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Ligotas Jurijus Andropovas paskyrė KGB generolą į Sovietų Sąjungą 
valdanti komusistų partijos politinį biurą. Iki šiol partija valdė valstybę, 
finansus, policiją, o dabar, įskaitant ir Andropovą, policija valdo partiją.
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JURIJUS ANDROPOV NEDALYVAVO 
AUKŠČIAUSIO SOVIETO POSĖDYJE

JIS PASKYRĖ KETURIS SAVO ARTIMUS DRAUGUS 
POLITINIO BIURO PILNAIS NARIAIS

MIRĖ STASYS LOZORAITIS, 
LIETUVOS DIPLOMATŲ ŠEFAS

Visą laiką St. Lozoraičiui la
bai daug padėjo jo žmona Vincė 
Matulaitytė Ivozorailienė. Ji Pet
rapilyje baigė Šv. Kotrynos mo
kyklos kursus, o vėliau Romoje 
išklausė pedagogės M. Montesori 
kursus. Ištekėjusi už Lozoraičio, 
ji visą laiką jam padėjo ne tik 
Lietuvoj, bet ir Romoj. Ponia 
Lozoraitienė pati negalavo, bet 
ji iki mirties prižiūrėjo susirgusį 
savo vyrą.

-Lozoraičių sūnus Stasys Lozo
raitis Jr., Vatikanui pakeitus sa
vo nuomonę, buvo paskirtas Lie- 

jtuvos respublikos atstovybės 
reikalų vedėju prie šventojo’ 
Sosto. Tas pareigas jis ir šiam 1 
dien eina. Romoj gyvena ir dir-' 
ba-'antrasis Lozoraičių sūnus 
Kazys -Lozoraitis.
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Praeito .šeštadienio rytą nuo 
plaučių uždegimo Romoje mirė; 
ministęris Stasys Lozoraitis, bu
vęs Lietuvos respublikos atsto-^ 
vas prie Švenotjo Sosto ir Lie
tuvos respublikos diplomatų še
fas, pranešė Lietuvos generalinė 
konsule Juzė Daužvarciienė.

Stasys buvo Motiejaus Lozo
raičio, šakių aps., Griškabūflžio 
vis., Baltrušių kaimo ūkininko 
sūnus. Jojo tėvas baigė Mari
jampolės gimnaziją ir buvo 
veiklus varpininkas. Baigęs 
Maskvos universitetą, Motiejus 
tapo, advokatu ir gynė pagi'indj- 
nes žmogaus' teises. Motiejus 
būva demokratas, ant savo ant
kapio įsakė iškalti “Ir prasčio
kai yra žmonės”.

Stasiui’ Lozoraičiui nepatikę, 
šie tėvo žodžiai. Apie “prašėio- 
kus” ir demokra-tiją jis buvo ki
tos nuomonės. Jo piotina buvo 
Mariją Jaroševičiųtė, bajoraitę. 
Jis* buvo, linkęs prie bajorų, bet 
ai^ilų . politinių, jšiįikinfmų jis 
neturėjo. Js dirbo sii tais, Ifurie 
tikėjosi-pakeisti Lietuvos kons
tituciją ir grąžinti ^buvusiai ba
jorijai prarastus titulus.

Stasys Lozoraitlę'1398 m. rug
pjūčio o dieną ^inąe^ąiine, kūr 
baigė keturiąs ^-ginuia^ij kla-, • 
sės. Gimnaziją Vbąj&M } Rusijoj,i: 
Voroneže - Iš Rfeijoy grįžo Lie- ; 
lovon tuojau pO-.ikąriaTjDaųguma : 
grįžusiųjų nuėjo tarnauti Lietu-: 
vos kariupmenėrų’ beCLozorailisl 
nuėjo dirbti vidaus reikalų .nii- 
nisterįjon, o už metų nuėjo 
dirbti įjiižšienio •reikalų minąs.- ' 
teriją. • ■’ <

1925 metais buvP~.perkeltas..įE - , - -■ - z
Berlyno • pąshmtinybę. sekretą’ .pašokdinti .buvusį prezi 
riaus pareigoms, o sekančiais 
metais tapo pasiuntinybės pata
rėjų. 1929 metais perkeltas į Va
tikaną, kad,' Voldemaro nurodo
mas. paruoštų dirvą naujai Lie
tuvos ir Vatikano sutarčiai. Iš 
Vatikano grąžintas, j Kauną ir 
paskirtas užsienio reikalų minis
terijos politikos departamento 
direktoriumi. Netrukus jis buvo 
paskirtas, vietoj min. D. Zau
niaus, Lietuvos užsienio reikalų 
ministeriu.

1939 m. vasario 15 d., pablo
gėjus santykiams su Sovietų Są
junga, vėl išvažiavo į Romą, kur 
jau buvo paskirtas ministeriu 
prie šventojo Sosto. 1940 melais 
užs. reikalų imnisteris Urbšys 
paskyrė Lozoraitį užsienyje pasi
likusių diplomatų šefu. 1940 m. 
rugpiūčič mėn. perleido Lietu
vos pasiuntinybės patalpas atvy
kusioms Sovietu agentams. Nuo 
lo laiko jis neteko atstovybės j 
prie šventojo Sosto, bet rasinė 
jo laiškus iš savo buto.

BUVĘS PREZ. BIGNONE 
; ? NEGALI IŠVAŽIUOTI

.BUENOS AIRES. — Buvęs 
Argentinos- prezidentas Reynal
do Bignonę šventėms norėjo iš
važiuoti -kebems-d^itciks-į-tiž^ 

Įsienį<bct teisėjas tiždraudę janf 
iškelti koją į. užsienį.,

Prez, Bignone. vykdydamas
t

nųtąi’lg^įb^žfe^dė dęngįfefcatį-

ft 0 f^'1
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VLIKO IR PLB KOMISIJŲ 
PAREIŠKIMAS 1J.

VLIKo Tr "Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės valdybų sudary
tų komisijų nariai 1983 melų 
giuioilz^ra.' 17 d. turėjo Čikagoje' 
pirm<v<pašitarimą tų veiksnių.

NAKASONE SUDARĖ
NAUJĄ KABINETĄ

TOKIJO, Japonija.— 
Nakasone sudarė naują ministe-^frFJšantvkiams išlvginti ir darbams . . . . , . „„. x, -n , rių kabinetą, j kurj jeina gana

JAV-KARO LAIVAI 
KIRTb SIRIJIECIAMS

-j-BEiRUTAS, Libanas...— Sek- 
= madienį du Amerikos žvalgybos

lėktuvai F-l 1, pakilę iš lėktuv-
! nėšio, išskrido pasižvalgyti, ar
| kartais priešo karo jėgos netrau- 

Jasu nro Beiruto aerodromo kryptiiMi^^-L

.Jurijus Andropovas

Pasirinko Solomonceva, 
Vorotnikovą

Be gen. čebrikovo, Andropo
vas pasirinko į politinį biutą 
70 metu amžiaus Michailu Sol - 
moncevą, ktiris per 30 metų va
dovauja Socialistinei Fed. Rusų 
Respublikai. Tai pati galingiau
sioji sovietinė respublika. Solc- 
moncevas buvo šios respublikos 
premjeras. Dabar Andropovas 
jj pasirinko. . -

■ pr^kitientųi7 ? Pre^mJentais- ‘ Haul

f^jpopĮąsNpo teismu^ ries pra
vedė rinkimus ir gražino, krašto 
■ -jfĄ- . .’...i: ^Tia,US.wę'CTVmąras. , ■;
i“,
; ■ * .civilini s teisė jas fJųįią
čorHdbk, Veikiantis nėpriklausOr’ 

- maį riti' ofederalinės valdžios, pas

.dehą.JJjs-nutarė nėlėisji jam. iš; 
yažSūbji iš Argentinos. Pirma 
tarės atvykti -į teismą, ir pąaiš- 
kinti apie kai. kurių jaunų ar
gentiniečių dingimą. Apie 20 ki
tų karininkų turės pasirodyti 
pas tą patį teisėją ir pasiaiškin
ti Apie nuo 1970 metų dingusius 
b.e žinios Argentinos jaunuolius.

— Japonijos premjeras Naka- 
sone atidavė dvi ministerijas 
prisidėjusiai prie jo partijos ne
didelei nepriklausomai demokra
tų grupei.

— Izraelio darbininkai pro
testuoja prieš vyriausybės pa
stangas viską taupyti.

suderinti.
Komisijų pasitarimai vyko 

tautos laisvei atgauti didelio rū
pesčio dvasioje.

Pasitarimu dalvviai sutarė:
1. VLIKas ir PLB savo tarpu

savio santykius grindžia lietu
viško solidarumo dvasia ir abi
puse pagarba jų vykdomiesiems 
darbams.

pareigūnai
kilu gar-

valdybos,

I

K-x-.x-x-

Arafatas kreipėsi j Jemeno 
vyriausybę. kad padėtų per

tvarkyti palestiniečius.

2. VLIKas ir PLB nesikiša 
į vienas kilo organizacijų pa
grindus.

3. VLIKo ir PLB 
vengia žeminti vieni 
bę ir autoritetą.

4. VLIKo ir PLB
reikalui e.sanl. tariasi Lietuvos 
laisvinimo klausimais ir su tuo 
surištos veiklos derinimu.

5. VLIKo ir PLB bendradar
biavimas ir veiklos derinimas

| vykdomas per jų valdybas ar 
valdybų atstovus.

6. VLIKo ir PLB valdybų su
tarimu kviečiamos veiksnių kon
ferencijos While Plains konfe
rencijos 1971 metų tvarka.

Komisija paliko eilę klausimų 
svarstyti kitam pasitarimui.

šie susitarimai perduodami 
tvirtinti VLIKo ir PLB valdy
boms.

Pasirašė:
VLIKo komisijos nariai — 
Liūtas Grinius, pirmininkas 
'Teodoras Blinsl rūbas 
Vladas šoliūnas 
PLB komisijos nariai - 
A!g. S. Gečys, pirmininkas 
Kazys Ambrazaitis 
Juozas Danys

VLIKo valdyba šių melų gruo
džio 21 dieną šį pareiškimą pa
tvirtino.

aštrus premjero Nakasonės poli
tikos priešas.

Nakasone pareiškė, kad jo di
džiausioji klaida buvo paleisti 
buvusį parlamentą ir pravesti 
rinkimus, kada krašto nuotai
kos buvo priešingos buvusiai 
laivyno ir kariuomenės vadovy
bei. Japonai labai gerai atsime
na, ko siekė Japonijos kariuo
menės vadai, ir atsimena, kaip 
privalėjo gyventi paprasti dar
bininkai.

Japonai supranta, kad ameri
kiečiai panaudojo atominę bom
bą, bet tai buvo vienintelis bū
das sustabdyti laivyno vadus 
nuo kovos prieš amerikiečius. 
Generolas MacArthur buvo pa
skirtas pirmu Japonijos valdy 
toju, ir jis atėmė iš kariuome
nės vadų jų pačių pasisavintą! 
galią. Naujas parlamentas įpa
reigojo Nakasonę valdyti kraštą ’ 
ketverius metus.

KALEN DORELIS

Gruodžio 28: Nekalti Berne
liai, Mingaila, Romutė, Seinais, 
Elma, Velbutas, Permė.

Saulė teka 7:17, leidžiasi 4:27.
Oras vėjuotas, snyguriuos.

(Elta)

— Limoje Mao (Lelungo šali
ninkai padėjo stiprią bombą di
deliame sostinės restorane.

MASKVA, Rusija. — Praeitą j 
pirmadienį Jurijus Andropovas, 
aukščiausio .sovieto pirmininkas, 
turėjo dalyvauti aukščiausio so
vieto posėdyje, bet jis nepasiro
dė. Andropovas paruošė oficialų 
pranešimą apie padėtį Sovietų 
Sąjungoje, het nieko neužsiminė 
apie savo sveikatą.

