
(ONGRESO ATSTOVAI SUSIRUPINE
Prezidentas ir Valst. sekretorius sveikino 

Lietuvos pasiuntinybę Washingtone
Ka-lėdų švenčių ir 'Naująjį! 

1984 Metų proga, prezidentas ir 
ponia Reagan, viceprezidentas 
ir ponią. Bush. Valstybės sekre
torius ir ponia Shultz, JAV pro
tokolo Šefė ir ponas Roosevelt, 
apaštališkasis delegatas JAV-sė, 
Washingtono arkivyskupas, Wa
shington© majoras ir ponia Bar
ry, Baltimorės majoras atsiun
tė sveikinimus ir linkėjimus 
Lietuvos atstovui ir poniai Bač- 
kienei, kurie irgi pasiuntė svei
kinimus bei linkėjimus ankštie-; 
siemj sveikintojams. ‘

Švenčių proga O ir S. Bačkiai 
taip - pat pasikeitė sveikinimais! 
su daugelio kraštų ambasadų-: 
riais bei atstovais.

- Bet Wlick pastebėjo, kad jis 
įpareigotas patirti, ką kiti pla
nuoja daryti. Jam kito kelio ne
lieka, kaip pasiklausyti telefonų 
pokalbių.

Wlick prisipažino, kad 
nėra kasdieninis įvykis, o lik 
liekamas karts nuo karto.

tai 
at-

UŽDRAUDĖ DVIEJUS 
VAISTUS NUO ARTRITO

WASHINGTON, D.C.- Svei-' 
( katos departamentas vakar už
draudė artritu sergantiems žmo- 

. nėms vartoti dviejus vaistus —
Butazolidin ir Tandearil. Atro-‘ 
dę,. kad jie sumažindavo artrito- 
skausmus, bet tiksliai nustatyta,- 
kad nuo šių vaistų pasaulyje mi- j 
rė daugiau negu 10,000 žmonių. ; 
Apie 7,000 žmonių mirė užsie-' 

, nyje, o Amerikoje dėl šių vaisto 
gyvybės neteko 3,000 žmonių, j 

/' Sveikatos departamentas įsakė!
jų nevartoti, o tas įsakymas tuo-r 
jau buvo išsiuntinėtas vaisti
nėms, kad jų nepardavinėtų.

Šiuos vaistus Šveicarijoje ga--
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KARTAIS PATIKRINĄ
TELEFONŲ POKALBIUS

WASHINGTON, D.C— Charles'
Wlick? informacijos agentūros 
direktorius, kartas nuo karto įsi-į 
jungia savo telefonus, kad galė
tų pasiklausyti ką žmonės 
kalba. ' . .

Jis buvo paklaustas, kada jis
'• 'nustojo klausęs.' Jis pareiškė^ -žninb Ciba-Geigjrrt^ndrayė, Jai mokratų partijos kandid&tas-pre-.

Kongreso atstovai tariasi, kokiu būdu apsaugoti rūmus, atstovus 
ir svečius nuo teroristu. 1

PREZ. REAGANAS NELEIDŽIA JESSE,
JACKSONUI VAŽIUOTI I SIRIJA

NELEIDŽIA BEIRUTO
AERODROMUI VEIKTI

KAD TERORISTAI NEBAN-BIJO,
DYTU IŠSPROGDINTI RŪMUS

kad nutraukė klausyti kitų žmo- 
; nių. . pokalbius, kai jo Įstaigos 

tarnautojai ząteisakę -klausyti. 
Jie; jam/tvirtinę; kajj. Kongresas 
dratidzia' klausyti ‘poT^lbių be 
teisjųąŲiėidimo. 'Jie zinpjo7>kad; 
gali, būti nubausti už; klausymų 
be lęidimb,.lai reikalas ir pasi-

APTVERS KONGRESO RŪMUS, KAD NEĮKlšTŲ 
SPROGSTAMOS MEDŽIAGOS į VIDŲ

WASHINGTON, D.C. Kon
greso atstovai labai susirūpinę 
Kongreso rūmais, kad terorKt i 
neįeitų į vidų ir neišsprogdini i 
posėdžiaujančių Kongreso atsto
vų. Tuo reikalu Atstovų Rūmų 
pirmininkas Thomas O’Neill, vi
ceprezidentas George Bush ir 
senatorius Edward Kennedy iš
dėstė savo nuomone.

Atrodo, kad visa eilė Kongre
so atstovų ir senatorių nori iš
vengti teroristų įsiveržimo į rū
mus. Kongreso atstovai planuo
ja įstaigas aptverti stipria mūro 
ir plieno tvora, kad joks auto
mobilis negalėtų prasiveriii 
Planuojamoje tvoroje bus palik
ti keli vartai, pro kuriuos niekas 
negalės praeiti, nes prie jų b::s 
sustiprinta policijos sargyba.

Dabar aiškėja, kad visa ta ap
sauga kainuos stambią sumą pi
nigų. Kongreso atstovai ne
kreips ypatingo dėmesio į pini
gus. Svarbu, kad būtų tinkamai 
apsaugoti Kongreso rūmai ir 
jų apyUnkčs.-^^., _ _N

Dabartiniu metu į Kongresą 
'kiekvieną^i$^&v|žįuoja įvai
rios orgą^įai^Oą ir mokyklų-. 
Jaunimas Užęiija j Kongresą, už
lipa į viršų-neseka Kongreso •at
stovų bebalsį Jie pasiklatu ) 
kalbų, užsir^p pastabas." o vė
liau mokpkloSįF.aiškina kaip pri
imami įstatymai, kaip Kongiti. i 
atstovų įstaiga sutinka atvyku
sius svečius ir jaunimą.

Visi įžengiantieji ą Kongrės) 
rūmus turės parodyti,,a r kartais 
jų ryšulėliuese nėra sprogstu- 
ulos medžiagos. Nori paruošti 

Jokias taisykles, kasi kiekviena/, 
kuris nori Kongresą p-malyri, 
turčių progos lai padaryti. Kon
greso atstovai nenori, kad jų rū
mai būtų atskirti nuo žmonių. 
Jie nori, kad kiekvienas gulėt-j 
laisvai įžengti i Kongreso rūmus 
be baimės. Demokratija 
laisve pagrįsta sistema. J 
kiekviename žingsnyje bus 
eilė suvaržymų, tai nebus 
demokratija. Bet atstovai 
pat supranta, kad teroristai 
viausiai gali prieiti pr:e [ 
svarbiausių centrų ir d 
mentų.

MASKVA IŠLEIDŽIA 
MAŽIAU ŽYDŲ

MASKVA, Rusija.— šiais me
lais Sovietų valdžia išleido 
1.322 žydus. Ateinančiais me
tais Sovietų valdžia rengiasi iš
leisti 1,307 žydus. Ne tik Rusi-] 
jos, bet ir kitų kraštų žydai pro
testuoja, kad išvažiuoja ir ne
žydai ir valdžia juos įtraukia į 
nustatytą išvažiuoti žydų skai-1 
čių.

Yra ir kelios lietuvaitės, ku
rios išvažiavo iš sovietinės Lie
tuvos žydžių sąskaiton. Lietu
vaitės, norėdamos ištrūkti iš So
vietų Sąjungos, išteka už žino
mesni© Lietuvos žydo ir kartu 
su juo išvažiuoja į Austriją. 
Austriją pasiekusios lietuvaitis 
,sū savo sankeleiviu išsiskiria. 
Reikalai truputį komplikuojasi, 
jeigu lietuvaitės tampa nėščios.

1979 metais rusai išleido 
1,384 žydus. Kada žydas pądųp- 

’da pareiškimą iščažhibtf į užsie
nį, tai jis atleidžiamas iš darbo.

praleidžia mažiausiai pu^ę 
įnetų be darbo, o vėliau išyą-

Visa eilė žydų,.neteįtę 
$$Bbo, heišvažiuoja. Vėliau jiejn 

i ; gauti darbo. Tųjri 
padatyti pareiškimą, kad nenori 
išvažiuoti. Ų ”

BEIRUTAS, Libanas. — Ant
radienio vakare Beiruto aero
dromą apšaudė priešo artileri- 

j ja. Keli artilerijos 'šoviniai/^ 
~ krito visai netoli JAV marinų 

PREZIDENTAS REAGANAS į apkasų '
šoviniai iškrito visai netoli 

nusileidimo-takų, šoviniai spro-. 
trečiadienį • ginėjo keliom minutėm prieš ątg 

skridimą Anglijos- ; transportą, 
-vro jėgų viršininkas, ima visą ąt- Llėktuvo. Laimė, ' ka^- lėktuvas ___

ž įvvkius Beiruto .pasiekė taką? 'kai -šoviniai, SUnku

JAV VEDA PASITARIMUS SU SIRIJOS VYRIAUSYBE; 
NENOLįl, KAD JACKSONAS GADINTŲ'REIKALĄ

WASHINGTON, D.C. — De-

IMA ATSAKOMYBĘ

WASHINGTON, D.C. — Pre 
zidenlasi Reaganas
paskelbė, kad jis, kaip JAV ka

uždrausta juos pardavinėti ne ridento pareigoms nori išva- 
jtik Ame^koje, bet ir visame pa- žiuoti j Damaską ir tartis su Si

rijos pr^&tehtu, bet prezidentą^ 
Reaganas patarė jam neskristi. 
UŠirijbš. priešlėktuvinės patran-' 

• kos numušė vieną- Amerikos' 
j žvalgybini lėktuvą. Vieną lakū- 
‘ na užmušė, o kitam sužeidė ko
ją. žuvusiojo palaikai buvo ati- 
duoti JAV ambasadai Damaske, 
o antrasis, Itn. Goodman, dar iki 

į šios dienos laikomas Sirijos nė- . 
ylaisvėje. Sirijos gynybos minis- 
l’teris pareiškė, kad jis bus pa
keistas, kai amerikiečiai išva
žiuos iš Beiruto. Bet JAV amba
sadorius tariasi su Sirijos vy
riausybe. kad anksčiau išleistų 
lakūną Goodman.

Demokratų kandidatas prezi- * 
dėto pareigoms, norį išvažiuoti 
į Siriją 
Jackson. Jam buvo leista važi
nėti po amerikiečių kareivines 
V. Vokietijoje, kur kareiviai jį 
šiltai priėmė, šiuo atveju Jack- 
son nieko negali padaryti, bet 
tokios intervencijos jam labai 
naudingos politinei propagan I 
dai. Jis nori, kad demokratai pa
rinktų jį bent demokratų parti
jos kandidatu į viceprezidentus.

uždraųsta juos pardavinėti ne

tas priipj 
:jant įvairius; vaS 
atsargiems.

ien-
Ujo

į'-'-'-r-z Ketvirtadienį aukso uncija 
I kainavo$381.
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KALENDOReLIS

Aplin-
Dabar kaima*

Gruodžio 30: Dovydas. Euge
nijus, Audrilė, Ermė, Girdis, 
Krioklis.

Užliaučių kaimas jau išgriaut 
tebestovi. Kryžius buvo pastatytas kaimo vidi 
kui buvo pastatyti suolai ir prisodinta gėl 
jau išgriautas, žmonės išvežioti ir išmirę, bet kryžius, kai 

miečių statytas 1875 mėtais, dar tebestovi.

......

sakomybę už 
aerodromo srityje. Jis pastebėjo, buvo išsproginėję. Lėktuve bu- 
kad nebus baudžiamas nė vienas VV keleiviai buvo susirūpinę, 
JAV kariuomenės vadas.

Kiek prisimename, Kongreso sproginėti.
komitetas, apklausinėjęs atsa- 'pyQ pačiu metu turėjo pakilti 
kingus liudininkus, priėjo išva- kitas lėktuvas, skrendąs į Pietų 
dą, kad kalti du marinų vadai, Afriką,. Laimė 
apgyvendinę marinus Beiruto 
aerodromo srityje ir nepasirūpi
nę tinkamu jų saugumu.

Prezidentas Reaganas. kaip 
vyriausias kariuomenės vadas, 
taip pat kaltas, nes jis neįsakė 

~ I marinams pasirūpinti saugumu.] 
} Kariuomenės vadai žinojo, kad ,

, yra juodaodis Jesse jjems ,.cikia pasirūpinti saugu. 
mu, nors jiems niekas ir neisakė. I

keleiviai buvo susirūpinę, 
kad nauji šrapneliai nepradinių

Prez. Gemajelis švencarijoj 
tarėsi su visomis Libano vyriau
sybę sudarančiomis grupėmis. 
Jis buvo prižadėjęs, kad drūzai 
dalyvaus sekančiame saukiama
me pasitarime, bet vakar iš Da
masko pranešta, kad susitarimas 
negalioja.

