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LENKIJOS KALĖJIMUOSE DAR YRA | 
LIKĘ 317 POLITINIŲ KALINIŲ

LENKŲ GENEROLAI TIKISI GAUTI Iš TARPTAUTINIO 
' MONETARINIO FONDO PASKOLŲ SKOLOMS MOKĖTI

. ” r~||irmr i
VARŠUVA, Lenkija. — Pra» atstovas nenori kalbėti. Lenki

nėsimai iš Lenkijos sako, kad jos vyriausybei labai pakenkė 
praęitų metų gruodžio mėnesį popiežiaus Jono Pauliaus II pa
šutintieji jau baigiami. paleisti, reiškimas^
Praeitų melų gruodžio mėnesį - -------------------
buvo stumti 2.822 Solidarump SUSITARĖ DĖL SANTYKIŲ 
unijos veikėjai. Buvo įsakyta su-unijos veikėjai. Buvo įsakyta su- SU RUSIJA
irtli žymiai <tagiaU, mat poli-j BftlusEL[S _ B<.li!ijos M5li. 
imti zvmiai daugiau, bet poIF .... >• . .- ° r nęje posėdžiavo siaurės Atlanto
®afK" , Sąjungos užsienio reikalų m»-

Suimtieji buvo labai stropiai nisteriai. Jiems pavyko susitarti 
tardomi, jiems, buvo ruošiamos dėl ekonominių santykių su So- 
bylbs, bet vėliau paaiškėjo,’■'kad Vietų Sąjunga.
Lenkijos teismai negalėjo jų šiaurės Ątlanto Sąjungos vals- 
teisti. Iki gruodžio 13 dienos Sp- lybės laikysis kietos ekonominės 
lidarumo.unijos veikė su vai- politikos. Bet jeigu naujoji Sė
džios ir teismų leidimu. Kai So- vietų vyriausybė parodys noro 
IjdaYumo unijos buvo uždraus- taikiai gyventi, tai tada šiaurės 
toš, tai jie buvo suimti: Kai pro- Atlanto Sąjunga pradės tartis 
kuratūra. išaiškino, kad suimtie- su Andropovu. - . ;
ji. negali būti teisiami, tai pra- j 
dėjo juos leisti, namo grupėmis. U 
Pasirodo, kad lenkų vyriausybei’
Jabai 'kūpi gauti .Tarptautinio . . ... . • :
Monetanrth, Fondo paskola. JAV ; k,au?^!jP0 krto palios. J,s. 

- ■‘vwrf pasfeasr kad-
jrf be leismo bus laikomi W r,aas!'M b,,s “ ’P’WW 
hiai. . •

Karo stoyis nepadeda 
' gamybai

■ ■ v į V'' ■

Vienerių-Tnetų ka^ stovis pa
rodė, kąd’kraštpįjįg|i)^i kaęo . a-
stovis ''Įjtiepadeda?.‘'Darbininkai/Dvidešimt du vaikXr atvyko ;»š: 
eina i dirbtuves.-bet kai atšakiu-'/Vietnamo ir. rengiasi;’skristi į 
gi izintijriai padėty; Į kalėjimus, - Ameriką. Tai Amerikos karių ir 
tai dirbtuvėse, nėra, kam vado-’ vietnamiečių yaikai.-'Tėvą* karo 
vauti. Gerfekolai. paėjo 'išvados.;1pabaigoje išplaukė .į Ameriką, o 
kad negalimą prievarta priversti, vaikai su motinomis ’p’as&ilęd' 
darbininkų gaminti ' užsieniui^: Vietname. ’ / - ; .
parduoti tiAkaimas'pCekės. Jeigu! * -■ /'
kuri dirbtuvė pajėgdavo pagą-’ " Dabar Vietnamo vj-riąusybė. 
minti preicių, tai?neturėjo žallUleklžia ^azmoti-vaikams; jeigu 
vu. Vjh-khsfEė mokėjo darbinin-j Amerikoje gyvenantieji tėya> 
kams algas* bet naudos iš to ne-’. sutinka vaikais rūpintis. Mano- 
kUv0 ? > r ma, kad netrukus galės Ameri

kon atvažiuoti ir vaikų motinos,
Lenkijos vyriausybė tikėjosi jeigu jos norės. *Jos gali turėti 

gauti, daugįau d°^erių- nž paga- daugiau vaikų Vietname ir ne
mintas prekes,,bet kai tų prekių norės jų palikti.
nėra, tai nebus ir dolerių. Vy-. - Vaikus įleidžia į Ameriką, jei 
rlausybė žino, kad negaus pa- Amerikos .kariai savo laiku vai- 
skolos, jeigu laikys kalėjimuose kus buvo užregistravę Amerikos 
ar stovyklose suimtuosius. Jaru- konsulatuose.
zelskis išleido Lcšek Valensą, ti-į $į berniukų ir margaičių gru- 
kėdamas gauti iš jo pritarimą, i pį įįki Kalėdų šventes praleisti 
bet jis nesutiko kalbėtis su Jaru- su tėvais Amerikoje.
zelskiu. Jeigu generolas kartą jį . 
apgavo, tai su juo Solidarumo *

Prancūzų užsienio reikalų mi- 
L nisteris Cheyson pranašauja, 

-kad 1983' metais bus patys sun-

'ma, ’ragins mesti atominę gy 
mvba.
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KALENDORĖLIS
Gruodžio 11: Damazas, Valė, 

Šėmikė, Garbutis, Domė, Stir- 
. pdka.

Gruodžio 12: Aleksandras, Rū- 
tenė, Gruodis, Kirpėja, Visginis^ 
Ėėiva.

Gruodžio 13: 4Jtiėija, Kasty
tis, Tvermė, Dalinė, Jaugedas.

Saulė teka 7:08, leidžiasi 4:20.
Oris šiltis* anyguriūoi.

RENGfirT NUGRIAUTI 
WASHINGTON© PAMINKLĄ

WASHINGTON. D.U. — Tre
čiadienio vakare ncpažįs’amas 
žmogus rengėsi nugriauti Was’j- 
ingtono aikš’ėje stovintį Wash- 
ingtono paminklą.

Vidudienį policijai nepažįsta- 
mas žmogus pr ints?, kad šian
dien bus nugriautas Washinglo- 
no paminklas. Tvirtino, kad 
sunkvežimis, pamažu važiuoda
mas prie paminklo, trenks į pa
minklą. sprojs 
esantis din^mita:- 
subyrės.

Policija buvo
saugoti paminklą. Sunkvežimiui 
pamažu pradėjus artėti prie pa
minklo, policija paleido kelis 
šūvius į sunkvežimį, į jų padan
gas. Mašina p..m^žu pasuko iš 
kelio ir pradėjo riedėti žemyn. 
Pasirodo, kad šoferis jau buvo
nebegyvas. Ketvirtadienį paskel
bė, kad jį nušovė policija. Tai 
buvo 60 metų amžiaus bedarbis, 
laikos šalininkes Norman May 
er. Policijai buvo įsakyta n leisti 
išardyti paminklo.

— Katra pasiuntė dar 10,000 
kareivių į Angolą, kad galėtų 
apraminti maištaujančius ango- 
liečius. Jie reikalauja demokra
tiniu rinkimu, v *

pasiryžusi ap

sunkvežimyje 
h* paminklas

Visoje Šiaurės Amerikoje ir .Kanadoje ketvirtadienį iškrito 
pirmas sniegas ir apdengė laukus ir miškus.

KRONBERG, Vak. Vokietija.
Frankfurto tolimame prie

miestyje, 
penkių didžiųjų Vakarų valsty-

San Francisco majore D. I 
Feinstein atsisakė teikti pagalbą 
^žvėdusioms. I>et vaikų susi tau- 
dusioms i poroms. Ji nori, kad 
'poros formaliai susituoktų.

£ — Penk tadienį aukso unci j a 
kainavo $451. ;

Čiu Enlajaus pavaduotojas paskirtas 
Kinijos ambasadorium Washingtone

VALSTYBĖS DEPABTAMEKI AS DŽIAUGIASI, KAI) KINIJOS 
ATSTOVAS BUS DRAUtiINGAS IR SUKALBAMAS Į

WASHINGTON. D.C. — Vals-’gu rusai iš Afganistano pras:-
__ Čilėj lėktuvas trenkė į kąl-į tybės departamentas labai pa- veržlų pro Pakistaną į Indijos 

no pašlaitę, kai dūmai neleido tenkintas, kad dabartinė Kinijos .vandenyną, tai Kinijos laivynas 
lakūnui įžiūrėti Screnos aero- vyriausybė savo ambasadoriumi turėtų daugiau bėdos, negu divl- 
dromo. Žuvo 46 keleiviai, jų. tar-f Washingtone paskyrė žang Ven- zijos Kinijos pasLnyje. 
pe 3 amerikiečiai. į žiną.