Paskutinį kartą Andropovas 
pasirodė viešame posėdyje šių 
metų rugpjūčio 18 dieną, kai į 
Maskvą buvo atvykusi Amerikos 
Kongreso narių delegacija ir 
Kremliuje jiems buvo paruoštas 
sutikimas. Nuo to laiko patys 
politinio biuro nariai pasakojo,! 
kad Jurijų Andropovą kankina 
biauri sloga, het visiems darosi 
aišku, kad sloga taip ilgai tęs- 

! tis negali. Komunistų partijos 
’Centro komiteto narių posėdįą 
turėjo įvykti lapkričio pradžioj, 

; bet jis buvo atidėtas iki gruo
džio pabaigoj. Paaiškėjo, kad ir 
gruodžio pabaigoje jisalar negai
lėjo posėdyje* dalyvauti. Apie
negalėjimą dalyvauti jis nieko Į politinį biurą Andropovas

, liktai pastebėjo, kad Į įtraukė ir Vitalijų Vorotnikovą, 
kuris viešame Sovietų gyvenime 
buvo beveik nežinomas. Jis buvo 
Sovietų ambasadorius Kuboje. 
Kaip Solomoneevas, taip ir Vo- 

' rotnikovas nėra partiniai fanati
kai. Jie stengiasi iš dabartines 
sovietinės tikrovės pasiekti ge
resnę padėtį ūkyje. j“

Mažiausiai žinomas
■ Jegor Lichačev

7 Ketvirtuoju nauju politinio 
biuro nariu yra paskirtas (“» me- 
tų amžiaus Jegor Lichačev. Di
džiausias jo darbas buvo Toms
ke, kur jis vadovavo komunist’i 
partijos darbui 18 metų. Parti
jos vadovybėn jis pasirink > 
žmones, kurie galėjo atlikti sta
tybos darbą. Jis nekreipė dajig 
dėmesio j partijos teorijas. tyL 
svarbiausia, kad būtų pastatyti 
namai, pataisyti.keliai, užaugin
tos daržovės. Niekas Lichačen i 
neprimetė, kad jis neprisilaikė 
Lenino ir Stalino dėsniu.

nepasakė
dar nepribrendo laikas.

Nespėjo lie du lėktuvai įskrisliį^li apie.inks,s
Bekos slėnį, priešlėktuvinės ’ r operaciją
jiečių patrankos' paleido kryž-Į’ byįeko konkretaus nepasakyta, 
minę ugnį į Amerikos lėktuvus."Antsakingi komitetų nariai lik-

Nepraėjo penkios minutės, lai spėlioja, bet niekas nieko 
kai Bekos slėnyje pradėjo spi’P' konkretaus nepasako. Panašiai 
ginėti “Ticonderogos” ir naikin- Spėlioja ir užsienio koresponden- 
tuvo ‘Tanlmall”. 6 colių šovi- tai- visi žin0- kad Andropovai 
niai, kurie kėlė į padanges prieš- negaluoja, bet tikros to negala- 
lėktuvines patrankas ir jų aptar-^vinio priežasties nežino, 
nautojus rusus specialistus.

Už gero pusvalandžio Damąs- 
co radijo stotis pradėjo skųstis, 
kad Amerikos karo laivai ap-

>'šaudo Sirijos karių laikomas te- 
Į ritorijas. Sirijos vyriausybė Įro
dinėjo. kad Amerikos karo laivai 
neturi teisės apšaudyti Sirijos 
karių ginamas pozicijas.

AUSTRALIJOJE ŽUVO
91 BANGINIS

TASMANIJA, Australija. — 
Kalėdų išvakarėse banginių va
das pasiekė Tasmanijos krantus 
ir išplaukė ant kranto. Jį pase
kė 121 banginis, jį sekęs giliau
siais vandenimis.

Banginių vadas buvo tiek iš
vargęs, kad jis nepajėgė apsi
sukti ir grįžti atgal į vandenynlj. 
Bet išplaukusius banginius 
stebėjo vietos gyventojai, 
ėmėsi priemonių ant smėlio 
linčius banginius gelbėti,
padėjo jiems pasukti į vandenį. 

Į 30 bangin’ų grįžo į vandenyną.
Jie atsikvėpė, atsigavo ir nu
plaukė tolyn.

Banginiai, kaip ir paukščiai, 
lolimon kelionėn nesileidžia l>e 

j vadovo. Paukščiams lengviau 
skristi, o banginiams lengviau 
plaukti. Bet kai vadovas padaro 
klaidą, tai visi pasekėjai gyvy
bės netenka.

I Paskutinis spėliojimas yra tas 
s- kad lapkričio mčn. pradžioj jam 

buvo padaryta inkstų operacija 
Buvo tikėtasi, kad iki gruodžio 
pabaigos jis sustiprės ir galės 
dalyvauti posėdyje, bet atrodo, 
kad jis dar tiek nesustiprėjo, 
kad galėtų dalyvauti.

Pradžioj gandas tvirtino, kad 
Andropovas susilpnėjęs ir kad 
partijos vadovybę perima nauj. 
žmonės, bet vakar paskelbtas 
paskutinis Andropovo praneši 
mas rodo, kad jis gerokai su
stiprinęs savo poziciją. Jis pa
skyrė keturis ištikimus bendra 
darbius į partijos politinį biurą, 
o tai labai smarkiai sustiprina 
jo poziciją ne tik partijoje, bet 
ir visame krašte.

ARAFATAS PASIEKĖ 
ŠIAURĖS JEMENĄ

RIJADAS, Saudi Arabija. —
Jasir Arafatas pirmadienį pasie-l 
kė šiaurės Jemeną, kur planuo-1

Į ja sukviesti palestiniečių tary
bą, kuri turės iš pagrindų ap-j 
tarti palesliniečių tarpe įvykusį i

Į skilimą.
Arafatas praeiškė, kad jo su-i 

sitikimas su Egipto prezidentu 
Mubaraku buvęs labai naudin
gas, jis išryškinęs visą eilę da
lykų, kurie bus reikalingi Jor
dano palestiniečių konfliktui iš
spręsti.

šiaurės Jemene bus paruošia
masis palesliniečių pasitarimas, 
bet sprendžiamasis pasitarimas 
įvyks vasario mėnesį Alžirijoje.

Arafatas pabrėžė, kad jo susi
tikimas ir Išsikalbėjimas su Mu
baraku yra sprandž.iama.s. Pa- jaiui palestiniečiai buvo išsluinli praeitą mėnesį pulk č-ebrikovas citrini 
lestiniečių klausimui išspręsti (iš Palestinos.

pa-
Jie
gu- 
Jie metų am- 

čebriko-ųą. 
gen. čebri- 
karo jėgų

Kol pulitbiure buvo 13 ar 4 t 
narių, tai buvo galimos įšaliu .-?> 
kombinacijos Androp vo galiai 
apkarpyti, bet dabar, kai paskir
ti keturi artimiausio Andropovo 
bendradarbiai, tai negali būti jo
kios vilties apie Andropovo iš
stūmimą.

Visi Andropovo pasirinkti ke
turi nauji žmonės yra glaudūs 
jo bendradarbiai. Jie buvo vien- 
Isalsiai patvirtinai Negali būti 
jokios kalbos fipie Andropovo 
pašai’nimą iš dabartinės galin
gos pozicijos. Reikia tiktai tiks
liai nustatyti, kur jis žings
niuoja. Visos eilės užsienio žur
nalistų spėliojimai buvo tušti.

vas buvo artimiausias 
Andropovo bendradarbis, 
Andropovas buvo KGB 
ninkas.

Tada čebrikovas buvo 
reikės imtis kilų priemonių. Rei-’ KGB pulkininkas, I ‘ ‘ 
kia neužmiršti, kad jo vadovai!-

— Prez. Reaganas studijuoja

Gandai apie pakaitas pa rrijoje 
neturi jokio pagrindo. Pirmon 
eilėn politinio biuro nariu And
ropovas paskyrė 59 
žiaus gen. Viktorą 
Daugelis manė, kad 
kovas buvo Sovietų
vadas, bet tuojau paaiškėjo, kad 
Sovietų karo jėgose tokio kario 
nėra. Pasirodo, kad gen. Ėcbri* 
kovas yra KGB generolas. Taip 
pat paaiškėjo, kad gen. Ėebriko-

Jurijaus 
kai J.

virži- jo karo” šalininkai pasiekė ma
rinų štabą ir jį išsprogdino.

liktai - -------------------
liet Andropo- Floridos it Texas valstiio 

vas juo galėjo pasilikėli. Tiktai se smarkiai kritus temperatūrai
vaisiai sušalo anl 

Į pakeltas į generolo laipsnį. medžių.
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TVIRTA SVEIKATA- PASTOVI LAT
Kūno, proto ir įausmy damos pagrindai

Naujausių moks'c žinių populiarus perteikimas 

JONAS /iDOMAVICIUS, M. D.

VYRO INTYMUMO REIKALAI /

Jį <

'J
Kūnas neturi nereikalingu, nešvarių vietų; I

Ivo-ijas tokias mes patys savu nesveiku gal 
jimu sukuriame ir dėl to be reikalo k; 
kinamės.Tūlas vą r'škis rašo, kad gyve- mias

r mas .:avo daro — visi viskuo kurias išmintingi lankytojai - s Ips.ame, todėl niekas negali at- jaunuoliai kalbėjo, kad tie žm'o- statyti prarasto intymumo j>ens.’ninkui. Toks ar panašus gal- buvo, todėl jie ir žuvo, žūstame vojim.s yra paties žmogaus sa-.ir mes Chicagoje, kai mokslei- vęs sukalrstymas. Jis niekam rie-J viai jau pasinešė SbdoinosXio- reikalingas ir kiekvienam žalin- moroš nriesių gyventojų kebai gas. Mat, viskas priklauso nuo į ligos priežasties. Jei ji galima

(Intymaus gyvenimo tiesa)scenas nupaišytas, apie
nes turėjo būti kvaili. Taip ir

prašalinti, jos pasėkos esti panaikinamos. Ne kitaip esti ir intymiuose reikaluose. Vyras, | šiaip kitais atžvilgiais judamas sVei'kas, esti intymumo atžvilgiu, pajėgus beveik per Visį savo gy-

Mes dėl to tik dejuojame, jaunuolius smerkiame, bet nieko: veiksmingesnio n e n uveikiame. proto jaunime padidinimui. Pro-" i to negali nusipirkti vaistinėje.

1C1

1OS

i-s. i

Jį reikia išugdyti pradedant dkr :i,uo ne gimusioj o": jauni tė.vąi ■ turį sveikai pradėti pąują gyyv- bę,;ą motina .turi sveikai išbėr šloti čsąyo. įsčiose;’ sveikai, pagydyti ir ,pp to, sveiku protui; kŠA r L] airi • ir haųsnįams (afemehyi>d).' aiMloy'ariddama pensininką sep- maistu maitindama, subrandinti;
venimą. Tik. žfnomū, atsakan-

ir ’ munan didžiausius akixreui&y j iki šio laiko stovi ir trukdo
& L.

presiją vaistai; tricyęliniai
onoaminc ęęidate inhibitors.
6. Nuodai: įvįnas ir žoles nai- j laivams plaukioti.i (herbicides).

