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ŠILTĖJA TARP ORGANIZACINIAI
ALTO IR PLB-NĖS RYŠIAI

REIKALINGI EUROPAI GINTI

< JAV Lietuvių Bendruomenės krašto valdybos pirminin
kas dr. Antanas Butkus, sveikindamas naujai išrinktą ALTo
piiTmlininką Teodorą Kinstrųbą, savo rašte pažymėjo^
•
‘‘Tamstos darbštumas ir didelis pareigos jausmas Lietu
vės ir lietuvybės reikaluose1 užtikrina, kad ALTas bus labai
gerose rankose. Drauge tikai, kad pastaruoju metu vystomi
įšilti tarporganizaciniai santykiai tarp ALTo ir LB KV ir toliau
klestės, pasireikšdajni naujose kūiybinėse formose”.
“Naujosios Viltįęs” žurnalo redaktorius A. Laikūnas,.
sveikindamas naująjį pirmininką, pasidžiaugė, kad jam pasi
sekė gražiai konsoliduoti skirtingai pasireiškiančias politines
grupes.
’ Į

WELNBERGER ĮRODINĖJA. KAD APSAUGA Iš ERDVĖS
APGINS EUROPĄ NUO SOVIETU ATOMINIŲ RAKETŲ
WASHINGTON. D.C. — Sek-: pradės pasitarimus atomo gink
rotorius G.aspa; Weinberger įro- Į lų kontrolei ir leis patikrinti ato
; dinėjo, kad Amerikai būtinai! mo ginklu gamybos sustabdy
‘reikalingi nauji ginklai gintis iš j mą.
eiti vės. Europiečiai nenori, kad ; BcJtieji Rūmai paskelbė, kad
Amerika leistų pinigų naujiems sekr. George ShųKz, kai susi
atomo ginklams. Kai amerikie tiks su A. Gromyka Ženevoje,
čiai pasigamins naujus atomi tai nebus užsispyrė is. Jis turės
nius ginklus, lai jie pasitrauks teisę daryti nuolaidas, kad ga
iš Europos ir paliks europiečius lėtu susitarti.
sovietų k:ro jėgoms. Sekretorius j
tvirtina, kad šitoks sampretavi- ! EDWIN MEESE NETINKA
mas yra neteisiųgas.
j ATSAKINGOMS PAREIGOMS
? •— Nauja atominė apsauga iš į
WASHINGTON, D.C.—Edwin
1 erdvės padės sustabdyti pačias!
Meese, iki šio meto buvęs pre
. mažiausias atomines raketas.
)
! zidento Reagano patarėjas, visai
; Sovietų valdžios atstovai <11- nebetinka Teisingumo depart?. džiausią dėmesį kreipia į naują mento sekretoriaus pareigoms,
* būdą iš erdvės sustabdyti ato- > pareiškė Archibald Cox, buvęs
Įminės raketas, bet jų statybos į Watergate bylos prokuroras. v
negali sustabdvti. kol sovietu ‘ (lox tvirtina, kad Meese ne• valdžin nesutiks negaminti dau- ■ turi atsakemybės jausmo, kokia
; gisu atominių raketų, pasižadės reikalauja Teisingumo dep:
NEIL KINNOCK TARĖSI 1 nevartoti jau pagamintų ir leis mento administravimas. ,
SU GORBAČIOVU
į visų pagamintų atominių raketų bald Cox visiems senatoriams
LONDONAS,— Anglijon ai- sunaikinimą, matyti ir patikrai. etninio komiteto nariams pavažiavęs sovietų palithiuro- jjq-1 . ISo\'ielų atstovas. Mięhąil Gor- siūlė platų. laišką, kad nepmla-

*

Į ALTĄ KREIPĖSI K>WQS
UNIVERSITETAS
Towos universitetas rūpestin
gai renka socialinius dokumen
tus. Tuo reikalu universiteto
rankraščių biblioteka kreipėsi į
ALTą. Universitetui buvo pa
siųsta jų prašomos medžiagos.
■* * ■ *
LATVIŲ DRAUGIŠKUMAS

1984 — VLIKo metal

VYRAI DOMINUOJA
JUNGTINES TAUTAS

NEW YORK. N Y. — Vyrai
dominuoja Jungtines Tautas, į
New Yorko biznio įstaigas, už- t
sienio -diplomatiją, todėl pasku- •
tini a is ketvertais metais man, ’
kaip moteriškei, teko nukentėti, 3
— praeitą trečiadieni New Yor- j
ko Moterų forumui pareiškė..
Čikagos latvių vadovaujantis JAV ambasadorė Jungtinėse
veikėjas K Pavergtų. Tautų Iflri Tautose Jean Kirkpatrick.
nois komiteto .pirmininkas 41- ] Jungtinėse Tautose vyrauja
RAJIV GANDHI YRA ĮSITIKINĖS,
mars Bergmanis ryšium su AC- vyrai, jie nenorėjo pripažinti į»TKAD KONGRESO PARTIJA LAIMĖS
To - šaukiamu Amerikos ■ Biėhi.j- gių teisių moterims. Dauguma
_2d<Kongresu a^įunJJ Amerikos
Jautosę^maJš-^ž^IAlflMEŠULRi NkĖJŲ-PATlKRINIMArRd^^KA'D DIDELĖ
Lbtuviu Tarybai rastą,; P^W’;•
/kuriose moterys yraW
GYVENTOJŲ DAUGUMA RENGIASI BALSUOTI
rys Michail Gorbačiovas, aplan.
W beteisiįv^uomenmiame gvS-e-1
kėš britu parlamentą, panoro pranešė britų premjerei, kad. skirtų Teisingumo- departamen
NĘ^jUĮELHI,
Indija.
—
Atęiir
Kongreso
partijos
stiprybes
fnime^^^jos
įtako|
Joms
;
išeivių '
> nimej
pasimatyti su darbiėčiu atsto- ^privalo būti sustabdytas raketų » to sekretoriaus pareigoms.
T
nančfU\$avaitę
Indijoje
prasidės
t
simbolis.
kad tik3
.siuntimas į erdvėjbet JAV mr ; Prez, Reg-ganui labai nepali
5-‘ patils
kJ
rinkimai i parlamenta. Atrodo, j
v-ais.
pabaltfe
Jis susiliko su Darbo partijos gali >u šiuo reikalavimu sutikti. ’ ko, kai anksčiau senatas atmeta
>•
’
‘
1
į
kad
didelė
gyveut<qų
dauguma
LEID.0 SUDAUŽYTI
w
;, ,,k vo;a .
nesutiks ! Meese paskyrimą. Prezidentas
pirmininku Neit Kinnoekir. šis kol sovietu valdž
?i. I
i • j, t ' tz- > „j.
rengiasi dalvvauti rinkimuose^ o
AKMENIS INKSTUOSE
i
mybęs Ą’ira nusipeitiiųsĮbš^v.-.y VN
Į Sakoma, kad J. Kirkpatnck
’
paklausė Gorbačiovą, ar sovietų įvesti atomini u raketų kontrolė i mano, kad dabartinis Senatas ja
lALTn
mf'ormacna)
Į
....
•
r»
™
‘
kada
daugelis
rengiasi
balsuoti,
vn-vio
Hrkej^si is prez. Reagano gauti•< ,
”
jy
.
WASHINGTON,. D.C. — Trc- į valdžia atominius ginklus erd "Ks fas’ alcminėmis raketomis į paskyrimą priims. Con jiĮkin
4.
. .■
t įTri-r.ri - * ••
tai Kongreso partija tikisi tar
ĮValstybes sekretoriaus pareigas,-” ,
čiadieni Federalinė vaistų įstai-j vėje skaitys pagrindu pasitari erdvėje vadi na m as ‘Žvaigždžiu ja komiteeo- narius, kad n^į>.
t bet' prezidentas jau buvo pra- ; . -J
,
ga leido vartoti naujai pagamin- : mams apie ginklų sumažinimą, karu”. JA V yra pa ruošusią-. darytų didelės -klaidos.
■ • i,
.
1 Didele krašto gyventojų dauj
;ATšAU^ĮiK^W ■ - Į» Shu.^ tas. par^
tą mašina sukrusti žmogaus ( N
orėjęs išsiaiškinti, planus ir ruošiasi “Žvaigždžių
į-giima yj-a pajipiktniusi Indiros
NICOLAI RUŽKA fc
BEIRUTAS, Libanas. — Dr Į įr toliau eiri. ......
;
inkstuose atsiradusius akmenis, j ar sovietų valdžia ginklavimąsi karui”, pareiškė sekre torius.
.Gą'ndhi nušovimu. Ji buvo nepa
GRĮŽTA Į RUSIJĄ į?
Sovietų valdžia pri.
raėho kaJiųomenes_.vad<^bė j JA^
TtAUTV’: prastai gera kalbėtoja, mokėjo Inkstuose alsiradęs akmuo su-J erdvėje reikalaus sustabdyti. Jei džiausius kiekius įvairaus dydžio !
buvo pasiE&susios
sa-.
“švietIMO” SKYRIAUS '- paliesti kasdieninio gyvenimo kelia didelius skausmus. Dabar !Į šis klausimas nebus teigiamai iš raketų, o dabar įi nori, kad JAA’ ! WASHINGTON. D.C. — t§o.
tiems akmenims pašalinti nerei spręstas, tai rusai neves jokių
vo ^gftD^ljįOftįs pąjęgclš rs Libano,;
. sunkenybes, visi ją suprato ir
sustabdvtu rakė!u gamvba.
bet paškutrriių pasitarrrfių metų ! INEW YORK, N-Y.— JAV pal?*. mėgo. Patyrę politikai ją kriti- kės operuoti. Rastas būdas mi reikšmingų derybų.
j
Į bėgo pas afganistaniečius, po to
nėtus
akmenis
spinduliais
su

—
Sovietų
valdžia
nestato
jonesutarė ir' pasihųimaĘ beveik reigūnas praenšė
Jungtinių
Anglijos premjerė Margaret patekęs i Pakistaną, o iš ten at
............
. . . Tąu- kuodavo, bet gyventojų daugukrušti,
o
vėliau
Ii,?
trupinėliai
i
k;u salvgu oBsita rimams apie Thatcher, Prancūzijos preziden- vyko į Ameriką,
nutrūko.
i tų švietimo ir socialinio skj.
pritardavo ir už
patys
prasišalins
be
jokio
skaus

ginklų sumažinimą. — atsakęs las Francois M temndas ir Va-1 čia jis susipažino su įvairiais
riaus pareigūnams, kariI JAV ;ja balsuodav0.
Libano premjeras nenori- tar
mo.
Gorbačiovas.
nuo gruodžio^ 31 dienos išeina iš.
k?rų Vokietijos kancleris Kol?'Į rusais kurie patarė jam pra
tis, kol Izraelis n^atšanks^ savo tos įstaigos. .V 'I Rajiv Gandhi prašė gyventoyra informuoti ap’e amerikiečių j mokti amato. eiti dirbti ir įsiVirginijos universiteto du erykarių iš .pietų Libano, o Iztaelis
VATIKANAS GALI ATSKIRTI pla nuoj amą ž vai gž d žiu k a ra j■raukti j Amerikos .gyvenimą.
JAV mokėjo didžiausius mo- jus balsuoti už jo motinos pardytojai — Alan Jenkins ii J.
nori turėti gffantipi, kad- šijitai kesčius minėtai organizacijai, o l’jų
24 VIENUOLES
pats parinko partijos išVisų trijų valslyb ų galvos pasi Visi kiti gavo darbo, moke i
Giltenwater pastatė mašiną, ku
it vėl nepraneš šaudyti j Izrae• ši įstaiga .pinigus naudojo propa. tikimus kandidatus. Moterys ir
* *
—. «.4.
-/k" v,
.• .
WASHINGTON. D.C. — Va lakė neigiamai apie raketų erd angliškai ir niekur nesirengia
ho pusę. kaiį> anksčiau dare pa-prie5 Ameriką. Prieš tre- vyresnieji balsuos už nužudv-tos ri spinduliais tucs akmenis su
krušo. Po reikalingų bandymų. tikanas nepatenkintas 24 Ame vėje gamybą. Prancūzijos prezi“ važiuoti, tuo tarpu Ružka dirb i
stiniečia!..»
.
JAV atstovai prašė premjerės Kongreso partiją.
Federalinė vaistų ištaiga leido rikos vienuolėmis, kurios pasi (Fnts’s pa^mšė daugiau infer-; nt-jc. Jis -r j mokyklą nėj<£ J »
Aukštas atstovas iš Sirijos at- sutvarkyti ši reikalą, perorgaDramblys nešioja Rajivo
tą mašiną vartoti gydant ligo rašė pareiškimą alwrtu klausi- macros apie gaminamas nau- mėg:’ re ko-temis pal
ko- kartais gurkšnoti daugiau
škrido j Beimtą, kad galėtų abi nizuoti, kad panašių dalykų nepaveikslą
nius. Specialistai tvirtina, kad’mu. Jos liktai pasirašė p<> pareišoajėgė. Jam buvo yapuses vėl suvesti ir pradėti pa^i- sika-rtotų. Bet iki šio meto nieris sako, jog Katalikų vom>s erdvėje.
la mašina? sėkmingai sutrupina kiniu,
Rajiv
Gandhi
buvo
suruošęs
tarimus. bet nesiseka. Izraelis;kas neriėmė j rikio žingsnio švie
:>e darbo Amerikoje jis negales
f— Mes būtinai turime
inkstuose esančius akmenis, ku bažnyc’a nėra vienodos nuomo*
didelius
mitingus,
kuinuose
jo
reikalauja, kad į 15 mylių pa-’ tono skyriui pertvarkyti.
gyventi. Tu patarimų jis neno
rių trupinėliai vėJiau nejučiomis , nės ^pic abortus. Jos nejiasakė, P'a-dėtfl darba. — pareiškė
ka
’
lxjs
klausėsi
tūkstančiai
di