~ . . . I Ambasadorius ilgus melus bu
vo premjero čiu Enlajaus pava-

Amerikos, Vokietijos, Japonijos, 
Anglijos, Prancūzijos pasitarimas “ j

PADĖS VALSTYBĖMS GARfl BE1KALINGV PASKOLŲ 
DIDELĖMS SKOLOMS MOKĖTI

patį dalyką stengiasi padaryti su 
Brazilija. Jis buvo nuvykęs į

Kronberge, susirinko Braziliją, tarėsi su prezidentu ir
v. pasižadėjo pudt fi aptvarkyti pa-

bių atstovai, kad galėtų aptarti skolos klausimą Brazilijos pre
plans, kaip padėti neturtingoms zidentas buvo labai patenkintas, 
valstybėms gauti paskolų vais- kad gavo viltį guoli paskolą. Vil- 
tybės skoloms mokėti. Susirin- lis jau yra didelė parama. Bet 
klišieji žino, kad ekonominiai 
reikalai pasunkės, jei mažesnės doleriai 
valstybes nesutvarkys savo jonų dolerių.
skolų.

! Ameriką šiame Tarptautinio 
l Monetarinio Fondo pasitarime 
atstovauja Finansų sekretorius 
Donald T. Regan. Artimiausias 
jo patarėjas yra Paul A. Volcker. 
Federalinio atsargų banko direk
torius. Ponas Volcker Amerikoj 
nuslatė labai didelius nuošim
čius paskoloms. Tie nuošimčiai 
sudarė didelių ekonominių sun
kumų. Finansų ekspertai nori 
patirti, kaip jis sutiks pabeng

ti paskolas užsieniečiams, 
jis reikalą uja didelir 

esčių amerikiečiams.

Be šilų dviejų vyrų, tame pa
sitarime Ameriką dar atstovaus 
Bany Hprinkel, finansų sekre
toriaus pavaduotojas. Sekreto
rius Shultz buvo nuvažiavęs į 
BonąJLr tarėsi su kancleriu Hel- 
muC‘ Kohl įvairiais Vokietijos 
politiniais ir finansiniais reika- 

. lais. . .
Visi, supranta, kad tarptauti- 

. iris ekonominis klausimas bus 
labai sunku išspręsti. Sekreto
rius I). Rcgan, iš posėdžio eida
mas užkąsti* pareiškė jo lauku- 

j šių amerikiečių grupei, kad yra 
i vilties šį klausimą palengvinti.

tikra parama ate na, kai ateina 
, milijonai, šimtai rni.i*

Susirinkusieji posėdžiavo I860 
metais prūsų karalių statytuose 
rūmuose. Pasitaikė labai lietin
ga diena. Visi atvažiavusieji at
stovai sušlapo, šiaip taip susi
tvarkė ir išsidžiovino, o vėliau 
prasidėjo posėdžiai.

Amerikos atstovas pranešė su
sirinkusiems, kad JAV paskoli
no trumpam laikui Brazilijai 
1.2 bilijono dolerių, 1.8 bilijono 
dolerių Meksikai, $300 milijonų 
Vengrijai, o dabartiniu metu ve
da pasitarimus su Jugoslavija. 

A’ieao bilijono dolerių paškuĮm.
Dar yra trijų valstybių prašy

mai paskoloms palengvinti. Pir- 
mon eilėn Lenkijos generolai pa
rašė labai ilgų prašymą didoki 
paskolai.

KANADOJE PAGROBĖ 
TURTINGĄ MILIJONIERIUJ

CALGARY. Kanada. — Vakar 
du ginkluoti vyrai, maskes užsi
movę, pagrobė 56 melų’ am
žiaus Hymaną Balzbergą, karjis 
ryte įžengė į savo krautuve.

— Tripolyje gyvena įvairių 
musulmonų sektų, kurios retkar
čiais tarp savęs labai karštai su- 
sikivirčioja. Ketvirtadienio va
karą kilo ginčas, o netrukus ir 
peštynes. Vieni gynė dabartinę 
Sirijos vyriausybę, o kiti buvo 
priešingi musulmonų vadovybei. 
Įsikarščiavus, peštynėse žuvo 16 
Tripolio musulmonų.

luoti, tuojau sučiupo, išsivedė, 
įstūmė j sunkvežimį ir išvažia
vo. Manoma, kad grobikai reika
laus pinigų už pagrobtąjį biz
nierių.

Paaiškėjo, kad jis yra turtin
gas žmogus. Ne vien milijonie
rius. bet ir multimilijonierius. 
Balzbergų yra trys broliai. Ji? 
valdo First (lity Financial Cor
poration, First City Trust Corp, 
ir daugybe kitų finansinio orga
nizacijų, turinčių milijonus do
lerių. Hyman buvo vyriausias 
br Jis. Jis tvarkė visas įstaigas.

Jis nenorėjo plačiau a skinti, 
kol dar nepasibaigė patarimai.

svars
► ar už- 

savaisiais,
I kad galėlų pasitarti apie pasiū-1 

lymus palengvinti paskolas.
Dabartiniu m lu didžiausioje 

bėdoje yra Meksika ir Brazilija. 
Prezidentas Reaganas, pr-sitans 

Bl ENGS AIRES, Argentina, su Valstybės sekretoriumi, gavo
— Sostinėje buvo surengia di-i Meksikai bilijoninę paskolą. Tą 
"dėlė demonstracija, bei 304) ko-J____________________________
vai pasiruošusių policininkų g?- 

’ na lengvai lą demonstrae ją iš
vaikė.

Kiniios vvriausvbė nori turėh ; ,. ...i ‘ ‘ I Su važiavusieji posėdžiuose s^aslnngtone žmogų, kuris gali: . . . . J 1 ....i - u - u I te klausimus, o pietumsįtikinti JAV vvriausvbė apie K’- . 1
’ r - •> , . * , K - 4 •• ~ x ‘ ‘ x kandai sueidavo su sa’’duolojas. Pavaduotojas žang vi- Bijos norą turėti gerus santy-

Rusų rašytojas Solženicynas apsigyveno Amerikoje, apsitvėrė 
aukšta tvora ir lengvai visus kritikuoja.

sa laika buvo kartu su ei u En- 
lajum. Jis informuodavo prem
jerą apie įvykius krašte ir užsie
nyje. Paskutiniu metu, kai prem
jeras jau nepajėgdavo judėti, tai 
pavaduotojas Žang perduodsvo; 
visus premjero įsakymus.

I Premjero čiu Enlajaus pava
duotoju buvo ir Tonga s Hsia-I

1 pingas. Jam teko kebs metus va
dovauti Kinijos kariams. J»s 
kiekvieną dieną telefonu pasi
kalbėdavo su kiekvienu provin
cijos kariuomenės vadu ir per
duodavo premjero pageidavi
mus. Tengas turėjo glaudžiai 
bendradarbiauti su Žangu.

Kinijai svarbu santykiai 
su Washington u

* .
Kinijos užsienio reikalų mi- 

nislerio Žang Veižin paskyrimas 
ambasadoriumi Washingtone ro
do, katd dabartinei Kinijos vy
riausybei labai rūpi geri santy
kiai su JAV vyriausybe.
'“Buvo pasklidęs gandas, kad So

vietų valdžia sutiktų atitraukti 
savo karius nuo Kinijos sienos ir 
permestų 25 divį&jas iš Kinijos 
pasienio į Afganistaną.

Rusams nėra jokio reikalo 
siųsti daugiau savo kanų į Afga- 

’ nistaną. o turėtų pakviesti namo 
ten esančias savo divizijas. Jei-

kuls su Amerika.

