiukai, ‘ kurie buvo lesinami iš užsienio '*

ti, kad kišamės į svetimų valstybių reikalus.Atidžiai stebėjau televizijos 7-ojo kanalo pompastiškai išreklamuotą fikcinį (vaizduotės padarinys) filmą, pavadintą The Day After, kas reiškia — vaizdas Amerikos miesto, po rusiš- • kų atominių raketų į jį paleidimo. JParodytos po atominių ginklų panaudojimo pasekmės, tikrai yra baisios., Bet bent kiek realiau pagalvojant, tuoj pat kyla klausimas, ką šiuo momentu tie filmo rodytojai norėjo pabauginti?Į tokį klausimą lieka tik vienas atsakymas: Amerika ruošiama nusilenkti rusų imperijos agresijai ir atsisakyti nuo bet kurio gynimosi.Toks galvojimas tuoj pat kelia viešumon kitus klausimus 1 gaunamais koncentruotais paša- — kur gi tie gąsdintojai buvo rais, dar vis laksto alkani, tada, kai rusas dėstė tas atomines raketas Rytų Europoje? Ko-~ . — Neseniai mirė Uzbekistanodėl tada, čia, Amerikoj, nebuvo 1 komunistų partijos Centro ko- jruošiama jokių mitingų bei eise- mitęto sekretorius šaraf Raši- ”nų,. ir nebuvo rodoma šiurpu- dov, 66 metų, kuris buvo Polit- ;lingu filmų prieš tą baisųjį gin- biuro narys kandidatas.
*■■■■■ — ■ ■ ■■ I - ■ I -—«■

L SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuvių fraternalinė 
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus.
SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 

darbus dirba. ’ / Į.
SLA —išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu 

apdraudų savo nariams. v < A
apdraudžia pigiausiomis kairiomis. SLA neieško pelno, 
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu.
Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir jų gyvemmo pradžiai. • ■ į.

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metam*.

SLA — kuopų yra visose lietuvių kolonijose. - • : 
Kreipkitės į savo apylinkės kuopų veikėjus, 
jie Jums mielai pazelbės j SLA įsirašyti. ;

Galite kreiptis ir tiesiai į SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 W. 30th St, New York, N.Y. 10001 

Tel. (212) 563-2210 ‘
* * ’ < • *’ ♦’ * £ * k * j. f V*1 » '

SLA

2b01 W. 69th St, Chieago, I1L 60629 ♦ Tek 925-2737 Inž. LIUDAS MIKŠYS, 
50 metų studijavęs, kaipATEINA LIETUVA

matrial* bolševikų okupacijos metais.

, JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St, Chicago, HL

• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

V JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius, Dertrpra 
bi Ir klal<£ngal taterpretuoj*mas gyvenime ir politikoje? tik * 
Jurgio Julfrutkrt knygoje tple Juliaus Janonio gyvenimą tr poa 
riją. Debar būtų jj geHm* pavadinti kovotoju ni imogaus telsss 
Knyga y^a cfideilo formato, 265 pculapią, kainuoja M.
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Atdara šiokiadieniais nuo
9 vaL ryto iki 10 vaL vakaro. 

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vaL vale 
D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas• Tel. 476-2206

paraše ZOQ puslapių knygą, kurion Budėjo viską, kai Bet kada irs 
Bet kur, Bei kuria kalba Buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
Ir lietuviu kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium ir prof. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuviu kalbą liečiančias Ištraukas, paruošė tikslius vertimus 

tr patarė mums toliau studijuoti.
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APLINK MUS IR MŪSŲ NAMUS

Naudingi patarimai :r įdomūs dalykaiUžsakant prekes paštu...Fedcrcbnė prekybos komisi-i 
įk pa-kribę naujas taisykles, ku-! lios apsaugo pirkėjų teises, už-! sisakant prekes paštu (mail-order). Kaip antai:Laike 30 dienų prekybos įmonė, gavusi užsakymą ir negalėdama laiku išpildyti, privalo pra nešti, jog užsakymas bus pavėluotas ir kad užsakytos prekės bus išsiųstos vėlesniu nurodytu k.iku — privalo nurodyti išsiuntimo datą. Prekių užsakytojas tokiu atveju turi teisę užsakymą panaikinti.

sakytą rinkini, kurio nesulaukiama Gulima kelti bylą, pa- į vyzdžiui, prekybos mokyklai, ku d paėmusi mokslapinigius vėliau j užsidarė.
-* ■ - ■Virš minėtos taisyklės taikomos tik užsakymams paštu, bet jos netaikomos fotografijų bei j filmų išaiškinimo atveju, sėklų. I gėlių, knygų ir panašių dalykų nžsakymafns, kai jau buvo pradėti jie siuntinėti dalimis.

• Keletas lašų acto verdant Punktukas Anykščiuose

j Ir tehcpūh^ncių ąžuolinių rą4ų. Viena pilies kalno puse sruvena Vortlo upelis, kita — Volnpls, atvėstas iš toliau. Nora šiandien jie abu užsakę ir apgriuvę, bet dar aiškiai matyti, kaip pilį ka<taisė iš visų keturių pusių plovė vanduo. Ir šian- d’ėrt tebežymu, kur vartų, kur luitų būta, kur pilies sienų eita, kurie grioviai iškasti, kurie gamtos padaryti.Pilies kalnas taip gerai buvo pačios gamtos paslėptas tarp kalnų ir girių nuo pašalinių akių, kad ir šiandien jį nuo upės ir nuo šiauiės pusės miškai tebesaugo. Žmonės kalba, kad ant pilies kalno vaidenasi.Daug anykštėnų amžių būvyje mėgino atkasti piliakalnyje paslėptus bajoro Nykščio turtus, bet vis veltui: vos tik kas prisikasa pelenų ir anglių sluoksnio, tuojau iš požemių pradeda virsti troškūs garai, dujos, kad net kvapą užgniaužia.Tvirta ir atspari buvo kadaise Vorutos pilis. Dažnai ją užpuldavo Livonijos ordino bū-

ė- i* t 1. i ’7' ‘1 HJ—i •- 
pasHyču-jc iš senio bajoro Li
vonijos ordino magi't as Kr > 
korfas.— Atidėk tai, riteri, kai gij- šime atgal, nes gali šovinių pritrūkti, — dviprasmiškai ir ra
miai atsakė jam senas bajoras 
Nykštis.Rytojaus dieną kartu su kardininkais išėjo karan prieš sukilusį kunigaikštį Žygimantą ir senas bajoias Nykštis su savo devyniais sūnumis ir daugeliu žmonių. Visi bajoro sūnūs, kaip ir jis pats, buvo tikri “nykščiai”- .žemučiai, kresnučiai: bet platūs pečiuose, kaulingi ir raumeningi. Ir šiandien “Užuonykštėje” kresnus žemučius vyrus vadina '‘nykščiais”.Kai prieš jiems išjojant išėjo iš margo rašyto svirnelio anyta -u devyniomis marčiomis atsisveikinti sū savo vyrais, bajoro kieme pakilo didelis verksmas ir klyksmas. Marčios verkė, klykė, laužė baltas rankas ir, apsikabinusios savo vyrus, nebenorėjo su jais skirtis.Jei prekybos įmonė negauna iš jūsų žinių, tai ji turi teisę manyti, kad jūs sutinkate su pavėlavimu. bet tik sekantiems 30- čiai dienų. Jei pardavėjas ir toliau norės vėluoti, tuomet užsakytojas privalo savo sutikimą pareikšti raštu. Jei prekių pirkėjas galvotų nutraukti užsakymą, tuo atveju reikia prekybos įmonei pranešti pašto atvirlaiškiu arba ir kitaip.Jei užsakytu ir sutartu laiku užsakytojas negauna prekių, tuomet turima teisę pareikalauti iš prekybbs įmonės grąžinti pinigus ir jei buvo mokėta čekiu — prekybos Įmonė turi 7 dienas laiko pinigams grąžinti.Užsakytojas taipgi turi teis^ nutraukti mokėjimą kreditoriui — pardavėjui, jei, pavyzdžiui, indų plo' imo mašina yra netvarkoje arba naujai pirkta auto mašina daro kliūtis. Pirkėjas gali atsisakyti mokėti bankui ar kitai finansiniai institucijai, saky^ sime, už enciklopedijos pilną už.

iš IVž metu ir virš vlikučius galima net h laikyti šaldytuve

kiaušinius apsaugoja aluminijaus puodą nuo pąjuodavimo.• Lietuvoje buvo dvi raguočių mėsos rūšys — veršiena ir jautiena Amerikoje yra trečioji — tarpinė rūšis, vadinama Calf. Veršiena gaunama pjaunant ne sulaukus 3 mėn. raguotį dažniausiai tik pienu mitusį. Jautiena gaminama O .aguočių,8 Vyno supilstytimirimui arba marinatams.
e Padėkos Dienoje, valgant" kalakutieną, daugeliui kils klau. simasj kodėl angla; ir amerikie- ■ čiaį tą paukšti vadiną, tųn^r l įiĮyį^ąi itokiti pat vaiĮĮu^^ u.r Turkija. Tikrumoje Europoje kalakutas gavo to krašto pavadinimą. Kai tas išdidus paukštis iš Amerikos buvo atvežtus į Europą. kai kurie europiečiai galvojų, kad jfs yra is Turkijos, todėl ir pavadino tuo vardu, ku-' ris greit prigijo.