sienį joks šijitas neikėltų kojos kas nesirengia šios įstaigos per*
>’ būsi rėjo priimt;, o dabar jis ntKari
$u šlapumu išeina. Mašina sukę- kirkia ta nevienoda nuomone retorjo? Weinberger,
desnių
miestų
gyventojų.
Jis
nebandytu grieti
Izraelio. ’ tvarkyti,
tvarkyti. tcdfl
tcdčl Amerikai nėra
ir nebandytų
artėti prie .Izraelio.
lia inkstuose virpėjimą, bet pa- ; yra. bot lik pa>tebėjo. kad ji ne me tikri, kad Sovietu vaMžia grįžti j Sovietų Sąjunga. . t
■
daugiausia
kalbėjo
apie
savo
mo

Izraelis taip p'l neraori* kad pa-‘ prasn-’s joje pasilikti.
cientes nuo to nenukenčia.
vienoda.
Pvv etu vs’d'ioš atstovai ap- tiną ir jos gyvenimą. Priminė ir
lestiniečiai saugotų 15 .mylių
Minėtą pareiškimą
ruožą nuo sienos. K ei tokios ga gaR stavo, ked Amerika pasi- apie josios mirtį, bet jis kiek.
— Praeita savaitę St. Louis ’ net 97 vienuolės ir paskelbt
rantijos negaus:tai Iš pietų Li ’T'itkia i? la'u'a’itrnės organize- v:eną kartą pa,arė baigti neajly mieste, 12., suimtas žmogus, ame r ik ieči ų spaudoj c. Vatika
rijos skvria.ns. Britai taip pat kantą, mažinti aistrą ir į atsa
bano savo karių r.ea '.šauks.
pas kurį rasti penki milijonai nas pradėjo domėtis koks t-s<
ivn gis si išeiti.
, k ingus valstybės vintas išrinkti
klastotų dolerių 1(M) ir 20 dole skirtumas yra. Tvirtmama, kač
__
Kongreso narius. Kraštui reikia
rių banknotais.
popiežius nepatenkintas šiuo pa
— Tie. iariienj Pekino Liftu* pravesti visą eile įstatymų. Jeireiškiniu, nes šiuo klausimu Ka
• dies ss-lėn susirinkusiems kiniebus išrinkti mažų partijų at— Atstovų Rūmų etinis komi talikų bažnyčia gali turėti tikta
į č'ams Margaret Thatcher paša- stovai, tai parlament? girdėsi,
kė kalbą. Ji prižadėjo 1997 mc- 1)lc tiktis tarjnisavio peštynes, tetas buvo pasiruošęs apklausi viena oficialia nuomonę.
nėti reporterius apie atstovės
Iš pasiraši; šiųjų dauguma nu.
j tų gruodžio mėnesį atiduoti Ki-1 aiškino Rajiv Gandhi.
Geraldine Ferraro pasirašytus liio. Jgs apca^edauja, kad pa
* nijai Hong Kongo suverenines1
šį kartą jis nusisanulė kelis pajamų mokesčių lakštus, bet dėjo parašus tame pareiškime
T teises. Kinijos vyriausybės varBet 21 vienuolės tą ^avo nuo! du premjeras žao prižadėjo per dranr’slius, ‘ kurie, apkabinėti nutarimas dar negalutinio
50 'mitų gerMf HonT Koiį į^iriai'' obahiais ir jo paties pa.
uronę gina ir yra pssiryžusioe
«— Ignas Petrauskas, vaikai ginti. Manoma, kad popiežius ar
esančią tvaiką, pagrindines gy* veikslu, buvo vedžiojamu New
KAL&NDORwUS
ventoju teises.
< r į Delbi gatvėmis. Jie tiktai pri- čio lydinąs, išplaukė įKaribų kitas pareigūnas šias 21 gali iš
į mindavo gyventojams, kad atei- jūrą savaitės poilsiui. Grįžęs jis kisti iš vienuolyno.
Gruodžio 21 d.: Tomas apaš
■ —- Izraelio vyriausybė prašo nančią savaitę prasidės parla- parašys VLIKo seimo įspūdžius
talas, G^rds’las, Rymarrtė.
JAV duoti Izraeliui 4.18 bil. du- * mento rinkimai.
Naujienų skaitytojams.
ko Morton I. Abramovičių VaJs.
Saulė 4»ka 7 U 4, leMžiasi 4:23.
ferių pagalbą šiais sunkiais ! Dramblys yra stiprios galios
lybės departamento žvalgybos
Apsnigti siaurės Amerikos latrl
laikais.
* ir pastovumo simbolis. Tai buvo
— Sekretorius Shultz pasirin- reikalų pirmininku.
Oras teitas, tfati lytt
_
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’.Įiimojp turi iMriVurfps pilvus, nftara. Atėjo
ir Į v.žtarfai jiems pasunkina ftfrėpavi- nartą poilsimą. neš
neturi paSusirmko s^cialwtai. bendra
karnos atramos pakilti aufcš darbiai profsąjungos komVe o
atstovai Martyno pagerbti. Ge
Rėikia atsinyMti, kad diafrag ltę, vardinį laikrodį atminčiai
i
mos amplitude
pat mažėja Įteikė.
Užvis
šnnėgiausįa
buvo giržmogui &flKstant.
_
- (
Bteti kolūkio pirmininko žo
Siam re'kalui labai daug pa
deda 5 cm. pločio diržas, sustip džius:
Tau. Pirkau, visuon e' d ’ • >
rintas iš vidaus- kieto pado oda
(liežuvio pavidalo), apie 11 crh. bus atviros. Reikės — kreipki--,.

T s

Socialinis draudimas ir aprūpinimas
(>Wfeio21, 1H84 Nt. 46 (307)

VI- metai

RrdaguoU PRANAS AULAS
Klausimus ir medžiai slysti: 443^ So. Washtxvaw. Chicago, IL

pločio Ir 18 cm. ilgio, įskaitant,
Kotl didelių bėdų nebuvo. »|
ir 18 cm. ilgio, Įskaitant diržo
plotį.
! ųevųrstė Martynas konto: cs < ti
ru. Tačiau kartą vidury tai os
Liežuvis turi būti prisiūtas ar
ar kitokiu būdu prhtiprBitas žiemos susirgo karvute.
įdirbo priešakyje, nukreiptas že —Pirmininke...—kabineto tsrr
Sūryje stovėjo Martynas — tc.-'.s
myn.
Atsikėlus anksti rytą, pirmas reikalas... Ar iiegaRūm-.-ė* < • odarbas apsiauti ir po to apsijuo ti mašinoh karvutei pave ė'*..
— Pinkau,— išsisitkinėio ri sti pasigamintu diržu. Jis tun
būti taip suveržtas, kad nega-> minipkas. — Pats Ą:k sai. tora-,
letųmei užkišti piršto. Tada pa supilk vaistų, gal pasveiko, bu
misijomis dabar finiką. Ne
sijusi. kad gali bėgti ir kopti
kalną be jokio vargo. Aš paša- pyk, būk žmogus Užeik po i <’dariau tokį diržą ir džiaugiuosi,/ ros dienų.
Nelindo Martynas dargiau i
j kad galiu laisvai kvėpuoti iki
akis pirmininkui. Sutiko i—i-; >
tionibosis, negu visiškai nege- pat pat plaučių dugno, o be dir-: toją Joną Kazlauską įbruko ki
riantieji. Saikingas alkoholio žo vargiai galėjau lipti laiptais šenėn per.krv.be ir pasakė. T.
kiekis sumažina kraujuje cho ar kopti Į kainą. Esu 70 metų žmogus”....
amžiaus.
lesterolio
Karvutę tas nuvožė k”>- rrTa pačia proga noriu primin-i
specialios gydytojų prirašytas
U- Lčkvty'ė
ta, kad niotetys šiatoe krašte il-Į kia.
dietos.
(“alstiečių iriLrašti'Tgiau gyvfena. negu vyrai Atsa-,
Tačiau dar neturima pakan.l®
X ’
£ 'tt
1 kymas aišku: jos nestoja gorkarnai įrodymų, kad būtų gali-Į '?
SVEčUs Is NIKARAGVOS
; setus, kurie pager ina kvėpavi-=
ma raginti negeriančiuosius pra''
Į mą ir tuo pačiu prailgina gyve-Į' Spalio mėn. Vilniuje vi-š'io,
dėti vartoti alkoholį, kaip, savo j nimą.
Į pirmą kartą svečias iš N k;ratišką vaistą.
Pabandykite, neapsiriksite. ■ guos L. Roča. Jis susitiko su ra
Gero sveikatos
ir ilgo amžiaus j
Patarėjas
šytojų sąjungos valdybei Itiriuipatentuoto recepto niekas ne-Į
ninku A. Maldenių ir pirr.i. pa
turi. Palauksime, kol koks nors Į
vaduotoju A. Zurba.
specialistas paskelbs naują ilgio Į

