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IRANO MIESTUS
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— Tvirtinama, kad vicepre

kiai serga.

— Lodzėje policija lauke ii-' 
gai sulaikė Nobelio taikos pre-! 
mijos laimėtoją L. Valensą, jo

t
; į

, į t

Libane jie gaus vertingų mi
neralų.

angiai. ci&'Jusiusieii ^Ekmčėvo', . ....' * -- , i kios vilties.

ap-

.LONDONAS, Anglija. — 
bano prezidentas Amin Gema j e-' 
lis trečiadienį pasimatė su britų' 
premjere Ąlargaicf Thatcher. | 
■Rremierė užtikrino prezidentą,!

Sniegas ir salus spaud 
ir atvykusius svečius

DIDELIO SUSIRŪPINIMO
INŽINIERIAMS RFJKLA DAUGIAU LAIKO;' 

BUVUSIEMS NESKIANDUMAMS PASALINTI '

Kanados premjeras, kalindamas liberalų partijų* 
atstovams, pareiškė, kad reikia visomis jėgomis 

siekti taikos pasaulyje.

— šiais melais socialinės 
I draudęs mokesčių įplaukė 

bil. dolerių daugiau negu pra
eitais metais. Tai re škia, ka.l 
šie metai geresni už buvusius.

tiek 
pa
su

— Gary Kasparov gali su
mušti šachmaJninką Viktorą 
Korėnojų. Jis pirmauja 6 tai

ga

James Brown, socialinės 
apdraudos administratorius, pa
reiškė, kad 1935 metais gali pa
kelti socialinės apdraudes mo
kestį. bet 1984 metais nėra

. Sniegas užvertė visas vakarų ir šiaurės valstijas. 
Keliai ratais nepravažiuojami.

— Sovietų valdžia pasigyrė, Jeigu ne ežeras, tai Chica- 
kad jie rengiasi paleisti į erdvę goj iškristų žymiai daugiau 
didelę raketą. sniego.

PREMJERUI NĄKAS0NEU 
SUNKŪS RINKIMAI
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PIRMĄ KĄRTĄ ŠŪVIUS PALEIDO 
GALINGIAUSIAS JAV LAIVAS
1,900 SVARŲ ŠOVINIĄI PALEISTI E 16 COLIŲ 

KARO I-AIVO DIDŽIŲJŲ KANUOLIŲ
BEIRUTAS, Libanas. — Tre-rute, todėl ii- siunčiami žvalgy- | 

čiadienį Amerikos kariuomenės 
vadovybė paleido patį galingiau
sią'šovinį į Libano kalnuose įsi
kūrusią Sirijos kariuomenės vąi 
dovybę.. Galingus šūvius palei
do Amerikos lėktuvnešis “New 
Jersey”.

. Nuo šių metų vasaros lėktuv-

biniai lėktuvai. Sirijos vyriau
sybė buvo sutikusi leisti žvąl- ■ 
gybiniams lėktuvams apskristi į 
šiaurės Libaną, o dabar; nieko > 
nepranešusi. Sirija Įsileido 8,000 
rusų specialistų ir priešlėktuvi
nėmis patrankomis pasitiko 
Amerikos lakūnus.

plaukiojo} Iki šio meto JAV kariuome
nės vadovybė Sirijos nelietė, fViduržemio jūros vandenyse,

Let tiktai trečiadienį jis pajei^b Amerikiečiai apšaudė šijitus bei j 
pirmą šūvį iš 16 colių kanuolės drūzus, bet si ri j iečių nelietė, ta-; 
vamzdžio. ~ šovinys pšihąiĮęė.' Ęciau, kai Sirijos vadai nutarė: 
tikslą^ Visas Sirijos, karo jėgų įsileisti rusus ir apšaudė JAV • 
štabas, buvęs Beiruto srityje; j lakūnus, tai atėjo laikas užkirsti 
būvą; iškėltąs į padengęs. : t -j Sirijos karių štabui. “Ticonde-J 

vNew Jersey“‘^uvp pastaty-,|roga” išgriovė;-ikėliolika prieš- 
tąs> Kalifornijoje, Long .Bea^chf.............
dęihtuyęsę: 'Antrojo Pasauiiriįoi 
karo ■ metu jame- buvo įsikūręs, 
adm. William F. Halsey,' Vado-’ 
vavęs kovoms ■ Filipinų saloms. 
išlaisvinti;-Jis daw mirtiną smū
gį japonų karo jaivams .Filipinų 
vaiidenyse. ; k V i- 'i

. “New Jersey” dalyvavo ir Ko
rėjos vąndaių kovose. Laivas' 
sveria '57,335 tonas, yra-887' pe--

VLADIMIR DONČEV VĖL PRA
NEŠINĖJA ŽINIAS MASKVOJE

KOMPIUTERIAI ERDVĖLAIVY KELIA GE’!.ffT? ™x

TOKIJO. Japoniją.
jeras Jasuhiro Nakasone važine-: 
ja po kraštą ir.įtikinėja, kadat-j 
.ęįnąniį. 
ventojai bšfeudlų' už jo 'vado- Vįsl-a^oiiSn^iaDaĮ patertKiti-. 
vaUjanfixs demokratų *' partijos Fe laiuimgai šį kartą
-dabartinę poziciją. Jeigu gyven- nusileido Kalifornijos dykumo- 
fojai jo:pozicijos neparėms, įai Je» jjePa,s aišku, kad jie 
Japoni^'^,’vėl gali -nu|mūk'ii »a^j° i^ nęnus’.leisti. č

■tarpianti^^Pa'I Inžinieriai tiksliai .nenustatė^ 
kompiuteriai užgeso ir 

negalėjo laiku. duoti rreikalingų 
ntfcparlfią l^ąjaij^tų įskilai -žinių- Jiems ais^ait ;.’&3d kompiu- 
Ąlienio. rinfeinūąx^?pat-rij^b^ -teriai surydavo , daugia u -b--, 
fe^anrlū^sflį^š/i-ihes josid^ j’os ne8P erdvėlaivio baterijos 
-yėikėjair$Sld£lJaponija -p?^^-'-Paj®^a-v0 paįSairiiiiti, bet jiems 

aišku, kodėl buvo toks
jntaA^gučiamį-N:afeaačg- -ma-žas energijos kiekis.

— Ketvirtadienį aukso uncija 
kainavo $388.

a

vol3^ jhilijonuąįdcįąrių. Jisi tučH j 

dvi; 18- coiiųJkaSlųč^ęs 4r tins .16:

įfet^Įiy kąnuį-''

ĘjŠDO 'šv>rxū.šovinys, Tai sukrėtė-' l'St'sigaūfe; ■Išt orijuj Bs liktų žį- . iškeltas labai 
vĮĄą'/Rekgs sBlįi.^isiįrHŠ.-'buVu rioitras k?lį> -demokratinės pati>.'Nereikėjo 6 5

Saulė teka 7:11, leidžiasi 1:21. 
Oras šaltas, vėjuotas, snigs.

riuomenės vadovybė užtikrino šalęs, turi temperatūrą ir dak- 
sirijiečiams. kad žvalgybiniai taras patarė neišeiti iš namų. Į 
lėktuvai neturi puolamų ginklų.) 
Amerikiečiams rūpi žinoti, kad*

nuo <1;

Vieniems atrodo, kad į erdve 
i didelis svoris.;

6 vyrų ir nereikėjo 
rijarintbjąs.; Atbodo, 'kad;N& keiti sunkių vokiškų instru-^ 

lęžtšųiiė 'IjĮ baimę jaučia, žmonės mentų- v
" i" . ■ -i -

irnvK» j V4.XS, ir hestip0Įpta; kodėl Japonija ir vo gerokai perdegęs. Laimė.
ĮCįSirijos globojami Irapėjvvl^ (ųri-.fapti galinga, kada ta kad erdvėlaivis laiku sustojo.

e Laimė, kad trintis su atmosfera 
. Į apdegino tiktai erdvėlaivio sie- 

’ ną, bet nepalietė pasieniu esan- 
t .— Lenkijos prokuroras pa- vjeių. Jeigu tos vielos būtų

prašė Siriją atšaukti savo ka-'kvietė Lešek Valensą pasiaiš- įkaitusios, tai vargu ar John
rįus iš Libano, bet Sirijos yy-j kinti keliais klausimais, bet jis Young, pats gabiausias ir jaut-
riausybė atsisakė. Amerikos ka- atsisakė eiti. Pareiškė, ksd per- rjausį^ vairuotojas būtų galėjęs

“Kolumbiją“ nutupdyti.
Jeigu ateityje teks kelti tokį 

svorį, tai turės pagaminti dau- 
Rusai buvo pasiruošę iš- gjau energijos kompiuteriams 

nebūtų sutrauktos didesnės jė- kelti raketą praeitą savaitę, bet vcikti. 
gos ir užpulti JAV kariai Bei- jiems nepasisekė.

aįšku; kad jvyko kažkas į^ilįngoį 
^itijps kariuomenės vadovybė 
pareiškė, kad. ji kovosianti, kbt 
Amerikos kariai bus išvyti iš LJ- 
bąiio.\\ _
ši ji tai iškėlė Į padanges A meri-- didybė privedė Japoniją prie 
kos’ marinų štabą Beiruto aerd- liepto galo.
d romo, zonoje. Kaip Libano vy- , 
riausyb’ė-, taip ir JAV atstovai

Visi astronautai nori daugiau 
žinoti apie erdvėlaivio pajėgu
mą. kad neatsitiktų nelaimė 
erdvėje. Jie žino, kad parašiutų 
nėra, kuriais galėtų tinkamai 
nusileisti.

KALENDORĖLK
Gruodžio 16: Albinas, Adelė, 

Vygandas, Dora, Kraupis, And- 
rona.

ŽINIŲ PRANEŠĖJAS “PAGYDYTAS“ PSICHIATRINEI 
LIGONINEI IR VĖL GRĄŽINTAS Į DARBĄ

gyventojų dauguma yra musul
monai. Jie buvo labai pasipikti
nę Sovietų karo jėgų invazija 
į Afganistaną. Uzbekistaniečiai 
galvojo taip, kaip Dončevas kal
bėjo, o ne pagal paruoštą teks
tą. Jeigu rusai paskelbs, kad 
Dončevas atleistas už tokias pa
kaitas, tai visame Uzbekistane 
bus tikrai didelis pasipiktinimas 
Maskva.

Be to, reikia neužmiršti, kad 
Dcnčevo tėvas yra įtakingas 
Uzbekistano komunistas. Nega
lima tokio komunisto sūnaus dė
ti į kalėjimą.

Tada Sovietu valdžia nutarė 
padėti Dončevą į psichiatrinę 
ligoninę. Ten jį Įtikino, kad jis, 
paskubomis skaitydamas pa
ruoštą tekstą, padarė klaidą. 
Specialistai jį Įtikino, kad jis 
los klaidos nepakartotų. Jeigu 
jis vėl darys, tai jis gali patekti 
bėdon. Atrodo, kad psichiatri
nėj ligoninėj Dončevą įtikino, o 
gal užbekistanięčių ^.niiomonė 
apie Sovietų -karo jėgų invaziją 
į Afganistaną Įtikino gv'dytojus, 

; kad Dončevo negalima bausti.

MASKVA, Rusija. — Gegužės 
mėnesį Sovietų žinių pranešėjas

■ 35 metų Vladimir Dončev, per 
Maskvos radijo stotį pranokia
mas žinias anglams, neprisilai
kė paruošto anglų kalba teksto.

Angliškai buvo pranešama 
‘ apie Sovietų karo jėgų įžengimą 
i Afganistana. Dončevas, skai- i 
tydamas paruoštą tekstą, Sovie
tų karius pavadino įsibrovėliais, 
okupantais ir net “banditais“. 
Pranešimas praėjo ir niekas 
jam nepadarė jokios pastabos.

Gegužės 24 d. jis dar labiau
! įsismagino. Reskaitydamas pa- 
: ruoštą tekstą, jis angliškai pa- 
sakė, kad krašto gyventojų nuo- 

! monės nesutinka su oficialiu 
I pranešimu apie -Sovietų karių 
’ invaziją,- apie “ginkluotus ban- 

Lj. ditus” irCkt.

Anglų laiškas sugadino 
reikalą

Pačioje Rusijoje, ar rusų oku-
f kaOritaT pritaria prez? Rea^-<'4>»oiuose -kraštuose, niekase jam 

ho politikai Libane ir nesiren- tneko nepastebėjo. Gal patys ru- 
gia atšaukti savo karių iš Li- sai J° nebeklausė, o gal jie pa

kankamai . nesuprato angliškai, 
,įęad drįstu bandvli jį pataisyti.

