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Prezidentas Reaganas pasveikino
Lietuvos atstovą Stasį Bačkį

JIS PIRMAS iy7C) METAIS NEVERTĖ IZABELĘ
PERONIENĘ IR PAVARĖ CIVILINĘ VYMAUSYBĘ

Čikagos meras H. AVasIiingtonas bišku padėkojo Lietu
vos generalinei konsulei J. Daužvardienei ir vicekonsule!
M. Kraučiūnienei už. dalyvavimą jo smiioštame pirmame
EUmic Heritage baliuje gruodžio 10 d. Donneley sąlėje. Jis
pastebėjo, kad jų ir kitų konsulatų ponių tautiniai drabužiai
pagražino ir suteikė spalvingiario baliui, kuris taps Čikagos
metine tradicija. Baliaus pelnąs Čikagos varguolių sušelpimui bei maitinimui. Chicago Tribune paminėjo geri, konsulės
ir vicekonsulės dalyvavimą - baliuje ir jų gražius tautinius
. : La t
drabužius.

BUENOS AIRES. — 1976 me mas. Kai paaiškėjo, kad pr
j tais Argentinos generolas Jorge valstybės pinigų ji nepriėjo, i
[ Videla kariuomenės vadų komi- generolas Videla pakeitė str
sijos (chuntos) vardff nuvertė i nuomonę apie ją.
tuometinę prezidentę Maria Es-j Generolas Videla kiliems k
tela Martinez
Izabelę Pero- riams nurodinėjo, kad bereS
nienę, o vėliau tos pačios chun-; lingai nemėtytų vaLstj’bi-s 1
tos buvo paskelbtas krašto pre-!nigų. Bet laikui bėgant, veil
zidentu.
į lai Argentinoj pasikeitė; Ne v
Pradžioje kariai norėjo Pero : kariai buvo tokie teisingi. V
nienę patraukti teismas už vals : liau kariai praturtėjo. Tada s
tybės pinigų eikvojimą, bet kai; ncrolas Videla pasitraukė is k
-paaiškėjo, kad pinigus ji nau-į riuomenės. Jis įsitikino, kad h
dojo iš specialaus fondo, ne sau, J nai
i' valstybei padarė daug žak
bet partijos reikalams, tai bylą visai sugniuždė Argentinos p
nutraukė, o ją pačią išvežė į ’ zą. Pastaruoju metu jis reikal
ei"
An du kalnus ir laikė laivyno iI■ vo atiduoti vvriausvbe
*
.
"i
vasarvietėje. Kariai josios net ei-1; liam.N, bet d>bar jis pirmas p
sė, bet leido jai išvažiuoti j Is-i trauktas teisman.
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PLIENO BENDROVĖS UŽDARINĖJA Į
CHICAGOS DIRBTUVES į

DAN’ ROSTENKOWSKI LABAI NEPATENKINTAS BENDRO- i
Vės vadovybe; kitu nesilaiko duoto žodžio
i
CHICAGO. Iii; —:Vakar U.S. kowski tvirtina, kad UŠ. Steel j
StėeF atstovas pareiškė, kad va b bendrovės pareigūnai 'nesilaiko <
dovybė priversta uždarinėti Ga žodžio. Praeitą rudeni atstovas i
paniją.
ry srityje esančias plieno dirbtu Rostenkovski padėjo plieno benPagabeaaroves
rengiasi
uždaryti
kebas
dirbtuves,
nes
.
MONAKO PRINCESĖ
ves. Iš,užsienio, atvežtas plienas: drovei gauti lengvomis sąlygo
Generolui Videlai prezidento
JAU IŠTEKĖJO
pareigas einant, dingo keli tūks
yra daug pigesnis, tegu Ameri-U mis 225 milijonų dolerių-pasko
lą. Jie prižadėjo pastatyti gele--------------tančiai argentiniečių, nepaten
koje gamintas. Be to, darbinin
Monako pricesė Caroline <
lankelio
bėgiams
lieti
.
plieno
.
kintų
tvarka.
|
kų unijos atsisakė daryti bet kok
ginos nešė trobon gaidį, pylė
metu laukė popiežiaus leidin
BENDROS
KŪČIOS
dirbtuvę.
Tuo
reikalu
jis
ir
Ga-1
Irias 'nuolaidas, Unijų ^adai su
prieš jį krūveles grūdų. Kurios: Visi buvusių chuntų nariai yra susituokti Monako bažnyčioj
ry
atstovas
Kongrese
tanesi
dėl
j
tiko kaiėfc'sumažinti atlyginimą,
merginės papiltus grūdus gai j atiduoti Argegntinos karo teis- bet tokio leidimo ji negavo. V
tEEJO
‘
paskolos
plieno
bendrovei
Jie.
bet reikalauja kitų- lengvatų,
dys pradė^pirma lesti šitoji pir į mui. Gen. Videla atvyko į karo tikanas jai pranešė, kad ji pi
reikalingi
pasko.ai
_
kurioj "palieka tą pačią kainą. r d u, buvo
kalendos^ pakito į “ka ma ištekės.
K
- -s ei lės. sm
! teismo rūmus ir tuojau užsida- ma turinti persiskirti su sa’
■ Po - visos eiles posėdžių su uni gauti, o kai pinigus gavo, tai
(.Nukelta į 4-Ui p<«.'
lė
gal buL įr į ’kūčias*. Se; rė .su prokuratūra. Ten jam bu pirmuoju vyru, už kurio ji big
r parei^iBak-jta neno-.
jos' at^p4bisri'^i^AI^nd*bend-:r
tradicija j
vo perskaitytiJ kaltiniam Mr
" ištekėjusi prieš ketverius; met
^įže.savo
pažadus.
Tik
.
,
FOTOGRAFAS NETEKO
rovėsJHrfąrę uždaryti ' ri kalbi
ir persiskyrė priestdarinėtu.
valgytrmalda prie bendro'
‘
.
■
■
«
-u
-•
tuviu.
aes
mesta,
kaip
jis
galės
gintis.
Ptįi[
_ - -;
:<eliaš;^^r|4tfstje^it^|ig^getežiiF- ■pranėjįj ĮrjuFžokios pheiAkdirb-,
SVARBIU NUOTRAUKŲ
bet; stalo tave vadinam 4\Tga|)ė'k
i ruošta no v
f kurątūroj generolas Videla pfį.r ; Vatikano leidimo'Ijesulaukjj
kelių ^jg^.AJ&^tūybęŲ^ieag3jg tuyesA č&efefc'j^eng^^krnde šventoji vakarienė, primenanti
. i ___
,
.
.
Bug- leido virš ldviejų valandų? G^n^l ii nutarė dąugiau nelžtukti.;.
atidarj^^.l^m^bvė
^-.»v-<c-..-*ta šventine proga, nneri pefeetxž-i dabartitao meto Kūčių vakarie- ■'piū£o 21 d; Raiuon-’.Baiaųg.tUr- rolas- Vklęla, prabuvęs 3 me^V
neno-^?'^ 'TyL-AjA
frauti prie feScin stakx. ką rodo’ ~
! bo prie lėktuvo, kuriuo senato-jkraš to -prezidentu, atšislatydijįr lierius Stefapb Casiraghi ■>. thr
Dany'^pstenl^^s^įv 'ĄtsįoyiĮ ^?bihmkų'. yR^en£®^ski savo
’TTfTTT--' a-A. i gausus dalyviu skaicūus^ Taip- Tautos fantazija apsagstė išra-; rįus Benįano Aqmno\'^rįžo ’iš' iš prezidento'pareigų ir išėjo ąt- sutuokti civiline ceriempnri
Rūmiiv^ayš - aMtfjMeąns k&nji-į'
ySffb«vo ir šiemet, gnac^žia mėa..F dingais papildiniais tradiciją,
Amerikoš^
' ■
- .j: . {-sargon iš.kariuomenės.
Ą ’ Monako kunigąikšpjur. būna;
tęto Urmininkas, pareiškė; kad^ f^iieagos jąi^giį^ 6
ma^; jg žentntinene še. Kazimiero t
Balang matęs, kai^šęnatoriūs;. Laikraštininkai norėjo pass’- liudininku.
pliendr*^i^ov^męsftaikio> duoto* į
įpaprociaL
Šalia religinio pobū.’ i Aquino laipteliaisr- nusileido iš kalbėti su gen. Videla. kai jis į|parapijos srJeJe.
I~
Tėvas būtu norėjęs,; kad jn
žodži^Afe;^-.^ į^tiį-pžŽąilėj.ajiA jis vis -. Vies; darbininką ms nepa
gdžio Yt&smų Uetuvoje. kaip irilėktuv0. jį..(aip par mate, kur’ ėjo iš prokuratūros kambario,’ eji būtų kiek palauke, gal V
Chicagį|^a^^jyiūgtMežfnkęliU:, dės,; nę$ hendreyės netari pinigų
kitan, atsirado poetiškų padavi- »o Roiando Galiftata kaltina, Sett jis atsisakė daryti bet ko- tikanas būtų radęs būdąjuos s
•bėgiųj^*t&.tuv^?o dąbari ’ jos it-, didelėms algoms. Ų: *
f naį. paslaptingumo, pasakų- ei’s' mas Aquino nužudymu. Galinau, 'kius pareiškimus. Jis patarė ’ tuokti, bet princesė apsigalvcj
lietuviškai
stovai pf2ihęsė? kad jokios dirtė
i mentų. burtu.
' ir grupė kariškių buvo apie še- laikraštininkams jo neklausinėti į neteko kantrybės ir nutarė su:
valgiais s
.
—
Rusu
vvriaušybęs
orga
tuvėš nežtidėryst
K .; ; A‘
”';ų sumetimų! šių pėdų atstumoje nuo senatd- ir nieko nelaukti, nes jis nieko’ tuokti be bažnyčios.
t virs <
Ate'rado prdktisk
-*A.< ■ \ ;
■* • ž
zuojamąs teroras sudaro pavojų į
ą spėlioti apiejriaus. Jis buvo sargų apsuptas. nesakysiąs, kol byla nepysi i
P'azžra trusespa • §į šventa
GaVė? pinigus, užmiršo
Kinetikai. Ji nepajėgia organk:
Balang tvirtina, kad į senatorių baigs.
— Kalėjime jau sėdi Jniv
žuoli 1 kovos priemonių ; prieš
į
kulka
buvo
paleista
iš
užpakaKetvirtadienį karo prokuralū- Argentinos laivyno komendai
Kti-t sis būrinnčtam žmogui?
Kotnifetp^firminiiikas Romiem planuotą valstybių terorą.
taniais,
Jeigu Galman būtų šovęs, ron taip pat buvo atvykęs ir ge [ ;as Emilio Massera, turįs aiški
rode. kad.'lio.
’
s®Burtų ivairum
■n
■ -■
Moia
”
* m
ir geros nuotaikos Kalėdų švęsi-1 guc reikalu labai domėtasi kū- taii kulka būtų pataikiusi iš nerolas Roberto Viola. Prezi i lis apie suimtų argenlinic?
rrs. Pakvietė saud.u. ktsvpo;!
vakare. Vvresnio amžiaus: šono.
šor
dentuf^ Videla pasitraukus iš dingimą. Karo teisme turės ai
★
WASHIMSTOMBe to, tuo pačiu metu ten bu prezidentūros, prezidento parei kinlis ir aviacijos generolai T1
k C>vl*'s*<<*«*,*|,k-***^*>^s**^'
j Bartuvą sukalbėti ūrral«fa. «> ku j Kūčių? Merginom;, rūpėjo pa- ; vo fotografas Jose Mendoza. Jis gas penmė armijos komendan silio Lami Dožo bei Ortanr
iii.
j ricK <ekė rlctkelių Isnžyir-Ks ir! tirti — ar ištekės teinančiais buvo padaręs 7 nuotraukas, tas gen, R. Viola. Prokuratūron Agosti bei admirolas Jun
’ kveikininjaTs su draagads ir kai-į metais^ koks bus busimojo var- vaizduojančias nužudytą sena turės atvykti ir paskutinis tre Anaya.
į mynaJs, p.-'Jristarnais ir įce^žzĮs-j eįtg, tš kur atkaks piršliai?
torių. Bet iš jo kariai'atėmė fo čiosios chuntos narys ir k rask
i taniais. Iš dv-asšškh? sese Kū.i _ , ,
.
.
te aparatą ir nuotraukų jis nie prezidentas gen. Leopoldo Gal
— Jeigu kariai nušovė grižu
-.
»
» - t 1 or’et. baigusios kūčiauti merciose
drlvvav©
dar
ir
prei.
ar
t
.
»
.
.
,
,
.
,
kad daugiau nematė.
lieri. Jis suplanavo Falklands senatorių Aquino, tai prezide
CUBA
,
.4»Kr
?»3OS -kubejo kukant ir klausė-,
salų karą ir labai žiauriai jį prr tas Mait os galėjo būti’ nejvell
si kur loja šunys? Iš tos kryp- į
MfUW
— Grenados vyriausybė nori laimėjo.
į suokalbi.
pasireniy piršliai! Klausė
Į dažnai p.« frodanfį;jyjbwoseį
gauti taikos korpuso specialistų I Generolas Videla buvo labai
karmo gatvėje pirmo sutikto vyĮ Los Anteles ISetavm romgintaoFilipinų komisijos nari;
n>: ^kuo vardu?" Taip suž’ro-l padėti gyventojams įsikurti sa griežtas karys. Jis pats, be savo
I <e.
los
kalnuose.
,
algos,
iš
niekur
nepaėmė
nė
cen