APIE SVEIKATĄ IR ILGĄ AMŽIŲ

sveria vidutiniškai tiktai apie
1<>5 svarus ir suvartoja žymiai
mažiau kalorijųjįe^u n&nahai
žmogui reikia. Mėgiamiausias
jų užsiėmimas yra begintas per
kalnus Per dvi dienas jie nubė
ga iki 150 mylių, da ryjami vi*
dutiniškąi apie 6 mylias per valandą, ir dar kojomis varydami j
medinį kamuolį.
JAV gydytojai nustatė, kadį
"sh'dres ligos (cardiac or circula
tory disease) toje gentyje yra,
nežihofrros.
Paskuiiniris metais Ifetuvišp
lie patys gyd. iškėlė klausi-' 'giau žmonių užmuša turtingus gal iš anksto nustatytą tvar
koje spaudų? i>.\dnm gana
nią, kaįp šie trys faktoriai, bet
Lug sveika*os pu r ir Ųį Paų ^daugiausia nepakankamas mai- se, TUdgu niekto t rūkstančiuose ką‘reguliariais laikotarpiais. Ei
nant miegotųpilvas yna1 perkrau
■kraštuose.
giausiėt, žinoma, iii patarimai
Itiiiimas, gali paveikti šios gen^ * (Pakanka tik žmonėms Lš tas 'virškinamais produktais, ir
liečia ši*rd:es ligas i • vėžį.
°"
‘s. Jis yra įsitikinęsj ^džiunglių perkelti į ;miestus -^h’ taip gulime ašluonias valandas,
. . .' t ties žmone
sverta
Šį kaita kalbėsime apie švei•kad .jie .gauna; idealų kalorijų? padėti vartoti riebų maistą.tuoj ■turėdami lėtą širdies veikimą,
carijoje gyv. gyd. H. Davieši
f kiekį, - o -nio^erniski žmonės'■ atsiranda širdies ligos. ■
-žemą kraujo spaudimą ir blogą
knygą “Modern Medicine:’ A* -J peą:sivalgo. Kas • atrodo, idealu^
cirkuliaciją. Tai yta metas, kai
Doctors Dissent”,
J
Autorius rašo: “Manau, kad kūnas neapšivald nuo nereika^sudai-ant
maitinimo
noirnasj
/
‘
v 4-į
Toje knygoj daktaras Dalies' .dažĄai pasirodo ‘nebe tai]) idea mūsų organizmas yųa> pritaiky- gų medžiagų, bet susirenka jų
pasakoja apie šiaur. Meksikoje' lu, kai imama kalbėti’apie sir-- ;tas kartais pabadauti. Gyvuliai atsargos. ”
gali bėgti greičiau ir toliau, jei
Barranca d d Cobra kalnuose^ dies1 atakas ir “sirokus”
Toliau jis kalba apie perdėtą:
-jų
pilvai
tušti.
Tas
pats
yra
ir
trle<
gyvenančią indėnų 'tiarakunia- -'Esą visiškai aišku, kad
ir dėl to kenksmingą druskos ir
su
mumis.
Mes
iš
liesų
niekada
rie’
ro gentį kurie gyvena 7,(KM)
i riosklęrczė . dėl suvalgomų
vitamino 1) vartojimą. Jis ma-j
8,000 pėdų aukščio kalnuose, j balų pertekliaus žyniai dau- nesame alkani. Mes valgoms pa no kiid varlofi tabletes cholesterioliui sumažinti, ar vietoje: amžiaus teoriją.
BŪK ŽMOGUS
11G9 nj.A^regisfruol
B.
Šarūnas
sviesto
valgyti
margariną
yra
t
' e: v//
■ •-' 'I ,-Eteūg Ineta Martynas pinkus^^ stipriausias’issjVerž m s
menkos reikšmės dalykas.
ųT
f dirbb kolūkyje veterinarijos sa- metu žuvo 15.000 zm-mn,
Kalėdą simfonija
Vakarų maitinimo specialis
iri' f
■ /t
PATARIMA1 BE ATLYGI
tai turėtų išaiškinti,ka-d didžiau!
NIMO
šią
sveikatos
problemą
sudaro
i
Dvasia •žvaigždynų ilgis-, dltinai-Ayiėęia. alsuoja
įkas atsitiks?
Vienas savo vardo nesutinki
ne maisto trūkumas ,bet įiersl-kas pasirašyti skaitytojas. prf-‘
valgvmas.
.
ūš-trokšta,
’
•
Išgirsti kuždesio žiedų ’rahiybešk-š®
siumė čia spausdinamą rašinį
Kas lietuviams atsitiks, ;
Grįžtant prie to bėgimo. Ana. Dėi jo siūlomo patarimo kvie
pasiklausyti, kaip žvaigždutės Kūdikiui dainuoja.
Kaip Daktarą mirtis ištiks?
dfen žinomas JAV žuimalisfas čiame pasisakyti vyrešnio arąi{
ir rašytojas Alistair CckAce pa-'., žiaus skaitytojus ir medicinos^
Ar skelbtos mintys pasiliks,
Matyt, kaip snaigėni-angėlų bdltūtėk'plūnksnos/byra,
skėlbą savo trijų pažįstamų gj\ specialistus
Ai' nauja era pasitiks?;.
r ,
RedLj
lelijų kvepiančias Žiedais Merkinė. Kauną puošta,
(lytoj ų nuomonę, kuri, .trumpai,
Kiekviena būtybė kovoja Už!
kaip Palangojt ranĄ-bėš ilgesiu- pušelės ošia,’>‘; ’
IŠsįrfeiškįaiit, yra .tnpda: faekviej būvį, kaa tik ilgiau galėtų gyDabar iŠ arčiau ar toifeu,.; --?
nas, kuris sulaukęs 50 metų no ,ventinuo šalčio ir grandinių šiaurėje šešėliai styra. •
.
Prašo patariibo, pa'gąoHašl .
ri prailginti savo amžių bėgi-!
Kyla klausimas, kaip prail-i
Atsakymą duoda tuojau.. ■
mais — pasiskubina prisišaukti i
Išgirst, kaip naktį Jurbarko bažnyčioj žmonės1 gieda,
'ginti žmogaus gvvbnima?
ntirtį.
•
1
Lyg alkaniems riekę duonos.
kaip žvakių liepsnos skaistų i Kūdikio veideli šildo,
Pirmiausia reikia pegerimi
Tie path’s ine£cirioš speciali-? žmogaus kvėpavimą. Noriiit pa-}
kaip meldžiančios stiprybes ašaros ten veidus; vilgo,
štai pareiškę, kad .greičiau mfi’-, 'gerinti kvėpavimą, reikia žino-J
Meilų pamokymo žodi,
ir rožinio mažučiais karoliukais žemėn rieda.
'*ta tie, kurie nuolat ieško “švies ii; kaip tas kvėpavimas vyksta.]
Prailgina gyvenimo d jenas;
žio oro” ir skersvėju, negu gy Plėvė, \-adinamoji diafragma.]
Mesti netikusi, turėjusį, ožį,
venantieji Udtišrtuoše” kamba- skiria plaučius nuo kepenų jr
Pajust, kaip širdys-viltimi Prisikėlimo dunda, Keisti Į mediciniškas tiesas.
riufose. laikas iujo laiko j uos iš-; skilvio.
Emanuelio lauk'damosj baltutę duoną laužo,’ ;;
t^j^t
vėdindami.
1
Diafragma pulsuoja žemyn ir
kaip daužančios kryžius šventvagės rankos .rūsčiai gniaužos
"ir štai dar viena ^smulkme-* .ukstyn. išstumdama iš kiančių
Kiek prailgino'gyvenimo dienų,
---------- gal kūjo triuškinambs sąžinės šiąnakt pabunda
na”. 'Tire Lancer’ žurnalas iškvėpuotą orą. Jho žmogus yra
Baktatb mokslo mediciniškomis žiniomis;
paskelbė JAV Sveikatos institu * jaunesnis juo didesnė diafrag
Kiek šūteike naudingų žinių;
ir Kūdikiui slapčia nors .vieną meilės žodi taria,
to tyrimo duomenis, kuine ro-’{ mos amplitudė, juo geriau išstu
Bei Alvudo pažmonio valandomis,
do, kari alkoKolio saikingas var mti iš plaučiu iškvėpuotą orą.
gal su latru, ant kryžiaus mirštančiu, .atminti prašo.
' Metant slenkant, Viskas dėvisi
UŽgiinęs asmenybe asmenybėje,
džiai.
Esą
žmonės,
kurie
išgeria
į
ir atrofuojasi, ypatingai pilvo
Kaip Marija Betliejuje, rankas prie lopšių grąžo
ipie 12 stiklinių vyno per savai raumenys, kūne palaiko žarnas
Atiduodamas savė žmonijai,
lietuvės motinos. ir apkartimo tulži geria.
įtę arba ’Matinkamą kreki kito-.ii iir skilvi, tam tiktoje ankšrtiRodydamas pavyzdi Alvudo Sodyboje,
'kiū alkotioinių gėrimų, turi taa moję.
•
'
J. Kazmiems
Visai liėtūviškai išeivijai.
žemį pavoju \ gauti corcfciary ; Vyresnio amžiaus žmonės daV
Ar guli
’:L inžiaus žmo
nės, jaunert maž^u kalorijų,,
>a\o patvarumu i rsve^kata pi'SLkrkti gerui besimaitinančius?
A^aksmus galį> būti kelerip
pas: 1) moderniškieji maitinimes: ek*>pv’tai yra nustatę yra
nūsfctię per dideles maisto not
mas, 2) aukštų kalnų klimatas
per ištisas generacijas yra pada
ręs pat varia ibių žmofiiū
ką, 3) begini padeda išvengti
šiMies ligų.
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NAUJIENOS APLANKYS JUS

Visuomenei ir paskiram asmeniui Naujie:
nos dabar yra reikalingesnės, negu bet kada.
Todėl šių Velykų švenčių proga Naū-.,
jienų prenAnėrata yra ideali ir prasminga;
dovana tėvams, vaikams, giminėms, drau
gams, kaimynams, pažįstamiems, seneliams
ir kitiems.

Naujienos padės Jtūns išlaikyti giminės ar bičitllių;
artumą, nfczitlnnt .nuotoliu, it tais ištikimu ryšinffiku visai išeivijai, kovojinaai Už savo krašto Htisvę.
PRAŠOM NAUDOTIS PATOGIA UŽSAKYMO FORMA

Siunčiu $45. Prašau sfūutfnėti Naujienas Chicagojė 1
taip velykinę dovaną -metams (pūsei metų $24). Kitose i
vietose — $40, pusei metų — S22.
.j

SrakinarRe buvusius, esančius ir būsiančius
klientus ir bendradarbius su
ŠVENTOMIS KALĖDOMIS
ir NAUJAIS METAIS/
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vardas, pavajūjš
NR IR GATVĖ

SVEIKINAME VISUS ORGANIZACIJOS
NAftlŪS KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR NAUJŲJŲ
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AUTOMATIKA - ŪKIAMS '

pastebėjusi
žvilgsnį.. .

įdėmų

mokytojos

Žeinęs ūkio ekonomikos insti
# ♦ ♦
tutas pasirašė kūrybinę bendra-1
JANINA SEKA MAMĄ...
daibiavfchio sutartį su Rylų V<>- į
luelijos frmu fc*Robotr<in”, kuri
Kčds'nių rajono “Varpos” kol
Tty^ublikos ūkiams tieks m ikro- ūkio Žiogaičių, pieno komplekse
e.cktronines skaičiavimo masė — C00 melžiamų karvių. Šioje
yias. Institutas jku gavo pirmą fermoje. Liuda šmigeLkienė. dirją šios firmas gaminamą elekU 'ba 25 metus. Jos dukra Janina,
Toninę mašiną “Robotron 1715”. baigusi vidurinę mokyklą, irgi
Viešintys firmoš atstovai apmo nusprendė tapti melžėja, šiuo
ko instituto skaičiavimo centro mfelit abi pirmauja tarp kitų
darbuotojus ją įvaldyti.
.mbtžėjų. Alelždamos po 50 kar
vių, per dešimt mėnesių iš kiek
Iš KO EMOKb. ..
vienos pritnelžė po 3,860 kg
pieno.
y P. 'Mataitis “Valslieėių ls x
*

raštyje" rašo:
. — Kartą Pakalnių aštuonn
lės mokyklos mokytoja pamatė
savo auklėtinį gšluntoką Lukšų
Jonvką prie kaimo parduotuvės
šu gerokai už. save vyresniais
h^tuštmantį vyno butelį.
į Mokytoja s.ugėdino vaikinus;’
■o Jonukui’ liepė pasakyti moli
nai, kad anoji užeitų į mokyklą:
Sekančią dieną Lukšienė pasi
beldė į mokytojų kambario
duris.
.Avi. . •. ..y'~?i
’;! - --?K .
.
.
...

*

*
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jfcįy

SPECIALISTŲ VEIKLOS
APŽIŪRA

į.

