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LIBA
DŽIAUGIASI REZOLIUCIJA

get dabar abu šie politikai jau

JAV lėktuvnešis antradienį paleido du žvalgybinius lėktuvus į Libano 
šiaurę. Sirijos kariai paleido priešlėktuvines patrankas Į Amerikos lėk

tuvus, liet nepataikė. Abu' lėktuvai grįžo sveiki į lėktuvnešį.

kariucmenLs daliniai ir 
milicija. Libano kariai 
tankų ir kitų ginklų, kad 
išmušti policininkus ir

Library uf Congres.
Periodical Division
WashinatQn D

Amerikos Lietuvių Taryba 
džiaugiasi, kad senatorių Robert 
Dole (resp., Kansas) ir Patrick 
Leahy (dėmi, Vermont) pasiū
lymu lapkričio 17 d. Senate bur 
vo priimta, bendra su Atstovų 
Rūmais rezoliucija, Įpareigojan
ti JAV prezidentą ateinančioje 
Žmogaus teisių komisijos kon
vencijoje 1984 m. vasario mėne
si Ženevoje iškelti Lietuvos, LaL. * 
vijos ir. Esti jos klausimą.

Tokią pat rezoliuciją Atstovų 1 
Rūmuose pasiūlė kongresmenai specialistais 
Don-Ritter ir Brian Donnelly 

* * į
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AMERIKIEČIAI STUDIJUOS 
SOVIETŲ SISTEMĄ

WASHINGTON, D.C. — Pre
zidentas Reaganaš ir Kongreso 
vadai pripažįsta, kad JAV netu
ri specialistų, gerai pažįstančių 
Sovietų Rusiją. Jie nutarė pa-1 
ruošti įstatymo projektą, kuris 
skirtų 5 milijonus dolerių So- 

iV~. vietų sistemai studijuoti.
Iki šio meto Sovietų sistemos 

; skaitėsi Averell 
Hąrriman ir George F. Reuna. 
Jeigu kildavo koks klausimas, 
fąi Kongreso atstovai kviesda
vo šiuos vyrus informacijoms 
suteikti. Abu yra gyvenę Mask-

Talentingo kompozitoriaus ir oje> abu pažino Sovietų vadus) 
uolaus patrioto, visuomenininko Į ir Sovietu gyve^:
Aleksandro Aleksio mirtis suk&-, dabar abu >ie. poniai jau
lė gilų liūdesį Amebos Lietu-] ‘ paseno fie to> pa<..ioje 
viį Tarytoje. Garbingasis Sovietu Sąjungoje vyksta pakai-i 
lion's nuo pirmųjų ALTp. Andropovas dar prisilaiko' 
veiklos dienų yra buvęs valdy
bos narys, kai kuriais atvejąįs

senų komunistinių dėsnių, bet
..— i jis aiškiai mato komunistinės

vadovavęs Amerikos Lietuvių ’ sistemOs ^pragas. Jis nori su- 
kongreso po^džiams/ juos pra- 5^^ vagiĮiavimą ir įvairias] 
turtinęs menine programa-ir dėDk<^^acijas Jis įtl-aukė 4 p0-!

- ^’0. Aliukvą. kufis Ązer-

DEVYNI ARGENTINOS GENEROLAI 
BUS TEISIAMI KARIU f

KITUS NEKALTŲ ŽMONIŲ ŽUDIKUS TEIS 
ARGENTINOS TEISĖJAI

BUENOS AIRES. — Argenti-
j . t.j-.nos- prezidentas RauLAĮfonsin SIRIJOJE^YRA 8,000

Taisvįhimo veifciojė buvo sušaudė didoką skaičių pareiškė, kad jis įsakys pradėti
tas Amerikos Lietuvių Tarybos už vagiliavimą. bylas prieš devynis Argentinos
gaVbes nariu. ./ k __— ------—i----- kariuomenės vadus, kurie sėjo

STATG^SĄLYGAS PQKAL- 
ERŠADM

Reikšdama .gedulą n dėl savų 
įtakingo ri|įH(ūCmirties,
Amerikos- Lietuvių’^Tarjdja pa
siuntė vainiką liidėiuvių;: proga. 
Amerikos' t^t^'ų^^ryba rėiš-; 
kią nuoširdžią dizMojajitą bran-', 
gąūš. velionių našlėjU ir ki Heftis^ 
artimiesiems. - ' ' 3 ;
'^■'u; ■?*■ . *,■ -* . • ■ ■: ■ - - • :

kalinamų LiiErruviŲ ?
;...y;;;;;; GYNĖJAI

; Dienraštis “St. Petersburg Iii-: 
dependent” spausdina labai ver-! 
tlngul’ !feyr ĄlaštėršJ Vedamuo-. 
sius, kuriuose stipriai ginami1 
Sovietų Sąjttnjgojė* kankinami: 
politibiai kaliniai- Ištisas veda- 
masis paskirtas Robėrtui Gri
gui, kuris pašauktas ij Sovietų 
kariuomenę atsisakė daryti so
vietinę priesaiką. Vedamasis pa
iliustruotas vaizdžių piešiniu.

ŠOVIETŲ KARIŲ

BEIRUTAS, Libanas. — Kraš-
. . . . „, to apsaugos sekretorius Caspar

leroę^feusmus ir mirtj visoj, Weinber„er antradienį pareis. 
je girnos visuomenėje . ? ( dabarljniu me[u sjrijoj
^fiėvym . Argentinos generolą!; ialislu

admirolai buvo sudarę tr|SĮ Alsiuslieii ,.usai m įvaĮriu 
^rįrįjų amonių komisijas (ehun-1 technikos specialistai ič'

7- . .. > j • m-p n -1 Sirijos gyventojų patarėjai,jokios atodairos nuo 19/b iki’. o , , . . ,J (Sekretorius nemano, kad rusai.
[turėtų savo kariuomenės dali-Į 

Vienintelė trijų karių komisi- nius Bekos slėnio srity, bet ten

f-

I* . -, - - (riju žmonių Komisijas iciiun-j
šiniBkašpasiskę^e ,krašto pre-,įaay e • Argentiną ife) 
zidenfu uf‘per rūdija pakvietei 1 ■

•1 v.- : . JOKllŽb <1LU<
krašto politikus pasitarti su JaPj jg82 metu
ir.:JpąrūoŠti.;.kr^tąr;demokrati-j '
niamš'rinkmams.' ;^į.. | _ . ,

. JkU: šįų- rnetp■ politikai neno- ja. kurios jis netrauks teisman, | rusai valdo priešlėktuvines pa- 
rėjo pradėti jbkiųkalbų su vy-*yra paskutinioji, nutarusi pra- t trankąs, seka judėjimą svarbes- 
riau^iig? gagrcibusiais - kariais, vesti krašte laisvus rinkimus ,ir l niais keliais ir valdo jaunimą, 
bet aišira^do kelL drįšušieji pir-5 sutikusi atiduoti vyriausybę J Užpraeitą savaitę Sirijoj bu
mus žingsiuu/' •zeiigtf krašto; žmbnių išrinktiems atstovams.] vo 7,000 rusų. Bet praeitą savai- 
padėčiai 'šulvarkytič ' | Prezidentas Alfonsin pareiškė, tę atvyko ištisas tūkstantis nau-

’ vo 7,(100 rusų. Bet praeitą savai- 
Prezidentas Alfonsin pareiškė, tę atvyko ištisas tūkstantis nau- 

Politikąk Avarni League gale-' kad iis patrauks teisman ir ki- jų rusų specialistų. Nustatyta, 
’ ■ kad Libane neteko gyvybės apie

, 1 riami pradėję teroro kampaniją 2(H) rusų, bet labai sunku nu- 
įstatyti jų asmenybę. Libane žu
vusiais rūpinasi patys rusai, ir 
jie apie žuvusius nieko nepra
sitaria.

tų pradėti organizuotį 15 veikė- (^us septynis asmenis, kurie į ta 
jų opozicrjCŠš^ari^Įf' Jis žino, “ 
kad pats Eršad planuoja suda- Jau nuo 1^/0 metų.
ryti buyusių kąrininkų partiją, Į §jUos savo pareiškimus praei- 
bet jis nori žinoti, ar opozicijos šeštadienį prisaikdintas pre- 
partijai bus leista verkti ir, rei- ridentas pasakė per visas didės-

kad Libane neteko gyvybės apie

PRANCŪZAI SAUGOS
SAVO VADUS

PARYŽIUS. — Prancūzijos 
vyriausybė nutarė imtis prie
monių prez. Miterandui, ir ki
tiems prancūzų vadams apsau
goti nuo netikėtos mirties. Iki. 
šio meto-durys į prezidentūrą ir 
kitas svarbesnes policijos bei 
valstybės Įstaigas būdavo atda
ros. Vyriausybės nutarimas įsa
kė visų tų įstaigų duris uždarytu

Paryžiuje yra kelios gatves/

SIRIJA APŠAUDĖ DU AMERIKOS 
ŽVALGYBINIUS LĖKTUVUS

AMERIKOS KARO LAIVAI TUOJAU PALEIDO 
ARtlLERIJOS ŠŪVIUS Į SIRUIEČIŲ POZICIJAS

' BEIRUTAS, Libanas.
virtadienio lĄ’lą du JAV žvalgy
biniai lėktuvai įskrido į Dbijeh 
ir Uamanos sritis, esančias Bei
ruto šiaurėje. Sirijos priešlėktu
vinės patrankos; tuojau prapliu
po iš kelių pozicijų ir bandė pa
taikyti Į Amerikos lėktuvus, bet 
nepataikė. Atrodo; kad JAV 
žvalgybiniai lėktuvai skrido šiek

■ tiek aukščiau negu Sirijos prieš- 
I lėktuvinės patrankos buvo nu- 
1 statytos. -

Nespėjo JAV lėktuvai pasi- 
I traukli iš Dbijeh ir Uamanos 
j pozicijų, Amerikos karo laivų 
| paleisti šūviai taikė į priešlėktu- 
I vinių patrankų lizdus. Karo lai
vų šūviai atrodė taiklūs ir iškė
lė į paviršių kelias patrankas ir 
jų ąptarnautojus.

Susidarė įspūdis, kad JAV 
žvalgybiniai lėktuvai turėjo ga
limybės pranešti tikslias prieš
lėktuvinių palrankų vietas. Žval
gybinių lėktuvų praskridimag ir

Ket-nai aerodrome ar kur kitur Bei
ruto pietuose.

Dar toliau į pietus, Chaldos ir 
Aramūno sirtyse, susišaudė Li
bano 
vietos 
laukia 
galėtų
miliciją iš laikomų pozicijų.

Vietos gyventojai bijo naktį 
leidžiamų šovinių. Gyventojai 
įpratę prie susišaudymų dienos 
metu. Jie turi laiko nusileisti į 
slėptuves. Bet jeigu Sirijos ar
tilerija pradės apšaudyti šias 
sritis naktį, lai gyventojams 
gali kilti dar naujų sunkumų.

SEKR. SHULTZ PASIRAŠĖ 
SUTARTĮ SU PORTUGALIJA

LISABONA, Portugalija. — 
Valstybės sekretorius George 
Shultz antradienį pasirašė jsu- 
lartį su Portugalijos užsienio 
reikalų ministeriu Jaime Gama, 
leidžiančia JAV-ėms naudoti;karo-.: į®?rtilerij<?5 Azoi-ų saį aerodrvią^..

į sproginėjimą?' būva darniai su
derinti.

žvalgybiniai lėktuvai pasisu- 
Jiinėjo Sirijos karo jėgų, laiko
moje srityge, apsisuko ir grįžo 

kuriose gyvena aukšti valstybės:'“S31 > “70 laivus. Joks šovinys 
pareigūnai. Policija gerokai, su-l “P3taik"i lėktuvus, jie sėkinin 
stiprino minėtų gatvių sargybą!.“31 nusileido lėktuvnešyje.. - 
ir įsakyta kreipti dėmėsi į aukš- į T<’,13u * ii3UIię’ visar

Tripolio, Izraelio karo laivai aptesnių pareigūnų apgyventus 
namus.