išklausę dviejų civilių liūdi;
ŽS8BHIAM
lavo busimojo vyro vardą. Mer-,
to. Jis įsakinėjo, kad kariai pri mus. priėjo įsitiktoimii, kati s
X
Pisžem
pakvietė
—
Pietų
Afrikos
sprausminia:
valo būti pareigingi ir pavyz natorių Aquino nužudė stiek;
C91IMIIA
lėktuvai apšaudė komunistuk, dingi. Jis buvo pasiryžęs į austi bininkai ksriai.
norėjusius įsiveržti į Namibiją. kiekvieną, kuris drįso eikvoti
drnri Kūčių kilme ir caproehis.
valstybės pinigus. Jis ir Pero— Pietų Afrikos žvalgyba y
• ka laureatas Jnrgfe GJiauAt ro— Amerikos mokslininkų pa- nienę išvarė iš prezidentūros, čiupo karininką Dieter Ge
j skė šiais. Hbad šA-imrri pavsizIAZ II
į tirtis erdvėje padidino dolerio nes buvo įsitikinęs, ksd saviems hard:. teikusį žinias • Scv>*
I zertę.
.i
1 yĮĮJ
PEH
su- agentams.
kiltis nnerKA1ENDOML1S
1
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Gruodžio 31: Silvestras, Vis
Lakytis.
Į

poeto Mairom» ž”dži«« riroreI čs»u prikelt bent v*'—ą sendj
į£
a~ Tikruu fe am.
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Sausio I: Naujieji metai, Me-;

LINKSMŲ IR
LINKIME
PRENUMERjj
VALIOS ž

NAUJIENŲ
SKAITYTOJAMS
IR VISIEMS GEROS

1

'ZIRONF.LR ORINTAITb

"t. liet ir graži šita!

\

drabužiais kSek-

^ynas nakvino blizgančią I
vką, šilkinėm skarom plazdan »

Kai pagaliau praūžė pokylio
l'*
palaimingos linksmybes pro
Šaunios t i buvo vestuvės, t vartus išbirbė vystančioms gė• -i tikram simtamar-l !ėni apkaišyta bličkas. nustojo
aip ir pritiko
;.aii, d irgi kaimavietės kelme skalambiję veršiniai šimtamar
. . -‘kerojančiam.
•Ogio šunės — vėl Vilkiškiu kai'
iro nas grįžo prie pilko pirmad'enic.
e saldainius ir riešu
nevienam ogalva, ilgai
o nuo
?:gės visiems šypsoįu
!U ošėlimuV ar o nuo muz>
JULio per visą kaim:
ir dainų sopėjo. Nevienam
. n’a' bedančiai 'aun:
jiui aar ^užrista širdis!
Jniinė.
.vinksėjo, kad šokinama pamer-č buvo perdaug mielai š\’p>ojuj c esė. Skaisti ir apskrita, I
'.■ ainis obuoliukas, stambiai su-|
O smailakių kaimynučių žv: iri
i. ’.giuotom kasom ant viršų
žvilgsniai vis car nuolat krypo
;
dangiška suknele Ugi žer
M. ŠILEIKIS
link tos sodybos, kur buvo
L Jtii šydu apsigaubu-i —
vežta jaunamaitė iš kilos para!
:š altoriaus.paveikslo tre
"iv\- Vis knietėjo patirtu kas
šiol di
uikštelis, kokiom plunks-! TU3>GŽ
ndi reikalo su
nom p uosis ir kokiu balseliu! ^živo^ ir ur:
; katsnynėJėnais pabibietuliauti*
:t.c žKvp-jotpja.
Cti jaunavedžiai už st?lo
ivo arti'
To dėl p.
o ir. pokylio pilnumu aps
ketvirtą dešimti praiu
tš, storosios gasp
iu lėkščių soiinc
1
nors anžih’si, bet
0:
arsi tnmmila, ge- me verii
e
i(
ir aštraus HežuGir.csi.
I ga lšenė. nesm kinkuodama.
Gentys gark
is neknietės, kaip j — Didelio ču daikto! — da
tižiai kalbino i
slsvrno. jei iš iul fefidžhu i^ertana rrartL — Jw
11
nors ;i sapnu
z.

Saitos žiemos vaizdas

vLkas kitaip stovi. Todėl Ir ne
kam my IM
-įsek.. - lyg atbulom rmkom.
Tuo tarpu kiti iš tavęs juokiasi I :.F
<laiu k
Gcią valandėlę pabuvojusi,
ere.'e pakilu namo. įši ldama
ng
*
* •■ * *
P' jrrse paskolinti : stambiąją'
ačaią. Mat, senio tėvučio skran
esanui
dos rankove prairusi, ji norint:
r*e
az.aisyti, o jos adatos skrandai n ems
mains rinkimams.
per plonos.
Smulkmenėlė ta adata, kaip
Irano ir Sirijos vyriausy-i
ir kiti niekai, kuriais nuolat kai bos organizuoja terorą prieš!
mynės skolinėjusi — degtukai,
pipirai, siūlai, ritės, skietai ir
kki panašūs dalykai.
Madride nušautas Jordan
Bet šįkart ta adata, kuria pas
ojas.
kui buvo susiūta prairusios tė- į
vučio skrandos rankovė, — ji j
netikėtai grąžino bičiulystę abe |
jiems namams.
Žvingailos moterys iš leido Te- 1
re
k per kiemą, bet mar-l
ti
c net ligi tos tvorelės, Į
: ?bi sodybas, ir prie?.
ircKo.
uinku buvo jodvic
taip norėjosi nuo ši
asišnekėti.
ir ta trijulė ve! giria jau- Į
ię, kad jauna, kad graži i. •
pažmoninga, o dar ir turtinga.
PJei įbėga paršas ar veršis į ne- Į
savą ja vą, žvingailiškiai jau be !
Li
io':;o pykčio paveja anos sody
bos linkui. O pasitaikiusiam ku-1
ririm še imvniškiui dar oapiokat!- ■