ŽEIDIMAI:
lų lūžimas,

PULGIS ANDRIUŠIS

K. dsuzaiojima
ii v v lės ko) trūkimas.

negerovės:

kastracija, 
varpos

ta rps tu burka ulin ėsŠlapimo ylos,įaurejimas, audinių apie var- jojimas.Išvada.durų, nepakeiskime tabletėmis, mai- tinkimės pagal lietuvišką, o ne kopūsto, galvą, na, ir švieski- mės, visokiausių nuodų vengdami. Lik tada galėsime atsakančiai intymumu pasinaudoti.Pasiskaityti. Nancy Fugate Woods: Human Sexuality in Health and Illness,.Mosby Co.

menkimo įtakoja netekimą NU-kišenė ištuštėja, jie bent kiek at-, rių kambarių bute jis neturi vie-1 SITEIKIMO intymumui. Tokį sikvoši, bet jau seniai esti šauks-Į tos, kur šluotą, kopūsto galvą ir

MEKSIKOJE PAVOGĖ
DIDŽIAUSIĄ SUMĄ

MEXICO, sostinė. — Penkta
dienio vakare, prieš patį banko 
uždarymą, keturi ginkluoti va-

KELIONE TAURAGNUOS
takųvaipos Plėvelės Į į banko vidų, pa-

O - - w -siėmė 1.9 mik dolerių ir pesife ir pabėgo.Policija neužilgo apsupo visąNepalikim išminties policija neužilgo apsupo visą , asmenybę-nusiteikunusl iesto j^ur yra Banc0
I a Irvlnl n m n i « &

PADAVLMAS APIE RUM
ŠIŠKIŲ MERGAITĘĮ pietryčius nuo Kauno, priel pat Nemuno, yra Rumšiškių |

Mercantil. Policija krėtė kiekvieną praeinanti ir pravažiuojantį žmogų, kad neišneštų pa- vogtgų pinigų, bet nieko nerado. Atrodo, kad policija pavėlavo.Meksikoj .dažnai vagys užpuola finansines įstaigas, bet niekad anksčiau jiems nepavyko išnešti tokios didelės sumos. Dabar policija atidžiai seka, kur pasiro- . dys pirmieji numeruoti bank- ’ notai.— Lešek Valensa tvirtina, kad
1Pl

;kahiėn. paskui vėl 
i lies Zvanelioko vy A> šunio aplojamas, ę suragini a: klį, taiprie tilto,

kalni
iomi;■ i pais tesujau Sirvydžių e. Net nepastebi, ksip pu pakalnės prašvilpi Zvanelio
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IŠTRAUKAmūsų žmogus kargį. Viensekmadienio rylą nuėjo į Sir1 vydžius savu arklių vaduoti,' — ! .š nakties/.ą, —į arbata
j nuee meldžiasi. Per pamokslą p< s i utiniais žodžiais jį iškeli 

W 1 • > 1

i

buvo įklydę į jų lau- ir maskelis jį pavaišino po to prisispyręs praš iii į cerkvę pasižiūrėti, kaia

ŽODIŽEHKiy-Ž ODIVEIKRlį-G IN T A RIM S A R GIB A.
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daržų ribą, apsodinta berže-1 i įvai-Į kuris ;s ir alksniukais. Ir d: .10 vienas šermukšnis vasarį baltėm žiedų kepurėm j itdenį raudonom uogų kekėm imksmina vienodai žalią lapų (i. Tai padeut niai alk nū ą kai u2ai ir
z.l: s ve*:vus r: ar aL r po iiipasu ugs , UO L)>_Jk wi I

graži 
lasnc

\

a v

J mūsiškį, Rūtiniais žodžiais jį iškoliojb.— Ką gikita sakys,* kad pals nemoka nei ^yt, gus. arki:! eina’ ir jų mok>ia nuo d f

pas, pirštu rodydam paskr

) rm
skaityt, nei ra- kalbėjo po to mūsų žmo- O visa cerkvė dvokia orakaitu. Malsi, sentikiai i gerų pusryčių, ko, k k v: istl i as s iė 1 ; jie

u.

)O

.a

r i
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Iiec.<lainudala/poėxa/ ’

- 69”.v 7"ŽODIŽENKLAS" - ALT) AI”

.5 
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:tl didžiau- g(arus Vidu-, f sielą.keleliu kylam vis Išklek praskaidrėja J; ir dni laukai, nors,.fe-‘ be krūmokšnių irtnieko geressio ne-i V. šVARIENĖ

edija s kvlamnėję jau at-.ii, norssakau, v: s pakaln į pagslvo udundap
aititojau, kuris dažnai: — 
arsingai

Mielas
Stilingai

Popiet
Jeigu patinka, tai juos paskaitai,
Bet šiais laikais labai dažnai,

5, Kiek bęnoretum: — tęnai nębradai.. !?
Nuskirus: — gal kęli pilki veidai, 
Besitęsiantis reklamų vaizdai, 
Kuriuos dažniausiai gal jau pamiršai.. ’

Del to čionai bę asmeniškumo: — 
Normaliai/Priprastai

Reik apdainoti tarpę lietuvių, 
Otavio-Krištalonio švęnčiuvius, 
Anupro ir kitus sukaktuvius, 
Nęs gerai žinai kadgi liežuvis, 
Tikriausia vęrsme minčių-sleptuvių, 
Iš to. kad gauti daugiau aiškumo,
Varsotumo taipgi skambotumo... I

Skaitikimę tuos tartus oktavoj; — 
Spalvingai/Dainingai

Apei juos dažniausiai postringavo, 
Kuomęt dėliojo gaidęles savo,

/v į Y
ius, laikraščius vis pavartai.

’■j’ nTai lik ros blūdo vietos, vienas mūsų žmogus,miestelis. Kadaise * pasak pa-suUjk^ ku.
rf vvTTr\v\ iir»i Icrmi v- 1 riuos Lenkijos karinė vyriausybė paleido iš kalėjimo švenčių į proga, po švenčių grįš į . kalėjimą. Nereikės jų gaudyti.

matai, kuriaioos ikai arklys, atsargiadavimų, gyvenusi labai graži mergaitė, į kurią kokiu tai būdu Įsimylėjęs velnias. Kiekvieną vakarą jis ateidavęs pas ją apsirėdęs kaip turtingas-jaunikaitis ir prašydavęs, kad mergaitė už jo tekėtų.
fNusibodo merginai atsikalbinėjimai ir ji vieną kartą jam pasakė: “Jei tu į vieną naktį pastatysi tiltą per Nemuną, tai aš būsiu tavo ž.mona”. Velnias sutiko. Iš visur pradėjo nešti didelius akmenis ir remti juos į ‘

žie-ikelda’s kojas, uosto skcrsbalkius, visu savo krūmeliu.
v w ’ — . *—’ U *.štinėjp Kitame žydabalos krante stovi | tamsia siena ialksniai, visi tokie rūstūs,. ma-.| lyt, nepatenkinti, kad jiems ten-J

mos metu grįždamas iš Utenos! debesynas. Turbūt, prie to tven-j garinėję.s sudešimt svarų bulvių pasidėti — duokit jam rūsį tokiam pasidė- jimui.Čia vėl kitas, visokeriopai nesirūpinąs sava sveikata, vien tik vaisiais mėginąs sveikatą užlaikyti. Jis negeria sveikų gėrimų, jis nevalgo naudingo maisto, o vaistų savame krepšyje nesu tai-, pina. Jis juos vietoje maisto naudoja.Tokiems ir panašiai nesveikai gyvenantiems jokia pagalba negalima bet kokia kūno liga ser-

intyrhumą trukdo dar ir vyro ar tai po pietų, ‘jo žmonos protinis bei fizinis čia ir tūlus nuovargi^ Dar čia prisideda jų.pabarti. Jie išsigalvoja net ope- I iįipeiUis»žapio ekonominius bei apijas. protezus .įtaisydami pro- v-. to (dar Iabiau asmenatjųa netekusiems, vien intymumu senatvėje besirūpinantiems vyrams. Galime įsivaizduoti, kam toks vyras ir tokia moteris yra vertas-verta, kad intymumo reikalus tvarkosi PROTEZŲ pagalba. Vienas gydytojas, tokį pro- .ezą išgalvojęs, giriasi jau šimtams tokius protezus (.dirbtiną- guminį varpos sujaudinimą) . Įtaisęs, ir jo pacientai esą labai patenkinti. Mat, toks tokį pažino — ir abu kvailioti pradėjo. Daugiau tuo Veikalu kita proga.Visus intymumo mus reikia tvarkyti natūraliu būdu, grįžtant prie tvarkos, einant iš nesveikatos raisto į gera sveikata .^pagrįstą vieškelį. Nežiūrint to senatviško intvmumo menkėjimo, net iki vėlyvos senatvės užsilaiko be noro atsirandą naktiniai, miegant, varpos sujaudinimai. Net gerokai senstelėjęs - pensininkas

u,j . s<ųŽšiejnhiio reikaiūš. Ne pąskuti-Čiai savo kitų organų pajėgu
mui. '

Juk gamtą 'būtų neteisingatyririolrkmiečid intytiiūmo pajė-.j savo pagimiiytąjį 'NQRALALirjėgjs elgtis žmoniškai viMose/^ M8U Pa'šimtmelės. Visur turi būti tv’ar- reikaluose; įskaitant
ausin,a^ns ' (ašmenybęj)

gumii, kada kitos pensininko 1 žmogumi. Tik toks žmogus pakūno dalys jau'yra aštuoniasde- ir intv-
• •/ka, taip ir intymume. Pervirši-' hiuųiąpensininko intymumo . saulėleidis ■Vyrui senstant, kai kurię v-i- p^IekrožOginiaį

jimas kiekviename dalyke;. Tokiosnie-kam neatneša naudos.žalos susilaukia kiekvienas, ku- jris nesivadovauja sveiku protu’1l f.Veiksniai įtakoja

ydy tojus reikia kažkuomet
<

ir norėdamas sutrumpinti kelią, * kinio kažkuomet vaikš nesušalo, patekęs į velnio:.baltos dvaro panelės ir karkluo-
Kiot^B^įoJė’ Irflymumą. trukdo, jrtnas ’ jįei persigėrimas.. t’agaliątu.Aliugelj vyrų nuo inty- pfos -paikios aįgrasd NEPASI- S HKIMQ baimė. Tokie pasiren-
perslyal&yinas’'fjei persigėrimas.j.n'os ;j'dlkįos aįgrasb NEiPASI-
‘kartotinai„>sušitauk ti nesmagios
•’- *> e J'T . i J . - I i , - *-•padėties intymume nesėkmės šdkėllp: iįiėjnalonūmc.
- f ' f ,i ' '• ■ - •Lafi&l bėgant, silpsta, lėtėja

to (dar labiau ASMENYBIŲ)

I

— Prancūzija stengiasi įtikinti JAV nesitraukti iš Tarptautinės švietimo ir kultūros Organizacijos. Jei JAV pasitrauks, tada iš tikro UNESCO taps ko-munistinės propagandos organizacija. t.— Indonezijoj karidomenės: kits kitą. Darbas artinosi prie vadas kreipėsi” į Timor salos

_-met pajunti visą svetimumai1* ...... .. ............... —-~-r-—-pievų, kuriomis Ivg perdauž- ivos 1 - - .gyvatė rangosi Pavaidulio Į rankas: suko, suko ratu, arklys Į še giedojo lakštingala.elė Kimsvnės panuovaliuose i P° puta, ir tik švintant, visas su- 1- ’ - ’ - • i s tingės, pagal gaidžio giedojimą žino ji iš Sirvydžių ir paslei.k ka būti tokių nemalonių istorijų
išsirikiavę juod-gyvalė rangosi Pakilus į staigų kalnelį, išva-up< vilkaplaukes, brūzgai laumių; pečiui kūrenti, susisukusios ra-j ganų šluotomis blindės. j n-l,k° seniaiIr taip kairėje tęsiasi ta piktų 1 kapinės. Gal būt, drąsių pieva i . ,Pavasarį ir rudenį visos los vėl- Į nių jodyklos paskęsta vandeny-i je. o vasara tiktai viksvos iri rūkštys čia sutinka augti, o ei-. šiurusį klojimą į Sirvydžius. Ir nant rudas vanduo čiurkši Į pa- koks klojimas! Atkišęs į pravažiuojančius savo seną paskuiga- -i, apžėlęs varnalėšomis ir bui- liais, pajuodęs, švyti kaip gilti-' nės šonkiauliai.Ne linksmesnė ir Gapono Ra-

.išsipainiojo, čia pat ant piliakal- risčia akmenų prisėtu Jauku, j išartos dvarysčių! kimsynėmis, vilkaplaukėmis idininkais ir, iš viso, kad jie į

opinės. Gal būt, turi kažką! po to vėl pamažėle kopi iki Stirtelių kalnu. I bendra su visais tais klaidžioji-• i mais.Šilta lygumėle, per an -anai švėpusį tiltelį įsukam aplink pa-per an

’ Ui 1 Loi turi augti tokioje įtartino garsokš Į sieloje.L^e Dešinėje kelio pusėje vėpsojuodalksnių ne(jjjej^ žvyrduobė, kurioje guli
Į vietoje.tyn sausomis kojomis. K vis toliau matyli: raistai su varnalizrlžiais, gelsvi smėliakalniai. o už jų šilai ir amen. į o kiti -Po to krenti pkalnėlėn ir, ratams įsivėlus smėlyje, pirmą kartą turi išlipti iš vežėčių, nes čia bus nors ir neaukštas, bet la