Prezidentas Gcmajel planuoja^-;.gal ^lais nėnorė,į0 talsvii, 
. Londone praleisti dvi dienas. jie i>^dįsi(ikinę, kad Don- 
Pirmon eilėn jam rūpi turėti č^as sa&l&švbę. " 
britų paramą pačiam Libanui.- Bet .^^r'ej.kaį -sugadino 

! Dabar didžiausią pavojų Liba-..^ »-■» -*<-■- 
nui sudaro rusų bandymas įsi- pranešiiĄb? Jiems atrodė, <kad 
Stiprinti Šiaurės Libane. Rusai <Maskva įkeitė - savo /politmę 
jau atsiuntė 8.000 kanų sPecia".ipoziciją<^ė ; norėjo patikrinti, 
listų ir nepaprastai daug žmo- a,. Mask$s radijaS tiksliai pra-

Įmu. kurie nori valdyti šiaurės neša Krgiįfiąus pažiūras; ' 
y* •!* ** ~

Rrito laiškas sukėlė ant kojų 
Maskvos -.radijo vadovybę. Jie 
patikrino , užrekorduotą Donče
vo pranešimą ir iš magnetofoni-
'nių juostelių pastebėjo, kad jis.
paruoštą; lėkštą skaitė kitaip, į kals prieš Korčnojaus 1. Je

' savotiškai,. Dončevas tuojau bu-, sekanti partija baigtųsi lyg: 
vo atleistas iš pareigų ir prade-; mis, Kasparovas laimėtų.
tas tardyti. Jam grėsė dnlelė --------------------
bausmė ir kalėjimas. Jis turėjo j
būti įkištas į kalėjimą ir išsiųs- zidetas Rush pareikalavo Salva 
tas prievartos darbams. į doro vyriausybę imtis griežtų

Bet nelaimė, Dončevas uzbe-! priemonių prieš nekaltų žmo- 
_________ ____ ■ Uzbekistano ,.;u žudikus.

BAGDADAS. — Irako aviaci-" 
ja, keršydama už Kuveite įvyk-j bano. 
dytus ambasadų griovimus, tre- Į 
čiadienf bombardavo penkis 
Irano miestus Persijos įlankos 
pakraščiuose. - ' 'v

Irako prezidentas paskelbę, 
kad Kuveitas yra pats ištiki
miausias Irako draugas. Kuvei
to šeichai visą laiką palaikė 
Irako vyriausybę kovoje su' 
Iranu.

Irako aviacija smarkiai ap-1 Libano uostus ir derlingą žemę.* 
šaudė penkis Irano miestus, slo- Rusai yra įsitikinę, kad šiaurės 
vinčius Persijos įlankos pakraš
čiuose. Teherano vyriausybė pa-Į 
skelbė, kad Irako lakūnai pada-} 
rė daug žalos keliems miestams.- 
sukeldami didelius gaisrus.

Mula Chomeini labai užsi
ėmęs ambasadų sprogdinimais 
arabu valstvbėse. Jis tuo C *
įsismaginęs, kad užmiršo 
kankamai rūpintis karu 
Iraku.

ISPANAI TAISYS MADRI
DO AERODROMĄ

MADRIDAS. — Ispanijos vy-j 
riausybė nutarė pataisyti Mad
rido aerodromą. Praeitą savaitę 
įvyko didelė nelaimė. Didelėje 
migloje susidūrė du lėktuvai, 
kilo gaisras ir žuvo 98 keleiviai.

Madrido aerodrome siauri 
lėktuvų takai, šviesos labai ne
aiškios, radaro sistema neveikia 
kaip reikia. Vienas lėktuvas

REAGANAS NESIRENGIA 
KELTI MOKESČIŲ

WASHINGTON. D.C. — Pre
zidentas trečiadienį pareiškė, 
kad vyriausybė nesirengia kelti 
mokesčių ateinantiems metams. 
Bet jis atsisakė paneigti, kad 
mokesčiai bus pakelti 1985; m ,,

Ateinančiais metais jis kan-. kistanietis. Didelė 
didatuos prezidento pareigomis. 
Krašto gyventojai turės progos 
pasisakyti, ar jie jį perrinks,' 
ar balsuos už kitą kandidatą.
Prezidentas apskaičiuoja kiek
vieną smulkmeną.

Prieš porą mėnesių preziden- ■ 
tas jau įgaliojo kelis savo arti
mus bendradarbius sudaryti rin
kiminės kampanijos komitetą. 
Apie kandidatūrą prezidento pa
reigoms jis paskelbs ateinančių 
metų pradžioje iš Baltųjų 
Rūmų. (

Patarėjas Edwin Meese pade- ’ 
da prezidentui praktiškai tvar
kyti visus politinius reikalus.

siauru taku įsibėgėjęs ruošėsi 
kilti, o tuo tarpu kitas lėktuvas 
įsuko į tą patį taką. 150 mylių 
greičiu lekiantis lėktuvas kirto* 
į įvažiavusį ir užmušė beveik 
visus įsukusio lėktuvo kelei
vius.

Madrido aenxiromo atnaujini
mas ir platesnių takų įvedimas,
vyriausybei kainuos 13 milijonų { žmoną, sūnų ir kleboną, kuris 
dolerių. Bet ministerial priėjo kartu su jais važiavo į čensta- 
išvados. kad šito reikalo negali- kavą. Visi peršalo ir dabar sun- 
ma atidėlioti.

■a

r

Pierre Trudeau
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Įima išvengti advokato išlaidų 
už testamento tvirtinimą (pro
bate), kurios kartais būna ne
proporcingai didelės, ypač ma
žuose palikimuose.

Nėra testamento, kuris tiktų 
kiekvienam iš mūsų. Tačiau yra 
keletds pagrindinių sąlygų:

1. Patikėjo — testatoriaus —
vardits, pavardė ir pilnas adre
sas. i

2. Atšaukti anksčiau buvusius'

Dar apie testamentų surašymų
Nelaukiant sunkios ligos ar gi- Trust for) nurodydamas atitin-' 

Jios senatvės, k-.':’ nebūtų gin-, kamo asmens pavardę. Taip per
ėti ir r.c. išknmų, tiems, kurie* tvarkant taupymo sąskaitas ga- 
1 vaikys mūsų laidotuvės ir turtą 
— iš aukšte sudarykime testa
mentą — Last will and testa
ment. Vyras ir žmona abu- ttn i 
sudaryti testamentus, kaip ir pa
vieniai asmenys.

Dėl netinkamo testamento su
rašymo nukenčia palikimo va
lia ir jo palikimu dažnai pasi- 
nauUo'a pašaliniai asmenys ar
ba užinteresuota valstybė. Pav. I 

' SSSR kas metai vien lietuvių!
santaupų išgauna apie 7 mil. su testamentus ir jų priedus, 
vietos advokatų pagalba, kurie 
gauna virš 30% už tarpininkavi
mą ar tesiamenio sugriovimą. O 
durys į tai jiems atsidaro, jei į 

"testamentą paveldėtoju jrašo- 
-J masbent vienas okupuotoje Lie. 
stuvojė gyvenantis įpėdinis. To

i. galima išvengti, jei testamentai! 
Lietuvoje gyvenančių Įpėdinių 
neįrašoma, c j’ems skirtoji dalis 
užrašoma kokiai organizacijai ai 

' asmeniui, kuris sutitnka jam už- 
’'/fašytą dalį pervesti Lietuvoje- 

gyvenančiam Įpėdiniui pagal 
-privatų susitarimą. . ;f ’ 
/• Testamentas turi būti tinka- 
'.inai surašytas ir geriausiai pas 
toki advokatą, Kuris gerai žino 

♦.ir mūsų pavergėjų ’suktybes.’ 
-Kas ypačiai svarbu, jef/bertfr 4%”

plėnis LaėtUvoj'ė- arba liet, orga- 
^nizacijoms.

Nebūtinai reikia testamento, 
į~ęi nepaliekama nekilnojame tur 
£įo, o tik nedideles taupymo •sąs
kaitas. Tokias sąskaitas bankuoė 
«^e taupytojas gali paversti 'į (Th

3. Paskirti vieną ar .daugiau; 
testamento vykdytojų — Exe
cutors — (arba personal Repre
sentative's) — ar patikėtinių 
th Trust, arba My Trusteė-s; ku
rie sąžiningai ir stropiai išįųldy-' 
tų mūsų valią. Patartina
Ii ir testamento vykdyme ant
rininkus — Čoexecutors.; Gali
te paskirti ir Lithuanian Natio
nal Foundation, Ine. ■

Kai kuriais atvejais »€xėcųtp| 
gali išnaudoti savo teišeis ir ėveti 
tualiai sumažinti pąlfltt^jį4ūrt4< 
Tokių pavyzdžių ją&.’mrime;

4 Nurodyti teštamėiTtd.^ykdy^ 
rtojamš; kuf ir kaip' ĮpsŽaid^^;' 
Kaip ttfrė.ų būti apmc|kėt0s,titi^' 
itąmento vykdymo -ir rkif^' teki 

%. . . ,.., .-.-a- Aatoriaus i-.lacidčfei /ško^osT. ’ ’- f-1 j. turto paliekame savo gimi-1 - XT ., , A'2-i- ° ■1, į 5. Nortnt palikii^?aF^^K5k;į
• išsiųsti siuntiniafe’;^ kitiiiįj/'. 

:“A“ ; T —'-----v jbųfina rip j 
pirminė sąlyga, kdd (būtų pą~.<! 
skirtas patikėtinis,.ar‘v patikėti- 
iriai (arba “personai 5^.-pfęsen- 
iativės’’), kuriems būtų\ jiaVeš-^ 
tė pagal nuožiūrą — In'their

1AI'

giminėms Lietuvoje.

Discretion — vykdyti lėčfato- 
ristis valią. Mat, kartąi$ teismas 
įsikišę ir daro trukdymui, jė'i 
testatoriaus nėra nurodyta. kad 
galutinį sprendimą dėl turto par- 
oavimo arba kaip palikimą per
siųsti, — sprendžia testamento, 
vykdytojas ar patikėtinis — 
Trustee (arba “personai Repre-j 
seirtative”). i

6. Nurodyti, kam ir kaip tu
rėtų būti paskirstytas prflikirha'u j 
asmenys, jų vardai, tėvo vardat; I 
pavardės ir tikslūs adresai; or-j 
ganizacijos, jų pavadinimai ir! 
adresai. Jei paliekame VLIKui 
ir Tautos Londui, tai {rašytina: 
Lithuanian Rational Foundation, 
Inc., not-for-profit, tax-exempt 
Corporation, 345 Highland Bou
levard, Brooklyn, New York, 
11207.

7. Tėsfamėhto surašymo vie
ta ir dhta.

8. Testatoriaus ir liudininkų
parašai. Liudininkų kai kur rei
kalaujama dviejų; kai kur trijų 
(pav. Ct.)-. Geriau įrašykime 3 
liudininkus, kurie ir patvirtina 
testatorlaiis- parašą. Liudininkai 
gali ir nežinoti testamento turi
nio: jie tik patvirtina jų aki-a 
vaizdoje pasirašiusio testatoriaus 
parašą.- , V

Kitas detales Jums hurodyfs)

vos ąkių, plaukų ir net nuo pa- KL. Mano getas bičiulis ir jo 
ties veido. Jhdlumas itškyla iš žmona prieš porą metų buvo iš- 
vidaus, jud^imnose, kalboj e, 
apsiėjimuose įr linksmoje nuo-

i tąitojei. -

JŪS KLAUSIATE,
MES ATSAKOME

išleistą, teisėjų A,' WeUs ir F; 
'Mačiūno peržiūrėtą leidinį — 
“Kaip sudaromi testamėhtai’'; 
ten rasite žinių apięjuitb paVel-

kd kiti sako ir rašo 
apie acupuncture

Neseniai “Sun-Timė” buv o
m -■ ? i . •s ' aies Jums nurotu fermentu a^ie. Wiof neigiamai pasisakyta apie ačū-!
s j * • * '• i. .. LvJiuimrfe kir ;nFitiJtthi’ i»i_; D'iinetūre rfiė'todą, gydant lįgb-1

stikyrę, bet niekad nepadarė tei
sinio divorso. Prieš metus jis 
mirė. Jis nebuvo padaręs tes
tamento. Vaikų jiedu neturėjo. 
Jo buvusi žmona pasiėmė visą 
nuosavybę, nors juodu abu ją 
įsigijo. Pasakykite ar mirusiojo 
žmona tttri pilną teisi į abiejų 
buvusią nuosavybę?

Bronius J-fa
ATS. Taip; turi teisę i visą 

nuosavybę, nors ją valdė bend
rai su buv. vyru. Kiekvienoj šio 
krašto valstijoj, pasilikęs gyvas 
sutuoktinis-nė gauna, pilną tei
sę į visą turtą, jei neliko vaikų 
ir nepadarytas testamentas. Tuo 
reikalu platesnių informacijų 
tamstai suteiks gyvenamos vie
tos praktikuojantis lietuvis ad- 

, vokatas ”

KL. Aš esu nevedęs, 23 xh. 
amž., ir noriu pirkti kondomi- 
n.iumą. Tačiau Realty agentas 
pasiūlė kooperatyvinį aparta
mentą, įmokant $15,000. Norė-

I čiau sužinoti, kodėl toks didelis 
kainų skirtumas? Oliukas S-kis

ATS. Kooperatyvinių namų 
pardavėjai paprastai neįvertina, 
kaip daugiau įkainuoja kondo- 

j minių namų pardavėjai. Į tas 
; priežastis įeina: a) mažiau, pif- 
į kėjų atsiranda pirkti ko'-6ps..na- 
. mus, b) Sunkumas finansuoti 
Į ko-ops. namus (kandominiumas 

turi individualinių reikalavimų 
ii lengviau finansuojami, kaip 
“Singeliai” šeimos namas), c) 
pfivalo ko-ops. namų atsiklaus
ti direktorių tarybos sutikimo 
(kondom. namų — nereikalauja
ma ir- d) ko-ops. namą pardavė
jai dažnai reikalauja grynais pi
nigais apmokėjimo Todėl jūs 
mokėsite daugiau už kondomini- 
umo namus, palyginus su , ko- 
ops. namus, bet jei jūs riutarsi- 
Aė parduoti, tai kondominium 
pamuš greičiau ir lengviau par-

ju^ų aayoKatas. tautos rontras aijkimtfs bei iCi atlsSūgą Lėi-! puncture ffiėtodą, gydant hgo-l sutinką apmokėti Jūsų testam^ f Palikimus nei jų »*'•„ Tq 4ir41 . J , ~Le J, •, - .-i j Ai 4 dinys gaunamas “Naujienų ad-:niu». Tą zmutv buvomę paofcel-.|
te sudarymo išlaidas,, pej-bent ko^ -tir, Fdhins bę Soc. See. skyriuje., Priė

i žinios J. Ž. pridėjo pastabą, katf
toks gydymas brangiai kainuoją.; Juošite, negu ko-ėps namus. To 

x i k / r-v.-^artA męs čia spaušdinajnėj pažiūrą pareikš Robertas J.
— Pėniihhiky- rūtifraosč../“y-n-} ašupunctifiisto nuomonę, kūną Į 3^3

mus” jau apgyvendintą dplė 10Q1 pats dienraštis šiomis dieno-• 
butų. Pastate jtfa. erdvi sale sųj mis ’’Skaitytojų'’ skiltyje pa- 

■ virtuve įvairiems susirinkimams j ;kelbė:
'Aše,4rviVc- ‘‘Kaip acupūnctufistas, gyve

nęs neseniai Pekinge, buvau su.J
intriguotas jūsų neseniai išspaus 
dlintu editorialu apie acupunc-' Z“

■'

dirbau trijose skirtingose .

ki 7 r. savo turto paliekate Tau* 
Uos- Fondui..