die! — su kekių triukšmu turėjo _ — Žiūrėsi ,mką sakys...
čūti marčios išguita! ir vis taip, Įknimba kiekviena į savo trūtėkauta. kad anapus tvotos kas1 są ir dedasi nieko nežinančios.
— Garbė Jėzui Kristui... —
nors išgirstą...
— Turi gi Ji paju-'ti. kad mes | pasigirsta tyląs svetimas balsas,
•ria. senespi swentejai... Jei ne-! ir skaisti apvalaina moteriškaitė
^,'r
. i
į — Svečią, kad ir gyvulį, re
nor kaimynautis, tai ir mes vis-i sustoja prie slenksčio.
— Per amžius — atsako visos,
ia puikiau pasėšdinti... — a:
ką atkepsim kaip svetimam.
O kai iš anos puses vejas pūtė o sencci prideda: — Prašom to
I — Geriau, kad jūsų versis į
ir dūmų kvapą kieman nešė, tai lyn.
šitokios, nosis susukusios, rau-j — Drūtulienė paeina porą mūsų dobilus įpuolė, negu kad
į žinginių, stabteli vidury aslos — būtų į upę įkritęs, ar ne tiesa?.
kėši ir burnojo:
0 žiloji močia, sykį kaimyno ’
— Tie Drūtu!iai7 tur būt, per-1 taip nejauku pirmąkart svetimoj
j.vą.
aykštėm pakulom kūrena.. Smir i troboj! Bet tuoj vėl, susiėmusi žąsis iš saviškės pievos išginusi, !
išsilupti ir
ra. kaip šeško durpės... Tyčia! drąsos, apeina visas apsisveikin taip dar pasakė pačiam Drūtulių
> oadedant
Jonui:
dama.
•
mums uždumia...
s
Jonai
Ir taip veik kasdien jau Drū-' Paprašyta sėstis visai nesidi- ’
metu
atsake. Žvitresnieji vyrukai net:
tisniu. kit ip sakant, vyriškų'
tūlio žmonėms ar-gyvuliams už 1 džiueja. Ir paprastai ima kalbė- dalykais, tur būt, Dievas mus \
ir pašokinti nekartą išvedė.
gsniu.
i
ką nors kliuvo, ir barnis darė>i. ti:
Kaimynų moteriškos — žcn-‘ O jų sodai nuc senovės jau jaunoji Ruze. — Kresna kaip Tik niekas nesuprato, kodėl anks
— Vis nebuvo laiko, o norėjo--,
tinės, ar marčios — tik iš tolo į buvo susilieję į dn.ugę. ir ties -uitis, o dar sussoreu epsens.< tai * eiau tokių ginčų nebuvo girdė- si su artimiausiais kaimynais sują stebeilijo ir pusbalsiu tarėsi,' t ve ra aviečių krūmai neišskirti- ’Ūks — kelmo kupstas- dau
■
*’ *
ta. nors irgi ir piemens kiaules sipažinti...
SUSIVIENIJIMAS LIETIn
kokia čia jom nauja kaimynė,’ r.ai abejiems lygiai priklausė. Ir| nieko,
nužiopsodavo, ir vištos visur pa_ j| — Kad visiems tč laiko
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia
a tematinė
Dievo duota būsianti. Rūpėjo,! ta tvora — tik dėl formos stirk
I palaiko
šneką
senoji.
U..L12X.V oll
“A.ą odlVJl.
{
latdžiaudavo?
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus.
i. r bus ji prielanki, ar gal nupui - ’ sojo.
nesusirgto
Nežinia. prie kokių raguotu-j — O čia beveik vienoje sody. ! |
SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos
* d
kusi, darbšti ar apsileidėle, duos- i štai dabar ta Žvingailos sijonu
mų dar būtų prieita toliau, jei! boję gyvename...
» jąi
darbus dirba.
r r ar šykštaujanti.
— Taip jau nuo. senovės-likę 3
trejukė nuolat ir žvilgčios į Drū. -bnucse naujuos* psšprostL su vi
per tokį trumpą laiką jau gero
SLA —išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu
— Galį ir nosį pariesti — agi! tūlio pusę ir iš tolo viską į at
apdraudę savo nariams.
kai susižodžiuota*. o širdyse — — dvi ej u brolių kiemai,
trr iš ko! Šitokius kraičius at-! mintį traukia: kada ta jauna zhavedės dienotus džiaugtis. O usniu ii' dagių pri daiginta.
—■ Man taip slinku ‘pradžioje/ j
SLA — apdraudžia pigiausiom^ dainomis SLA neieško pelno
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu
kildino, grynus tūkstančius pri - martė ir su kokiais trūsais per ir nedrąsu jai buvo — visiškai
Bet štai vienądięn jaunamar — vėl lyg teisinasi, lyg atsipra- ’ 1
Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gali
i otarc paklojo!
kiemą pereiną kok’a skepetėle
tė Teresė peržingsniuoja savo šinėja viešnia. — viskas svetiSusivienijime apsidrausti iki $10,003
— Na. na! Jei tik statysis, tuoj ; kviečią su kuo kalbasi...
id
Žvingailų
siruvse nuo-_ sodą ir veria vartelius į kaimy ma, kol apsiprasiu... ’ .
SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdraudė —
ant šakės pakelsim. Juk tai ne! Pagaliau pabosta joms taip is
Insurance, kuri ypač naudinga jaunbnui. siekiančiam
no pusę... Štai ji siauru takeliu i Jos žodžiai toki nuoširdus, be
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.
mūsiškė. Turės taikytis, kad! tolo tylomis smaguriauti — josĮ'kilo, vis lahiss išsiskleiisdaini i kiūtina tiesiai i Žvingailos kie_: išdidumo, taiu moteriškai- švel- g
”
°
1 nūs.
_
f x ima atsileisti
-i • * M
SLA— vaikus .apdraudžia pigia t erminuota andrauda: už
[ draugystę p. įimtame...
Ir pamažu
laukia diena iš dienos, kad. jii uažithu bet str nžkliūdami.
$1,000 -apdraūdos suma temoka ūk n<00 metams
— Žinoma. O būtu galėję J čia, jų kieme, pasirodytu. Pa
Drūrulio pfesrno tapo išbarTen jau pro langą kažkuri tuoj įtempimas, kad net nuostabu, K
SLA —kuopų-'yra visose lietuku kolonijose.
Drūtulių Jonas iš save.- kaimo ; čios jau ten ar dešimt kartu bu tąs. senės Žviry.čtiei'ės visu bal- pastebėjo naujieną, ir visom kaip visoms ramu ir lengva da-.'jJ
Kreipkitės į Savo apylinkės kuopų veikėjus,
paimt., Agnę — nuo.mažumės pa. t vo nulėkusios — ar duonos sko- su iSsutmytss. kam. kaip nevi- trim kartu žadą atima, toks rosi šnekėtis..
jie Jums mielai paaelbės į SLA įsirašyti..
žįstami. Arba Cecilę — tekiaj lintis ar ančių ieškotis.^
smalsumas padega kraują... - ■ — Ak, aš jau žinaužinau. — patvirGalite kreiptis ir tiesiai į SLA Centrą:
— Jijė ateina... Lėtai, aosidai- j na Žvingailų marti, atsiminimais
skaihtavėidė, tokia dainininkė... i Ak, ta Teresė, ta marti iš svę- įJt Kai ta rudoji kuoduočė daigu
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
s ‘ pasigraudindama. —
darželyje pasipciniojo, tu Pone- rydama .. Pirmąsyk
■
. . ■ .n ,i . | jau, nors ir iš čia pat, bet-vis ne
307 W. 30th St, New York, N.Y. 10001
tėviškė. Visi kampai 'nepažįsta
L
Tel (212) 563-2210
3>imŲHHiwimmimmimnnmninTninnnmnnnnnninhiinpnininiiiiiHnHng mi. O kol i galvą viską įsidedi
t LITERATŪRA lietuvių literatūroj meno fr mo&k
— ir klėty, ir tvarte, ir Kluone
|
GIFT PARCELS TO LITHUANIA
TS34 m. metraJHr J&me yra vertingi, niekuomet nelemtą, Vist
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P- Joniko, V. Stxnkot
PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.
2 Rnukčlo. dr. Karlo Griniaus, taip pat K. Matusevičiau* te Y
ideilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukom!* Y
?L S. Čiurlionio. M. šileikio, V. Eaįubo3, A. RCkitelės Ir A. Ve*
įsrrintdmas geros rūšies įvairių prekių.

Maistas iš Europos sandėlių.
MARIJA NOREIKIENĖ
tižią Šokią pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsnulnimai apie d»tnŠventes bei ją Istoriją Ir eigą, įdomi skaityti ir nedahnwlau
^toauruiHnnuHT^nriv^mmmnnnnmuiiimininiitiiiiiiniimiiHHiiiiiiiiuiih
V^ms, gėrintis antotės puikiu stiliumi Ir surinktais duGmeEhnJ*
bei užkulisiais. Studija rrs 151 pusi., kamuoja fl
3 VTENTSO ŽMOG AUS GY^^TMAS, Antano Pūke tprafc
'Lb »ūoso Adomaičio — DsdAs Šerno gyvenimas Tai ne ssu»

gyvenimo bruožą apratym^s, be» tiksli to laiktrtarnio buities Eh
- tūrinė studija, suskfrtdyta skirsneliais, T« 206 pnsla»lą knyyr»”rinodama tik už F3

-oseoasoK

Cosmos Parcels Express Corp.

Inž. UODAS MIKŠYS
50 metų studijavęs, kaip

putniai parašyta ttud’ia apie Rrtprurua. ramintis Pak*ln*f |
Labguvos apskričių ducTn<*n1mL< ^pralymat Jdomū* Hekrfman
[fetuviui. Leidinys fflu*trnotM ouotranknmK įtaigoj* duodami
v^tovardžiij pavadinimaV? )v»
Baudiniojc X15 puM:
i
■«» KĄ L AU^M*0 ’
r>r1nt»QM a«r
trfniVnal ir miutyi sple ««menh U rietas oeprlk, Lietuvoje Ir pb
maišiais bolševiką okupacijos metais. Rnyg» turi 234 pnnlnyj^
bet kainuoja tik W.

< V 4 P. -I

--- —

JAY DRUGS VAISTINĖ

« JULIUS JANONIS, poetr- tr revoIiucĮorderim. nssapm
Vi Ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikojei tik »
fvrgio Jalinsko knygoje apie JnHsas Janonio gyvenimą Ir pat
dją Dabar būtą jj galima pavartoti kovotoju ai tmofaus Wm*
g lyga y-a didelio formato. 2«S pualapią. kainuoja |0L

Atdara šiokiadieniais nuo

Ml
ATEINA
LIETUVA
p&rsže 700 poslapiq knyj?^, Bnrion raflėjo viską. km*
kada h
Bet kur, Bet kuria kalba buvo parašyta apie r .ip‘rvą. Hetuviue
Ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu au kun. Jan^nm »r prof. K
Būga paa geriautrius šimtmečio pradžios kalbininkns. padarė
lietuvių kalbą liečiančias Ištraukas, paruošė tikslius vertima*
ir patarė mums toliau studijuoti.
Pilti, (

11 I

TeL 476-2206
Naujienos. ClrtTO.—Sat -Tuesirlav, Do<- 31, 19!

■ššs'i?;

S š iK itM u U U t-

4

negąliĮTK’ ifiuagri mušto
arvent^wm apiiUymo dujų I
nuo ląpknho 1 iki kovo 31 d. | R

Socialinis draudimas ir aprūpinimas
VI melai

Gruodžio 31, 1983,
Rvdajruoia PIĮANĄS

1 .kau Cook apskr. teisėjas Ja' | Naujuos Metuos, naujai laimei
mę? C. Mnay, nusprenoe, kadlTurime tlketl!
| los taisyklės yra prieškonątitu- >
< elnės, kadangi Illi turis komerci-į Ne diktatoriai, tironai
1 jos kcmjsjja turį jurisdikcija'' Viršų šiandien ima;
Ne vergijos pranokėjai
bet ne miestas. Ta komisijoj Riša mūs likimą!
taisyklės uždraudžia išjungti du-; Nuo Balkanų iki Alpių.
jas, kai lauko temperatūra yra! Lig Baltijos kranto.
užšalimo laipsnyje. Bet jei kos- j Tautos tiki tiems, ką rašė
Y“ atsilikęs sąskaitos į į““erį
’
apmokėjime, dujos gali būti iš-į
jungtos, t‘ei kostiumeris atsisa I Jiems likimas bus nuskyręs
ko priimti specialų mokėjimo į Nau'ą kurt gandynę
J
planą apmokėti sąskaitą. Petit I Ir prikelti iš griūvėsiu.
Pavergtą tėyyuę..-..r.-”
Ptftfinrcs
į — Anriiis ligo* studijos nuregydytojui prirašius piro^icąp vjistą pacientui, pasta
rajam sumažėja reumatoide reiš
kiniai. šią studiją plačiai apra
šė Chicagos Sun-Times dienraš-

’MJLaS
Chk+M, IV

Fl»w^o*vs >r mediumą slysti; 4436 So,
~ . ~^T - - <

48 IJ295)

- ~ r —-^

-

ke^eu...
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Siūlomi trys terapijos budai,
turį pasisekimą