,u;tt

Saulė teka 7:17, leidžiasi 1:28. 
Oras ne toks šaltas.

Amerikos marinai dabar jau 
sutvarkė savo žvalgybą. Jie 
ėmėsi priemonių apsaugoti aero
dromo pozicijas nuo drūzų, šiji- 
tų ir sirijieėių.

kad Anglijos 
lėktuvas .mažai tepavė-Įavo. Jei
gu jis būtų daugiau pavėlavęs, 
tai pakilti turįs lėktuvas būtų 
susidūręs su nusileidžiančiu lėk
tuvu.

šoviniai iškrito visai netoli 
aerodromo kontrolės centro. 
Mažai reikėjo, kad centras būtų 
iškeltas j padanges.

Amerikos kariuomenės vado
vybė bando tiksliai nustatyti, 
kas antradienio vakare tuos pa
vojingus šovinius paleido į Bei
ruto aerodromą.

Jumhlat paskelbė, kad Li
bano vyriausybė nesilaikė susi-

| tarimo. Ji puolė drūzų pozicijas
! šuf kalnu srityje b puolė šiji- 

Tiktai ] - Ilūs Bekos slėnyje.

PENKI MINISTERIAI 
APLANKĖ ANDROPOVĄ

MASKVA, Rusija. - 
šiandien paaiškėjo, kad į ligoni Į
nę buvo nuėjęs ne vienas prem
jeras Tichonovas. Jis, kaip žino
ma, pranešė Kremliui suvažia
vusiems komunistų partijos Cen
tro komiteto nariams, kad And ' 
ropovo liga yva valst 
slaptis.

Be premjero Ticronovo, Ilgo- i 
ninėn buvo nuvykęs Konstanti
nas Černenka, vyriausias politi
nio biuro narys, užsienio reikalų! 
ministeris Andrei Gromyka. ix< 
maršalas Dimitrijus Ustinovas? 
krašto apsaugos ministeris. Jie 
paliudijo Tichonovo tvirtinimą,! 
kad Andropovas seka valstybės 
reikalus krašto viduje bei užsie
nyje ,ir kad gydytojai jam už
draudė ne laiku išeiti Lš ligoni
nės. Tačiau nei Tichonovas, nei 
vienas kitas ministeris nieko

— Sovietų slavo viršininkas 
marš. Ogarkov sėdėjo partijos 
posėdyje, bet žodžio netarė.

tybinė pa j neprasitarė apie Andropovo li
gą. Jie patikėjo Tichonovo tvir
tinimu ir daugiau nepaaiškino. [ teisinau.

PREZ. ALFONSIN PANAIKI
NO BIGNONE AMNESTIJĄ* 
BUENOS' AIRES, Argentinian 

— Prezidentas Raul Alfonsm 
trečadienj pasirašė įstatymu 
kuris panaikino buv. prezidetl|o' 
Bignone pasirašytą amnestijos] 
įstatymą.

Devyni Argentinos generolai 
tikėjosi, kad jie nebus traukiami 
atsakomybėn už nusikaltimus, 
padarytus kada jie valdė kraš
tą. Prezidentas Bignone pasiFa- 
šė amnestijos įstatymą, atlei
džiantį nuo bausmės karių erun- 
tos narius. Jie buvo tikri, kad 
nauja vyriausybė generolų ne
baus. Dabar prezidentas Alfon- 
sin legaliai tą amnestiją panai
kino. Generolai mano, kad šitą 
klausimą dar turės spręsti Ar
gentinos aukščiausias teismas.

Prezidentas Alfonsin atleido 
nuo bausmės generolą Bignone, 
jeigu jis būtų kuo nors nusikal 
tęs kai ėjo laikinai prezidento 
pareigas iki buvo pravesti rin
kimus ir perduota vyriausybė 
išrinktam prezidentui. Alfonsin 
pranešė, kad Bignonės vadovai! 
jaina chunta nebus traukiahna

1

ja.i 
laij

u

— Libano prezidentas Gema- 
jel pranešė JAV kariuomenės 
vadovybei apel Jumblato nuta
rimą nesitartiisu kitomis Libano 

sūdai ančicinis gru-vyriausybę 
pėinis.

tądien.; buvo su^irė* 
drūzų ir Libano ka

riu Beiruto kalnų pašlaitėse.
ritimai tarp

LINKSMŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ 
LINKIME VISIEMS NAUJIENŲ 
PRENUMERATORIAMS, SKAITYTOJAMS, 
BENDRADARBIAMS IR VISIEMS GEROS
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o nepažįstu.
— Pažinsi ji greitai, nes jis 

su skrybėle, o kiaulė be skry
bėlės. - . i

wiyav yvvuuz.iv, x ai uu cui uuujaūj tai u tJixrvxq

vo paprastas pasilinksminimas,' ginimą išpranašaudavo visokių 
veik kaip ir šiandien. Jaunimas būtų ir nebūtų dalykų.

testo šio skyriai

puriniai apie
Svarbesnėse senovės lietuvių 

Šventovėse žyniai ;r krivaičiui 
naujų metų išvakaiė?e dėdavo 
aukas dievams ir paskiau žiūrė- 
cpvo j žvaigždes, bandydami at
spėti ar laimingi bus ateinanti 
Kretai. Jei lietuviai kariavo su 
kitais, tai pagal dangaus kūnus 
spėliodavo kaip jiems sekasi To
kiu būdu, žvaigždės yra seniaU- 
tras žmonių laikraštis.

Paprastose sodybose, pilyse ar 
miestuose Naujų Metų švehtė 
turėjo kitokio pobūdžio. Tai bu-

auji metai
>iirastlavo sudžiūvusį medį, vilk- 
davo jį į namus, o paskiau de
gino. Tarpę Įvairių dainų, už
siliko iki mūsų laikų sekami;

Tabaiąi, tabalai,
Judink seni kaulus,
Up, up, up!
Sudaužyk rankų delnus...
Deginimas medžio, reiškė

sikratytną senų metų. Jaunieji 
spėliadavo apie meilės dalykus, 
ypatingai merginos. Visokie 
burtininkai už tam tfkkrą atly-

GALĖJO BOTI IR TAIP

Vyriškio, kaltinamas apleidi
me savo žmonos, atMdtire teis- 
tne. Jį gynė jaunus, bet gabus 

. advokatas. Pasodinęs į liūdini n. 
kų fruolą, jis liepė vyrui atrišti 
akt kuri buvo pajuodavusi. 
Kreipdamasis Į teisėją, jis išta
rė:

“PaČveJkitę, jiwų malonybė, 
šis žmogus nėra dezertyras, bet 
paprastas pabėgėlis nuo dikta
toriško režimo”-

SUDARĖM ŽARGONĄ
Žargonu vadiname tą kalbą, 

kuri pilna visokių svetimų žo-I 
džių. Tokia kalba dabar yra I 
Amerikos lietuvių, nes joj kas1 
trečias žodis, tai angliškas.

Mūsų laikraščiai dar išlaiko 
kalbos grynumą ir vien, dėl to 
jie jau verti šiokios tokios pagar-

NAUJI METAI
Nauji Metai vėl atbėga, 
keičia seną jau sermėgą. 
Guls j duobę seneliukas, 
Gims jo vietoj jaunučiukas.

Daug privargo seni metai, 
Kol apsuko lanko ratas.
Jam visokių kliūčių buvo, 
Jo laikuose taiką siuvo.

Rūpesčių daug pergyveno, 
Jau pražilo ir suseno. 
Išsijuosę šulai veikia, 
Vis dar nėra taip, kaip reikia.

Sau kiekvienas kruta, virba, 
Nevieningai visi dirba; 
Aras kyla, Liūtas miega, 
Meška tempia visa jėga.

KITAIP SUPRATO
Teisėjas: — Kodėl tu pavogei] 

iš kaimyno kiaulę?
Kaltinamas: — Mano šeimą! 

vos, nemirė iš bddb.
. 'Teis.: — Bėt tnah pranešė, kad | 

riatnųose jūs užlaikote tris šunis. 1 
•"» Kaltin.:- — Šventa tiesa,-'.bet • 
jūk sūnų niėkas heyalgo.

< Jonukas ateiną j- mokyklą I 
be knygtį. Mokytoja jo klausia.

-* Kur padėjai'/įrtvo knygas? ' 
PaHkat/ narrife.

- SaPmatykiS: Kuom pavadin 
tų kareivį, kuris eitų Į mūšį bė 

■’šautuvo? . »
— Gęrieiolu: ' - -

KAUNO KAVINĖJE

i

ŠVENTOJO KALTĖ
. Kunigas atvyksta yiėho sa- 

Vo parapijiečio ndimlrt it j| sutin- 
ką mųžaš bfethiukašL -r -• 
.• t- Ar yrk namid papk?,. • - į

— Nė,- hltwta! ‘peąlrčdo 
nuo kalėdų, kai iūMa fidgivte 
Sarita Unites bęsiifeMhibjAnt 
mergina.■ ' * 7 .•< ■■■ V

\ JEI NE. TA,., TAI KITKĄ ; 

’■■Misionierius aiškino. apie vi
sokius blogus -ir gerus nuoty

. kilis. Tuo tirpu du janm vyru 
Tąai', garsiai kalbėj o tarpusavy-j 
<je ir trukdė kitiems klausytis. 
Pagaliau pamokslininkas susto
jo- ir paklausė jų ko jie čia at- 
ėjo‘. ,

Misicnierius nulipo mių plat
formos ir.vieną po kito išmėtė 
ląug. Nustebintiems klausyto
jams - j i s į >.au išk i no: 

. -/’Aš čia stebuklų nerodau 
iivėju Ųauk piktas dvasias’’.

’ J*

r’ PATAISĖ

bet

Darbininkai lovoj miega, 
Streikai plečias visa jėga. 
Už mėnulio prekės skraido, 
Aukštos kainos žmones baido.

• _Dtv', bičiuliai sėdi'kavinėj jlr1' ' 
širHinįiaūsial kalbasi. ' Staiga 
vienas, pastebi, kad ahtr:isis 
nuleisdamas akių, žiūri j. :

— Ką tu tokio įddrbaus-tėn 
natąi? — klausia pirmasis:

— Daboju, kad kas mano‘pal
to nepavogtų. Tavojo jau seniai 
nebėra.

...J?
— Ar

šisnt'4' dolerių- yiėn^ t

paskolIr.ti viPhą 'dęiėrį šimtui 
dienu. .- į 4*. ’ .

1

TRŪKSTA- SC^NARIW yi
■ ■- - t ■ ’-vV >• ; f' — Girdėjau, jog, ši ...vilta turjj 

grąžtaurias sėenarijasč Bet aš ne
matau jokitp . '. T
- i- O man-'tas kaip tik- ir- pa- 

tifi ką. y pa-? kuorriet^merginos ap
sidengia mažutėm sceriariiom.

Dramblys galvą kilsterėjo, 
Merdėt Asilas pradėjo. ■

• Žydai siekia Palestiną, 
Britai krauna discipliną.

r— .Svpiklnu, Tėvej su Naujais 
getais, nes Kalėdos jau praėjo.

—’šios švdntės labai artilnps, 
.Ui galima, sveikinti kartu. <

-r-. Prieš Kalėdas sveikinam 
kaftu; bėt kai Kalėdos praeina, 
fai tada lieka tiktai Nauji Metai. 
A Aš suprantu, bet žmonės, 
paprastai šių dalykų neskiria, 
mutrik fėikia su tuo skaitytis. 
Kalba yra labai sudėtingas rei- 
ksiaš. Reikia hfe tik aiškiai pa
sakyti, bet reikia, Lad klalisyto- 
jas suprastų ką tu sakai. Du 
žmonės gali išklausyti tą., patį 
sakinį, beL vienas gali suprasti 
vienaip,, o antras —i antraip.

.— Geriausia •—pakartoti. Kai 
vienas ką nors pasako, tai ant
ras, pasiklausęs, vėliau tą patį 
dalyką pakartoja.

-- Tėve; kada kartoja tą patį, 
tai būtinai padaro klaidą.

— Nebūtinai. Gali padaryti ir 
hepadaiyti. Jeigu žmogus aiš- 
dai suprato, tai gali be proble
mų pakartoti. Bet jeigu tiksliai 
nesuprato, tada pakartojant pa
sitaiko ii' klaidu.

— Aš matau, kad mes jau ne-
susikalbam. J

— Na, gerai, kaip tu supi-įiiti-
VLLKo ir Besdruonieriės atsto
vų pasitarimą? Ar jie susitarė,; 
ar nesusitarė? - l

— Aš manau, kad susitarė.
— Jeigu susitarė, tai kuriami 

galui jie nutarė dar kartą tartis?