8 Citrina savyje turi ne tik vitamino ‘C”, bet yra ir geras vaistas nuo nervuotumo. Citrinos gimtinė yra Burma ir rytinė Indija. Arabai augina jas Per- ( sijoje ir Palestinoje. Laike Kry- i žiaus karų prancūzai parsivežė ' citrinų sėklų į savo šalį ir ka- į ralius Liudvikas XIV propagavo citrinų auginimą. Kolumbas, važiuodamas į Ameriką, buvo sustojęs Kanarų salose ir iš ten atvežė citrinų ir apelsinų sėklų. Iš eiti mos sunkos pagamintas gėrimas, vaidu lemonadas, jau seniai yra .gerai žinomas, tik jį

PASAKOJIMAI APIE IŠNYKUSIĄ VORUTOS PILĮ ANYKŠČIUOSE
Anykščių padavimaiTen, kur šiandien šventosios

• Amerikoje yra daug gerų valymo priemonių namų apyvokai. Bet jes yra brangios. Užtat daugelis naudoja pigesnius produktus. Dažniausiai vartojami yra šie: 1. Acto ir vandens mišinys — puodukas acto į litrą vandėiis — gerai valo langus ““.’ Jt ir stiklinius daiktus. TruputįCitrina'vartotina ne' tik gėri- acto gatana naudot, vietoj rne. n,ui, be, ir salotu bei kitokio d?'aW , ™nkStytojo baręant plauti. Actas gerai valo it bliz- maisto paruošimui. p 8s Prancūziško stiliaus bulvės ' “French fry”, verdamos alyvoje i •375 laipsnių (Farenheito) karš-' tyje. Pradedant kepti tempera- i įūra gali būti dar aukštesnė, nes dedant žalias bulves temperatūra -sumažėja.
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riai, atsibastydavo pakoviečiai. Atlaikydavo .;! ir- savųjų puolimus, kai susivaidiję- Lietuvos kunigaikščiai vesdavo tarp savęs naminius karus. Turtinga ir galingas buvo ir paskutinis jos valdovas bajoras Nykštis. Jo dvaro žemes ir miškai siekė abiem Šventosios krantais toli į pietus ir šiaurę.Bet kaip viskas čia žemėje praeina ir pasibaigia, taip praėjo ir pasibaigė ir bajoro Nykščio giminė ir jos garbė ir galybė Atgyveno savo ir Vorutos pilis.-Ne metai po metų, bet iš kar- t6 nuo žemės paviršiaus visa bajoro Nykščio vyriškoj/'giminė išnyko, ytši jie vieną dieną dr viėbą Valandą sudėjo savo karštas galvas-anapus Ukmergės, ties sena Varkala, Žirnajų ežero pakrantėse.Buvo tai rugpiūčro mėn. 1435 kai į bajoro Nykščio pilį ar — r -----! xardminku titveikos su pačiu Nors jau daug metų pilies Ljvomjos ordino magistru rite- galandarrias, Kerekwfu priešakyje. Su* ’Jkorubsfr priėmė bajoras Nykš- Js ne kaip priešus, o kaip draugus, kaip Didžiojo Lietuvos ku- nigaiščio švidngailos sąjungininkus. Suspausta širdimi ir sukandęs dantis priėmė bajoras Nykštis po savo pastoge amžinus Lietuvos priešus.Jtfo labiau Į juos šnairavo bajoras ir jo žmon ės, kad atsibas- iėliai vežėsi su savimi daug ginklų, daug šarvų, plukdė upe ant sielių naujų armotų ir kitos karo medžiagos, o maisto sau ir pa. Saro arkliams grobėsi pakelėje iš vietos žmonių.—- Bajore, jei neri, pamėginkime, ar aš iš savo armotų, nenuimdamas jų nuo sielių, sutrupinsiu visą tavo pilį ir dvarą?' Tokia pi Iii, atsiradus naujoms •rmotoms, daugiau tinka kar-

ir Anykštos trikampyje įsikūręs Anykščių miestelis, kadaise buvo 'didelis bajoro Nykščio dvaras, o kalnuose — jo pilis Vo-j rūta. Nors pilis buvo paslėptai kalnuose, ją dažnai užpuldavo! kardininkų būriai, atsibastę Šventąja iš jos aukštupio. Mat, pilies rūsiuose bajoras laikė paslėpęs savo turtus ir brangenybes. Pilyje nuolat budėjo stipri įgula.Šiandien Anykščiuose bajoro Nykščio rūmų nė žymės neliko. ■O ant piliakalnio, kur prieš penkis šimtus metų stovėjo garsiĮ gina aluihthlj&ūs ittdūsŲ bėidus Voruta, šiandieną ūkininkai sė- ' ir formaiką. * ■I 2. Amonija taip pat yra pagrindinė valymo gaminių dalis. Ji sumaišyta su vargdienių tinka lau gams ir sienoms ^Valyti. Proporcijos nurodytos etiketėje.3. Daugelį dalykų valo kepimo soda, 3 šaukšteliai sėdos litre arba kvortoje vandens. Mišiniu valoma visi namų apyvokos daiktai, išskyrus padarytus iš aluminijaus, kuris gali pajuoduoti. Sodos vanduo išima dau-Į gelį dėmių iš kilimų bei medžia-1 gos ir yra gera priemonė baliaus ! likučiais nuvalyti stalus, taip pat ! formaiką.
I Magdalena šulaitienė

. ja grikius, sodina bulves. Pilia-' ■rainio pagrioviais gerai dera ■ kanapės Iš pilies griuvėsių ūkininkai, skirstydamies j vienkiemius, prisivežė akmenų ir senovinių plytų. m., kai j bajoro Nykščio pilį ar Į dvarą atplaukė Šventąja Rygos
kalnas noragaisbet dar ir šiandien ne iš visų pusių galima ant jo užkopti. Kalno dirvožemis pilnas akmenų, plytų nuolaužų, pastatų nuotrupų. Arteliai dažnai Jrnda 1 'ame senovnių pinigų, išaria rū_ dies suėstų kardų, žalvario sagčių ir šitokių iškasenų. Giliau pasikasus, užtinkama požeminių urvų, akmeninių sienų, įvairių, matyti, kadaise vartytų žemesBE SAVO NAMŲ

Mes kaip lapai nudraskyti 
Nuo medžio šakos, 
Ir nublokšti, nukratyti 
Šiurpingos audros.

Mes ištremti iš tėvynės, 
Iš savo namų,
Ir atplėšti nuo gimtinės 
Ir nuo mylimų.

It paukšteliai be lizdelių. 
Be tėvų globos;
Iškratyti iš lopšelių
Ir be paramos.

Dalis sunki ir verksminga
Pasaulyj vieniems,
Visko trūksta, visko stinga 
Nuolat alkaniems.

Tenka kartai nusiminti, 
širdį ima spaust, 
Kad ne noras dar gyventi, 
Reiktų sUsigriaužt 

• tfc*
Bet pažvelgus į mėlynę, 
Vėl sugrįžt’ viltis.
Dievo rankoj mūs tėvynė 
Ir jos ateitis. ?

. Tad lai nyksta abejonė, 
Nepražūsim mes, 
Ir vėl tęsim mūs kelionę 
Per rūkus, miglas.