VU '’’dėisrčior rydymesi iš kinti bgas ir netvarkingumus.
laidos ir publikos abejingumai i Autoiiai baigia savo patarimus:
del teisingo gydymo, privertė ■ "Jei t;u ūsų daktaras negalėje
n'o
^nai vaitoti nemoks i
|Uk| gydyrpo būdą. Teks judė I minga svarstyti alternativiat
jimas pasireiški i Anglijoje. Ten (pasirinktinai).
buvo ųe$^nįai išspausdintu ir tuo ’
reikaju knygą ‘The Alternative;
Health Guide”. Jos autoriai — Į Hal Zina Bonnett parašytoj kny-1
Brian Inglis ir Ruth West. Kny- i goj “Well Body, Well Earth“/
gą išleido Knof b-vė; kaina barųlp viską, susumuoja kosmo.|
$19 95.
j logiją, oiologiją, antropologiją,
B. Inglis, vienas jš meno h j chemiją, politinius mokslus ir
politikos žurnalo ‘‘Spectator" re. I filosofiją. Jiedu sako: ‘.NeorigL
Neišsamiai aprašė Liet.
KLAUSIA f E,
dakterių ir Ruth West, buvusi Į nališki pranešimai, tai kad .^e tniškįpja-. kąį jis
Namų Savininkę sueigą
* Sah^.:ion Armijos darbuotoja, mė gyva, taip pat mūsų sveikątą autbbįUo vqfjsyo. " fą autobusąr
uorėdaųia?
MES ATSAKOME "Naujienų" pr. sayait&numfcry
padarė nieko gero nežadą abu yra priklausanti nu^ jos sveika ^vaiiuvo
tap'd
yaįructpįu.
autoriai, bet jų darbas yra įspū-1 tos. Geri vyrukai bendrai pe
kere-p. A. K. apraąė š. tn. gruo
jta y.
bps^ękaąėip yųi-r K£. jei
^i£u
ydingas savo tikslai, suprantamas šioja liūto rūbus, bįogi vyrukai
jąsk^Juti. ,
Pt. i ęi. £.taupyngo s^taitą sąvo sūųaųs džio mėn. Brighton Liet.Jukinu
dėvi biznierių gamybos kbštiuįh ilgiai visiems pritinamas.
Savininkų sueigą, taėiąį-,.kažSfe aptoriąi suskirsto terapiją: mus ir paltus'’. Nfinmujš' kny-j t ■ „rfyn T2‘
ąr
turėtų mokėti lak- kodėl nutylėjo informacieį'da
gySIjĮtAi
W apie ..... .
įrI tris gĮufies: fizinę, psicholo-1 ges pabaigoje anaųzuojarn^i
.
už gautus 5‘ar aš būčiau lį. Turiu galvąį kad toje su
SEG|Ą
į
TV
MO&fiSCIUS
.
Įvairias poliucijos rūšis, kurįos!
; gmę. ir pafanormalę.
pi juts atpingąs7
J
eigoje būvą daug naudingų pa
‘ ‘‘.The Alternative H ea 1 th G ui - į turi, įtakos Į mūsų į mūsų švpV •
198j? m. 4Įrha|(tiąjĮ:. Isiimdoskelbta žinių, kuriom naudingos
’ d$r knvga - vadovas skirta sau katą ir neįrodyta, ką upes gali-, mjyj ku^se ^rjųrs. It^fejBjSe ąr
^VfS -•’.fH priklauso n£o to. vyr. amžiaus žnjfiįnėms — namų
kategoriją, kadangi tur.i--'me daryti, kad -.būtume sveiki
jdeūo vardu bus ta s-ta atida- savininkams. .
ypyjė turį Įvairių alternatyvų ii sergančiam pasaulyj
>
įf jį'.’‘Šięiaf $epųfj$
Neįsidėmėjau yiąų pranešėjų
IyH* :M§U tamsta užrašįsi sa■jĮėrtoddksinį ■prisiart-nimą išaįš- P-r. PėttfcūĮ |Hio sąyd į/dį
4 a sūpą&s. vardą ir jp Sqc. Sęc. pavardžių, tačiau kai kurie pa
-—
---- ----------- ---’
' ::;'k
\ uždabjs pasįįdtdgvo ribą______ numerį į
tą} taksus pi sakė. kad prie Šy. Kryžiaus li
; Kambar y-paruošimas vy- 'Takius ’esKaluvinms -jtspauU
syų^si(^į|Įį|||^ėr
s mokėti sūnus. goninės dabar veikia konkre
iresnio amžiai, žmonėms
■n-.ernaUonail I
čioj
kurias siij
kQ;- y ’ , . \
. \
: pasjfcJbė-Je su Missouri ųpivęrreali pa
* Kąi .va;kąi nūtąria ^vo >e.; 4tet6*a\įr.ų.p:‘.nj6<irna planų su^ cetl;
'
- .
j »ĮękĮ^ yfa Įrašytas ant tos sąspjr'.
^hierųs- tėvams,. įruc^ij .itskircis ! darymo profesoriaus asistentės
ų^įį)jp. su4į,9s 'i'lStP’S ta? iąmsta priyfdė^ moPnlfcijos atstovus davė šiuos
^kumbarįus turi bū: kreipiama’ Riūh •
?
Į I riba
t Į*
.M?
& Si, kuriuos gąu-, patarimus:
dėmesys 5 to kamįx»rio apstatyt
£ 3o,700-2.lC<) \įųš . $55^800,• ir Jš;<?itę Įš Taupn. sąskaitos. Kadangi ’
"t
'
.
\r
Jeigu į namą Įsiveržia plėši
tmą: kėdės, sfrjūs, veidrodžiu^.1
Unijos nariai baigė
1 } jos bus išska^ČE^a Social Sęcū- J tapyta vad. “tex brocket” be abe_ kas. skambinkit policijai tei. 911.
apšvietimą, apšildymą- ir kit.J
rity taip pat tik8.?.%'. rUždirbant Jobšš yra didesnis, negu tamstos Jei palikote namu visus langus
Greyhound streiką
\kad butų išvengta seniesiemper metus daugiau šios ribos ^ŪĮiąuS (pajamų taksai išlaiko uždarytus, o grįžęs pastebi, kad
\bet kokių nerkėturnų. Grindys’ Phoenix, Ariz. AP pranešėt
uųo tų uždJrįMt^ pinigų S. S. mą masmeniui su $1.000 ar dau vienas langas atidaras. neiti į
snėturi būt slidžios, veidrodis tu J ad Greyhound vairuotojai* ir uęieikes mokėti;.giau mvestmentų.piasideda nuo
•
’ -4v <
v
'
«.
t
’
. '*■*** ?
name vidų, o skambinti policiyi būt kur dors atskiloj vietoj, j datbiijinkaj streikavus 7 savai??
12/0, geriau būtų naudoti sūjkid. senąjį, jam bevaikštant, ne-: tęs dėl atlyginimų sumažininjo,
najis Soc. Bec. numeri. P exiles
KRIJilNALŲ SKAIČIUS
šikas... Iš namo fronto iskirskit
fžiiklaid ntų. Baldai neprivalo; 74f c . 'balsų priėmė 3?jų mętir PADIDĖJO
krūmus, inedziu>. kad! galėtum
turėti ‘aštrių kampų.
Į kolektyvinę darbo sutartį. 74^4
vagį pastebėti!,. Tkrėk gerus už
Chicagos statistika'rodo, kad
į?; Visokie senųjų slaugyme na darbininkai pasisakė už nauja
naują
raktus...
j \ '‘ ‘ ‘
■ūbai, Į . kuriuos dažnai; vaikai ar .darbp, sutartį, 2,595 — prieš jąt . šiais metais didelių' kriminali jis bendrai pasireiškia?
Jeigu tuiit aukštą kraujo span
^Įrhiųės“senelius išveža,, turi lai- Pagal sutartį darbininkų uždar- nių nusižengimų skaičius padi
ATS. Uleeriai yra vieši skaus ermą. kreipkitės į Šv. Kryžiaus
■Irylis tekių nuostatų .taip pat.įbiąi.sumažinti 7.8%;\ x • dėjo 35.J'/ . Proėęhtūahai didie
?P?.s!dri kambariai turi būti taip i ^Streiko metų (praėjus 2 savai-/ ji kriminalai'^/taip padidėjo: mai, liepiantieji audinių suskal telefonu informacjjai. kuri nuro_
. šžaginimų dymą; peptic ulcens arba duo- dys dieną, valandą, kada galit
‘‘Įrpoš i. kad viename kambaryje Į tems) Greyhouid brvė.< atdobu.; ! žrpog'udysčlų
43.8'1, fim. dsnam (Viršutinė porcija, ma gauti nemokamą braujo patikri
kortais vyk-tąs, triukšmas, ue- sųi žmones vežiojo 27 valstijose, — 74 6'5 , plėš-mų
- kenktų kito kambario, gyvento- ■ naudodama negtieikuojančiuKul .u .sužeidimu .-r'o4:7'į, isilauži- žų‘plonų žarnų, žemiau skilvio) nimą. Prie Šv. Kryžiaus veikia
:‘jams. Valgyklų stalai ir kėdės- naujai pasamdytus darbininkus. mų (su ginklu) ' .-č - 56.8%, vi- sųširgima-. Pagal ? Jonai Insti-. dar kelios įvairips programos*
•turi būt taip sutvarkyta, kad Sžreiknojąn-lieji darbininkai toki okių vagysčių — 2,A$yi\ ir vien lute of Health duanitni-. pagal 1) Vadinama Nursing Home, vie
.. pebūtų pavojaus -ciiajam susi-' vežiojimą visur trukdė, kartais į '.utomcbllių vagysčių -^ 29.7'?’. bet kurį laiką, 4 mil'. American oje eiti kraųtuxėn produktų
turi aktyvų' uleeri ir 6.0u0 kas nusipirkti, maistas pristatomas
žeisti, jei.jis ųž jų užkliūtų. Grin > i»ėt panaudodami vandalizmą.
met miršta nuo uleerio kompli- į namus; 2) Veikia savanorių bū
<ų ir kambarių šienų spalvos ne- [■ Vienas streikui)j antis. auotbulj
MIRTINAI NUŠAUTAS
. kaciju.
rys seninrams bet kur nuvykti;
■ tari būti labai rėžančios, nes- tdc vairuotojas buvo užmušiąs
71 m. seniorąj- ik ĮE3?trr Hay
3) Dideliam liūdesiui ištikus
jos gali sukelti nemalones se-. Gj^bdž.u men. pradžioje, Rąy~
or'xd. pclij.'a- ąlvežė/'į South
(šeimos nary- mirė j ilgi teikia
peliams nuotaikas u suerzintit mciĮd I-’l.ilips, 42 m.‘ ąiųz., ’
Chicago CommtinicVį ligoninę,
KL. Kao oauna uleeri?
ma pagalba; 4) Alkoholikams pa
■.nervus.
I Witloughly. Ohio, buvo ratų
policija jį rado rainiaiaujomdgalbos programa — specialus
ATS. Bemtrai bet kas, įskai
aly; 4 kartus peišetutą.-' Sęnidpatarėjai suteikia pagalbą. Vi
/as buvo rastas po to, kr.i aiitO- tant vaikus. Tekis susirgimas si.is išva-dintais reikalais reikia
rili- atsitrenkė i medi prie 141 ii daugiau bendrai esti pas suau skambinti i Holy Cross ligoni
gusius, kai kada daugiau vyrų
k). Gr?ndon. /, - - nę, kini-padėsianti.
Pr, Feb.
feupe. iiegu pas motelis. Vad.
Vacį.
dtiodenum mlcčriai daugiausia
KA KITI SAKO
, pasireiškia vidutinio amžiau>
Trumpos žinios
ir 1 ’•
žmonių tarpe apie 2
■ V'Uectortjd yra. sitigi •
•C
’
4
\’moterų. Viduriu uleeriai palie
— Apie 5,000 Chicagos .senMyers perskaitęs strųipsnį apie
čia vviesnic amžiaus žmonės, c -ų pasirašė peticiją, kad nebū
manių (publikos) riiiiriaminlmą
negu vaiL duodenal uleeriai iš tų padidinta telefonų pasikalbė.’:1 vasectoaijos operacijos sautinka, proporcijoje 5 vyrai, imo mta. Dabar Chicagoj už
Jo, kaip vfiseetoūvps- $auppeš 4 motgris, Daliu
D. 'elefono patarnavimą imama
irgas. daug girdėjęs ąrx skaitęs
S6 43 per men. ir $1.07 už apara- !
>ie “pavojų" .'£.1 tįsjKttpuiiOo
*o nuomą. Jei telefone patarna-1
jos gimdtjš sityje,‘užteksaulinis bankas palaike šį pa vimo mokestis bus padidintas,
ii iiorčikatin-.;ir nfdp'anomažu vykstantį pasisukimą ir vyr. amžiaus žmonės bus
mę;
diėin\ sn- mand W siūlam viso
\ — pasakė Claretta H.
veiksmo prasmę^ — teigia San M
ič Metro Seniors in Ac
Šur.Tmes'
Francisco Chronicle.
tion direktorė.
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joję veikia p t aiAos
i manės ' *’
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ATSARGA GĖDOS NEDARO
NAUJIEMS METAMS

Naujieji metai vėl atėjo,
Naują viltį skleidžia.
Tat pareiškime kiekvienas
Ko širdis mūs geidžia.