• Kai kas įrašo;- jog nesant gali*. 
mybės\palikirniiš perduoti gjniįj 
nėrfis; - pav,. jiems neatsiliepi^, 
nurodant' Terminą, arba' gintį-. 
•Ąenis,:išmirus,; toji dalis paliė- 
karna i Litlutahian Nation'll;

< y; •; . • ■. „■ * y
^Foundation, ,Įnp. Lietuvos Ląi^. 

ri^riži^tLy y įį
/i^Įs^Bi^yjr^P^dŽt^kįinė 
<iurtpj'šąiąsą,kuris,. reikalai 
jsšaMįhCrtĮĮ sifrųtidamąs, Tačiątfe 
tiįĘš., sąrašas • nėgali būti'-'tesimi 

] mėnto ;aaiis7

Tadtos Fondo inįormactjar 
U -.i-'--. •'. ■ . .C

‘ PI šičia u’apie, testamentų šuį

miništraėijoje. . Pr:F& 
■ * » * . ...

Kanada ^Toronto , -v.-
. -; ~Į- . . , .. •

.ss, Realty Notes kelumnistas.
(Chic. Tribune)

' bei pramogoms. Ten dar’trūks-, 
ta baldų. Jieęs įsigyti aukojo: 
Toronto Lietuvių Namai $15,000: 
adv- Ą. Pūtėris $2,000;. po $200: 
Prisikėlimo parapija įtr, Lydėjai turą. 
NovogrpJskiehę;. po. $lw:i Šėfi-!

ligoninėse Pekihge, bet niekada 
nemačiau ir negirdėjau apie bet 
kurį daktarą tokį, koki jūs ap-i

Žmonos teisė -i širvo 
nuosavybę

:yT

i ja Gečįenė-, Jonas- Žėkas,- Mari
ja Ahdriulevičienėj p. Liuskus, 
Petrė ir Jurgis lvanauskai, Pau-

, liną šimkevidenėj Stasys Paciūri .. , -. - alikžtvfi
‘ has. J. PikgfWeSi^s SAep:ri4 , • ls-

- - - L. . T, - t 7 u- > Ilr krisdavo žemyn, ant 10 pa-'ričvma kkaitvkite teis Pr suloTtis ir Kanados.Lietuviu fondas;! ?• 1- _..... įrašymą s^utyKire teis. .tl. ouivj .. j ciento nugaros. Tenai nėra nie-
,po bo0: G. Rutkauskiene, Izabe. į , - - °. , .. I„ .... . o.->; ko nanasaus tarp jūsų pagyrūnole Kandratiene, StaseAasiliauS- ■ - j J • . x.
■i,. . ti-x- v- I (bouncing) svdytojc ir prakti-: kiene. Kiti aukojo po mažiau, i , , T- . . . x •. . kuojamo tradicinio acupuncture r r Toronto lietuvių pensininkų klu- 1-1

bo valdyba visiems' nuoirdžiai 
dėkoja. . . V. M.;,- . ., .. . . ... , .* *• į -’ i > nustos laikyti acupunkture kaip
' Tr -r- i - . i neįmanomą ir svetima terapiją,

/ — '^<1 tada nebus imanoma medikali-
. ii; pirmosios-pagalbos gy; Į „js mei6llas'K1::i 

Į dytojas, išrado sistemą,kuria pa-j .• j ,,« a„J ■ J ; je naudojamas daugiau negu„sinaudodamąs- gydytojas galės! 20()0 metų_ 
į susikalbėti su bėtkuria . kalbai

metodo.
Jeigu žinių paruošėjai vis he-

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų
DRAUGAMS IR RĖMĖJAIS

UNIVERSAL SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
DIREKTORIAI IR VALDYBA

V

, . • A -t ,4«$ 3' - ,. < ■

PAUL J. RIDIKAS........... ............Ą^^I^re^entas
OLGA RYPKŲŠ-................. Sėkretdėr^ rbįižnio
NORBERT JANKOWICZ, Vykdomąsiš^''yif6ipf,ež. Uti* 

Sekretorės; pavaduotojas 
GRAŽINA MIČEVIC’TUS .... ... Vicoprėh * pavaduotoje 

. - . it SekretoTės pavaduoto ia
.< IždininkėM. NAVARRO

DIKEKTOIU A! :
K. .M. AI GŲŠ^' RYPKUS'

1;. iiĄ.fiTNETr lAurainė) VežIš '
l YffirKE, 1JL4.1AN A/TOTII ■ 

MIRIiERT .lAVRbWICZ AtltHŲR E/TVMOSA
I I Ali-i. RIDIKAS ' . ’ .s . •’
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& LOAN ASSOCIATION y,

I 1800 SO .KALSTEI) STREET ‘ . CHICAGO, ILL. 6’0(>08
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? W- - - - -......      ,.n. ....... . . --------------- ------------------------—---------------- --------MJM»

: kalbančiu ligoniu. 'Toronte 38/' Į 
gyventojų yra ’įvairių tadtybiųi 

. žmones, vartojantys 80 ikalbų. 
Minėtos sistemų^ išradėjas ren
gia semiiųu us; kuriuose. ąiŠRih;. j 
bei tikrihJ savo išradimą.

Kaš

Kenneth M. Lubowich, 
iš Skokie, III.

* * *
sudaro moters grožį

Senesniais Lukais graži mo- • i ®teįis buvo ta, kuri turėjo dailų 
veidą ir storoką, bent 175 Svarų g, 
f i gūrą. Plonesnės netu rėdavo jjį 

. . .. _ . didelio grožio, šiatidien truputį
macija apie Kdhadą, šušilauke kitaip Įvertina rrioiefj. Vien iš- 
naujo redektoriausJŽouglas Amą žaizdos' ir figūros neužtenka, 
ron. lies btrvušt: redaktorė Ruth! Svarbus ir jos charakteris, bei 
Gordon dėl nesveikatos pašiti'au.1 judėjimai.

Jei ji nemoka vaikščioti, judė
ti: jei jos apsėjimas šiurkštus, 
jei apie kitus pasakoja vieii'bio- 
gus dalykus, tai kad ji turėtų 
ir gražiausią išvaizdą, brangiau
sią suknią — patraukimo ji ne
turės. Mūsų amžiuje moters 
dailumas, nepriklauso nuo spal

— "Canadian Scene'”, kanadie
čių spaudos -agehtūi a. aprūpi 
nanti etninius“ laikraščius uifor-

kė iš pareigų, kurias ėjo 20 me-, 
tū. Ji hekattą yrd ffldyvžfvusi ii 
lietuvių renginiuose.. Jos reda
guojamas biuletenis .buvo siun
čiamas 200 etniniu laikraščiu ir

' *• ..'»»*-* .r

radijo progritfnų. : • T. ž.

"IRKITS JAV TAUPYMO BONUS

Linksmi) Kalėdų ir Laimingų Naujųjų Metų 
linkiu mūsų klientams ir draugams

MAROIJEITE DELICATESSEN
" v.KUkAUŠKAS ' I

Skanus nanįfedarytas įr importuotas maistas j 
Priimam užsakymus pobūviams I

2553 Wi 71 Si, — Chicago, III. !
.. - Tel : PRošpėd fi-27l7 , .

KL. Aš pamėčiau vadinamą 
“credit cart”. Man kažkas pa
skambino, sakydamas, kad rado 
mano kredito kortelę ir ją man 
pasiuntė paštu. Aš tam pati- 
kjau ir nepranešiau bankui, ku
ris man tą kortelę išdavė. Ar aš 
gerai padariau? Marė K-nė

ATS. Jūs turėjote savo ban
kui apie kredito kortelės pame
timą tuoj pat praneštu Jeigu jūs 
būtumėt pranešę tuojau bankui, 
kai kortelę paniėtėt, tai radęs 
(arba ją nuo jūsų pavogęs), ne
turės galimybių ja pasinaudoti.

— Amefikos laivtĮiąrtilerija 
šiaurės Libane-’jš^mšė apie .10 
priešlėktuvinį ^patrankų. Žuvo 
specialistai. F

♦

Vietoj kalėdinių atvirukų, eina šis svešįinimaš.

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

r GEMINĖMS, PAŽĮSTAMIEMS IR-BIČIULIAMS
LINKI '“

Juozas ir Zuzana Ūfartai

Linksmų Kalėdų ir laimingų 
Naujų Metų

Euphrosine Mikužiūtė Z 
Susivienijimo Lietuvių Amerikoje iždininkė

■r

M

Nuo 1914 metu

2657 W. 6?th STREET 
Chicago, IL SO629 

TWI. 91S-7400

Suskiltos tpdrMjito*.
Iki $100.000.

MIDLAND FEDERAL SAV
INGS aptarnauja taupymo ir 
namų paskolų reikalus visos 
mūsų apylinkės. Dėkojame 
Turns už rhums parodyta pa
sitikėjimų. Mes norėtum bū
ti Jums naudingi ir ateityje.

NTniienos, Chicago. N III. Eridav, December'16 'UJ83 *
- 4

SO. HARLEM 
Bridgeview, IL 6O4S$ 

Tel. 598-9itOG

MIDLAND
FEDERAL

LOAM ASSOCfA'iOM

*»c-iFe avEMUE
IICAGO. IL 60631



NIAGARA FALLS, ONT., CANADA
A.A. SOFIJĄ ULBINTENĘ PRISIMINUS

Jaučiuos pavargusi 
iego — ateik vėliau..

asakė Sofija Ulbinienė gulėda- 
a General ligoninėje š. m. lap- j

k Ičio mėn. 16 d. 2 v. p. p. vy- Raudonajai 
i u lankant ligoninėje. Vyras — 
Steponas

noriu ir Liucių, dukras — Rasą ir Ri- 
Taip tą bei 10 vaikaičių ii viena pro

vaikaitį. * .
Velionė, artinantis antrą kartą 

armijai, su šeima
pasitraukė į vakarus. Pasibai- 

Ulbinas atsisveikinęs' gus Antram Pasauliniam karui,. K - ----- ---------------------- ---------------------- ----- T j o'* .--- — —-----------

u ligone, pažadėjo vėl atvykti j 1917 metais išvyko į Angliją. Iš
7 v. v. ir išvyko namo. Tačiau 
5 v. Steponas Ulb’has gavo iš 
\ foninės pranešimą, kad žino

jau mirė Steponas Ulbinas 
■ -jau nuvyko j ligoninę ir ra- 
dc tekioje pat padėtyje gulinčią.

jt jau užmigusią amžinu mie
gi savo mylimą žmonelę Sofiją 
Sofija Bieliauskaitė - Ulbinienė

Anglijos 1952 metais atvyko į 
Kanadą ir apsigyveno Niagar 
Falls mieste.

Velionė Sofija Ulbinienė. bū- 
hma didele patriote ir turėda
ma talentą ir patirt, menui, tuo- 
au įs:traukė į meno būrebo or
ganizavimą. Darbas buvo labai 
sunkus. Niagar Falls mieste lie- Dotnuvos Žemės ūkio akademija

riaV-kurių-didžiumos mes nei 
v^rdų nežinome.
' Pirmuosius knygnešius suor

ganizavo vysk. Motiejus Valan
čius, religinio turiniu- knyge
lėms gabenti iš Prūsų. Vienas iš 
jo žymesniųjų bendradarbių 
buvo Jurgis Bielinis, jis buvo 
taip sėkmingas kovoje su caro 
žandarais, kad apie jį buvo net 
legendos sukurtos. Per visą 
spaudos draudimo laikų dau
giausia nuveikė Jurgis Bielinis, 
dažnai vadinamas knygnešių 

į karaliumi. -Pradžioje jis gabeno 
J tik knygas, o nuo Aušros laikų 

ir laikraščius, kuriais jis aprū
pino ne lik tiesiogiai skaitytojus, 
bet ir kitus knygnešius. Sėkmin
gesnei veiklai jis suorganizavo 
ggrupę knygnešių į savos rūšies

kentėjo apie 2.2(Rlxknyg»ešlų. 
Pagautuosius siųsdavo' 3-.V me
tams į Sibirą arba Rusijoąiiau- 
rines sritis. Bandančius bėgli 
nušaudavo, kad nesukeltų žmo
nių tarpe pasipiktinimo ir gal 
pasipriešinimo, toje vietoje ir 
palaidodavo, žandarams naudo
jant žiaurumą ir trėmimus, 
knygnešiai naudojo rafinuotas 
ir gudrias priemones, ir tokiu 
būdu sugebėjo veikti žandarų 
panosėje”. P. Mikolainis savo 
memuaruose mini kun. S.dera- 

- virių, iš Sudargu, kartą užsodi
nus net žandarą ant pilno veži-, 
mo knygų ir pasiuntus į Mari
jampolę”. Varpas 1129, Nr. 6, 
7 psl., 1979. .