Už vis gailiau verkė, už vis labiau laužė savo baltas rankeles viena bajoro martelė, jo jauniausiojo sūnaus Putino jauna žmonelė Ona. Ji buvo gimusi krikščionė ir neseniai atitekėjusi iš Vilniaus miesto į bajoro Nykščio dvarą. Kaip apsikabino ji savo Putinėlį,, kaip sunėrė savo baltas rankeles jam už kaklo, kaip prisispaudė savo lieknu liemenėliu prie jo karštos krūtinės, taip ir nebenorėjo paleisti.Žirgas kojomis .trypė, žąslus kramtė, kamai^mis žvangėjo ir jauną žigpnėl^pasikabinusią ant ^vyr^'Ttaklo, po kiemą nešiojo. O šaunus riteris Putijte ka žirgą valtJo,' Į prilaiko irdyg nori jąjr^o savęs atplėšti, lyg dar karsčiau priglausti..Pagaliau pripuolė prie jų anyta, aštuonios marčios ir jauna žmonelė plėšte nuo vyro atplėšė. Įsiviliojusios ją margan svir- nefin, pačios verkdamos ramino.O devyni broliai ‘ išsirikiavo ir, užtraukę karo dainą, išjojo iš savo tėvo dvaro. Kartu su jais išjojo ir tėvas, senas bajoras Nykštis. Išjojo; palikęs stiprią įgulą sergėti pilį ir dvarą.IŠ kur^f&rado vardas Anykščiai?Ilgai Šventosios pakraščiai skambėjo deVynių brolių karo daina, ir 'dar ilgai margoje rašytoje bajoro kiėėtelėje devynios marčios klykė.— O ten kas per prajovai? — staiga paklausė seną bajorą Thagišb*as- Kerskoržas, prijojęs Šventosios krantą ir pamatęs anapus Upės, ant Šventarabio kalno, dūmus
(Nukelta į 3 psL).

t^na ran. įmonėlę

— Arafatą puola palestinie
čiai, gavę Sirijos naujausius 
ginklus.

CAT įSĮCHAT

— Naujienos Cbicaco. 8. DL Frirtav, November 25 1983

ta cat? ■
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Kitose JAV vietose:

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, 
nuo 9 vaL ryto iki 5 vaL popiet Šeštadieniais — iki 12 vaL

Prezidento Kennedy laimėjimai 
ir tragedija

Antradienį, lapkričio 22 d., suėjo lygiai ?Q pietų nuo 
John F. Kennedy mirties. Jis nuvyko į Teksas valstiją, 
Dalias mieste vykusios Demokratų partijos rinkiminės 
kampanijos reikalais, bet pakeliui jis buvo Rusijoje bu
vusio marino nušautas. Kartu su prezidentu važiavo 
Teksas valstijos gubernatorius ir prezidento žmona.
į, Be važiuojant iš aerodromo į/.koųfęrenci j ps. vietą, iš 
seno’knygų sandėlį'j pį^aidėntą'K^BheJy buvo ‘paleisti 
keli labai taiklūs šųviMi, patalkę į prezidento galvą, kuris 
buvo vietoj- nušautas.' Viena kulka buvo sužeistas ir gu
bernatorius. Išgąsčio apimta žmona iššoko iš automobilio 
sėdynės ir bandė padėti savo vyrui.

Mirtinai usžeistas prezidentas buvo nuvežtas į ligo
ninę. Kartu ten buvo nuvežta ir krauju aptaškyta jo 
žmona. Ligoninės gydytojai konstatavo prezidento Ken
nedy mirtį. Dalias miesto vadovybę apėmė panika. Kad 
neįvyktų daugiau nelaimių, nutarta pakviesti viceprezi
dentą Johnsoną ir nužudytąjį išvežti lėktuvu į Washing- 
toną, kad būtų galima ramiai ištirti pasikėsintojus prieš 
prezidentą Kennedy ir sutvarkyti galingos valstybės ad
ministracijos reikalus.

Išskristi paruoštame lėktuve buvo federalinio teis
mo teisėja, kuri, patyrusi apie prezidento mirtį, tame 
pačiame lėktuve prisaikdino viceprezidentą Lyndon John- 
šoną JAV prezidento pareigoms.

Žinia apie prez. Kennedy tragediją sukrėtė visą 
kraštą. Radijas ir televizija, pasiruošę informuoti apie 
prezidento atvykimą, turėjo pranešti apie nelemtus tos 
dienos įvykius. Didelė krašto gyventojų dauguma verkė. 
John F. Kennedy buvo jauniausias Amerikos prezidentas, 
sukėlęs didelis viltis ne tiktai pačioje .Amerikoje, bet ir 
visame pasaulyje.

Tą dieną jau buvome įpusėję ruošti sekančios dienos 
numerį. Geras naujienietis, matematikas ir politikos rei
kalais niekad nesidomėjęs, praneša, kad neturime pre-

zidanto.
— Washington^ jo nėra, nes jk išskrido j 'faksas, -»■ 

atsakome.
— Jo nėra nei Washingtone, nęi Teksas valstijoj.
— Kaip tai?
— Jis mirtinai sužeistas Dalias mieste..,
— Negali būti..
— Patikrinkite, televizija jau pranešinėja apie pa

sikėsinimą.
Kas nušovė prezidentą Kennedy? JAV Kongreso 

abiejų partijų sudaryta komisija, vadovaujama Aukš
čiausiojo JAV teismo pirmininko, nustatė, kad jj nušovė 
nepatenkintas JAV marinas. Marinų vadovybė nesukal
bamą mariną kelis mėnesius palaikė už grotų. Kai jis 
buvo demobilizuotas, išvažiavo j Sovietų Sąjungą. Ten jis 
pranešė Amerikos konsulatui, kad atsisako JAV piliety
bės. Sovietų valdžia džiaugėsi, gavusi veiklų partijos narį, 
bet netrukus jį, kaip nesukalbamą, išsiuntė į Minską. Ten 
jis susipažino su 20 metų gražia rusaite, ją pamilo ir vedė. 
Paaiškėjo, kad jo žmonos Marinos tėvas buvo įtakingas 
KGB narys. Yrą pagrindo manyti, kad jis pasirūpino 
savo žentą apmokyti pačių svarbiausių partinių dalykų.

Tris metus praleidęs Rusijoj, marinas panoro grįžti 
į Ameriką. Konsulas nebuvo atėmęs jo pilietybės. Leido 
ne tiktai jam, bet ir jo žmonai atvažiuoti į Ameriką. 
Ar grįžęs marinas palaikė ryšius su Sovietų agentais, 
nepavyko nustatyti, bet tiksliai buvo nustatyti, kad jis 
užsukdavo į Kubos konsulatą.

Iš ketvirto knygų sandėlio aukšto jis paleido kelis 
šūvius į pravažiuojantį prezidentą. Name rastas jo nau
dotas šautuvas ir šovinių tūtelės, bet jam pačiam pavyko 
pasprukti. Dalias policijai vis dėlto pavyko šovusį mariną 
surasti ir suimti. Jis buvo atidžiai tardytas ir jam buvo 
ruošiamą bylą. Bevedant iš policijos nuovados į kalėjimą, 
pogrindžio koridoriuje jis buvo nušautas. Buvo suimtas 
marino žudikas, bet netrukus jis mirė.

Marinas, praleidęs tris metus Rusijoj, tapo KGB 
bendradarbiu; Jis atliko ■ didelį įpareigojimą. Kremliui 
reikėjo atsikratyti prezidento Kennedžio. Jis, pasiprie
šino Chruščiovui,' kai šis vežė į Kubą Sovietų raketas.,-Jis 
atsisakė daryti nuolaidas Vienoje vykusiuose pasitari
muose su Chruščiovu. Jis organizavo intervenciją į Kubą. 
Floridon atvykusieji kubiečiai jį įtikino, kąčl galima nu
versti valdžią pagrobusį Fidel Castro, bet kubiečiams 
ekspedicija į Paršų įlanką nepavyko. Marinui pavyko ne
mėgiamą prezidentą nušauti, o vėliau jis buvo nužudy
tas, kad teismui neišdėstytų savo nepasitenkinimo prie
žasčių. Nužudytas ir šovikas, kad paslėptų KGB pikto 
darbo pėdsakus. Taip darė čekistai, taip dabar padaro 
ir kagėbistai.

Bet Amerikoje yra politikų, kurie abejoja, ar mari
nas galėjo prezidentą Kennedy nušauti. Jis neturėjęs pro
gos teisme padaryti pareiškimo, tai todėl abejojama. 
Pasakojama, kad du šūviai buvo paleisti iš kito šautuvo 
ir kitos krypties. Tai reiškia, kad galėjo būti kiti sovikai. 
Keli turtuoliai skiria stambias premijas tam, kas nusta
tytų kitus šovikus, paleidusius šūvis iš kitos krypties.

Prezidentas Kennedy padarė klaidą, kaip jų padaro 
kiekvienas žmogus, kuris drįsta imtis darbo. Jis suorga
nizavo Tąikos kprpusą. Gerai apmokytus ir paruoštus 
jaunuolius jis siuntė į Pietų Ameriką, Afriką ir Aziją. 
Šie taikos šalininkai turėdavo apmokyti neturtingų kraš
tų gyventojus kaip geriau išnaudoti žemę, padaryti ją 
našesnę, kaip apsisaugoti nuo ligų, kaip padaryti gyve
nimą geresnį ir naudingesnį.