Dešinėje kelio pusėje vėpsopusiau perskeltas akmuo; Vieni kalba, jog tai griausmo darbas, kad žmonės skėlę girnapuses Minčios malūnui. Senesnieji bajoriškiai tvirtina, kad darbininkai buvę girti ir kreivai nuskėlė. Ak, visokias kal- , — neuž-
•ž?pabaigos. Tik Rumšiškių mies- j maišlinffikūs, kad tuojau padė-

■ -■ , |Į ->_5emėme' . Arafatą
nt rudas vanduo čiurkši kinklius.. ’ gan t, o taip pat ir intymtunė pa -1 silpus. Visų pirma turime kiekvienas grįžti į normalaus žmo-l gaus gyvenimo kelią, o. tik tada pradėti mėginti savo sveikatą : galima gerinti?Vyriškumą silpninančios organinės (ne psichinės) priežastysDažniausiai pasitaiko sekan čiossilpninančios vyro pajėgumą intymumui.1. Senėjimas.2. Alkoholizmas, susijęs su kepenų ciroze. 'ali^,e, jos sukeltas nervų susirgimasL Nesutvarkyta cukraligė.5. VAISTAI, naudojami gyd mui: guanethidine.alpha methyldopa. Spironolac tone. Anticholinergic’ i (naudojamieji prieš skrandyje $

teiio batsiuvys laiku susiprato ir : tų ginklus, gaidžio balsu užgiedojo. Velnias! — bajoriškiai;ftirėti įvairūs, šu inty- pjwrnu besirisą fiziologiniai reiš-. tvarkingais nusiteikimais. Gyvuliai intymumą tvarko pagal jiems suteiktas prigimties jėgas. Jie jų kuo tiksliausiai pri- rilaiko, todėl jų giminės.išsilaiko per amžius. Žmogus, gi, savo intymius reikalus privalo tvarkyti PROTV vadovaudamasis, jei Jis rtenori sau kenkti ir artimui nė-. inon . pataisomus dalykus. I sios''rūšies apgavikams, siūlan gerumo suteikti. Vienodumas kiekvienam pa- tiems savas piliules intymumo

ir šūuhįenmiai • ir pėnsihfn  ̂o- in- jkiniai.. Mes nesijaudiname dėlplaučiu.inkstų bei širdies am-tym;ą veiklą,’ ji pamažu maze zmi ątsakūnipos kaitos. Taip tu- rėtumeį jehišmintingi esame, ne-ja.. Čia nereikia vyrui griebtis užJapgavikų siūlomos tabletės, bet Isūkti galvos'ir dėl amžiui atsa- ‘visapusiškai tvarkyti savo kūno, kančib intymumo sulėtėjimo, proto ir' nusiteikimų reikalus, čia/būtinai turime neatidarytiVisų pirmą ręikia ątstaJyti nor-.į (hjrų'ihęsrbeldžiantiems įvai 
nmn nia Inicnm iic zloLirVuc ! -Irairiau-■ sios rūšies apgavikams, siūlan-gerumo suteikti.Šitą tiesą -mes aiškiai matome : bosią visuose reikaluose, taip 1 iki debesų iškėlimui. Tik minkš- pasitvirtinančią Sodomois-Gomo- esti Ir Intymume. Intymumo Į takošiaf pasiduoda tokioms vbros likime. Jų iškasenos’e, paro-1 yięūo'duinas jr tokiame amžių- lionėms, o paskui labai nukenčiadyiose Chi-eagcje, matėme inty- je dileidhnas tokios veiklos su- visokeriopai Tik kai tokiems

whos at the i

nesklandu-1 kiek

organinės priežastys,

her familvs finances.

turėjo nutraukti darbą ir prasi-!
--IILUU.I. .Bet prieš tai jis išmetė Nešalinti.

* >

& -.t£su-|Š
1

$
A

+
/-r— šiaurėspirmadieni pasitiko 1,000 jo šalininkų. " -;A

— Brrr, tegu juos kur galas! ■ jj sušeri botagu arklį, pakilę ant kalniuko, dėkodamas b ;dan-' gui, kad jis neskyrė tau čia gy- j venti.
bai gailus kalnelis. Pakelėmis ,bas ]eidžia žnTOnės,

I
žydi balti, kvapūs barkūnai, lai įįaupsi jiems burnų! Kaip ten _ __ ____ __ _ __.I vakasio pirkia, aplink kurią norsįįant Tauragnuos, nes bėgančiuo-KALĖDŲ ŠVENČIŲ PROGA

mine
gali džiaugtis pilnu, patenkinamu intymumu, jei jis juo domisi neperdėtai ir jei jis turi beside ią antrą pusę, ir svarbiaušia. jei jiedu yra PAKANKA MAI geros bendros sveikatos, čia ir prieiname kur yra pakastas šuo: bendra sveikata yra GE BLAUSIAS vaistas intvmumo apturėjimui ir, jo iki vėlyvos senatvės išlaikymui.Kūno negerovės, sukeliančios vyro intymumo pasiipimąKiekviena kūno liga silpninovisas kūno jėgas, įskaitant ir in tymumą. Toks pensininko ėji mas laukan šaltyje gerai neap I sirengus, be šaliko, be pirštinių peršlampama.s balais, drėgno-

V

neuropatija. Sy-reserpine,' $
2

S

- *

■agents
. . $

$

ir raūgštis). Estrogen (moteriškie- , ji hormonai). Methadone. Propranolol.6. Dažnai, pergausiai vartoja- nieji vaistai: alkoholis, heroi- ia.s, methadone, morfinas, ko- .ainss, ai. amfetaminai, barbi tra

S:

I sveikiname gimines, draugus, pažįstamus 
ir lietuviškų organizacijų bendradarbius. 
Taip pat sveikiname mūsų Elektros Įren
gimų ir Pataisymų Bendrovės klientus.

Visiems linkime LAIMINGŲ 
KALĖDŲ ŠVENČIŲ !
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Vingiuoja kelias tekinelėmis,: jr ĮęCiįs kartus apėjęs, nerasi nė šokinėja ratai,;eidami ugnįį akmenis, alkrėš-1 J' lys išlygina žingsnį ties sa- nianykščiumi, kur advento me-: tu, L u

kauburėliais,darni jaknas, kol kitoj pakalnė č, ,.i-C< 1 IX akivarams, apsitraukus lede- 0 neprieina- savo tam

jurgino, nė vieno nasturto. Nič-r nieko, plika.-kaipr ant krumplių Et, ko čia norėti iš sodybos, kur laikomos žąsys ir palaidos kiaulės! Kur eina kur neina, bet pa- ikt vis palieka pakojoj.. i
’ i Vienas langas užkimštas pelų maišu, < eilę jau visai sutriušęs, žiurkių nušiurentas, sunkiai bepajėgia attikti jam padėtas pareigas.

einam rinkti spalgenų.ip samanykščiusmas. grėsmingas savo tamsiaarklu, šaltekšniu ir neūžaugųberželių siena. ■Už samanykščiaus ant kalno 1 <medinė cerkvių bokštu, per , §inc, kur dauburyje telkšo žaliai kuri perkištas geležinkelio bėgio J pripelėjęs tvenkinys, dvarysčių

yra.-pirmas pasiiaikymas važiuo-i bebūtų, tačiau ši duobe virtusi- . °' į saulę, visuomet prišildyta kaipse ratuose niekain negali susi- o.c !pe ratuose niekaip negali susi sukti, papiroso: tai taboka išsibarsto, tai popierius pro šalį nusiplėšia; tai ugnį vėjas nupučia. -^0. jeigu ir užsikabina, tai, žiūrėk, kreivai įsidegė papirosus. O,. ■jeigu ir užsikabina,įbe šito, dar ir ką kita žmogus atlieki, išlipęs jš ratų prieš kąl-o ir tas pats per metų • ■' ■ ;Po to krenti pakalnėlėm ir, ra- ^tago,' kad įvažiuotum į Bajorų

pečiuje, jos dugnas aptrauktas! minkštu samanų.kilimu, ir jinai kėpso čia pat prie kelio.(Bus daugiau)(Iš Pulgio Andriušio raštų.) t V

Sį-

I .

mis kojinėmis, perpučiamu pal tu... dabar dažnai pasitaiko. Po to, žinoma, dejuojama, kac kosu’ys nepaliauna, kad karštis kamuoja, kad sąnarius gelia...ne-Apie intymumą tokiam nė primink.čia v kitas, net atsakingas atliekantysis. maunas griūna ant grindų atsikelti negali, neg tris šonkaulius sulaužė. Kitas, eida mas kambaryje, užkliūva už di- < vono ir sušilaužo koją. Dar vie lauke slidžiu taku eidatnas, tv’krna.s skaičiuoja, žiopfinėja. j nekreipia dėmesį į slidų taką ir šlaunikaulio khklelį niflaužia. Tada lokiam ilgas gulėjimas būtinas, išlaidos ligoni ' nėję didelės ir pagijimas ftreuž- likrintas. "Kartais dėl pensininko perilgo gulėjimo prisideda plau ėių komplikacijos, jos kartais baigiasi penrininko mirtimi.O dėl nesimaitiniino kaip rei- •kiąnt.-dėt pinigų taitpymo neiT nia kam,'pensininkas taip ’nusi- kad ima jahistis kaip O jau tas pensininko ■I uodo snapo yra tfk-

. Jx.ino organų (širdies, plau- inkstų) negerumai.. (.hirurginės komplikacijos: šakumą daryta prostatos >peracija, kojoje plastinės arte-•ijos Įdėjimas, sympatinio nervo perpiovimas.9. Užgavimas:’enų perkirtimas.10. Arterijų užsikimšimas dėl klerozės, ypač apatinėje kūno dalyje.Rečiau pasitaikančios orga-
1 1jos nebuvimas, kiaurumas, nugaros smegenų išvarža.2. Vidbus sekrecijos liaukų (endocrinologic) netvarka: gūdo liaukos sumažintas Jintas Veikimas; ; ' liaukų augliai; sumažinti lyties organai...3. Uždegimai: aplinkinių organų1. Nervinės negerovės: dad- gyi>inė sklerozė.j yperiferinių nerv^ už- ;

s, vitaminų B 
piktybinė ffi8- 

ės negero- ‘

4514 So. Talman Avenue 
Chicago, IL 60632. Tel. 927-3559
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Daugelis rėklų tai ^aptariavo, 
Kai kas velgalu dangun keliavo. 
Otavas šiauniausiai vis pradžiavo, 
Kristaloniai: — kiti jam draugavo, 
Vę: — akimęrkę išgirsti gavo... !

'3. Pas šviesų daiktarą saluną; — 
jinksmai /puikiai
:. Kur gaiviai stiprino sau kunus,

c 1

Ą*: Pas ponus Balandžius didelė puotą. Po. vakarienės šeiminirė- kė sukviečia visus i svečiu kambarį, paklausyt . muzikos. Mb- 1 kyklos vedėjas, kreipdamasis 4 Parapijuokai; gal. vaizbūnai, 
-3į.Prie baro daugiau- atėjūnų,'X ;T!

1*V> - i’* ♦ _ e - - 4 ■ w .iltįuką,'kurio sieną saugo vidur-■ o paskui •staiga-lyg nuo pečiaus atsiveria JŽydabala. Prikupėjusi lendrių, A’ąlerijonų ir arkliadančių stam- Ttėlių. Kaip jau pats vardas sa-
Sušėręs arkliui, nusisuki į tie-^iy aitsnių eilu:tėj -kurį perkištas geležinkelio bėgiocabalas. Per maskolių šventes; laikais puošęs pono rūmus, ku- '.-.ekvienas piemuo gali už 20, rių nė akmens jau nebeliko: toj centų pamušti su plaktuku į tą | vietoj tik tirštas kiečių ir usnių

mažą Ireną, pastebi:— Aš matau, kad ir tu b&i-. dai pagelbėti savo mainai jjrie stalo.— Taip tamsta. Kai svečiai išeina, aš turiu suskaityti visus
<7

•

' ’;:V
■?:-<*

Tarp? eilinįg. pęrejunųr

'ko, kartą pavasario tvanų metu šaukštukus ir šakutes, ar karojęs- Tauragnų žydelis ir čia nu- tais jų kas neišsinešė. y--

■Sukosi taipgi da-r. .bailinas,
’Mokė kartais plaukti pęr Hunus, 
Daugiau pavidalų buvo... !