Laikraštis taip pat spausdina' kalui kilus, kritikuoti vyriausy- nes Argentines radijo stotis, kad 
sąrašus ir adresus politinių kali- bę ar buvusius karininkus. i krašto gyventojai žinotų.
nių Sovietų Sąjungoje, raginda- ---- ------—— | Apkaltintus karius teis Ar-1
mas jiems rašyti laiškus. Taip — Amerikos kariai saugo am- g.cntinos kariuomenės teismas.mas jiems rašyti laiškus. Taip 
paskelbti adresai (net pirmoj 
vietoj) kalinamų lietuvių: Ba
lio Gajausko. Adelės Kilčiaus- 
kienės, Mečislovo Jurevičiaus, 
Povilo Pečeliūno, Danutės Peče
liūnienės Antano Grigo, Vytau
to Bogušio, Jadvygos Kaušie- 
nės, Danutės Kelmelienės, Vla
do Lapienio, Jono Saųnorio, Da
lios Tamulytės, Petro Paulaičio. 
Alfonso Svarinsko, J advygos 
Bieliauskienės, Antano Terlec
ko, Elenos Terleckienės.

ALTo informacija

KALEN DORELIS

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

Saulė teka 6:10, leidžiasi 4:21.

Orai iąltesnis, snift.

Premjeras Mano Soares daly
vavo pasirašymo ceremonijose. 
Sutartis leidžia JAV vyriausy
bei naudoti Lajes aerodromą, 
esantį Treciojoj saloj.

Sena sutartis buvo pasaibaigu- 
š’ vasario 4 dieną, bet ji bi’"o 
pratęsta.

Lajes aerodromas jau neturi 
tokios didelės svarbos, kokią jis 
turėjo prieš 40 metų, nes Anie 
rikos transporto lėktuvai dabar 
gali Amerikos karius numesti iš 
Pietų. Karolines į Egiptą. Jeigu 
kuris lėktuvas sugestų, tu 
Azorų salos būtų naudinga su
stojimo vieta Atlanto vande
nyne.

Sekretorių Shultz spauda va
dina Kalėdų seneliu, atnešusi.i 
vaikams pinigų.

šaudė palestiniečių -pczicijss. 
Palestiniečiai laukia graikų 

Prancūzų vyriausybė pasmer-į transporto. laivų., kurie turėtų 
kė teroristus, išsprogdinusius, apie 4,090 palestiniečių nuvežti 
prancūzų ir Amerikos ambasa-‘ j Tripolio apylinkes Libijoje, 
das Kuveite. Vyriausybė nutarė ( Dalis palestiniečių nori pasilikti 
imtis apsaugos priemonių, kad t Tripolyje, , liet dauguma turės, 
teroristai negalėtų lengvai įsi-] persikelti į kitas vietas. Tripo- 
veržti Į prancūzų ambasadas: lyje pasiliks tiktai tie, kurie 

ruošasi tuojau išplaukti į kitas 
valstybes. Vieni bus priimti į 
Saudi Arabiją, o kitiems bus 
leista persikelti į Jemeną.

Amerikos marinai, išvalę aero 
nu 

ramiai praleido 
k e t v i rladienį.

kitose vietose.

LENKŲ GENEROLAI 
VEDA AREŠTUS

— Prancūzija nutarė susti: 
rinti sargybą ne tik prie valdžia 
namų, bet ir prie Amerikos aa 
basados.

VARŠUVA, Lenkija. — Gruo
džio 13 dieną lenkų policija tik
rino darbininkų unijų centrus, 
krėtė įtakingesnius unijų parei-

dromą supančius namus 
drūzų ir šijiįų, 
trečiadienį irAFGANISTANE NAIKINA 

SOVIETŲ KARIUS

NEW DELHI, Indija. — Dip- 
_______ _______  _ _ . lomatai praeša iš Afganistano, j 

I savo laiku priklausė prie “tvar- kad Kabulo šiaurėje įvyko dide
lis mūšis tarp Sovietų karių ir 
afganistaniečių. Apskaičiuoja
ma, kad susirėmimas lietė 2,000 
Sovietų karių ir tokį pat skai
čių afganistaniečių.

Sovietų kariai buvo priversti 
trauktis iš kovos lauko. Jie ne
turėjo laiko surinkti žuvusius 
savo karius. Kovos lauke rusai 
paliko 70 savo karių lavonų, 

r 21 rusai pateko į afganistanie
čių nelaisvę.

Mūšiai pasibaigė gruodžio 
5 dieną. Afganistaniečiai surin
ko žuvusių rusų dokumentus ir j 
palaidojo užmuštuosius.

. . . gentinos kariuomenės teismas,
basados laužą Kuveite, kad nie- Qdierolas Cristiano Nicolaides 
kas prie jos nepriartėtų.

ką įvesti” norėjusių karių,, bet 
paskutiniu metu jis stojo už val
džios perdavimą civiliams ir 
_ * * x .. i 1. . .V, at /l □ .

Helmut Sęhmldt
* '

Ruvęs V. Vokihtijos kancle
ris Helmut Schmidt vėl jun
giasi į Vokietijos socialde
mokratų veiklą. Vokietijos 
krikščionys demokratai gali 
netekti Laisvųjų demokra
tų paramos. Viską gadina 

O t to Lambsdorf.

priėmė Ąrgentinos rinkimų da- 
j vinius. Jis ir dabar valdo Bue
nos Aires karo apygardą ir 
bendradarbiauja su naujai pri
saikdintu prezidentu.

Bus traukiami teisman gen. 
1 Jcrge Videla, adm. Emilio Mas- 
1 serą ir gen. Orlando Agosti. šie 
trys kariai sudarė pirmąją ko
misiją (chuntą). Taip pat turės 

' pasiaiškinti teisme gen. Rol>er- 
to Viola, adm. Armando Lam- 
bruschirti bei gen. Omar Graf- 

i figna (sudariusieji antrą chun
tą), ir gen. Leopoldo Galtieri, 
adm. Jorge Anaya l>ei gen. Ba
silio Lami Dožo, sudariusieji 
trečią chuntą ir pradėjusieji 

' Falklando salų karą su britais.

Karininkų sudaryto teismo 
. sprendimą peržiūrės Aukšičau- 
I siasis Argentinos teismas.

— Visi Amerikos marinai, 
saugojantieji Amerikos ambasa
das ar konsulatus, apginkluoti 
naujais ginklais.

Gualemalos šiaurėje, ne- 
Meksikos sienos, sprogotoli

bomba, kuri užmušė 23 kovo
tojus.

gūnus ir buvo pasiruošusi kirs- Amerikos karo laivai yra pasi
ni smūgį Solidarumo šalinin- ru°šę apšaudyti šijitus ir drū- 
kams.

Lešek Valensa, pakabinęs sa
vo Nobelio taikos medalį čens- 
takavoj, automobiliu grįžo na
mo. Policija 13 kartų sustabdė 
jo automobilį ir krėtė ne tik ma
šiną, bet ir patį Valensą su 
žmona.

Policija bijojo, kad Valensa' 
nepradėjo organizuoti naujų de
monstracijų. Antradienį suėjo 
lygiai du metai, kai Jaruzelskio 
policija visiškai išardė Solidaru
mo judėjimą. Buvo uždaryti; 
žvarbesni centrai ir suimta virš: 
2,000 veikėjų. Vėliau policija į 
daugumą paleido, nes jie nieko 
nenusikalto. Generolas Jaruzcls-! 
kis bando, kad komunistų par-( 
tija vėl kontrohiotų visą pro- 
fesinijų sąjungų organizavimą.1

Antradienį suimtas kunigas 
Jurgis Papieliuška.

| žus, jeigu bus apšaudyti mari
— Trečadienį aukso uncija 

I kainavo $392.

Valstybės departamentas 
įsakė uždaryti visų JAV amba
sadų vartus, kai baigiasi darbo 
valandos. » I

George Shuliz

Sekretorius Shultz antradienį Lisabonoje pasirašė s 
tartį su Portugalijos vyriausybe, kad amerikiečiai 

galėtų naudoti Azorų salas.



VL. BAKUNAS

PASTABOS K TOLO

(

PRISIMINĖME A. BAJALIENĘ

Prieš metus (1982 m. lapkri-į metų laipkričio 22 d., kai ją ne- 
o 22 d.) Los Angeles staiga,! lauktai pakirto širdies smūgis, 
rdjes smūgio ištikta, savo na 
uose 
nksčiau Dėringienė),

Adelė Bajaiienė čia, Los An-
mirė Adelė Bajalienš gėlės, per daug metų buvo nin

ku ri tomą pirmose lietuviškos veik-
kriėio 27 d. labai iškilmingai los darbuotojų eilėse, nuo Iš
laidota. o dabar nemažiau tu- nyčios iki seklyčios, padėjo vi-j 

ningai prisiminta, jos mirties sur, kur reikėjo ir kur galėjo.
r t liiiių- sukaktuvių proga. Liū- .Charakteringas jos veiklos 
din io vyro Henriko Bajalio rū-j bruožas — “garantijų” sudary- 
j esčių, ląpkričįo 27 dieną buvojnias iš Europos Amerikon at
mes metu atnašautos šv. Mi- j vykstantiems “dypukams”, ku-

š cs už jos sielą (kun. dr.t Alg. • rių jos paslauga pasinaudojusių { 
C suskas, asistuojant prel. kun. buvo bent keliolika. Jos pasku-j 
d:-. P. Celiešiui) ir solistės Fl. | tinėje kelionėje į šv. Kryžiaus, 
I'brsak įspūdingai buvo sugie- į kapines Los Angeles 1982 m. 
(bta Ave Marie. Šv. Kazimiero i karstanešiais kaip tik buvo dė- 
parapijos bažnyčia buvo pilnu- > kingi “dypukai”, pasinaudoję!

• « • TA 11 • __ • t 4- T T■« -rly i »-»■» « ■» 7 A rvrs N A 0-0 "

1

t. lė. Po pamaldų, jau kitoje vie- 
ioje; L. Tautiniuose . Namuose, 
buvo -gedulingo minėjimo pie
tūs, j kuriuos, Henriko Bajalio 
kvietimu susirinko 110 Bajalių 
šeimos draugų,' visuomeninio 
darbo bendradarbių, Adelės ger-

Po trumpos įvadinės kalbos, 
II. Ba jalis pietum programai vesti 
pakvietė Ą. Audronį, kuris anks
čiau, atvykęs.į Los Angeles, kai 
1 urį laiką gyveno A. Bajalienės 
(tada Dėringienės — pagsl pir
mąjį vyrą) .namuose. Prel. kun. i 
dr. P. Celiešius sukalbėjo mal- i 
dą - invokaciją, po ko sekė eilei 
kalbėtojų, i apibūdinusių velionę 
ir jos;.veiklų,; palietus jų gyve- 
nimą. Q, RazutĮenė, Alg. Rauli- 
naitis, -L. Mažeikienė, laureatas 
rašytojas Jurgis Gliaudą, poetė 
Dana Mįcku.tė-Mįtkienė paskai
tė jos šiai progai sukurtą eilė
raštį. prof. dr. E. Tumienė ir ra
šytoją Alė Rūta-Arbienė.

Adelė' B'ajalienė, gimusi Pet
ravičiūtė, -j dienos ’šviesą išvydo 
Ainęrikoję,.. Springfield, Illinois 
valstijoje. 1912 metais. Būdama 
vės šėšerių metų, tėvams grįž
tant Lietuvon,’ ir ji ten pateko. 
Tėvams -Lietuvoje mirtis, ją 
Amerikon atsikyietė jos- teta, 
gyvenusi Čikagoje. Čia Adelė 
vedė Steponą Dėringį, su kuriuo 
gyveiriant ■ Čikagoje? 1 dalyvavo 
įvairioje; lietuviškoje veikloje, 
kol po .Antrojo Pasaulinio karo 
per^rltėlė TCąlffoj-ęijdn. Čia abu 
Dėrįngųti ?taip i pat buvo labai 
aktyV^iMetuHskarilfe gyvenime. 
Jos'mirė Los 
AngrięsiiTpriaidotas Čikagoje). 
1 )riešį'.'rirs 20 ■ metų • Adelė ište- 
k ėjo ‘ už Tl e n riko-' Bajalio,! su ku-

(atvykimui Amerikon) Adelės; 
garantijomis. Į

Pastaraisiais metais, jos vyrui 
Henrikui Bajaliui įsijungus ra
dijo valandėlės darbuotojų eilės-į 
na, Adelė pasidarė nepamaino-; 
ma talkininke valandėlių paruo- į 
Šime ir renginių talkoje. Bau-Į 
gelis organizacijų, kuriose dir
bo Adelė Bajalienė, bei pavie
nių darbuotojų labai pasigenda 
Adelės, jai iškeliavus amžiny
bėn. Jos atminimas bus gyvas 
ilgus metus, kol bus tebevei
kiančių jos buvusių bendradar
biu. V

Žalgirio mūšio paminklas, kuris karo metu buvo nugriautas

Šv. Vardo draugijos susirinkimas
švento Vardo draugijos būre

lis narių š.in. gruodžio 11 d. 
8 vai. atlydėjo vals’ybinę ir 
draugijos vėlią\ as į Marquette 
Pirko fcv. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią.