^4,

ĮŲ IR LĄJMIN^Ų NAUJŲ MĘTUl
#

*

k

;kokK kš 'Įnirti^

r kuri Veult 'mėnesiu.
uotJ krošld atsta-

ng ija rtndūfu tpėcialiojc
bjc kaip ryto bte^y^l^f,;;
Ten
šiekšte.'ngyveniUŪ't
y ta tf-Jstykud
kai kuniu
. acisAjlnc nek. Vingri ja peri ikraiutf ir k:aus!4si tolyn nUu
hbrtcciok^iftio niaik>jzrno
Pa

t;—

.

Good. ĮĮealth Habits, Begun Early, Qnn
Add Years to
of Your Chiįdręn,
....

HEART AND XeAl% tabta started Mri> ta 1‘fcĮjftii i
eia Hmee tW rakėf llem Mtaėttt'taUr HM, itmdtag
tejg/ę Haari jUtactaUog. Tb»
t* teaiaattac

‘i

•

85 metų žmopasavo 95 me
tų vyrui Kalėdom dovanų" nu
pirko šešerius marškinius-noniron rūšies.' ,
, •
— Kuriem į galam man ■ tiek
daug tųjmar^ynių? — nustebęs
paklausė apdovanotasai. — Juk

Daugel, daugel tų troškimu.- j
Ką aplink skrajoja.
Daugel ixykiu. sprendimų,
t nius ir visų,7 tar! būt, jąu xpaii
Ką prieš mus sustoja. —
nebeteks dėvėti nelipo vien^
kartą... *• *
’ ‘
4 j
Gal nudžiugins visų sielą,
— •'Na. nesijaudink:-įas liks
Baimę nuraminę.
— bus kitam mano vyrui.,
Ir didžiuosis vėl lietuviai.
» > $
Laisvę sau grąžinę.
PRAKTIŠKAS ELGETA
Daug tvirtesnis yra žmogus.
— Te jums padėvėtą apsiaus
Kuris viltį turi
ty. Kai ateis, žiemą turėsite
Ii pavojaus valandoje
kuom apsidengti.
Priekin ramiai žiūri.
— Ačiū labai, bet aš velyčiau
Bėkim tikri, mes tautiečiai,
dešimtuką. Žiemos metu, aš .iš
Lietuva ne žuvo:
važiuoju j Floridą ubagauti.-

* i

K

či Vengiija

mėta, kad verapamil širdies vai
stas sumažina 550% migreną. Šis
teigimas paremtas JAV Air- {
Fair oazės (Dayton, Ohio) gy
dytojų komisijos patirtimi. Jo
kių pašalinių efektų nepastebėta,1
naudojant minėtą (verapamil) |
vaistą, -kuris yra prirašomas ir i
del kitų negalavimu,
t
•
(Plačiau žiūr. Sun-Tiime- ii. j
11.83).
Fab.1

tts through F*bl
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Naujienos pirmos pranešė ir apie VLIKo bei PLB at-

Nuo sausio pirmos dienos
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pusei metų ---------- _______ $200

Nuoširdžiai sveikiname visus geros valios lietu
viais Naujų Metų proga. Linkime visiems nuotaikin-

Agitatoiiai prieš Vasario 16 dieną _

1940 metais, okupavus Lietuvą, vienas lietuvis ko
munistas savo prisiminimuose rasa, kad jis rusu komi
sarui džiaugsmingai pareiškęs, kad dabar jau jam sžb*-

Nauji.metai — nauji lapai

paramą konsulatui.
Ateinantieji 1984 metai lai priartina mus prie
mūsų ir visos tautos troškimų ušsipildymo — lai at
neša šviesesnių laivės vilčių sovietų okupuotai Lie
tuvai ir broKams-sesėms pavergtoje Tėvynėje ar
nekaltai kenčiantiems sovietų kalėjimuose, darbo sto-

ira,
H?
Seimininkai nešė gyvuliams
švento šieno nuo k'ičių stalo ir
pasislėpę, klausėsi, kaip jų gy
vuliai prabils amonių kalba.
Kaftan su baime šeimininkas
nugtiSKŪivo, kaip jo arklys sakė
jaukui: “Ateinančiais metais ma.
no šeimininkas neis arti, keliaus
peš šventą Petrą!”
JUunygaloj Kūčių vakarą
ūko kiloti bičių avilius, kad bi
tės būtų darbščios. Joniškėlyje
šeimyna skubėjo į sodą ir vaka
ro tamsoje šiaudais rtaišiojo vais
medžius — užderėsią tada vaisių
gausybė. Buvo žinoma kad tuoj
po Kūčių ir vienai tik sekundei
nutinka vyno stebuklas — van
duo sekuiadjei pavirsta geru vy
nu. Tuo vynu vis nesuskubdavo
pasigardžiuoti — stebuklinga se
kundė buvo nesugaunamai trum
pa!

Seses šaulės ir btoliai šauliai,
be abejo žino daugybę gražių ir
Įdomių Kūčių papročių — ir kad
patiekalai būtų be mėsiško ir pie
JUZĖ DAUŽVARDIENĖ,
niško tūrinio, ir kad būtų įvai
rūs kisieliai, ir kad būtina žu
Lietuvos Generalinė Konsule
vis, nes ■ apaštalai buvo žvejai.
T ilARĮJA KRAUčIŪNIENĖ,
Ir kad būtų šienas ant stalo, nes
Krūtus gimė prakartėlėje. Ir
*■ Lietuvos Vicekonsulė
kad! Kalėdų eglutę vainikuotų
žvaigždė, nes žvaigždė vedė tris
karalius per smėlio dykumą. Bet
L >
ar visiems žinoma, kad žmogus,
kuris bijo vaiduoklių, tari Kū
čių vakare gerti šermukšnio
uogų sunką, ir kad tas.šei-inukšmerginai vi nis turi augti kapinėse?
. Brangūs yelioriyš šiltai pri.
simfenami'kaip tiktai per Kūčfas.j, Po kūčių ant stale palie
ja valgio “dūšelėms pasisotinti’”.
jų: lietučių Išvežti 'J Sibirą sunaikinimui, Saločiuose dėt o po stalu duopo^
dėkott tėyui Stalinujx kad jis išlaisvino ir.kos “alkanoms dūšelėms
pasimuitinli”, Anc:škiuose el
'tau div BobeEs VLIKo nuvažiavime Detroi- gėsi Jaltai-gyvenimiškai — toje
klĮ. padarė?didžjaūsią nusikaltimą, nes jis': yigtoje,. kur paprastai sėdėdavo
velionis, statė uzboną alaus. 'Ši •
m< nyse žmenės- siūlė dūšelėms
pasislipi-inti...' kiaulienos kepspib Debeikiuose galvota, kad
“ne realios”/ todėl vadai neturi palaikyti kartu šu vėlėmis Kūčių stalo
gardymynais stiprinasi ir ange
lai, todėl prie skystų patiekalų
mandagiai. dėjo šaukštus.
►

f, ♦- ■
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Šiandien, siųsdami Jums šį-Naujienų numerį, bai vilk , nes ji tau dar bus reikalui
giame 1983-uosius metus, šie. metai mums buvo sunkūs. karo jėga ii? Lie*uv?_ okupavę,
Nespėjome laiku paruošti dienraščio, kad laiškanešys (ne komunisto) širdies tėvynes
laiku būtų pristatęs skaitytojams., O jeigu, laiku nuvežėm
į paštą, jįab^raėijĮsis 9netais paštai žymiai.vėliau išvežiodavei/negu^Įėjo išvežiotL^ąštąą'.y^fiaų jšyežio^iaVo, bet
brangiau uz 'viską imdavt^jį
j ‘ .ę'
Siunčiant paskutinį:
borėję užversti
paskutinį šių metų atskaitomybėslapą. Išsiuntinėjom vi
siėms skaitytojams priminimuš;2(pie reikalą mokėti laik unūkai. Jo vedamuose nuolat
raščio prenumeratą. Mums būtų buvusi labai didelė para
ma, jeigu būtume gavę . prenumeratą ir galėję atskaitom
mybės knygose užversti praėjusių metų lapą, bet nega dbs, tik pakeičiant kai kuriuos žodžius.
lime tai padaryti.
Visa eilė skaitytojų atsiuntė -1984-tų metų prenume
ratas, bet ne visi. Jiems vėl turėsime- siųsti priminimą. Tikslas aiškus — kad kuo mažiau žntonių lankytų ALTo
Reikės siųsti priminimus ir už garsinimus. Jaučiame, kad rengiamus Vasario 16 dienos šventės minėjimus. Kuo
sunkiau verčiasi ir skaitytojų dalis. Anksčiau didelė gy mažiau žmonių, tuo mažiau aukų laisvinimo rekafems.
____ ________ _
__
_____ _______
PagringSlį Kūčių stalą.r pt.ventojų dauguma laiku atsiųsdavo pinigus,, o dabar vė
-režlępęnėi Vasario 16įdienos šven-s^i?p?pieyo pyrągįs”,
luoja. O kol jie vėluoja, mes dar negalime atidengti naujo
.
ei
'________________kitaip.yą.'djrįąmas paplotėlis,jiĮbtveiksnių žmonės ir yra liaudies priešai.
. •
lapo. Negalime, nes senas dar neužverstas.
ka, kąlėdįltfe; iSis, specifinės ^r.
Šia proga verta prisiminti, kad praeitais metais,
Ir prieš ateinanti, 1984 metų .Vasario 16 dienos mimos kaJėdmt^Jarkui. bėgžnr,
kaip ir anksčiau, Naujienos plačiausiai informavo apie
tapo Kūęlų stątp'dalyvių vieny
1983-ais metais vykusias svarbesnes lietuvių konferenci
bės ženklu — kalėdaitį, paeiliui,
jas. Buvo jų kelios, bet ALTo ir VLIKo konferencijos jau š.m. gruodžio mėn. 20 dieną. Turbūt, agitatoriai gavo
tai j Vilnių važinėti, bet ir gen. Petronis laužė visą šeimyna. Seniau “Die
naujus nurodymus, nes šiame vedamajame, be nuorariiLo
buvo pačios svarbiausios.
ūs kokj gerą gyvenimą -Lietuvai ir lietų vo . pyragą” atnešdavo pats Šei
mininkas. Pasiėmęs “Dievo py
' Nė vienas kitas spaudos organas taip plačiai nein
ragą”, šeimininkas is lauko bel
formavo savo skaitytoių, kaip tai padarė Naujienos. Jos
dėsi į langą ir, paklaustas, sakė:
paskelbė pačius svarbiausius ALTo, VLIKo. Reorgani- nės meilės jausmą ir tikėjimą, kad-Lietuva atgaus Do katafikžskame dienraštyje, kurio išaugimui Tu paaukojai “Ateina ponas Dievas ir atneša
zuotos Liet. Bendruomenės ir inž. Kamanto vadovauja- priklausomybę.
pusę savo amžiaus, perėmus jį tvarkyti kunigams-vie- jums labų dienelių”!
mos Bendruomenės pranešimus. Naujienos yra vieninte- ■
Štai mes sušėldlome prie Kūčių
Tame v
stalo taikoje, dajnoje, pagal gra
lės, kurios paskelbė beveik visus Detroite vykusios VLIKo okupacijos
žųjį ir seną inųsų paprotį — tad
konferencijos pranešimus. Jeigu bet kada istorikas ai' nepriklauso
ir mums ponas Dievas čia atnešė
lietuviško gyvenimo tyrinėtojas norės patirti, ką lietuviai žodžiams, r
“labu dieneliu”!
galvo jo ir darė šiuo laikotarpiu, tai be Naujienų neapsieis. Sovietu S.ri
(Bus daugiau)