“Naumiesčio, Tevenių, Kvė
darnos, Rietavo. Švėkšnos paei

d.
buvo pašarvota He-
V. Dean LTO kop- 
m. lapkričio 17 d.

tuvių mažai. Norint suorgani- 
moti meno būrelį, reikėjo įtrauk 
ti ir artimesnių Weilando ir St. 
Catharines miestų lietuvius į pa-1 * -CL,, 
galbą. Tais A ; ■ -
čius lietuvių tirrėje automob 
bus ir susisiekimas vyko auto
busais. Tik dėka velionės dide
lio pasiryžimo pasisekė suorga
nizuoti meno būrelį, kuriam 
vardas buvo duotas “Gintaras”. 
Šio meno būrelio1 vadovė ve

PRIMIRŠTIEJI AUŠRININKAI
. i šiems t Aušros melams jau ( dažnai pamiršdami kitus asme- 

£ metais. mazįs__skt1:‘Į einant-ffebaigą ir gal į užmirš- nis ir faktorius. Atskiri minėto- 
tj, tenka paminėti dar tuos as- 1 jai iškelia aušrininkus, 
menis, kurie mažai — ar veik j

{ visai nebuvo paminėti. Didžiu- 
| moję minėtojai, veik visuotinai 
’apsiriboja iškeldami dr. J. Ba- 
} sanavičių ir dr. J. Šliūpą, gan

kurie 
lems yra artimesni ideologiniai 

ar profesiniai.
Dabartinėje Lietuvoje ir Si

biro tremtyje daugiau prisime-

Ragainę ir mokėsi raidžių rin
kėju, “kad naudingesnis lietu
viams būtų”. Ten rinkdamas 
Aušrą, 2-4 nr., pasirašė jos at
sakinguoju redaktoriumi. Po,to 
paliko Ragainę ir išvyko pas M. 
Davainį-Silvestraitį į Žemaičius/ 
1884 m. gegužės mėn. J. Šliūpas 
jį vėl sugrąžindino prie Aušros

namas A. Vištelis-Vištalius, ku-Į Į Ragainę, ir Mikšas Aušrą re-

buvo gimusi Vilniuje 1905 m. 
gegužės 15

Velionė 
tb.erington 
h, č’oje . š.
Lai'.iįoUįvių koplyčioje lapkričio 
18 d. vakare pc rožinio, Bend
ruomenės pirm. A. šetikos pa
sakė atsisveikinimo kalbą.

Lapkričio 19.d. velionė iš lai
dotuvių koplyčios buvo atvežta 
į St. Petrick šventove, čia čv.
I'«hšiąs ątųąšąvokuo. K. Butkus,' lionė S. Ulbinienė Įtraukė į tąi 
OFM, iš St. Katharines, Ont. I būreli visus savo 4 vaikus, ir tas 
Vargonais grojo ir solo giedojo I davė stiprią užuomazgą meno 
Veroniką ir Aleksandras Paulio-j būreliui įsteigti ir egzistuoti, 
niai, iš St. atharines.

Po gedulingų šv. Mišių v
Metams bėgant, vis daugiau 

- naujų dalyvių įsijungė į meno 
Lonė, dalyvaujant skaitlingam vienetą ‘‘Gintaras”.
l etuvių ir svetimtaučių skaičiui, 
buvo nulydėta į Niagara Falls 
Fairview R. K. kapines. Kapi
nėse jautrią patriotinę atsisvei
kinimo kalbą pasakė Stasė Ver- 
bickaitė-Zųbrickienė, iš Catha
rines, Ont. Taip pat jinai, pa
gerbdama velionę už lietuvišką 
veiklą, ant karsto uždėjo tautinę 
juostą.. Visa's laidojimo apeigas 
atliko, kun. K. Butkus, OFM, iš 
St. Catharines, Ont. Po laido
tuvių visi dalyviai buvo pakvies
ti į restoraną pietums.

| Velįonėš, mirties priežastis be
ne bus jos galvos sutrenkimas, 
š. m. spalio .29 d. 4 vai. p. p. su 
drauge ėjo ■. parduotuvę, stai
giai užėjo silpnumas 5r griū
dama susitrenkė galvą. Tuojau 
buvę -greitosios pagalbos nuvež-j 
ta į ligoninę!-ir po 4 dienų jau
tėsi geriau; Vėliau vėl pablogė 
jo sveikata/ ir iki lapkričio 1- 
<!'. išgulėjo be samanės. Tačiau 
3 dienas prieš mirtį atgavo są
monę*/ ir; kalbą. Vyras ir vai
kai tikėjosi, kad ligonė pasveiks. 
Bet velionę :.š- na. lapkričio lt’ 
d. užmigo amžinu miegu ir pa- 
liko didėliame liūdesyje vyrą 
Steponų,,.sūnus ,.-r ĄĮgiumąntą

skaitytojai atkreiptų dėmesį į 
velionės pasiryžimą ir veiklos 
sąlygas., kuri iš kelių Niaga
ros pusiasalio miestu sugebėjo 
įtraukti jaunimą į lietuvišką 
veiklą. Velionė tam darbui pa- 

■: šventė visą nuo darbo likusį 
liuoslaikį. ir stambiomis sumo
mis prisidėjo prie būrelio ke
lionių iblaidų padengimo.

Iškeliaudama į amžino poil- 
■ šio vietą nepaliko medžiaginių 
turtų, bet už lai paliko įmynusi

Už taip iš
tvermingai mokėjimą dirbti su 
jaunimu, Niagaros pusiasalio lie
tuviai yra apdovanoję velionę 
ir dovanomis.

“Gintaras” savo patraukliomis 
programomis dalyvavo ir stebi
no aukšto lygio menu 1958 m. 
minint Weilando miesto 100 me-f žymius pėdsakus į tautinę-kul- 
tų sukaktį. Minėjime “Ginta-, tūrinę veiklą Niagaros pusiasn- 
ras” susilaukė publikos didžiau-j lyje.
no įvertinimo, nes tik lietuvių
Įrupė buvo publikos ilgu ploji- ir nežinojo, kad po darbo poil- 
mu iššaukta pakartotinai į see-j 
ną. “Gintaras’’ kaipo, daugiau
sia govęs- plojimui buvo įtrauk
tas į konkursą, ir laimėjo dova
ną.

“Gintaras”, vadovaujant ve
lionei S. Ulbinięnei, 1960 metais 
dalyvavo programos išpildyme 
per televiziją Buffalo mieste, 
USA. Ir ten “Gintaras” publi
kos ir televizijos programos va-i 
lovų įvertintas, ir pageidavo daž 
liau pasirodyti su programomis 
nėr televiziją.

Čia tik maža dalelė velionės 
atliktu kultūriniu daibu. Velio- 
nės per 10 metų su pertraukomis 
vadovavimo darbus surauyti rei
kėtų atskiro leidinio. Tik vie-Į 
no tenoriu, kad šio laikraščio-

Velionė buvo švelnaus būde

sis žmogui yra būtinas. Dalyvau
dama lietuviškoje veikloje ir po_ 

. ilsi- -painiršdsrvo.- Velionė-.-nejaus 
tė nuovargio iki mirties. Kur 
tik būdavo lietuviški parengi
mai, visuomet jaunatviškoje nuo 
taikoje dalyvaudavo ir su nuo
širdumu paremdavo medžiagi
niai. Pasijutus pavargusi, pate
ko į ligoninę po susitrenkiino 
galvos. Vyrui lankant ją ligo- 

. ninėje, besikalbant pareiškė: 
: ‘Vyreli, aš jaučiuos pavargusi ir 
.noriu miego. Tu, eik namo ir 
■ateik-vėliau”. Taip pasakius, ra
miai užmigo amžinu miegu.
- Sof'ja, ilsėkis ramybėje, nors 
ir svetimoje Kanados žemelėje, 
bet mums lietuviams draugin
goje! J: šarapnickas

dagavo iki 1886 m. 4 nr.; nors 
tuo metu atsakinguoju redakto
riumi pasirašinėjo M. Jankus.

Prie Aušros dirbdamas, Mik
šas įkalbėjo J. Siebertą leisti Di
džiajai ir Mažajai Lietuvai su
artinti laikraštį “Niamuno..Sar
gą”, kurį 1884-85 m. jis redaga
vo, o 1885.X1I-1886.VI ir leido. 
“Niamuno Sargui” ir “Niamuno 
Sargo Lietuviškoms Kalend
roms” daug medžiagos ėmė iš 
Aušros, todėl daug kam atrodė 
esąs parsidavęs “rusams ir did
lietuviams”. šie netikėti kaltini
mai pakirto laikraštį ir sužlug
dė vienybės mintį, tačiau Mik-

rio “Opi Op! Kas ten? Nemu
nėli! Ar tu mane šauki? ...” yra 
tapusi lyg tremtinių tautine 
giesme, šia pačia proga tenka 
pažymėti, kad A. Vištelio įnašas 
Aušros leidime ir lietuvių tauti
niame atgimime dar nėra pilnai 
suprastas ir pilnai išryškintas. 
Jeigu jis būtų pilnai suprastas 
ir įvertintas, tai jo vieta tauti
niame atgimime turėtų būti ke
letą pakopų aukščiau.

Gal dėlrto palyginamai ma
žai apie jį žinome, kad 1864 m. 
kaip sukilimo dalyvis turėjo pa
likti Lietuvą, kurį laiką .gyveno 
Paryžiuje, paskui i Vokietijoje,
iš kur išvyko į Pietų Ameriką Has ir toliau liko vietos lietuvy
je 1916 metais mirė Buenos Ai- bės gadintojas ir vienybės puo- 
res mieste.

Kitas mažai žinomas ir vėiK Į

žosios Lietuvos veikėjas Mikšas 
Jurgis (1862.III.18, Virkyčiuose, 
Šilutės aps. — 19O3.V.1 Labgu
voje), aušrininkas. Mažosios 
Lietuvos veikėjas. 1875-78 me
tais mokėsi Tilžės- gimn. ir ap- 
vokiėtijo, vėliau iki 1883 m. ūki-, 
ninkavo. pas tėvus . Sauguose,.'
A. J. Vištalio paveiktas, pasiju- į (jįjos

organizaciją. Apie jo sėkmingu-i pijos 80 metais pagarsėjęs lai
vo aklas ubagas Kavaliauskas, 
vaikščiojęs su dviem larbomis 
ir kuprine, pilnomsi lietuviškų 
knygų, kalendorių, kantičkų 
ir t.t. Kaipo aklo žmogaus, kuris 
pals negali apsieiti be vado, žan
darai visai nepažvelgė. Tuo lar-. 
pu tas elgeta ne tik nešdavo 
knygas jam žinomais šuntakiais, 
bet ir per rubežių jas gabenda
vo”. “Aušros 10 Sukaktuvėse’.’*

iną galime patirti iš užsilil<usių 
Maž. Lieluvos spaustuvininkų 
užrašų (pavyzdžiui, Martyno 
Jankaus), kuriuose matyti, kad 
jis“ vienas pasiimdavo beveik 
pusę visų iš, ten gabenamų kny
gų. Nežiūrint, kad policijai ir 
žandarmerijai jo vardas ir vers
las buvo gegrai žinomi, ir dėl to 
jis buvo keletą dešimčių metų 
specialiai sekamas ir gaudomas, 
bet dėl savo nepaprasto suma
numo jis vis sugebėdavo pa
sprukti.

Į tą kovą prieš caro .valdžią ir 
jo žandarus, už pagrindines tau
tos teises įsijungė . tūkstančiai 
kovotojų.'Didžioji dalis kovoto
jų buvo pilksermėgiai — kaimo 
žmonės, — tačiau į jų eiles taip 
pat jungėsi lietuviai kunigai ir j meris ir neužsakys antros pusės, 
profesionalai. Per visą spaudos Juk negaliu vieną pusę vištos 
draudimo Jaiką, apytikriai nu- nupjauti, o kitą palikti.

(Bus daugiau)
Juozas Žygas

(Iš Kario)

— Kaip ilgai turėsiu laukti 
■tos pusės vištos, kurią užsakiau 
prieš pusvalandį?

— Tol kol neateis kitas koštu-
I }

ŠVENTŲ KALĖDŲ IR NAUJŲ 
1984 METŲ PROGA

selėtojas. Lietuvybei gaivinti 
1885 m. Miksas su kitais įsteigė 
Birutės draugiją ir buvetios pir- 

Yniniflkur 1885 m.‘ lapkričio me-1 
nesį, tėvų padėdamas, Tilžėje 
pirko lietuvišku raidynu spaus
tuvę, kur spaustUao> Aušrą ir. 
“Nianruno Sargą”*■ Liet.-, Enc.- 
XVIII-446.