-— Nutarė patikrinti, Ką jie 
susitarė. Man atrodo, kad pa
grindiniais klausimais jie susi
tarė, o dabar nori.tiktai patik-! 
ririti, ką susitarė.

— Jeigu jie tarėsi 10 valandų, 
tai labai ilgai tarėsi.

— Ką susitarė, tai paskelbė, o 
kuriuo reikalu nesusitarė, tai 
susitars kitą kartą.

— Bet kuriam galui jie atidė
jo visą reikalą iki kovo mė-į 
nėšio?

I

.— Atidėjo todėl, kad Bend-*
ruonienė privalo susirinkti. ir • NUOSPRENDIS 
aptarti klausinius, kurie dar ne-J ' ,
įjd (,ti ..... . — Aš negaliu būti jury. Sy-

’ ki pažiūrėjau i aną teisiamą ir
—Man atrodo, kad galėjo tuo-, man atrodo, kad jis kaltas.

jau aptarti nebaigtas problemas i — Nekalbėk taip garsiai!-Tam
il- eiti prie kitų. 0 kai tas pa- 1 sta atrodai į valstijos prokurorą... 
?aigs, tai tada galės dirbti. i *

— Tėve, man aiškus vienas1 
dalykas: turi iš karto susitarti, 
tai tada nereikės tiek daug laiko 
veltui leisti.

— Lik svikas. Maiki.

Seni metai vis tai matė, 
Kaip. Rosėj a besarmatė ? <
-- MU.J -IV y

Pakol grobio prisikrovė.

Daug trūkumų jie turėjo, 
Neįvyko, kaip norėją 5 ^4,/ -* 
Naujiems Metams jie paliko'" 
Pažaboti bolševiką.

'4

Mūs Lietuva Jaisyės^idžra, 
Jos gyvybe gobšiai žaidžia. 
Nauji Metai, neškit laimę, 
Netikrumą vykit, baimę.

Perkūnas

BILE TIK GERAM TIKSLUI'

- KARIŠKAI KALBANT 1.

- —« Koks skirtumas tarp forto
Ir triftovės? ’'

— pirmiausia, fortas yra vy- 
ri.kos gimties. o tvirtovė — mo- 
teriško&

—Krivis iš jų pavojingesnis?
—- Aišku, kad moteriška tvir-

r.

i PERDIDELIS REIKALAVIMAS 
i ,

Vincas Palieps nueina pas gy
dytoją. Gydytojas jam pataria:

— Nebegerk daugiau. Vietoj 
čerkūtės degtinės suvalgyk obuo

Duokite dešimtuką" here? , . . , • • .' tovep hbs ją sunkiau, nutildytkiui;. būkite mielaširdingi 
r‘ — Bet juk tu matai viena 
akim.

-- Well, tai duokite nors pen
ketuką.

* *

, FARMOJE .

' Atvykęs iš miesto klausia fnr- 
mtx da.bininko:

* — Pasakyk man. kur galėčiau 
raiši šeimininką.

— O, jis ten yra tarp kiau
lių. netoli tvarto.

*— Nuvesk mano pa?

; .PAAIŠKINA . T 
****** ' '

—, Kuom,et aš. užgimiau, tai
.bhvdu labai gražus kūdikis. Jei 
netikė tai paklausk mano moti
nos.

— O .dėl ko dabar taip prastai 
atrodai?

— Matai, gimdymų ligonini^ 
slaugė lur būt sumaišė malte su 
kitu '

— Ar manai turėti šia žie-

-okiu

HVBII
mltUb; 1

S

p 3 j! .'luti

•f'R

. kite, tik saugokitės, kad jis -jus 
Į nepasigautų; šaRj jums gaudyti 
| nereikia, nes jis gaudo jus. Už

sikamšykite plyšius, pasikurki
te pečių, ir tūnokite šilumoj.

:J[kad šaltis jus nepasiektų...

Kas tai paA.-kumiė .vyskupo 
tasūnėj, jog lietuviškų parapi
jų pramogose pardavinėjamą: 

j degtinė. Vyskupas tuojau išlel-; 
t dc patvaikymą, jog alų pardavL; 
Į nėt valia, bvt šnakso. tni ne...

Klebonų delegacija nuvyksta 
Į vyskupo raštinę ir- ima aiškūi- 
ii, Ą‘og degtinė pardavinėjamą 
gcraid tikslui. Pagaliau, primfe- 
ik... jog airių parapijų parengi- 
mdose laisvai paiduodami stip
resni gėlimai. Tai kc-dėl lie-, 
tuviai negali nkudo.is tomis pat- 
privdegijbmis? ‘ ’ ji

Vyskupas pagalvojęs at.^akė:, 
—- Taip, oiri?? piudaviheja Jr 

degtinę, bet niekas iš jų neatel-i 
na su skVndais... . . -j

rui įaugo

O kurie norėtute būti sveikais, 
t-li ne tik atsigėrę vandens mie
gokite prie atdaro lango, bet ir 
i “strytą" eidami apsisiauskite 
skylėtais čeverykais, nusiauki
te pančiakas ir kelnes, nedėvė
kite kepurės nė škrybdės. ant 
kaklo nesidėkite šaliko, nederė
kite pirštinių, vilkėkite marški
nukus bė rankovių, atsisekite 

ip'kaklę ir. eidami nuduokite, 
’tad. jums labai šilta. Tik niekam 
nesakykite, kad jus taip moki
na' “gydytojas*'...

• Tūli narsūs vyrai šaukia, 
jog mūsų srovės ir laikraščiai 
ardo Amerikos lietuvių vienin
gumą. šventa tiesa. Neturėsim 
brganiacijų ir laikraščių, tuomet' 
risi būsim vieningai nusistatę... 
tinginiauti.

. • Dauguma mųsų .pripažįsta 
žodžio laiąvę tikėtuose klau- 
/imOošc,' kurie mūsų neprtliečia.

• Daug lengviau yra kritikuo 
ti kitus, negu būti pačiam tfeisin-!

.-i .m? gtrli daug v- ndeas <‘1» 
va’KŠčidti' bęt kaip dabąr atsirė-i 
Jo nBEH^kaltciiios deugybės*vi-

“af mobilių", ir pąty? rlrfk-’ 
jais sdžinėjo, tai apie “pa-. 
ščiojijiius" jie lyg. sii^itarię 
, liepi? t k šertik vundehį 

tr’mieg.Mi prie atdaro lango. Alfe,
> galirtia

• šią žiema man tekc būti 
vieno parko čiuožykloje. Terpe 
daugelio kitų slidinėjo* ir stora 
mbteriškė. tur ttūj norėdama 
“ndsirednrinti”. Kokiu tai bu 
du ji parkrito ir atsisėdo ant le- 
.do, negalėdama pati atsikelti. 
Pribėgo keletas- vyriškių ir ją 
vėl pastatė ant koją. *. ‘

■' — Tarrtsta, tut būt pirmą syk

NEPATINKA

PLAUKŲ KIRPYKLOJE

- Atrodo, jog aš esu tamstą 
pirmiau skutęs.

— Tur būt ne. Tie ruožai vei
de yra nuo pirmojo pasaulinio 
karo.

— Bet, ponas daktare, aš gi 
negalėsiu suvalgyti j dieną po 
-5 obuolius.

— Mano kambarys yra 
Irėgnas, jog ant sienų auga gry-;

Tai ką. ar nori, kad už tokią 
Kainą augtų apelsinai?

PATARIMAS
Žmcn.t: — Aš sapnavau, jog 

prieš Kalėdas tu man nupirkai 
gražią suknelę...

Vyras: — Tai labai gerai gal: 
ą užsidėti šventėms.* * *

NEŽINO KAIP
Viena? farmeris niekaip nęgį.; 

įėjo pavaryti savo dviejų mulų'. 
Jam bevarant lauke, pasirodė 
kunigas. Pribėgęs prie jo farme
ris klausia

— Kaip tik man tamsta rei
kalingas. Pasakyk, kokiu būdu 
Nojus įvarė tuos gyvūnus į ar
ką?

taip j GERAS VAISTAS

Viena vaistininkė parašė pa- 
I tentuotų vaistų “pedlioriui” tokį 

laišką:

"Prieš trejetą savaičių as jau
čiaus taip silpna, kad negalė
jau pakalti kūdikio. Išgėrus tris 
bonkas jūsų vaistų, jau galiu ap- 

• sidirbti ir su savo vyru. Atsiusk 
' i>u?ę tuzino daugiau

DARBAS

- Man reikalinga? žmogus, 
;uris mokėtų krauti silkes į sta- 
ines. Ar tamsta turi patyrimo?'

— Užtektinai. Dešimtį metų 
'amavati autobuso kondukioriu.

i°

SKIRTUMAS

Palauk žmogau! Ką tu <ta-
Ju.k tu geri degtinę taipr

kaip vandenį!
j — Niekus kalbi; ar gi aš galė

čiau tiek vandens, išgerti? ’
. dabar žihotoū

1 jau “gydvtolai'. Na, gfe- 
rai. irias būsiu “gydytojas“, 
štai nuMiu receptas: Norėdami 

nlu Xs-tetfiy*'.

sveikatą rtt ledo? — paklftčfcieu jos.
Nė pirmą syk; bet užtik

rinu'jus, jog tai btr? paskutinis. 
— atsdkė ji ir padėkojusi mums 

nuėjo ant sausumos.

IĖVO SKUNDAS

ti

gi dėl to tave išmokinau 
į, kad užgintum man ger

GERAS KAPITONAS

Paprastas laivo tarnautojas/iš
gelbėjo kapitono gyvastį. Kapi
tonas spaudžia ja m ranką-

— ’ Gei'as tu vaikinąs. , Rytoj 
išreikšiu tau padėką akyvaiz.

— Susimildamas; nedarykit to, 
nes jūrininkai mane primuš iki 
mirties! ' / ’

lipti ant laktos?

* ♦ *c

— Aš visad einu gulti.su viš
tom.

gulti.su


Pumos nuei:

P. nia — plačiai žinoma Lie , 
i s idorinė vietovė Jos popu. ■ 

irias daugiausia siejasi su* 
j seno gyva nuomone, kad j 

m. nelygioje kovoje su kiy- Į 
;cč ų grobikais Punioje 
y .idinis 
..giris. 

ra iki

nybinių įtvirtinimų, panašiai ; 
kaip Vilniuje, Gardine, Lydoje ( 
ir kitur, sprendžiant iš XVIII a.

žuvo
Pilėnu kunigaiks.is I 

Punios popu r a rūmą j 
mūsų dienų išlikęs ; 
pir.-tkalnis. Deja, st-‘ 

as pno to popnla/u- Į 
beveik arba vi-ai neprisidė- ■ 
les turbūt imu nuo Will a (

- ’sifoimavo ir Punios turgaus 
aikštė. I

Vie.ovės paminėjimas M Ti- 
chemiravo "Rusu miestų ’ 
•c rodytų, kad jau XIV a. 
goję Punioje buvo gana : 
r nemaža, atitinkanti 
eikšmę. gyvenvietė. 1387 i 
rišant Skirgailai dovanotos Tra- 
vU kunigaikštystės ribas. Puma >

sara- 
priDUL*. 
svarbi 
pilies 

m. :•])-

)• 1 
kis monografija;e 
vyskupystę nuro-. .

. bažnyčią, kaip ir 
ikų bažnyčios įstei 
idysis kunigaikštis .
i kurie tyrinėtojai 

mano, kad pirmoji Punios baž- i 
nyčią pastatyta 1425 m. Tikrai' 
aišku, kad XV d. Punioje bažny. i 
čia jau buvo, nes 1492 m. Kazi
mieras Jokai'laitis skyrė jai dvi 
kapas gmšiu. o 150S m. didysis 
kunigaikštis Aleksandras pakar- 
otinai duotoje fundacijoje nu
ode, kad per “bažnyčios rekto
rių aplaidumą buvo prarastos 
valdovų anksčiau išduotos privi
legijos”. Bažnyčiai tuo metu 
paskirta dešimtinė iš Punios, 
Birštono, Simno ir kitų dvarų.

XVI a. Punios miesto istorijo
je bene pats, svarbiausias. Iš <li-• 
džiojo kunigaikščio dvaro vyko 
Sūduvoje plytėjusios Punios gi-’ 
ries apgyvendinimas. Šia pras-į 
me Įdomus Žygimanto Senojo! 
dokumentas, kuriuo pirkliui Ha_ Į 
nusui Baltram 1514 m. buvo iš
nuomotos “būdos" Punios girioj.

Daugelis istorikų buvo ir yra 
tos nuomonės, kad 1503 ar 1551 
m. Puniai suteiktos Magdebur- . 