Prezidentas Kennedy įsakė mokslininkams ištirti 
erdvę ir pasinaudoti patirtomis žiniomis. Kada jam buvo

DR. KAZYS BOBELIS KALBA APIE 
VLIKO ATLIKTUS DARBUS

Dr. Kazys Bobelis

pakulio valstybių, Ąndropovao 
Jiąa, nesakmingos nusiginklavi
mo derybų* Genevoje, — yra 
.ivikšm-ugi militariniai, ekono
miniai, moraliniai, psichologi
niai Sov e.ų Sąjungos p pa lai me. 
:imai pasaulio valstybę akyse. 
• ‘ Die Welt” 1983 m. rugsėjo 

15 d. daro tokią išvadą: ’‘dabar 
mes žinome, kad Sovietų Sąjun
ga neturi jokių intencijų mini- 
malėms koncesijoms vakarams, 
o tai veda prie ne žvengiamo Ge- 
uevos pasitarimų sugriovimo, 
bet Kremlius vis dar nori rizi
kuoti taikos judėjimais, kad su- 

I nkdytų Nato nusistatymą pri
imti atominius ginklas”.

Vokietijos kjnclerU Kohl 1983 
m rugsėjo l$d. pareiškė, peut- 
sche Presse Agentūrai, sekantį: 
“Sovietu saugumo interesai yp 
pripaiįsiami vakarų, bet vaka
rai tikioi, kad Sovietai taip pat 
pripažins ir vakarų saugumo in
teresus, dėl tos priežasties mes 

i turime pašalinti Maskvos turiT 
mą (persvarą“.

Anglijos krašto apsaugos mi- 
oisieįis Michel Hasseltine pa- 
re-škp: "Nes per ilgai leidomės 
būti Sovietų Sąjungos šantažuo
jami, daugiau to nebus”.

Iš šių kelių paminėtų faktų, 
i Europos spaudos bei valdžios 
asmenų komentaru nėra abejo
nės, k^d atominiai ginklai Nato 
valstybėse bus išdėstyti ir kad 
Sovietų Sąjungos lošiamos me.

Toliau rišo: “Sausio 1 d. 1984 
tuoj po vidurnakčio pirmosios 

Pershing II ir pažemiu lekian
čios raketos (eruise missiles)

Fed. Vokiečių Respublikoje, 
Italijoj ir Anglijoj”.

Fed. Vokiečių Respublikos vai

(Tęsinys)

■Sunkį ekonominė padėtis Ru
munijoj, Veng J oj ir pačioje 
Sovietų Sąjungoje, negalėjimas! bus išdėstytos, paruoštos šūviui 
likviduoti Lenkijoj solidarumo 
judėjimo, mažėjanti įtaka Eu
ropos ir Afrikos valstybių tarpe,
pralaimėjimas Sovietų Sąjungos džios pareiškimas rugsėjo 16 d. 
remiamo kandidato į Vokietijos: sako: “Federąlinę valdžia pata- 
kanclerius, nepavykęs bandy
mas suskaldyti alijąntų vienin
gumo, išmetimas šimtų Sovie- timi, kad ta propaganda sustip
tų diplomatinių šnipų iš įvairių nins vakarų solidarumą”.

ria Sovietų Sąjungai nelaukti 
iki 5 minutės prieš 12, su vil-

primesta, kad bereikalingai leidžiami pinigai erdvei, jis 
trumpai atsakė, kad nė vienas doleris neiškeliamas į erd
vę ir ten nepaleidžiamas. Visi erdvei tyrinėti pinigai ii-, 
lejdžiąmi žemėje. Žemėj duodamas naujas darbas mokslo 
vyrams. Jų patirtimi naudojasi visa Amerika ir dalinai 
visas pasaulis. : ' {

Bet'pats didžiausias prezidento Kennedy nuopelnas’ 
buvo jo pajėgumas jaunų žmonių tarpe įdįėgti.yiltį atei
timi.-Inauguracijos’kalboje jis kiekvienam amerikiečiui; 
priminė, kad gyvenime svarbu “ne tai, ką tu gauni, iš 
savo krašto, bet tai, ką tu jam duodi”. Prezideritaš Ken
nedy mokėjo sukelti viltį ne tiktai nusiminusiu senių, bet 
ir mokyklas bąigiančįų jaunuolių. Jam pačiam sukeldavo 
skausmus karo metu sužeistas nugarkaulis. Jis turėjo
ilgai plūduriuoti vėsiame vandenyje, kol buvo surastas 
ir išgelbėtas. Japonai išsprogdino jo vairuojamą žvalgy
binį laivą. Kiekvieną dieną jis mažindavo tuos skausmus, 
plūduriuodamas vandenyje. Jis paprastai nesiskųsdavo 
apie savo skausmus, bet užsiimdavo naudinga veikla taip, 
kad mažai kas apie juos pastebėdavo.

Visi pripažįstą, kad William Manchester parašė ge
riausią knygą prez. Kennedžio mirties 20 metų sukakčiai 
paminėti. Jis turėjo progos gerai pažinti nužudytą pre
zidentą. Jam visuomet durys buvo atdaros į Baltuosius 
Rūmus. Jis galėjo paklausti prezidentą bet kuriuo klau
simu ir gaudavo iš jo atsakymą. Jis užsirašydavo tas pa
stabas, o dabar jas prisimena ir naudoja sukakčiai pa
minėti.

Prezidento Kennedy broliai ir seserys norėjo imi
tuoti savo brolį, bet jiems toli gražu jį pasiekti. Jie ne
pajėgė to padaryti nei politikoje, nei visuomeniniame 
gyvenime, nei' dorovinėje srityje. Jie gali išleisti dideles 
sumas pinigų, savo tikslams pasiekti, bet pinigas nenu- 
šluostys Hyannis Port salos įvykius.

lo, apgaulės, šantažo ir teroriz
mo kortos yra pagaliau atidary
tos. Ji nežinomų kozerių dau
giau neturi. Aišku, Sovietai dar 
bandys lošti galimu Reagano 
pralaimėjimu 1984 metais arba 
net jo likvidavimo, bet tai ne
pavyks. Komunistinės imperijos 
sugriuvimas yra neišvengiamas 
ir yra tik laiko klausimas, kada 
tai įvyks, o tai gali įvykti daug 
anksčiau, negu daugelis iš mū
sų galvoja...

Aš tą griuvimą savo vizijoje 
matau ir matau ne taip toli, ma
tau artėjant kasdien... atnešantį 
laisvę- Lietuvai ir lietuvių tau
tai, taiką ir ramybę pasauliui. 

" ;. VLIKas yra pilnai pasiruo
šęs pradėti 50-ąjį savo veiklos 
laikotarpį minėtuRities per
spektyvų ( šešėlyje, nes tęsime 

jĮitadėtąji Marbą, ieškosim nau
jų galimybių ir būdų plėsti, ir 
^tįprinti Lietuvos atstatymo ko- 

išnaudoti visas 
naujas, netilptas aplinkybes ir 

i sąlygas k&diėh besikeičiančius 
tarpuiutinių įvykių ir vakarų 

> yis-^-yis rytų susikryžiavimus. 
Ir tai stengsimės atlikti su di
deliu entuziazmu ir nauja vŪti-
jųi, nes jaučiame iirtėjantį lai
mėjimą mūsų Laisvės Kovoje.

Mųrną reikia visų lietuviu pa- 
gąĮpos, kiekvieno iš jūsų pagal
bos, nes tik bendromis jėgomis 
igyvųndinsįme mūsų šventą troš 
kimą — Laisvą Nepriklausomą-
Lietuvą.

(Pabaiga

— Bolivijos valdžia priversta 
pakelti maisto kainas. Prieš pa
kėlimą sostinėje protestavo 13 
tūkst. gyventojų.

— Italijos krikščionių demo
kratų partija prarandą įtaką. 
Žmonėms nepatinka, kad savo 
tarpe nerado žmogaus premje
ro pareigoms.

— Irako vyriausybė paskel
bė, kad jos lakūnams pavyko 
nuskandinti 7 Irano laivus.

J. Pušėnas

SUSITIKIMAS MONTANOJ
(Tęsinys)

— Ar tu nematai, kas pas ponus atvažiavo?
— Ne. o kas gi?
— Jadvyga ataįvęžė savo kavalierių.
— Atsivežė. Tai ji jau išteka?
— Žinoma, ištekės, jei tu jai leisi.
— O ką aš galiu jai padaryti? Kai aš jai ne

leisiu? Ji manęs nenori.
— Taigi, gyvatė, nenori. Reiškia, tu jai per

prastas, jai reikia su automobiliu, turtingo,.. Aš 
tavim dėta jai nedovanočiau. Riti vyrai daug vi
sokių išdaigų pridaro, o tu, kaip asilas. Kas iš 
tavęs?