KARIUOMENĖS VADOVYBEI 
NEDUODA RAMUMO

Pradėjo rinktis vadinamos Ge
gužės aikštės motinos. Jos rei
kalavo, kad dabartinė vyriausy
bė pasakytų, kur dingo jų vai
kai. Prieš kelis mrtus tuos jau
nuolius suėmė ir išsivežė. Nuo 
los dienos niekas jų daugiau ’ 
nebematė. Molinas nori žinoti, *

- i
kur, fie jaunuoliai buvo sušau-, 
dyli ir kuriose kapinėje jie buvo : 
palaidoti.

Dabartiniu metu Argent mus 
pagrindinių žmogaus leisiu Odi
ninkai jau yra sudirę fi.OpO Ž41- 
vusių žmonių sprašą. Ten yra 
pažymėti jų vardai, pavardės ir 
suėmimo dienos. Jie yra sJaptąi 
palaidoti įvairiose vietose.

— Kancleris Helmut Kohl pa
prašys parlamento pasitikėjimo, 
kad galėtu gautf teisę praverti 
rinkimus ateinančių melų kovo 
men. 6 dieną. (

ėjimo proga meninės daDelroitc Kariuomenės šventės nvn 
littatlikėjai: viduryje stovi akompaniatorius Vidas Neve 
rau<1tns ir solistė Danutė Petronienė. Dešinėje gė^cs įteikusi

Krishna Daugvydienė, studentė Julija Zcbraitytė.
(K. Sraga u>ko nuotrauka)



Lietuvos Pasiuntinybes Rūmų remontui 
aukojusių pavienių asmenų sąrašas

Po 2900 doL
Ihž. Antanas ir Marija Rudžio’ Blur Island. IL.

Po 1100 dol. "
Shsys Vairius, Chhcago, IL.

Po 1000 dol.
h na ir Lc Kriaučeliūnai, Palos Park, IL,

pon is ir Valentina Minkai, So. Boston, MA.
St. ir Kazvs Tamošaičiai, So. Boston, MA.
Mrl & Mis. Didžiuliai, EnglewcMid Cliffs, N.Y. ū
Dcna’as ir Vida Siliūnai, P mpano Beach, Ff-.
l't lra> Vi winis. Brockton,\MA

Po 998 dol.
John Kancevičius^ Lawrence, MA.

Po 500 dol.
Dr. Romualdas Zalubas, Wa

shington, D. C.
Kazvs Mikalajūnas.

go,. IL.
D.

FL.

Po 105 dal.
Alfonsas Bumeika, Hartford, 

CT.

CA.

Chi?'ia-

Siliūnas, Pompano Beach,

Po 100 dol.
Arnold Grushnys, M D., Wi

chita, KS.
Mykolas ir Laima Vangiu s kai,

S. Metusiai. Les Angeles,4 Lyons, IL.
Antanas Balčytis, Chicago,IL.
Kun J. Žvirblis, Grand Rapids. 

MI.
Frank A. Baldauskas. Cuya 

hoga Falls, OH.
Antanas Baliūnas, Chicago, IL
Liucija Puskepalaitienė,Dear

born, ML
Jonas Vilimas. Chicago, IL.
Jonas Liorentas, Hollywood.

FL.
Bronius Kviklys, Chicago, IL.
Aleksandras Radžius, Baltimore, 
MD.
Aleksandras špokas, .Merrillvil
le, IN.

Petras Lelis^ Gariądą. ri . ■; 21 •
A. E. Leonai, Bradford, OH.
Daniel Degėsys, Wrilloughbvr 

OH.
V. Lozoraitis, Lįųden, NJ; h '« 
Vytautas Petrauskas, Chicago.

IL. - .
J. A. Cukuras, Chicago, IL. O'
Veronika Pausa, Wallingford.

CT.
Bronius Nemickas, Waspeth,’

Po 350 dol,
George Y. Levinskas, 

Coetir, MO.
Po 300 dol.

Galia, Eglė ir Petras Žilioniai.
New York, N.I.

Dr. ir ponia Daugėlai, Wa- 
sninmen, D. C.
P. Leonaitienė. Chicago. IL.

Po 250 dol.
Gediminas Balanda. Warren.

MI.
Anicetas Grigaliūnas, Chica

go, Ill.
Po 200 dol.

A. B. Gleveckas. Chicago. IL.
Teklė Bogušas. So. Boston.

MA.
Danutė Venclauskaitė, Wa-’ 

terbųry, CT.
Adelė Jankauskaite, West Co-, 

yina, CA.
Valerian F. Radys. Beverly, 

Shores, IN.
Cezaris Surdokas, Baltimore, 

MD.
Vytautas rr Palmyra Jansušo- 

niai, Racine, WI.
. Po 150 dol.

Vincas Misiūnas, Elizabeth.
W.V - .•

Mr. & Mrs. Kaladės. So. Bos
ton* -MA. ’

Cre

įja. Dalį $i«p» 4>4* t*l°> 0
likusį su karbeliu padeda po

lt. Seniau nešdavo šieno vi
sas rezgines. iiek Uek sudėdavo

Creve,
Coeųr, MA.
t, . Po 125 doL

Balys Gifčys. Chicago, IL.
<’ .Po 120 dol.

DL A. Matukas, Putnam, CT.

Suzane P. Shalna, Cambridge, 
MA.

V. F. Graužiniai, Chicago, IL. 
Izidorius Nbrbutas, Sc. Boston, 
MA.

EJena Jociūtė, S. Boston, MA.
. Felix Pempe.Phiiadelphia.PA
L. Tveras. Chicago, IL.
Jonas Stelmokas, Lansdow-

A. Vaičiulaitis. Bethesda. MD
J. Makauskas. BaItimore.MD.

Mnlland i-avingj ,prar 
nauja i an py m o . -amu 
paskolų reikalus visos m»r 
>u apylinkės-. Dėkojame 
Jums už nwm parodyta 
pasitikėiuna. Mes norėhr 
rhe bnli .<nmš naudingi n 
stende. MIDLAND 

SAVINGS 
ANO LOAŠ ASSOCIATION 
<040 ARCHER AVENUE 

CHICAGO. ILL. 60632

TIKROJI PRUEUSTIS

>- Kodėl nutraukei sufiedo- 
tuves su ta'mergina? Juk tu-bu-

Jų. Ten Vaikai ir piemuo nakvo- 
Į daro. Tą šieną rytą gyvuliams 
| atiduodavo. Tatai “gyvulių kū- 
: čios. (Išlaužu k.; Pagirio Y-3.

18. Po kūčių nuima šieną nuo 
stalo
žiems vaikams liepia gulti ant1 no 

' to šieno, kad jie kitais
nesirgtų. (35).

(Bus daugiau)

s l JV 
sugadino.

vau tu ta mergina, tai papū
ga surikdavo: pasilik, Pranai, 
pasilik!-, ' .--J

Bet tai nieko blogo.
Aišku, mažmožis, bet tna-t

» * * •
Laikas ir didžiausius kalnus

Naujų Metų

ne
galės žįsti. Taip tyčiomis daro 
ak nedori samdininkai. (35).

11. Kūčių vakarą nelaužo ba
lanų^ neskaldo malfaįIxkad gy
vuliai ragų nenusilaužtų. (35);

* 12. Jei kūčiose ‘;ką nors kam 
paskolin sietai kartu su daiktu 
aitduosi pasiskolinusiam ir savo 
laimę. (27).