; go teisės. Patys miestiečiai, 1793 
( —1798 m. bylinėdamiesi su Pu.-1 
( nios .-eniūnu M. Bžostovskiu,'

ŪMIAUSIAS LAKŪNAS 
LIETUVOJE

Neseniai mus palikęs rašyto
jas ir lakūnai Jonas Dovydhitis’ 
1974 m. išleido knygą “Sparnuo- 
!i vyruką:. Lakūnu portretai”.; 
Vii aeje is jos apybiaižų ‘ Mūsų 
tarpe jis seniausias’’ autorius1 
trumpai p įpasakojo ap>ę vy- ‘ 
ri.iu-ia amžiumi lietuviu avia v «r
toriu Simą Stanaitį.
Tai nuostabaus aviacinio likime 

žmogus. Vaikystėje su didžiuliu! 
žingeidumu stebėjęs Aleksoto' 
aerodn me kylančius ir besilei-i

nūs, ir u 
si i daug 
itib akt\ 
at me ų.

atsii vei
os atsiliep 
ilgos pert

su.
ve r

1973 
timi.

Po 
jau dirbdamas iažinier 
Jjos veteranas vėl įlipo i lėi 
vo kabiną. Lektūrą pilo 
jaunieji koleges iš Kauno • 
cijos sporto klubo, t 
g. nabaiidė ir pats 
tuva. Ii pasirodė 
ne>ki lidvnio mo t.

ka«l jo

r. o

ūme dešimtmetyje Punios m?es- i 
kils padarė ir lietuvių hidiolc- 
g .1 S. Kolupailai, kuris mono-Į 
i . fijoje apie Nemuną užsime-l 
i .. ..."Gatvių išplanavimas rodo, 
!: d seniau miesto būta daug di- 
- -.siiio”. Turbūt nereikėtų abe-’ 
jc'.i, kad senovėje, čia stovint pi
li:.!, ir Punios miestas buvo Be
rn a žiaū. reikšminga viso komp 
lekso dalis, kaip ir miestai prie ( 
Trakų. Naugarduko, Merkinės. 
Lydos ir kitų svarbių Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės pi
lių. Deja, apie šį Punios mie.de 
r:.’šos laikotarpį kcl kas turime 
mažiausiai duomenų.

■ i 
iTkslesnis gyvenvietės, iš ku- Į

ros vėliau išaugo Punios mies
tas, įsikūrimo laikas, neatlikus 
platesnių archeologinių kasinė- > 
j imu už pilies ribų, ko! kas ne-Į 
žinomas. Kadangi aukštame Ne- ( 
mano krante ties Panelės žio- ‘ 
t imis buvo patogi vieta ne tik Į 
g: a U s n up priešų, bet ir pašto- ’ 
viai gyventi, vra pagrindo ma- i

remiantis kitų Lietuvos į 
?ų kūrimosi analogija, kad j 
taktiškos gyvenvietės užuo. (

r-'az^a Punioje galėjo—atsirasti, i 
jei ne anksčiau už pirmąją rne- !
dinę pilį, tai bėnt vienu metu į prievolių seniūnijos dvarui, t. y. 
su ja. ,

Gyvenvietės, pradžia veikiau
siai buvo kelių sankryžoje, kuri 
susidarė į rytus nuo pilies, čia 
p. -ėjo panemunės kelias nuo Dar 
-ūniškio į Alytų, o į jį įsirėžė 
didysis kelias iš Daugu”, tiesiai

;š Trakų atvingiuojantis į Punią. 
>is kelias sujungė labai svarbia.-.
XIV a. Lietuvos gyvybinės sis
temos grandis. Minėtoje kryž
kelėje,. t y. netoli nuc pilies gy-

me.

•tovės aviacijos būrio 
mažasis Simukas jau( 
elėjo viltį'tapti lakū- 
tuio oasatilinio kaio 
libloškė į Rusijos gilu- ■ 
: iiežą, kur mokėsi lie- ’ 

a "i t maži joje.' čia S. Sta-! 
š sulaukė revoiiiucijos, bai-j 

moksleiviams surengtus kari.: 
instruktorių kursus, dalyva-

i yo pilietiniame kare. Vėliau,' 
.1919 m. grįžo į tėvikę.

Vaikystės svajonė ėmė pildy
tis, kada Kaune tais pat metais' 
buvo Įsteigta aviacijoj mokykla. 
S. Stanaitis baigė jos pirmąją 
laidą, po to daug skraidė įvaldęs > 
nemaža lėktuvų tipu.

Kaip ir ne vienam lietuvių1 
cviatoriui, jam teko patirti lėk- • 

t tuvų avarijų. Tais laikais prie' 
Kauno tankiai krisdavo seni, su-! 

. sidevėję dar Pirmojo pasaulinio! 
karo laikų lėktuvai Albatros,' 
DF’W, Fokker,-Halberstadt, L.V. į 
G., Rumpler ir kt., kuriais lakū- į 
nai skraidydavo ant mirties ri
bos — apie parašiutus tada dar 
niekas nė nesvajojo. Po nelai- ; 
mių ore laimingąjį pilotą S. Sta
naitį draugai iš po lėktuvo nuo-

i b užų visada ištraukdavo gyvą,: 
bet -u įlenktais šonkauliais, su
laužytomis kojomis sėte nusėtą į 
žaizdomis ir sumušimais. . Ligo-

ie.K

padidėjo 1789—1798 m. mieste
lyje gyveno 73-74 šeimos. Pu
nios miestelėnai, vadovaujami 
burmsitro J. Bliakevičiaus, 1793 
—1798 m. atkakliai priešinosi se
niūnui M. Bžostovskiui, steng
damiesi išsaugoti savivaldą ir iš
vengti jiems neteisėtai primes
to lažo. ;

I

Po 1857 m. gaisro (sudegė apie 
40 so'dlybų), miestelis greitai at- ■ 
sistatė. 1858 m. jame surašyti 
135 namai. 1866 m. Punioje gy
veno 1056 žmonės 1897 m. — 
1133. Po 1903 m. gaisre Punios 
gyventojai (nuc- 1905 m.) ėmė 
keltis i vienkiemius. Lietuvos 
valdymo metais Punia buvo eili
nis Lietuvos miestelis, 1923 rn. 
gyveno 1905 žmonės, vyko 3,pre_ ‘ 
kymečiai. 1938 m. sudarytas 
aikštės tvarkymo projektas, iš 
privataus asmens .išpirktas pi- _ 
liakalnis. planuota įsteigti mies
telyje turizmo, stotį.

Po kare Punia tapo kolūkio J 
centrine gyvenviete. Pastaruo-'. 
ju metu vietiireją spaudoje im-1- 
ta rašyti apie kaiykuriiicš nau-į 
jus šio istorinio miestelio' bruo-: 

| žus. Tačiau daugiausia kalba-; 
I ma apie atskirų pastatų archi- 
i tektūrą. Šiaipgi Punios-istori-, 
nė dalis užstatoma nepakanka-! 
ma.i apgalvotai. Individualiai.sų-! 
prejektuoti neblogos architek-, 
tūros pastatai yra atsitiktinose i 

-(vietose, nors galėtų foriniidtif 
I istorinę aikštę ir reprezentuoti 

:■ miestelį. .... - :l 3^?.^-į L— ■ z-«-v. T j X J

miestelių planų t 

smulkiai į 
iiižymėti tik bažnyčios jurisdik- 1 
cijos sklypai ir pastatai, viso, 
miesto tikslaus vaizde jis nesu
teikia.

1764 m. planą papildo 1767 m. ( 
inventorius, kuriame surašytos 
36 miesto gyventojų šeimos, gy
venusios aplink turgaus aikštę, 
Kaune, Birštono ir Vilniaus gat
vėse.

Iš 1704 ir 1767 m. duomenų su
sidaro vaizdas, kad XVIII a. ant
roje pusėje Punia buvo gana 
i-icnkas miestelis, tik iš tradici
jos vadintas miestu. Tokių mies
tų būta nemažai to meto karų 
ir suiručių nualintoje Lietuvoje. 
Kad pagyvėtų prekyba 1767 m; 
Punioj buvo leisti du prekyme- Į 
šiai. Miestas neturėjo net rotu
šės. būtino magdaburginės savi
valdos simbolio Rotušė buvo pa-1I 
statyta, sprendžiant .pagal 1785 
m: inventorių, prieš' surašant šįj 
dokumentą, nes pažymėta, kad 

.rptušės pastatas naujas, dviaukš
tis, su galerijomis. Aplink ro
tušę, kuri ..veikiausiai buvo aikš
tės viduryj'e, stovėjo 25 krautu
vėlės. Tai rodytų mieste buvus ! 
nemažai prekybininkų. O ama-1 
tais iš 63 šeimų (312,žmonių) 
vertėsi tik dvi šeimos (kalvio ir j 
puodžiaus). Turgaus aikštės ir į 
Vilniaus gatvės kampe stovėjo 
užvažiuojamoji karčiams. Mo
kyklos pastatas neminimas, tad 
galimas daiktas, kad jo, kaip ir j 
1764 bei 1767 m., nebuvo, o vai- . 
kai rinkdavosi į špitolę ar kitur. Į 

XVIII a. pabaigoje Punia kieki

tą. Miestas-turėjo herbą. vos miestų ir
1513 m. Punia mokėjo karo ■ Kadangi dokumente 

reikalams 210 kapų grašių (vie
nodai su Ną ugai'duku. daugiau 
ųž Trakus, Merkinę, Ukmergę, 
Veliuoną, Anykščius. Vilkiją. ‘ 
Minsku ir Eišiškės). 1552 m. Pu. I 
nios mokesčiai. buvo tokie pat į 
kaip M?rkinės bei Naugarduko, j 
Taigi sprendžiant vien pag;d XVI .
a. pirmosios-puses mokesčių dy
di, Punia buvo vienas svarbiau
sių to meto etnografinės Lietu.

i ves centrų. Nekyla abejonių, 
kad taip buvo ne vien dėl pilies, 
bet ir dėl miesto reikšmės.
: Iš gausių Lietuvos Metrikos 
dbkumentų matyti, kad nuo XVI ' 
a. pradžios Punios dvaras, mies- | 

1 -tas ir valsčius buvo beveik pa-, 
stoviai nuomojami arba ikeičia- 
■mi.

i ’ 1566 ‘m. -valakų -reformos ir.e- 
M. Bžostovskiu,'4" Punios l’k,nas nebuvo pr‘keis’ 

..... x . . j- . . '-tas į ęstadartmi stačiakampi, j.aneliaciioie teismui nurodė, kad... •, 1 j. - •• • ■- ».
‘ t 5CO„ 1 = -n .-nQ i ,tar rodytu miestą buvus neolo- oagal io00, 1523, 15o0 lool, lo93,; •. U ,i-nT - io,n • -i ;■ •• ■ gai užstatyta. 1628 m. bene pir-loSv ir 1640 m. privilegijas Jie f , J - . i .... • , , • eina karta paminėti Pumos ama-buve laisvi nuo visu darbu irl-£. . ....Į:fininkai — puodžiai. XVII a.