Antanas nieko daugiau neatsakė, bet jo širdy 
įstrigo keršto mintis. Taip, ji tikra gyvatė, jai jo 
nereikia. O jis ją mylėjo, jnanė, kad ji kažin koks 
angelas, tik be spanielių, kad ji ne žeme vaikš
čioja, bet oru plauko. O ji, mat, kavalierių susi
rado. O jis vis tikėjosi, laukė ir laukė, kad kada 
nors ji ims jam ir pasakys: Antanai, kaip aš tave 
myliu, tu toks geras. Tiesa, kai kada ji pažvelg
davo į jį, jos akyse matėsi gerumas, rodosi, kad ji 
mylėjo jį. Kartais pakalbindavo, kaip -aną kartą, 
kai jis pakinkęs arklį Js įėjo į vidų pranešti ponui. 
< ji jam sako: Antanai, koks tu esi stiprus, aš 
mačiau kokius didelius kviečių maišus tu vakar

nešei į vežimą. Ji tuomet pažvelgė į jį su pasi
didžiavimu. Tai buvo taip malonu. O jis pasakė: 
Man jėgos netrūksta, aš ir jus. panele, galėčiau 
į Pelkinę nunešti. O ji sakė: Kažin ar aš tau pasi
duočiau. Ir jos akys šelmiškai šypsojosi. Rodosi, 
ji taip ir norėjo, kad aš neščiau į Pelkinę, į šliūbą. 
Bet tas tėvas tuojau išėjo ir jų kalba nutrūko. 
Kitą sykį nebuvo progos daugiau pasikalbėti. 0 
dabar štai...

Antanas vaikščioja apie vežiminę ir galvoja. 
Mama sakė, kad kiti vyrai ką nors padaro. Gal 
palaukti, kol jie išeis laukan ir tuomet griebti tą 
jos kavalierių ir jam kailį išdirbti gerai, kad jai 
būtų gėda daugiau pasirodyti. Bet kas bus iš to? 
Ir ponas, ir Jadvyga supyks ant manęs, išvarys, 
ir aš niekuomet daugiau Jadvygos nebesutiksiu. 
Čia reikia ką nors gudriaus. Kokią sarmatą jam 
padaryti, kaip nors pajuokti. Staiga jam šauna 
mintis: reikia jo automobilį pagadinti, kad nebe
galėtų važiuoti, tuomet jam reikės pakinkyti ark
lius ir nuvežti juodu į Pelkinę, o ten miške nie
kas nematys, jis galės tą jos kavalierių gerai ap
kulti. Juk ir Jadvyga sakė, kad jis stiprus, jis 
lengvai jį nugalės, net jeigu ir milžinas būtų. Bęt 
reikia daryti skubiai, kol jie dar viduje tebesi
kalba ir tariasi. Kas bus tegul būna.

Atsargiai, kaip katė, jis prišliaužia prie auto
mobilio, kuris stovėjo prie tankios gyvatvorės 
tarp didelių medžių. Čia jis jautėsi pasislėpęs nuo 
žmonių akių. Bet ką čia tam automobiliui pada

ryti, kad jis nebevažiuotų? Pamėgino numauti 
ratus, negalima. Čia visai kitaip padaryta, negu 
bričkos. Bernai, sako, kavalieriams ratus numau
na, bet čia ne brička, nenumausi. Ant ratų dide
lės gumos. O kodėl jas nesupiaustyti peiliu? Tuo
met jis negalės važiuoti. Žinoma, tai nesunku pa
daryti. Prie gyvatvorės niekas čia nematys. Pa
ieško kišenėse lenktinio peilio, atsilenkia ir mėgi
na durti. Nelengva, bet lenda. Pasigirsta oro 
šnypštimas. Gerai. Duria dar stipriau, piąuna iš
ilgai. Greitai abi padangos subliūško ir automo
bilis į vieną pusę pasviro. Kitoj pusėj tegul būna 
— ten nėra krūmų ir jį dar kas pamatys. Dabar 
ir taip važiuoti nebegalės. Antanas, dangstydama- 
sis medžiais bei krūmais, nubėgą vėl prie vežimi
nės. Dabar netrukus jį pašauks arkliu pakinkyti, 
reikės tą svečią išvežti, jis čia tikriausiai ne- 
nakvos.

Iš ponų namų išeina Jadvyga, įsikibusi į savo 
sužadėtinio ranką. Juos palydi tėvas. Jie eina 
linksmai kalbėdami, Jadvygos veide spindi meilė 
ir d?iąugsnąas. Ji kalbą linksmai ir per jos galvą 
bė^a kitos palaidos mintys: Gerai, kad Petras 
prie jos daug neprikibo. Tiesą, ji P«?trą mylėtų 
daug labiau, negu šį, bet užtat Stasys yra turtin
gas, turi puikų biznį, jokio vargo su juo neturės. 
O Petras bus koks tarnautojas ar mokytojas, kaip 
Elenos vyras, ir kas iš to? Ląbai gerai, kad 
Petras buvo užsidaręs. Jai visai nereikėjo Petro 
gailėtis, kam buvo reikalingos tos jos ašaros?

Visi trys prieiną prie automobilio, švariai 
nublizgintas jo paviršius raibuliuoja saulės švie
soje ir mėto spindulius nikeliuotos jo dalys. Bet 
kodėl jis pakrypęs? Stasiui rodosi, kad buvo lygi 
žemė, kur pastatė. Bet jis neturi laiko daug dė
mesio kreipti, dar liko nebaigtos viena kita pasi
kalbėjimo temos, dar šį bei tą tenka pasakyti. 
Ale čia kažkas negerai, perdaug nukrypęs. Jis pa
žvelgia nuo gyvatvorės pusės — padangos su- 
bliuškusios.

— Kas gi čia dabar atsitiko?! — Stasys nu
stemba. — Supiaustytos! Abi padangos peiliu su
raižytos, žiūrėkite!

Jadvygą paleidžia Stasio ranką, pribėga, žiū
ri pasilenkysf. Suraižytą, teisybę, suraižyta pei
liu, po kelis kartus.

— O tai, koks tas... — ji nebaigė sakyti var
do, paskutiniu momentu susilaiįė, o būtų pasakiu
si Petras, nes ji ką tik apie jį eidama galvojo. 
Ir kas gi kitas būtų galėjęs ui padaryti, kad ji nė 
vieno daugiau nemylėjo ir ji nežino, kad kas kitos 
būtų ją mylėjęs.

—Jadzyte, ką tu sakai, kąs tos? — klausia 
Stasys, pastebėjęs, Kad jį nutraukė savo sakinį.

— Tas, kuris supiaustė. Juk aiškiai čia kokio 
nevėkšlos darbas, — pataisė ji, pilnai patenkin
dama smakų Stasio klausimą.

(Bns daugiau)
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Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis
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Kauno Prisikėlimo bažnyčia okupuotoj Lietuvoj

GAIDAS" DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

GYDYTOJAI IK CHIRURGAI 

iPKClALYBt: AKIŲ LIGOS

Lietuvių Žagarės klubo priešmeti- 
nis susirinkimas įvyks lapkričio 26 d. 
2 vai. popiet Anelės Ko j ak salėje, 
4500 So. Talman Avė. Nariai kviečia
mi atsilankyti, nes yra svarbių rei
kalų aptarti ir bus rinkimas valdy
bos 1984 metams Bus ir vaišės.

Rožė Didžgalvis, rast.

DR. PAUL V. DARGIS 
® • DYTOJA5 IR CHIRURGAS 

Wastcbecter Community klinikos 
Medicinos direktorius

1933 S. Manholm Rd, Westchoator, 111- 
VALANDOS: 3—9 darbo Hienomis

Šakių Apskr. Klubo narių metinis 
susirinkimas įvyks š. m. lapkričio 
mėn. 27 d., 1 vai, Vyčių salėje, 2455

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

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 6060H

SUSIRINKIMU

H

(312) 226-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

OPTOMETR1STAS

KALBA LIETUVIŠKAI
Till W. 71* St TeL 737-5149

Tikrina £JĖ& Pritaikn

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, POSLRS l£ 

PROSTATOS CHiRURGUA 
U54 WEST (3rd STREET

OSt fMnor TH-1M,

FL 0 a ID A

i
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Lietuviškos knygos
Naujienose buvo skelbiama, 

W. 47th Street. Bus renkama klubo kad Bronio Railos nusibastymai 
Į jau atspausdinti. Tai buvo tiesa 

praeitais metais, kai J. Klausei
kis pasijuto be pagrindo įžeistas 

Venecuelos Lietuviu Draugija šau- ir panoro pasižiūrėti arčiau į 
kia metinį susirinkimą lapkričio 27 d. 1 o . .
(sekmadieni). Bus šv. Mišios už mim- Bromo riailos mėgiamas pa
sius 11:15 vai. ryto Jėzuitų koply-, reikšti nuomones. Arčiau pastu- 
cioje, 56-ta ir Claremont. Po Mišių i ... . ., ,
renkasi šaulių salėje, 43-čią gatvė, dijavęs, jis rado reikalo para- 
Nariu dalyvavimas būtinas.