A. Vištelio ir J. Mikšo įnašas 
lietuvių tautiniam atgimimui 
yra reikalingas išsamios stu-

to lietuvis, iš Georg Kikschašj 
virto Ji Mikšu, kur tik galėjo ‘ 
išskutinėjo iš dokumentų suvo
kietintą pavardę ir toliau tepa- 
sirašinėjo lotyniškomis raidė
mis lietuviškai. . ,

Basanavičiui 1883 m. ėmus 
leisti Aušrą, Mikšas nusikėlė į

NEBRANGIOS, BET TERTLNGOS KMG«
LITERATORA, lietuvių Bteratūros,* meno ir moku 

m. metrašti*. Jame yra vertingi, niekuomet neaenrtą, Vina 
Srėvėa, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stanka 
J. Rauk&o, dr. Kario Griniaus, taip pat K. Matusevičiau* ir 1 
Meilaus straipsniai bei studijas, iliustruotos nuotraukom!* k 
M.K. tfnriionio. M. Lileikio, V. Kaiuboa, A. RCkitelės ir A- Var» 
kūrybo* poveikriaia. 365 puti knyga kainuoja tik ?3.

'• DAINŲ ŠVENTES LAPKUOSE, poetės, rąžytojo* Ir Irt 
fialų Jokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dalni 
šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojat) 
tiems, gėrintis autorė* puikiu stiliumi ir surinktais duomenim! 
bei užkulisiai*. Studija yra 151 pusi., kainuoja 12.

> VIENIŠO ŽMOGAUS GYVrENEMAS, Antano Rūke apralj 
lig luošo Adomaičio — Dėdės Šerno gyvenimas. Tai ne mum. 
gyvenimo bruožų apraiymaa, bet tiksli to laikotarpio buitie* Htt 
ratūrinė studija, ausk irstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyg

Pagaliau ir prieiname -prie 
Aušros benradarbių ar talkinin
kų. kurie veik visai nebuvo pa
minėti. 0 tokių nepaminėtų tal
kininkų buvo gana daug, jeigu 
jų nebūtų buvę — vargu ar Aūš^ 
ra būtų galėjusi eiti. Tokie tal
kininkai buvo knygnešiai! Labai 
dažnais atvejais jie rizikavo sa- 

tvo laisve ir gyvybe. Jie buvo tos 
Ivargo pelės - pilkieji didvy-

Q sveikinu gimines, draugus ir pažįstamus, linkė- 
- damas- Dievo palaimos bei sveikatos ir linksmai

k ' \ X- \praleisti švęntes,
g Taip\.pat■.-syęi&Įr;N>ujiėgiif štabą ir visus dar- 
8 buotojųs, linkėdamas ištvermės, nepalūžti ir at- 
J ; sispįrti prįėš' višašdKudĖjąs. .. Kaip pušelė prie 
S ; ' \ - A Nemunėlio, vasarą? fr žiemą žaliuos.

Naujienų veiklai paremti skiriu $100, nes be aukų 
d spauda negali?:išsilaikyti.

Antanas Marma
Chicago, Dlinois--inniijniiiiiniuiiiiiiimiiimiiiiiiiiimiriniinmim  niiininhimu iiuiiihiiiiiiiiiiiiiį:
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GIFT PARCELS TO LITHUANIA 
PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC. 

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

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių. 

Maistas iš Europos sandėlių.
MARIJA NOREIKIENĖ

JTOEKlifiarWFtf Bf rill* 11
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2v01 W. 69th St., Chicago, HL 60629 * TeL 925-2737
L1C1U V UKASIS PAM ARTS, Henriko T orm>T unilturt'i 

phrmlaj paraiyta rtndija apie Rytprūsius, remianti* Pakalni h 
Labguvoj apskričių duomenimis. Aprašymai jdomtla kiekvienam 
Beturint Leidinys fliuatrnotu nuotraukomis pabaigoje duodame 
ribTvsrdžių pavadinimai»Ir jų vertiniai J TokleEų kalba- Labai r

Inž. LIŪDĄS MIKŠYS, 
50 metų studijavęs, kaip

V KJ LAUHtg LImJL ra Mojo* PetrofiėlSi Orintaltėf at* 
mtnknal Ir minty* apie aamenis ir vietas neprfk. Lietuvoje ir pir
ma iriai* bnljevikų okupacijų* metai*. Knyga turi pusiapim 
bet kainuoja tik tX

> JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius, neaupraa 
Ir* tr klaidingai Interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik ti 
largio Jalinsko knygoje t pi e Juliaus Janonio gyvenimą ir po< 
riję. D«b*r bftfq j| galim* pavadinti kovotoju už žmogaus telwa 
Knyga y-«a didelio formato, 265 puslapi*, kainuoja BA.

w BATTIINIR ND'rtn E". 1. ttr’-ha. J.

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

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

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

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vaL vak.
D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

parašė 700 puslapių knygą, kurion su3ėj’o viską, kai bet kada Ir 
Bet kur. Bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
Ir lietuviu kalbą. Jis mokėsi kartu su kum Jaunium Ir prof. K, 
Būga pas geriausius šimtmečio ■ pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias Ištraukas, paruošė tikslius vertimui 

tr patarė mums toliau studijuoti.

IaIm P5. yfrieHal, i

Naujienai, Chicago. 8, Ill. Friday, December 16, 1983
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vienam mėnesiui 
Kitose JAV vietose:
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dinimą užsieniuose.
Bet Amerikos marinai ii Beiruto nesitrauks. Jeigu 

drūzai ir “šventojo” karo šalininkai musulmonai šiandien' 
juos apšaudo aerodromo apkasuose, tai, jiems pastirau- ' 
kus, nepraeis nė lū minučių, kai Beiruto drūzai ir ši

jiems į aerodromo sritį nesiveržti Jie užims aerodromų, ’ 
o jeigu marinams bus įsakyta ginti aerodromo sritį tai 
visiems aišku, kad jos negalės ginta iš jūroje storinrių 
karo laivų. Jų turi ginti pačiame aerodrome. Libano yjr- 
riausybė yra įpareigota ginti Amerikos karius nuo <ž- 
puolikų libaniečių. Jeigu vyriausybės taikos jėgos — po
licija ir kariuomenė — nepajėgia amerikiečių apginti, 
tai amerikiečiai patys privalo gintis. I

M. GELMINIS •
•

gyvenimas ir veikla). čia S. 
> perstatomas dideliu humanistu, 
I pacifistu ir viso pasaulio pilie

čiu, kuriuo jis buvęs įgalintas sa
vo skaitlingu kalbų mokėjimu. 
Tokių atributų pridengtas, Sau- 
erweinas padaromas tinkamu sto 
5'ėti pirmboJševikinių, jiems ar
timų ideologų ir kelrausių’ ri
kiuotėje. . -

Nekritiškas skaitytojas, - kuri s 
1ki šiol *5. gyveniniu mažai tesi- 
domėjo,--priims Masalskio nuo- 
;šąikų -ir-atsargų vąizdavitfią už 
pįlną jr getą pinigą. Nėi _ vie
nas piktas ąodL Vakarams, nei 
koks' nors praeities niekipirnas 
neparodo, kad. Sitasalskis rengia 
■kelią bolševikų tdepIogijarJ iTA- 
ffąi asteuė, kuris nąžjstk Masals
ki ir beit šiek tiėk-ižino Sauer-
- -T . < t- , -_ _ f "4; J f

§č’venImpri atseks pirmo- 
jjųdkėšhis. ! ' ■ L: ' ..
. 1.;' Nutylimas -S,- renianfišku- 
mss, Idiris trykšte.trykšfe’SŠ- yi-

. S"uerweino 'O^rybos, įyįiti- 
jb edėrašcių. Rdman-

1 id-- ne' i r tea '.stjSo^įtmistinamai 
žvaigždei.r tortėT pamažu pTiva- 

Jo S; romanika dingti:
< 2.:;Niifyhma. lęWpolitiškai S. 
"bu vo rrx>nar<diistu . J© ■oažiri'cJs su 
■.'ęy^rtoju - baronu .Stnkmaru.. jo 
rękcsrėhdacij'a į -Netiwiedo prin_

Jcesės.' mokytojus, jų simpatija 
ir. meilė- kuri Srlydėgo per visą 

.amžių ir bene buyo syaTbiaušio
ji j priežastis, kad jis nekūrė šei
mos. kad jis Įikp Viengungis kta 
jpkHs. Masalskis niekur nepri
pažįsta -monarchistu Sauerwei- 
nb.. , ,

3. 'Praeitame šimtmetyje maž- 
Iretuviai kreipėsi trimis petici
jomis rr .keliais atskirais prašy- 
Tnaiš. į Vokietijos kaizerius dėl 
lietuvių kalbos išlaikymo. Visų 
šitų pastangų adresus ir tekstus 
rašė SaucFweinas.: Jo darbas pa
rodo .tokį gilų kaiaiiams 'nuo
lankumą. padėkas ir pažadus, 
kad tik žmogus, tikis į karalių 
dievišką pašaukimą, galėjo taip 
giliai nusilenkti. Masalskis apie 
tai nieko nemini, nors lengvai

(Nukelta į penktą'puslapį)

‘•Įrodinėjama, kas neįrodoma”.. 
Jame ar. J Aki ta. .parodė, kaip 
maskoliams vadovaujant, 18 Pa
baltijo vsdštybiu istorikų gavo

T ^■:.Tų.k21ba 4ii' 
j- „ .. , Į.delį .veikalu, socialistinės revo-

liųcijcs 1940 (metais' •Liėtuv&jė,. 
Latvijoje ir Estijoje”. O kaciaii-. 
gi tuomet mūsų kraštuose -jokių 
revoliucijų nebuvo, Ąa$a.~ lūšų' 
180 pst./knyga yra grynas irielas. . 
O ant 'trumpu kojų meto rė- 
ffilasi; nė TŪk .‘bolševikų šištfenža^ 
bet įr. Jūsiį. afięiū.š..:. v į ;: ;

.’Eet. grįžkime prie /Halis Ma-. 
išaiškint; -L" L’

Jis: nėsitenkino- • ‘TJe'ttlviskcfe- 
.yckjškog fiteratrines -4raūgijo?>”. 
“atstatyfhii”, bet pradėjo ir veiks 

Aį jos vardu; leisdamas jš Hadpr 
vėrie' vietoje? atjos buvusias Til - ■ 

i žęje draugijps' teigiamų ‘.‘Mit- 
įeilūngeh/ der • deutsch -Irtaūi- 
schen Įiterarisčheu Gesellschaft”, 
kitus, naujus to leidinio-p omeg- 
džjbjurius vokiečių -kalba, pava
dinęs juos -tuo pačių vardų 
tžlungei)- der -Deutsche-Litaiji- 
sehen- Litėrafisclieh Gėseil- 
schaft’’ (Lietuvių-vokiečių . lito-'

(Tęsinys)

It taip yra Su paveikslais ir 
klišėmis .prirašyti 2 spaudos tar
ka:, 32 poslapiai.- Visi straips 
niai :
maskolių priežiūra čiulpiamos: 
Lietuvos. Masalskis tėra tfech-’ 
Triškis redaktorius ir- jiem dviėyn. 
su Aldona GOMas bepalikta ma- 
•žai vietos saVal;-;kūrybai- *

Dėl ^r. straipsnio ant- . 
rast ės reikia- .pokyti,,;kad ji ge~Marinai nesitrauks iš Libano

Praeitos savaitės pabaigoje ir šios pradžioje Wash- 
ingtone ir įvairiose Europos vietose pasklido įvairiausių. 
gandų apie JAV marinų padėtį Libane. Gandams, ko 
gero, pagrindų davė patys amerikiečiai, plepėdami dau
giau negu reikią-Pagauta Maskvai naudingų gandų 
skeį^įa'įtai^Musi centrai, dažnai jį padidinmai ir gar-j 
šidb skleisdapii. •’/ . ' L “ ,

Savaites pradžioje ^nas 'JAV kariškis patarė at
šaukti marinus iš B^triWo aerodromo srities, nuvežti juos 
atgal į pakraščiuose stovinčius Amerikos karo laivus ir 
laikyti juos karo laivuose. Kada kils reikalas, tai bus 
galima juos iškelti iš laivų, atlikti pavestų pareiga, o vė
liau ir vėl išvežti į karo laivus.

Saugumo taryba apsvarsto kiekviena pasiūlymų. 
Tinkamus pasiūlymus panaudoja kasdieninei kovai, o ki
tus meta į gurbų.

Kariuomenės vadovybei buvo .pasiūlyta išvežti mari
nus iš Beiruto ir laikyti 60 mylių atstumoje esančiuose 
Amerikos karo laivuose; Beirute marinai įpareigoti ap
saugoti aerodromą, bet marinai nepajėgia apsiginti nuo 
priešo karo jėgų. Teisybe,' tos karo jėgos vartoja visai 
kitokius kovos metodus. Marinai girdėjo apie įvairiau-, 
sius kovos metodus, bet jie nebuvo pamokyti, kaip nuo 
visų tų metodų gintis. Marinai saugojo Beiruto aerodro
mų, bet jie nemanė, kad'keli fanatiški šijitai privažiuos 
prie marinų štabo Beiruto aerodrome ir viską iškels į 
padanges. Marinai miegojo, o šijitai iškėlė į padanges 
visą marinų štabą, užmušdami 262 žmones. Marinai pa
leido kelis šūvius į štabo sritin sukantį sunkvežimį, bet 
jie to sunkvežimio nesustabdė, neišvengė sprogimo. Šiji
tai nužudė visus štabe ir greta jo esančiose kareivinėse _
miegojusius marinus. Marinams tai buvo brangi pamoka, plauks iš Artimųjų Rytų, bet be pavasario šis lėktuvnešis iš Libano, kol nebus atlikta jų misija, būtent: Libano vy- 
Marinai dabar mokomi kovoti ir prieš “šventąjį karą’’ to nedarys. Jis buvo Indijos vandenyne, .jis yra Vidurže- .riausybė išprašys visas svetimų valstybių karo jėgas, o 
skelbiančius šijitus ir prieš Amerikos ambasadų sprog- mio jūroje, jis ten ir pasiliks iki ateinančių metų pa- amerikiečiai.tada patys išvažiuos.