Žemės ūkio ministerija kas ?
dvejus motus organizuoja ūkių
ekonominės tarnybos specialistų * ’
veiklos apžiūrą, jų darbo ates-p
tavimą.
ši apžiūra vyko ir šiemet. JcsJ
tikslas — išnagrinėti geriausius
ekonominio darbo metodus, įverj
tinti kiekvieno kolūkio ir tarv-H
binibTikjb.ekonomistų verkią, jų:
sūgebejimą organizuoti ir diegti j
pažangias priemones, padeda nčias didinti gamybom efektyvumą, ^tobulinti ūkinės ir finanstjfc^
nės veiklos analizes.
■

.. — Atleiskit, mokytojyte, kad
. nelabai gražiai apsirengusi, —
tiesiai iš fermos lekiu. Tų darbų,
nors pasiusk, — bėrė kaip žir.nius Lukšienė. — Tai ką tas ma,-pp galgonas pridarė, kad kvieti ?
I
MOTINOS DIDVYRĖS
—- Jūsų sūnų vakar prie par-j
TSRS Aukse, ’tarybos preži/duotuvės mačiau vyną geriant.
2-<,egerai, kad vaikas nuo jtokįų . duiųjas lapkričio 23 d. suteikę
į retų prie stikliuko pratinasi, Motinos didvyrės vardą moti
noms, pagimdžiusioms ir išauL- pradėjo šneką mokytoja.
— Žinaiij mokytojyte,’ žiriau. ęgmusibms dešimt vaikų: Borį
pik nesuprantu, iš ko jis išmo kovškai Liudmilai - VilnaiiSj
rajono Verusavos tarybinio ūkio į
kė, — tarškėjo .Lukšienė.
■ yO mokytoja žiūri,' kad ir Jo- darbininkei, ir Paulauskienei
Pilko mama pačiam 'vidurdieny Elenai — Raseinių rajono Vosijais’ Įkaušusi.
y. i ; .7
Tiškio tarybinio ūkio darbininkei. i
* * s
. č -: - Štai šiandien Anulienė prei
7 LENINO ‘ORDINAS
miAl gavo-5 lai ir (pavaišino vi
LAIŠKANEŠEI
sas,. — ėmė ' -teisintis Lukšieriė,
’

i

■

YiešL utė (tautos viešė). Yildau- Vjpftsa Vaivai Vitole, Vitatą, Vi-ft
gė (pilna vilties), VUtautė (vii-• urna. Biruta, Asta, Tamonia (dei|f
ri- iauta(. Viltenis (pasitikįs'*,; vė),
;*
W. Schulze (Zur Geschkhtej
Visgailė (visų gaili), Visgirdas
(visus girdi). Vismantas (viskąį lateinischer Eigennamen, 1924|»
visa išvy-. m. nurodė latynų vardus: A^giji
dęs).Visvilė (visų). Žibutė (ži-: liūs, Ainius, Asmenis, Aude-K
deivė). Tei- Lanti), žigimantas (žygius išma nius Bumius Bascnis, Bi tus/;
'rišėjas).
nąs). Maldutis (pamaldus), Žiu- Bubius. Carduvis, Mantus, Ma-'
tautas (žinąs tautą) Dorutė (pa: tonius, Mintulius, Medilius, Ma-.
dori), žvgvilė etc.
i tusius, Nemonius, Metelis, Na>ena lietuvių tauta, taip! ris, Nerius Alytis, Plautda. Poseni jos vardai, t. v. siekia indo-1 ei u . Protenius, Letuvius, Vigi-;
Kavinius. Danis, Didius, Jtui nip . europiečiu protėvynės laiku-.!
Lietuviu asmenų -ėmimą liudi-l imis. Gainius, Gaudelis, G've J.
utį”1 e (b
indoeuropiečių j liūs, Gavinis. Gerulius, Istra,
ja ir pas Kitas
I.-ainnia (dainų tautas senieji asmenų vardai įsūnius, Lingonis, Manulius;
ČtC
a (t!v >ia. Danu-Į (bemaž tie patys, kaip ir lietu-! Malonius, Malinis, Mantoms, Ra
Daugirdas (daug'’ vių):
mius, Remona, Saltenius, Sasu-;
P'IIJO
Dabar išvardinsime >enoves1 la, Savius, Sendins, Tarulius;’
Dau.no-Į keltų pirma vyru, o paskiau mo- Turtelius, Teuta, Tyrius, Taruę
(daug
norįs). Devota (da
teru vardus pas A Holder “Alt ! ua, Upelius, Urvius, Uscnius;
D.™ i
uolisLt Celtischer Spiachschatz”: Aug Uta. Vala, Valius, Varenus, Var
ia, Alguris. BaudeHs, Bubiu-į gui?. Vėlinis Verdis Veisias. Vęūmo), Ge
Burn i u s,, Daugilis, Danius Galu- liūs, Vesuna, Vyrius, Dana, Vy*
i), Gied
nūs Gintonis, įsūnis. Laucius! ieniu<. Taurine etc.
i * 111)
). Gintaute (taute^ už-•’'Langas Laimius. Mantis. Mas-1
(Bus daugiau)
ntė (tautos g i rėja), Hutps, Medanis. Nenionos, Nežios išvaizdos). Jo-?vius (dievaitis).. PUim's. Erotutis,
MOKYKLOJE
Ramus, Riti> Savas. Nemonas,
’.s (kariuomenėj būtj, Ka-i Senalus. Sunales. Taran’s (dieMokytojas: — Iš kur paeina žo-'
)tas (karingas), Kęstuti.-, Kęs-j vaitis). Taucius, Tautaitis. Tau dis metrika?
utas Skęsti tautai), Kc vada s! ru- Tavi u s. TcurulL, Teutates
Mokinys: — Iš oškos.
'adovaud kovai), Lietu vytis! (dievaitis). Tylius, Ūgius (die Mokytojas: — Kodėl gi tu taip
(Lietuvos vytis), Lietantis (lie vaitis), Vadiiliy Valis Vasius, mariai?
tuviu tauto-), Lietuvarik:s (Lie- Vaveris, Vėbra Vedulis, Vira Mokinys: — Dėl to, kad ji nuolat
rikis), Lietuvėlė (Lietuves; linis. Lietuvis (deivė), ’Aidis' bliauna, tardama: metri... Ik trc... .. Mantautė (mano tautos),] Aimanas Ainis, Aloenis, Suma
utė (mąstyti tauta), Mil- nius (dievaitis), Argai la, Aris,
BŪTŲ GERAI TURĖTI
(panvlusi tauta). Mintau- Bebris. Bitouts, Cariote. Orius
MOKYKLOJE
rinis tautą), Nau\n
Simus. Sinius. Gedus, Visuna
— Tai būtų gerai mokykloje tu
vTydę-), Rimtaute (rimti deivė), Aina. Aldone, Augina,
ta
. Rytautė (ryto tauta), Basila. Daugumena, Dana (dei rėti liūtą!
— Ka tu! Brangiai kainuoja!
utė, Sutautė f su tauta), vė),. Devola, Gailona, Garima,
— Visai nebrangiai! Zoologijos
.itas (apimantis tautą), <Skai Litua, Manta. Matune, Medula,
stė (-kaisti), Skirmantą ■ (skir- Meduna (deivė), Narin (deivė), sode parašytą, kad žvėris šerti drauti sumanus), Skomantas (rūpin- Nortila,. Rauda; Norea (deivė*,ūžiama.
:
lis sumanus), šviesulė (švies i, Rita, Samele, (deivė)y Sasuta,
---- ---------------— - Ketvirtadienį aukso uncija
išsilavinusi), šviesvydas (švie- Senila.; Senuna, Stana (deivė),
są išvydęs), šviestautas (šviesti Tilana Tirą, Valūno, Valdone, kainavo §305.
tautą). Gudrūnė (sumani). Tau
teni> (su tauta), Tautginas (tau
tos gynėjas). Tautmilė (tautosmylėtoja). Taiitminas (tautą miris). Tauvvdas (tauta išvvdes).
Tautvile (tautos viltis), Vaiva
(šviesa). Vydmantas (sumanus),

twr.c
nu i n y s), Atę i mart? s (> ū n •?.k (Levu * pasiuntinys), Džiu
■_ lietuviu milžinas)
le
Ml

RUSU PAVERGTOJE LIETUVOJE

Vilniaus Aušros Vartus maldininkai dar ir šiandien juos lanko

J. VENCLOVA

LIETUVOS BEI LIETUVIU VARDAI
PAVARDĖS IR VIETOVARDŽIAI
(1 tsinys)

Per 37-ferius metus laiškanešė 1
Konstanciją^ Jarmalienė penkis
kartus galėjo apeiti žemes nitūlį. Tauiąu jos kelionės nenusi- j
driekė tdliau Kauno pakraščio,
Julijanavos. Nuo 1947 m. kas
dien ji tomis pačiomis gatvėmis
gp’entojains neša spauda, ls:škus, perlaidas. Už šį kuklų, bet
visiems reikalingą darbą K. Jarmalienės. krūtinę . “papuošė”
Lenino ordinas.. .
ripos Lietuvio)

Tad senovės lietuviu vardai
buvo prasmingi::Jįįųi^jtas (tau
tos gynėjas). Vytautai (vytis
tautos). Aušra (dę^/^), Saulė
(gaivinimo deivėjMilįa (mei
lės deivė), Dalia (Ibkimo deive).-Laima (laimes deivė),
tuva (laisvės deivė). Kovas (karodievaitis). Gabija (namų židinio deivė), Žemyna i (derliaus
deivė); Vaižgantai (ližių dievai
tis), Audinė (aprangos deivė),Medeinė (miškų deivė), Ausa.
tis (sveikatos dievaitis). Gintaris (jūros dievaitis)į j Vėliona
(mirusiu deivė), Pyidb’s (rūs-

Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų bei
sėkmingų Naujų Metų linkime

į

visiems geros valios lietuviams.

VŠa^iįklffia^J^^įr)nariai
JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71 st St, Chicago, HL

sayeįS^ą^us k prijaučiančius
V su Š\V. Kaiędomis;i£. Naujaisiais 1985 metais!

JOE KULYS — Chairman
Brighton Park Lithuanian Fair

• atTBSTINGAf tSPTLDOiH receptai • fąnnte may saldux ynai • KOSMETIKOS REIKMENYS

-

VIKTORAS UTARA—President
Brighton Park Lithuanian
Home Owners Assoc.

Atdara šiokiadieniais nuo
J vai. ryto iki 10 vaL vakaro.
LMAN, B.S., Registruotas vaistininkxt

Tel. 476-2206
TŽE^KSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ
' j NĄŲJŲJŲ METŲ VISIEMS GEROS

.

For constipation relief tomorrow
, reachforEX-LAXtonight €

Valios lietuviams.

Prane ir Kazys Mačiukai-Macke

Ex-Lax helps restore your system’s own natural
rhythm overnight. Gently. Dependably. Try’ it tonight.
You’ll like the relief in the morning
Chocolated or pills, Ex-Lax is
“The Overnight Wonder’’

EEiOTWYiwiri i irr

Read label and follow
directions.

Linksmų Šv. Ėalėdif ir laimingų

C Ex-Lax. Inc.. T9S2

60 metų studijavęs, kaip

1985 Naujųjų Metų

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI

§

1. Dn Kario Griniaus, ATSIMINIMAI IR MINTYS,
JI tomai--------------------------- -------- ------------- ------

ATEINA LIETUVA,
110.00

2. Prof. Vadovo Biržiškos, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNY
GŲ ISTORIJA. I dalis 208 psL________
16.00 ______
H dalis. 229 psl.____________________________ _
$6.00
3. Miko šOeikio, LIUCIJA, proza. 178 psL_________

$5.00

4. Janinos Narunės, TRYS IR VIENA. Atsiminimai. 172 psl. $5.00

LINKI VISIEMS APYLINKĖS NARIAMS

IR GEROS VALIOS LIETUVIAMS

(R) LB Brighton Parko

5. Prof. P. Pakarklio, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SAN§
TRAUKŲ BRUOŽAI. 176 psl
_ __________________ $4.00
§
L Venclovai, S. DAUKANTO LIETUVIŠKA VEIKLA.

60 psL

700 puKiaplTj knyjrą. kurion sudėjo viską, ko Bei kada ti
feet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuviui
(r Hetuviq kalba. Jis mokėsi kartu su kuru Jaunimu ir prof. K.
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė
lietuviu kalbą liečiančias Ištraukas, paruošė tikslini vertimui
ir patarė mums toliau studijuoti.
fiAlita na. Kletf ririetlal.