Valdyba

valdyba. Po susirinkimo — kavutė.
J. Jurkšaitis, pirm.

Upytės Draugiško klubo priešaie- 
tinis susirinkimas įvyks penktadienį, 
gruodžio 2 d., 1 vai. popiet, Anelės 
Ko j ak salėje, 4550 So. Talman Avė. 
Nariai prašomi atsilankyti, nes bus 
renkama valdyba 1984 metams ir yra 
daug svarbių reikalų aptarti. Po su
sirinkimo bus vaišės.

A. Kalys

t

Prostatos, mkitų ir šlapunifi >

Patikslinimas
Š. m. lapkričio mėn. 23 d. Nau

jienų Kalbos kampelyje atspaus
dintas rašinys “Priesagos at — 
vartojimas”, o turėtų būti “Prieš 
dėlio at—vartojimas”. Visur kur 
tame rašinyje vartojama “prie

saga at”, reik skaityti “priešdė
lis. at”. Kalbos kampelis

Syti knygą apie Bronio Railos 
labai lengvą švaistymąsi įžei
džiančiais žodžiais.

Pirmiausia, Klauseikis faktais 
įrodė, kad Raila įžeidęs K. Ja
nutą be jokio pagrindo ir be jo
kio reikalo. Trenkė kaip perkū
nas giedrą dieną ir nutratėjo. 
Kai Januta bandė reikalą išaiš
kinti, tai Raila ir klausyti neno
rėjo. Orakulas burną atvėrė, tai 
neteisingo žodžio nepataiso.

J. Klauseikis giliau pažiūrėjo 
į Railos “stilistiką” ir papras
čiausiais faktais įrodė, kad gra
žiais žodžiais apibarstomas labai'

metais, jau baigiama parduoti. 
Kas nori ją įsigyti, tai turi ra
šyti K. Janutai, 2818 Avenal St., 
Los Angeles, CA 90039. Jei pas 
jį dar yra keli egzemplioriai, tai 
už tris dolerius jums ją atsiųs, 
o jeigu jau nebebus, tai bus vie
na iš tų lietuviškų knygų, kuri 
išėjo. Ji nebegull, bet išėjo į 
žmones. Raila yra Klauseikio 
knygos vertaš. Jis turi pasiklau
syti, ką žmonės apie jo paties 
knygas mano. Turės progos pa
matyti, kodėl jų nepuola. Apie 
Klauseikio knygą jis paleido dar 
kelis railiškus melagingus tvir
tinimus, bet išdėstytų faktų ne
paneigė. Jau laikas, kad atkreip
tų dėmesįl , ‘

St. Stalioraitis

NAUJOSKNYGOS
Krf&KIOŠ LIETUVOS

ILGESYS

Tokio pavadinimo Bronio Rai-

“pagyventi keletą savaičių jau- ' 
nystės prisiminimais”.

Vienoje prakalboje, pavadin
toje “Kiek beliko idealistų”, Br. 
Raila pavergtiems lietuviams ne
paprastu komunistu — idealistu 
pristato Califomijoje gyvenan
ti savo brolį Vladą Railą. Ta 
prakalba baigiama: “Kaip du be
likę mūsų šeimos gyvi broliai, I 
mes susiprantam ir mylim vie- s 
nas kitą. Juk tiek maža beliko j 
idealistų...” j

Nuo Lenino iki Andropovo = 
buvo komunistų Jd'ealistų nekal- 
tus žmones žodžiusių. Visas tas ■ 
žudynes Vladas Raila nutyli, tik | 
nuvažiavęs okupuoton Lietuvon | 
vis pasidžiaugia, pagarbina nau- J 
ją tvarką. Tačiau nuo idealis- | 
to Antano Sniečkaus jo motina | 
pabėgo. >|

Kad Vladas Raila yra komu- | 
nistas idealistas pavergtiesiems 
žinoma iš jo pasisakymų komu- į 
nistinėje spaudoje. Koks dar bu
vo reikalas jį reklamuoti per 
“Laisvės” raidiją? St. S.

TeL 927-1741 — 1742

Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

f

St Petersburg, Fla. 3371$ 
Tai. (8132 321-420f KNOW YOUR HEART

PERKRAUSTYWU

Leidimai — Pilna ipdrmMp 
ŽEMA KAINA

Priimam MlStCT 
ir VISA korteles.

L iERiNAS. TeL 925-Mtf

Iš bririy ristas?,

ANTANAS VILIMAS
TM. 374.130 arfai 37M9H į

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Seštadieniaia fr teknulieniąlg

StotiM WOPA - 1499 AM

Marquette Parke,

Ved«|i — Aldona Daukw 
Talefj 774-1544

7159 Sa. MAPLEWOOD AVI. 
CHICAGO, IL 60429

| j®, “Lietuvos Aidai” 
I i KAZt BRAZDilONYT*

Enaction nuo pirmadienio lid penk- 
« tadienio &30 vaL vakaro. 
Visos laidos ii WCEV stotie*.

Ii WITS ctotiM, 1110 AM b*n«*.

1144 W. 71«t Strert

Cbiekff*, HHnoū tocn 
T«M. 778-1374

GRENADOS AUKOS

TĖVAS IR SŪNUS

AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
negražus tvirtinimas. Tas tVib-J ^Os puslapių knygą išspaus- 
tinimas veik visuomet yra melai- } dino Vilties leidykla Cleveland, 
gingas. O melas, nors jį,gražiau
siai “stilistas” papuošia, vis lie
ka melu. Kenksmingu pačiam 
meluotojui ir labai žalingu ap
šmeižtajam.

J. Klauseikis parašė studiją, 
kurią turėtų atidžiai paskaityti 
visi lietuviai, kurie plunksną į 
rankas ima ir nori pasakyti savo 
nuomonę visuomeniniais ir poli
tiniais klausimais. Ją turėtų pa
studijuoti ir teisininkai, kurie 
teisės klausimais dar rūpinasi. 
Knygoje gyvais pavyzdžiais pa
rodyta, kaip nereikia rašyti. Ne
reikia rašyti ne tik paprastam 
piliečiui, bet visai nedera kelias 
knygas parašiusiam, aukštus 
mokslus baigusiam žmogui. 
Autorius yra teisininkas, baigęs 
Kauno universitetą, dirbęs teis
muose, rašęs teisinius sampro
tavimus.

Knyga, atspausdinta praeitais

Ohio. Spaudos išlaidas apmokė
jo Čikagoje gyvenąs Juostas Ra
monas. Turinyje: šimtas pra
kalbų Br. Railos 1980-82 m. pa
sakytų per “Radiė Liberty” į 

į okupuotą Lietuvą.
Paliesta daug įvairių temų, so

vietinei “tiesai” kaukę nuplė- 
šiant. Nevengia autorius ir sa- 
vi reikiamos. Pavergtiems lietu
viams jis pasakojęs, jog prieš 
karą gyvenęs Paryžiuje, po ka- pažįstama, 
ro vėl ten kaip politinis emigran 
tas ir pagaliau iš Amerikos po 
30 su viršum metų abu sū žmo
na panorėję aplankyti Paryžių ir

Britų korespondentai iš Gre
nados praneša, kad amerikiečių 
invazijoje į Grenadą žuvo 42 jų 
kariai, bet ne 18, kaip anksčiau 
buvo pranešta. Galvojama, kad 
su laiku tas skaičius sieks gal 
net 70. Taip pat pranešama, kad 
buvo numušti 20 malūnsparnių, 
taigi daugiau nei oficialiai pri-

® Garsus amerikiečių kom 
pozitorius Stephen Foster gi 
mė Pittsburghe.