13. Kūčiose negalima dirbti
sunkių darbų. Kartą už jaujos 
gulėjusi nudvėsusi kumelė. Kū
čių vakarą pasiėmęs žmogus sau 
tuvą, nuėjęs jąujon ir žiūrįs, ar 
neateis vilkai jo kumelės dras
kyti. Jis manė juos nušauti. Tik 
atlekia vilkai prie nudvėsusios 
kumelės. Kumelė kaip šoks ir 
bėgti, ir atbėgo jaujon pas tą 
žmogų. Rytą rado žmogų nebe
gyvą. (E. šukytė, Kurklių pa- . 
rajp.). . *;

14. Kūčių vakarą padeda aiH
talo šieno, apdengia jį staltiese 
r paguldo kryželį. Kalėdų ryti 
/isa šeimyna bučiuoja kryželį, 
o šieną gyvuliams ariduoda.- 
(12). '

15. Kūčių vakara neša šieną f 
ridų todėl, kad Kristus ant šie
no gimė. Šienas turi būti smuL 
kutiš, nešamas mažu karbelių;

L (12). ’ " * J

KALĖDŲ PAPROČIAI IR BURTAI ,-tas “ŽVKtos -,r s-
Dr. Jonas Baiys išleido kėlias ’ 4. Kūčiose dirbdavo ir tebe 

knygas arba- lietuvių tautosaką, j dirba tik tuos darbus, kurie re! 
, Jas gaHma ^'ąųti. pąs patį auto-: kalingi šventėms. Taigi, linų 
ųių; . ri- v : J jaukia, nekulia. miškan ne
' Dr. Ralys 197€ metais išleido 
/Lietuviu kalėdinės šventės^,

apie Kalėdas. Autorius nurodą 
š kur jis tą tautosaką gavoJMe 
kiekvieno teksto yra pažymėti, 
kųi' minėtą medžiagą autorius 
rado: taį keli Kūčių- papro
čiai;
J. BALYS

1. Kūčios. Tą dieną kūčiomsl 
vadina todėl, kad Jėzus kūtėje 
gimė. (Bujokaitė, Rozalimas).

2. Žodis '"kūčios” yra kilęs iš 
lenkų kalbos žodžio “kuc” 
kuolas. Seniau tą dieną samdi
ninkas baigdavo tarnauti metusi; 
ir šeimininkas atminimui kalda
vo i lubų "‘bolkę* medinį kuolą. 
Kiek mętų ištarnaudąvo, 
prikaldavę į ‘‘bolkę*’ kuolų. (P. 
Vaičiūnas, Ustronijos veink., Va 
fakteliu apyi.).

3. Sako ne rikūčias valgyti”, 
’•'et “kūčiavoti”, (Rozalimas).

L ne 
praukia? nekulia. miškan neva
žiuoja, .neverpia, nemala. Vyrai 
ruošiasi,parūpina pašaro, kūrena 
pirtį, moterys -r—valpsi, kepą py
ragus; valgius gamina. (Žara 
sai. 13).

5. Kas kūčių dieną parsiveža 
iš miško nors vieną vežimą mal
kų. tam visus »etus gerai se
kasi darbai. (Gąsčių k., Kreke-

Pranas Widolius, Hartford,CT.
Prašė pavardės neskelbti, San 

Mateo, CA.
Andrius Laukaiijs, Lembnt,IL.i
Antanas Staugaitis. St. Cathe

rines, Ontario. Canada.
W.M.J.i Markaiionis, Reinolds- 

iniie. PA?
Kazys ir Eugen r Genišauskaį 
St Petersburg, FL.

Mečys ir Elena Krasauskai.
St. Petersburg. FL.

D ir S. Liepai. Chic; go, IL.
Vytautas ir Salomeia Jannlai- 

chi, Morten Grove, IL.

navos v.).
Į ’

; 6. Kas kūčiose mala naminė
mis girnomis, to-- stogus vėjas 
draskys. (4).

7. Kūčių g ieną galima visus, 
darbus dirbti, tik reikia sausai

i valgyti arba nieko nevalgyti. 
(Niaukoniu k., Naujamiesčio 
v.).

‘ 8. žmonės visa kūčių diena tiekj. . «....» "tx •Į būdavo ir esri nevalgę. Kai pa-
{ mato vakarinę žvaigždę, tada 

sočiai prisivalgo,.(Zarazai. 13).
9. Kūčiose neverpia^ kad 

avelės kartuliu . nesisuktu. (35 
ir 8). ' K

10. Jei kūčiose lopydama (s) 
rūbą užvers i lopinį, tai gėriuko

/ Ai 3103,000
2657 w. 6f srsee» 
.Chicago. IL 6067 

T*» *25-7400
9929 SO. hXHRM a v 

Btidoevirw, |į <04 — 
. Tei 5^ *406

tew

Adresas;

W 80pnx>‘
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i gardžiavosi pasbplingu, 
šildančiu’ elegantišku 

nac skoniu nuo 1715 m.
monės taip ilgai ka nors vertina, 

ūs žinote, kad tai yra labai ’Fi
Sveiks.

Kalėdų ir Naujųjų V ’
sveikinu Naujienų redana,

proga 
ir admi

nistraciją, gimines, draugus ir linkiu 
visiems geroje nuotaikoje praleisti 

žiemos Šventes.
Juozas šarapnickas

...........-SL (ialhantncs, Ontario. Canada

Euphrosine Mikužiūtė 
* ' r ’"į l ' 

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje iždininkė

LAIMINGŲ

SERVICE COMPANY
Quality Photo Engraving

Same Day Service

517 S. Jefferson
Chicago, Illinois 60607 

461-9055

NAUJIENOS APLANKYS KASDIENĄ

a
 Visuomenei ir paskiram asmeniui Naujienos 

dabar yra reikalingesnės, kaip bet kada.
-lodei Kalėdą a? Naujų Metų proga Naujienų 

ppenumerala yra ideali ir prasminga dovaną tė- 
vokams, giminėms, draugams, kaimynams^. 

Seneliams ir kitiems.
Naujienos padės Jums Raikyti giminėj ar bK-iulių artumą, 

nešitnnl nuotolių, ir bus išlikimu ry^Sky vtttd iįervijai, kovo
jančiai už savo krašto laisvę.

ruĄšOME NALWBS Patogia

Sumetu siuntinėli
Lašėdtov dovaną melams (pusei melų
4ĮSIM. puari metų — CZ^JO.

VAJUMS, PAVARDĖ

XB. Ui UAIVĖ ....

MIEbTAS . ..._...... .. VALST.

ZIPtZMM

jc kaip 
vietose —

2'— Naujienos, Chicago, Ill. — Sat. Monday, Dec 11-13, 1982



V PAVERGTOJE LIETUVOJE
PERTVARKYTA LAISVĖS laikmčsio redakcijai:

ALĖJA

Kauno centrinės gatvės—Lai* 
čs alėjos — pertvarkymo dar- 
i visiškai baiugti. Vienoje 
s dalyje per visą gatves plocį 
engta pėstiems skirta zona. Ji 
ngia Vytauto parką su Ožeš- 
cnės gatye.
Laisvės alėją dabar puošia oru 
r lūs fonemas, ypatingai švie-

L 91 tūkstančių kvadrati- 
i*cfrų plota.- išklotas spe

: L betonir-ėmis r lėkšto ,

Tikros bėdos prasideda, kai 
reikia raugti kopūstus. Mat di
dele brangenybe tapo stati
nę.

Kaime dabar nebeliko kubilų, 
ir statinių dirbėjų, o pramonės1 
įmonės pasiūlė plastmasinius 
maišelius kopūstams raugti.De
ja, ir tų narduotuvėse retai ap
tiksi.

Kodėl įmonėms nepagaminti 
statinių? Negi taip sunku?

~!tkjr.’strukaijos projektų pa- 
: arch įtek: ė Vanda Pelec-
: ■■ č Darbus atliko Kauno mie

' valdybes kulių ir tiltų eks- 
. krėstas. ■

IMAMAI (KAIMUI

^raėjusių metų pabaigoj pra- 
ū jusi veikti Palemono gelžbe-

. o konstrukcijų g'imyba pa- 
miro pirmuosius surenkamus 

’. ieįiabučkis iiaiAuš, .pritaikytus 
\ ūmui, j V

Namų projektus paruošė Že
mės ūkio statybos projektavimo 
institutas. Atsižvelgiant į žem
dirbių pageidavimus, i namuose 
suplanuoti esdvūs kambariai, di
delė virtuvė, veranda ir holas. 
Pūsyje — katilinė, kuro sandėT 
ils, vaisių ir daržovių saugyk-j 
ios.Piermieji šios rūšies gamyk-’ 
ros namai yra pastatyti Kėdai
nių rajono kolūkyje.

KUR GAUTI STATINIŲ?

J. Barkevičius račo Valstiečiu

‘ ENERGETIKO RŪPESČIAI
J on iškėlio eksperi men talin io 

ūta’d vyr. energetikas T. Rubys 
rašo Jaške V. L. redakcijai:

/Dažnas fcaiipoj energetikas de 
juoja, kad jo darbas mažai tever 
tinamas. Ir iš tikrųjų, pasitaiko 
ūkhį'kur energetinės tarnybos 
neaprūpinamos nei transportu, 
nei patalpom.”