___ ______ _ ________ _________ __

NAUJIENOS, 1729 So. Halted St, Chicago. Ill. 60608 rfųakite čekį Ir prkMkte vien% dolerj peraiunthno Hlaldoma*

RaMjletMM, Chtea^o,"fW. Vridiy, btefenber ifi, 1984
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Bet Tengas jautė, kad neužtenka panaikinti atgyve
nas. Jis žino, kad reikia sukelti džiaugsmo visame kraite.
Visiems buvo aišku, kad dėl Hong Kongo kiniečiams būtų
THI LITHUANIAN DAILY N1W$
reikėję kovoti. Iš Kinijos didelius žemės plotus pagrobė
Published Daily, Except Scndiy, Monday aa4 Hobday*
rusai, bet apie tų žemių atidavimą niekas ir kalbėti ne
1739 S*.
Strwt, ChkasFs 11 SOSOt Tetaptam <Zl-410e
nori. Rusai atėtmė žemes ir nuo japonų, armėnų, gruzi
nų, gudų, lietuvių, latvių, estų, afganistaniečių bei kitų.
'ECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS. USPS 3704000
Tuo tarpu britai, jokiais karais negąsdinę, sutikę
Postmaster: Send addrese changes, to Naujienos
atiduoti Kinijai prieš šimtą metų paimtą Hong Kongą.
173$ S. Halsted St, Chicago, IL du&Jc
Ir tai bus be karo ir jokių kitų reikalavimų. Paėmė piratų
apgyventą pakraštį, o atiduoda tankiai apgyventą pa
metama
As of January 1, 1930
$40.00
$22.00 kraštį, didelį uostą, bankus, prekybos centrus ir pramo
Subscription Rates:
$1X00
vienam
Chicago $45-00 per year, $24.00 per
$4.00 nės dirbtuves. Tai didelis įvykis ne tik Kinijos, bet ir
lx months, $12.00 per 3 months. In
visos žmonijos gyvenime. Dabartinė Kinijos vadovybė
other USA localities $40.00 per year, Kanadoje:
$22.00 per six months, $12.00 per
melams ._______
$43.00 suprato šio žingsnio reikšmę ir paskelbė visai Kinijai
Jiree months. Canada $45.00 per year;
pusei
metų
___
mrs” teismas, — šitaip J. Kau$24.00 džiaugsmo žinią. Jie būtų norėję pa įuosti džiaugsmo J. KLAUSEI KIS
'ther countries $48.00 nex year.
vienam menesiui
$5.00
ncckis aiškina Voldemaro pro
šventę, bet tokios šventės suruošti nepajėgė. Šventę jie
testą. O kad prieš bylos speenPreL K. Olšausko bylos atgarsiai
25 cents per copy
Užsieniuose:
suruošė pačiame Pekine, o džiaugsmo- žinią paskelbė kiek
d’<ma jus prik.aiisomybės 'kla-umetama __
$43.00 viename Kinijos kampelyje. Į šventę jie pasikvietė ir
tavos vyriansybė viensšaliskai
f'Fęsirtvsi
=
būtų kėlę teisininkai, ži
pusei metų
moo
Nuo sausio pirmoc die
aivkinentf tan>taut;nę sutarti —
Hong
Kongo
rinktinius
atstovus,
kad
jie
nebijotų
Kini

nių nėra.
Dienraščio kainos:
(Plakė, lai jili kė, bet po Liko,
konkordatą.
Naujienos eina kasdien, išskiriant jos. Kiniečiai džiaugiasi, kad jie grįžta be karo, be žu kai net Vyr. tribunolas sprenKronikoj minimas raštas sa
Chicago}e ir priemiesčiuose:
sekmadienius, pirmiiieniui ir šven
Keistokas buvęs A. Voldema
ko, jog laikas atskleidė naujus
tadienius. Leidos Naujienų Bendro dynių ir be baimės. Kinija viešai- pasižada gerbti tą sugy dLnią buvo padaręs. Tad kyla
ro
<Jgt*y>:
"
‘
Veidmainys
Volde-į
metams______________
vė, 1738 So. Halsted Street Chicago,
Įropusei metų ........ ................ $24.00 IL 80608. Telef. 421-6100.
venimo sistemą, kuri išaugino tokį miestą^ padanges klausimas, ar įrišėjai ir O-’saus- n.aias, šerūtemas likti -eras 'Tirii faktus Olšausko nekaltumui
saBt,.8ukoje
trims menasi a m s_______
$15.00
siekiančius namus, pilnus knibždėte knibždančių, dirban kio gs-iiėjai anksčiau bylos pri Merlkataim. u.p pat protestą ). ln
faW„-„ (ik seni
i tų naujų faktų nėra, o tik seni j
vienam mėnesini ___ .. _
klausomybės klausimo nesvars
$5.00
Pinigus reikia siusti pašto Money čių ir kuriančių žmonių.
jis, kaip užsienio reikalų faktai savaip komentuojami.
V'O
Kitose JAV vietose:
Orderiu kartu su užsakymu.
to? Juk, be aik: .prof. Tumėno,
Žinia iš Kinijos kalėdinė- Ja džiaugiasi ne vien- kinie pitol. Olšausku gynėju buvo ir ministras, parašė Kauno apy Lyg naujas faktas minima, jog
čiai, bet ir visa žmonija. Bet iš Tolimųjų Rytą Kalėdoms adv, prof. P. Leonas. Kodėl jie gardos teismo pirmininkui raš- saulių s-gos tarnautojas VilkicNAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius,
atėjo ne tokia jau linksma žinia. Praeitais metais sovietų neiškėlė klausimo, jog bjla ne ‘ą. k tiriame kazuistiškai įrodi kas, vėliau sušaudytas kaip lem
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. popiet, šeštadieniais — iki 12 vai.
nėjo, kad teismas pasisavinęs
karo vadai numušė Pietų Korėjos keleivinį lėktuvą,.nu priklauso aSĄ’gardos teismui ? per daug valdžios, kad prelato < kų šnipas, kalėjime parašęs atsi- ;
žudydami 264 keleivius bei įgulą, o šiais metais beveik Pagaliau J. Kauneckio knygoje Olšauskio areštuoti neturėjęs / minimus. Iš jų aiškėja, jog Usl- ■
Rūpesčius keliančios Kalėdos
tose pačiose vietose — Japonų jūroje ir Hokaido padan nieko nepasakyta, ar Vyr. tribu neisės, prieš lai negąvęs pritari janatiskienė buvusi lenkų žval
gybos užverbuota, o kai pasida
nolas atsakė ką nors į. adv.. Tu
gėse kelis kartus žemai praskriejo sovietų karių vairuo mėno
mo užsienio reikalų ministerirė nebenaudinga, bijant, kad,-ko
pavėluota juridinį-memol
Kalėdos būdavo didelė šventė. Žmonės jas Švęsdavo
jes,
kuri
esanti
kenipetentinga
jami sprausminiai rusų lėktuvai. Ūžimas, ir namų virpi- ■lala.
: \
;
'
neprasitartų, ji likviduota, t
ilgus šimtmečius prieš Kristaus gimimą. Tai- buvo didelė
aiškintikonkordatą
“
.
nimas sukėlė didelį nerimą japonų tarpe.
'. 'Set ir ši versija nėra naujas
rudens derliaus šventė. Pabaigus sunkius vasaros darbus,
t J-. Kauneckis rašo; jog prel. j
Bet Kauno apygardos teismo faktas- T. Kauneckio.ilįiygoje ra
Japonų lakūnai buvo informuoti apie atskrendahčius
graikai, persai, romėnai, lietuviai ir visa eilė kitų žmonių
Olšauską areštavus ir padėjus į. pirmininkas ministro pirmindnsovietų lėktuvus. Japonai suskubo laiku pakilti ir rusus; kalėjimą, Kauno metropolitas J. ko ii- užsienio reikalų ministro šomų, .kad jI930 ai.' kovo 6 d.
atsikvėpdavo ią' švenčių metu pasigėrėdavo vasaros ir ru
pasitikti, bet jie nedrįso pastoti rusams kelio. Už poros Skvir?ckas įteikęs Smetonos vy- Yoldęinaro rei-kalevimą paleisti, Vyriausias tribunolas buvo pradens
vaisiais.
1
y. .
!
nagrinėti Olšausko bylą,
dienų sovietų eskadrilės pakartojo savo žygį. Japonai . rlausybri protestą, kad ji . nesi.i- orelata Olšauską *'atonefe’t :BėdVWjes
’.
bet adv. Tumėnui iškėlus nauŠiais metais Kalėdos taip pat turėjo būti džiaugsmą informavo amerikiečius apie šią sovietų karo aviacijos; laikantį konkordato' XX:--straipS: U pigu jam biivą
. jps verdąs-, ^ccesą^^ę^^ol
nešančios, bet paskutinėmis dienomis viskas pradėjo provokaciją, bet amerikiečiai, atrodo, jokio žingsnio nesi nio, kuriame pasakytą; jog dva-1 gerai žinojo; kad savo-raštu Vok,;
•minkai ir vienuoliai gali būti demaras tesiekė nušauti du zuimušti ne Į tą taktą, kuriuo žmonija žingsniavo. Buvo ėmė. Tuo reikalu rusams nieko nepranešė. ,iQ toji adv. Tumėno nauja verkalinami tik atskirose nuo, eivi- kius;
kiną; pasiteisinti prieš
pr.toš popiežių
popiežių;
susidaręs įspūdis, kad Amerika ir Sovietui Sąjunga pra
Rusai nustebo, kai už poros dienų, du milžiniški' Ame lipių- kalinių patalpose, o prelą- kad štai, žiūrėk, tautininkų vy isija' fe buvo, jog Stepais Vilkic-£as organizavęs Ustjanauskiedės rimtai tartis atominių raketų kontrolės reikalais. rikos lėktuvnešiai atsidūrė visai prie Vladivostoko. Rusai
tas Olšauskas esąs nždapytąs Į riausybę taikosi konkordato — riės nužudymą; Toje ^versijoje”
Patys rusai priešakiu iškišo švelniai kalbantį ir susitarti tiktai pastebėjo, kai jau visai prie pačiu -didžiausių, so-: bendrą kalėjimą. Popiežiaus' reikalauja, -kad prelatas Gižaus
linkusį Michailą Gorbačiovą, bet kai britų parlamento vietų karo bazių Tolimuose Rytuose ramiai plaukė du ■•nuncijus irgi įteikęs užsienio rei- Į kas iš kalėjimo būtų paleistas jr.in-ima ir daugiau- asmenų, bet
jos tikrumu- nepatikėta-, ji bunariai palietė pagrindinių žmogaus teisių padėtį pačioje lėktuvnešiai, atsarginių karo laivų lydimi^ Rusai- žinojo, kalų ininistęrrjai ’‘pro memo- antra, kad tautininku valdomoj/ Įvusi
u'Aiai išstudijuota. }r dauSovietų Sąjungoje, tai tas ramusis diplomatas, užuot at kad nuo abiejų karo laivų gali pakilti pb 60 sprausminių ria”, ąpgailestauctamas, kad-Lie* Lietuvoje -veikia “nepriklauso^ ’ giau 'kaip po mėnesio Vyr. tri
sakinėjęs ir aiškinęs iškeltą klausimą, pradėjo pulti bri lėktuvų ir iškelti į padanges ne tik patį Vladivostoką; bet
bunolas vėl pradėjo Olšausko
tus ir jiems išmetinėti, kad jie nesilaiko pagrindinių tarp ir aplinkui jį pastatytas karo bazes. Vladivostok rusiš
Amerikos karo:.laivai nuplaukė toliau Į šiaurę, bet •bylą nagrinėti.
tautinių dėsnių ne vien prieš paskirus asmenis, bet ir kai reiškia — Rytų valdymą. Šį. žodį išgalvojo ne komu sovietų sprausminiai'lėktuvai jau nebepriartėjo-prie Ja: , -Sfaują faktą, kurio tikinimu
prieš ištisas žmonių grupes.
nistai, bet rusų carų admirolai Kada rusai užėmė Man- ponijos, salų, šie karo veiksniai vyko toli nuo Amerikos ir ■ galima abejoti, kronika yra pa
teikusi toki: “Karo metu, kai į
džiuriją
ir
pasiekė
toliausiai
išsikišusi
pusiasalio
galą,
Europos,
bet
jie
parodė,,
kad
Kalėdos
neramios.
Truputį linksmesnė žinia atėjo iš kitos Žemės rutu
Lietuvą artėjo raudonoji armi
admirolai
pavadino
jį
Vladi
—
valdyti,
Vostok
—
rytus.
Švenčių nuotaikas gerokai apgadino kvailas prane ja, į':Vilniaus kuriją užsuko keli
lio pusės. Ta žinia sukėlė-džiaugsmo ne vien pačioje Ki
šimas apie slaptų: erdvėlaivio misiją. Jeigu misija'slapta, ■ i Vakarus, besitraukiantys valdi
nijoje, bet ir visame pasaulyje. Galimas daiktas, kad Iš Vladivostoko buvo atviras kelias i Pacifįką.
Bet caro admirolams nepavyko Tolimųjų Rytų už tai nereikėjo nieko apie ją skelbti. 0 jeigu paskelbia laiką ninkai ir pasakė kunigui Basiui:
pačiai Kinijai buvo reikalinga džiugi žinia, nes, kaip patys
komunistai, praneša, komunistinė sistema per 35 metus imti ir valdyti. Rusams kelią pastojo japonai. Pilsudskio ir vietą, tai nėra jokios prasmės kalbėti apie slaptumą. ‘''Nenorim, kad mūsų sąžinę
slėgtų prelato Olšausko nuteisi
nepajėgė pagerinti Kinijos žmonių gyvenimo. Tengas Įspėti, jie pasitiko iš Juodosios jūros ir- Baltijos atplau Pastatyti sovietų šnipai gaudo žinias greičiau negu ka mas: pasakom, kati jis neteisin
Hsiaopingas viešai paskelbė, kad kalta visa komunistinė kiančius karo laivus ir juos nuskandino, Vladivostoko riuomenės vadovybė mano. Šių žinių, paskelbimas parodė gai nuteistas”.
sistema ir nutarė, kelis tos sistemos dėsnius panaikinti ir nepasiekus. Komunistai baigė likviduoti caro admirolus pačių amerikiečių nesusigaudymą. Paskelbimo pasekmės
Kas tie valdininkai ? Kaip j ie
ir
ten
pastatė
naują
mokykla
vyrams,kurie
įpareigoti
dar liūdnesnės.
pradėti iš naujo. Komunistinės sistemos pagrindus jis
valdininkavo, ką jjfe žino apie atlikti
tai,
ko
nepajėgė
padaryti
caro
admirolai.
Reikia manyti, kad pamažu pajėgs išvengti karo ir ■ Olšausko bylą? Kad Olšauskas
pradėjo keisti prieš 6 metus. Pradžioje jis keitė nevykusį
Už keturių valandų atskrido visas šimtas galingų bereikalingai neeikvuos energijos. Kartais atrodo,- kad neteisėtai nuteistas, juk ir adv.
“asmens kultą”, o vėliau vieną po kito braukė “kolekty
vinius ir valdžios ūkius”, finansines sistemas, o šios sa sovietų bombonešių pasveikinti atplaukusių Amerikos labai didelė laisvė kenkia tai pačiai laisvei, kuri žmoniją Tumėnas juridiniame menioria:le įrodinėjo, tad tie kronikos mivaitės pradžioje paskelbė, kad Markso ir Lenine dėsniais karo laivų, bet amerikiečių jie nelietė. Jiems buvo įsakyta į laimingesni gyvenimą veda, bet tas kelias yra gana nimi valdininkai nieko naujo
paremtas visuomeninis gyvenimas yra atgyvena, kad gy skristi pro šalį, per daug nepriartėti. Sovietų aviacija sunkus. Turėkime vilti, kad mokysimės, o mokslo žiųjfos: neiškėlė.
padės mums Taiką laimėti.
. venimas kelia naujus reikalavimus, kurių anie svajotojai i praskrido pro šalį. ..
■
(Nukelta į 6 psi.)
L PUšeNAS