, . . /, v. ... r mieste veikė mokykla, nežinia.’audojosi savivalda: sias ]U lais-]>• . x . . .. U . 5-AO tao • (kada įsteigta (yra nuomonių, ves ir teises 1593, lt>98, 1719 ir U. 1 ‘ 1CCO ,. _ . fkad N v a., 1668 m. buvo specia-1/42 m. pripažinę ir Pumos se-r-a ■ . ’ x , .
• t - . ' ,, ., . liūs mokvklos pastatas). 17u2 m.munai. Lietuvos Metrikos ira-’L. - x ,. . , , . , „ . .Šiaurės karo metu Puma buvosai byloja, Kad Pumos miestic-li , . x . ■ ... .5CU , , x , Į sudeginta ir po to ilgokai ne-ciams 15o0 m. buvo duota ganyk-.5 ju j,- Ua Iai.U „„„ j.atsigavp.. Siekiant pagyvinti jos 

prekybinio mokesčio iš ”, 
turguje, o 1597 m. jiems buvo 
p įtvirtintos visos ankstesnės tei
sės ir laisvės. 1639 m. Punios 
ventojai turėjo teisę rinktis vai-į d

, kad Punios miestic-Li •> - i ■ , , , , . Uiidegmta )
,r pjevų, Jie buvę la.sy, nuo^, m -

K---- ~'"1’----- jatkų -L.- N • ... v.___ .. , [ tvirtintos Pumos miestiečiams : buvo -t \j.z' .. . . , .Vj&nksciąti suteiktos teises ir lais- 
]Tačiau miesto smukimo tai 

hebesustabd ė.
1764-munudarytas Punis pla- 

j !>as s/- vienas seniausių Lietu- — Amerikos laivyno vadovybė------ rAlllCUAAJd 1O1 J j 

buvo priešinga vartotu artilėri-
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MIDLAND FEDERAL SAV
INGS aptarnauja taupymo ir 
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sitikėjimą. Mes norėtum bū
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LITER ATCR A, Mebivtų literatūros, raeno tr moErir 
kuamet nesenrią, Vlntt 
P. Joniko, V. Stanko* 
X. Matusevičiau* Ir T

Rukšlelė? Ir A. Vanv

"iunien&j atsiminimai apie dalai 
■Įdomi skaityti ir nedainuoja® 
niurni Ir surinktais ducmenimk 
pusi., kainuoja 12.

tlniq šoklų pirmūnės Juozls • - 
'veates bei jų Istoriją Ir eigą 
fems, gėrintis autorė? puikiu 
■ ri užkulisiais. Studija yra 15:

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprafy 
t«8 Juoao Adomaičio — Dėdės ?erno gyvenimas. Tai ne mum 
gyvenimo bruožų apraiymas, bet tiksli to laikcrtarpio buities Ht« 
telūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyff 
psrduodama tik už H

> LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-TamaJknXk 
pomlai paražyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnė! I 
i-ibguvos apskričių duomenimis Apraiymal (domūs kiekvienai) 
teturiu!. Leidinys Oinetmots* nuotrankomfa pabaigoje duodami 
ritovardžiu pav>.d1n1ma\!r |ų vertiniai | vokiečių kalbą. Labs 
Eaudingoje 535 puri knvgole tta Ryt»r0alų Lamėlapla Kaina 9*

■į KĄ LAUM*8 f.IMt -sivtnjo, P»tmnė!*f OriBtaftėt ttfr 
mtiAnal Ir minty? apie tameuis Ir dėtas neprii. Lietuvoje Ir pli 
n? airiais bolševikų okupacijos meta.ii. Knyga turi 254 punlaptui 
bet kainuoja tik O. *»>«>-

• JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius, n«rttpT» 
ls« Ir klaidingai interpret n ojqnir. s gyvenime ir politikoje; tik > 
Jurgio Jalinsko knygoje «pfe Tolinus Janonio gyvenimą ir po* 
riją. Dabar būtų j| galimi pavadinti kovotoju ui imogauf tel*« 
Knyga y*» didelio formato, 2ft5 pualapiv kainuoja M.

9 SATYRINIS NOVTLtS. SL go^čenko kūryba, J. Vairia 
ytrtimaa- *X pcL knygoj s m 40 tąmojlngų novelių. Kaina P

gnygna pJmmo Naujle^oca, 1739 5«. IfaJtofad 5L, CHrtf* 
M. EMM. Dlmkairi •***-» J A-iarj VhAtmi
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GIFT PARCELS TO LITHUANIA 
PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC. 

2608 West 69th St, Chicago, I1L 60629 * Tel. 925-2787

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

•£' Maistas iš Europos sandėlių;
MARIJA NOREIKIENĖ

uiiiir

jos šūvius Beirute niarinams 
ginti.

8929 SO. HARLEM AVĖ 
Bridgeview, IL 60455 

Tel.-598-9400

AND LOAN ASSOCIATION

4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, IL >0632 

PHONE 25W470

EUZC

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2būl W. 69th St., Chicago, I1L. 60629 * Tel 925-2737
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Ini LIŪDAS MIKŠYS, 
50 metų studijavęs, kaip

> IŠ PRAEITIES ŪKANU 
ATEINA LIETUVA,

JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St, Chicago, I1L

• RŪPESTINGAI 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

‘ ’ Tel. 476-2206

parašė 700 puslapiu knygą, kurion Pridėjo viską. ka°
bet kur, Bet kuria kalba buvo "parašyta apie T ietnvą. i- 
(r lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium ir prof 
BOga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus nad 
lietuvių kalbą liečiančias Ištraukas, paruošė tikslius ”or* 
ki. . ir patarė mums toliau studijuoti.
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raštų tomas. Amerikoje galėtų išleisti jKinkUl gaunamus 
Kudirkos raštus, bet literatūrai Surinkti pinigai leidžia
mi kitiems tikslams.

Vincas Kudirka parašė Lietuvos himną. Jis buvo 
muzikas, tai parašytam himnui pritaikė ir muziką. Be 
gražaus balso, paveldėto iš dainininkės motinos, Kudirka 
turėjo nepaprastai gerą klausą. Turiningiems Lietuvos 
himno žodžiams Vincas Kudirka pritaikė ir muziką.

Daugelis priešinosi Kudirkos paruoštam himnui. Ne
turėdami argumentų prieš himną, pasakojo, kad gaidos 
nelietuviškos. Kodėl tos gaidos nelietuviškos, taip ir ne
galėjo pasakyti. Pasipriešinimas buvo 
dauguma nugalėjo. Nevedant jokios p 
dirkos paruoštą Lietuvos himną, jis pri 
Prigijo todėl, kad lietuvių visur buvo
klausomoj Lietuvoj jis buvo paskelbtas Lietuvos himnu 
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tadienius. T aidžia Naujienų Bendro- 

$45.(» vė, 1739 so. Halsted Street, Chicago, 
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NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadieniui, 
nuo 9 vai. ryto iki 5 vaL popiet Šeštadieniais — iki 12 vaL

Vincas Kudirka gimė prieš 125 metus
; Rytoj, šeštadienį, 1858 metų gruodžio 81 d., rusų pa- 
’ vergtoje Lietuvoje, Vilkaviškio aps., Paežerių pasiturin-
• čio ūkininko šeimoje gimė Vincas Kudirka.
į Vincas Kudirka neilgai gyveno, bet jis daug naudin- 
: gų darbm^padąrėt^Jtš"laigė aukštuosius mokslus; gavo
• ir dirbo rusų pavergtoje Lietuvoje. Jis
* baigė Paežėrių pradžios mokyįl^, baigė Marijampolės 
Z gimnaziją ir baigė VayšuvĮoš ‘universitetą.
; L Dainavo gimnazijos choruose, turėjo gražų balsą. 
: žmonių buvo mėgiamas dėl'gilaus sąmojaus, tolerantiško 
‘ ir mandagaus elgesio. Pirmą savo rašinį parašė Varsų
* voj'e ėjusiame lenkiškame laikraštyje. Tai buvo apysa- 
; kaitė apie melą.
: Jaunas Kudirka mėgo skaityti. Jis skaitė rusiškas
: lenkiškas knygas ir pasitaikiusią lietuvišką .spaudą. Mo

kykloje nesurusėjo ir nesulenkėjo. Susipažinęs su lietu
viška draudžiama spauda, jis tiek sulietuvėjo, kad pra
dėjo kovoti už laisvą lietuvišką žodį. Jis labai greitai su
prato Lietuvos pavergėjo tikslus ir nevengė tuo reikalu 
pasisakyti.

Vincas Kudirka parašė “Lietuvos tilto atsiminimus”, 
kurie rusams teikė smarkiausią smūgį. Jis turėjo galvoje 
Marijampolės tiltą per Šešupę. Tie “tilto atsiminimai 
buvo taip gyvai parašyti, kad jie buvo plačiausiai skai
tomi visoje pavergtoje Lietuvoje. Ne tik Lietuvoje, bet 
ir Amerikoje. Kudirkos “tilto atsiminimai” tiek praeita
me šimtmetyje Įgėlė okupantą, kad jis dar ir šiandien 
neužmiršta. Okupantas pavergtoje Lietuvoje išleido Mai
ronio, Vaižganto-Putino rinktinius raštus, bet iki šio me
to neišleido Kudirkos raštų. Amerikoje buvo sudaryta

ir buvo giedamas visame krašte. JĮ giedojo i 
bažnyčiose, didesniuose susirinkimuose. Užsieniečiai, su
sipažinę su Lietuvos himnu, džiaugiasi jo turiniu, pagrin
dinėmis mintimis ir raginimu siekti šviesos bei tiesos. 
Iki šio meto giliausieji protai nieko gražesnio neišgalvojo. |

“Lietuvos tilto atsiminimai” ir Lietuvos himnas yrr 
labiausiai paplitę Vinco Kudirkos darbai. Daugelis lietu
vių nežino, kas šiuos darbus parašė, bet nėra nė vieno 
kuris nežinotų, kad jie yra lietuviški.

Bet pats didžiausias Kudirkos darbas buvo “Varpas”. • 
Kudirka pradėjo leisti “Varpą”, sulaukęs -31 metų. J “Vąr 
pą” jis įdėjo visą savo sielą, savo turtą,' savo sveikatą ir 
kiekvieną laisvą gyvenimo valandą. Kudirką rašė politi
nes to meto apžvalgas, kėlė viešumon kasdieninį pavog
tos Lietuvos gyvenimą, tįeikė-žinias r ąįįe tarptautinį gy
venimą ir kvietė lietuvida kovon už; šąVa .krėsto 'laisvę,; 
ragino dėtis su tais, kurie -siekę laisvės pavogtiesiems.’ 
“Varpui” Kudirka yra išvertęs visą eilę geriausių to'mėto 
rašytojų ir galvotojų kūrinių? Kudirkos “Wrpis”. buvo 
didžiausias lietuvių ragintojas tiesos pagalba siekti savo 
tautai šviesos. .Džiova atėmė’ KūdihkMi energiją;, leisti1 
“Varpą” ir k'viėsti lietuvius prie gerbūvio ir šviesesnio 
gyvenimo. ! '

Naumiestyje 1899 m. lapkričio 6 d; mirusiam Kudir
kai buvo pastatytas paminklas, kuriame buvo iškalti šie 
žodžiai: . ’' " 5 ;/' /: -7

Tegu saulė Lietuvos tamsumus prašalina, - 
Ir šviesa/ir tiesa mūšų žingsnius telydi. • 
Tegu meilė Lietuvos dega mūsų širdyse, 
Vardan tos Lietuvos vienybė težydi.

Caro valdžia įsakė šiuos žodžius iškalti iš antkapio; 
Užteko caro tarnams iškalti šiuos žodžius, kad lietuviai 
juos mintinai išmoktų ir kiekviena pasitaikiusia iškilmin
ga proga juos giedotų. Caro tarnai padėjo Kudirkos pa
ruoštą himną Lietuvos himnu padaryti. '

Vincas Kudirka buvo gabus, įtikinantis ir pasiryžęs 
žmogus. Jis buvo pavyzdžiu lietuviams, kaip reikia dirbti 
savo tautai ir savo kraštui. Tūkstančiams Kudirka buvo 
pavyzdys įvaiirose gyvenimo srityse. Jisbuvo didelis ir 
nuoširdus tolerantas, bet jis mokėdavo pasipriešinti fana
tikams. Jis nesigailėjo uždarbio, laisvalaikio.švietimui ir' 
kultūrai, bet jis parodė ir ryžtą kovai., j

Kalbant apie “Varpą” ir Kudirką, nereikia vengti 
pasakyti, kad Vincas Kudirka buvo didelėje tuo metu 
Rusijoje veikusio bajoro Aleksandro Gerceno Įtakoje. 
“Varpo” vardas galėjo būti parinktas pagal Gerceno lei-

P.ULGIS; ANDRIUŠIS

KELIONĖ TAURAGNUOS: .7 . (Tęsinys) : . šulinio, kalavijuose mųrkso su^Rjseia f važiuojant, -ypač moteli byrėjusiomis lentelėmis diečka. rys dąžnaričiaturi žegnotis, nes, j & prįeš daugel nie tų bus žiūrėk,. Jarų, -kokio valkatos apžė- . lūsijos 'kąęos' kyšo arba gūl i' pa/ suklojęs -Tsarždą maskolis. . Kitą
Matyli, ją prieš daugel metų bus atnešę čia, kad subrinktų, bet taip ir pamiršo. Rūdys suėdė . lankus, o po kelių metų nebebus ir lentelių! Aukštyn nuo šulinio, j klojimą. prižėlę močiaklapių. . Vėjui papūtus, atsiverčia jų žilos apačios, sakytum, nušutę žiur kių paslėpsniai.Nusisuki j dešinę, kur prie pat kelio kiurkso kažkieno pir- k’-a. Ir taip ji arti kelio, kad nebėra viejos smidrams, įjazmi-

ra$syių šioje, duobėję-matę kru: viną-žmegų/ ir taip kruviną^ kad net nebuvę galima Įžiūrėti_neį-jo. veido, irei akių. •.Nuo-o-o-p! — .ragink arklį, k?d kuę greičiati pro tas nešvankybes- pravažiuotum.: 'Na, o toliau pasisukaliojus vin k piliarožėms, kurios,, at- giais. išsivarai 'į Dieve šviesą,, rodo, nebežino kur dėtis: ar lip- ant jaukaus-;.k?Jnėbo.-su žydSn- ti ant sienų, ar pulti po pravagiais* barkūnai^ <y nusibrukus ■ žiuojančiais ratais. Ir tokia pil- apačit n, varlėms kurkiant, pri-i ka pirkelė, su užsimerkusiais važiuoji \ Majorus. Pirmiausia lansiūkščiais su amžinai užda- suki palei teletiiinką, kur prie rytomis durelėmis, į kurias bel-
donąją armiją. Reikia neužmiršti, kad komunistai pirma 
pavergė laisvės siekiančią rusų tautą, o vėliau atėjo eilė 
ir-lietuviains:

, -6 > • -

Vienas įgimtą policinį palinkimą turįs skambaluoto- 
jas, prileidęs šakalinį raitelį prie virvės, ragino ją traukti, 
bet nieko iš to neišėjo. Joks balsas kalvomis ir slėniais ■Tėvynės Mylėtojų Draugija, išleidusi sešis Kudirkos to- džiamą “Kolokol”. šia proga reikia pripažinti ir neuž-1 bet nieko iš to neišėjo. Joks balsas kalvomis ir slėniais ■ 

mus, bet Lietuvoje nei nepriklausomybės laikotarpyje, nei miršti, kad Lenino vadovaujami komunistai pirma pa- neskambėjo. Jisnežino, kad virvei patraukti reikia stip- 
rusų pavergimo metais neišleistas nė vienas Kudirkos vergė rusus, kovojusius prieš bolševikus, “sovietus”, Rau- rių raumenų, kad balsas nuskambėtų ir pasiektų širdį.

džiasi balandos su kiečiais. Tiktai ant gonkelio, — jeigu to vardo nusipelno ant kaladžių permesta lenta, — pastatytas kibiras vandens ir mėlyniukas paku, loni užkimštu dugnu rodo, kad ir čia gyvena žmonės ir nepamiršta pakeleivingųjų.Toliau, klimpdamas iki stebulių, įvažiuoji į amžiną liepų nak į, kur po garbanotom šakėm paspausta kita grįš’utė, visa pažaliavusi, juodais lange- , liais, kurie kaip gyvi nėra matę j saulės palaimos.Paskui pakalnė, pasisukimas po laukine rbelim, kuri savo šakomis uždengia visą dangų, ir pač oje kelio užlankoje, pačia- 
I to vežėčių Įsibėgėjime kaip tyčia išsikišęs gyslotas akmuo, vi- | tas degutu apvarvėjęs, nes jei ne pars ratas ,tai bent buksva turi jj būtinai užkliudyti, visą trenksmą suvarydama i važiuo. ančio inkstus.Č’ i kelias išsivaduoja iš liepų aukinės obelies, ir saulė vėl išsi neria ant pažliugusių ajarynų, išsidraikiusių karklų. Sudreba til tas, kurį saugo šv. Jonas, o prie klojimo gandro gūžta. Dumblo šutas, aitrus, trilopių ir lakišklo kvapas, varlių ištęstinės ir visoje šioje nykybėje balta šv. Jono kamža ir baltas gandras prie karklo. Tai du neatsikiiami Lie- uvos upelių draugai.Už šv. Jono vėl pradedant kilti giliai Įsiraususiu keliu, kurio viduryje vėl pašiuręs ąkmuo, — kad ji kur griausmas trenktų Kialėdų pirmą'(dieną!>Po!plačiu klevu, — kurio paslėpsnyje plautelis, nors ir sula au seniai nebeteka, — suragųų arklį ir. kiek purvas leid^ii, pra- Į&rdi pi'o kalavijus; trilapius, vėl pi o teletninkus ir pro Žemaičio Antano sodybą, kurioje saulė taip pat reta viešnia, nes langu.- iš pietų užstoja sodas, iš rytų kanapės o iš vakarų visai nėra langų. Tik žiemą pro nuogas obelų šakas trumpam įslenka nuožulni saulė i žemaičio lan- ms. O geras žmogus Žemaitis- Tik. atėjęs čia užkurijon, moterų ir drėgmės nualintas. Riete užriejo tylų, gerą žmogų, o jo ankos ir kojos votim apėjo, be. braidžiojant po dumblynes. Ners tik iš užu keturių kilometrų čionai atsikėlė užkuriom, bet per trisdešimt metų vos porą kartų moterys išleido jį apsilankyti tė- viškį:e. Iš tėvu atsinešė sodu meilę ir prisodno obelaičų, geltonumų slyvų, pakeles užleido vyš norms. Bet namai buvo statyti ne jo. obelys užaugo langus, ir Žemaitis paskendo tamsoje. z— Sveiki, berniokai! — linksmai pasirinka vežėčias Žemaitis, stato naščius dilgyne, ir jo akyse atgyja jaunystė, kai jis gyve-(Nukelta į 5 psl.)

J. PUsėNAS

: SUSITIKIMAS MONTANOJ
1 (Tęsinys)

— Aš esu susižadėjusi, ir mūsų vestuvės grei- 
I tai turi įvykti. Man plyšta širdis, bet aš negaliu
- savo žodžio laužyti. Be to, jūs turite dukrelę. 
: Aš jokiu būdu negaliu pasidaryti jai patriote. Pa- 
: motės vardas būtų man nepakeliamas. Aš būčiau
- vistiek buvusi tavo, jeigu mes anksčiau būtu- 

mėme susitikę, kol aš kitam nebuvau pasižadėjusi. 
Bet dabar jau pervėlu. Aš pamilau tave tuomet

1 mokykloje, paskui mes išsiskyrėme, užsimiršo, 
* gyvenimas mus daužė ir metė. Susipažinau ir su-
- simylėjome su Pelkinės agronomu, ir štai dabar 

užtinku laikraščiuose tave. Nenugalimas troški
mas gimė vėl susitikti, ir audringa meilė užliejo

- mane. Atleisk man, aš kalta esu dėl viso, kas įyy-
- ko, bet aš labai troškau tavo kūdikio it kaip bū-
- čiau laiminga, jei mano troškimas išsipildytų. Jis, 

be abejo, turėtų visus tavo bruožus ir visus tavo 
gabumus, jis man būtų gyvas tavo paveikslas. 
Aš žinojau, Kad ir tu mane mylėjai nuo pat mo
kykla laikų, todėl maniau, kad nebus tau jokio 
nuostolio, j- i nors vieną kartą atsigeni sočiai 
medės iš mano šaltinio, kurio, žinau, taip labai 
troškai. O dabar, mano brangiausias Petrai, aš 
pabučiuosiu ju ’ pasKutinį kartą ir mes atsiskir-
įme. Man tai yra be galo sunku, žinau, kad ir tavo

. irdi^ ROnči’a nriaj sakomai, bet mums reikia atsi

skirti. Dėl mūsų didelės meilės prašau visiškai 
užmiršti šį mūsų susitikimą. Nerašykite, ir aš 
nerašysiu. Jei mes nutrauksime santykius visiš
kai, mes greitai nusiraminsime. Bet kokioje for
moje palaikymas ryšių neribotai pratęs mūsų ken
tėjimus ir padarys mūsų gyvenimą nepakenčia
mu. O dabar tariu tau paskutinį sudiev. — Ji pri
sispaudė prie manęs, bučiavo mano lūpas, o Stanį;. 
bios jos ašaros plovė mano veidą.

Nežinau, kas dėjosi su manim. Tamsi ir juoda- 
pasidarė man visa aplinka. Visi mano vilčių bokš
tai, visi mano auksiniai planai sugriuvo taip ne
tikėtai, nors buvo tokie stiprūs ir tokie tikri, kaip 
žemė po kojomis.

— Brangiausia mano Jadvyga, vienintele ma
no laime! — sakiau ją apsikabinęs ir liedamas 
graudžias ašaras. — Aš negalėsiu be tavęs gy^ 
venti. Nežinau, kaip aš nusiraminsiu, kokią išeitį 
rasiu, bet tegul būna taip, kaip tu sakai. Norėčiau 
tik, kad tu būtumei visapusiškai laiminga. Tavą 
laimė teiks man paguodos. — Aš glaudžiausi prie 
jos, bučiavau ją, o mūsų ašaros maišai dratlge 
Į vieną bendro skausmo sutartinę ir vilgė mūsų 
veidus, ir riedėjo ant krūtinės.

—Dabar gana, — pagaliau pasakė ji. — Bū
kime drąsūs, susivaidykime ir kaip suaugę eikiihe 
savo gyvenimo keliais. Ar ne taip, Petrai?. Būk 
toks, kaip visuomet, stiprus ir eik pakėlęs 'galvą 
per gyvenimą. Aš didžiuojuosi tavimi, tavo gra
žiais darbais, tavo pasisekimai yra ir visuomet 
bu? mąno pasisekimai. ‘

— Taip, — atsakiau jai, šluostydamas ašaras. 
— Aš visuomet liksiu dėkingas jums už laimės ir 
meilės valandas, kurias man suteikei. Ši diena 
bus auksinėmis raidėmįs įrašyta į mano atmintį.

Grįžau visiškai parblokštas viduje Ten kaž
kas buvo suplota, sugniaužta, lyg koks šimtas ve
žimų būtų perlėkę pet mane ir arklių pasagos 
sutrypę į purvą. Pasaulis ir gyvenimas man at
rodė juodu nevilties apdangalu uždengti, lyg me
dinis laidotuvių katafalkas bažnyčioje. Kiekviena 
moteris, kad ir kaip graži ji būtų buvusi, man 
buvo lyg manikenas-rūbų krautuvėje, o jos mei
lus man nusišypsojimas iššaukdavo pasibiaurėji- 
mą, nes jis nebuvo Jadvygos. Net mano Laimutė 
man dabar buvo lyg visai kita, lyg kokia svetima 
mergaitė. Jos meilus .Čiauškėjimas, apsikabinimas, 
pirmiau taip mieli mano širdžiai, dabar erzino, 
,menė ir.stūmė Šalin. .Viskas manyje Apsivertė. 
sVėnbūg dhlykat neteko- reikšmės, nebe tuojau nei 
ėnergijos, nei tikslo .dirbti mokslinio darbo, rašyti. 
Viskas buvo kVąjla ir be jokios prasmės. Nežinau, 
ar kas mano pasikeitimu, pastebėjo. Aš visomis 
jėgptnis stengiausi, kad mano. vidinis sugriuvi- 
mM nepa®'reikštų mtnp' Išorėje, kad niekas ma
no Vidaus pasaulio nepastebėtų- Ypač aš stengiaus 
būti meilus Laimutei, kad-ii nepastebėtų mano 
atgalimo, norėjau, pasilikti jai visuomet mylinčiu 
jos tėteliu, nors ir kaškaę mano širdyje dėtųsi.

Nusiraminimo Ieškojau maldoje, pasidariau 
bemaž kasdieninis;bažnyčios lankytojas. Kaltinau 
save už tai. kadai t*ykau pas Jadvygą, kad dabar 

visi mano kentėjimai dėl mano nuodėmės. Ma
niau, kad labai didelę klaidą padariau, ramybės ir 
laimės netekau, žemiškas gyvenimas buvo dabar 
man kentėjimo jūra ir betikslis klajojimas, jei jis 
nesurištas su Dievu. Be religijos niekur laimės 
nėra. Kaip gražu yra pasišvęsti Dievui, dirbti ir 
kentėti tik dėl Dievo. Būtinai reikia suspindėti 
Dievo akivaizdoje prie altoriaus. Reikia numesti 
visą pasaulį į šalį, reikia eiti į seminariją, tapti 
kunigu, štai kur mano laimė. Laimė su Dievu 
yra tik laimė, kitokia laimė tėra tik iliuzija, kuri 
išnyksta drauge su šia valanda.

Dar tą pat mėnesį pradėjau ruoštis stoti į se
minariją, o mokslo metų pradžioje aš jau apsi
vilkau sutaną, kaip kunigų seminarijos klierikas.

— Tai štai, Maryte, kaip viskas vystėsi. To
kia buvo mano kunigystės istorijos pradžia, — 
sako Giedra šalia sėdinčiai ir dėmesingai besi
klausančiai Marytei, o jų automobilis jau artinasi 
prie klebonijos. Jiedu sustoja ir įoira į namu-.

— Jūs labai daug iškentėjote, — sako ji.
— Daug. Bijau, kad man teks dar daug dau

giau kentėti ir tuojau.
— Ar ką negero pramatote? — paklausia ji 

nustebusi.
— Taip. Štai jūs, Maryte, paliksite mane, ir 

vėl kančia.' Tuomet nusiraminau, pašvęsdan as 
save Dievui, o kam dabai' aš save pašvęsin?