šv. Mišias atnašavo ir pa
mokslą pasakė kun. Z. Gelažius, 
šv. Mišių amą nešė pirminin
kas W. Kalvaitis ir J. Soner. Po

ir čia laimingai, su Izabele išgy- 
. veno iki 1961 metų, kol nu
sprendė persikelti Kalrfornijon, 

j į Los Angeles, kur ir dabar abu 
laimingai gyvena.

Leonas ir Izabelė Oksai buvo 
labai pažįstami lietuviškoje vi
suomenėje Čikagoje, o dar la
biau Los Angeles, kur Izabelė 
ypačiai aktyvi organizacijose, 
kai kurių net valdybose. Leonas

Pasveikinome Leoną Oksą

Gruodžio mėn. 4 d. L. Tauti
niuose .Namuose skaitlingame 
draugų būryje pasveikinome 
Leoną Oksą, jo 75 metų amžiaus 
sukakties proga. Leonas, gimęs; yra daugiau talkininkas Izabelei 
1908. m. Čikagoje, būdamas dar j jos veikloje, bet ir pats tiesio- 
tik 5 metų amžiaus, mamos bu- i giai talkina lietuviškam veiki- 
vo nuvežtas į Lietuvą pasisve-Į 
čiuoti, bet judviejų viešnagė už
trūko kur kas ilgiau negu buvo 
numatyta — juos Lietuvoje pa
sivijo. prasidėjęs Pirmasis Pą-; 
sualiriis karas. Po karo sąlygos 
taip susiklostė, kad jaunasis 
Leonas Amerikon tesugrįžo tik 
1929 metais.

Čikagoje Leonas 1941 metais 
vedė gražią merginą Izabelę 
Ūrbutytę, Amerikon atvykusią 
iš Lietuvos 1936 metais. Medaus 
“mėnuo” buvo ’ trumpas, ’ nes 
Leonas 1941 m. buvo pašauktas 
Amerikos kariuomenėn,- kurios 
armijoje išbuvo. visą Antrojo 
Pasaulinio karo laikotarpį, ką-’ 
riaudamas Tolimuosiuose Ry
tuose ir kt. ‘Iš kariuomenės pa
leistas,, įl946 m. grįžo Čikagon

mui kur tik gali ir kur yra pra
šomas, o tokių atvejų yra labai 
ir labai daug, kur matai Leoną 
vienose ar kitose lietuviškose 
•pareigose, nekalbant jau apie 
-nuolatinį “šoferiaviiną”, Izabelę 
bevėžinant į posėdžius ir susi
rinkimus.

■į Dėl to Izabelė, dėkinga savo 
mielam vyrui Leonui, surengė 

Įšaunų balių, jį pasveikinti ir 
pagerbti Leono 75-kių metų 
amžiaus sukakties proga. Iza
belės - kviestų svečių prisirinko 

’beveik pilnutėlė Tautinių Namų 
didžioji salė, prie gražiai pa
bengtų ir turtingai- apkrautų 
'stalų. Programos vedėju buvo 

' čia populiarus tokiose MC pa
reigose VI; šimoliūnas. Kadangi 
■dvasiškiai kiek vėlavo, tai mal-

dą sukalbėjo St. Liseckas. Poetė < 
Dana Mickutė Mitkienė paskaitė 
tai progai savo sukurtą eilėraš
ti. Tuo laiku atvyko ir kun. dr. 
Alg. Olšauskas (tariamai busi
masis mūsų Los Angeles para
pijos klebonas). prel. dr. V. Bal
tuška ir svečias {anksčiau bu
vęs mūsų parapijoje) kun. V. 
Šiliauskas.

Kun. dr. A. Olšauskas pasvei
kino parapijos vardu. Savo var
du sveikino Sandanavičius, o 
Julius Kiškis pasveikino Lietu- į 
viu Amerikos Piliečiu klubo 
vardu (mat, J. Kiškis yra to 
klubo pirmininkas, o L. Oksas
— narys). Prof. dr. E. Tumienėl 
sveikino savo vardu, Tautiniu 
Namų pirmininkės Jonas Petro
nis pasveikino savo ir tų namų 
organizacijos vardu, Juozas 
Dženkaitis sveikino Radijo klu
bo valdybos vardu, Tautinės 
S-go< pirmininkė Rūta Šakienė
— skyriaus vardu, VI. Bakūnas 
pasveikino radijo valandėlės re
daktorių ir klausytojų vardu, 
savo vardu sveikino buv. Radijo 
klubo pirmininkė D. Kaškelienė, 
taip pat sveikino Gricius, ir pa
baigai sveikino parapijos komi
teto pirmininkas Frank Spee
dier.
Liudas Reivdyas perskaitė jo

parašytą, tinkamą tai progai 
ulėraštį, skirią Lccni.i Oksui 
atžymėti.

Visų kalbose buvo pabrėžta 
Leono Okso, kaip gero lietuvio, 
j taip pat ir gero amerikiečio 
nuopelnai, kuriais gali dalintis 
au Izabele, nes tai tikrai vienin
gas ir pavyzdingas vyro ir žmo
nes “team” visur, visuose lietu
viškuose darbuose ir aukose, 
kurių juodu sudeda labai daug.

Vaišės buvo retos gausos ir 
kokybės, prasidėjusios su ”hors. 
d’oeuvre”, paskui sekė šalti už
kandžiai, dar vėliau didelio pa
sirinkimo karšti pietūs, desertai, 
kava su tortais. Viskas retai ge
ros kokybės ir gausybės. Kaip 
toks balius gali apsieiti be. gėri
mų? Buvo taip pat didelis pasi
rinkimas pačių geriausių vynų, 
šampano, bourbon, konjakų, li
kerių, ‘ kam kas patiko ir kiek 
tiko... Visiems puikiai pavai
šintiems svečiams už alsilanky-

Mišių buvo pakartotas abiem 
ka!b<dn .jprięsaiko& tekstas. Baž- 
nylinėriis apeigoms pasibaigus, 
visi nariai, organizuotai rinkosi 
i parapijas salt-

Sai$Įe stalai papuošti gyvomis 
gėlėm'is ir sudėta dalis maisto. 
Susirinkimą pradėjo pirm. NV. 
Kalvaitis ir visus gausiai susi
rinkusius dalyvius pasveikino. 
Klebonas A. Zakarauskas sukal
bėjo maldą.

Vaišių fundatorius buvo lai
dotuvių direktorius A,, Petkus. 
Melų pabaigtuvėms buvo su
kviesti nariai su žmonomis ir 
moline nis. Iš viso dalyvavo 
apie 100 asmenų.

Vaišėms pasibaigus, buvo lei-' 
džiama loterijon ant stalų išdės-, 
tytos su vazonais' žydinčios gė-. 
lės. Bilietai išdalinti tik mote
rims. Nemažai jų išėjo nešinos 
raudonai žydinčiomis gėlėmis.

Pabaigai kun. K. Kuzminskas 
pakalbėjo apie religinę šalpą.

Pirm. V. . Kalvaitis pranešė, 
kad yra sergančių narių. Norį 
lankyti tesikreipia į valdybą ir 
gaus ligonių adresus.

Su Kalėdų šventėmis ir Nau 
jais metais sveikino klebonas A. 
Zakarauskas, A. Petkus, W. Kal
vaitis ir kun. K. Kuzminskas.

S & *

Lapkričio 5-6 dienomis buvo 
surengtas parapijos festivalis. 
Klebonui talkininkavo Šv. Var

> nigai skiriami mokyklos nuos- 
. lių sumažinimui.

šauniai pasivaišinę, dėkojom 
laidotuvių direktoriui A. Petkui.

O vargstantiems beturčiams

surinkta $1,301 (biullenis 
12).

K. P.Laiškas Redakcijai
Gerbiamai Naujienų
Redakcijai!

(R) Cicero Lietuvių Bendruo
menės Apylinkės valdyba ir na
riai širdingai
dų ir Naujų

; linki’sėkmės 
jai ir visam 
lietuviškame

sveikina Šv. Kalė- 
1984 Metų proga, 
Naujienų redakci- 
štabui, nepavargti 
spaudos darbe, ir 

Į toliau skleisti lietuvišką žodį 
per mūsų teisingą spaudą.

Paremdami sunkų spaudos 
darbą, siunčiame čekį Nr. 50<8 
sumoje 25 dol.

Su pagarba, 
Boleslovas Novickis, 
kasininkas 
Cicero. IL 60650

mą ii linkėjimus padėkojo pals (į0 draugijos ir kitų organizaci- 
^eonas Oksas, kuram sudainuo- jų nariai. Festivalis gerai pasi- 

ta Ilgiausių metų, linkint su- sekė ir davė $17,812 gryno pel- 
aukti 100 metų. ■ - no (biuletenis Nr. 12). Tie pi-

Graikų vazos su juodomis:S

figūromis priklauso archaiškam 
laikotarpiui, Vazos dekoruotos 
raudonomis figūromis, buvo ga
minamos dideliais kiekiais Atė
nuose 500-400 metais Ju auto
riai: Eufronius, Dcuris ir Bry- 
gos..

e Kubizme yra dvi pusės: 1) 
Kuriamoji, 2) Griaunamoji.

SLA 134-ta MOTERŲ KUOPA SVEIKINA 
NAUJIENŲ redakciją, administraciją, skaitytojus ir 

visus SUSIVIENIJIMO narius, linkėdama
LINKSMŲ KALĖDŲ ir LAIMINGŲ .NAUJŲ , 

1984 METŲ '
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AMERIKOJE

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
. LITERATŪRA, lietuvių literatūros, menė Ir mofctu 

1354 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet neseuštą, Vta«< 
Krėvėt, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankot 
7. Raukflo, dr. Kario Griniaus, taip pat K. Matusevičiau* Ir T 
Meilau* ftndpeuiai bei rtudijes, Iliustruotos nuotraukomis t 
M. K. čluriionio. M. iileikio, V. Kašubos, A. RCkltelės Ir A. Vars/

'• DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE, poetės, rąžytojo* Ir tn 
Enl< lokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie datai 
s-entei bei Jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti Ir nedainuojan 
tiems, gėrintis autorė* puikiu stiliumi ir surinktais duomenim^ 
bei užkuliriali. Studija yra Į51 pusi., kamuoja IX

'• VIENIŠO ŽMOGAUS GY V EN1MAS, Antano Rūke a y raly 
tas fuoso Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne aatutsi 
gyvenimo bruofij apvalymas, bet tiksli to laikotarpio bultiea Eta 
ratūrtaė studija, inskiratyta skirsneliais. Ta 206 puslapiu knygi 
parduodama tik ui IX *IW«rf

Pomlal parrfyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalni* k 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai Įdomūs klekrlenani 
Betartai. Leidinys fflnstraotw MotrauSomB, pabaigoje duodama 
ritovaiiffių pavadinimai*!! Jų yertinM I vokiečių trib*. D&5&I

tnfntaal tr mintys tp!< »xruenla Ir rietas neprfJL Lietuvoje Ir ptr> 
m a Iri all bolžerikų okupacijos meta.ii. Knyga turi 234 puria pĮrit 
bet kainuoja tik U. . W j

> JULIUS JANONIS, poetą* Ir revoliucionierius, nesuprs^ 
Lm ir klaidingai Interpretuojamas gyvenime Ir politikoje'; tik Bi 
Furglo Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą tr po* 
riją. Dabar būtų j] galima pavadinti kovotoju ui žmogaus teises 
Knyga ya didelio formato, 265 puslapių, kainuoja IA.

-s o torn w Et
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PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.

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

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

Maistas iš Europos sandėlių.

MARIJA NOREIKIENĖ

iJiilir;

K

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

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

D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

Tel. 476-2206

• Cosmos Parcels Express Corp.
, MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE ” 

2b01 W. 69th St, Chicego, I1L 60629 ♦ Td 925-2737

Atdara šiokiadieniais nuo
9 vai. ryto iki 10 vaL vakaro.

50 metų studijavęs, kaip

ATEINA LIETUVA

Bet Irur, Bet Fnm EalBa Buvo parašyta apie Lietuvi, lietuvius 
Ir lietuviu iaTBą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium ir prof. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuviu kalbą liečiančias Ištraukas, paruošė tikslius vertimu# 

tr patarė mums toliau studijuoti

Kaina f25. Kieti rirželial. Pašto IX

Naujienos, Chicago, 8, Hl. Thursday, December 15. 1983



APLINK MUS IR MOSįJ NAMUS tų Kūčių patiekalų, sA'arbi ypa- ir Ją paruosti pietum- arb^ ”ak; 
rienei.

Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai

į Kūčios yra lietuviams katali- 
i kams dar pasniko diena. Tuo 
tarpu Lietuvos vokiečiai dau- 
jpansia buvo evangelikai vadi

pasnikas jų xie«t.isjLė, o to
dėl jie, iš lietuvių nusižiūrėję 
tą patiekalą, jį kiek pakeitė, ta'p 
sekant, stimė-ino. rštai tie re-

TRADICINIAI PATIEKALAI
X *

(SU RECEPTAIS ŠEIMININKĖMS)
mis. Ir skanųjį kugelį, prof. Ig, 
Končiaus ausKinimu, lietuvius 
kepu išmokė žydai. i\ei tradici, 
Inai 1Z liteli V įskųjų KUCIU p»- 
uexaiai, tur oui, neia vieu lie
tuvių nuosavyue. ruexviena* 
jų z.i,.omas ir Kaimyninėms tau- 
luino. is-ois Kai Kurie jų, giei- 
.-lausia lietuvių išrašu n isvys-e 
lyu, oet Kliu tanių ilgainiui p.a- 
sjsa.q1hui. ivet IOK-, ieuos, Kiauš
iai iituuvisKa-: paueKalils kai į)

giami Lenkijoje, kaip Lietuvo-'-ri/zzmn- k/sie/ius. ,■ •._■
je. Žinomi jie ir sibiriečiams. ( aau pais zixus "kisielius’’, ži

ro-' 
aei, ruuvyi,, u juo vadinamas v.at 
giS-J-aeiuvon «>• rytų bus_alCję5?

Irauucimai valgiai ir jų pa
tiekimo būdai niekuomet nėra j 
iaoai giiežtai tautiškai atsiribo
ję, o ypač Europoje, kur, pa-! 
lygiu.i. nedidele erdvėje gy
vena daug Įvairių tautų. Viso
kie paproč ai, o taip pat ir tra. • 
die niai valgiai keliauja sau per 
tą Europą, jokių valstybių ir tau
tų sienų nepripažindami.

Sakykime, mūsų “lietuviškie-. 
ji” kaldūnai. Jie mažiau mė-'

O vėl onė istorikė dr. J. DeVei-IWOma, yaa gumskos Kilmes 
• kė kadaise aiškino, kad tuos kai- j 
dūnus Lietuvon atvežusi kara
lienė Bona iš savo gimtosiom Ita
lijos, kur jie ir šiandien dar ži
nomi, tik vadinami ‘‘ravioli’”. !

Arba margučiai. Tas, rodos, 
toks lietuviškas paprotys, juk

no, Kau oe avi/inio Kisieliai^', 
reuciuo mūsuose DAvo. beveik’ ne-' 
ĮsivaiKuūojanios. Pasiiodo, wJ 
iš Lietuviiį šį uaaięinj pauefcająi

■ taip pat tampriai susietas su krik įsmuko: ir; vpKiėęia^į’,
ščioniškomis Velykomis. Iš tik-. mcJĮ .-Letuvos vokiečiai’. : "• rT 
rujų jau tūkstantis metų prieš1 KrAuVos voKieclų ;’ taikr.aštyJU

: krikščionybę margučiai buvo ži-.| ’riėiniaųame’’ spaųspinami,ne^ 
.nomi ir laikomi tam tikrais vai-’ itys avlzimč kJsieiiaūsirėceVfžml 
'.Fingumo apeigų pradmenimis, c ^uos laiKiascio repaxeijaiatsiu^ 
- prieškrikščioniški.’)’i daugelio E11sKaiijcCjus; "tą; įktui^aią-.
■ ropos ir Mažosios Azijos tautų: tninūsiuš -uac Tjięvuypje.\ jlsVfiŪ; 
.vaisingumo, derlingumo šventė.
.tik vėliau įgavo kr kščioniškąją
■ .Velykų prasmę. Dabar margų-; 
čiai pci Velykas, daliippiki di-jųl

/gelyje tau'ų, nuo’ Baltijos iki 
/Juodosios jūros.

Aplamai, tur būt, vargiai ras
tume tradicinį valgį, kuris būtų 
išskirtinis vienos tautos požy-

.KUvė,- pa^di pa'VęifUę \guieUį
ll ,0vliv-- rletuVilį jKdnicjj.

lyia [•
tės, dr ua‘ i iięt
DUuiiigi u aukci^ai vaigiąi Į iao<d^ 
gręn u jlš skifUHgcs vautybės'į 
Kdirr.ynų nusižiūrimi. / \ * -į 
. Avižinio kisieliaus, kaip inkilo

ceptai:
3 svarus aviž'nių miltų įga

li bū i rūpūs) sumaišyti su 2 
litrais vandens. Per naktį rau
ginti. Kitą dieną per sietuvą 
išsunkti skystį. Skystį supylus 
Į puodą, pastatyti ant Ugnies -ir, 
visą la'ką maišant, virinti Vi
rinimas skystis sutirštėja Jį ta
la perpilti į dubenį Paspirgin
ti ketųikampiais supiai,''tytus 
'lašinukus, ir. juos užpylus ant 
kisieliaus, valgyti.

Antrasis receptas jau yra 
š’ek /«ek sardėtingesiūs. Pusę 

svaro avižinių dribsnių arba r u 
pių avižinių miltų išmaišyti ne- 
dideliame .vandens kiekyje Ta-, 
da. 'vis knaisant, dar pripilti vie. 
tną ‘feią vandens. .Gautąją ma
sę 20 valaJidų rauginti. Pagrej-y 
HitiĮmui galima pridėti truputį, 
čitribes sulčių. Galima 
ir žiupsnį duonos raugo, 
surūgusią maię perkošti per 
įtinę skepetaitę. Gaut,yį . ' 
Viriįįį y.šą -Taiką maišant, 
hepridgetų. Sutijštėjusį' 
'kiškių perpilti į- dubenį, 
lįgytįužpylus keptais ’.
.Ih Iml up guldyto :, 
ii Trėcjasirs receptas 
■buo' antrojp. 'tik siūloma vai 
■tįs užpylus pienu.
įv- Tai C buvusių mūsų į---,- 
.ivo-kięęių receptai,’kurie ši: 
iiieinį valgį' yyiuiiį pusiau \...

pUsiau gtidiškiL .žodžiu 
įjf.tfėrkisel’’' '

,'Jdomū, ar daug svetur -.u

A

kari?!

siai§
metais -per ’ Kūčias šį. t. . . 
avižini Ristelių patieks savo', šei 

■ moms, ' (m.:

barstoma žalumynais (krapais.

Šventų Kalėdų ir Naujųjų
.1984 Metų proga

SVEIKINAME VISUS APYLINKES NARIUS :
IR GEROS VALIOS LIETUVIUS

R LB Cicero apylinkės
Valdyba

- GRYBAI > GRIETINĖJE AR ;’i 
PIENĖ KEPTI GRYBAI: < 

‘ ‘ .i*
Ui - t • F< \ < z -

,y 500 g. šviežių grybų, 1-3 šaukš-s 
tą i sv esto, grietinės, 2 stiklinėj ‘ 
pieno. 1 svogūnas; druskos.

Švieži grybai gerai nuplauna^ 
mi, supiaustomi, sdedami Į kep- 
įtuvę, pasūdomi irtroškinami saį* 
yo sultyse, ’ kol išgaruos. Po idį! 
pyidejus SAŪesto, -svogūno, keč: 
parni. Kai iškepamai prideda? 
ma grietinės ir dar kiek pakepiy 
nkma. Vietoj grietinės galima 

..užplti pieno ir dar truputį pa-; 
.vii’ijiti. .i<

KIAUŠINIENE SU .ŠVIEŽIAIS 1 
GRYBAIS

KAIP ATRODĖ SENOVĖS j 
LIETUVIU GIRIOS

Visi senovės rastai už kits 
kito sako apie Lietuvos girių 
girias, kuriose tik ežerai ir pel
kės nebuvusios jų pridengtos, 
o žmonės vien savo išdegintuo
se trakuose ar iškirtuose lydi
niuose tesikurdavo; susisiekdavę 
jie tik siaurais ‘ išrrakintais trak
tais” ir net dažniau tik žvėrių 
arba savo pramintais takais.

Pavojaus čia nestigę: taurui 
žiobrių, meškų, šernų, vilkų ir 
kitokių plėšriųjų ir šiaip didžių 
jų žvėrių, o kartais ir pasalomis 
tykojančių priešininkų ar plėši
kų. XV a. vienas prancūzų kar- 
žygis (de Lannoy), kuris --iiš' 
Daugpilio (Vitebsko gub. prie 
Dauguvos), pas Vytautą Vilniun 
atvyko, dvi dienas bei naktis 
sako-i keliolika mylių traukęs, 
bet niekur žmonių nei kaimo nei 
vienos sodybos neužtikęs, o tik 
vienui vieną ūžiančią didžiągi- 
■ią ir ežerus tematęs.

XVII a. apie Žemaičius rašo
ma: ‘‘Ji visa yra girios užtam- 

i.S’nta’’. Visa Panemunė — tiek 
1 Kauno ir Vilniaus, tiek. ir Sū-

/T?zt?in<tATrię Hrioms nrUvirin.

KATODU NAKTIS
Mirga šviesos gintarinės, 
Skraido snaigės sidabrinės 
Ir laukuose ir pusnynuos.

Glūdi liūdi rugienojai, 
Pasišiaušę prieblandoje, 
Ten tik vėjas raitas joja.

O naktis plati kaip jūra, 
Ūkanomis užsikūrė
Ir svajonėmis užbūrė.

Žalias miškas nusiminęs, 
Tarp eglučių susipynęs, 
Baltą sniegą žemėn barsto.

VIENODAS NUOTYKIS

Aplankęs pacientą gydytojas 
pasiunčia jam ^skbtĘįc>f’acien- 
tas pasiunčia daktarui čekį. Pra
ėjus trims dienoms daktaras te- 
lefonuoja pacientui ir sako:

— Gerbiamasis, gavau jūsų 
čekį, bet bankas neišmokėję ir 
čekis sugrįžo. A j 7

— Labai .mane stebiną įpks 
keistas supuolimas: liga'.tfgi ’grį-

{.valkų, girių giriomis ūžė, ir re^ žo pas mane. A’C ; <

. ir,-įdėjus sviesto, trpš-
, iki iškeps. Tada .ant'.;ų j Svogūnų laiškais ar petražolė- 
J atskirame indeCsiipLk- mis)

druska kiaušiniai .kepami' imti
j pamaišant.. iDitadėnt į. Grietine užpilti grybus prieš pat 

_ ipapuošiama svogūnų laiš-
- arba krapais. ■ ’

j.Tokią kiaušinienę galima kep-;
ir: su raugintais ar. sūdytais,

Vietoje aliejai:s galima • 
grietinę arba majonezą.

Linksmų Kalėdų ir 
Naujų Metų

:* ■ t ’.
NTU, SCEĮYTU AB. MA
TŲ GRYB^‘^lMlNE^n< 
fe ‘v " : - .-
grybų. 2/3~:.vjjtos būLvės, 
itž agurkai \svogūnas, 
kštai 'aliejaus; druskos, 
žalumynų. - :■ 
, virčos bulvės, agurkai, 

ir švogūn;u įsmūlkiai šupiausto- 
■ mi,’ sudedami į ’ didesnį jndą, j 
pasūdomi ir, pridėjus cukraus it: 
ąpylūs ždiejaūs, - viskas gerai su- 
\ maišoma. Sudėjus į'salolinę, pa-

cifeąu’s

valgymą, nes pastovėję jie da
rosi nemaloniai gleivėti.

Maga. Šulaitienė 
sįc ■

* ’ • v 4

ŽUVIS GERESNIS-.
NEGU

'N.uolatinįs valgymąs^ij&ibsbs 
' nėra naudingas žmogaus ' orga
nizmui. Perdaug jie gauna pro
teinų, o permažai kitų dalykų. 
Yra nustatyta, jog nuolat všrto- 
jant’eji mėsą greičiau pasensta 
ir suserga. Visai kitaip yra kuo
met . valgius Įmaišoma žūvieš.

Lietuviai nėra pratę prie žu
vies. Iš mažens jie vartoja, mė- 
•ą. Būtų gerai laiks nuo laiko 
•pasigauti” bent krautuvėj žuvį

linkiu visiems giminėms, draugams .
»■ - ' 4 ’ "■

ir artimiesiems ?: ?• • .'

Rožė Didžgalviene

, 200 g. šv:ežiu grybų. 2 kiauši,-; '
| hiai, 0 5-1 šaukšto, sviesi o. drus-L ! 
j kos, svogūnų ir žalumynu.