KOVA IR MEILĖ
LIETUVOS LAISVĖS KOVŲ ROMANAS

(Tęsinys)
Kadangi Klaipėdos krašte buvo dauguma VO
kiečių arba suvokietėjusių lietuvių, nebuvo vilties,
kad plebiscito keliu Klaipėda būtų priskirta Lie
tuvai. Buvo nutarta suvaidinti Klaipėdos sukili
mą, ir taip Klaipėdą prijungti prie Lietuvos kaip
vienintelį uostą.
• Saulutė kasdieną anksčiau gulė ir vėliau kėlė,
o dienos metu vis žemiau ir žemiau bekilo. Ruduo
žengė pirmyn, ir jo palydovė šalna daugiau ir
daugiau mėgino įsistiprinti, net ledu uždengdama
pelkutes. Dienos buvo vėsios, o naktys gan šaltos
Gynioto būrys užėmė kilometro ilgio ruožą
netoli Klaipėdos ir laukė įsakymo žygiuoti į Klai
pėdos miestą, kur turėjo būti suimti ir nugink
luoti prancūzų kariai ir visa miesto valdžia. Nak
tis buvo labai salta. Dieną lijo, o naktį, išnykus
debesims, slapios žemės paviršius sušalo ir einant
brašktjv. Lengvais civiliais drabužiais aprengti
Lietuvos kariai drebėjo nuo šalčio ir laukė įsa
kymo. Jie buvo su kuprinėmis, ginkluoti šautu
vais ir durtuvais, o prie jų diržų kabojo po kelias
rąnkįnes granatas.
Apie dvyliktą nakties visi būriai gavo isaky-

Į mą žengti į miestą, sunaikinti bet kokį pasiprieši- jokių priemonių nėra ; be to. nežinia, gal čia yra
į nimą ir apsistoti netoli miesto valdybos namų.
jūra, nes tamsoje nieko toliau nesimato. Gal rei
žygis prasidėjo. Girdėjosi sušalusios žemės kia šį vandenį apeiti, gal yra tik ežerėlis ?
. šnarėjimas po kojomis ir ginklų barškėjimas.
Gyniotas buvo Įpratęs kautis su priešu, drą
Žybtelėjo keletas ugnelių prie krūmų ir nu- siais puolimais galingas jėgas nugalėti, bet grum
i zvimbė kulkos virš vyrų galvų. Kairėje grėsmin- tis su gamtos kliūtimis nežinomoje vietoje ir dargi
Igai sukaleno kulkosvaidis- Klaipėdos sargyba, naktį, jis nežinojo kaip. Kad jis turėtų kokį žemė
I matyt, pajuto pavojų ir ėmė šaudyti, bet nakties lapį rankose, arba, kad būtų jam pasakyta buvę,
j tamsoje jų šūviai nebuvo taiklūs.
kokia čia aplinka ir kokiais keliais šį vandenį
— Be šūvio. Žengti pirmyn ir atidžiai stebėti apeitk.,. O gal jie paklydo? Gal vietoje artėti
j prieš save. — sukomandavo Gyniotas.
prie Klaipėdos, jie eina tolyn? Gal tuomet, kai
Dar kiek sužibėjusios liepsnelės ir nuzvim juos apšaudė, jie nejučiomis pakeitė kryptį, ne
busios, kulkos nutilo. Klaipėdos gynėjai, matyt, pastebimą! pasuko į šoną? Dabar Gyniotai pasi
rodo, kkd tikriausiai taip buvo, nes ir šaudymas
pabėgo.
Gyniotas žengia karių priekyje. Jis laiko stip greitai nutilo. Pirmą syki jį apima išgąstis, stipri
riai suspaustą šautuvą, o jo akys stebi viską, kiek rimta išgąstis, kokios niekuomet dar nėra turė
nakties tamsa leidžia.
jęs. Dabar jia su savo būriu tikrai paklydo. Jokio
Netrukus vyrai įsivelia j kažkokius kr&nras.
so, vadais nebeturi. Kaži*- lc»r jfc nuvedė
Belapės šakutės braižo veidus, plaka šonus ir savo karius, gstl stačtei prMŠaurt f ratukas.
skambina ginklus, bet visi sparčiai žygiuoja artyp
Gyniotą net šaltą nakff išmušė prakaitas.
prie Klaipėdos, artyn prie miesto, kurio nė vienas Prisipažinti būriui, kad jie paklydo, yra negali
jų nėra matęs, ir kurio apylinkės nežinomos ir ma, nes būrys išsigąstų ir pakriktų, bet nieko ne
paslaptingos. Staiga baigiasi krūmai ir prieš akis sakyti ir aklai vesti vyrus būtų kvailystė, kuri
pasimato vandens tviskėjimas. Vanduo atrodo gi galėtų baigtis katastrofa. Visi vyrai stovi prie
lus ir plątus, gal koks ežeras, ar plati upė, o gal vandens ir laukia jo įsakymo. Jfeikfa tuojau
jūra. Nė vienas, net Gyniotas, nežino^ Jokių žemė kiekviena minutė brangi. 1
lapių neturi. Kai praeitą dieną 'jiė užėmė šias , vandene, mažos ban
poizeijas, jokio vandens aplink neaimate. , s . .šnera. Gyniotas pemirte
į f vandertį* .pafa
Visi vyrai sustojo prie vandens. Gyniotas gal gauja sūrus- Jis žinojo
h*M vanduo sūrus
voja, ką dabar reikia daryti. Keltis per vandenį bet tik dabar ris atsimir
ėjrinti. Jis hiekao

» M > > /
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mot jūros nebuvo matęs. Dabar Gyniotui pasirodė,
kad jis tikrai paklydo: užuot vedęs? vyrus į Klai
pėdą, jiš nuvedė juos prie jūros. Jis nusprendžia
pasitarti: LiūdaS ir šį kartą buvo jo būryje, jį
pasišaukė:
..
;*
— Liūdai, ar tu žinai, kur mes esame ir kaip
būtu galima apeiti šį vandeni ?
— Gal reikia perplaukti? Daugelis, manau,
moka plaukti.
— -Vanduo gali būti ląbai ,p]ątus. Bo to, yra
perdaug šaltas oras, kariai per&rts, susirgs. Mes
nežinomo, kur efcatfie, todėi- kfgalime plaukti.
Mums reikia apžvalgyti aplinką. Pasiimk Vėtrą
ir eikite į-dęšing. Kąi surasite šio vandens pa
baigą, iššaūkitę raketą. Jeigu per pusę valąndo^
eidami jokio pflWjjijiio aarasite, sugrįžkite jokio
ženklo nedavę Zin«i£te saro slaptažodį. ,
. Pasiųsti^ *ueuia trdūojau dingsta tamsoje.
Pasilikusieji
ųątoli vandens ir laukia.

(Buj? daugiau)

PAMĖGINK

Į. "MA&HFNOS'4

l^c. 2k Wt

>

agi-r.drmš; rą taniai laukti ne-,.
i a&jotine neprikhusemokios Lie
tuvo*5 laimėj mo kosoje su len
kų imperializmu, ir Vilniaus grį
žimo Lietuvai, žinodamas tatai
reikalausiant ilgų metų darbo,
siūliau tuojau imtis vykinti pla
čią tautinę Vilniaus programą.
Ragihau neužsiskleisti vien savo
etinėje parapijoje, kaip lenkaikad iš mūsų norėtu, nesišalinti
bendro visu Vilniaus tautu vi.
1729 S. Halsted St
Charles Stasukaith
suomemne darbo ir užimti čia
svarb.a, prideramą mums vietą;
Chicago, IL 60608 J
Vilnius ir Lietuva turėtų mus24 Hour Service
(312) 226-1341
j matyti ir justi. Tas savo kalbos1
j mintu išdėjau paskiau straips............. ................................ ...... _ - .-________________________________________________ *------------------------------------------! nyje “Rimtą valandą”, kurį išj spam dino "Nepriklausomoji Lis __________________ _
j luva” Nr. 10. (1919 m. gegužės
I 7 d ,); tai buvo ne tik komiteto,
i bet ir Vilniaus lietu v u visūoinė. hės (vilniečių) politinis nūšista’ ivnrias ir darbo programa.

VAKARŲ VEJAI
Modernioe poezijos knyga. Kaina 5 dol Minkyti
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus
tokiu adresu:

Funeral Home and Cremation Service

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

ML PAUL V. DARGIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Westchester Community klinikos

Medicinos direktorius
S. Manheim R<L Weatchaater, III.

ir kas antrą šeštadieni 8—3 vai-

TeL: 562-2727 arba. 562-2728

Service 461-8200, Page 06058

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI
luo reikalu Jums gali daug
pameti teisininku Prano ŠULU
paruošta ir teisėjo Alphonse
WELLS peržiūreia "Sūduvos”
išleista knyga su legališkomis
lormomis.
Knyga su formomis gauna
ma Naujieną administracijoje.
Knygos kaina - $3.95 (su per
siuntimu).

*
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GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS

3921 West 103rd Street
Vihuxdos pagal susitarimu

OPTOMETR1STAS

2618 W. 71st St Tel 737-5149
Titelis. akla Pritaiko akinius

ir “contact lenkes”.