į'iigiteSi

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, HL 60650 
TeL: 652-5245

FRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštes automobiliams pastatyti

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

4348 So. California Avenue

STEPONAS C. LACK ir SuNuS
LACKAWICZ—----------------------■■ ■-

Laidotuvių Direktoriai

2424 West 69th Street — TeL RE 7-1213

HEIRMOUR, HEART. FUND

Tel. — 523-3572

> ’

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

—
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Read lahd and follow 
dweci ions.
C Ei-Lax. Inc . I9R2
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Nuo 1914 metų 1
MIDLAND FEDERAL SAV- ■ 

llNGS aptarnauja taupymo ir j| 
Inamų paskolų reikalus visos ■ 
Į mūsų apylinkės. Dėkojame S IIIllums už mums parodytą pa- K 
Isitikėjimą. Mes norėtum bū- B 
Iti Jums naudingi ir ateityje. ■ Jit-
Į Sąskaitos apdraustos 3 MIDLAND
I Iki $100,000. i

FEDERAL
? 2657 W. 69th STREET <
1 Chicago, f L AO629 S SAVINGSį Ttl. 925-7400 B

AND LOAN ASSOCIATION
I 8929 SO. HARLEM AVE. | 4040 ARCHER AVENUE

Bridgeview, IL 60455 į CHICAGO, IL 60632
® Tel. 59S-94OO PHONE 254-4470

For constipation relief tomorrow 
reach for EX-LAX tonight •

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?

SOME CHICAGO MOTOR CUTS TIPS Of

EXPRESSWAY
11028 Southwest Hwy^ Palos Hills, Illinois

Tel. 974-4410

VAS AITIS-BUTKUS

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003



Žemaičių Kultūros klubo susirinkimas
Žemaičių Kultūros klubas tu

rėjo priešmetinį susirinkimą 
lapkričio mėn. 16 dieną Anelės 
Kojak svetainėje.

Pirmininkas J. Skeivys atida
rė susirinkimą 1 vai. po pietų ir 
patiekė darbotvarkę, kuri susi
rinkimo buvo patvirtinta.

Pagal darbotvarkės punktą, 
valdybos narių patikrinime, bu
vo pastebėta, kad nėra sekreto
rės Rožės Didžgalvienės, kuri 
buvo apsirgusi ir keletą di<\ų 
turėjo pabūti ligoninėj, o šiuo 
metu stiprėja savo namuose, 
3808 S. Union Avė. Jai pareikš
ta užuojauta ir palinkėta greit 
s u sveikti.

Susirinkimas buvo pravestas 
paskubomis, laiko negaišinanl, 
nes ankstyvesniame susirinkime 
buvo pasiūlyta, kad po šio susi
rinkimo būtų ir prieššventinis 
pobūvis, nes iki sausio mėnesio 
18 d. neturėsime kito susirin
kimo. Tas pasiūlymas buvo pri
imtas.

Darbotvarkė buvo tęsiama to
liau. Klubas neteko darbščios 
Ir nuoširdžios savo narės Delos 
Ketvirtis, kuri buvo pagerbta 
atsistojimu ir vienos minutės 
tyla, o giminėms ir artimie
siems pareikšta gili užuojauta, 
y Toliau sekė valdybos padary
tų metinių išlaidų apmokėji
mas ir švenčių proga paskyri- 
firias aukų. Aukos buvo paskir
tos Naujienoms ir visų radijo 
programų vedėjams bei kito
kiems reikalams.
.^..Valdybos ir Revizijos komisi
jos rinkimai. Į valdybą buvo 
išrinkta: Juozas Skeivys — pir
mininkas, Fr. Puodžiukas ,— 
vicepirm., Rožė Didžgalvis — 
nutarimu sekretorė, Alfonsas 
Kizlaitis — kasininkas ir Euge
nija Strungis — finansų sekre-. 
tore. Revizijos komisija: Ber
nice Žemgulis ir Anna Vaičekis. 
Revizija įvyks sausio mėn. 4 d. 
12 vai. p. R. Didžgalvienės na
muose.

Po to sekė prieššventinės vai
šės, kurias pagamino E. Petkū- 
nas, talkinant F. Puodžiukas ir 
Antuanetai Pauliukas.

Dar prie gausių vaišių prisi-

mlninkas P. Binkis pakvietė 
kavutei. Vaišių metu aplankė ir 

dėjo B. Žemgulis, pagaminusi klebonas A. Zakarauskas.
didelį ir gardų pyragą. A. Pau Kadangi buvo lietingas ir šal- 
liukas taip pat neatsiliko ir prie tas oras, lai dalyvavo lik apie 
kavutės padovanojo šventiškai 30 asmenų.
papuoštą nemažesnj pyragą.

Anna .Jakubs, kaip ir kasmet 
Kalėdų proga, apdovanojo na
rius savo rankų darbo dovanė
lėmis, kurios priminė voverai
tes, o Anna Vaieekis — 
ją gardžių saldainių.

Vaišės buvo linksmos ir nuo- j 
taikingos, tikroje žematiškoje 
dvasioje, kurios tęsėsi apie po-* 
rą valandų. Skirstydamiesi na-' 
mo, visi buvo patenkinti ir ku
pini ryžto ateityje dar labiau 
dirbti.

j Nežiūrint, kad čia gimę ir 
augę, kai kurie gal trečios kar
tos, net eiliniame susirinkime 
prie prezidiumo stalo pastato 
valstybinę ir- tautinę vėliavas,

po sau- Pasigėrėtinas vaizdas.
i K. P.

ftftAL MT AT ft POR SAL®

i 
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Z»wii — Pardavlnwi
UAL I ST ATI FOR SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKXJIMAI3.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

UTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, PrezidenUi

2212 W. Cermak Road Chicago, HL TeL 847-7741
Joniškiečių klubas
Joniškiečių Labdarybės ir Kul 

tūros klubo susjrinkimas įvyko 
lapkričio 1 d Vyčių salėje. Klu- 
bo pirmininkė Julia Ramanaus-Juozas Skeivys, Į kas ati(larė susirinkimą, pasvei- 

klubo pirmininkas| kinovjslls narius ir pranešė liad.■ 
Į ną žinią, kad netekome mūsų na- j 

LIETUVOS VYČIŲ 112 KUO- ' res Della Ketvirtis. Minutės ty-' 
POS SUSIRINKIMAS j la ir atsistojimu buvo pagerbta 

! mirusioji,
nėms išreikšta nuoširdi užuojau
ta.

Nutarimu rašt Antoinette Ka_ 
iys perskaitė protokolą. Jis bu
vo priimtas be pataisų.

Buvo pranešta, kad serga Ro-

1983 m. lapkričio 15 dieną 
8 vai. Marquette Parko lietuvių 
parapijos salėje pirm. P. Binkis 
pradėjo susirinkimą. Dvasios 
vadas kan. V. Zakarauskas su-, 
kalbėjo maklg į šv. Kazimierą.; 
M. Juzėnaitė perskaitė praeito; 
susirinkimo protokolą. Protoko-'žiaus Iigon;nėj. Taip pat serga \ 
las priimtas. Kadangi praeitame; narg Magtfelena Grisius (jai bu-Į 
susirinkime buvo išrinkta val-,v0 padaryta operacija) ir ji ga-’ 
dyba, tai, pasiskirsčius parei- jj Kryžiaus ligoninėj. Na-j 
gas, protokole pažymėjo. i ’ ’ ’

Po to, kai kurių skyrių vedė-1 aplankyti.

KA-747 ir "šventosios" 
soviety sienos

Eltos anglų k. spalic numery
je išspausdintas vedamasis “KA- 

...... 747 ir ‘šventosios’ Sovietų Sie- 
o jos šėmiai ir girn.-j ncs„, kurj;(nie ra§orna; ka(] pO

BUTŲ NUOMAVIMAS 
ft MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

■9 NOTARIATAS • VERTIMAI.
mis pasirašytų nepuolime sutar
čių (taikos sutarčių. Red.), ku
riose ji pasižadėjo respektuoti 
pu suverenumą ir visiems lai- Į 
kams ats'žadė o bet kokių pre
tenzijų į jų teritorijas. Pabaltie- 
čiams, kurie buvo prievarta 
įjungti į SSR, kalba apie sovietų 
šventas sienas’ — visiškas absur 
das”.

Vedamasis toliau primena, jog i 
visai netikslu kalbėti apie “vals
tybines” (“national”) sovietų 
sienas. Dabartinės Sovietų Są
jungos sienos yra “šimtmečių 
imperialistinio užkariavimo pa
darinys”. Sovietinė imperija 
parėmusi carinę, dar toliau už 
ją išsiplėtė: “SSSR-os sienos nė
ra ‘valstybinės — tautinės’, o ‘im_ 
perijines’ — tokios sienos pagal 
definiciją negali būti ‘šventos’,; 
nes tarptautinė teisė nepašventi-j 
na

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

INCOME TAX SERVICE
B529 So. Kedzie Ave. — 778-2233Pietų Korėjos lėktuvo numuši- 

mo, sovietu valdžios atstovai pra 
dėjo kartoti pasauliui, jog sovie
tų valstybės (“national”) sienos 
esančios “šventos” :

........................... . j ‘‘Centro Komiteto narys Leo- 
; žė Didžgalvis ir esanti šv. Kiy-j nį(jas Zamiatinas, atstovaujan

tis Jurijų Andropovą, priminė 
reporteriams, kad ‘daugelis mi
lijonų’ žuvo gindami ‘sovietų šie 
nas’ Antrojo Pasaulinio karo me
tu. Ši tema rado atgarsį ir va
karų spaudoje, kurioje vėl pasi
rodė pašėlę;' bet savaip roman
tiški rusai, triuškinantys bet ko
kį Įsiskverbėlį Į “motulės tėvy
nės šventą erdvę'”.