' PASTABOS IŠ TOLO
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ALGcSUNAS PAŠKONIS

Marijampolės Karo mokyklos
ir jos kariūnu likimas
PIRMIEJI KARO MOKYKLOS ŽINGSNIAI

1944 metais Vietinės Lietuvių Rinktinės va
das generolas P. Plechavičius, numatydamas Ant
rojo Pasaulinio karo nacių Vokietijos galutini
pralaimėjimą, ryžosi gelbėti Lietuvos jaunimą.
Susitaręs su nacių okupacine valdžia, gen. Plecha
vičius tuoj pat ėmėsi organizuoti jauniems lietuvių
inteligentams Karo Mokyklą, kad tuo būdu juos
būtų galima apsaugoti nuo priverstino isgrūdimo
darbams į Vokietiją ir nuo mobilizavimo į esesi
ninkų dalinius. Be to, Plechavičiui rttpdjo kaip ga
lint greičiau paruošti jaunų karininkų kadrą, nes,
karui einant į pabaigą, LietUvii frtttf !&b£i reika
linga karininkų joa neprfklatfKnaybd •ūbtatyti.
*’ Ęaro Mokyklai vieta btrvo parinkta Marijam
polėje, nes Lietuvos nepriklausomybės labais bu
vusios 9-to pėstininkų pulko kardvinės too laiku
buvo tuščios.
/
; i * ’ J
Pasklidus po visą Lietuvą gandui, kad Mari
jampolėje yra steigiama KaFo Mokykla, tuoj pat
t^n prigužėjo apie 1,500 jaunuolių,Jcurią taipe,
be tik ką bs’gusių gimnazijas/.fcrtto n|t ir sįraukštųjų mokyklų diplomai!.
/
Gavęs Vilniaus Aukštesniosios Technikos moJvyklos atestatą,
nuspvendjiaudupj pat.vykti

Į Marijampolę. Pirmiausia nuvykau Į Dusetos
itsisveikinti su savo tėvais, ir, ten pabuvojęs apie
orą dienų, jaunuoliško ryžto vedinas, išskubėjau
en, kur jaučiausi esąs reikalingas.

tėję. Bestudijuodamas, tiesa, nusiraminau ir Jad
vygą užmiršau, bet tą pat būtų padaręs kiekvienas Intas nžriėmimas bei įdomus darbas. Nė kuni■ gystė mane M meilės sukrėtimo išgydė, bet laikas,
r>^.
<ULUI<1A44
o seminarija'būro tik užriaąaims. darbas, ir tfe! suginęs įtąko^ užsimiršimui ji neturėjo. Blogiau
sia, kad as kentėjimus raminau kitų kentėjimų
t PL’šfiNAS
? versme. Juk kunigystė pati per save pareikalavo
SUSITIKIMAS MONTANOJ
’dideb* msaadejhoq ir dide&į kančių. Pirmiausia
dėl jos turėjau
ėti Laimutės, paskui savo
Tęsinys)
tėvynes, o dabar oa užsidaryti Mcmtanos kaime
— Jūs jau esate su Dievu. Sužibėsite auksi ir kęsti vienatvę taip sunkiai, kad kiekvieną va
niais rūbais prie altoriaus, kaip minėjote, ir vėl karą jaučia ou to net fizinį skausmą krūtinėje.
įurimsite, bet kas bus man? Į kokią seminariją Top rifeMKr - < iamaneiš - --- - širdies ynfriliį.
aš išeisiu? Prie kokio altoriaus aš .mspindėsiu? ■
v's’šksr rieku-n n^rverin; ;Baisu!
jokiam uarbui ---‘rkamas. Ruošiuosi
— Maryte, kunigystė yra tiek pat ti h&l ys— .-waUiw ne P8?2’ -i;ivn
be: uiip,
kaip ir tag jos auksinių rūbų blizgesys prie alb> kaiy
Įsa.fe-»? vyskupu ir pcpiežiiri. Pats tikėriatis. šitie dalykai, kaip ir kiti HiagūBki, laiki .''ms? pasidaro svetima^, kitų žmonių mum« už
nai užBūlftioja žmogų, bet kančot valandoje na* dėt Įy kitų refltalaujama?.
kunigas, n-p'rys
deda nedaugiau, kaip maldaknygė kaimo moterė ’savo prote, savo jritikiniteu ir sava asmenybės,
lei, kaip pasižiūrėjimas į vanttaų gerti ištrinku ■
įrankin. Daug mąeera-.;. kaip tu. Maryte,
siam. Tiek vidinius, tiek ir Bor.nius
kalėjime. Ir mane sos pareigns. ir šis gyvprirnas
sukelią sužeista prigimtis, todėl kerr -y "-.ai Btsjp • m ne kiek mwah katojimas. kaip buvusi? ta. .-v. ____
nepagydomi, kaip tik prigtiMl*
n?
taisius. ' ;
■ n '.ajrvę. o oa yra proto ir t- idėjų siena. Kuri
, — Jūs nesate laimingas savo kmagyrtėje? - :vv™s žmegaa? galvojimo, tikėjimo ir <’<?>>■
—»Ne. Nuo vilko bėgdamas, aiil meškos uftė- ■ ' t
prigimtis *’*okšta <ai'”ės. • -? n
gau, kaip sakoma. Dėl to įvykio su Jadvyga Ja
r:;rės ir minties laisves. S\a: ?čtRu. mbai kentėjau ir maniau surasiu paguodh® kimigys-

kas laiko mane uždaręs? Man pasidarė visiškai
aišku, kad šiose sienose mane uždarytą laiko ir
vienuma kankina ne kas kitas, tik mano paties
idėjos, taigi mano paties protas. Kur yra Dievas?
Ogi, žmogaus sąmonėje. Kitur jo nesimato, jis ne
pasireiškia, jokių maldų negirdi,, jokie kentėjimai
jo nesuajudina, net jo paties sūnaus mirtis ant
kryžiaus, jei šį mitą prihntųmėme už tiesą, jo ne
graudina, dar labiau — jam patinka. Kažkoks ga
lėtų būti reikalas bei tikslas man pačiam save
šio kalėiimo sienose kankinti? Aš jau apsispren
džiau Netrukus aš palieku ne tik šį miestelį, bet
’’r visą kunigystę su visu jos spindesiu, su visomis
jos iliuzijomis. Tegul kas nori hipnotizuoja žmo
nės maldomis, gydo jų skausmus ir nuodėmes
šventais žodžiais, pažadais ir įsivaizduoto būsimo
gyvenimo džiaugsmais. Aš nebenoriu daugiau
jfctHmių klaidinti, ąš išeirni po ilgų ši0 kalėjimo
nfetų vėl laisvas žmogus, irėinu nešti gyvenine
naštos drauge su kitais žmonėmis, išeinu gyventi
hutūrsĮM* gyvenimo džiaugsmais bei kentėjiEtnais, to gyvenimo, kuriame gimiau ir užaugau.
I Maryte, ar tu eini drauge su manimi?
— Ta h Petrai,;^ didžiuojuosi tavimi ir aš
I einu drauge, — stipriai atsakė Marytę,
Jiedu meHfati upMkabiivr ir nuo laiko pr»siiiaūj^s
iu ftv^crrffiias.
tv<
r♦ dėjo
>■
*
* * °*7
»•
i a *
<* >
r
•
(Psbatgia) ‘ ’ ? * r

- - . . . . .—
Gr

K /ILIA US

VAKaRV

VĖJAI

112 modernios poezijos poslapių. Kaina $&. MinHd
viršeliai Pasiųsime poezija. Irai Atsiusite pinigo*
toxin adresu;

—•
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Funeral Home and Cremation Service

Naajieuoa, 1739 S. Bakuti SL, Chicago, IL 60608

Charles Stasukaįtis

OIL PAUL y. DARG1S
•

Mc41cin^ dirwkt^rku

oh• ten Rd^ W«trcimi«rf ill*

S.

VALANDOS: &— S duix> dK^oogsu

Tai. 562-2727 ube 562-272$
T1L. 7?ri>551
aS5-4MA P*«t M5I

GYDYTOJAS

Ik

chirurgai.

W07 Waa* įdare

DR. t^RANK PLECKAS
?PTb|AiT^TĄ»

te ‘contact

WUgONAS SEIBUTP
Pūsles lt

PROSTATOS CHIRURGU^

;

mūsų tautos aukuro sudėta šveni tam tikslui.

STREET

tethada tatrad 1—4 popta
i;

j

ui Lukuhzi. kariavusiam prieš

a Vitaminų industrija Arneri-

lių sėklas atnešti ir į Angliją.