Apie visą eilę rūpesčių, T.Ru- 
bys sako:

Yra ir kitokių sunkumų. Vie
nas jų — elektros lempučių sto-į 
ka. Mūsų ūkyje yra apie 3000 
apšvietimo taškų.o elektros lem 
pučių per metus gauname tik 
apie 300. Parduotuvėse jų ne
trūksta, . tagiau jos parduodamos 
tik už grynus. Tokia “tvarka.” 
priverčia nusižengti finansinei 
drausmei. i

Panašiai ir su elektrctechni- 
nėmis medžiagomis. Iš rajoni
nių gamybinio susivienijimo, ga 
Įima sakyti, jų visai negauna
me. Kai kurie elektrikai ieško 
kitų kelių medžiagoms įsigyti, 
tačiau tai irgi susiję, su finansi-

-

?■

I kmergės aukštesnioji mokykla

i

nės drausmės pažeidinėjimu.
Mūsų ūkyje reikia 611 elektios 

varikliu. Daugelis jų — sunkio
se sąlygose. Todėl per metus ka
piteliai reikėtų suremontuoti 
apie šimtą variklių, o keitimo 
punktas įš mūsų per metus pai
ma tik 30.

$ * > * :; >

MYKOLUI KARKAI —
90 METŲ

lapkričio 12 d. vargonininkui 
h* chorų dirigentui Mykolui Kar 
kai sukako 90 metų amžiaus.Mu 
zikos jis mokėsi I pas. karo me
tu Petrapilyje. Grįžo Lietuvon 
1918 m. dėstė muziką Panevė
žio gimnazijoje ir mokytojų se
minarijoje. Vadovavo chorams ir 
buvo Panevėžio katedros vargo
nininkas.

Parašė muziką operetei “Švie- 
sutė” ir harmonizavo liaudies 
dainas. * \* * ♦

CUKRINIUS RUNKELIUS 
PARDUODANT .

Žemės ūkio ministerija apsvar: 
stė, kaip Pakruojo rajone. par- 

1 F* - ;

duodami valstybei cukriniai run 
keliai. Apie tai Vilniaus “Elta” 
pranešė: r-*-

“Nustatyta, kad dauguma Pa
kruojo rajono ūkiu nepatenki
namai organizavo cukrinių run.

1 kelių pardavimą valstybei. To
kia padėtis susidąrė todėl, kad 
kasimo metu daug runkelių pa
likta lauke. Pakruojo tarybiame 
ūkyje, "“Draugystės” kolūkyje 
po kombainų darbo kai kuriuo
se plotuose palikta net po 60— 
70 cnt. cukrinių runkelių”.

Toliau sakoma, *kad Žemaitės 
kolūkis runkelių pardavimo val
stybei planą įvykdė vos 26 pro
centais. .

VILNIAUS “LĖLĖS“ 
TEATRAS SUOMIJOJE

ANGLIJOJE ŠERNO GALVA 
PUOŠĖ KALĖDŲ STALĄ

Amerikoje šiandien Kalėdų 
stalą dažniausiai puošia kalaku
tas. Bet amžių bėgyje įvairino^ 
se kraštuose buvo labai įvaitūs- 
ir labai skirtingi kalėdinio stalo 
patiekalai.

Pvz., viduramžiais, Anglijoje, 
Kalėdų stalo iškilmingas patie
kalas yra buvusi šemiena.

Ir jau rugsėjo mėnesio pabai
goje ir spalių mėnesį, kuomet 
šerno mėsa būna pati skaniausia 
ir geriausia, anglų medžiotojai 
išsirengdavo pavogmgai šernų 
medžioklei.

Tokioms medžioklėms dresi
ruoti šunys lydėdavo ietimis ir 
raguotėmis apsigink lavusius me 
džiotojus.

Galutinis tos medžioklės tiks-

las buvo įvaryti žvėrį į tam ty
čią paruoštą tinklą: šerno slip- 
niausią vieta yra jo ausys, bet 
dažnai, kol šunys pagiebdavo 
jo ausis, įsiutęs žvėris galingo
mis iltimis spėdavo sužeisti ar 
net nužudyti, ne tik keletą šu
nų, o kartais ir neatsargesnį me
džiotoją.

Tačiau, kai šernas būva nuga
lėtas, džiaugsmingai suskambė
davo ragai ir trimitai pasidė
davo linksmi pergalės .šūki u, 
nuskambėdavo smagios medžio
tojų dainos.

Šerno mėsa, kaipo vyriausias 
švenčių patiekalas, puošė didi
kų ir turtingų žmonių Kalėdų 
stalus, o šerno galva dekoravo 
patį stalo vidurį.

GARSAUS PRAEITYJE
MIDAUS GAMYBA

NEBUVO TAIP LENGVA

verte po 15-20 dol. Toks midų? 
buvo skanus gerti ir nuo jo ne- . 
skaudėjo galvos.

šiuo metu gaminamas Vakarų 
Vokietijoje midus vadinamas 
“Meškinis’, pigai senovės lie
tuvių receptą ir jo nemažai im
portuoja į Jungtines Amerikos 
Valstybes.

Senais laikais Lietuvoj smuk
dės arba karčiarnos buvo vadina
mos “midaunyčios”.

Patyręs Jonas

} Lietuviškas gėrimas — midus 
į buvo plačiai pagarsėjęs if kito- 
1 se šalyse, kur jis patekdavo į di

džiūnų puotas. Mat. mūsų pro
tėviai buvo geri specialistai pa
gaminti geriausios rūšies mi
dų. . r

Jie pirmiausia pavirindavo 
Į medų su vandeniu, paskiau su*

LIETUVOS VYČIAI SENIOKAI, maišydavo su
RENGIA TRADICINES 

KŪČIAS
1982 m. gruodžio 19 d. 2 vai. 

popiet Vyčių salėje vyčiai senjo
rai rengia Kūčių vakarienę. Bus 
ploktelės, kepta žuvis, įvairių 
rūšių silkės ir kiti skanūs patie
kalai su kavute.

Tarp garbės svečių bus dr. An
tanas Pranskevičius, geologas, 
42 metų amžiaus, su žmona Liu
da ir dukra Viktorija. Jie gruo
džio 3 d. atvyko iš Leningrado 
per Romą į Ohicagą pas gimi
naičius Augustą ir Mariją Prans
kevičius, kurie jo atsiėmimu rū
pinosi net ketverius metus.

Garbės narė ir seniorų pirmi

Vilniaus lėlių teatras gastro-; 
liavo Suomijoje ir aplankė 32 
didesnius ir mažesnius miestus..’ 
Spektaklius matė apie 25,000 žiū 
rovų.

(Iš Europos Lietuvio)I

j

Aleksas Ambrose,

. VISIEMS AMERIKOS LIETUVIAMS

(C

y.

LIETUVIŲ MOTERŲ DRAUGIJA

LINKSMŲ KALĖDŲ IR 
LAIMINGŲ NAUJŲ MĖTŲ

* * *

MOKYSIS ARKLIN1NKYSTĖS
. Vilniaus “Mokslo’’ leidykL; 

šiais metais išleido doc. V. Ba
rausko knygą “Arklininkystė”, 
kurioje plačiai apžvelgtos res
publikoje ' kultivudjjamos . ark
lių veikslės ir duota daug ver
tingu nurodymų‘Irklių šėrimo 
ir laikymo klausimais.

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS
* — .. . ’ L “

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir: išspausdino geriausią 

Chicagos lietuvių istoriją 
(1869 — 1959 metai).

664 psl., vardynas.
Minkšti viršeliai. Kainą 515.

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

vyšnių sultiniu, 
pridėdavo įvairių kvepiančių 
žolių ir dar virindavo iki viskas 
susimaišydavo. Paskiau supilda-. 
vo į statines ir jas {kasdavo į 
žemę. •

Kai kurie išlaikydavo midų 
žemėje 25 arba net 100 metų. Dar 
pradžioje pereito šimtmečio se
nyvo lietuviško midaus kvortą 
parduodavo dabartinės valiutos

— Ar tavo mažasis broliukas 
jau moka kalbėti?

— Meka. Tik dabar turime jį 
išmokyti tylėt!'

ninkė Ad. Gabalienė asmeniškai 
Į aplankė malonius svečius, pa
sveikino ir pakvietė į Kūčias. 
Sutiko dalyvauti.

Kūčiose bus trumpa programė
lė ir Uždegtos žvakutės. Bilieto 
kaina tik $8. Vietas rezervuoti 
pas A. Gabalienę tel. 778-1036.