Sovietų Sąjungos kaimynai 
pastebėjo šių teiginių ironiją. 
Buvęs švedų'užsienio reikalų mi
nisterijos vadovas Leifas Leif- 
landas taip komentavo: ‘Sovietai 
tvirtina, jog jie turi teisę pažeisti 
Švedijos teritorinius vandenis 
bet jie sako, kad jei bet kas pa
žeis jų pačių šventą oro erdvę, 
susidurs su neišvengiamom pa
sekmėm’. Maskvos rapsodija 

[ apie jos ‘čventas sienas’ dar tuš- 
: čiau skambėjo lenkams, čekams, 
! slovakams, vengrams, rumunams 
j ir kitiems rytų — vidurio eu.ro- 
‘ piečiams, kurių sienas Kremlius 

‘pataisė’... O lietuviai, latviai ir 
estai? Sovietų armija pažeidė 
jų sienas 1940-ais - metais, vos 
d\idešimčiai metu praėjus po jų policija tuojau paleido, bet 
Maskvos su Pabaltijos valstybė- kiti eis karo teisman.

riai buvo paprašyti kas gali ją
• * 

jai turėjo trumpus pranešimus.Į Užprašytos mišios už mirusius' 
Paminėjo ir parengimus, ku-]narjUS) kurios vyks trečiadienį, 
riuose kvietė dalyvauti. j gruodžio 7 d. 8:30 vai. ryte Jė-

Kan. V. Zakarauskas, užgir- zuitų koplyčioje. Nariai prašo-1 
damas sekmadienio 10.30 vai. rni už mirusiuosius pasimelsti.! 
pamaldas už mirusius vyčius, I ■ Sekantis, susirinkimas įvyks J 
priminė, kad pasimelstumėm į gruodžio 6 d. 1983 m.
Viešpatį Jėzų, nes tą pat sek-j a. Kulys'
madienį didelė šventė — Kris-’----------- ------------------------ .__ i
taus Karaliaus.

Kvietė dalwauti lapkričio 
18 d. rengiamame kokteilių ba
liuje Vyčių namo išlaikymo! 
fondnui paremti. Salėje buvo* 
surengtas išpardavimas suauko-Į 
tų daiktų. 1

Į pabaigą atėjo solistas A. • 
•Brazis su žmona ir visus sveiki-. 
no, raginant vykti į minėtą 
balių.

9 vai. kan. V. Zakarauskas 
malda baigė susirinkimą. Pir-

Sergeants
SENTRY* Z 

Rea & Tick Collar

Naujai pasirodžiusi

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DĖL LIETUVOS

Aleksas Ambrose,

užkariavimu’’.

TURKAI SUĖMĖ 89 
KOMUNISTUS

(B)

KAM MOKĖTI NUOMĄ?
GERIAU SKOLĄ.

Pajamų bungalow — 1% aukšto mū
rinis, 3 butai: 1 su 2 mieg. Garažas. 
Marquette Parko centre. Nebrangus.

2 aukštų mūrinis. Pirmame aukšte 
6 kambariai, 3 mieg. Antrasis aukštas 
padalintas Į du butus. Batų siuvėjų 
dirbtuvė rūsyje. Geros pajamos. Lith
uanian Plaza Court (69th St.) ir 
Washtenaw.

ŠIMAITIS REALTY
INSURANCE — INCOME TAX

2951 W. 63rd St 
Tel: 436-7878

MISCELLANEOUS
Įvairūs Dalykai

PUPS ALL BREEDS

<s

ELEKTROS {RENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miet+c
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuot*! ir sąžininįaL 
KLAUDIJUS PUMPUTI*

4514 S. Taiman Avė. 
Tat. 927-3559

DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $126 pusmečiui au+omobilio 
liability draudimas pensininkams.

Kreiptis: A. LAURAITIS
4651 S. Ashland Avė., 

Chicago, III.
Tel. 523-8775 arba 523-9191

i .........  ir

KILLS 
FLEAS,TICKS!

KiEsReas.KSsjTO

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią 

Chicagos lietuvių istoriją........
(1869 — 1959 metai). .

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

1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

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

KAINA — $17. (Persiuntimui pridėti $1)'

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago. EL 60608

Paskutinėmis savaitėmis turkų}
policija suėmė 89 Įtariamus ko- Į . A.K.C. “R” & some mixed.
munistus.
Policijai pavyko nustatyti, kad 

grupė komunistų, nepatenkinta 
kariais, nutarė organizuoti per
versmą prieš dabartinę: vyriau- 
sybę. Jie buvo įsitikinę, kad 
žmonių nepasitenkinimas gana 
didelis, todėl jiems ir pritars vi
sa eilė politikų, negalinčių daly-' 
vauti politiniame procese ir va
dovauti partijoms. Dalį suimtų- <

By private breeders.
Taking Christmas orders now.

' 395-8967

JOHN GIBAJTIS
Advokatų įstaiga

6247 S. Kedzie Ave.
(312) 776-8700

I

'S

PASSBOOK 
SAVINGS

WITH At*>AveVT» htV 
VO f»V YOU«

see us for 
financing 

AT 0U1 LOW IATB

Interest Compounded 
Daily and Paid QuarteHy

H<h
Interwt

paid on Savings

FSLICinL b

Mutual Federal 
Savings and Loan

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

SJUftSt »n.Tu«.rrl.$-4 Thux.9-8 8»t. >•!

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 •

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
Naujienose galima gauti nepaprastai įdominę gydy

tojo, rbuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminima*.

Dr. A. Gūmcb — MINTYS IR DARBAI, 259 pat, liečia 19Q5 
metų [vykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas Ir 
rualrūpinimą_______________________________

Dr. A. J. Guseen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata Ir 
grožis. Kietais viršeliais

Miko šileikio apsakymų knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

ii 59

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

kymai, 184 psl. Kaina 85.
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729 So. Campbell 

Ave., Chicago, IL 60629.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruošta ir teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta “Sūduvos” 
išleista knyga su legališkomis 
formomis. »

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje.

— Jasir Arafatas kreipėsi j 
arabus, kad išgelbėtų jį, apsuptą 
Tripoli mieste.

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

ARVYDAS KIELA
6557 S. Taiman Avenue

Chicago, IL 60629 J 
434-9655 ar 737-1717^

14

Pardxvimxf ir TaisymM 
1644 West m SlTMt 
T>L RgpaMk 7-1941

. ■— -’
Siuntiniai i Lietuvą 

ir kitus kraštus
p. NEDAS, 4059-Archer Avenuft,

Chicago, 111. M632. T«I. YA 7-59K
1 ’ ■ • - . * 
» ■ . ........ . =r<

Nctiry Publle ■' 
INCOME TAX SERY1CI

4259 S. Maplewood, TeL 254-7454
Taip pat daromi vertimai, giminiq 
ižkvietimai, pildomi pilietybei pra

šymai ir kitokie blanką L
s III —

Homeowners insurance
Good service/Good price

F. Zapolis, Agent 
320816 W. 95th St 

Everg. Park, III.
60642 - 424-8654

18.00

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

Seštad..- nuo 9 raL r. iki 12 t*L d. 
Ii pagal susitarimą.

TeL 776-5162 
M49 West S3rd Street 

Chicago, ŪL 60621

12.00

ADVOKATŲ DRAUGU A
V. BYLAITIS

ir V. BRIZGYS
Darbo valandos: 

5no 9 ryto iki 5 vai. popiet
šeštadieniais pagal susitarimą.

6606 S. Kodyle Ava. 
Chicago, Iii. 60629
TeL: 778-8000

Dr, A. J. Guasen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS
ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik____

Gadina taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 
nooey orderį, prie nurodytos kainos pri- 

dedaat II penšuntimo Klaidom*.
SERVE WITH PRIDE-IN 
THE NATIONAL GUARD

PIRKIT! JAV TAUPYMO ROKUS

6 — Naujienos, Chicago, 8, Hl. Friday, November 25, 1983