"WIL."1 L . ------- 1 -rH ■_—----- -------—.■ ..'i.
apykantą, kaip savo konkurentei. Vėliau, kai po- kius, galėtų pas ją įeiti. Bet toji-proga jam taip ir 
has Maildus Jadvygos -vestuvėse. paskelbė, kad 
mūsų sutuoktuvės jau Čia pat, ji įar daugiau 
įpyko ant manęs ir ieškojo pro&og man atkeršyti. 
Ji neapkentė taip pat visos'pone Maudaus šeimos 
ir paties Mandaus, nes jokiu būdu nebesitikėjo jį 
PįrivifiĄį. į

'Daug difbęs labai gabūs' policijos agentas 
iki smulkmenų viską išaiškino, patikrino davinius, 
pasiremdamas liudytojais,' kuHų nebuvo teismo 
metu, fet 'kurie gausiai pasirodė dabar, ir dide
lėje byloje nuodugniai Viską surašė.

Tuomet, kai Antanas tarnavo pas poną Man-

=; įniki Retoj u 
•ečia- aš pučia

i

įsitaisė kitoje marinų zonos pusėje esančiuose namuose ir’ 
apšaudė praeinančius ar toliau esančius marinus. Į porų 
valandų marinai ne tik išklojo drūzų šaulius, bet ir su 
žeme sulygino druzų užimtus namus. Netrukus, likusieji 
iškėlė baltų vėliavų, prižadėjo į marinus daugiau nebe- 
šaudyti ir prašė leisti jiems pasitraukti Drūzai. patys 
išėjo ir sužeistuosius išsinešė. Jie prižadėjo marinų dau
giau nebeliesti. -

Trečiadienį Amerikos kariuomenės vadovybė pa
siuntė, kaip buvo įprasta, du žvalgybinius lėktuvus. Lėk
tuvai įskrido į Junie, Javar ai Haiz ir Tarsaš sritis. Ne
spėjo lėktuvai įskristi į Sirijos laikomas sritis, tuojau 
dešimtys priešlėktuvinių patrankų, susįkiyžiuodamos. 
paleido į lėktuvus priešlėktuvines raketas. Laimė, kad šį; 
kartų lėktuvai praskrido aukščiau ir nė viena, priešlėk
tuvinė raketa lėktuvų nepasiekė. Dar kryžnaine ųgiiimi 
buvo šaudoma į Amerikos lėktuvus, kai Amerikos<karo 
laivų šoviniai jau pradėjo sproginėtą afc kėjtiį .p paaugės, 
priešlėktuvines patrankas bei jų apteriišųtdjųs.,

Tuo reikalas dar nepasibaigė, IkL'Šio/'Mėtį'įjų^-ųp 
šaudomi drūzai, šijitai ir Sirijos- partizanai, 
dienio popietę -pirmų kartų buvo,-paleisti 
riaųtiejį’šovįriįAi tiesiai, į Sirijos
leido lėktuvnešis1 ^New Jersey”ė Šėrimai buvo labai tsikri 
lūs. Pirmieji šūviai buvo paleisti Į Dar aLBaldaną. Tai. 
buvo labai saugi vieta kabiuose. -Iš jos įsakymai ėjo į visų 
Beiruto sritį. Šį kartų pakalo į'padengės visas Sirijos 
riuomenės centras ir visi tame centre buvusieji Sirijos’ 
kariai specialistai. •. -.į
< Kaip šijitai, taip ir drūzai
buvo Sirijos karo jėgų globoje, arijos atstovai mivp pra
šyti kontroliuoti jų globoje esančius fanatikus kovotojus. 
Sirija nenorėjo ar nepajėgė jų suvaldyti, tai gavo kelis 
smūgius. ■

Prezidentas Reaganas trečiadienio-vakare pranešė.' 
kad nei marinai, nei “New Jersey”, nei “Ticonderoga” iš 
Beiruto nesitrauks. Amerikos marinai pasiųsti į Libanu, 
su svarbia misija. Tos misijos svarbiausias tikslas ;išpra-; 
šyti Sirijos ir jos globoje esančias karo .jėgas-iš-šiaurės: 
Libano. Marinai bus Libane, kol tos- jėgos bus -išprašytos • 
ir Libano vyriausybė galės tvarkyti visus savo reikalus; ■ 
kaip libaniečiai juos tvarkė paskutiniais dviem tūkstan
čiais metų. ‘ ,

Turkų imperijos globoje taikiai sugyveno sentikiai 
krikščionys, įvairių sektų musulmonai ir kitaip tikintieji t 
Libano gyventojai. Jie turės išmokti ir dabar taip dar
niai sugyventi. - :

Papildomas pranešimas sako, kad “New Jersey” iš- .

-są didėie ptętėfiži j a jkaibi'ų^e 
savo. -;pa^ūktma'‘š^urii ““tikrą-- 
-4^ t : iki; rife,

rĮes tik 
3'ie .
lis, kuriuo ĮŠi,^»Asko3Tq ciĮdpįĮ- 
Ahoje Uiėrifsmje riet norite, ‘nei 
galite-eiti. ■■■■'. ? '■ " ■ ’’’

Kaip giliai maskoliškieji varo- i Tarinės .di:augj.jos. pranešimai)> . 
vai yrą jus paskandinę. Lerii-l Dejųl981m. Masalskis išlęi- 

do vokiečių kalba vakarų Vo
kietija'e spausdintą 70 psl. bro- j- -, - - -2__ - • * —\ w - - . -' * •r:"" • -

no hajuęinacijose,. parodo istio 
riko dr. J, Jakšto 1983 m. “Naii- . . .. , .
josios Vilties” žurnale, 17-e nr.,'čiūrą h‘Dr. -Georg Sąūerjveži. 
pusi. 41-65 padėtas straipsnis Seln Leben und Wirken’. I Jo

vasario. Jis/išplauks namo, kai-kariams ir lakūnams ateis 
laikas atostogoms'..o karo laivų reikės naujai ištepti ir- 
pataisyti išsinešiojusiasdalis,: “New- Jersey” neišplauks 
iš Artimųjų Rytų”, kol ten neatplauks naujas JAV lėk
tuvnešis “Ohio”. <

New Yorke prez. Reagan o. pasakyta kalba aiškiai 
rodo, kur JA V.pasuke'-savo užsienio politika. Tada prezį- 

: dentas pasakė, *kad Amerikos ^kariai; iš Grenados grįš- 
dar prieš Kalėdas. Visi žinome,' kad šis pažadas pildo-' 
mas. Vakar prezidentas pasakė, kad marinai nesitrauks

J. PL’ŠLNAS

SUSITIKIMAS MONTANOJ
(Tęsinys)

Man labai įdomu sužinoti, kaip ten buvo, kad An
tanas nužudė kunigų Mečį ir kaip tas viskas pa
aiškėjo?

— Na, tai aš tūriu pasakoti toliau, nors gal 
mano pasakojimas jau perdaug užtruko.

Pelkinėje buvo šaltkalvis Valaiins, kuris tai
sydavo dviračius, siuvamas mašinas, užraktus bei 
kitus metalinius daiktus. Buvo jau pagyvenęs 
žmogus, labai rūpestingas savo darbe, bet nesi
domėjo daug apie kitų žmonių reikalus. Kartų 
jis atėjo į policijos įstaigą. • ■ •

— Ponas viršininke. — sako jis, — aš savo 
darbe turiu užsivedęs knygą. Ten aš užsirašau 
visus man atneštus dhbti daiktus, ką ir kaip bš 
pataisau, o taip pat ir žmonių pavardes, kurie 
tuos daiktus man atneša. Sakau, kartais gali būti 
tes žinios naudingos, jei kas atneštų kokį vogtą 
daiktą, ar ka. Vakar bevartydamas knygą, už
ėjau pri'.š penkerius metus padarytą įrašą. Aš 
dariau raktą pono Mandaus namų kambariui. Ta 
darbų mar atnešė Antanas Nevalgis, pono Man
daus bernas. Man prisiminė toji byla dėl kunigo 
Mandaus nužudymo. Pasakojo, kad ten buvęs rak
tas ar padarytas, ai rastas, žudikas įėjo į kam-

dariau. Aš dar labiau pagalvojau dėl to, kad gir
dėjau. jog tas bernas pamišo. Nežinau, kiek tai 
galėtų būti svarbu šiame reikale. Nutariau pra
nešti. Būčiau aš seniai tai padaręs, net teismo 
metu būčiau pasakęs, bet visai apie tai užmiršau.

Žinoma, policija jam padėkojo ir jis išėjo sau 
ramus, bet reikalas nebuvo užmestas. Buvo pa-. 
siųsti tarnautojai dalykų ištirti. Pirmiausia jie 
atsirado pono Mandaus dvare, ir paprašė poną.M 
Mandų duoti jiems raktus nuo to nelaimingo , 
kambario durų.

— Ponai, kambarys yra tuščias ir neužra
kintas, jūs galite įeiti be rakto, — atsakė Mandus.

— Mums reikalingas ne kambarys, bet rak- du ir buvo jo artimiausias padėjėjas, jis dažftfii 
. ateidavo J pono Mandaus namus, kartais b- vie
nas ten kuri laika pasilikdavo., JL turėjo toiačian-

lai, — jie paaiškino ir gavo du raktu.
— Ar jūs žinote, kaip atsirado antras raktoj?
— Nežinau, šis buvo rastas virtuvėje, po to < 

ttelaimfargo įvykio taip, kaip buvo rastas ir žū'- 
dyino įrankis — kruvinas didelis peilis.

Pas šaltkalvį Valainį jie sužinojo, kad antra
sis raktas yra tikrai jo pagamintas. . ■ '

— Šitas raktas yra mano darbo. Matote, kaip 
dailiai jis padarytas, nušlifuotas. Aš viskų labai 
gražiai padarau. 0 Čia štai yra mano ženklas V, 
tai pirmoji mano pavardės raidė. Ant kiekvieno 
atlikto savo darfco aš uždedu ženklą, kad bučiau 
tikras savo darbu. - .

Antano motina po nelemto padangų supiaus-
tymo įvykio buvo pono Mandaus atleista iš darbo Į tą, nunešė pas šaltkalvį-ir tas jam padarė kitą 

tų kunigų nužudė. Sakau, gal kartais ne- ir gyveno mažoje gryčiutėje Aukštamedžių dvare. - raktą- Tokiudrūdu jia galėjo grąžinti paimtą rak- 
;i kaltas t is bernas, kuriam aš ta rakta Ji išsinešė ten savo ilgą liežuvį ir didelę man ne

įal jis mylėjo Jadvyga ir \*is kūrė planhs. kaip 
prie jūs prisiartinti- Jis girdėjo beraus kalbant, 

11teip jie pas piiias nbehri, kaip įsibitatina per 
: Airis, (tendA per iahguė, Irr per stčg^, arba pasi- 
‘ pato iiftrfio it kaip tokiu būdu surastos 

mergaitės nudžiunga ir kaip mielai juos priima.
i • t Silpnas Antano protas nepajėgė atskirti pa

sakų b>ei pasigyrimų nuo tiesos. Jam atrodė, kad 
rrilciaYfk paytaėr^ai’tę įsibrauti ir ji bus jau tavo.

' jk Žififtjo kdkiame kambaryje Jadvyga miega.» 
■ Pasitaikfūs progai, >s nučiupo jos kambario rtk-

tą ir turėti kišenėje kita,' kad, progai pasitai

neatėjo. Paskui sekė eilė įvykių, jis pateko į be
pročių ligoninę, kaip jau pasakojau, ir prisiarti
no Mečio primicijos.

Kambarys, kuriame miegodavo .'Jadvyga, bu
vo geresnis už kitus, todėl ji nutarė perleisti jį 
kunigui Mečiui jo primicijų proga, o pati persi
kėlė į kitų.

Vienų karta Antano motina, tvarkydama jo 
rūbus, užčiuopė kišenėje raktų. Ji nežinojb nuo ko 
tas. raktas yra, bet nujautė, kad jis gali būti kam 
nors reikalingas. Kaip ji gali mesti į šalį tokį 
daikte? Antanas ne be reikalo jį laikė, jis ži
nojo, kam jį panaudoti. Ji padeda jį į saugių vieta 
4r laukai. Vištik Antanės parvyks. Ji? nėra kvai

Velykų naktį kažkas susibaldė prie jos rfėnc<.
— Kas ten? — drąsiai pąkiau?ė Ona. Ji buvo 

plati ir stiprių pečių, ne bet ko Ji bijodavo.
— Tai aš parėjau, Matas. Įleisk. <
Ji su džiaugsmu atidarė duris ir apkabino 

nelabai tiko trumposūnų, kurio pečių
kbnfe jos rankoms."