Niųjlauti. smulkiai supiaus-1 
tyti grybai sudedami i keptuvę,

VENECUELOS LIETUVIU DRAUGIJOS
valdyba

,: f sveikina visus savo draugus ir prijaučiančius
su Šv. Kalėdomis ir Naujaisiais 19S4 metais!

'■ %

Linksmų Kalėdų .Švenčių ir Laimingų Naujų Melų

Kalėdi? ir pr^ ^veikina Įfįivb narnis U ktolwi
priji ’ličius, lin kėlia mi dziausrsnN). s veikalas ir <Ljti£ lai ’*ės.

; '. ' ( -' / \ ; .

LABDARYBĖS£ IK KUUffiRDS' KLUBAS
H UA HAMANAUSKAS l’inninini^ •*

NELLIE SKINl’LlS -. vk,€|>inn’ni»;kėi .
ANTOINETTE KAI YS — Xular nm i^liiiinkė 
BJIUJTft BAŠINSKAS l iiumsų .<• kreibrė

A NN A CASE Y — I žd n i n k ė '
VALERIA ŠAMI OLĮS Kasus globifrf ' 
ANT&iNĖĮTE KALT S :«,...-S|»<.n<kW

A, L> JF

Linksmų Kalėdų švenčių ir 
Laimingų Naujų Metų

Kalėdų šveričitį ir Naujų‘Metų proga sveikina 
sayo narius ir klubui prijaučiančius, linkėda

mi džiaugsmo, šveikatofe ir daug laimės.

UPYTĖS DRAUGIŠKAS KLUBAS
ANNE V\’ft'>)HilCkl — Pirmininkė 
KAZIMIERA SJ'L’KAS - Vicepirmininkė

ANNA fJDNDUKt— l-Tnansų raštininkė
' \TARY KaDŽUKĖNAS -~ Iždininke
ANWlNtflT'E KALAS •— Korespondentė

Linksmu Kalėdų r Laimingų Naujų Metų 
LINKI

VANCE FUNERAL HOME
ADVISERS & DIRECTORS

1424 So. 50th Avė. Cicero, flj. 60&7)
OL 2-5245 to 3-$687 A

iliihiiHimuiinttiiuttiiiiiiiiiHiiiiiiiiiinffiiiiniiniiiiiiiiiiiiihiiliftHiirtigwyhfti.

>s, Chicago. 8. 111. Thursday. December
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ją, Rytinę Vokietiją ir vokiečių pramonės centrus, tąį 
vežimas prekių iš Lietuvos ėją visais keliais. Iš Vokie
tijos rusai vežė įvairiausias mąšinas. Ardydavo didžiau
sias dirbtuves, krovė geriausias mąšinaą į vagonus ir. 
vežė į tolimiausius Sovietų pran$pęą ^įrus. Kai pn-, 
trūko vagonų, tai mašinas iški-audąvą artimiausiose stoį-. 
tyse, o vagonus siųsdavo atgal į y$i£tąją. Pradžioje IŠ; 
krautos mašinos stovėjo pastągęję, p yėliąu, jas staty
davo ir laukuose.

Karo pabaigoje tos masinęs, neu^ąiyto^ u; ęeąp;. 
saugotos, surūdijo ir sugedo. Ę-aj, spęęi^Jįstąį baj^dė j^ 
judinti ir taisyti, tai įsitikino, joą tai.bpytįtąkrąąlaužąs. 
Brangiausios mašinas buvo paąiiįstfls į laužą.

Vežimas mašinų į. Rusiją bųyų užgulęs 4ir pęį^^inę, 
Lenkiją Pradžioje leido mašinas, yęžjį į^Rusiją kaięųnįs- 
tų partijos sekretorius Gomulka, bet dąr didgąnj. njąsmų, 
vežimą į Rusiją suorganizavo. Edvardas Gię;
gaudavo dįdelęs paskolas Vakaru Eųyępoje, pjrko Vokie
tijoj, Prancūzijoj ir Šveicarijoj įyąj^u^ąs mąšį^ąs^ vež-u 
davo j Lenkiją, o iš ten, net iš yagoąį nęisimtaį veždavo 
tiesiai į Rusiją.

Gierekas prisiskolino iki bįlįjoęij doįeiąų. bet kai 
reikėjo nustatyti, ku,r buvo, gautos, taį (ia;į ir šįan-_
dien neaišku. Dauguma tų pręldę.'ęję( tjęsiįji iĮ.: Vakari, 
Vokietijos per Lenkiją į Maskvą, kad nereikėtų, bereika
lingų perkrovimų daryti. Kada Gieręka^ turjęjo^'duoįą at
skaitomybę, tai visiems buvo ąi&ku, kaįį, jis jpįjos ąti-, 
skaitomybęs, negalėjo paruošti, nes gautos prekės ėjo 
“didžiajam, broljui”. Gię^ękas buvo kviečiamas atvykti 
į Krymą, pailsėti, išsiaiškinjti, bet jis vis dėlto atsisakė. 
Lenkų teismas jam nebuvo toks, pavojinga^, kokią buvo 
pavojinga kelionė i Krymą.

Giereką pasalino gęp. Jariizeįskią, kai, ątsjsakė.siųsti, 
karius ęrįęs ęąnęijgp-ąoętų dąrbiniųkus, "bęt Jamelskis 
Gięręko nesusaųdę,"ijž;2^ įįlijonų. dolerių: paskolą ir. tuš
čias dirbtuves' jįis, pagal, sovietinius papročius, turėtų 
būti sušaudytas, bet lenkai j'n nesųšąu.dė/ . -j ••• ,V

■ į Antanąs &ueękus gaėo. širdies' priepuolį dėį tų; pačių 
ė priežasčių. Sniečkus įsakė, keliems;k^iujiiisUra^'aį^^ 
lėti iš Lietuvos į Rusiją išvežamų^ Rudąjį Jokio 
surašinėjimo nenorėjo. Jie vežę ir Veža,’įš Lietuvos. viską,<. 
bet jie nori vieni žinoti, ką jie išveža.-'Jie nenorėjo, kad >1^2- 
'r lietuviai žinotų. Jįe nenorėjo, kadfnęt ir lįetųyiaj .ko- 
nunistai žinotų. Kada nustatė, kad Sniečkus, KuVo įpa
reigojęs kelis geležinkeliečius užrašyti, ką rusai, veža, ię 
Lietuvos, tai Sniečkus prarado, rusų pasifikęjųną. Jjs 
gavo širdies priepuolį, buvo išvežtas, iš Vilniaus if. pūkš
telėjo. : ’ ‘ .

Lietuviai Tiesoje atspausdino straipsnį- apie vago
nuose beręikalingai laikomas prękęs. Lietuviai/bptų ga
lėję parašyti apie Lietuvoj prekės, vežamą^. į Rusiją. J^ę. 
galėjo parašyti apie išvežamus LietuvosAktorinius, (Įoku- 
mentus, knygynus, javus, ankstyvas bidvęs, pašarą, dvi? 
račius ir daugelį kitų dalykų, bet komunistinė Tiesa apię 
tai nerašys. Komunistinė Tiesa parašė apie padėtį dabar
tinėje Lietuvoje, kas darosi pavergtos Lietuvos geležin
keliuose. ‘ '

Straipsnį paruošė Jonas. Smaliukas, pąyergtos Lietu
voj rusų primestas prokuroro vyresnysis pavaduotojas, 
įstatymų vykdymo transporte prižiūrėtojas ir vyresnysis 
justicijos patarėjas.

Smaliukas ne pėstininkas. Jis yra ne tik prokuroro 
vyresnysis patarėjas, bet ir vyresnysis, justicijos paja- >’ stotl‘e? virSniiikas. A. Puodžiūnas jbiū AnTa” paraktas 
rėjas. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad be jo žinios byla iš pa^gų. slikiu gaminiai
nebus iškeliama. Prokuroras gali turėti-kelis patarėjus, pabranįo 25,Wiubliu, o' darbininkų nepasitenkinimas 

Kada Sovieto) karo jėgoms pavyko Įsiveržti į Lenki-bet Smaliukas yra pats vyi-iausiąs. Tas pąts SmąĮįukąs komunistines sistema sustiprėjo. " ’ - ' ' ’

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

iNAUJLENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, 
uuu h vai. rytu «Ki 5 vai. popiet, šeštadieniais — iki 12 vai.

Trejus metus pavergtoj 'Lietuvoj 
: . nęiškroyė vagonų

Tame pačiame Tiesos numeryje, iš kurio vakar citą- 
Z vome pačių komunistų nuomonę apie Liętuvos komunistų 
Z partijos narius, yrą rašinys apie Lietuvos geležinkelius.

■ Lietuvos gelęžįnkėliečiaa !buvo gana gerai organi-
- zųot^^-N’ė^iMuusOmos Lietuvos: laikais, geležinkeliečiai 
7 atlikdavo šaVė pareigas, atveždavo laikų prekes,'suorga- 
Z nįzuodavo jų iškrovi^ą^jrilūiku 'perveždavo tuščius va

gonus. Iš Kybartų, į , itygą eidąva j^ęįtasis^ l^ęlpivinis
įį traukinys. Reikalai būdavo taip, ąątvay^ytį įąd; greita- 
7 sis traukinys, sustojęs Kaune ir.Šię^Ūų/^e, pjęągyiĮpdavo 
Z per Lietuvą be jokių trukdymų. Bravažiąyi^ greitajam, 
Z tuojau tais pačiais bėgiais važiuodavo, vįefę^ gyventojus 
~ aptarnaujantieji traukiniai.

Rusams okupavus nepriklausomą įiiefiįyą, tvarka ge- 
rokai pasikeitė. Rusai įvedė “komunistinę” 'tvarką. Jie 

_ vežė į Lietuvą Sovietų karius ir karo medžiagą, o iš Lie-
- tuvos vežė i Rusiją Lietuvos-sandėliuose, rastas įvairiau- 
' sias prekes.

Kada baigė vežti į. Lįętuvą, karius, tai leido civiliams 
; aplankyti Lietuvą. Civiliai nevažiavo tuščiomis. Į Lietuvą 
; jie vežėsi maišus. Juose prisikraudavo įvairiausių prekių 
’ ir parvažiuodavo namo su pilnais maišais. Lietuviai juos 
• vadino “mesočnikais”. Juos vadindavo ir “tarbininkais”. 
■ Lietuvon privažiavo didokas skaičius ir “tarybininkų”, 
; kurie turėjo nų^jtį kaip, veikią “tarybinė tvarka”. Bet 

ir šie tarybininkai be maišų neapsieidavo. Jie turėdavo 
; dažnai grįžti į Maskvą ir pranešti, kaip toje “lietuviškoje 
: Amerikoje” eina'tarybinės tvarkos “įdiegimas”, bet ir jie 

grįždavo pilnais maišais. Jų niekas negalėdavo sustab
dyti, nes šie “tarbininkai” parveždavo vertingų dovanų 
savo viršininkams.

uos ųę- | 
,vo kalė- !

Didžioji Užgimimo šventė tęuždega visus lietuvius 
jungtinėmis jėgomis uoliai siekti, kad greičiau užgimtų 
laisvę pavergtiems broliams tėvų žemėje — Lietuvoje.’ 
Nauji Metai teneša naujas viltis, kad laisvės pergalė 
sušvistų bįanmęj. nepriklausomoj Lietuyoj. Mūsų jė- 

i gos, mūsų, taikas ir. mūsų lėšos tebūnie skirta tam 
- didžiajam ’nepriklausomybės atgimimui.'
' . |yepėių. prpgą, sveikiname visus, pasišventusius

■4

M. GĘL2INIS

Amerikos Lietuvių T-ąrybja.
- * - . _.*.X  -1' - L t *.■ _ * 7A . |

zsa‘

_• ’ Metų pradlęioje galėjau “įteu- 
t.jienų-”' šįait^tająhis baiševikber. 
Jriį <A. , Vilūc^ pristatyti, k.urjs 
tSŪĮe^cbenglailti^bhLė, ’ . Vakarų 
*Vb&ėtijoję,' buvo, pradėjęs leisti 
jbi^ėtenįųA^kfečių Įąllfe '“’Hię -ti'. .
^j^R'pfi|’e/Baiti’? Statęs?. Kadagį į x . .

tHju<wė pusiapiųpsę sųrar kitu bdlsexn'ku bendrad|i^u

šyląs “išnuntys” huyę talpa su
jaukia vokiąčią .kalba pateiktos, 
vargų kas nors galėjo Jas paskai- 

' tytį |tr/suprasti. ’.Tad Tinklu jąja 
Kalėdoms tokjj£ įp toHgy-.garrihj-.