Gruodžio 6 d. 6 vai. vak. buvo 
seniorų s u si r inkimas. Buvo 
smulkiai aptarta-; pasirengimas 
Kūčioms.

8 vai. vakaro įsi jungėm į Vy
čių apygardos valdybos posėdį. 
Buvo padalinių pranešimai ir 
įvairūs einamieji reikalai aptar
ti. Bus parengimų. Pasekite 
spaudą ir dalyvaukite.

K. P.

ilIM

•uyaecrMlare<€f

e LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno Ir moksle 
1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vines 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maduno, P. Joniko, V. Stankclj 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir 7i 
Meilaus straipsniai bei studijos, Iliustruotos nuotraukomis S 
M. K. črariionfo. M. šfleikio, V. Kašubai, A. Rakštelės ir A. Varne

KAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

5608 West 69th St, Chicago, HL 60629 * Tet J25-278Z 
t t

Didelis pasirinkimas geros rūšies {vairių prekių

MARIJA NOREIKIEN1

' • Cosmos Parcels Express Corp. "S
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

* >501 W. S9th St, Chicago, m, 6O62S ♦ TeL Į25-27JJ
, . Vi riLANTINAI ? |

Inž. UODAS MIKŠYS, ‘
j 50 metų studijavęs, kaip

IŠ PRAEITIES ŪKANŲ _ 
ATEINA LIETUVA,

parašė 700 puslapių knygą, kurion audėjo viską, kas bet kada ir 
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium ir prof. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą • liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimui 

Lr patarė mums toliau studijuotu

‘ X*Im |25. Kieti virieliaL Paltai p. . - i- -

1739 S. Halsted St., Chicago, IL 50608

e DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE, poetės, rašytojoj Ir 
ttnlxj šokių pirmūnės Juosės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainf 
šventes b^ jų istoriją Ir eigų. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi Ir surinktais duomenim!! 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pust, kainuoja |2.

t VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraiy- 
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne saueal 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapiu knygi 
parduodama tik už 82.

• Laki u V tfKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-TsmaJswdrt ? 
Romiai paraiyta atudlja apie Rytprtdua, remianti* Pakalnė! > £ 
Labguvos apskričiu duomenimis. Aprašymai Įdomūs kiekvienam * 
ifetovfnt Leidinys fllmrtruotaa nnotmnkomk, pabaidoje dnodamg - 
vitavardftin pAvaJinima’vtr Jų vertiniai J vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pu*L knygoje yra Rytprt<lų femėlapla. Kaina *4.

V K? EAUMXS EIME, ralytoJ« Petronėlės OrintsifAa attb 
mirimai Ir mintys apie asmenis !r vietas neprfk. Lietuvoje ir plr* 
maistais Holėevikų okupacijos metais. Knyga tari 234 puslapius, 
bet kainuoja tik 13. .

< JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius. nesupr«*< 
lai Ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik 
Jurgio Jalinsko knyaoje apie Juliaus Janonio ffvvenimą Ir po* * 
riją Dabar būtu ji salima pavadinti kovotoju už Imogens teis?!. 
Knyga yra didelio formato, 2fi5 puslapiu, kainuoja fG.

• RATTKTNES NOVKLĖS, M. Kosčenko ktryba, J. Vairine 
vertimas. JKM pd. knygoje yra V* sąmojingų novelių. Kaina Ei

Knygos gaunamos Naujienose, I7W So. Halaled StM Chicago, 
IE iOMt. Uiaakot peffl, prtiMO *^str| pantnCmo tteMaaK

! 3 — Naujienos, Chicago, TIT. — Sal-Monday, Dee. 11-13. 19X2
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Hėnnkds .Nagys kovoja 
negalvodamas

Henrikas Nagys — poetas, naujas menininkas, .mo
kytojas ir menė kritikas. Pirmaisiąis nepriklausomos Lie
tuvos 'atkūrimo metais, jis gimė Mažeikiuose, mokėsi Kė 
dainiuose. Kaune. Austrijoje ir Vokietijoje.

Iš Įvairiausių šiose mokykldse dėštbifiiį dalykų, Ra
giui arčiausiai prie širdies buvo eilėrtistiš’. jis studijavo 
j ceziią. o kai baigė universitetą, tai pate pradėjo rašyti. 
Parašė ir išleido Eilėraščių knygą. Jis žinojo, kad eilė
raštis turi turėti gilią mintį, turiningus ir tikslius žo- 
džit&i4ibs žodžiai privalo būti tikšlesūi,; negu inatėma-,' 
tihės formulės. Jeigu poetCĮ-Žb^L^^ažašIfen^Vlitiš; o 
rimo ir ritmo skienfehjH -stf kirčiais p'atys neplaukia, bet 
reikia išsijuosius kalti, tai kartais poezija išvirsta Į prozą, 
ir dar blogiau skamba negu 4&iktį Šaligatviu vėlkama 
skardinė.

Nagio “Eilėraščius” skaitėme. Skaitemfe ir baltuo
sius eilėraščius. Visi tuojau pajutome, kad Nagys ne Ra
dauskas. Tą pajuto ir pats Nagys.

Poeziją jis padžiovė ir pradėjo mokytojatiti. Žinių 
apie meną jis turėjo, tai pradėjo yirštiš meno kritikom. 
Jis užsiaūginb baržd’elė, neskūtb ušiį’^ k^kreibė bėrčtę de
šinei! pūšėri ir. tŽpd moderniškas, memninkaš. Pirašęs, 
studiją apie vokiečių užmirštą ir lietuviams visai nepa
žįstamą poetą Traklį, už tai gavo vokišką daktaro laipsnį.

Karo pabaigoje Nagys atvyko į Kanadą; apsigyveno 
Kvebeko provincijoj, Montrealyje. ir sudarė literatui 
sambūrį Vinco Krėvės Mickeviciaiiš litetdrtirinėiiiš pre
mijoms dalinti. Poetas Nagys yra to akalieminiO šaift- 
būrio pirmininkas. Diplomuotas akademikas Nagys, ga
vęs akademinės literatūros vertintojų pritarimą. Naujie
noms atsiuntė tokį laišką:

“LIETUVIŲ AKADEMINIS SAMBŪRIS 
MONTREALYJE (KANADOJE)

Montreal, Que., 1982.IX.21

premijos įteikimą. Gavdmė laiškų, kūriiloiė ijušiskiin- 
džiama, kad esą nevisi buV| Šioš premfjdš radistai 
esą išvardipti. MesižvirdihbiĄe yjsūš. Taijgi, prikista 
buvo kittį. Gerai i^praš3ąh£, kad nebūtinai rforite Šį 
pranešimlį spaūšdlhti pažodžiui, ^rašdniė tačiau pa
kartoti vis^ burilšiii intišų premijos lajinetatiį pavar
des ištisai If* h&iįl tvarka kaip čia surašyta. Visa kita, 
be abejo, gklit'e keišti šavb(ribožįiira../ĄČifi.

H?ėTUT^is Nafors v 
TOO-B/ęhanipapi^lr 
Cahldi”

koftdšij‘os pihhininkąš Nagyš h<ef)&sakoį kjirte 
viški laikraščiai hėišvartiVo visų .Niūrio vaBbvat^anlUI 
yėrtįhtojų, bet jis fcūvo labai skaudžiai pdliės’taę dėl tb; 
kdd,laikraščiai nepaminėjo premijas lAimėjūšių latiręaių 
vardų. Nagjrs reikalauja, kad Btitį pamibltlš tiktai 
paškiitinis akadeniiktį premiją gavęs žnlogus, bet Jis ftbkįi 
ki'd būtų paminėti ir ahkščiau prėmijiš girilšil| vairiai i 
ir pavardės. Vertintojo Nagio noras paminėti visų jo pa
rinktųjų žmonių vardus parodo, kad jis ne vertina, bet 
kovojai Kai Nagys kovoja, tai negalvoja. O kai nurodo, 
kad jiį vardai tūri būti surašyti jo parinkta eile1, tai vi- i 
siems pardo, kad jo galvą jau visai apsisukusi. Jam į gal
vą neateina mintis, kad, išrinkus vertingiausią, jis pa
gerbiamas. o ne tie, kuriuos laikas jau nuvertina.