— Antanėli bi numb/kaip aš tavęs laukiau!
Aš žrnnjan, kad tu pareisi, tu Ištrūkai, ar ne?

(Bus daugiau;

Friday. l)ec. 10, I'.&J
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dr. Paul v. dargis 
ŪDYTOJAS IR CHIRURGAS 

WM^chiihi Cxnmunity klinikai 
Medkimo direktorius

Ltii S. Msnbsim Rd^ Wootchester, UL

Chicagos Lietuvių Suvalkiečių drau- 
gijos priešmetinis narių susirinkimas 
įvyks penktadienį, gruodžio 16 dieną, 
6 vaL vak., Vyčių salėje, 2455 West 
47th St Nariai kviečiami atsilankyti, 
nes yra daug svarbių reikalų aptartu 
Bus renkama 1984 m. valdyba. Po 
susirinkimo — vaišės.

Eugenija Strungys, rast.
f 4

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

tokiu adresui

Niajietwe, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 603g

SUSIRINKIMU 
PRANEŠIMAI

GYDYTOJA* ik CHIRURGAS, 

XFRCLALYBi: AKIŲ LIGOS 

JW W«M 103rd StrMf 

valindoc pagal t t

Lietuviu Pensinioky Sąjungos val
dyba rengia kalėdinį pobūvį Sąjungas 
nariams gruodžio 20 d., 1:30 vai. p.p., 
Šaulių namuose, su programa ir vai
šėmis. Visi nariai kviečiami dalyvauti

Valdyba

DR. FRANK PLĖCKAS
OPTOMETR1STAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
MU W. 71N $L TeL 737-5149 

liixiae akia PritaBw tkiiniM

KITAS BOLŠEVIKBERNIS

Atkelta iš 4 psl.

VOKIETIJOJ MIRUSIEJI LIETUVIAI
Genė Mikalauskienė-Giedti- žtbėgo į Vak. Vokietiją, 

kaitė mirė Hamburge 1983.V.14. Magdalena Bišovieriė 
Palaidota Birželio 8 Hambųrg-j 
Oejendorfo kapinėse. Laidojimo 
apeigas atliko kun. dek; V.'$a^-’ 
ka. Buvo gimusi 1&Ž7.IX.1 Buri

INKSTŲ, PŪSL1S IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
1454 WEST 43rd STREET

nėse atliko. Kalbėjo kare tarny- 
i oos nepriklausomoje Lietuvoje 
I antugas pulk. V. butkus, napa- 
Į šakodamas velionio nueitą kelią 

nuo karo moKklos suolo iki mir- 
des. Visur pasižymėjo sumanu
mu, tvarkingumu h' drausmin
gumu. l»oU ouvė parinktas į 
gener. štabo kursus, bet sovie- 

• tų okupacija 1»4U visus planus 
sumaise. laai pusinaudojė repa- 
tuacija į Vo&ieają pasprukti iš 

1 uoiseviKų nagų, riasiuejus vo- 
Į tUetLU-sovXuu Karui grįžo Lie

tuvon ir guiKiu kovojo prieš bol- 
oCVikus. r*o karo Voaieujoje tar
navo ameriKiecių armijos aarbo 
Kuopose, pakuaamas iki kuopos 
vauo. lūoo išvyko į JAV-bes, 
Kur išdirbo apie 20 merų. Ra
mių pensimnko dienų leisti grį
žo vokieuįjon.

Vokietijos LB Valdybos var
du atsisveikinimo žodį tarė još 

Į reikalų vedėjas J. Lukošius, pa
reikšdamas nuoširažią užuojau
tą Velionio žtnonai Elenai, iki 
paskutines valandos kantriai ir 
ištikimai šlatigusiai savb vyrą, 
it j(J suhlii Rimui su žmona iš 
Čikagos atskubėjusiems į laido
tuves. Kūn. Br. Liūdinąs atsi- 

, sveikino senų bendradarbių var_ 
čtil, Pdsiėoeb.amas, jog visi LSCO 

1 vytai gėrėjosi liė tik šaunia sa
vo Va‘dd įSVaizčfa, Bet dar labiau 
gėtosiblnls’ jo btioO savy bėrais — 
rahntafti, teisingumu, tvafkin- 

. gutmi.
Karstas nuleistas į duobę gie

dant Marija, Matija. Sudėta daug 
vainikų, tarp kurių buvo ir Vo
kietijos LB Vaidybos. Tendze- 
gblskių šeima vietoje vainiko 
paaukojo- Vasario 16 gimnazijai 
UJO DM, o sūnus Rimas 500 doĖ 

;Našiė E; Viikutaitaenė pakvietė ’ 
visits pietų it kavutės į Vasa- Į 
rid 16 gimnazijos Valgyklą. Da- j 
lyvavo per pusšimtis' tautiečių, 
tafp jų ir 6 VLB Mainzo apy
linkės nariai,, atvykę atsisvei
kinti su savb’ pirmininku.

Velionis buvo gimęs 1906.X.7 | 
de. Gedulingas šv. mišias auko- Suvalkijoje. Baigęs gimnaziją, 

fr-Br-" stojo U-teara mokykla. į
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■■Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis

(312) 226-1344

1729 a Halsted St
Chicago, IL 60608

24 Hour Service
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1
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

4380-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

S AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

s (Bi- 
.sčhoff)—Martinatj VLB Hahau ■ 
apylinkės pirmininko žmona, mi
rė; 1983.VlfLiė Hahau ligoninė- * 
je. Palaidota rdgpiūėib 22 Er- 

.lensee kapinėse. Gedulingas šv. 
mišias bažnyčioje Žuke jo, pa
mokslą pasakė ir laidojimo apei
gas’ kąpmesė 'atliko tėv. A. Ber
natonis; Atsisvėikinimo kalbą 
sė pamoksih&u kapiriių koply
čioje ' pasakė Run. Fr.. Skėrys. 
Buvę gimusi 1908:1V. 18 Kvietiš- 
kių k./Ma^jampelės apskr. Bu-’ 
vė išmokt išiyįuvėjosamato. 194L 
su vyru Pt Bišovu; repatrijavo 
i Pomeraniją, bet. 1946 iš ten bu- 

. yp^grąžpitį i;Lietūv|.f 1958 re- 
patrijaVb j Vik. Vokietiją.

. V&iofaA Vi&utaitis, VLB’ 
Mąiftzp apylinkes’ pirmininkas, 
mirė 19tj3.VH. .,21' Norheime. Pa- 

: laidotas rugpjūčio 26 Hiittenfei-

I
-
Iw
IMOD

TĖVAS IR SŪNUS

' galėjo tų prašymų tėkštus pa- žuose. Po karo-ilgą laiką gy'dėši 
skelbti. . sanatorijoje? Pasveikusi ištekė-

4. Savo brošiūros 50 psl. Ma- j0 ^ž Jono Mikalausko šu kU- 
salskis antrašte vokiečių kalba x fuom susilaukė dukters Melanl- 
“Eine Hymne fūr dię Litaūėr” jos. Po mptipos mirties ją glo

bėja gyd. L..fašaitienė.
MartynasBolcas (Boltz), VLB 

Lietuvninkai mes esam gi-j Stuttgarto apylinkės, narys,- mL 
rė i983.Vti.i9 Štuttgaitę. Pą.- 
laidotas liepos 22; Stųttgąrt-Dė-: 
gęrloch kapinėse’ 'DūrAhaldenė; 
LažŠojjmo apeigas atliko viėtds 
kun. Zilker koplyčioje’ yokieeitį 

T.._.------- --------- •*-, : kalba:' Fr.’Skėrys ~
Tikt, kas širdyj yr, iškalbėsiu! įpinėse lietuvių kalba. VT.g 
Lietuviškomis lūpomis”. Stuttgarto apylinkės, vardu atsĮ- 

sveikmo ir padėjo vainiką kun. 
K. Senkus. Buvo gimęs 1916. 
VIII.2 Putokslių k., Tauragės 
UpskrT 1941 r^patrijavo-^-Meck^ 
Ignburgą, iš kur jį sotvietai po 
karo išvežė j Sibirą. 195? su šei- 
ma ahfrė kartą repdfrijdVd j 
Vokietiją. Nuo 1962 iki išėjimo 
į poilsį 1979 dirbo geležinkelyje 
Štutgarte. z

Marie Lokaitienė (.j-/ok^t)^=- 
Kronaitė mirė 1983.VIII.12 Pfo’rž

Pafeidcfta 
tuvoje parašytais straipsniais,! ugpiūčio 1 vietos kapinėse ša- 
kalba aiškia okupanto kalba, kuo, Ha 1970 mirusio save vyro Ahd- 
met jo atskiri leidiniai, kaip pav. 
jo brošiūra apie Sauerweiną,

(Himnas lietuviams), padėjc-lies- 
tuvių kalba Maž. Lietuvos hirrt-į 
na “7 ' ' ‘
mę”, kurio priešpaskutinis skits 
nelis parodo Sauerweina monop- 
chistu. Laike nepriklausomybės 
juo nebuvo naudojamasi: 
‘Vis ciesorių viemai mylėsim, 
Mylėsim ciesorystę vis, 2533 W. 71st Street

1410 So. 50th Avė., Cicero
Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS automobiliams pastatyti

FLORIDA

ES3U

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

4348 So. California Avenue

Aiksteš automobiliams pastatyti

SOPHIE BARČUS
tADMO ŽEIMOS VALANDOS

WOPA - JW AM . .

A

ii ivairfy Matwy, 

ANTANAS VILIMAS 
f*L 374-1U2 acte 3744994

i

J
I >

7159 Sk MAPLEWOOD AVE. 
Chicago, it taas

“Lietuvos Aidai*
KAZĮ BRAZDŽIONYTS

St Petersburg, Fla. 33/Ii 
% N. (8132 321-420S

Maz^uotfo PtrteA

Vedėji — Aldona Deukw 
T0M4 771-1543

“Vokiškos - lietuviškos literari-

riaus. Laidojimo apeigas dtKko 
kun. Fr. Skė.ys. BūVė

išleista vokiečių kalba, labai at- 1906.X.14 žiūriu k., šakių tfpsisr. Į 
sargiai, vos suprantamai, žvejo- Po karo 10 metų gy^^tib Lenii-

VANCE FUNERAL HOME

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Laidotuvių Direktoriai

2424 West 69th Street

VASAITIS-BŲTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
f

i
'S

B

f
¥■

fe
i
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i

1424 South 50th Avenue 
Cicero, ILL 60650 
Tel: 652-5245

IRLJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINŽ

Patarėjai ii laidojimo direktoriai;

PERKRAUSTYMA!

MOVING 
LMdhnei — Pilna įpiritei 

ŽEMA KAINA 
Priimam Master CSursa 

ir VISA kortelei 
. JU iERRNAS, TeL 92MMI

Lietuviškomis lūpomis”.

5. Masalskis nutyli, kad S. ne
buvo Tilžėje nuo 1879 veikusios j ■ 
“Vokiškos - lietuviškos literari- . 
nės draugijos”.nariu ir su ja ne
bendravo, bet visu savu akty
vumu Įsiliejo į tautinės “Biru
tės” draugijos gyvenimą.

Taip Masalskio lietuvių, kalba 
redaguojami, dvimėnesiniai, va
karų Europoje gyvenantiems lie
tuviams taikomi “Nemuno kraš
tai” su savo aiškiais prosovieti
niais, maskolių čiulpiamoje Lie- heime-Būchenbornn.

(•mL«d nuo pirmadienio iki
Udjenio 8'J0 vaL vakaro- 

vtū tildo* 8 WCKV ctotim.

U WTIS itotie*. 1110 AM baar*. 

tfu W. 71rt Btrort

Ck»<5*c*, DHnoėr 60622 
T*K. 778-5374

Liųbinas ir kūn? J. Dėdinas. Hii- ______________
milįją. jiasakė tėv. Bernatonis, e Ginkis, kcl gyvas, kai nu- j 
kuris ii išidbjiifio apeigas kapi- mirsi — nebegalėsi

sargiai, vos suprantamai, žvejo
ja tarp politiniai ne tiek patyru- joje ir Rytų Vokietijoje. 1954 
šių vokiečių. Tokiu būdu šis maš 
kolbernis, piktnaudodamas Va
karu laisvę, dirba kartu dviejais 
bėgiais Maskvos labui. Kitą kar
tą aptarsime jo trečiąjį vaiką — 
“Mitteilung der deutsch-lrtaui- 
schen Gesellschaft”.

(Pabaiga)

Dabartinio mūsų popierio iš
radėjai yra kiniečiai. Pirmutinis 
surastas gabalas Turkestane. Ki
nijoj buvo pagamintas antrame 
šimtmetyje po Kristaus. Popie
ti i atgabeno i Europį arabai, 
8-tam šimtmetyje. Jo plėtojima
sis ir gamyba buvo lėtas. Pir
mutine knyga parašyta ant pb- 
pierio buvo “Eskc-rialų Dokii- 
mentai". 1009 metais.

KNOW YOUR HEART

TeL — 523-3572

JAV R. L. B-nės Tarybos Prezidiumo Pirmininkui

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

11028 Southwest HWy^ Palos Hills, Illinois 
TeL 9744410

Į)Ri VALfiMUi FtlOPLlUI

netikėtai AtnŽhtybėn iSkeliavus, 
sk&tlarttf) žihGd4 Alddttą, sūnab; Saulių, Giedrių, Liną
ii* jų Stirna^ Walį Albiną hvfcrtus artinuosius šioje didžio liū
desio valahcĮojė nuoširdžiai užjaučia if kartu liūdi.