Bet kad butų tvarka muzikine; —
Lengvai/slidine jant
.; j;_ (Vėliau turim daugiau. Aut.)

NEBRANGIOS, BET NIRTINGOS KNYGOS
• LITERATŪRA, lietuvių Hter»tūros, meno ir molil 

■J4 m. metraštis. Jame yra 
rėvėa, Igno Šlape!
P.aukčlo, dr.
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© v TENISO ŽMOGAUS CTA TINIMAS, Antano Rūke aprsl) 
1x3 Juoso Adomaičio — Dėdės Šerno gyvenimas. Tai ne sanea 
g.’venimo bruožų apražymM. bet tiksli to laikotarpio buitie* Ht* 
?; tūrini stadija, suskirstyta skirsneliais. T* 206 puslapių knyfr

— -------------- ■ —— t — - i • r* f
> LLfcl'UV 18KASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tanialatiak’ 

poml&i parHyta rtadija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnis t 
Labguvos apskričių duomenimis Aprašymai įdomia Hekviman 
BztuvfnL Leidinys muštruota* nuotraukomis, pabaigoje duodami 
rituvardžių pa vadinimą V* nertiniai | vokiečių kalbą. Labi
B rūdingoje -535 pusi knygoje yra

KĄ LAUM1S LlMls mlytojos Petronėlės Orintaltės att 
mfnknal Ir mlntyi apie asmenis Ir rietas neprik. Lietuvoje Ir pb 
msisials bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 254 pualapfm 
bet kainuoja tik H.

9 JULIUS JANONIS, poetas Ir
b c ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje! tik B 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir poa 
Biją. Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoja už žmogaus teis* 
Knyga y-a dideMo formato, 265 puriaptą, kainuoja M.

» KATTRINfS NOVELO, 3. Eortenko kūryba, 1. Valai® 
rcrttma*. KM knygoje yn 40 sąmojingų nerealių. Kaina
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I GIFT PARCELS TO LITHUANIA
PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 TeL 925-2787Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.Maistas iš Europos sandėlių.MARU
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SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2b01 W. 69th St., Chioego, ILL 60629

V.

TeL 925-2737

VALANTI N AS

3K % segsraj

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

• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI 
DUMYNAJ

FANNIE MAY SAL- 
KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo 77
9 vai. ryto iki 10 vaL vakaro.

Sekmadieniais nno 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vak,
D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas’ • TeL 476-2206
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Inž. UODAS 5UKŠYS, 
50 metu studijavęs, kaipK PRAEITIES ŪKANŲ ATEINA LIETUVAMt

paraS^ 700 puslapių iniygą, kurion gugėjo riską, kas Kof karia ir 
Bet kur, Bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
Ir Hetuvtq kalbą. Jis mokėsi kartu su kum Jaunium ir prof. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimui 
t; h* patarė mums toliau studijuoti

CaIbj. Kieti VirietUL F*it*j n.
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Niekad Chicagoje Kalėdos 
nebuvo tokios šaltos

Chicagoje buvo šiltos žiemos, vi jas, smarkiai pūsdamas, su- 
bet niekad Kūčics nebuvo to- šaldo žmogaus kūne esantį skys- 
kios šaltos, kokios jos buvo pra-. tį. Ilgiau palaikius nedengtas 
eitą šeštadienį.

. šeštadienio rytą, 7-tą valandą 
Cricagojė Šaltis siekė 25 laips
nius. 1872 m. gruodžio 24 dieną 
Šaltis pasiekė 23 laipsnius, Nuo 

ttė'Jaikb, 1872 metu Kūčios buvo . ,• . . •-.1- V • oda vra riebalų sluoksnis, tai irįSKąiipiųOs pačiomis salciausjo- • 
' mis.’ Joą Įąivb šaltoj, bet. tada 
nebuvo ;• tė^įo? šalto vėjo. Tuo-. 
taftHi:šeštadienį pūtė' 
Įlėp^rastaį' ialtak, siekiantis 35 
^^pias'Šiaųj^r vėjas. Oficialiai 
paskelbta, kad tas šaltas vėjas. 
Šaltį pakeldavo ikf 82 laipsnių.

■*■'Oi-djeliamb Šaltyje ir šaltam 
; vėjui pųeiįmt, žmogus turi, tų- 
^r^įi 'ttžttovėjąs kad.4 vėjas, jo ne- 
:Hęati^ AHįa; jjs turi Jauti apsivif- 
.kts- <neperpupiajnais drabužiais.

i rankas šaltame vėjuje, šaltis su- 
ša’do odoje esantį skystį, šaltis 
sukelia: didelį skausmą. Jeigu 
nuogas kūnas ilgiau pastovi šal
tyje, tai sušąla raumenyse esan- į

1 r . T •tys žmogaus skptis. Jeigu po

UžsieniuoM:
metamu __
pusei metų

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius, pirmadienius ir sven 
tad!emus. Leidžia Naujienų Bendrą- 

' vė> 1739 Halsted Street, Chicago, 
IL 60608. Telet 421-6100.

Libane amerikiečiai geriau informuoti
Kai buvo išsprogdintas-Beiruto aerodromo srityje 

esantis Amerikos marinų štabas, tai buvo pravestas tyri 
nėjimas ir nustatyti tos nelaimės kaltininkai/ Pasirodo 
kad Amerikos kariuomenės vadų pareiga yrą prižiūrėti., 
kad bet kurioje vietoje: iąakėrfiį.įtariai būtų saugūs. Jeigu 
kariuomenė? vadovybės parinktą:’vieta nėra saugi, tai 
kąt^uomėj^ėš, vado pareiga prižiūrėti, kąd/ji jbūtų saugi.

Tyrinėjimas taip- pat, ųustktė; kad Libane buvusi 
Amerikėš kariuomenės žvalgyba nebuvo apdairi. Čia pat' 
panosėje 300 šijitų vedė pratimus kariams užpulti ir ga
limai daugiau jų sunaikinti, o Amerikos žvalgyba nieko 
nežinojo, kokius pratimus šijitai ten darė. Jie net ne
žinojo, kokiu tikslu ir kokiomis priemonėmis tie šijitai 
rengėsi pulti marinus. Apie Irano šijitus jie patyrė tik
tai vėliau, kai neteko gyvybės 242 marinai.

Šį kartą JAV žvalgybai niexas tokio kaltinimo ne- 
galėt mesti. ŠĮ kartą kariuomenės vadovybė pranešė ma
rinams, kad Kalėdų šventes jie turi pradėti švęsti dviem 
dienom prieš Kalėdas. Beirutą esantiems marinams buvo 
paruoštas kalakutas su visais-prieskoniais. Niekas nesi
skundė, kad Kūčios pradėtos anksčiau švęsti.

Tiktai Kūčioms praėjus kariai suprato, kad šijitai 
Kūčių dieną pradėjo kulkosvaidžių ir šautuvų tratėjimą 
visai marinų panosėje, šijitai bandė užimti tas porcijas, 
kurias prieš dvi savaites jie prarado. Jie norėjo užimti 
tuos namus, kur šijitai gyveno, iš kurių jie apšaudė ma
rinų pozicijas.

Marinai nejudėjo, -bet jie labai atidžiai sekė, kas da
rosi kitoje kelio pusėje. Marinai girdėjo kulkosvaidžių 
tratėsimą, bet į .marinų pozicijas niekas nebandė Įsiveržti. 
Marinai taip pat nustatė, kad Libano kariai, lengvų tan
kų lydimi, žingsniavo pirmyn ir tikrino kiekvieną pasie
nyje esantį apgyventą namą.

namus, o kiti žengė pirmyn ir užėmė Vteą sritį, kurion 
šijitai bandė įsiveržti. Libaniečiai žingsniavo pirmyn or* 
ganizuotai. , ,

Visas tris Kalėdų dienąs pačiame Beirute ęjo žūt
būtinės kovos. Kovos ėjo tarp libaniečių ir šijitų. Kovų 
metu žuvo 60 priešų, o sužeistų skaičius siekė virš 80Q, 
Antradienio rytą sutartos nąujos paliaubos, bet ryte mirė, 
trys sužeisti. -

Beiruto fronte plyšį paliko prancūzai. Prancųzų 
riuomenės vadovybė, nesusitarusi aų kitais taikos vyk’ 
dy to jais, atšaukė savo karius iš kovos lauko ir penkta
dienį išsiuntė Prancūzijon Kalėdų švęstų Prancūzų ka^ 
riuomenės vadovybė pranešusi italams, kad, užimtu pran
cūzų saugomą Beiruto sritį. Prancūzams įgriso nuolatL 
niai prancūzų pozicijų apšaudymai ir įsiveržimai į pran
cūzų ginamas šiaurės Beiruto pajūrįo sritis. Prancūzų 
karių tarpe nuotaika buvusi labai sunki, todėl prancūzų 
kariuomenės vadovybė nutarė dalį, karių pąsįųstį į Pran
cūziją šventėms praleisti. Po šęnvčių tie patys arba kiti 
užsienio legiono kariai turėjo būti atsiųsti į Bęįrutą.,

Prancūzai buvo tikri, kad italai galės užimti gretą 
esančias vakarų Beiruto pozicijas. Bet italai to negalėjo 
padaryti. Italai jau praeitą savaitę išsiuntė į Italiją dalį 
savo karių. Priešas itaįų pozicijų nepuolė, todėl italų ka
riuomenės vadovybė pirma išsiuntė veik visą tūkstantį 
savo karių į Italiją. Italai pranešė prancūzams, kad jie 
jokiu būdu dabartiniu metu negali užimti prancūzų lai
kytų šiaurės ir vakarų Beiruto pozicijų. ; , ? . . ?

Priešas tą pajuto^-ir’pradėjo vęr^is'įiprąncūzų pa-: 
liktą tuštumų. aĮnerikie.--
čiams.,Marinai»buv®(pąsiruo§ę-ginfįs, bet.'jie nebuvo-pasi
ruošę užimti naujų, pozicijų pačiame ‘Beirute; Wįgū jau’ 
būtų kilęs būtinas reikalas, marinai; lakūnai ir karų ląj’ 
vai būtų metęsi kovon, bet amerikiečįai, aptarę rėikalą, 
nutarė laikytis priklausomybės. Jiems atrodė, kad. paties 
Libano ginkluotos pajėgos jau. buvę- parųoftoė: tokjdįhą 
kovoms. Amerikos kariuomenės vadovybę^ libaniečius a p- _• 
“nokusi, pasižądėjoi jiems padėti. Tąi buvo pati geriausia- 
męo^pfaktiškai pritaikyti įgytas.žįnįas. ■ ;-- v < - ;
T Atsirado marinų savanorių, kuęę tyzpsE pądėtj b.W-. 
miems Libano kariuomenės karininkąnis, I^asi^de^ kad 
Hbaniečiai labai gerai atliko sąyo pareiga^/ PąąiskėM' Jeigut.k&i&uus. 
kad/‘šventojo l<ar(?^šalii^ms>i)iw^;
kai pirmyn pasileido lengvieji tankai ir pradejo^ skinti 
ouolimui pasiruošusius šijitus. Šijitai bandė pasipriešinti,( 
bet nepajėgė. Jie nėrė atgal, nes nenorėjo ipą’tektį kritu 
tankų kryžminėn ugnin. Libaniečiai bėgančius šijitus ^ap- 
šaudė. Bėgantieji savo baime ir kitus ų|krėtė.,;

Didokas šijitų skaičius metė šautuvusiri iškėlė ran
kas. šijitus apėmė panika, kai jie matė, libaniečius tan
kistus prie užpakalinių pozicijų. Šijitai drąsūs, kąi žino, 
kad galės pasitraukti, bet kai užpakaliniai vartai/ buvo 
užkelti ir libaniečiai pradėjo žygiuoti pirmyn dyięm 
kryptimis, tai šijitai įpuolė į paniką. Įdomų, kąd. kovos 
lauke buvo sužeisti tiktai šeši Libano; kariai.

Susirėmimai prasidėjo Sabros ir Satilos. srityse-,, kur 
Libano fanatikai, gen. šarono įleisti, pradėjo žudyti be
ginklius palestiniečius. Libaniečiams vietos buvo gerai 
žinomos, nes daugelis jų buvo kilę iš tų apylinkių.