, koj pasiekė $100,000,000 į me|tus.
’

Ofise tetaršai 776-2SM
Jte-Masellw Utat- 44M5*>

jos fermeris, vardu Washingt

Pk. C. K.

atkirto jo sūnus George ir,

BOBELIS

. ^TOf fltOR .’alkstu i? il&pnTTV

Can you have noticeably
soft skia. even la ssunzns?
Yes!
Summer sz* and summer
activities can play havoc on
your skin, and could make an
c therwise enjoyable, fun tirze
Df year a bit uncomfortable.
Swimming in chlorinated
pools and salt water, frequent
bathing, and ovei^exposurt
to the sun can cause akin to
flake, peel and feel rough.
All those fun, leisure acti
vities (bicycling, tennis, swlnrmmg) leave little time for
extra pampering. But do try
to fit the following tips into
your schedule, i ney wįl help
you give your greatest asset’—
your skin — the tende^ lovuif
care it needs.
— avoid bathing In hot
water. Lukewarm water u rt®
freshing and not as drying.
— moisturize your skix
When it ffeds dry.
— nnse off after rwimmlkf
to remove chlorine cs salt
water.
— shower with a gentle
cleanser. A good one ii
Neutrogena Rainbath Sbow^
Gel Rainbath is one of these
marvelous dual-use product
that softens as it deans

aky chirurgiją.
502 > CENTRAL AVĖ
Sf ’“tęrąburg, Fla. 337 y
v 'ęl (813) 221-4205
Ss?‘SAUStyMAI

W O V I N G
Girnai _ Pilių t^ra^

IRMA KAINA
unim Master Chan*
t VISA korteles.
A GRINAS TeL

* IreWw aWiMHi
ANTANAS VILIMAI
TH 17MSS2 »rše VM99«

^'ną tElMOS VALANDOS

ilgumas jam padėjo tapti JAV

Lueilmg vyšnias ištobulino,
n 1347 m« jfadėjo industrinių
karu vaistuose. Amerikiečių
poetai apdainavo vyšnias savo
poemose ir jas prilygino nekai-

f Nors ka kurias Pietų Amekr^stsi-s. teeis a bananai buvo žinomi prieš Amerikos atradimą.
300 prieš Krisiu Makedonuos
karalius Aleksandras su kariuo’nene nužygiavo į Indiją, ten rai -o bananu ir juos labai pamėgo,
j Jis juos valgydavo su pienu, paaldytu medum. 60 m. prieš

!
!
’
j

’ ’tiras pradėjo desertui naudoti
; sutrintus vaisius su iš Alpių atį -e?tu <B:egu. gi keliautojas
\ferko Pele mėgę valgyti grie-

t Geriausiai apetitą sužadina

*‘*•1^ — Aklaoa Daokw
Tatata 77*-im

n.A»

4605-07 SO,. HERMITAGE ĄYĘNŲE
TeL 927-1741 — 1742

Telefonas 523-0440
MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
2533 W. 71st Street
1410 So. 50th Avė., Cicero
Telef. 476-2345
■

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue
Cicero, HL 60650
TeL: 652-5245

. .
.
— Penktadienį aukso- uncija
Tokiu būdu galima kepti py- kainavo $380.

1RUŲ KOPLYČIŲ LAIDOJ IMU SEKMENINt
Patarėjai u laidojimo direktoriai:
JEAN VANCE ir GEORGE SUKINI

Aikštes automobiliams pastatyt.
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA
t

4348 So. California Avenue
>

*

5^^

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS

?-‘u ir frietinėlės kombinaciją
''obulirL an šių karalius Karo<s I i~ pradėjo ledų kremo gaynę desertui.

ibly soft It h
ū
three sizes, inehidinf z handr
4-ounct tube th&t yw cm

Marėvett,
ParfM
f <
V’ w

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIG.

Paimti:
4 kiai’lįencs karbonadai,
% žalio obuolio,
ir sveika valgyti gera sriuba. 15
8 džiovintos slyvos,
šimtmetyje vengrai prieš pietus
^2 citrinos tarkuota žievelė,
valgydavo slyvas. Piancūzai ape
druska, pipirai, riebalai.
litui sužadinti vartodavo sūrį,!
Storesnius karbonadus apiapibarstytą salierų druska. Tai
I pjaustyti (pasalinti visus rieba
druską išrado prąijcūzų vienuolus) ir įpiaųti giliai į mėsą, obuo
lis Dom Perijgnom Jis ją berda
lį nulupa, išimti sėklas, ir su r
vo taip'pat j alų ir vyną. Salie
pjaustyti labai plonom riekelėm;
rų druska ir ^andipn yrą prie
užiovintom slyvom išimti kau
skonių lentynose, ...
liukus ir sukapoti, sumaišyti su
obuoliais ir tarkuota . citrinos
žievele. Šiuo mišiniu pripildyti
3-10—400šyjisųjį gO’bų. 1 karbonadų įpiovas ir persmeigti
svogūną?,- 1-3 šaukšte . sviesto, mediniu pagaliuku (tooth picks). i
200 g. miltų, 1 kiaušinis, drus Krosnį Įkaitinti, kepimo skardą
kos.
.■
patepti riebalais, sudėti mėsą ir
kepti apie 10 min., apversti ir J|
Tešla paruošiama kaip ir ki
vėl kepa apie 10 min. Krosnies
tiems kepiniams,^Nuplauti gry
I temperatūrą sumažinti :ki vidųbai, smulkiai supiaustyti- pasūtinės ir kepti apie 30 min., mėsą
! vartyti ir patepti riebalais, kad
Išgaravus vandeniui, įdėti svies
nedžiūtų. Kai karbonadai iškeps
to ir kepti 5-16 min. Po to pri
pabarstyti pipirais ir druska iš
dėti pakepintų svogūnų, jei rei
abiejų pusių. Galima duoti į sta
kia, pridedama ir kiek miltų ir
lą šiltus su keptais obuoliais ir
gerai išmaišoma. Tešlą plonai išbulvių koše; šaltus su žaliais sa
kočioj us, šauksi u - uždedama at
gotais ir. paskrudinta duona..
vėsinto grybų Į^aro ir užlenkus
Magdalena šulam
išspaudžiami su stiklinaite pusapskrilihiai, panašiai, kaip tai
O Ginti savo kraštą yra ne tik
■ daroma gaminant ymtinius, už-i
įsia pareiga, bet ir doryspaudžiami tešlos kraštai ir, sur , •
dėjus į keptuvę . kepama 25-30

Tel — 523-3572

feitadieniąii tr xekaubaniaii
tuo &30 iki 9d» nL ryta.
|MĮa» WOPA - 14N AM

GAIDAS -DA1MID

Naudingi patarimai ir Įdomūs dalykai

a Nors desertui patiekalus
irado'o gaminti tik 18-to ame Visus savo tautiečius pra iaits pradžioje, tačiau senų sešau: šygskunę Vasario 16 die- loveje kanlius Mitridatas po
pietų vrjgydavo ir duodavo sa
aukas gelbėjimui Lietuvos pa-, vo svečiams vyšnias. Manoma,
bėgėlių. Kiekvieno, k&d ir ma
žiausias pinigėlis tą Hieną auko-

. Tikrina . akla Pritaiko »kin>w

2454 WEST

ragelius su džiovintais orkaitėje,
arba raugintais grybais. Su gry
bų įdaru daromi ir didžkukuliai
(cepelinai), dešrelės, įdarytos
bulves, kiaušiniai ir kj. patie
kalai.
♦ f f
KIAULIENOS KIMŠTA OBUO
LIAIS IR SLYVOMS
PARUOŠIMAS

kalba, kurią suprato visi aml ziai ir visi žmonės.

SĄLBA. uetuvukaj
Uli W. Hat St
Tat 737-5149

inkstų.

tymai ų manose

gėlė įteikdavo rožę, tai tas reiš
kė, jog jos širdis atiduodama
jam. O kiek daug dar teji gėlė

VRrCŪClOg pigti

v

Daugelyje kraštų rožė skaito,
ma karalaite visų gėlių. Ji mi
nima pasakose, istoriniuose padavimuose ir dainose. Garsioji
Egipto valdovė Kleopatra savo
numyiėiinius priimdavo rožėmis
išklotam kambary. Žiaurusis
Neronas užsakydavo rožes tolijo auksu.
Viduramžiuose rožės buvo
meilės simboliu. Jei sugrįžtm-

S^KCIALYBR: AKIŲ ulGOJ

*,

(312) 22&-L244

VADINAME ROŽE

o. dytojas ir chirurgas
Wwtcb«cter Community RiiiiUrw

1729 S. Halted St
Chicago, IL 60608
24 Hour Service

LACKAW1CZ
ICtfE CHIGA&O MOTOR CUJ8

O«

S®. MAPLEWOOD AVI.

CHICAQO. IL 4009

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

■■—■ J

,

18. “Lietuvos AidaF
KAZE SRAZOtJOnrT*

XMd>«£ nuo pirtnadiacio Iki pasktadieoio &M) nL vakare
yi*o« taidoa ii WCSV rtatiMi
banga 1480 AM.
St Petanbarg. fla_ UJC vaL p-p.
O WTIS atoUre 1110 AM bangi.

ĮSU W. Tirt 8CwN

^Mjeąga, OHnaa SO€?f
TataL 778-U74

Lietuvos diplocoaiijos še^i.
mimstariui AĄ.
STASIUI LOZORAIČIUI

miras.

-----

veliontes našlei Vincentai. sinums Stasiui ir Kazimie
rui ir visiems artimiesiems gilaus liūdesio vąlawtej
nuoširdžią užuojautą ’cityda

VASAITIS-BUTKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1446 South 50th Avenue
Cicero, Illinois

Telefonas — 6 52-1003

R. LKTCVIV BENDBVOMENė
5 —Naujienos .Ghgo.—Sat-Tnesday, Dec. 31, 1983čJan. X 1981

tos Komunijos.
K-.ais metais būdavo pvip 1
dyla bažny ia, šjnu\ buvo tuš
čių >uclų, nes vidurnaktyje tem
pe atūra buvo nukritusi ik
17CF žemiau nylio ( 2K C)
Matėsi m mažai jaunų žnicaiu
Iškilmės baigtos giecine * Muš
kim būgnais, tnmituckim Kadi
keliui gimusiam“.
Reikia pripažinti, kad puik:
d/asinė atgaiva dalyvauti Ber
nelių Mišiose ir klausyti tradi
cinių giesmių.