INKSTŲ, PŪSLĖS IR
PROSTATOS CHIRURGIJA

2656 West 63rd Street
Valandos: antrad. 1—4 popiet,

Oti»c telefonas; 776-2880,

telef.; 448-5545

Florida
Prosta tos, inkstų ir šlapumo
takų chirurgija.
5025 CENTRAL AVĖ.
, j’ Št.Petersburg, Fla. 33710
TeL (813) 321-4200

Atiko Sileikio apsakymų knyga
“Liucija” jau atspausdinta.
Autorius pavaizduoja? lietuvių
gyvenimą nuo XX šimtmečio
pradžios iki H Pasaulinio karo.
22 ilgesni ir trumpesni apsa
kymai, 184 psl. Kaina $5.
Gaunama “Naujienose” ir pas
Ave?, Chicago, IL 60629.
autorių: 6729 So. Campbell

M. BIRŽIŠKA

Iš 1919-1920 m. Vilniaus darbo atsiminimų

1
tiniausi^jų ■ d«nų- sąmoningai
.draudėsi, o ‘‘Kaunas” susidariuTas iitisistatvmas, virtęs
’ siomis Vilniaus gyvenimo sąly
nqjo, lietuvių- komiteto politinio gomis perdaug- turėjo patogių
PASITRAUKĖ MILIJONAS
veikimo pagrindu,^saugojo ne . progų sekti vasa, 'k4s Varšuvos
>1955-1983 metu laikotarpyje (.ūk ji, bet ir yišą Vilniaus 5ietu->Įąb Vilniaus, lenku buvo prieš Lie
nĮilijpnas žmonių,
Tarptaufi-' vių yisubmene i ‘niro dav.gelmĮ tu vos n’eprričĮattšom^b^ .daroma,
niam Raudonajam Kryžiui' tar .klaidingu, . Li’ettivhi žalingų žy-1 Įkad tam reikalui bįįtųĮ: ręikėję
pininkaujant, iš komunistų vaL giu, į kuriuos lenkai mus kaU 'dar koriirtet^j- pavogti _ statyti,
domų Centro ir Rytų Europos kada stumte štūmė. Antra "ve£į."Peo'^kų Įil^įdavimaš ;1919 rp.,
ikraštų pasitraukė Į V. Vokieti tus. šitokia politika duodavo; Želigo^sifio s -žygio-Širvintų '4koją, susijungdami su čia gyve priekabių lenkams kaltinti
_
.
Giedraičiu srityje -pataližavitnaš
vis
ir mūs; viIūie.
nančiais savo artimaisiais. Dau m'Hetą; jog ežąS "Kauno ekspo- n2Q
itūra”, ted'arąs tai. ką ‘“Kaunas “
giausia .emigrantų į V. Vokietija zitūra
čių, darbai, -tačiau . komitetai
liepiąs,
šnipaujas
lenkus
ir
pan.
atvyko iš Lenkijos — beveik
prose ne tik nedalyvavo, bet ir.
Priekaištai
ir
spėjimai
aiškiai
-nė
septini šimtai tūkstančių, ir iš
po visam tesužinodavo — patį
teisingi,
nes
“
Kaunas
”
komite

Rumunijos — beveik 150 tūks
r Tūktiį; nė jo padarymą!' • •
tui
politikos
krypsnio
ne
tik
ne

tančių.
• Taigi, savo .jogoje Rengiaus
rodė, bet. ir hęyarz.ė. o ir pati
t-‘
m-j t- ,
• < /-įklek.^ihu^išitfauraiįkirti mūTarptautinis ' Raudonasis Kry ■politika tik B dalies komitetai sų „eprMansomo5fos . tietSvos
žius" dabar ieško daugiau negu
tekete (pats as.
k„votoJU,.politinę tinija nuo pn-:
dviejų šimtų tūkstančių vokie mals laikais, tos polrt.kos- dao_>
•
čių karių, kurie dingo be žinios daugiau ttrejąn negu ytsas ko-nį
Wo .pn;.Kįi:
Antrojo Pasaulinio karo nieiu. notėtas) Del tempmepmo . ta. vien siena ,
rei.
Taip pat karo ihetu dingusių lenkai, kaltuidam. komitetą mą. kėjo. visuomenė stiprinti ir aišdaugelio civilinių gyventojų li tyt. nemesi kurtu savo^ latakų
kimas vis dar nėra' žinomas. ’ prityrimų Kaune, nes kaip Ąikj
iniu darbu,, kttgs. suteiktu ja.
Raudonasis Kryžius tebevykdo nuo tos darbo srities komitetas.
stiprios vidinės L jungties. Tad
jų paieškojimus.
E. L. ’ nuo pat pradžios ligi pat pašku-’

(Tęsinys)

Po mano ir kitu kalbu, nebeatsimenu kieno pasiūlymo, rinkckom.teta. Dar sausio m. lietu
vių visuomenės susirinkimas bu
vo pavedęs keliems žmonėms jo^
vardu kalbėtįs bū komunistų vy
riausybe. Tai buvo lyg tos visuo
menės atstovybės užuomazga.
Dabar reikėjo ruoštis prie dahg
sunkesnio, nuolatinio tautinio;
darbo, jc nusistatymo ir gyni-i
mo; greitomis tam Įrašytųjų as
menų būtų per mažai autoritbtinga. Sausio mėn. tebuvau ofi
cialus mūsų vyriausybės atstovas, tad nesutikau Įeiti grupėn?
kuri tartųsi su Kapsuku; dabar i
mailiaus.būsiąs kaip tik reiks-1
h'ngas bendram darbui, tad jo j
Besišalinau. Jo vedimą ir gyni-U
mą pavėsi organizacijai, kUriJįi
tvarkė
okupacijos nie-t
tū, Centro Komitetui Draugijos!
Uėl karo nukentėjusiems šelpti,
ko norėjo vieni-kiti jo nariai, nė-,
buvo galima. Centro komitetas
nebeturėjo rišu6rnšiėje?šav6' šb-1
hojo autoriteto, su Vilniaus len
kais dūrėsi anos ckupacijo saly- 1 j
gomis ir atitinkamą buvo ršsi-j|
dirbęs tam tikros taktikos tradi. ji
riją, kuri netiko naūjoms šąly-ĮI
goms; be to pastačius jį visoj j
tautinio darbo pryšakyje ir už- |
sitraukus prieš ji lenkų perse
kiojimų, būtų rizikuojama svar
biomis tautiniam darbui įstai
gomis, kaip antai prieglaudomis,
bendrabučiais; mokyklomis ir
pan. Tad nutarėm rinkti tam
(Bus daugiau)
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^ENTAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

■

4605-07 SO. HERMITAGE A.VENUE
Tti. 927-1741 — 1742

■

I
- II

I

Telefonas 523-0440

I

MODERNIŠKOS ATR-CONDITIONED KOPLYČIOS

V

TĖVAS m SŪNUS
I

I

2533 W» 71st Street
1410 So. 50th Avė., Cicero

i
B
■

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue
Cicero, ILL 60650

Apdraustas ■ pericraustyms?

fWŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI
ANTANAS VILIMAS

tA 376-1882 ar 376-5996

KU
a
iv

PERKRAUSTYMAI

Leidimai
Pilna apdraudė
ŽEMA KAINA
Priimam Master Charge
ir VISA korteles.
JL ŽERČNAS.
Tai. 925*8063

it
«
U
U
H
U
U
U

SVEIKINU SAVO MIELUS GIMINES
IR DRAUGUS, LINKĖDAMA JIEMS
LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ
NAUJŲ METŲ.
k.

Martln

Chicago, Illinois

fi
■ 1

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

RADIJO iliMOS VALANDOS

i

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ PROGA
SVEIKINA’-NAUJIENŲ REDAKCIJĄ, ADMINIŠTRAGEJĄ, “RINKĖJUS IR SPAUSTU VININKUS, IR LINKI VISIEMS IŠTVERMĖS
VESTI KOVĄ, KOL LlfeTUVA BUS LAISVA,
NEPRIKLAUSOMA ift DĖMOKRATINfe.
<4

***

ii

i

.Spaudos klubo

viU0bos iii fdu
, , . . J ANTANAS MARMA, ph’mlhrnk'as

Stetiec WOPA - 1498 AM
trū«l/u*l«mM Ii aitev t*v4iįM
MmwnMv Psrfca.

Aikštes automobiliams pastatyti

r

i
|
I
|
|
j

SOPHIE BARČUS

JEAN VANCE ir GEORGE ŠOKINI

' «
i
•i
L
« Ja -.

■SS

Į

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai
Tel RE 7-1213

2424 West 69th Street

11^28 Southwest Hwy., Palot Hitts, Binroa

TH. 9744410
T*M-i 771-luj

(inC-ALOS LIETUVIŲ SUVAL■Mm

0, "Lietuvos Aida/*
KAZt BRAZDtlOHYTt

KEEČIŲ DRAUGIJA

’.i WTK BtoCtea. UtO AM te-s

&HMUXP F1 )ERAL SAV
^’GS »tarn«
■fe ra $
kolų

StrikTira visus lietuvius ir

Du
rie.

uNksmų KALĖDŲ ŠVENČIU
ir I..\rwi$t;u NAUJUJU MĖTŲ.

msdat O VCXF

Nuo 1914 ttiėtų

LEONAS VASIĮĘVAS - pimiiAakas
H&ĖN VlLKĖŪŠ — vicepirmininkė
feę<a^fA<STRLĘKGYS
nntanmy i
flfeaNKŽ žŽMGŪLIS — fiOanwj fitčninU
PE1RAS VILKELIS — kasininkas
EUGENIJA STRVNGA’S — korespondentė

r v *n*

<- Ik

H & m a. v

ARChĮER AVewUE

cairo. TL 60632
59» <>4OC

IL 6063?

NMĮlema, Ghicavu, 8, TU.

Friday. December 21.

1984

Marquette Parke liet, parapijos
mokyklos kalėdinis koncertas
19X1 m. gruodžio men. 16 tl. čiams, kaip pateko Town of

Zupu. Ant
sLklmese, kmios įlietos į gėlių
puokštes. Pasigėrėtinas vaizdas!
Be narių, dalyvavo kleb. A. Zakarau-k s ir apy.gaidos nariai:
ir A. Brazis. Iš viso
buvo virš .’»(> a-rnrrni. Buvo ir
maža Ict rija.
-ja•Nariai dėkingi valdybai už
šaižių išvakarėse surengtą gra
žu parenginia ir šaunias vaišes.
K. P.

3 vai. parapijos salėje mokyklos Lake apylinkėje švento Kry
metrinių choras ir mokyklos or žiaus parapija.
Vienas malonumas buvo daly
kestras surengė puiku kalėdini
RflAL BSTATI FOR iALI
|
MAL RrTATR
tAL.1
vauti, matyti ir girdėti mokyk
koncertą.
ttosM. X»m» — FardevliMi
-.
2mi6 —
Rbrirmt /
Įėjimas buvo laisvas. Tos ppū- los kalėdinį koncertą.
K. P.
<1 ngos muz kos ir dainų pan- .
PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS
klausyti prisirinko pilna salė.
na ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSQ1OKEJIMAI1.
Kalėdinio koncerto introduk
DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS L
LIETUVOS VYČIU
ciją padarė L. Liutikas. Sveikino ;
SUSIRINKIMAS'
klebonas A. Zakarauskas. D:rL Į
MUTUAL FEDERAL SAVINGS
genias
Ch. Stefan. Grkest-i 19X1 m. gruodžio 18 d. 8 vai.
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai
rantai mokiniai, kiekvienas Marquette Parko liet, parapijos
Park utiniame R. L. Bendruo
turėdamas ga;;!a> su fleitomis ir ' salėje įvyko LV 112 kuopos susi
B212 W. Cermak Road
Chicago, RL
TeL $47-7741
menės Cicero apylinkės valdykitais instrumentais. Grojo ap’e Į rinkimas. Susirinkimą pradėjo j bes posėdy j e, įvykusiame š. m.
16 giesmių. Orkestro sudėtis — pirm. P. Binkis ir visus pasvei I gruodžio 1() d. Dumčių patalpoBUTŲ NUOMAVIMAS
kino. Dvasios vadas kam. V. Za
virs 10 asmenų.
se, nustatyta, kad vis mažėja
B MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS
Po to, 10 minučių išėjo vaikų karauskas sukalbėjo maldą į šv. i pajamos iš balių ir piknikų, o
» NOTARIATAS • VERTIMAL
darželio dalyviai su savo pro K a z imi erą. S. k r e tore per sk-ai tė
darbo juos rengiant daug. Dėl to
gramėle ir iš eilės grojo ir dai- I oraeilo susirinkimo protokolą, ' nusistatyta 1985 m. baliaus neYI8Ų RCŠIĮ) DRAUDIMO AGENTO*!
,navo: 5-asis skyrius, pirmas kuris buvo priimtas.
Į ruošti, o pikniką tik vieną skyrius, antras skyrius, aštun Padalinių vedėjai pa-darė trum i birželio mėn. 23 d. Vyčių salėje.
I. BACEVIČIUS — BELL REALTY
tas skyrius, trecias skyrius, ket- pus pranešimus. Kan. V. Zaka
Nutarta pinigus, laikomus
INCOME TAX SERVICE
v
rauskas sveikino su šv. Kalėdo einamejoj sąskaitoj, perkelti ki
virta skyrius, šeštas skyrius.
6529 So. Kedzie Ave.
778-2233
Akompaniatorius buvo D. Po-! ms! ir palinkėjo laimingų Nau tur, kad gavus ir už juos nuo
likaitk
jų Metų. Trumpas susirinkimas
šimčius, o laikomai didesnei su ; ssi tarę
nesiskubinome J STASYS ir LEOKADIJA JI ŠPabaigai seselė Margaret Ma baigtas malda. Kan. V. Zaka mai paieškoti kur mokami aukš
LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.
ll.EKTROS ĮRENGIMAI ' f
su savo pastabomis, nes nraitė- KĖNAI — $50;
PATAISYMAI ry dirigavo ir pakvietė publiką rauskas palaimino maistą.
...
ČIA GERIAUSIA VIETA
tesni nuošimčiai.
me,
kad
pralotas
Olšauskas
nu