Šiandien noriu skaitytojus, su

- - —* -- ■ — - —• —S —”— T • . « 9- w ■ - — - A • ^4 W K ■

:yęa ir.tęisętųmo, vyxe^nysis pąt^ęėj^.- T^ę|ą^
-liyU) gaiLturėtĮgiba’usią įsąvo; įsitikinimą^'apia transporto 
darbininkų kaltę,- bet Smaliuko

;giaųsiasi Vargas/būtų, tam tįasęjiH-, jeigį jjs drįstų skęlbtiį 
.^jrrnidrm^ pągąl savo įątikinjmuš, b; nę pagalSmaliuko 
nurodymus. ' ' 'T", į ’ ?

. . Smaliukas- surįąkg, visą eilę faktų apie trąn§portįo. 
iĮj^ąluą.-visoje^ Į^tiivoje.•.-.Jis žino, kad;.-jįi
j rašyti- apie transporto klaidas ir nesklandumus pačioje 
Rusi joje? Jis taip pat žino,- kad; jąm reąįtią,Wkelįi aikšte^ 

!siunčiamų, prekių iš yagomį neiškrovinią ’net trejus m'etus. 
' Visąį? T^ęijkająs sukasi apie Akmenę,'kur yra Įsteigta
paikių, TpiijĮĮ’/diįKtiive. įįįgp mętųt birželio 6, dįenįls Ak- 
«jšspistask vagųpasf su kajkuį‘ miltaiš: f ŠMkįft 
. geležinkelio stoti. Silkinose kalkių miltai buvę labai rei- 
. kalingi. Cisterna su specialiai, paruoštais miltais p^asto- 
«vėjo Bliki^‘ stotyje Istisus trejus; metilą. Aiškus, daiktas, 
■dar susitrukdė darbas Silkinose. Cisterna' prastovėjusi 

‘ Slikiuose iki 1983 m. kovo 23 dienos. Galima- įsivaizduoti, 
ką per visą tą laiką veikė Slikių darbininkai. O Slikių

| Į mąžiyeJuYiUf glaipidU&u Hans 
Masąįkiu sup^indinti, kum iš 
Hanoverio, Vakarų Vokietijoje,

l Viiuckį panašų darbą. 
Bėt Masalskis rodosi, yra V. Vo
kietijoje universitetą baigęs ir, 
lent taip atrodo, už Vikickį pen
kių pakopų aiikštesnio-mentali- 
teto. ‘

1971 xn. Masalskis Hanoveryje 
atsteigė “Deutsch-litauische Li- 
terarieche Gesellschaft’’ ir ją 
teisme registravo “e. V.” (ein- 
getragęner Verein — įrašyta 
draugija). Draugijos valdybos 

. pirmininku yra bene pats Masals- 
l kis. Į. ją Įeina ir Arminas Kur
aitis (prof. Alęksandro Kuršai
čio sūuųs) ir nekuri 1932 m. gi
musi Aldona Gustas, kuri apie 
save rašo: “Aš esu pasisekęs vie
no vasaros vakaro ir žiemos ryto 
kergimo mišrinimas” (Kreu- 
zung).

šita draugija pasiėmė leisti 
dvimėnėJnj’ žurnaliuką ‘’’Ne
muno kraštas”, kurio atsakingu 
redaktorium rašosi Hans Masals
kis. Jo pastoviais bendradarbiais 
menami dr. phil. H. Drommel 
ir Aldona Holrristen-Gustas. Ko_ 

■ respondente Belgijoje esanti 
Bronė Spies-Gailiūtė’, o JAV 
Edvardas Šulaitis.’ Spausdina
mas Vakarų Vokietijoje, 2150 ti
ražų. Po ranka turiu 1982 m. 
3 ą n-rį. Jo turinys yra-toks: .

1. Gražina Mareękąiiė, rašo 
apie “Pokalbį su dramaturgu ' 

- (Juozu Grušu ir Gyčiu Padegi- 
llhyį. 2. Panevėžio bruožai <ąį>- 

rašomi miestas ir, te n toj ai).
3. Zikmantas Dokšag 

; tiųgąs;
inuidių, ’ Klaipėdos kr^į^š“®kio 
; ^rektorius” iūėl boja iki ’kvąį Ri- 
ąr.c apie Juknaičių kolchoze

^gerbūvį’)),

įinas ■ iž oĮpbjJštų i.
fd’.'kijcje. 5. Dr. Sauė:
?ręnįr. Apie jį' išėjo Eaigh^knyga 
Norvegijoje. .61 Nahctrag? Keti

• kkjiib□. vč?Lię.eių įkalba dėlfSf- 
uieiįai.tyiė^. Jos būsimas bibbo-

• grafas Domas Ka tinas ’ lai ko ipą- 
veikslą. T. Algirdas. Kancleris

’.antrašte “Imkit inane ir skaity-
• kiti-rašo apie valslybipę bibbo-
teka Vilniuje, 8. Kazys_Gaive- 

■tįis .rašo “Apie žofdžius, kutiūps 
beveik visi pamiįšo’’/ 9-. Df.*; Al
girdas Gaigalas — ZGėctfbgihiši 
atradimai”. .10, Laima Vaitkuns
kienė — "Žvilgšiiis į civiližači- 
įą”. U. .Aldona Gustas — Ge- 
dichte und Bilder, 12. Domas 
Kaunas — “Mažosios 'Lietuvos 
jąųpįnjo draugijos bibliotekos”.
13. Jonas Aničas 'rašo “Li- 
tpąnistįlęą kręiyaipe veidrodyje’’;
14. Kęstutis Balęyičiųs “Apie 
Kamanų rezervatą” - ir dar keli 
smulkesni dalykai.

(Bu& daugiau)

PĮtKITE JĄV TAUpYM# -JNps

tvarko. Taigi, da yra kaltas Dievas, bet juk jam ir įįjęgusi į vidiį mitinai peršovusi savo, vyrą.’ Ji "jam tfc taip įkalba šių laikų filosofija. Kaip žmo- 
bylos neiškelsi, kaip neiškelia niekas bylos vėl- | sakosi nežinanti, kaip tai galėję atsitikti. Jos .gSs neturi laisvos valios gyventi, taip pat jis n - 
niui, nors sako, kad jis yra visų nusikaltimų rankos tarsi pačios veikusios. Kita vėl pasakojo, turi laisvos valios elgtis. Kai aš tai supratau tu

*■ —4 

tvarko. Taigi, čia yra kaltas Dievas, bet juk jam

meistras.
< Į • į '"■ « -

— Tai tu, Maryte, išbuvai penkis metu ka- 
lėjipje!' 0 vargše tu mano! 0 koks buvo tas čekis, 
kurį jie. tau davė?

— ^eųkiasdęšimt litų. Tai visas mano uždar- ,

T

j kad užėjęs toks nesuvaldomas noras vogti, kad ji 
išdaužus! mieste brangenybių krautuvės langą ir 
pavogusi keletą žięįų, bęt tuojau, buvusį suimta. 
Ši^s ii; kįtos kalėjimus sęfiinfjps yra laikoiųos nusi- 

, kaltelėmis, ir jos pačios tokiomis save lailgo. bet iš i 
bis per tuos penkis be jokios mano kaltės iškeą- jūs yra. nekaltos. Yra kaltas ju vidaus
tėtus metus. _ . KuXUl’jos negaŽėjo p?-

— Oi. oi, kokia baisi gyvenimo tragedija! keisti, kain niekaę ųegąjėjo,pakisti savęjp “aš' . 
s Maryte, ar jūs pagalvojote, kad tokia tragedija 'As padariau išvadą, kad visi nusikaltėli^ yra Ii-

J. PUšĖNAS

SUSITIKIMAS. MONTANOJ
^ęąinys),

Prižiūrėtoja pašaukę manę į raštinę. Nuėjau- Tar
nautojai nepaprastai ųiandagiąj- mane pasodino 
geriausioje kėdėje. Niekąd tokięs, paj 
buvau patyrusi kur nors įstaigoje. Ten
jimo moterų skyriaus viršininkas ir jis maloniai 
kreipėsi į mane:

— Panele Maryte Užpelįyte, aš turiu jum; 
pranešti, kad jūs esate paleidžiama iš čia. Mes visur eina per gyvenimą? 
labai apgailestaujame, kad įtūps tęko čią išbūti, — Taip. Petrai, aš daug pagalvojau. Man te- 
tokį ilgą laiką ir iškentėti bausmę už nusikaltimą, ko kalbėtis su daugeliu moterų, kurios buvo ten 
kurį buvo padaręs visai kitas asmuo. Dabar tas 
asmuo yra išaiškintas, suimtas ir bus teisiamas.
O tas kitas asmuo yi;a, Ąū1įąną£.

— Antanas! — aš nustebau, — bet juk An
tanas tuo metu buvo bepročių ligoninėje.

— Jis tą dieną buvo pabėgęs U' savo, dasbą. 
padarė, ar kaip kitaip ten buvo, aš nežinau. Man 
yra duotas įsak\ mas jus tučtuojau paleisti iš ka
lėjimo. Štai čia raštas. Jūs dabar laisvai galite 
išeiti, 1 ai tiK pasiruošite, o čia štai čekis jūsų gy
venimo p>* Ižiai. Jūs žinote, kad aš čia niekuo 
■••e^u kalta>. bet vis dėlto as labai atjaučiu ju 
man laoai 
tėti ir visa

— Taip, Petrai, aš daug pagalvojau. Man te-

raila, kad jūs nekaltai turėjote išken- 
šii dimi s prašau atleisti.
visiems atleidžiu. Čia buvo kalti ne

V * «,• , ’*4 • • a

t aplii kvbės. kurias, sakoma. Dievą*

patekusios už tikrai jų pačių padarytus nusikal
simus, žmogžudystes, vagystes, net apiplėšimus.
Aš pradėjau nujausti, kad niekas nepatenka j 
kalėjimą dėl skvo kaltės, nes niekas i^edaro nusi
kaltimo tyčia, bet daro todėl, kad jjs negali jo 
nedaryti. Yra išorinė prievarta, kai ką^s UQFi 
priverčia žmogų iš viršaus nusikaljtimą padarytį 
ir yra vidinė prievarta, kai žmogų jo paties vi
daus pasaulis jį priverčia. Nusikaltėlės man pa
sakojo apie jų įvykdytas žmogžudjįątes. kupų jos. 
pačios dabar be galo biaurisi ir neit neįsivaizduo
ja, kaip jos galėjo tai padaryti. Vieną, pavyzdžiui^ 
man sakė, jog savo amžiuje nebuvo, turėjusi ’re
volverio rankose ir nežinojo, kai 
įkartą ji supykusi ant savo vyro, Š< 
sutikusi čia pat policininką, griebusi jo revolverį

jį vartoji, 
usi j gatvę

i gonys- Kai kurie visuomenės nariai yra visuome
nės santvarkos atžvilgiu nenormalūs, t. tu^'i 

• kitiem^, yisupBięneą nariams

X iši žmonės juk turi pykčio, keršto, ^vąnau- 
W dąuįįna žmonių Ajėgia 

tiios ąavo paįinkiums Yąi^ųfj, tinkamu apveju ir. 
taip tvarkingai, Kad kiti visuomenės narui dėl to 
nenukenčia. Pasitaiko, tačieu. tokių ihdp(idų, ku
rių tie jausmai yra tokie stiprūs, kad jų veik^Hus 
iŠĮfęds jų pąčių kontijęįės. Visuomenė leidžia 
ąątįatymųą, kalėjimui?, organizuoją tęismus. 
W kM individai bijos
bausfnės ir nusikaltimų virĮgį. Bęt visos tos prie
monės nieko nepad'JdaJ ‘kaip bet kokių iki šiol tu- 
■'riinų yajįtų vąrtgį^įas prieš-vėžio ligą.’ Ir ne- 
svarbu, kąkjos baųsmęs bu^, kaip kankini kalėji* 
muose žmones, nusikahiitai-nefenyk?,'įneš žmo
gus laisvos valios netun. Jis tik’ mano ją turįs.

ne
turi laisvos valios elgtis. Kai aš tai supratau, tuo
met man daug lengviau pasidarė būti kalėjime. 
Pirmiau maniau, kad aš tik viena esu kalėjime 
nekaltai^ o dabar man paaiškėjo, kad visos fnes 
esame nekaltai, tik dėl skirtingų priežąsčhį. Ąlūsų 
atsiradimas kalėjime yra nelaimingas atsitikimas 
taip, pavyzdžiui, kąip koks susizaloji^a^ kur dar
be, kelionėje, kaip kokia liga, įiįią gauna 
žmogus.