FL LlETŪVIŲ BENDRUOMENĖ

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003

I



A.a. Pautieniaus ir Petraičio penkmetis
Prieš penkerius metus ir prieš 

pat Kalėdas, 1078 metais mirė 
du mūsų vyresniosios kartos 
dailininkai — Juozas Paulienius 
mirr gruodžio 17 d., o Petraitis 
mirė gruodžio 18 <1.

DaiL Pautienius buvo silpnos 
sveikatos, bet geras ir produk- 
tingas dailininkas. Jo paletė sau
lėta ir originali. Paulienius pa
liko žmoną Stasę, dukrą Teresę 
Bogutienę, svainį ir gimines.

Dail. Teofilius Petraitis ir 
žmona Viktorija anksčiau gyve
no New Yorko valstijoje. Prieš 
šešerius metus persikėlė į Cbi- 
cagą. (Petraitis Lietuvoje buvo 
gimnazijos mokytojas, dėstė 
meno dalykus.

reno veteranus. Visiems paskir
tos Kalė.’u aukas.

Paliko nemažai akvarelių ir Buvo nuoširdžiai patvirtinta 
aliejaus tapybos darbų. Prieš rankų plą’imu 1984 metams, vuL 
porą metų Čiurlionio Galerija- dybr, nes priliko ta pati: pirm, 
je, Ine, buvo suruošta pomirtl- Paul Masiliopis, vicepirm. Jogi
nė Petraičio dailės paroda. Da-jnie PcviĮai'.is, 
bar, šį pavasarį, planuojama su- Rose L4 žgiiM 
ruošti penkerių metų sukak.’le 
proga parodą.

Našlė Viktorija Petraitienė kas Matt Povilaitis, koresp. Ros

nutarimų rast. 
, D nansų lašt.

Herman Danta, kontrolės rast.
j Josephine Masilionis, kąsinin- 

įvykdė savo vyro pažadą ir va-! Didžgalvis. j
lią, įnešdama pinigų sumą į Į knygų Revizijos komisiją ii- 1 
is r. ■ z.? . z. . • rinkta: Bernice Žemgulis, Peg

gy Dovidauskas ir Julia Rama-

me

Premijų fondą Čiurlionio Gale
rijoje, Ine.

Abu dailininkai palaidoti šv.1 nąuskas.
Kazimiero Lietuvių kapinėse.
Juodu savo kūryba praturtino dant, vasąiio 26 dieną 3 vai. po 
lietuviuko meno lobyną. Telydi 
juodu šviesūs prisiminimai.

M. š.

Klubas nutarė turėti, prade-

Laiškas Redakcijai
Gerbiama Naujienų
Redakcija!
Cicero Lietuvių Namų Savi

ninkų klubo valdyba ir nariai 
širdingai sveikina Aveniu Kalė
dų ir Naujų 1984 Metų proga, 
linki .sėkmės Naujienų Redak
cijai ir visam štabui, nepavargti 
lietuviškame spaudos darbe, ir 
toliau skleisti lietuvišką žodį 
per mūsų spaudos puslapius.

Paremdami sunkų spaudos 
darbą, siunčiamą čekį sumoje 
15 dolerių. ~

Su pagarba.
"'Ėolelovas Novickis, 

kasininkas
’ Cicero, III.

kus ir visus geros valios lietu
vius šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų 
proga. Pridedu auką ‘"Naujienų“ 
dienraščiui.

Dail. Mikas Šileikis .

pietų, pas Bernice Žemguliu per 
metus 4 susirinkimus. Metinis 
susirinkimas bus šaukiama^ ko
vo 24 (L

Po susirinkimo vyko pobūvis 
ir malonūs pokalbiai. Visiems 
palinkėta linksmų švenčių.

Rožė Didžgalvis, koresp.

RIAL I STAT I FOR 1AJL1

i

. _ NMMl, J
I RIAL ■ STATI H3R RAM

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
rw HEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKUIMAll.

DEL VISŲ INFORMACIJĄ KREIPTIS p

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKĄS, Prezidentu

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

Lietuvių Žagarės klubo prieš- 
metinis narių susirinkimas įvyko 
1983 m. lapkričio ^26 :dl Anelės 
Kojak salėje, esančioj 4500 So. 
Talman Avė. Susirinkimą atida
rė Į'irm.-'Paul Masilionis, pasi
džiaugdamas, kad atsilankė tiek 
daug narių.

Parskaitytas protokolas ir vai- j 
dybos narių pranešimai buvo 
priimti vienbalsiai.

Klubas nut- ė pasveikinti su 
šventėm Naujienas,
cus bei Brazdžionio radijo va-• — Vietoj kortelių, sveikinu

savo gimines, draugus, dailinin- landei i u vedėjus ir Dariaus-Gi-

NAUJIENOS APLANKYS KASDIENĄ
Visuomenei ir paskiram asmeniui Naujie

nos dabar yra reikalingesnės, negu bet kada.
Todėl Kalėdų ar Naujų Metų proga Nau- 

'X jienų prenumerata yra ideali ir prasminga 
| dovana tėvams, vaikams, giminėms, drau

gams, kaimynams, pažįstamiems, seneliams 
“ ir kitiems.

.-.LIETUVIAI PENSININKAI
Lietuvių Pensininkų Sąjun

gos valdybos posėdis įvyko gruo
džio mėn. 1 d. BALFo patalpo- 

l rū- 
i ir

se. Posėdyje buvo ^vąi 
pini! pensinink^igs^Įi^ 
švenčių proga 4 ’' 
mas' laikraščiams bei lietuviško į 
radijo valandėlėms,. Be to,'bu-! 
vo smulkiai aptarta ruošiamas’ 
Kalėdų "pobūvis, ’ kuris įvyks 
gruodžio 20 d. (antradienį) 1:30 
vai., o ne ^gruodžio 14 d., kaip 
atsineštų 'laimėjimams fantų, in

Pobūvy, prie egliitės, vyks me- 
i nine dalis, kurią atliks ponia 

s, Soohie Bar-' Varekojienė su savo talentingu
■ ‘oktetu. Po to bus vaisęs ir diau-

giški pasikalbėjimai.
Pageidaujama, kad dalyviai 

atsineštų laimėjimus fantų, iš 
ko bus galima pobūvio išlaidas 
padengti.

į pobūvį Įėjimo auka tik 4 do
leriai. -■■■■■.

Posėdis tęsėsi pora valandų. 
Juozas Skeivys

KALBOS KAMPELIS t

išmokti pamokas, įkyrėjo moki
niams.

Įvardžiuotimus būdvardžius 
vartojame:

Daiktui skirti iš kitų vienarū
šių daiktu. Pvz., mano jaunys
tės gražiosios dienos jau pra
eityje.

Daikto rūšies ypatybei pažy
mėli: Pvz., krūmynas pirko ku
liamąją ir pjaunamąją, mašiną. 
Jis paidavė siuvamąją mašiną.

Taip pat vartojame įvardžiuo- 
| tinius būdvardžius, kada nori

me pabrėžti kokią svarbią ypa
tybę. Pvz., jau.prisiątidžiau plo
nųjų drobelių ir prisidirbau sun
kiųjų darbelių.

Na ir dar vartojame, kada, no
rime sustiprinti daikto ypatybės 
kieki. Pvz., nuskambėjo daines 
aidas ligi plačiųjįi miškų, ligi 
giliųjų ežerų. Taip pat kada kai- 

•..bame apie metus, vartojame įvar 
.džiuotinus būdvardžius ar skait
vardžius. Pvz., trisdešimtieji 

_ metai ir kiti. I

Kada vartoti su būdvardžiai
1 priesagą -ingas ir kada -iškas

Kada reiškiame būdvardžių vi_ 
.dinės ypatybės pasireiškimus, 
vartojame priesagą -ingas. Pvz.,.

<mūsų jaunimas yra balsingas, ' tas.
—

Kaimyno berniukai triukšmingi, 
bet mokosi gerai.

Taip pat vartojame priesagą 
-ingas, kada būdvardžiu reiškia
mas polinkis Į ką nors. Pvz., lie
tuvių tauta vaišinga, vokiečiu 
karinga. I —

Ir kada būdvardžio žymime' 
kokią turėjimo ypatybę, varto-} 
jame priesagą -ingas. Pvz., šian- | i * . . . _ . . •

BUTŲ NUOMAVIMAS 
R NAMŲ PIRKIMAS * PARDAVIMAS • VALDYMAS 

R NOTARiATAS ♦ VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENT0KX

INCOME TAX SERVICE
R529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

■----------------- ' ■ -

KAM MOKĖTI NUOMĄ?
GERIAU SKOLĄ.

dien turime daug darbingų ir Pajamų bungalow — 
raštingų žmonių

Bet atsiminkime, kad priesa
gą -ingas nevartojama daikto 
ypatybei nusakyti, šiuo atveju 
vartojame būdvardį su priesa
ga -iškas. Pvz., A. Baranauskas 
‘Anykščių šilelyje” sukūrė poe7 
tiškus (ne poetingus) gamtos 
vaizdus Anupras Tamulynas

______________ aukšto mū-: 
j rinis, 3 butai: 1 su 2 mieg. Garažas. 
Marquette Parko centre. Nebrangus.

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

ŠIMAITIS REALTY

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto laMtaa, 
Dirbu ir užmiesčiuose, arai?, 

garantuotai ir $<žiningaL 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 
-*4514 S. Talman Ava, 

Tol. 927-3559

IT

S Washington© valstybė yra 
viena iš didžiausių obuolių au
gintojų. Metinė produkcija apie 
25 milijonai bušelių.

-JI .---------------------------------- į
3 Kristupas Columbas buvo 

• Į pirmasis, kurs pasodino apelsino' 
° V A *1 • imedi Amerikoje.

$ Old Lyme, Conn., yra rie- j 
šutų muziejus, kur lankytojams 
įėjimas kainuoja vienas riešu-'

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St 

TeL: 436-7878

i—-——
^DĖMESIO < 

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

Kreiptis: A. LAURAITIS d 
4651 S. Ashland Avė./ 

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

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Calvkal

PUPS ALL BREEDS
A.K.C. “R” & some mixed.

By private breeders.
Taking Christmas orders now.

395-8967

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

ARVYDAS KIELA
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629
434-9655 ar 737-1717

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 ........................ -............. .................................

N-R. IR GATVĖ ................... ...............................................................

Įvardžiuotiniai būdvar
džiai vartotini

Paprastai Įvardžiuotiniai bū‘d-1 
vardžia. nevartojami paprastų’ 
daiktų ypatybėms žymėti. PvZj,| 
nesakome, < kokie jaudinantieji :• 
susitikimai įvyksta Vilniuje sū | 
giminėmis — bet rašome — jau-j 
dinantys susitikimai, žodžiai,: 
raginantieji (raginantys) geriau

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGU 
' NAUJŲJŲ METŲ ’

MIESTAS VALST.

ZIP CODE

Siuntėjo Pavardė, Vardas

Adresas:

1$

YOUR DOG NEEDS 
: VITAMINS JOOe

A Sergeants 
the nef care peop/e

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DĖL LIETUVOS

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

KAINA — 517. (Persiuntimui pridėti $1)'

Naujienos, 1739 S. Halsted St.
Chicago, IL 60608

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga

6247 S. Kedzie Avė.
(312). 776-8700

Laikrodžiai Ir braoftnyHa 
Pardavimai ir Taiurnaa 
M44 W«st C*h (Mat 
T«L REpubilc 7-1941

Mik o. šileikio apsakymu knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

• '. .' "Ni.lNI * .1 ,

Siuntiniai i Taętuvi 
ir kitus kraštui

P. N EDAS, 4059 Archer Averari,

Chicago, III. 60632. Tol. YA 7-59W• *. - . ' ’ * - f- "

QUALITY NEWSPAPER
SERVICE COMPANY

Quality Photo Engraving
Same Day Service

517 S. Jefferson
' Chicago, Illinois 60607

■ 461-9055

Autorius pavaizduoja lietuvių 
-j gyvenimą nuo XX šimtmečio 

pradžios iki II Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

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

Ave., Chicago, IL 60629.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

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

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje.

«>

Notary Public „ 
INCOME TAX SERVICE

4259 S, Maplewood, TeL 254-7454 
Taip pat daromi vertimai, giminią 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokie blankai.

Homeowners insurance
Good service/Good price

F. Za polis, Asent 
3208% W. 95th St. 

Ever®. Park, III.
60642 - 424-8654

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

Darbo valandos: Kasdien: nuo 
& vaL ryto iki 6 vaL vakaro. 

Sežtad.: nuo 9 vai. r. iki 12 vai d. 
h pagal susitarimu.

TeL 776-5162 
1649 West 63rd Street 

Chicago, DL 60629

RIFAVWNI

>»® u* for 

finmeing 

AT OUt 10W IATB

.1

pnurrri jav taupymo «onui
SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 .
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įESlEIrMerrt Ce*^***^*^
D»rfy mvJ Pxl

4606 S. K*<hJ. Ava. 
Chleapo, IU. 60629
Tel: 778-8000

|nter»ri ***** 
fnj on Savingi

Otq antra car poeto w 
UYl gaaolln*.
Don't b» > Bom

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

PASSBOOK 
SAVINGS... ENERGY 

WISE

Mutual Federal 
Savings ana Loan

ADVOKATŲ DRAUGIJA 

V. BYLAHTS 
ir V. BRIZGYS 
Darbo valandos:

S ryto iki 5 vai- popiet.