Amerikos marinai buvo pasiruošę gintis, bet kovon 
jie nesimetė. Kalėdų pirmą dienv juos nustebino Bob 
Hope. Visai netikėtai jis atsirado amerikiečių sektoriuje. 
Jis dėvėjo marino švarką ir plieno šalmą, smėlio spąįvos '

- ar? lutą medžiagą: ir nepa-' 
dfeeią' odpsrtotąi šaltis neatrodo 
. toks šaltas, "bet. jeigu žmogus 
nėra gerai apsivilkęs ar apsiavęs, 
neturi šiitų pirštinių, kepurės 
ar nepriderigigą veido, tai šaltis 
sušaldo ę>dą ir viršutinius nuo
go kūno, raumenis.
‘ Gydytojai tvirtina, kad salias

riebaluose esantis skystis, sušąla. 
Riebaluose ne taip skubiai, bet 

i skystis prie didelio vėjo už kelių 
minučių taip pat sušąla.

.Chicagoje galėjo būti tokių 
šalių dienų, kokios buvo šiomis 
dienomis, bet niekas tais laikais 
Chięagos šalčio neregistravo. 
Ėraba.r jau Čhicagos šąltis ^re-. 
gisįruojamas. 1 '

; į' pirriid Kalėdų diena buvo šal
ta, bet nesiekė 25 laipsnių. Ji 
buvo 16-14 laipsnių. Vėjas buvo 
šaltas, bet ne toks. Pirmadienį 
jau buvo galima’ atsikvėpti.. Apie 
vidurdienį šaltis jau pasiekė 
lO^Ę^bet ne.žemiau nulio, o virš 
nulio. Vėjas dar buvo piktas, 
bet ne toks pavojingas, koks jis 
buvo šeštadienį.L

Buvo butų be šilumos
Tokiam šalčiui spaudžiant,

Chicagoj buvo butu be šilumos. 
Buvo senių, ligonių ir vaikų, ku
rie šaltį ken.ė nešildomuose 
butuose.

Daugiausia nukentėjo dango
raižių butai pietinėje Chicagoje. 

Į Geso bendrovė pasiuntė tarnau
tojus sutvarkyti gesą šaltuose 
butuose, bet buvo ir tokių tar- 

* nautojų. kurie atvažiavo, bet ge- 
, so peėiųjįetaisė. Tuose namuose 
neveikė elevatoriai, tai į šaltus 
butus jie nelipo. Jie pranešė, 
kad atvažiavo geso sutvarkyti, 
bet be elevatorių jie aukštyn ne
lips. Jie kaltino butų savininkus 
už elevatorių sugadinimą, nes 
šaltį kentėjusieji galėjo elevato
rių negadinti. .«|• 1

Šaltyje išmetė iš buto p} '
Milijoniniame Čhicagos mies- 

'tę.'buvo dar “gražesnių” dalykų. 
Butų savininkai, negavę nuo
mos per tris mėnesius, iš teisino, 

.plėnie teisino įsakymą išmesti

».l U į JI UI ■!!<! ■■■<. I' . ■■ - —■ —— -------

buvo ne paplūdimyje, bet marinų apkasuose. Jis girdėjo 
kulkosvaidžių tratėjimą, bet marinai jam priminė, kad 
šijitai šaudo ne į juos, bet pasikeičia šūviais su libanie- 

. čiais kariais.
Amerikos kariuomenės vadovybė nėra vienos nuo

monės .apie Libane vykstančias kovas. Visa eilė aukštų 
; kariškių reiškia savo nuomones, bet visi klauso prezi- 
dęnto Ęeagano.

Prezidentas Ręaganąs pasakė, kad marinai nesi
trauks iš Libano, -kol neatliks'savo misijos — neatstatys 
nepriklausomo ir demokratinio Libano.

Pate prezidentas patenkintas paskutinių dienų žval
gybos veikla. Ji įspėjo, kad šijitai bandys veržtis Į Bei-

I kelnes. įlipęs is malūnsparnio, jis atsirado ąp- švenčių dienomis, ir šijitai buvo sustabdyti. Prezi- 
Vieni Libano kariai tikrino zonos riboie esančius ,.asU0^e.‘ U1 .eirune ūtl Paplūdimyje/— nega- dentas išvažiavo kelioms dienoms i Kaliforniją švenčių 
vieni luioano Kanai iiKimo zonos nooje esančius ilma. žinoma, talone Malibu paplūdimys. .. Bob ’

J iš buto nuomos „ nemokančius 
žmones. Namų savininkai gali 
pasinnytoi dieną nemokantiems 
žmonėms išmesti, bet ‘jie pasi- 
r.nko pačią sakiausią dieną.

Chicagoj studijuojantis Indi
jos studentas anksčiau mokėjo 
nuomą už butą, bet taip pasitai- 

"kė, kad pastaruoju metu jis iš 
tėvų ar giminių negavo pinigų. 
Jis buvo tikras, kad pinigus 
gaus, bet jie vėlavo ateiti. Savi
ninkas, tris mėnesius pralaukęs, 
nutarė jį išmesti iš buto penkta
dienio vakare. Jaunas vyras ne
turėjo kur eiti ir nežinojo, ką 
daryti. Jis prisiglaudė prie savo 
knygų ir bandė ten praleisti 
naktį. Bet nieko iš to neišėjo. Po
licija jį surado ir išvežė į ligo
ninę. Jis buvo peršalęs. Gydyto
jai priėjo išvadą, kad lėks jam 
piauti pirštus. Jis nežinojęs, kad 
šaltis gaii būti toks pavojingas. 
Indijoj tokių šalčių nebuvo.

Pirmadienį nebuvo taip šalia, 
kaip šeštadienį ir sekmadieni, 
bet iš Aliaskos ateinančios ži
nios sako, kad ten pučia labai 

(Nukelta j 5 psl.)

J. PUSĖNAS

SUSITIKIMAS MONTANOJ
(Tęsinys)

— O kodėl tu neatsigulei? Aš norėjau tau. 
pasaką pasekti, užmigdyti, kaip tėvelis mane ma
žą migdydavo.

— Aš laukiau tavęs, Jadzyte, — meiliai jai 
pasakiau, pasisodinau sau ant kelių ir prispau
džiau prie savo krūtinės, o mūsų lūpos vėl pra
dėjo gerti meilės lašus.

— Jadzyte, juk tu būsi mano? Aš be galo 
tave myliu. Mes greitai susituoksime. Prąšaų, pa
sakyk, Jadzyte, ar tu būsi mano žmona?

Ji tik glaudėsi prie manęs,, ir jos topos siur
bėsi į mano lūpas taip, kad negalėjau toliau jos 
klausti. Jaučiau bę žodžių jos didžią meilę, kuri 
aistringa liepsna liejosi per visus kraštus ir de
gino visas užtvąras, traukė visus varžtus. Aš gla
monėjau ją ir jutau, kad ji tėra tik paviršutiniš
kai apsirengusi, kad apačioje niekas jos nevaržo. 
Netikėtai prasiskleidžia jos lengvas rūbas ir iš
slysta graži, didelė ir balta, kaip pienas, jos krū
tis, 1; g ryto saulė patekėjusi už miško. Aš suspau- 
dž.u savo rankomis ir bučiuoju, bučiuoju, o jos 
upos šnabžda man tyliai į ausį: . ,

— Petrai, brangia’ šia.5* Petrai, pado\anok 
man kūdikį.

Mano lain. ’ nežinojo ribų tą naktį. Mes užsi 
mi)’?oir.e praeiti dabartį, ateiti ir visą pa

Buvome tik mes du — aš ir Jadvyga, abu pasken
dę laimėje be saiko, be ribų. Jokie varžtai, jokie 
rūbai mūsų nebeskyrė, mes gėrėme sklidiną niei- 
lės taurę iki dugno.

Diena jąų pradėjo švisti. Ji pakilo iš lovos ir 
užsimetė sąvo chalatą.

— Dabar miegok, Petrai. Ačiū tau uz visą 
meilę. Aš turiu bėgti į savo kambarį, kad kartais 
tėvas ar tarnaitė manęs Čia nepastebėtų.

Aš dar kartą ją spaudžiau prie savo krūtinės, 
dar kartą aistringai bučiavau jos lūpas ir joa krū
tis, bet ji turėjo skubiai bėgti, kol tarnaitė neat
sikėlė, ir ji paliko mane laimingoje svajonėse pa
skendusį. Gulėjau lovoje, o manę sąmonęj^ bęgo 
patys gražiausi vaizdai, lyg būčiau matęs kokią 
gražiausią pasakos filmą. Visas gyvenimąs man 
dabai’ rodėsi toks mielas, toks geras, kaip koksjj- 
svajotea rojus, ir aš pats toks galingas, lyg koks 
aras, kuriam jolęių kliūčių gyvenime nėra, gu
riam visi keliai atviri, kurio vįai neišsapnųptl 
sapnai pildosi. Nedaug teužmigąu, bet iėliauri 
gan vėlai ir jaučiausi puikiausiai pailsėjęs.

Po pusryčių vėl daug kalbėjomės su popp 
Mandum apie įvairiausius, niekad nesibaigiančius 
žemės ūkio reikalus. įsikalbėjome apie darbinin
kus, apie atlyginimą jiems, apie jų'ęlgesį, mortlg
ir kt. Čia jis man papasakojo skaudžią istoriją 
apie MeČį ir tarnaitę, kuri jį nužudžiusi ir dabar 

j esanti kalėjime už tai. Tuomet aš nesupratau it 
šaulį, nežinojau, kad toji tarnaitė tai buvote jūs.

Netrukus buvo pietūs, vėl mes sėdėjome trise 
prie, stalo, vėl maloniai bėgo laikas, vėl mano akys 
nuolat bėgo pas Jadvygos akis ir sakė “myliu” 
daugybę .kąrtų. Mintyje kūriau planus bendram 

i mūsų su Jadvyga gyvenimui. Laimingos, meile 
persunktos mūsų ateities šviesa supo vfeą mano 
esmę. Visą mano praeitis nustojo man Reikšmės, 
visį mano darbai, pareigos, visi mokslo tyrimai, 
visas mano garsas dingę mano akirąčio. Jad
vyga it vien tik ji užėmė visĄ ihano būtybę, ji vie
na tik buvč dabar man reikalinga ir svąrbi. No
rėjau tučtuojau pasakyti ponui Mandui, fcokįe-ry- 
Šiai jTa tarp manęs ir Jadvygos, ir paprašyti jo 
sutikimo mūsų santuokai. Aš mačiau, kad jis labai 
gerbia mane ir buvau tikras, kad jam bus labai 
maloni tokia žinia. Nusprendžiau pirmiau pasi- 
tarii su Jadvyga, o tik tuomet tartis sų jos tėvu. 

■‘.^'’PietūspasjbiIr min reikėjo rengtis į ke- 
lionę, ilOs u4 dviejų valandų turėjo išeftf autobu-

iš Pelkaaęą. Nįąndus saka įteksiąs pa- 
ikbkyti arijus ir pažadėjo, mane palydėti iki Pel
kinės stoties. ęuvau'tįkrąs, kad ir Jadvyga mane 
pąljrdls. ' ''
* -Nuėjau į savo kambarį pasiruošti kelionei, 
galvodamas ir ieškodamas progos susitikti su Jad
vyga ir apapręsti mūsų ateiti galutinai ir aiškiai, 
pąskirti netolimoj ateity vėl mūsų pasimatymo 
datą ir kt Galvodamas ir kurdamas ateities pla- 
PUSwM dėečiaji savo daįttuę, pasiryžęs tuojau eiti 
4r, susirasti Jadvygą, het ji jmti tuojau Atsirado

man kambaryje. Mūsų glėbiai ir lūpos vėl su di
deliu džiaugsmu susitiko. Ji buvo taip pat kupina 
meilės, kaip ir praeitą vakarą, ir jokio nuovargio 
nesimatė žvilgančiose jos akyse. Ji vėl sėdėjo man 
aut kelių ir su liepsna krūtinėje glaudėsi prie 
manęs.

— Jadvyga, brangiausia Jadzyte. tu žinai, 
kaip neapsakomai tave myliu, kaip aš trokštu, kad 
tu būtumei mano žmona. Brangiausia, pasakyk 
man, ar tu būsi mano? — su didele meile, labai 
jautriai ir labai rimtai dabar jos paklausiau.