— Maryte, tu esi tikra filosofė ii; labai fšsi- 
^.vinųsi, kati tokios gilios mintys gali tau. šviesti. 
Sulaku, kad tąvo.njipkyse yrą daug tiesoį Oį toji

W<\ oaugyąes umsmų. paneigta. N^jahmą sa
kytį kad. tip filosofai bbvo klg^ugįj^ sutinku 

Maryte>. nnoniSie. Ąš pasakysiu net dar 
dąugjau. Nusikaitimui padaryti nereikia net tu
rėti kokį nepaprastai stiprų paliplumą. Kiekvie
nas žmogus su normaliausiu palinkimu gali pada
ryti nusikaltimą, jei alinkybės bus pakankamai 
stiprio?. Pavyzdžiui, galės padalyti žmogžudystę, 
jei aplinkybės i^ąąųks jo pifctųiųą ar bįįmę pa
kankamai dideliame laipsnyje, galėt pavogti, jei 
vagiamas turtas sąvo didumu Bei pawgiipo leng
vumu pakankamai’bus jam patrauklus ir tlt;

4 • -

(įijB daugiau) ‘ :
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VAKARŲ VĖJAI
• r&A

112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkiti 
YiHeliaL Pasiųsime poezijų, kai atsiusite pinigus 

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

li ; i 1 HI lll'llil

DR. PAUL V. DARGIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS SUSIRINKIMŲ i

PRANEŠIMAI !J-------------------------------------------------------------------1
-A-M |

Medicinas direktoriui
IWI S. Manhelm Rd, Westchester, UL 
VALANDOS: 3—0 darbo dienomis

Tel: 562-2727 arba 562-272$

Stfvlc* 455-4504, Pw» 464M

Chicagos Lietuviu Suvalkiečiy draw- i 
gijos priešmetinis nariŲ susirinkimas 1 
įvyks penktadieni, gruodžio 16 dieną, • 
6 vai. vak., Vyčių salėje, 2455 West: 
47th St. Nariai kviečiami atsilankyti, 
nes yra daug svarbių reikalų aptarti. 
Bus renkama 1984 m. valdyba. Po 
susirinkimo — vaišės.

Eugenija Strungys, rast.

GYDYTOJAS Ik CHIRURGAS, 

SPECIALYBE: AKIŲ LIGOS
DANIJOJE RUOŠIA

NAUJUS RINKIMUS

OPTOMET RISTAS

Ul< W. 71«t St T»L 737-514?

'contact

KOPENHAGA. _■ 
premjeras P. Schulster paskel-} 
bė, kad Danijoje sausio mėnesį 
bus nauji parlamento rinkimai. 
Premjerui labai nepatogu, kad 
Danijos koalicinė vyriausybė 
trukdo Vakarų Europos gynybą.

' Premjeras yra įsitikinęs, kad

jone bus pakeltos Lietuvos ir 
Amerikos vėliavos. Vasario 16 
dienoje 8 vai. ryte Lietuvos tri
spalvė vėliava bus keliama De- 

pirm. ar. Ąigis ^araussas, c(mtre Rotu_
t pirmininkai adv. Rayinondas y^avtj pakėlime Dievo-Ap- 

Šiaurės Atlanto Sąjungos vals- į Sakis, dr. Saulius simoliunas, 
tybės galės apsiginti nuo Sovie
tų užpuolimo, jeigu Vakarų Eu
ropa vieningai ginsis. Dabar,-

INKSTU, POSLŠS 11
PROSTATOS CH1RURGUA
MM WEST 43rd STREET

-inž. Bernardas Brižgys, Antanas 
Sukauskas, sekretorius teis. Sta-; 
sys Šimoliūnas, kasininkas Ali- 

kai amerikiečiai atvežė į Vaka- ,)r?nas Vaitėnas ir kuituiRnmm.', 
rų Europą raketas, tai rusai ne- reikalams Algirdas Vai Jekaitis. 
drįs taip lengvai imtis karinių: Posėdyje buvo- svarstoma Vasa- 
žin^sniu. • r*° L6-sios minėjimo, būtini at

likti darbai. -/ri-
; Pagal DLOC statuto para

grafą Nr. 2, arba per 40 m. tra
dicijas, D. L. Organizacijų Cen
tro Valdvbos kas metai ruošia

t W t 0 fi ID A

Premjeras mano, kad jo par
tija laimės daugumą?ir jis galės 
sudaryti stiprią vyriausybę. Jam 
nereikės jokios koalicijos. Jis

-Prostatos, inkstų, ir iUpnmĄ

!S'.“’..ka!!..“S!S ParUiOS P") Vasario 16-s.os iškitan-gą Šva>-J
• tę. Iškilmingas šventės minėji-' 

mas numatyta 1984 m, vasario
- ja™- - men. 12 d 12:30 vaL p. p.'Die-
MEET THE CHALLENGE! - Apvaizdos parapijos salėję,! ------  - -------

. - „.................  _ I Nine .Mile.Rd, Southfield^ Ta rikietis, bet. dar.negautas jo ąt-
“'i - i proga telkiamos lėšos Lietuvos] sakymas. Tikiihės, kad sutiks.

J T_“ Z   21__ 1 !  _.L __4_-  [

St Petersburg, FIs. 33/11 
Tei. (8132 .321-4201

PIRK KAUSTYMAI

moving
Laidunai Pilaa apdraas^

. ŽEMA KAINA
Priimam HTxtar (Th.yr

; ir VISA kortele*.
V SERINAS. TaL 925-Ntt

rinkimus nubyrės.

SERVE WITH PRIDE IN 
THE NATIONAL GUARD

ii įvairiu strtvaey.

ANTANAS VILIMAS 
Tai. 374-1U2 arba X7M9H

V ‘ ■ • ■■
, V

SOPHIE BARČUS
**WO ŠEIMOS VALANDOS

Wudieniiit ir *eknulieniąli
Quo 8^0 iki »^o til ryto.*

_ Stoti* WOPA - |4N AM __
^•a*liuof«m* B oūsę jfvrfU* 

Matguatt* Parka.

Veda]* — Aldone D«vkw 
TtWj 77S-I544

-H59 so. maplewooo avi. 
CHICAGO, IL 4OC2f

KAZt BRAZDžIONYTt 
v*4ėja

^Lietuvos Aidai**

Kutfien nuo plnnadieole Iki p*n¥- 
tcdlordo thJO tiL nksro- 

Yl*» laido* Ji WUJCV Motiaa. 
taaca 1400 AM.

St Petetaborg, Fla, UJO vaL ».
» WTIS atotiac 1110 AM baoax

Fresh Cherries Nest

fwwfc w*a* dherrhf r-w petals

- • 7 ".WML

'Wi waaaa ard «k>coto1. r-s t:?

dalicxte ertpau or lay tr 'Hib lc$ cn

early To mak^ the mešž of thk short w

idftsrar^

l«/3 cup sogaz
1/31644 W. 71at Strerl

Chicago, W1>om 40611 
TOK 778-U74

I S tabfocpooai vatar 
£ S tabiaapoona brandy, OT) 

| > 1/3 tsaepecaL brandy

j water. Add to chacdea. Cook, ctirrin 
oued and smooth. Add brandy. CooL Oombine ertun 
S tablespoons sugar, lemon juice and pt* 
F>ost outside of deaaart cups with cream 
In toasted ooooouL Spoon ebacqf saoeė

-ty, M
Cook S mimitiNL. Bind cormtaech aad 5

abrtura. Rol 1
Thkei

-'- -■ ;y -r^M

... ........

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis

(312) 226-1344

jos choras

5UDEIKIŽ
DETROITO NAUJIENOS

Vasario men. 12 d. 9 vai. ryteDanij°s {D. L. Oryanizadiju Centre 'veikij
L'+ Apvaizdos parapijos ra-

Š. m. gruodžio mėn. 8 <L £v- 
Antano parapijos patalpose DL- 
OC vadovybės darbingame po
sėdyje dalyvavo šie nariai: 
pirm. dr. Algis Barauskas, vicę- 

reikalams Algirdas Vaitiekaitis.

vaizdos rajone, miesto centre ir 
salėje bei akademijos metu kvie- 

: čiami ^vadovauti švyturio Jūrų 
šauliai.

Šv. Mišios <už žuvusius ir ken
čiančius Sibiro kacetuose lietu
vius bus laikomos visose trijose 

i lietuvių šventovėse — Dievo 
Apvaizdos, Šv. Antano ir šv. 
Petro 10:30 vai. ryte. Tai at
likti bus paprašyti visų trijų pa_ 
rapijų klebonai.

Pagrindiniu kalbėtoęu bus 
lietuvis Jonas Kreivėnas, lai
mingai išsrgėlbėjęs iš Sibiro ka- 
ceto, šiuo laiku gyvenantis Chi- 
cągoję. Yra pakviestas ir ame-

Meilinę programą atlikti pa
kviesti — Dievo Apvaizdos Lie
tuvių parapijos choras, vadovas 
muzikas Raimondas Kasputis ir 
Tautiniu šokiu vienetas “Audi
nys”, vadovė Rusnė Kasputie- 
nė. Sutikimas dar negautas.

Posėdis užsibaigė 8 vai. vaka
re,

Šauliu Švyturiečiiį veikla

laisvinimo reikalams ir persiun
čiamos Amerikos Lietuvių Tary
bai. Kitoms organizacijoms, be 
DLOC valdybos atsiklausimo, 
aukų rinkti salėje, koridoriuose 
ar kitose patalpose nebus gali
ma. Aukų vajui vadovaus DL
OC vicepirmininkai — Bernar
das Brizgys ir Česys Sadeika, su 
būriu talkininkų bei talkininkių.

Maloniai prašomi Detroito ir
apylinkių lietuviai savo auko- Švyturio Jūrų šaulių valdy-_ 
m s ALTo veiklą paremti.

w*y* ž<|įtew 
tesspooo ■ pw^

you*ix run into trousct sf 
TMERE3 A SLMXiEN STO4» WHH.JE

pecker* ’

cap ŪA*d

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608 

24 Hour Service

GAIDAS - DAIMID
Užbaigiant šiuos metus nutarė 
dar suruošti tradicines Kūčias 
gruodžio 24 d, pradžia 8 vai. Šv. 
Antano parapijos salėje.

šaulių vadovybė kviečia De
troito visuomenę Kūčių vaka
rienėje dalyvauti. Šauliai ruošia 
ir Naujų Metų sutikimą gruo
džio mėn. 31 d. taip pat Šv. An
tano parapijos salėje; pradžia 8 
vai. vak. i

I
Kviečiame visuomenę daly

vauti. Bus geras maistas, gera 
muzika, turėsite gerą ir linksmą 
laiką; atvykę nesigailėsite. t

Norintieji -dalyvauti rengi
niuose, prašoma nedelsiant re
gistruotis pas kuopos pirm. Bro- . 
nių Valiukėną, tel. 562-1143, 
pas Angelę Bukšienę,-tek 581- 
T093, arba pas moterų pirminin
kės pavaduotoją Stefaniją Pau- 
likienę tel. 565-0607. -■

Ant. Sukauskas

-« Logika yra mokslas, kaip 
pažinti proto funkcijas. Proto 
funkcijų svarstymas.

Estetika yra jausmų funk
cijos, priklausančios subjekty
viai mokslo kategorijai.

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

1(/ 2533 W. 71st Street
«? * 1410 So. 50th Ave., Cicero
Z 13 - - - -

Telef. 476-2345

I 1 TOYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

ATJAUNĖJO

Anupras apsivedė ir po kiek I 
laiko sutinka draugą, kuris jo | 
klausia:

— Kaip gi jauties moterystės 
stone?

— Jaučiuos daug atjaunėjęs!
— Kaip tai?
— Vėl turiu rūkyti pasislėp-

bos posėdis įvyko gruodžio 3 d. damas.

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, UL 60650 
TeL: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštes automobiliams pastatyti

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

4348 So. California Avenue
______3

■s^^as^ -wMwak^ t <
--------------------------------- I 4

limn Mil ■ ■— —— -- .. ■ .M,., ..» —- M—i ; .