Dr. Nagyš, perrašydamas .riėdaktorianis parašytą 
laišką,.pastebėjo, kad jis parašytas į^kSubbmfš; neapgal
votai. Tada jis prilipino prie redk^tbrilihš TŽšbinb laiško 
'eidimą. leidžiantį spausdinti visą jojšakymą ar ūktai 
•o dali, Jis žihojo; kad redaktoriai galiųvisaį jo mespaųs- 
dinti. O iėigū būtų susipažinęs sū skaitytojų: nuotaiko
mis, tai skaitytojai galėtų jo neskaityti net ir. tuo atveju, 
ieigu redaktoriai būtų p. .Nagio prilpdytą leidimą ir visą 
vertinimą išspausdinę. _ , , . ...'J-

Jeigu Vokieti joję aukstuOšiUŠ mokslus baigęs. Na£ys 
būtų dar giliam pagalvojęs, tai jambūtų nereikėję- ir lei
dimo prie savo nutarimo lipdyti. Pagalvojęs, būtų’supra-, 
tęs, kodėl redaktoriai"jo'įsakymo neskelbė. . .

4. j 7 _ Į ■.-•*** t 7 j. .

Dr. Nagys, vertindamas rašyti mėgstančių. lietnViii 
darbus, turėjo .turėti galvojfe, kad. Amerikbąjlietu^^r.^ 
tarpe ir kanadiečiai, yra laisviŪętug^i:- 'Jiė5pė^Cpūo 
nišų komunistų karo jėgų, kad išgelbėtų’'sėvo gyvybę. 
Lfetūriai bėįgo 1863 metais, 6ego1905^taiš ‘metais; bego 
1914-Vaiš .mėtais ir bėga daPiri.. LlttdvfaiJpžlikb šavb 
žemę, miškus, mokyklas, Miversitetiis, \irIfą- 
žiausią poeziją. Pabėgę lietuviai su lietuvių tautos ir kul
tūrinių lobių naikintojais nenori nieko žinoti'. Lietuviai 
vedė kovą prieš okupšiitą pačiojb .Lietuvoje, jie kovoja 
prieš Sovietų agentus užsienyje. Jiems rankos neduoda 
ir pačioje Amerikoje.

Aukštose mokyklose suolų netrynę lietuviai su oku
panto agentais, nieko bėiidrb neturi, o Nągyk norį, k£d 
būtų skelbiami ir garsinami tų lietuvių veikalai, kuriuos 
spausdino okupantas. Cinzo knygas pavergėjas atspaus
dino ir platina pavergtoje Lietuvoje, o tam pačiam auto
riui Nagys taip pat paskyrė premiją. Dr. Nagys sūouūš 
trynė ir mokslus baigė, bet jis pbšuprairta; kutiš milži
niškai lietuvių daugumai yra aiškus, jis nežino; kbd Žals
vame pasaulyje nėra reikalo skirti prbmijžs tiėinš lietu
viams, kad ir rašyti mokantiems, kurie nuo okupanto bė- 
go, pasiekė Belgiją, apsisuko ir .priešui ranką padavė.

Nagys norėjo, kad paskelbtume ir vertinto jų pavar

, f

Dail. J. Pdirtieniue * • Restorane

litikdėjairaų .vi^adą,-Atsiras, jei
gu btis geras lietuvis^, pagrin
das. Jiik sbovim'e aht • išnykimo 
briaunos.” » rt-

Drunga mulkina savo skiityiojus
papilddmierns feiiidfdAtains pri-

Bęį į, suimkim!
centro varžybos., j Galra.ir.l^r.' 
Nainys’;. J.‘ ‘čaitą pferėmejvadb- 
vavima ir .nareikalavo, Ėa3 feum 
pravesti visos valdybos rinki- 
riiai.. Bėf, buvę ‘pirirAnaifilcai sti

Amerikos 'Lietuvi(į, ,Tarybos 
svarbiausiais darbais . reikia lai
kyti jos pastangomis sukurtu 
vienybę An^rlkojK jos pąstan- 
gamis parodytą beteisėtą- Lie
tuvos užgrobimą.ir laisvės atė- 
rnįma,^

riėpnpazihimp ližtikrinirnį—Vi
setą., /. valstybes . ėg^encij jį. ’ 
^Draugas*’ ’lapkričio mėn. 20. et 
red.. J, ' \'"

feįp H^voją už šį-
■ tokią tvarkoj- Bet .tai' neatatirzka 
trontininku nuoįnbneu kyHb.'pa- ■

O kodėl: .pabrinko,.tą..’pa^' tį. 
Bendruomenės. vaPfeY-Užįai kad

■ .£ */>k ’Ji -i.l
jie buvo tos. (pačios..LB nariai 
Dar ir vaklyooš Urmininkai, 
Ma^juet'te 'Pafcfax .'jį.;. Vaičiūnas, 
ir Cicero Andrnis’..Juškevičius.■ ■*- > —* r • • •*
J.ų kadencija^ dar nebuvo pasi-’ 
baigusi, tik. buvo susirinkimas

Valdybos Įgaliotas siunčiu gerb. lietuviškosios Tokie iš didelio rašto išėjo iš krašto, 
periodikos redaktoriams oficialų pranešimą apie | ” " fr’

•”V w - ‘ * * . ’ w - * Z* ? * ---* * *

toje Tau^itfdse nąSniosė, taip 
"pat pt&nūtU^ kad. LB pra- 
rado ,visa jžįająją .kartą. Ąr tai 
nėra ^rBrafirnaš irori^nitikams, 
kad jie žygiubja.'ptiėSiigji kryp
timi. ’ ; •

. ,.. v • .A Marma.r . į tlA. -. ?. v

.— Pra'eįtbs savaitės; smarkus 
lietus Bic... ^jas^ą3a^5ftP»jnyi- 
joną dolerių nuostolių JAV ,•$- 
durvakariūose. Didžiausi lĮiroš--

tup nesbtūto,. ūz tai ąr jy^ko Lp 
'fetFfinas. O ^oki^ tėiš^ .tūrėjo I. 

' Ūmia ardyti L.B. tvir,
Lą? Tas IvyĮ’s ^¥-° • aprašyt as 
Naujienoj, ’ h
fronSnmkai. to" n^n girSeli CĖ 

;visąkaltę.nori primesti RLB, 
kad jie suskaldė L. ' Bendrup-
men?- . . - - Ji h

P. Žičkus spalio; mėrV jS- dį 
• ‘‘Drauge” L. Bendruomeneięft-" 
mena: “Grįžteikim atgal. Tiffih' 
jome daug choru, . vaidinto 
grupes ir panašiai. Kur 
šiandien? Baigia išnykti 
išnyko. Tad konkretūs.LS -dar* 
bai yra ne politikuoti, o susirū- . 
pinti lietuvybės išlaikymu. Po.

Tęjfas v^sSįSj,^įuntsville: 
■miestelyje, Įsvii'skimu-buvo am
žina: užmigdy tas j ^Inogžudys 
Charles Brooks Jr. ’y

des. To nedarysime- nes esame tikri, kad,., kuriam, laikui 
praėjus, jiems patiems bus*gėda,,; CC.-*"/ * C .
, Dr. Nagys, nepagalvoję,/darb irikitkikfeiAai Jfs hlĮttfž; 
joja Vinco Krėvės Mickevičiaus vardą benjraa^rbiaUtb-' 
jams su okupantu premijoms dalinti. Jeigu vietoj Trūk
lio, jis būtų pastudijavęs Krėvę, tai tos klaidos būtų ne- 
padūręs. • . .

Krėvė, išsikalbėjęs sd Molotovu ipie Šotlelų kdėb' 
jėgų tikslus Lietuvoje, informavo kabinetą ir artiffiuOšįiĖ 
apie Sovietų karo jėgų ir policijos tikslus, traukėsi is 
primestos lietuviams valdžios ir bėgo į Vakarus, o ne 
į Sovietų Sąjungą. Vokietijbje ir Amerikoje jam teko 
pavargti, bet okupantui savo rankraščių jis nesiuntėrirt 
šū juo b^fendradarbiavo._ Nagys, matyt, to- nepastebėjo.

— Havajų salose .buvo pami- 
nėta Antrojo Pasaulinio karo 
;įl metų sukaktis, .kai japonai - 
užpuolė Pęarl HarboŲuoste sto- 
viiičiuš JAV karo laivus.