Ji prisispaudė prie manęs, vėl mūsų lūpos 
siurbė meilę, ir vis laukiau iš jos aiškaus pasiža- 
dėiimo būti mano žmona, kad galėtumėme susi
tarti, kaip mes turime pranešti apie tai tėvui, 
kaip ir kuomet surengsime vestuves ir kita. Pa- 
galiąu ji atitraukė savo veidą truputį toliau ir 
meiliai žiūri į mano akis.

— Petrai, tu žinai, kaip aš tave myliu. Man 
plyšta širdis, bet aš turiu tau pasakyti, kad aš 
nebūsiu tavo žmona.

Lyg koks netikėtas šūvis būtų pervėręs mano 
krūtinę. Aš net kvapo netekau.

— Ar iš tikro? Ką jūs, Jadzyte, pasakėte? 
Juk jūs pati sakote, kad mane labai mylite. Juk 
mes vakar buvome paskendę meilėje. Kodėl jūs 
nenorite būti mano žmona?

(Bus daugiau)
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smarkus vėjas tiesiai į šiaurės 
ašigalį. Jeigu niekas tam vėjui 
nepasipriešins, tai jis, perėjęs- 
šiaurės ašigalį, gali ir vėl pradėti 
kankinti čikagiečius.

Dr. Edvin Pagan tvirtina, 
kad Čikagoje ir jos apylinkėse 
nuo šalčio mirė septyni žmonės. 
Jis apskaičiuoja, kad šaltis be 
laiko į kapus nuvarė dar 20 či- 

; kagiečių.

DR FRANK PLECKAS 
OPTQMETRJSTA*

SALBA LIETUVHKAJ

Tai. 737-514*
crms. aku. Pritgikn tkinirsg

; uu w. n* st 
f

A

* * ♦
Sekmadienio rytą Chicagoje 

' buvo nušauta 23 metų Carmen 
Čisna (Česnaitė). Ji dirbo pieti
nėje Chicagoje, šalia universite
to ligoninės esančioje krautuvė
je, 718 E. 63rd St.

Į darbą buvo atėjusi ir kita 
moteris, 30 metų Ann Shelby. 
Jos viską tvarkė, kad galėtų 
krautuvę atidaryti. 8-tą valandą 
krautuvėn atėjo vyras, laikyda
mas revolverį rankoje. Jis liepė 
moterims eiti į krautuvės užpa-„ 
kalį. Jis ten šūviu į galvą nušovė 
Carmen ir sunkiai sužeidė ant- 

, trąją. Ann. Shelby pajėgė prieiti 
prie telefono ir pranešė polici
jai, kad reikalinga pagalba. Po1- 

į licija atvyko. Abi išvežė į arti-

Humoristinis sovietinio gyvenimo vaizdelis 
iš Viktoro Suvorovo knygos The Liberators

 Generalinis sekretorius Mask-

ti ’derliaus našumą! Visas kraš
tas svarstė, kaip įvykdyti šį pui
kų sumanymą. Rajoninis parti
jos sekretorius galvojo, visi jo 
patarėjai suko galvas.

Iš tikrųjų tai buvo juokingai 
lengvas uždavinys. Mūsų rajo
no klimatas (autorius kalba apie 
Ukrainą, Vert.) panašūs i Pran
cūzijos— gausu saulės šviesos, 
šilumos ir kritulių. Ir mūsų juo
džemis puikus. Juoda žemė ko
ne mėtro gilumo ir skalsi, nors 
ant duonos tepk. Netrūksta ir 
specialistų bei technikų. Vienin
telė nelaimė ta, kad žmonės ne
turi intereso dirbt, nes, nežiū- 
rint kiek dirbsi, uždarbis bus tas 
pats, o mokėt kaimiečiui pagal 
^dlarbd rezultatus yra visai neį
manoma. Tik įsivaizduokit kas 
atsitiktų: tas juodadarbis pratur
tėtų, o veltėdžiai nuskurstų. At
sirasti! nelygybė, o tai visai prie.

minusią ligoninę. P-lė čisna jau 
juvo mirusi, o antroji papasa
kojo policijai, kas atsitiko.

Registerls buvo atidarytas.
Ten pinigų mažai tebuvo.

Iškerusieji neprivalo 
imtis vairo

^KRAUSTYMAI

— Atidarytas taisytas tiltas 
per Nerį nuo Žaliojo kalno į Vi- 
liampolę.

J^ksfp. PŪSLM I* 
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J' i ‘Lietuvos Aidai'
<AZt BRAZDŽIONYTa

MARY A. PAULIUS
Gyveno Chicagoje, Marquette Parko apylinkėje.

Mite 1083 hi. ^niodzio 27 d., 0:17 vai. ryto, sulaukusi 
72 metu airfžiaus. Gfiftusi Chicago, Illinois.

Paliko nuliūdę: vyras John, Sr., trys sūnūs — John, Jr., 
marti Alice. Janies, marti Carol ir Peter, marti Dolores, 
rys dukterys l’hyllis Bolnius, žentas Dan. Manlynn Mro- 

jzyųški, žentas Antfrdny ir Patricia Koumoundouros, žentas 
I.Vičlicflas, 10 anūkų, brolis John Druktėnis, brolienė*Jean bei 
eiti g minės, draugai ir pažįstami.

: Kūnas bus pašarvotas f/ėči^dienį ir ketvirtadienį nuc
ll-tcs vai. popiet iki 9 vkl. vak., Petkaus-Marquette koply 
įčicrje, 2533 \V. 71 st Street.
j Penktadienį, gruodžio 3v <L, 9 vai. ryto bus lydima ii 
Koplyčios į šv. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po 

’cduOngų pamaldų Bus laidojama Šv. Kazimiero Lietuvių 
tapmė. e.

V.si a a. Mačy A. Paulius giminės, draugai ir pažįstami 
įuoš rdziai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti .jai 
įasku'inį palarnavinią ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Vyras, .sHinū«, dukterys, anūkai, brolis. 

orius Donald A. Petkus. Tel. 476-2345.

mint- tiek, kad tankai perpil
dyti, ir jei kolchozai neatsiims 
savo dalies tą pačią dieną, visas 
trąšų gaminimas turės sustoti. 
Bet tai būtų prieš Maskvos] pa
tvirtintą planą. Kiekvienas iš 
50 rajoninių kolchozų turėjo

sų.
Ši naujiena nepradžiuginc mū

sų kolchozo pirmininko. Mūsų 
kolektyvinis ūkis turėjo septy- 
i.iohka sunkvežimių, bet tik trys 
iš jų turėjo tankus. Vienas buvo 
naudojamas pienui, antras — van 
deniui ir trečias — benzinui. 
Aišku, pieno ir vandens tankas 
negalėjo būt panudotas trąšų 
pervežimui, tad liko tik vienas, 
ehirtas benzinui. Sunkvežimį; 
buvo senas, ir jo tanko talpa bu
vo tik pusė tonos. Nuotolis nuo 
mūsų kolchozo iki miesto buvo 
73 kilometrai. Turint galvoje 
mūsų kelių stovį, tai reiškė pen
kias valandas kelio iki punkto 
ir penkias atgal. Aš buvau to 
sunkvežimio šoferis.
- Klausyk, — tarė pirminin

kas, — jei tu nemiegosi 24 va
landas, jei baterija atlaikys ir ra
diatorius nesutirps, jei neįklimp 
si į purvą, — tu gali suvažinėt 
du kartus per 24 valandas ir par
vežti 3 tonas tų prakeiktų trąšų. 
Bet "norint paimt visą nustaty
tą kiekį, reikia šimto kelionių, 
o ne dviejų.

— Aišku, — atsakiau.
— Bet tai dlar neviskas, — tV 

sė pirmininkas. — Mes neturi
me pakankamai benzino. Aš ga
liu tau duot trim kelionėm, bet 
kitas 97 daryk kaip išmanai. 
Stumk savo paties užpakaliu, 
jei nori.

— Aišku, — atsakiau.
— Atsimink, kad tu esi mūsų 

vientintelė viltis. Jei neišpil
dysi kvotos, gerai žinai, kad aš 
būsiu atstatytas iš pirmininko 
pareigų.

Man tai buvo aišku. Nors mū
sų pirmininkas nebuvo labai 
mėgstamas, jo pakaitalas galėjo 
būti kur kas blogesnis.

— Ar dar turi kokių klausi
mų?

— Taip. Jei aš ir suvežidsiu 
tas trąšas per šimtą kartų ir dar 
be benzino, kur aš turiu jas iš
pilt?

Pirmininkas apžvelgė susirū
pinusiu veidu kolchozo kiemą ir 
pasikasė pakaušį. Iš tikrųjų 
kur? 150 tonu smirdančio skys
čio. Išlaistyk balandžio mėnesį

(Nukelta į 6 psl.)

Nud sausio 1 dienos lyto Illi- 
Tois valstijoje įsigalioja labai 
griežtas įstatymas, neleidžiantis 
girtiems vairuoti automobilių. 
Jeigu kas išgėrė stikliuką • arba 
kelis, tai privalo neužmiršti, kad 
jam geriau automobilio, vairo 
neimti.

įstatymas toks griežiąs, kad 
1 teismas turi teisę tokį vairuoto
ją bausti kalėjimu. Jfeigu jįu 
anksčiau buvo nubaustas už gir-’, 
tą vairavimą, tai gali jam atimti 
teisę vairuoti. . ; •

Jeigu girtas pabėgs iš nusikal
timo vietos arba paliks sužeistą
jį,; tai bausmė bus žymiai di- singa socializmui, 
desnė. • Taigi, rajoninis partijos sek-

| retorius ir. visi jo padėjėjai ilgai 
svarstė, kaip pakelti ūkio na
šumą, nepažeidžiant socialisti
nių principų. Pagaliau nušvito 
sprendimas: pakelti našumą, pa- 

i naudojant daugiau trąšų.
Skubiai buvo sušauktas mi

rtingas-su orkestrais, kalbomis/ 
1 plakatais ir šūkiais. Po mitingo 
! tuoj buvo pradėtos lenktynės 
cheminiame susirinkimo punk
te sutelkti visus medžiagų .ir 

I energijos šaltinius trąšų gami- 
• nimuL

Visą žiemą virė darbas, ir pa
vasarį, Lenino gimimo dieną, 
darbininkai susirinko į chemi
niu medžiagų apdirbimo punk- 

j tą ir stojo į savanorišką darbą.
Per dieną jie prigamino keletą 
tūkstančių tonų skystų trąšų ir, 
pagal planą, nutarė šias trąšas

I nemokamai perleisti kolcho- ■ I S -'r ■’* ' ■ fe- --zams.
Sekantį rytą viso rajono kol 

chozų pirmininkai telefonu ga- — Vietnamas siunčia karo jė- 
vo pranešimą, esą trąšu priga- gas į Tailando pasienį.

Buvusiam laisvoje Lietuvoje Importo-Eksporto 
Akcinės Bendrovės pirmininkui

A.A. ANTANUI RASTENIUI 
Amerikoje mirus,

kaip buvęs tos bendrovės narys ir akcininkas, mirusiojo 
broliams — Juozui ir Vincui bei jo seserims reiškiu 
giliausią užuojautą.

STASYS PULKAUNINKAS

VASAITIS-BUTKUS

4348 So. California Avenue

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis

(312) 226-1344

1729 S. Halsted St.
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

EUDEIKI
GAIDAS - DAIM1D s

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 m SENUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street
1410 Š6. 50th Ave^ Cicero

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

1424 South 50th Avenue 
Cicero, HL 60650 

TeL: 652-5245
TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI

Patarėjai ii laidojimo direktoriai:

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai

2424 West 69th Street

11028 Southwest Hwy^ Palos Hills, Illinois 
TeL 9744410

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003



Midus - garsus senovės lietuvių gėrimas
Seniau Lietuvoje yra buvę "bravarninkai” 

daug tankių miškų, 
anot žmonių, visko galėjai už- vienos 
likti. Pradedant grybais ir Irai- imant, 
giant meškomis, girių turtai tei-l Vieną virdavo su visokiais pri j 
kė žmogui maistą, apsirėdymą. I dėčkais ir paskiau fermentuoda ‘ 
namams medžiagą ir prekes iš
vežimui į užsienį. Ne kur kitur, 
bst giriose reikia ieškoti ir pra
džios garsaus senovės lietuvių 
gėrimo midaus.