is
(EMILIJA
E
’
A
LČIŪ
Turto
ChlcMos
miesto Mag i
Pirm. P. Binkis gausiai susi
įsijungti su choru ir giedoti ka
Paskirta aukų spaudai: “Tau-' teistas pasiremiant įvairiomis Seminole, Fla. :— $10;
Dirbu Ir užmiesčiuose, greit,
LIETUVIAMS.
lėdines giesmes. Pasigėrėtinas rinkusius dalyvius pakvietė ka tos Gyvybei ’ $50, Naujienoms
gsrantuotai ir šgžmtogaL
smulkiomis aplinkybėmis (cir
A.
SEDERAVIČIUS,
iš
Oma

KLAUDIJUS PUMPUTIS
vutei.
Prasidėjo
vaišės
su
šam

vaizdas!
$2’5, Sandarai $20 ir Laisvai Lie- i cumstantial evidence), nes aiš ha. Neb. — $30;
i 0 butų mūrinis. Labai geros pajamos.
4514
T»lman Avė,
Programos pabaigoje įrašyta panu ir įvairiais delikatesais. tuvai $15; radijo valandėlėms
Dilelis butas savininkui. Geras inves
" TeL 927-3559
kaus kaltybės įrodymo nebuvo
BRUNO MATELIS, iš Bright tavimas.
klebono A. Zakarausko, kunigu, Patefnoo muzika grojo gražias
‘’Lietuvos Aidams” $25 ir AL j ir kaltinamasis prie kaltės ne on Park, Chicagoj? — $25;
seselių ir mokyklos studentų melodijas.
3 butų mūrinis su garažu. Pelningas
donai Daukus $20; ALTai $25. J prisipažino”.
A.
KARALIŪNAS,
iš
Cicero,
pirkinys.
šventišką nuotaiką sudarė ir
dėmesio
sveikinimai su šv. Kalėdomis.
Visuotinį metinį apylinkės na- j Kaip kas beaiškins prel. Ol
62-80
METŲ
AMi VAIRUOTOJAI
Didelis, gražiai įrengtas bungalow.
Mokinių dainininkų grupėje puošnumas: scenos priekyje dvi rių susirinkimą nutarta kviesti'
Tiktai
$126
pusmečiui
automobilio
šausko
bylą,
ji
buvo
ir
bus
kon

■D. ANDRULIS, iš St. Joseph, Nebrangus.
apie 30-10. Gražiai pasirengę. pilkos eglutės apie 2 metrų aukš kovo mėn. 3d. 12 vai. Šv. Anta
liability draudimas pensininkams
troversinė: vieni aiškins, kad Mich. — $10, rr
Kreiptis: A. LAURAITIS
Būdinga, kad tarp jų apie 25% čio. prezidiumo stalas, padeng no parapijos salėje.
4651 S. Ashland Ava^
prel. Olšauskas nekaltas nuteis
A. VAIČĖKAUSKAS, iš Fair,
Chicago, IH.
meksikiečių berniukų ir mergai tas, berods, iš Lietuvos atvežta
i
S. Paulauskas
tas ir nubaustas, o kiti palaikys view Heights, Ill. — $5.
1
Tel.
523-8775
arba 523-9191
>
INSURANCE
—
INCOME
TAX
staldengte,
kuri
papuošta
įvai

čių. Reikia manyti, kad tarp jų
teismo
sprendimą..
širdingai dėkojame visiems
2951 W. 63rd St
mažas procentas -buvo lietuvių. riais šiaudinukais; scenos prie
Pastaba
dėl
pavardės
rašymo.
už
paramą
ir
puikius
linkėjimus.
PRELATO
K.
OLŠAUSKO
kyje švitintis kaspinas. -Ant
TeL: 436-7878
Visos giesmes buvo angliškos.
J.
Kauneckio
knygoje
rašoma
BYLOS
ATGARSIAI
Jeigu nesuskubs negrai už dviejų stalų, kurie papuošti gra
Olšauskis, ne Olšauskas. Liet,
šiu'Stogus; Už darbą garan■— Stanley Abramavičius, iš
bėgti . už akių, tai Marquette žiomis staltiesėmis, miniatiūrinė
(Atkelta iš >1 pslj
tuojame ir esame apdrausti.
enciklopedija vartoja Olšauskas, Westfield, Wisconsin, šv. Ka- .
mili- statulėle su Kūdikėliu Jėzumi,
Parko lietuvių kolonija
RENTING IN GENERAL
Kaip žinia, Kauno metropoli bet skliausteliuose išspausdinta ledų ir Nauju Metų švenčių pro
joniniu turiu pateks meksikie- Motinėle švenčiausia ir šv. JuoARVYDAS KIELA f
Nuomos
ga sveikina savo gimines, drau.
to kurija teismo sprendimo ne-j Olšauskis.
.
*
i
r 6557 S. Talman Avenu^r ’
gus ir pažįstamus.
r
....
pripažino. Prokuratūra pakarto. Į
|
> Chicago, IL 6062SŲ ’ A
Vietoj kalėdinių sveikinimo I
MARQUETTE PARK
tinai
ofiicaliu
raštu
kreipėsi
į
j
j—fJI
'kortelių, skiria 15 dol. Naujienų Į WHIPPLE — 314 large rooms,
metropoliją, rašydama, kad bąž- j
paramai.
* ^290, inc- stove, refrigerator,
Sveikinu savo mielus gimines, ištikimus
nytinis tribunolas atimtų iš;
_____________
laundry room.
prel. Olšausko titulus ir benefi- j
draugus ir gerus kaimynus,
Call Jacob 779-'389Q.
ci j as, kad jį pašalintų iš (kunigų į
linkėdama jiems LINKSMŲ KALĖDŲ
— šv. Kalėdų ir Nauju Metu PATS SKAITYK IK KITUS
luomo, bet metropolija nekreipė švenčių proga sekantieji skaityM. ŠIMKUS
ir LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ.
PARAGINK SKAITYTI
dėmesio į prokuroro reikalavi-j įojaį įr beliStadaibiai atsiuntė
Notary Public
PRANEŠIMAS
4 MARION DAMBROS
mus. Gi valdžia nekreipė deme- xaujienoms .paramą:
DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS5
INCOME TAX SERVįCI
Lietuvių Enciklopedijos leir
šio į metropolijos reikalavimus
6918 So. Rockwell St.
— prel. Olšauską laikė kalėjime
dyklos knygas galima užsakyti 4259 S. Maplewood, Tel. 254-7450
•į
Chicago, IL 60629
Čikagoj šiais vietiniais telefo Taip pat daromi vertimai, giminiu
iki 1931 m. vasario 16 d. am
nais: 858-3837 ir 434-0211. Tu iškvietimai? pildomi pilietybės pranestijos.
• šymai ir kitokie/blankai/
rime dar pilnų komplektų Lie-?
Bylos eigą sekė Reuterio, Tas
j
tuvių Enciklopedijos, 36 L? kai
so, Volfo, Times ir kitos užsie
nio spaudos korespondentai. Kai
na $366.90, Enciklopedija :’Likuri užsienio spauda 'teismo
tuanica, 6 t. — $125.00, V. Krė-.:
Homeowners insurance
sprendimą ir bendrai bylą nei
vės Raštų, 6 t — $32.60. Užsisa
Good service/Goodprice
gimai vertino, kaip Smetonos kykite šiandien. Leidyklos ad
F. Zipohs, Agent
32D8’/i W. 95th St>Voldemaro valdžios priemonę
resas: P. O. Box 95, South Bos
Everg. Park, HI;
krikščionims diskredituoti. Iš to-,
ton, MA 02127; . telef. vakarai?
60642 - 424-8654
kių blogai byla vertinusių pa
(6T7) 282-2759..
minėtini prancūzų “La Croix”,
vokiečių “Germania”.
Liberty Federal /avings
(Senoje spaudoje radau, jog ir ’
YOUR DOG NEEDS
Čikagos “Draugas“ bylai prasi- ■
Advokatas
VITAMINS, TOO.
dėjus rašęs Olšauską esant ne- f
Filadelfijos Federaline Liberty
gintaras r čepsnas
kaltu, o sprendimą paskelbus
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AND LON ASSOCIATION

Taupymo ir Paskolų Bendrovė
fnvfii wtvh2
1984 metų sausio 29 diena Filadelfijos FEDE
z
c e o
RALINĖ LIBERTY TAUPYMO IR PASKOLŲ
BENDROVĖ, Filadelfijoje vadinama lietuvišku ban
O Sergeants
ku, tapo pertvarkyta j akcijų korporaciją. Jie at
the z>et care oeoo^e
spausdino ir pardavė 881,449 akcijas, tokiu būdu
$8,400,000 padidindami atsargų fondą, kuris dabar
; Silpna prekyba
siekia $23,900,000. Akcijos dabar kiekvieną dieną
i
duodamos ir paskelbiamos daug laikraščių finansų
— Ar tiesa, kad jūsų prekyba
skyriuose ir “Over-The-Counter market” (OTC) su
nelabai sekasi?
šiais ženklais LFSL-PHIL.
>- Ų
— Deja, jei protarpiais ne
Mūsų akcijas galima pirkti ir parduoti bet ku užeitų antstolis, kartais per visą
dieną nesulaukčiau žmogaus.
rioje akcijas pardavinėjančioje įstaigoje. Kas nori
gauti finansines informacijas, prašomas rašyti Šiuo'
adresu:

Darbo valandos: Kasdien: nuo
9 vaL ryto iki 5 vaL rakaro.
Sežtad.: nuo 9 vaL r. iki 12 vai d
h pagal susitarimą.
TeL 776-5162
U49 West 63rd Street

Chicago, IH. 6062»

ADVOKATŲ DRAUGIJA

V. BYLAITIS
Ir V. BRIZGY8

j

Darbo valandos:
Nuo 9 ryto iM 5 vai- pc
feStadieniaia pagal suart
S. K»dxJ« Avo.

CMeapo, HL 60629
Tel: 778-8000

LIBERTY FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION
Att: Mrs. Barbara L. Elias,
Director of Shareholder Relations
202 North Broad Street, Philadelphia, Pa. 19102
Suorganizuota, kaip Filadelfijos Pirmoji Lietu
vių Namų Statymo ir Paskolų Bendrovė 1901 metais,
sufederalinta 1942 metais su $360,000 kapitalu, o 1984
metais josios turtas siekia virš trijų šimtų milijonų
dolerių.

C. S. CHELEDEN,
Emeritus pirmininkas
1984