(Bui dsnęlMiij

< IncAgO; I?’ I Dc<-. 30, 1033
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K. VILIAUS

vakaru vėjai
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
virbeliai Pasiųsime poezija, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 8. Halsted St, Chicago, IL 60608

DR. PAUL V. DARGIS KELIONĖ TAURAGNUOS
te OYTOJAS IR CHIRURGAS

WM4ch*«ter Community kiinlkm
Mecttcinoa direktorių*

danus kiekvieną ifcmenį 
palikdamas savo Vietoj*.anai kinti.

— įtaikėme^, kais

Funeral Home and Cremation Service

Ba j arųĮ .kečias! — sako apie žmogų, kil-i io visi galai suirę.Gal būt, d|| to, va, ant šito' kalnelio ir kryiius akmeninis. Kaip nėščia moteris, iš apačios 
storas, o viršum vis laibėja iki ! 
geležinio smūtkelio. Neduoda į 
kerpėtiems akmens gabalams gy į 
vybės nė apsodintas gtlią dar-! želis Akmuo lieka akmeniu.

Leidžiamės nuoėulnion pakalnėn Ir prie kimsynių pravažiuojam patį skaudžiausią kelio 
straipsnelį, kur gudriausias ark-. lys nebežino, kaip statyti koįą 
Jeigu kas lieka pasirinkti, tai 
toks akmuo, kurio paviršius ly
gesnis, ne toks gyslotas kaip ki* tų Važiuodamas per šį tiltelį, 
pasijunti lygiai taip, kaip seno
vėje arkliavagiai maskoliai, ku. 
riems mūsų žmonės botkočiais 
išmaišydavo viduriusO po to, kilsterėjęs aukščiau, išsivarai į jaukią lygumėlę, ir arklys, nelaukdamas botako,leidžiasi bėgti paskutines Bajorų Jauko varsneles Ir tuomet kairėje iš alksnyno, lyg pabaidytas, iššoka Vieškelis Geltonas, ištemp tas lyg būdamas, senas, geras caro vieškelis su išsiskėtusiais, žaibų aptaškytais beržaisArklys? patsai sulėtina žingsnius, neš žino, kad čia šeimininkas turės pasitaisyti, mat. besitrankant per akmenis, nusėdėjo maišę į vieną šoną Vieškelyje negalima važiuoti persikreipus lyg pelų maišui, vieškelyje viskas matyti kaip ant. <; ei noŠunkeliui įsiliejus į vieškeli, susidaro trikampė pievelė, kurioje iš geležinio varrtdžio pastatytas kryžius; seniau jis bu- ! vo baltas,'bet paskui surūdijo, d :

Charles Stasukaitu

Atkelta iš 4 pel. ne tenai, ant aukšto kalne, pilnas
S. fcUnUini Ra, w«*tch«st»r, ii| saulės ir dainų.

VALANDOS: J—8 darbo dienosi* Į — Užsirūkysim, dėde! — jaki- 
tr ku antrą ieštadienj 8_3 ui i ši jam kapšelį.

TeL 562-2727 arba 562-2728 * Pradeda nepirštais, o krumpliais, neg rankos iššutusios, pilnos vandenšašių, taboka barstosi, popierius plyšta.— A. tai jaususuk ir dėl manys! — šypsosi Žemaitis, negalėdamas atsigėrėti savo gimtojo kaimo žmonėmis. Atrodo, ne tik jo veido, bet ir kailinukų rauks_ lės nušvento ta gera šypsena.— Untanai, ja kur gi tu, ar ažmigai un naščių! — rėkia iš užukanapių moteriškas balsas, 
j Užžeidė auksinę Žemaičio šit. | dį dilgės, močiaklapiai ir negeros moterys!Sudundėjus dar vienam tilteliui, laikant kepurę, kad jos nenubrauktų karklų šakos, paga- i liau išsikapstai į atvirą, žvyruotą lauką, kur pergalingai viešpatauja akmenys. Rinko juos seneliai, rinke tėvai, renka vaikai, užvertė tekineles, kauburėlius, pasklinu'das, bet nauji akmenys lenda iš žemės po nakties, ir bajoriškiai, nustoję vilties, išrado savo akėčias. Trenkiamos per dirvą, jos ginkluojasi kaip gyvatės, kiekvienas akėtvirbis veik damas savarankiškai, apčiupinė- dar vėliau pajuodo Ties viduriu,

VALANDOS: 3- dirbo dieuosiii Į 
4* X - Yr4 4 ' « A * « Ci

TSL 233-3553
S^vk» 355-4504, M4&

GYDYTOJAS lt CHIRURGAS. 

I'SCIALYBl: AKIŲ LIGOS 

WG7 WMt ISM 5tr»rt

DR FRANK PLECKAS
optometrist as

KALBA LIETUVIŠKAI
UU W. 71itU ToL 737-514*

Tikrina tkia Pritaiko akiniu?

■ tr ‘contact teuM",

Dr. I BONAS SEIB UTI> 
- Y INKŠTŲ, PŪSLES IR 

x PROSTATOS CHIRURGU* 
2455 WKST STRUT 

-i.;' Valandoe: utnd. 1—4

Oftae trtrtMM: 776-2U4, 
tefet.' 441-5541

• taikų chirurgija.
Okupuoto j Lietuvoj-mirus-

St Petersburg, Fla. 3371*
Td. (813) 3214204

KRAUSTYMAI
MOVING

LaWijnal — Pilat
ŽEMA KAINA

Priimam Mister Chirr< 
ir VISA kortelei

K iSRiMAS- TsL

ANTANUI RASTENIUI,
S Ivtirly abhmy. 

ANTANAS VILIAMU 
T.L 374-1131 aite 374.599*

buvusiam Lietuvos verslininkų sąjungos impor
to bei eksporto akcinės bendrovės Verslas direk
toriui, aš, buvęs jos narys ir akcininkas, jo 
broliams Juozui ir Vincentui bei seseriai reiškiu Į

SOPHIE BARČUS
giliausią užuojautą.

RADIJO iElMOS VALANDO3 STASYS PULKAUNINKAS

5Mi«a. WQPA - 1499 AM

Part*.

- AMana D»vtw 
T«Mj 779-1M3

039 MAPLEWOOD AVI.
CHICAGO, IL 4009

“Lietuvos Aidai*
kAIt BRAZDUONYTt

Udlrtūo ĖJO *1L Yaktto.
VIM« Uidai « WCMV rtrtMA

LIETUVOS SIENOS
IJungtinis Amerikos Pabaitie-jį čių Nacionalinis komitetas pra- ■ neša, jog spalio 21 d. Senatas ( priėmė papildymą prie lėšų įstatymo, kuriuo paskirtos lėšos valstybės, prekybos ir teisingu- j mo departamentams. Papildy- į mas reikalauja, kad visi' gaišty-j bes departamento naudojami že- mėlapiai aiškiai parodytų Baltijos valstybių buvusias prieš okupavimą sienas ir aiškiai nurodytų, kad JAV nepripažįsta šių valstybių jjmųjimb į Sovietų Sąjungą.

H WHS Vtotic*, 1110 AM b*a».

34U W. Hrt Strert

CkkwsnHmw IO«n 
778-1374

_ Jungtinių Tautų pabėgėlių reikalų komisaras praneša, kad Pietų Amerikoje yra 3!M),00U- pabėgėlių iš įvairių šio kontinento salių. 
— 1 * ■ —— Greyhound bendrovės strei- Į . kas pasibaigė. Autobusai pradė- jo kursuoti dar prieš faretttes.• Ant rrklio galima sėstis tik iš kairės pusės.

už stiklo, pirktinis Marijos vei- gu minutę vėliau nuvažiuosi.Jas Ir nudžiuvusios gėlės, c daž-j Pro Cidrono upelį pradundė- 
tuausiai tiktai nušutę šniūrai,' jus, pakvimpa oras šviežiais ries- kurle kažkada prilaikė gėles. Už-1 tamiais ir paskrudLntom aguo- tat po kryžium trikampė pieve- nom.lė visuomet pilna laukinių iių ir peteliškių.Nuo čia prasideda tikras žiavimas, įsitempia vadelės, tagas tvirtai ĮsLpradžia | delnaą, dunda vieškelis, ir Stuglius pra- skrendr, nepastebėjęs. Tik iš pakluonės išlekia rudas šunelis, arba gvoltu šaukdaina, praskrenda kanapėta višta.Kitas šuva, tiktai dabar jau juodas, pasitinka. Pilkeniuose ties gandro gūžta, ristele besivarant į kalną, c po to pro vieškelio dulkes prasiskleidžia bažnyčios bokštas, kurį pamatęs, arklys nebereikalingas botago, kerta į smėlį, kiek įkabina kanopos.

— tš kelio!— Namie išsimiegosi!— Kur tu užsiskersinai! — šau kia važiuotojai, pliauškia botagai, vieškelis pilnas nerimo, sakytum kur pabėgs bažnyčia, j ei-

gė-va- bo-
— štai ir Tauragnai!Ir atsidusti žmogus, o ko atsidusti — nė nežinai. Gal būt, dėl to, kad dabar namie, prie Si- lio ežero, Strakiškių saulėtoj pievelėj lošia kortomis vienmarš kiniai, ir iš užu juodalksnio krūmo meta meškerę Liudvikas Kampininkas. O juodalksnių lapuose mirga saulė, kampu atšokusi nuo ežero paviršiaus.(Pabaiga)— Saulė Girdžiūrtaitė, laikinai gyvenanti Italijoj, pakviesta profesoriauti j John Caboto kolegiją Romoje.— Libano kariai per tris Kalėdų dienas apgynė prancūzų paliktą sektorių.® Ant aruodo ir kiaulė ūkininkė.

Gilaus liūdesio nusiaubti, 
mirus garbingajam Lietuvos Diplomatijos Šefui

A, A. STASIUI LOZORAIČIUI,

iiuosirdžią užuojautą reiškiame brangaus velio
nio našlei Vincentai, sūnums Stasiui ir Kazimie
rui, visiems artimiesiems bei. mūsų diplomatinės 
tarnybos nariams.

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

BIELIŪNASLAIDOTUVIŲ koplyčia

4348 So. California Avenue

TeL — 523-3572

DIPLOMATINĖS TARNYBOS ŠEFUI

A. f A. 
* * r • r

STASIUI LOZORAIČIUI

MIRUS, ŠEIMAI IR DIPLOMATINĖS TARNYBOS NA
RIAM? REGIAME GitlĄ ŪŽŪOJAUTĄ.
# * S J - ’ • • J y F k ‘ «, ' * , i 'if

VYRIAUSIAS LIETUVOS IŠLAISVINIMO
\ . ..... .......... ’ KOMITETAS

(312) 226-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

EUDEIKi!
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 
4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE 

TeL 927-1741 — 1742

Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

111 . 2533 W. 71st Street
1410 So. 50th Ave., Cicero

Telef. 476-2345

I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, HL 60650 
TeL; 652-5245

1RLIŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI

Patarėjai ii laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE ŠOKINI

Aistės automobiliams pastatyti

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS i
LACKAW1CZ i

Laidotuvių Direktoriai Į

2424 West 69th Street — TeL RE 7-1213

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

_ ...........:l_   -11 u jiiuji   n     ir nnwiwnwii

VASAITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois

Telefonas — 652-1003

5 — Naujienos, Chicago, 8, IB. Friday. December 30. 1983



sėdėjo p. I’. — Martelio banka. 
Paneles ir molei js nešė nia šuj.

| Trys stalai (vienas sudurtas) 
buvo apkrauti maistu ir įvairiais 

yra vienas iš d aižiausių privačių <|e|:katC5Hi=
Pirm. j’. Binkis visus sveikino 

ir pradėjo susirinkimą. Dvasios 
vadas kan. V. Zakarauskas su
kalbėjo maldą ir ptsveikinio su 
šventėmis. Sekretorė perskaitė 
protekolą. kuris buvo priimta'. 
Skyrių vedėjai padarė trumpus 
pranešimus apie veikią ir pa- j 
rengimus. 8:30 vai. kanauninkas 
mal 'a užbaigė susirinkimą.

Tuoj buvo uždegtos ant st> 
lų žvakutės. Rikiavomčs 
maisto. Vaišinomės labai 
maistu ir delikatesais. S 
lamu, užsigėrėm šampano ir 
vyno. Vaišės baigėsi kavute.