Midus buvo daromas iš me
daus, kurį sukraudavo bitės miš 
kuose. Vienas Vakarų Europos 
keliautojas, aplankęs Žemaitiją 
1.5 10 metais, parašė, jog čia esąs 
geriausias pasaulyje baltas me- 

. dus. T aigi medų suvartodavo ga-- 
minimai gėrimo, o vašką tūks
tančiais svarų siųsdavo j kitas

yra buvę “bravarninkai” buvo laikomi 
kuriuose, ’ pašėnavenūj ir jie keliaudavo iš 

vietos į kitą. Bendrai; 
midsus būta dvejopo, i

HUMORISTINIS SOVIETINIO
GYVENIMO VAIZDELIS

(Atkelta iš 5-to psl.)

paminint Lepino gimtaitienį, bet 
normaliai trąšos pilamo., tik bir- 
že’vjc Kur Likyt tiąšis iki 
birželio mėnesio?

— Nustok man sukęs galvą ir 
važiuok. Visi apylinkes kolcho- 

kojų. Kitą nndn. primaišius šiojzai turi tą pačią problemą. Gal 
bei to. palikdavo stovėti nevi--kas nors sugalvos ką nors gud- 

. Žiūrėk ką kiti daro. Tik 
j neatvažiuok neišpildęs kvotos! 

būdavo : • lAdu-au, paspiaudžiau del

vo. Iš jo pasidarydavo kaip ir 
konjakus, kuris “numuša” nuo. UAL ISTATI FOR SALI

2«m4 — Paidavlaatt! J 
RRAL 1JTATI SALI

rintą ir iš jo pasidarydavo vynas, į tau-, 
kuris “eidavo” į galvą. j

Mišiniais, paprastai,
įvairios šaknys ir vaisiai. Ypa-jni;s Per balas bei duobes savo 
tingai skanus buvo mėlynių ir | braškančiu sunkvežimiu pasilei- 
žemuogių midus. Paprastai į I <lau į miestą. Ten radau ilgiau- 
vieną kvortą medaus pildavo|*’3 *’;|ę sunkvežimių visokio dy- 
vieną, dvi ar tris kvo-rlas van 1 <^'O, spalvų ir formų. Bet eilė 
dens, priklausydavo, kokio kas »re:t judėjo.
nori stiprumo. Daugiau atskies 

šalis. ; tą midų galėdavo vartoti po ine-
Midų užtikdavo ir paprastoj tu laiko; kitus - po penkerių ar 

žemdirbio bakūžėj, ir kunigaikš- ne< po dešimties metų. S. L. 
cių pilyse. Gėrėtni gamintojai — ----- —

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINĄ* j 
EB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKUIMAIS. 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į;

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu

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

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ
IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

LlNKir VISIEMS SAVO DRAUGAMS
ii: pažįstamiems

Pastebėjau, kad 
sunkvežimiai, kurie ką tik buvo 
pripildyti, tuoj pat grįžta tuš- 

Į ti vėl i eilę. Visi iš jų turėjo va
žiuot daug kilometrų į savo kol
chozą, kad ištuštintų trąšų kro
vini. Kaipgi jie galėjo už ke
lių minučių stot i eilę vėl tušti?

Auėjo mano eilė. Mano tankas 
buvo greit pripildytas smirdan
čio skysčio, ir pareigūnas pažy
mėjo lenteleje, kad mūsų kol
chozas pasiėmė pirmąjį pustonį’ Jki vakaro me^ dalbą užbai- 
l’-ąšu. Aš išvažiavau pro punk- gėm. Visi paskutinį kiekį tra
lo vartus, sekdamas kitus sunk- gų parsivežėm į savo kolchozą, 
vežimius. Visi iš jų kaip vienas Maskva buvo paintformuota, kad 

krantu žemyn . planas puikiai pavyko ir šių me
tų derlius bus gausus.

: Vėlai naktį aš atvežiau savo

j pasuko stačiai
’ upės link. Virš lygaus Dniepro 
Į upės paviršiaus driekėsi milži

ALEKSANDRAS CHAPLIKAS
Susivienijimo Lietuvių Amerikoje vicepirmįninkas:

kita išeitis? Kam perleisti, kur 
laikvt iki pavasario tu^ didžiu
lius kiekius trąšų skysčio? Kol
chozai nei pervežimui nei laiky
mui priemonių neturėjo. Jei su- , 
stabdysi gamybą, vė] teks aiškiu į 
t is.

. vykdymo smulkmenas geriau uę 
, sigilint.

-- Kur išpili šias
j pakliūsiu.

— Pasilaikyk sau. 
čiau, galėčiau išgaut 

kp.iėl neįvykdytas planas,' derlių ir be trąšų, bet

BUTŲ NUOMAVIMAS
> MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

9 NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA
trąšas9 -u

Jei norė- 
rekordinį 
kas iš to? 

ir iš bėdų neišsipainiosi. Taigi Kokia nauda iš to bus mūsų kcl-

INCOME TAX SERVICE
B529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

buvo pasilikta pi ie geriausio 
sprendimo.

chozui?
As ir užpyliau trąšas ant sa

vo sklypelio. Trąšų buvo per
daug tokiam žemės pi otui. bet 
to, 
žės 
žai

KAM MOKĖTI NUOMĄ?

GERIAU SKOLĄ.

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

nelaiku jas supyliau. Gogu-Į Marquette Parko centre. Nebrangus.
mėnesį, kai kaimynų dar- 
žaliavo, manasis rudavo...

Vertė B. M.

• n iškas smirdančio skysčio pio- ,-pUs(onj trąšų Į mūsų kolchozą ir
i tas. Ištuštinęs savo tanką aš grį
žau atgal, ir kitas pustonis buvo 
Įrašytas kolchozo sąskaiton.

Ir taip toliau sunkvežimis po

_______
— Antradieni Pietų Afrikos 

kariai įsiveržė į Angolą ir gero-j

ILEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto

' sunkvežimio, kol buvo štuštinti Į,tikos /jnojO; katf 
tūkstančiai tenų trąšų. Niekad.^

' savo gyvenime nemačiau tiek nė.
j gyvų žuvų. Upė stačiai buvo už_ ? 
kimšta negyvom žuvim, bet sunk 
vežimiai vis vežė ir vežė... f

Pasaliau po pietų staiga pri- J 
si statė milicija Juodoje ‘‘Volgo-j;. 
je” atvažiavo ir partijos atsto- !• 
vas. Pasipiktinęs ir užsiėmęs^ 
nosį apžiūrėjo, bet po pokalbio ;

..painformavau pirmininką, kad
’■išpildžlau savo uždavinį sėk- 
.mingai. .
•detalių neklausinėjo. Iš prak-Į jusius iš Angolos įsiveržti į Na- 

tokių planų mibiją.

J'S man padėkojo, bet kai apdaužė maištininkus, nore-j 
, i — jv praję_ tusius ji- Angolos įsiveržti i Xa-I

darbas- j
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės J Uetuviu įstaigą: j

A morins n RnrpiU, i

Ilgametis patyrimas — sąžiningas

t American Travel Service
S- Western Avt., Chicago,

Telef. 312 238-5787
♦ NemotĮasis paumanmas užsakant lėktuvų, traukiniu, laivų kelki

_ * _ L - - A h l'arauua
L ce £eliomųZ,<lrauaimiJ; Organizuojame keliones | Lietuvą ir kitus K.-aštu> 

■ fodyrorne iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame iufe* 
į nacijpb visai3 Genomų reikalai!

• Taupykle sknsctanu Unariered lėktuvai^ tik .elxia resemioa netx 
I anksto —. pnei - 60 dienų.

■ h - • - . . ■

Bureau 
m. 60643

mu tračn Trinkto vpdėiu ir keliais «Alą (cnilaei), vienbučių ir automooiuų nuomavimo reaerv&coas su trasų punkto v ea j . s i M himnui nranaitEus: Otiranizuoiame keliones 1 uetuvs ir ki 
šoferiais sėdo į “Volgą” ir įsvą^ , 
žiavo: Po jo pranyko ir mili- į. 
cija. Mums buvo Įsakyta darbai

Aleksas Ambrose,

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią 

Chicagos lietuvių istoriją 
(1869 — 1959 metai).

664 psl.$ vardynas.
Minkšti viršeliai. Kaina $15.

Persiuntimas — SI.
1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKšOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

su situacija, pareigūnas nuspren
dė, ;,kad kitos išeities nėra.

Ir kokia iš tikrųjų galėjo būt

pažįstamiemsA. G. AUTO REBU1LDERS
LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ
linki savo klientams, draugams ir

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

Chicago, III. 60629
ANICETAS GARBAČIAUSKAS, sav.

KOVOS DĖL LIETUVOS
DR. ANTANO J. GUSEN0 RAŠTAI

N*aji«ow galima gauti nepaprastai {domius gydy
tojo, TiiuonjYnėp veikėjo ir rašytojo ataiminimuv

Dr. A. GuMea — MINTYS IR DARBAI, 259 pal^ liečia 1905 
metų JvykiuA, Jablonskio ir Totoraičio jaunas diena* k 
iu*lrūptoimą   18.00

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

Dr. A. J. Guwen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata Ir 
grožis. Kietais viršeliais \________________

Minkštais vtršeliaie, tik 

Dr< A. J. Guaseo — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik

Gailina taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 
money orderi, prie nurodytos kainos pri- 

fedaat JI peraiuntimo Klaidoms.

43.00

KAINA — $17. (Persiuntimui pridėti $1) 
Siųsti čekj:

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

82.08

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.) ir 
Washtenaw.

ŠIMAITIS REALTY
INSURANCE — INCOME TAX 

2951 W. 63rd Št 
Tel: 436-7878

MISCELLANEOUS.
Įvairūs Palvkel

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

By private breeders.
Taking Christmas orders now.

395-8967

PARDUODU GINTARUS, 35' 
gramu ir 12 onzu. Visi Ginta 
rai, atsiųsti iš Lietuvos 72-rai 
metais: Dvi Brošės — Dveji Ga 
lionikai — Viena Apirankė - 
Trieiliai Karoliai.

S Rašyti: A.G.
K 
<■> 
£

SS

4368 Rock Glen Rd. 
Silver Springs, NY

REPAIRS — IN GENERAL 
Įvairūs Taisymai

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
Herman Dečkys 

Tel. 585-6624

Miko šileikio apsakymų knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

“ L I U C U A”
Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

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

Ave., Chicago, IL 60629.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

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

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje.

3* r tn tvot ai ir sąžizdngaL
KLAUDIJUS PUMPUTI!

4514 $. Talman Ava.
Tel. 927-3559

DĖMESIO i
62-80 METŲ AMž. VAIRUOTOJAI ] 
Tiktai $126 pusmečiui automobili© 
liability draudimas pensininkams. 

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

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

"" . I L?

Dengiame ir taisome visu 
šių stogus. Už darbą garan* 
tuo jame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-17V

Pirdivimag ir Taisymas
West ftth 

TeL IIpuWlc 7-1941

Siuntimai f Lietuvį j 

ir kitus kraštui 
A P. NtDAS, 4059. Archer Ayenuį 

Chicago, 111. 40632. Tel. YA 749IŠ

Notary Public T .J- 

INCOME TAX SERVICI 

4239 S. Maplnrood, Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminią 
iškvietimai, pildomi pilietybės prv 

žymai ir kitokie blankai.

Homeowners insurance 
Good service/Good price 

F- Zapolis, Agent 
320SI4 W. 95th St

Everg. Park, 111. G377 
60642 - 424-8654 e

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

Seštadj nuo 9 vai. r. iki 12 yal d. 
Ii pagal susitarimu.

TeL 776-5162 
M49 Wot 63rd Street 

Chicago, DL 60629

advokato draugija 
V. BYLAITIS 

ir V. BRIZGYS 
Darbo ralandoa:

Nuo 9 ryto iki S vai popiet 
šeštadieniais pagal susitarimą. 

4606 S. K»dxi« Ava.
Chicago, IM. 60629 

TeL: 778-8000

PIRKIT! JAV TAUPYMO ROMUS

6 — Naujienos, Chicago, 8, Hl.Wednesday, December 28, 198^