Kalėdų vidurnak

te

. Iš puikiai tvarkomų pampi
■name pamoksle jis
jos biuletenių buvo matema,
persekiojamus tėvy
kad klebonas A. ^akarattikas su
diliuosius ir nukan
talkininkais rengėsi iškilminga:
atšvęsti Kalėdų Šventes.
sokslo sveikino seseles,
Pastatyta prakartėlė su stalu
muziku A. Linu, orgalomia — Kūdikėlio Jėzaus, šei
pan.pijos komitetą ir
mynėlės ir gyvulėlių. Iš šonų dvi
•ius Bekojo už šventi
.eglutės. Ant d džiojo altoriaus
ir priminė, kad praeid vi didelės eglės ir virš 30 gyvų,
bažnyčios apšildymas
raudonai žydinčių gėlių. Prie kaina\o A JM 0.
antrinio altoriaus — trys didelės
Bau- žmonių ėjo prie švengėlės. Ir šoniniai altoriai deko
ruoti.
Parapijos choras, vadovauja
1984 m. ŠALFASS-gos varžybinis
mas muziko A. Lino, su solis’.ė
kalendorius
mis — M. Momkienė, G. Mažę'
kiene, A. Giedraitiene ir solistu
Žemiau patiekiame 1984 m. tų Žaidynės (2_nd Free Olympro ankšto
V. X|omkum, vargoninkaujant ŠALFASS gos ir Pabaltiecių piad) įvyks 1984 m. liej>o> 3-7 numatomes o’ ^’esn
platus Lr erdv
A. Škaisgiriui ir A. Eitutytei, Sporto Fe Gracijos varžybinį ka d.. Etcbiccke. Ont. (Toronte į Omo. D..ui bu- na^kclbu
Pnmo jos š. A. IJeXirriuSofiu.
kuris naiveda į pražūfį, ir
prieš Bernelių Mišias giedojo lendorių. pagal 1983 m. gruodžio priemiestis). Programoje: leng
bolo pirmenybės bus b:m3amns
yra tiu kurie juo įeina,
‘‘Tyliąją naktį”.
20 d. Aovį. Nors k;Jkurių var voji atletika, plaukymas, krep
ivvkdyti 1984 m. vakarą.
„Xts iuyšišA yi variai ir siauras
Buvo koncelebruolos šv. M i žybų dates ir vietos dar nėia šinis, tinklinis, futbolas (soccer),
Pirmąsias Š. A. Lietingų Kįgyltel&iSK. kurts nuveda į gyveniŠios. Klebonas A. Zakarauskas paaiškėję, vienok šis kalendo lauko tenisas, ledo ritulys ir šau
& asistentais — kan. V. Zaka rius parodo bendrą varžybinį dymas. Yra galimybių, kad birs liavimo (Bowling) pirmeųyibts uhk, ir mažu yra tų, kurie jį rail
bus mėginama suorgruiizufiiu L5H4L d&A OEatu 7zl3Į 11)
rausku* įcun. V. Mikolaiciu, kur.; planą.
įjungta šachmatai, gal dar ".r ki- į
MkOutou kviečiame visus paZL Gelažium, kun. K. Kuzmins-! 1984 m. s. A. Pabaltiecių ir Lie •os šakos. Dalyvauja — lietu-1 m. begyje, galbūt
sčklaa^yd š&ss *tiercsLos Nauji2ku* ir Uun. J. Juozevicium, išėję! tuvių Alpinistinės ir Cross-coun viai, latviai, estai, ukrainiečiai į 1.984 m. š. A. Lietuvių
ši antradienį
iš zakristijos, patyliai inel<iė>i [ try Slaitnėjimo pSnnen. įvyks ir armėnai. Gal dar prisidės ir dualinių Lauko Teniso ptrmeajyv:ikare radijo banga
prie pra’kartėlės. Po lo vyrų pu- j 1984 m. vasario 4 ir 5 d.. Devils kitos tautybės. Žaidynes ren bių data ir vieta oar
se ėjo ligi durų ir grįžo viduriu ; E i bow Ski Resort, Bethany, gia specialus jungtinis komitetas. tyra. Yra galimybė, kad bus at I Oi£ AM per ^Lietuves Aidus'*.
gaivintos ir komandinės jiinmeSekma^ilenį. (J* vai. ryto per
prie altoriaus. Sužibo visos švie į Ont. Vykdo — Toronto Estų Kiekvieną tautybę atstovaus jų j
nybės, vykdomos atskiru Idikxu Scg&fe Barčus radijo banga
sos, eglutės visos apšviestos. ; Sporto Klubas *kKalev’\ Lietu reprecntacinės rinktinės.
1984 m. s. A. Pabahiečiu
11
ĄM
Paskutinės
Prilojęs kleb. A. Zakarauskas i vių pirmenybės bus išvestos iš
1984 m. š. A. Pabsitiečių Lau
| kymo pirmenybes tikėtų vykxrxv! vLsnj&s’
prie altoriaus sugiedojo *’Svei- ‘ pabaltiecių varžybų.
ko Teniso pirmenybės planuo
I ti Latviai. Data ir vieta dar mien -fee
malonėkite pakas Jėzau gimusis”. Choras su; 1984 m. Ohio Biatolonc (Bia jamos 1984 m. liepos pabaigoje
f
nustatyta.
Lietuvių
pirmenybės
r
nišjti ir pareikalauti, knygelės
skristais griausmingai giedojo. ; thlon) pirmenybės įvyks 1984 ar rugpjūčio pradžioje. Vykdyti
greičiausia bus įvestos iš pabst-i
auginrti iš naujo”. Mūsų
m. vasario 12 d., ORCO Sports turėtų estai ar latviai. Data ir
liečiu.
LfthuanJan Ministries,
Šv. Mišias atnašavo klebonas men’s Assn. Range, Geneva. Ohio vieta dar nenustatyta.
1934 m. S. A. Pabak. ieciu
t
Oak Lawm III.
A. Zakarauskas, kuris pasakė ir (apie 50 mylių į rytus nuo Cle_
1984 m. š. A. Lietuvių Golfo
| binės Krepsirrio ir TiriHbiia^į
prasminga pamokslą apie kūdi velando). iš kurių bus išvestos pirmenybės įvyks 1984 m. rugsė_
‘ pirmenybėj 4ar tebėra plana
kėlio Jėzaus gimimą. Kalėdų pirmosios lietuvių pirmenybės. jo 1 ir 2 d., Detroite, Mich. Vyk
vimo stadijoje ir jų dalos, vfe-;
šventė primena visuotinę Dievo Biatolonas yra kombinacija 10' do — Detroito LSK Kovas.
tos ir vy^kdytojai bn< piukelbca
meilę žmonijai. Nors klebonas km. cross-ccutry slidinėjimo ir
1984 m. š. A. Pabaltiecių ir Lie vėliau.
čia gimęs, augęs ir mokslus IŠ šaudymo .22 kalibro šautuvais. tuvių Lengvosios Atletikos pir
i Tiriamos g.aTimvbės sminšfi''
34-jų š. Amerikos ■ Lietuvių j menybės numatomos 1984 m.
i pabaltiecių šachmatų, "dtlo in — JAV traukiasi' is Jungtiniu J
Sporto Žaidynių Lsios rato var rugsėjo 8 ir 9 d., Oakville, Ont. Į raketbolo varžvbos.
Įlietų: SraeUmo komisijos, bet *
žybos įvyks 1984 m. balandžio, (netoli Toronto). Vykdo — ŠALšis
kalendorius
apima
t&
nue-j
Tautu. 1
STASYS ŠAKINIS
28 ir 29 d., Toronte,7 Ont. PrograFaSS-gos Lengv. Atletikos k-tas. tines pirmenybes. Regaoniuė-bte zxestrsdUa. išo
LIETUVIS DAŽYTOJAS
1984 m. š. A. Pabaltiecių Šau
moję — krepšinio, tinklinio,
. lokalinės varžybos įtrauktos.
šachmatų ir stalo teniso pirme dymo pirmenybės numatomos. j lendori<aus papfl dvynai bei jaw
Dažo namus iš lauko
nybės.
1984 m. rugsėjo mėnesį
keitimai bus nuolatos
1.984 m. š. A. Lietuvoj Ledo d oje Vykdo — e^tai. Lietuvių
Ritulio pirmenybės numatomos' oirmenvbės greičiausia bus da boms bus skelbiami
jxna
Darbas garantuotas.
1984 m. gegužės mėnesį Toron linai ar pilnai išvestos iš pabal nešima spaudoje ir smulkios in
te. Tiksli data bus paskelbta vė_ i ti ečių varžybų. Data ir vieta dar formacijos pranešamos sporto
4612 S, Paulina St
^Sės j
(Town of Lake)
liau. Vykdo Toronto Lietuvių galutiniai nenustatyta.
vienetams.
1984 m. Š. A. Lietuviu RaketLedo Ritulio Klubas.
. ŠALFASS_ctos Cenrro TziHj/ba
Il-sics Sovietu Pavergtu Tau- bolo (Racquetball) pirmenybės

PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMDUJft
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS

MĖNESINIAIS ISS1MOKXJIMAI%

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS fc

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu
Chicago, JU.

BUTŲ

TeL 847-7741

NUOMAVIMAS

NAMU PIRKIMAS

• PARDAVIMAS * VALDYMAS

» NOTARIATAS

• VERTIMAL

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTE
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233
KAM MOKĖTI NUOMĄ?
GERIAU SKOLĄ.

Pajamų bungalow — 1^2 aukšto mū
rinis. 3 butai: 1 su 2 mieg. Garažas.
Marquette Parko centre. Nebrangus.
2 ankšto mūrinis. Pirmame aukšte
6 kambariai. 3 mieg. Antrasis aukštas
padalintas i du butus. Batų siuvėju
dirbtuvė rūsyje. Geros pajamos. Lith
uanian Plaza Court (69th St.) ir
Washtenaw.

INSURANCE

INCOME TAX

2951 W. 63rd St

ELEKTRAS ĮRENGINIAI
. PATAISYMAI
Tbrfo Chicagos mieste Išmanu
Dtrb^ ir užmiesčiuose, fralt,
Hiintuatei ir sąžiningi L
KLAUDIJUS PUMPUTI*
4514 5. Talmtn Ava.
..... Trt. 927-3S59

DĖMESIO
62-80 METU AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $126 pusmečiui automobilio
liability draudimas pensininkams.
Kreiptis: A. LAURAITIS
4651 S. Ashland Avė.,
Chicago, III.
Tel. 523-8775 arba 523-9191

Tel: 436-7878

MISCELLANEOUS
Jvsirus C'ilvksl

vengiame ir taisome visų rį
šių stogus. Už darba garas
tuojarce ir esame apdrausti

ARVYDAS KIELA Į
A.K. C. UR’’ & some mixed.
By private breeders.

. 6557 S. Talman Avenue 'j
Chicago, IL 60629
"j

Taking Christmas orders now.

395-8967
IN GENERAL
REPAIRS
Įvairūs Taisymai

TAISO ORO VĖSINTUVUS,
ŠALDYTUVUS, SKALBD10
IR DŽIOVINUSIO MAŠINAS
BEI KROSNIS.
Herman Dečkys
Tel. 585-6624

Laikrodžiai Ir tessjenybfc
FirdavtEM lt Tahjaas
JSW West f*th HfMt
Trt. RIpvbUc 7-1*41 '

P. NEDAS, 405? .Archer.Avenočj
Chlcigd/ UI. ŠOiKttMtat YA7-59W

Advokatu įstaiga

autorius,
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią
Chicagos lietuvių istoriją
(1869 — 1959 metai).
664 psl., vardynas.
Minkšti viršeliai.
Persiuntimas

Kaina S15.

Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKŠOS

6247 S. Kedzie Avė.
(312J 776-8700

N®t>ry ■PublĮk.
< JfefflotaiM-

INCOME TAX SERVICE

Zarnj

Pwrrmnru
xsuimes g
ir ritus
VTrenkuiw tt- teikiame infer

(cruises), viešbučiu ir naaiunrrnt naHmTremu

ne ketjeni^
i^diromc ištvietnmE EfriPnir

lazijM visais x-nnnrr, Tgftrshrig
• Taupykite akdadmi
t anksto — misi 45-® ūšzez..

-

tžk:

-ų
rssmsexi

*XO«4.
Visoramenei
ur
asmenini Naujie
nos dabar yra.
negu bet kada.
Todėl JMedn ar Naufu Metu nrnra Nau-

'Mm.

Miko šileikio apsakymu knyga
“Liucija” jau atspausdinta.

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.

42S9 S. Maplvwood, Tel.254-745&
Taip pat daromi vertimai, gimini.}
iškvietimai, pildoini pilietybė# pra
šymai ir kitokie blankai.

Homeowners insurance
Good service/Good price
F. Zapolis, Agent
320S% W. 95th St
Everg, Perk, III.
60642 - 424-8654

jS

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS
Darbo valandos: Kasdien: nuo
8 vrt ryte iki 6 vai vakaro.
Saštad.: ntte 9 rrt. r. iki 12 tai d.
|i pagal susitarimu.

Td. 776-5162
M49 Wert 63rd Street
Chfcage, BL 90829

ADVOKATŲ DRAUGIJA

Lietuvių-lenkų santykiai ir kovų pradžia
Vardynas ir trumpa angliška santrauka
KAINA —• $17. '(Persiuntimui pridėti $1)
Siųsti čekj:

Naujienos, 1739 S. Halsted St
Chicago. IL 60608

V. BYLAITIS
k V. BRIZGYS
Darbo valandos:
Nao t ryto iki S vai. popiet.
SeMadieniais pagal susitariing.
€606 S. ĮC^Įgia A ve.

B. 6O62f