Į pobūvį atsilankė klebonas 
A. kakarauskas, kun. A. Markus,

universitetu ne tik Utah vaisti-.
idsoje Amerikc/e.

oasnodymo, sė* 
diena Sait Lake City 

I mieste įvyko iškilmingas priė- 
;, surengtas ponios Linda 

Priėmime dalyvavo

BRIGHAM YOUNG UNIVERSITETAS
PAGERBĖ VYTAUTU BELIAJŲ

198” m. gruodžio p ir 3 d ei.r.- Į 
mis įvj’ko Metin;s šokių P-isi-l
rodymas didžiojoje Marriot Are-1 joje, bet 
noje, sutraukęs virš 12,000 žmo-1 Po to šūki 
nių. šie pasirodymui įvyksta kančią 
prieš Kalėdų šventes jau 25 me- I 
tai ir šia proga buvo pagerbtas [ mimas, 
Vytautas Beiiajus. Jo garbei aš-i Lungren, 
tuonios universiteto studentų po. I daug svekių. 
ios sušoko lietuviškų šokių p.
nę: Malūną. Jonkelį ir Kubuą. Į taliku Katedros architektūrinį 
Per garsintuvus buve pasakyta,' 
fcui šiais lietuviškais šokiais iš 1 
'reikšta pagarba Tautinių šekių 
puoselėtojui Amerikoje — Vy
tautui Beliaęui.

Vytautas Beiiajus darbavosi su 
šio universiteto šokėjais ištisus 
33 metus. Pirmą kartą jam ten 
teko nuvykti 1950 metais, kai 
universitetas paprašė jo pagal
bos Dabartinė universiteto pro
fesorė Mary Bee Jensen buvo jo 
mokinė trijų pirmųjų metų bė
gyje

Taigi šios šventės proga buvo 
ne tik pagerbtas lietuvis — tau
tinių šoktų puoselėtojas, bet ir 
buvo pagarsintas Lietuvos var- 
l<Lls Utah valstijoje

Ponas Lungren prižiūrėjo Ka-

atnaujinimą, gi jos svainis yra 
Utah valstijos Vyriausiojo Teis
mo tci-ėji.-'. Korės p.

P. S. Beiiajus leidžia ir pada
vimu bei tautiniu šokiu žurnalą *• v w

LIETUVOS VYČIŲ 112 KUO
POS PRIEŠKALĖDINIS 

POBŪVIS
■ A. Brazis su žmona, seniorų pir- j
■ mininkė A. Gabalienė ir Irena

Marquette Parko parapijas Sankutė. Pastaroji pranešė, kad
1 biuletenyje paskelbta, kad 15/33 ; Vyčių namo užlaikymo fondui 
metų gruodžio 20 d. 7.30 vai. bus suaukota $5.000. !
susirinkimas. Nuėjau laiku. Po- 1—
nai Zakarka paruošė stalus. į taika. 
Valstybinė ir 
prie garbės stalo. Papuošta eg- ' apie 50 asmenų.

Maloni atgaiva ir puiki nuo- ( 
. Daro gerą įspūdį vyčių ' 

;• tautinė vėliavos ' darnaus sugyvenimas.- Dalyvavo V. F. Bei lajus

versiteto stu ?.ontų šokėjų, atsto
vaujančių dvidešimtį tautybių. 
Jie šoko ant didžiulės estrados. 
Brigham Yc-ung universitetas

lutė. Radijas grojo kalėdinių 
giesnrų melodijas. Tikrai malo
nus vaizdas.

8 vai. vakare pradėjo rinktis 
nariai, žiūriu, vyrai atsnieša po [ 
bonką vyno, ar šampano. Kuri

GOD BLESS AMERICA!
I Seasons Greetings

To all of the members of the Armed Forces 
stationed oh foreign soil and at home and to 

all of our friends and neighbors.

g
DARIUS-GIRĖNAS POST 271

The American Legion

?! DONALD FORSBERG < j.
Commander

Your continued support of our “Bingo Program” 
; enables our full support of all Veteran Programs.

Itaut, — Pantevimvl
UAL ■ ST ATI FOK SALI RKAL ISTATB hOt

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMBi 
ffi VĖJAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ĮŠSIMOKUIMAI 

DHL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentei

2212 W. Cermak Road Chicago, HL TeL 847-

K NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS

9 MOTARIATAS • VERTIMAI

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

X BACEVIČIUS — BELL REALT
INCOME TAX SERVICE

5529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

KAM MOKĖTI NUOMĄ?
GERIAU SKOLĄ.

tik tikėjimas į Dievą gali padėlį kė šilumą. Paskiau išsivystė ti- Pajamų bungalow — 1% aukšto mū- 
: -"-s..........-k-.— -I kėjimas, būk medžiuose randa [inis, 3 butai: 1 su 2 mieg Garažas.. , , ... Marquette Parko centre. Nebrangus,prieglaudą mirusio žmogaus ve-Į 

lė. Kai medžiai šlama, tai tos 2 aukštų mūrinis. Pirmame aukšte ... ... .. . . 6 kambariai, 3 mieg. Antrasis aukštas
vėlės kalbančios ■ į gyvuosius. • padalintas i du butus. Batų siuvėjų 

Medis lietuviui atrodė arti- dirbtuvė rūsyje. Geros pajamos. Lith-- . '. . . uanian Plaza Court (69th St.) irmirusiu draugu. Jis gimė, seno Washtenaw.
ir sunykdavo kaip-žmogus. My-j ___
Ūmiausiais buvo ąžuolas, liepa, ŠIMAITIS REALTY 
pušis, beržas ir eglė. Tarpe jų I 
gyvenę ir dievai. Daugelyje vie-{ 
tų ištisos girios buvo skaitomos Į

• šventomis ir jų nevalia buvo 
kirsti. ■

žmogui priešintis moraliniam ir 
fiziniam priešui. Straipsnyje sa- 

Įkoma: “Jeigu noriu būti tikru 
lietuviu, pirmiausia turiu būti 

savo krikščioniu’’. Sovietinė santvar-

“LIETUVOS ATEITIS’’ 
VOKIEČIŲ SPAUDOJE

Vokietijos laikraštis Die Welt 
(1983.12.3 d.) išspausdino
Vienos korespondento Carl Gus-’ ka, kaip svetima ir nusikalsta- 
taf Stroehm o pranešimą apie ma> turi būti atmesta, nes ji Lie- 

: Vakaruose gautą Lietuvos 
nimo pogrindžio laikraštį “Lie
tuvos Ateitis’’. Tas mašinėle pa- * jaunajai kartai apie lietuvių de- 
rašytas ir padaugintas pogrin- portacijas į Sibirą, paskelbė Ju- 
džio leidinys yra skirtas katali- Kaus Sasnausko laišką, atsiųsią 

iš darbo stovyklos. (E. Liet.)

jau- • tuvai buvo primesta iš šalies.
Pogrindžio leidinys primena

■ kų jaunimui ir duoda įdomų 
. vaizdą kaip lietuvių tauta lai
kosi okupantų atžvilgiu, — sako .
korespondentas. i

Leidinio vedamajame straips- j 
nyje “Dialogas su savim” jauni . 
skaitytojai yra raginami susipa- j 
žinti su tūkstantmetine Lietu
vos istorija. Tas pasiūlymas iš
plaukia iš daugelio laiškų, ku- ’ 
riuos gavusi leidinio redakcija, j

Tarnauti tėvynei yra kiekyje-! 
no Lietuvos jaunuolio aukščiau
sia pareiga, — sakoma pogrin
džio leidinyje. — Pavyzdingi 
jaunuoliai privalo sujungti ‘tė-! 

vynės meilę su tikėjimu. Vien

DĖL KO LIETUVIAI GERBĖ j 
MEDŽIUS?

šiandien jau sunku ir supras
ti dėl ko senovės lietui tai gar
bino medžius ir mišką. Vienas j 
išaiškinimas, kad jie buvo nau- | 
dingi: sergėjo nuo audru ir tei-

g Fotografija yra apie 190 me- < 
tų senumo. Pirmutinis šios rū-"j 
sies amatininkas buvo Louis Da- * 
guerre, prancūzas. ‘Į

S Tautos gyvybė ir laisvė yra 
neatskiriamos viena nuo kitos. I

Elektros įrengimą 
PATAISYMAI

Turk Chicagos mienc .»> 
Dirbu Ir užmiesčiuo»e, f r 

3*r*rituot«i ir jąiinin>i 
KLAUDIJUS PUMPUTI 

4514 S. Taimen A.-s^ 
T»l. 927-3559

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St 

TeL: 436-7878

miscellaneous
Įvairūs Oalvkai

A.K.C. “R” & some mixed.
By private breeders.

Taking Christmas orders now.

395-8967

5

DĖMESIO 
62-80 METU AMŽ. VAIRŲ© 
Tiktai SI 26 pusmečiui auten 
liability draudimas pensinii 

Kreiptis: A. LAURAITI 
4651 S. Ashland Avė.

Chicago, III.
Tel. 523-8775 arba 523-91

Dengiame ir taisome vi 
šių stogus. Už darbą g 
tuojame ir esame apdr

ARVYDAS KIEL
6557 S. Tolman Aver 

Chicago, IL 60629
434-9655 ar 737-1

PASSBOOK 
SAVINGS...

sea us for 
financing.

AT OUt LOW HATS

Aleksas Ambrose,

4

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir išfepausdino geriausią 

Chicagos lietuvių istoriją 
(1869 — 1959 metai).

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

Persiuntimas — $1.
1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

I I
K
1Į I

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DĖL LIETUVOS

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

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

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

< f XMI M T '

FSLIC *Interest Compounded 
and Pa>d Quarterly

-4- -

High
Interest Rate*.

?a»d on Saving!

Mutual Federal 
Savings andtoan

2212 WEST CERMAK ROAD '• CHICAGO, ILL S0S08
Peter Kazanauskas, Pres. Tel.: 847-7747

SOUKi )ton.Tu«.rri.»-4 Thur.5-8 3«t. 5-1
Į SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 .

NAUJIENOS APLANKYS KASDIENA ' i *
Visuomenei ir paskiram asmeniui Naujie

nos dabar yra reikalingesnės, negu bet kada, j
Todėl Kalėdų ar Naujų Metu proga Nau- i 

^-jienų prenumerata yra ideali ir prasminga, 
dovana tėvams, vaikams, giminėms, drau- j 
gams, kaimynams, pažįstamiems, seneliams j 
ir kitiems.

Naujienos padės Jums išlaikyti giminės ar bičiulių 
artumą, nežiūrint nuotolių, ir bus ištikimu ryšininku vi- 

‘ sai išeivijai, kovojančiai už savo krašto laisvę.
PRAŠOM NAUDOTIS PATOGIA UŽSAKYMO FORMA

Siunčiu $45. Prašau siuntinėti Naujienas Chicagoje' 
kaip kalėdinę dovaną metams (pusei metų $24). Kitose

i vietose — $40, pusei metų
į VARDAS, PAVARDĖ ............
'nr. ir gatvė .............. .

MIESTAS ...... ................. . ........

J

JOHN GIB AJTIS ,
Advokatų įstaiga

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

- -X - "* ■ ' t

_ ---- t--—
Miko šileikio apsakymų knygai 

“Liucija” jau atspausdinta, f
. (( 59

Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki ILP-asaulinio 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.

YOUR DOG NEEDS j
VITAMINS,TOO.

Pardaviau ir Taaynai 
U4* Wwf l*th ftrwt 
T»L REpubllc 7-1941 •

Siuntiiuai i Lietu

P. MEDAS, 4059 Archer-
. Chicago, Iii. ^3i\'T»VYA ;

NČtiry Public ‘
INCOME TAX SERVICE 

4159 S. Mtplrrsoc, TeL 154- 
Taip pat daromi vertimai, ji* 
iškvietimai, pildomi pilietybėj 

šymai ir kitokie blankai

Homeowners insurance
Good service/Good price 

F. Zapolis. Agent 
320816 W. $5th St

Everg. Park, III. f7T7 
5G642 - 41*--,6 = i g

Advokatas
• GINTARAS P. CELINA

Darbo valandos: Kasdien: E
9 vaL ryto iki 6 v>L vakaro 

Šeštai: nuo 9 vai r. iki 12 vai 
& pagal eisi tari yną

TeL 776-5162
1649 West 53rč St’Mš

Chicago, lū. 60621

_ VALSE

Siuntėjo Pavardė, Vardas

Adresas
PIRKIT! 1AV TAUPYMO AON

6 — Naujienos, Chicago, 8, TH. Friday, December 30, 1983

ft Sergeants ADVOKATŲ DRAUGIJA

Ir V. BRIZGYS
Darbo valandos:

9 ryto iki 5 vai. popiet. 
Šeštadieniais pagal susitarimu

*606 S. Kedzk Ava.
Chlcaoo, IU. 60629
TeL: 778-8000ZIP CODE