SOME CHICAGO MOTOR CU/£ TTP3 ON

EKPKss^y Dn/mo’
Laidotuvių Direktoriai

2424 West 69th Street TeL RE 7-1213

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinois 
Tel. 974-4410

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ

THAT APE AL-OWING SAPF 
FOLLOWING DlTTAN CVS— «

VASAITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1446 South 50th Avenue 
. Cicero, Illinois

S
 Telefonas — 652-1003

Z'i <.$]Ė
.. ..... ................................................................................................... .. ...... ................
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Plačiai mūsų apylinkėje yra 
žinoma, kad East Chicago, Ond 
Medžiotojų-Meškeriotojų klubo 
nariai nesitenkina nušauti zui
kelį ar pagauti kokią nors žuve
lę, bet taip pat pasireiškia ir 
šios srities sjx>rte įvairiose rung
tynėse ir, pagaliau, kultūrinėje 
srityje. 1983-tiems metams rie
dant praeitin mūsų klubas, kaip 
ii praeityje, turi savo iudens bn- 
Eų-vakarienę. Taip įvyko ir 
šiais metais. Spalio mėn. 29 die
nos pavakare renkamės į Šv. 
Pranciškaus (East Chicago, Ind.) 
parapijos salę, kur svečių h'u- 

. kia įdomi vakaro programa ir pa. 
Z si linksmi n imas.

ir s po. to vadovai įteikė dovanas 
(trofėjus) šių metų įvairaus šau
dymo ii žuvavimo turnyrų lai
mėtojams.

Buvo atitikamai pagerbti klu
bo nariai, kurie atstovavo klubą 
šiais metais vykusiose Šiaurės

savo mylimą vyrą advokatu 
p;x*tą laureatą N.VDĄ RAŠTE 
N'l, jo atminimui aukoju $2 
Naujienoms spaudės palaiky

UAL 1ST ATI FOR SALI

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

KAM MOKĖTI NUOMĄ?

GERIAU SKOLĄ.

B NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

9 NOTARIATAS • VERT1MAL

---------------------------------- £? f

REAL ĮSTATE H3I SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS
IH ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKXJIMAIX

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Ii ;

■'UTUAL FEDERAL SAVINGS j 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu

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

inui“.
I širdingai dėkojame p. Rasti 
nienei, ir mes taipgi niekad n 
užmiršim jos A.A. vyro Nadi

Albinas Karaliūnas, iš Cicen
Amerikos šaudymo pirmenybė- UI., rašo: 
b e.

Klubo
kur buvo paskirti 3 laimėjimai, Naujienų štabui stipriai laikyti 
juos laimėjo sekantieji: 1) A. prieš visus puolėjus”.
G. Anderson, East Chicago, Ind.,' Dėkojame už paramą ir pu: 
$300; 2) J. Budrys, Hammond, kią Kalėdų kortelę.
Ind.
ville, Ind., $100.
Po numatytos vakaro progra

mos išpildymo — linksminomės. 
Visi žino, kad Ąžuolui Stelmo
kui rėžiant iš peties “tunciavo. 
jom” iki po vidurnakčio...

Tai taip šių metų klubo 
dyba užbaigė savo veiklos 
tus.

“Siunčiu 10 dol. čekį d 
surengtoje loterijoje, smulkių išlaidų ir linkiu visai

* Tikrai įdomi programa, kurią
* išpildė solistai — Audronė Si- 
Z monaitytė - Gaižiūnienė ir Eer-'
I bardas Prapuolenis. Jų repertiu
- rą sudarė šios dainos: Klausyk
* širdies, Unciu tupi trys pulke- 
: liai, Plaukia sau laivelis, O tai

buvo sutartinė, o po trumpos 
C,pertraukos maloniai nuskambė- 
Ųjo Gimtinės Aidai, Pralėkė paukš 
Ltelė ir Kaštanai. Atsidėkodami 
? už vykusiai sudainuotas dainas

plojom, šaukėm valio, kol, pa 
galiau, 'd!ar išprašėm bisui ‘ Lau.

* kiu tavęs ateinant”... Lažai vy
kusiai ir jausmingai solistams 
akomponavo Kimberly Schmidt.

Kažin, ar ne pirmą karta šio
je kolonijoje koncertavo tokio 
žanro solistai. Jųdviejų išpildy
ta programa ir šiandien skamba 
mūsų ausyse. Dėkingi jiems!

Pasivaišinę skania p. Degutie- \
nės ir jos talkininkių paruošta I more, Md., rašo:
vakariene, tęsėme programą, ku- “Sveikinu Naujienų redakciją 
rips laike šių metų klubo valdy- ir administraciją švenčių proga, 
bos pirmininkas p. A. špokas Prisimindama neužmirštama

“Siunčiu

200; 3) Ed. Cross, Scherre- i --------------------
— Isabel Martinez de Peron 

buvusi Argentinos prezidentė 
penktadienį grįžo į Argentin; 
ir šeštadienį dalyvavo prez:den 
to Raul Alfonsin inauguracijoj

i 1976 metais Argentinos karia 
vai- perėmė vyriausybę ir preziden 
me- tę laikė namų arešte. Pastaruo 

sius du melus ji gyveno Ispa
■ ■ • L- • Elijuje-

Susirinksime pradžioje 1984-jų
metų, išsirinksime naują valdy-, 
bą ir tikėsimės dar geresnės spor 
tir.ės veiklos negu kad šiais me- 
ta’s.

Visiems klubo nariams, jų šei- !----------------s
moms ir visiem, mūsų bičiuliams!
linkime linksmų Švenčių ir Lai- gagli nuvykti. į Stockholiną,'kur 
mingų Naujųį'ų Metų. Į susirinks Helsinkio, ak to valsty-

J. J. bių atstovai, ...

Iranas dir kartą įspėj< 
kad netolimoje ateityj* 

daugiau tekių sprogimų, bus __
■ kaip Kuveite.

- Gromyka pasakė, jis

— Senatorius Moynihan tvir- 
J tina, kad Amerikoje gagli prasi- 

I dėti įstaigų sprogdinimai. Jis 
taip buvo informuotas.

Dabar jie visi p traukti teis
man, turi aiškintis ir, ko gero, 
turės mokėti. Seni patvarkymai 
buvo žmoniškesni, negu buvu
sių Izraelio valdytojų.

INCOME TAX SERVICE
8529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

ELEKTROS RENGIMAI . 
’ PATAISYMAI

Turtu Chicagos miesto
Dirbti ir užmiesčiuose, greit, 
rir sąžink^L

KLAUDIJŲ! PUMPUT11 
<514 $. Taiman Av^ 

Tai. 927-3559

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 aukstat 
padalintas i du butus. Batų siuvėii 
dirbtuvė rūsyje. Geros pajamos. Litn 
uanian Plaza Court (69th St.) ir 
Washtenaw.

ŠIMAITIS REALTY

!
Paaiškėjo, kad 27 žmonės bu

vo apkrėsti ir po mėnesį išgu
lėjo ligoninėje. Dažnai botuliz- 
mas paliečia žmogaus nervus iU 
jį visai paralyžiuoja.

Teisine advokatams teks ii-, 
gai dirbti, teks traukti atsako
mybėn maisto pardavėją.

DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $126 pusmečiui automobilio 
liability draudimas pensininkams.

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

Chicago, III. > •;
I TeL 523-8775 arba 523-9191

—— mi— i • ■?

PRAŠO $6 MILIJONŲ
Už APNUODIJIMĄ

PEORIA, Ill.—Ottawos 72 me
tų moteriškė- padavė teisman 
vietos restoraną už apnuodiji- 
ma.

INSURANCE — INCOME TAX 

2951 W. 63rd St 
Tek: 436-7878GEN. ŠARONAS, BEGINĄS 

EIS TEISMAN 
-• i JERUZALE, Izraelis.—i Prjem- 

jeraš Begin ’atsistatydino, gbne- 
rolaš 'Ariel šaron ir gen. Eiten 
buvo atleisti, bet dabar jie turi 
eiti į-.teismą ir aiškintis.

Pasirodo, kad dešiniojo Jorda
no kranto’ arabai patraukė teis
man Beginą, šaroną ir Eiteną už 

, . . - i Pasirašytą aplinkrašti, kuris
nos dabar yra reikalingesnės, negu bet kada, arabams atnešė labai daug ža- 

Todėl Kalėdų ar Naujų Metu nrosa Nau-' los.

Julė M. Rastenienė, iš Balti-

NAUJIENOS APLANKYS KASDIENĄ

Visuomenei ir paskiram asmeniui Naujie-

4 Margaret Riley valgė vietos 
’.restorane ir .buvo apnuodyta 
jbotulizmu. Skem Inn restoranas 
sako, kad atsakomvbė krinta 
maisto pristatinėtojui, kuris at- 
“vežė maista.

— Pielų Afrikoje mirė 78 m. 
rašytoja Mary Renault, pagar
sėjusi lengvu graikų legendų 
atpasakojimu.

i
— Iš Vietnamo bėga tūkstan

čiai vietos gyventojų, nes jie 
negali gyventi naktinių kovų 
rajone.

MISCELLANEOUS
Įvairūs Calvkal

PUPS ALL BREEDS
A.K.C. i4R” & some mixed.

By private breeders.
Taking Christmas orders- now.

395-8967

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

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talmctn Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1711

Todėl Kalėdų ar Naujų Metų proga Nau- 
jienų prenumerata yra ideali ir prasminga 
dovana tėvams, vaikams, giminėms, drau
gams, kaimynams, pažįstamiems, seneliams 
ir kitiems.

Naujienos padės Jums išlaikyti giminės ar bičiulių 
artumą, nežiūrint nuotolių, ir bus ištikimu ryšininku vi
sai išeivijai, kovojančiai už savo krašto laisvę.
PRAŠOM NAUDOTIS PATOGIA UŽSAKYMO FORMA

Siunčiu $45. Prašau siuntinėti Naujienas Chicagoje 
kaip kalėdinę dovaną metams (pusei metų $24). Kitose 
vietose — $40, pusei metų — $22.
VARDAS, PAVARDĖ ......................................... . ............................
NR. IR GATVĖ .................. ........ ....................... ...............................

Dabar aiškėja, kad viso rei
kalo kaltininkas buvo gen. šta
bo viršininkas Eiten. Jam 
dė; kad seni patvarkymai buvo 
atgyvenę. Izraelitai turėjo va
dovautis naujais patvarkymais. 
Gen. Eiten juos paruošė, luome- 
tinis gynybos ministeris Saron į; 
juos pasirašė. Pasirašė ir tuo
metinis premjeras Beginąs. Jis L 
tada pasitikėjo abiem kariuome
nės vadais ir pasirašė.

YOUR DOG NEEDS 
VITAMINS,TOO.

MIESTAS VALST.

ZIP GODE . A

Siuntėjo Pavardė, Vardas
wwcti »nvn2 
>- G - .6 O

Adresas: A Sergeants
A*7e per care peoote

Naujai pasirodžiusi

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DĖL LIETUVOS

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

KAINA — $17. '(Persiuntimui pridėti SI)

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

SU ŠVENTOMIS KALĖDOMIS VISUS 
SVEIKINA IR LAIMINGŲ NAUJŲ 

METŲ VISIEMS LINKI

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU NAMŲ 
SAVININKŲ BRIDGEPORTE

Valdyba ir Nariai

JOHN GiBArns - --
Advokatų įstaiga 

6247 S. Kedzie Avė, 
(312) 776-8700

Laikrodžiai tr braagcaybfc 
Pardavimas ir Taisymas 
W4 Wttt 19th Stmt 
TeL Republic 7-194T

Miko šileikio apsakymų knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

a

Siuntiniai i Lietuvį 
ir kitus kraštui į • 

P. N EDAS, 405? Archer jAvenuč, 

Chicago, Ill. 6063X TtL YA 7-59tt

i

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ
linki savo klientams, draugams ir

pažįstamiems

3518-24 West 63rd Street 
Tek: 776-5888

Chicago, HL 60629
ANICETAS GARBAČIAUSKAS, sav.

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.f 
You'll like the relief in the morning. 3 •
Chocolated or pills, Ex-Lax 
“TheOvernight Wonder?* k

Read label and follow 
directions.
© Ex-Lax. I»k., W82 %^’JI ™7

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

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

Ave., Chicago, IL 60629.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Notary Public 5 į .
INCOMI TAX SERVIC1

059 S. Maplrw-ood, TeL 254-74W
Taip pat daromi vertimai, giminią 
iškvietimai, pildomi pilietybei pra

šymai ir kitokie blankai.

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.

Homeowners Insurance

F. Zapolis, Agent 
320814 W. 95th St 

Everg. Park, 111.
60642 - 424-8654

ENERGY 
WISE

Orfientee ear pooh te 
uvi caaolln*.

Advokatas
! GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: Kasdien: nuo

h pagal susitarimą.
TeL 776-5162

J649 West 63rd Street
Chicago, HL 60629

advokatų draugija
V. BYLAITIS 

ir V. BRIZGYS ’
Darbo valandor 

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

<606 S. Kedzie Ava. 
Chicago, III. 60629
TeL: 778-8000

PIRKIT* JAV TAUPYMO «ONV«
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