. — Teksas valstijoj," Missouri 
Jjiesfęj, antradienį Tiukpto tele- 
yizijc® bokštas įr ųžm&šė penkis 
diarbihiniais. 'Nelaiinfe-|vv-ko, kai 
buvo keliama ilga pokšto an
tena. j

— Lenkų generolai; nuo pra
eitų metų grūotlzib 13 dienos 
buvo suėmę 10,131 lenkų, het 
visus jau paleido,. išskyrus 317 
kalinių. . ■ ’

— Au tomobili u stafy toj ų uni
ja ir tHiryšler bendrove susitarė 
dėl naujo kontrakto.

JUOZAS ŠVAISTAS

ELDORADO
(Tęsinys)

— Ligi pilies, gerai? — pasiūlė Andrius. Mil
da nieko neatsakė, tik meiliai pasižiūrėjo į ji ir 
linktelėjo galva.

Stačiai plėČėsi jie į kalną. Nesinaūdojb vin
giuotais nuolaidesniais takaiš ir kfeiiatšj kitHŠffe 
kopė daugelis žmonių. Iš tikrųjų jie piėsesi. Kur 
stačiau, tėn kibo raitkonifš j išždynų eg
lių takas, p'als'ažlevių bukų šaknis. Plačiai Jbs 
buvo išsikerojusios ant plikų uotų ir atkakliai ieš
kojo drėgnesnių vietų ar patikimesnio plyšio į 
uolos gelmes, kur lalkėši Išganingas Vanduo.

Kartais lūžo jiems gfušeSnėš ŠSkbl jfė riydt), 
griuvo ir Šttiuie abgSI. frirtfdtiWtmi karto Mb 
uolos jSaviršiius pldHešfiį slifiifrų kf6d$. T&fa 
šaukė, klykė gelbėdami vienas antrą, nttšM’ėrę ŪŽ 
ranką ar drabužių. Visai buvo panašū | išdyku
sius nerhpestmguš valktis.

Kai pasiekė piokŠtikalnę, tilo pat ir storiau
sių mūrų griuvėsius, abu išd^ibj atsistojo. Jau
tėsi daug kovoję nugalėtojai. Veidai skaisčiai rau
doni, kvėpavimas triukšmingai, gilus.

Jie stovėjo ir žvalgėsi aplinkui. Priešais vėl 
ž ilo kalnai, dar aukštesni. MilŽtriiŠkbsė ;kalhų 
žnyplėse irtestefis įtrode mizerijas, nususęs, pur
vinas. Porą kerių per orinius puolimus jau ap
daužytas jis būt Po pirhlojo kūrtn šiaip taip at- 
.'gavo, hz>t p'» ant njn — taip ir pasiliko ištaršy

tas, pigiai aplopytas. Tik upė galingai šiaušėsi ir 
žvilgėjo savo žvynais, pasididžiuodama plačiais 
slėniais ir lygumomis į ab ūgalu nUo mięst'elip.

— Koks nuostabiai žavūs rėgihyšj nėjū- 
čiomis išnešė iš Mildos krūtinės šftiiVkbšiiiš 6rb 
iškvėpimas.

Andrius apkabino ją ilž judštiieiis B* ŽrčiiŪ 
prisiglaudė. Maloniai jaute šiltą, ?Wlnų^t5s vėĮdą 
ir stangrų kraujo tvinksėjimįį kainkjaiū šmllkj-' 
n^je. Jausmo pagautas gyjVjl kalbėjo:

— Bet tu tik pažiūrėki Atidžiau apsiz4$l£fkj 
Argi, nieko savotiško čia nejauti?

Milda išslydo iš glėbio, truputį pasitrAūkČ. 
Bet, ii* iš toliau stebėdama Andrių, nesuprato jo 
mitities. y

— Nagi tik žiūrėk! Argi višA tai nepHrrięhU 
tau mbsų Kauno? štai Nemunas'— galiūnas, ten 
Vllftfs — jo mylimoji, čia, sakysim, Aleksotą*, C 
teh L- Vytauto kalnas. Tik pilies griuvėsiai ne 
toje būtų vietoje.

Andrius ištiesta ranka pldaii rudė. į aūtPąią 
upes šaką. į kalnagūbrius, Į pilfes tikučius ūž Jų 
nugarų.

— Nors čia visa tai išdidžląu, sakVtdm, iš
kilmingiau, bet aš niekad, nė už ką n^ainVČia^ 
savosibs žemės kampo. Nemainė ir mūsų protė
viai. Nesugundė jų vokiečių žemės turtai nei giįk 
žybės. O kailį gerokai išpliekė jiems. Ir ne kartą. 
Gal ir šios pilies kilnusis baronas, kryžiaus karo 
šūkių sufanatizuotas, kalavijų ir ugnimi skubėjo 
krikštyti lietuvius. Na, žinoma, kad savo kudašių 
ten prikišo. Mūsų proseniai nepasiliko skolingi 

jam...
Andrius laikinai nutilo. Bet sujudę jausmai, 

fiiilįtys nčlėido neissireikšti. Labai jautriai, net 
khbiščįū. sūmūsdtlhts į krūtinę jis tęsė:

;5 ’ Į .ten įaugom
So Jtr^žįliš’ ^ieVcĮn ir miškais, 
Ją "dirbom ir.iiūb vėtrų saugom — 
Šakhis fleiiiliame tiliai.

Įrėžtos aiškia) mūsų pėdos — 
Kūr VŽ’rgą ftfefeėm ant pečių, 
Gilitl tėti k'rtiuas įsigėręs 
Lig žemės vidurių pačių...

" K '• ■ V ' 1

Mildą atidžiai klausė: Ji stengėsi pajausti, 
įsigyventi. Bet staiga iššoko jai pašalinė Mintis 
jf ji paklausė;

. — ,Q kienos tas eilėraštis? Kas jį tarp ‘gl^- 
žiai šudėjtH

Sausai, su nepasitenkinimu,, tarytum rievjrku- 
š&i Ątkfrtb ArtdHbs:

Nežinai, tai ir nerėiMA! Eilėraštis gražus 
ir višĄi toks, kaip aš jaučiu. Bet jo autoriaus var
do dabar hėmlnisfti. Jis tiūėjb tarnauti ir dirbti 
aniešftMš...’^uprhfirtt

— Suprantu. Andriau. Nesijaudink ir dau
giau , nebeklausiu...

Jautriai pasakė Milda ir paėmė jį už paran
kės. Abudu pasuko aplink pilies griuvėsius, Pa
rūpo iš tų apkerpėjusių, krūmokšniais ir piktžole 
Apžėlusių mūro likučių atgaivinti senovę, Jos le
gendas. /

Belaipiodami mūro sienomis, toje pat plokšti-

kalnėje, šalia senų drevėtų liepų alėjos, pastebėjo 
gyvenami]! nanūį. Keista ir tarytum nesuderina
ma buvo, kad čia, klaikaus nykimo ir mirties aki
vaizdoje, . yra dar gyvybės. O toji gyvybė tikrai 
reiškėsi, tik jati kitokiu pavidalu. Tai buvo už
miestinis, kaip ir pramoginis restoranėlis. Siau
rame kieme tips pat jo durimis, kur stambios pa- 
aūkštlbtoš rūtdeš ZUM BURG, tebestovėjo į dvie
jų ratų vfežimuką pakinkytas žalmargis jautis. Jis 
sunkiai pijtėsi, jo šonai kaip kalvės dumtuvė kil
nojosi. Matyt, ką tik buvo užtempęs į kairią reika- 
lingi&ūšitj r^stbrėriėliūi.

Už pardūodžftritjjo Stalo klumpinėj^ apysenis 
vokietis. Čia pat vikriai sukinėjosi žvitri šviesia
plaukė jo duktė. Jaunų vokiečių vyrų visai ne
buvo matyti. Visus juos išrankiojo karas. Iš jau- 
nųjų tik svetirflšaifa! čia sėdėjo. Jų skaičiuje And
rius ir Milda. Jie susirado nuošalesnį staleli ker
tėje. ' . ’

Tuojau prišokošviesjaplankė ir lipšniu klau
siamų žvilgsniu pasitiko. Andrius paprašė du stik
lu vyno — raudono ir Šviesaus. L** \

MiMa pąsiprie^ijĮo:
— kWl taip, ĖrtJėl nelydi ?
— Pagal prigimt], Mildute.
— Aš nesutinku: tū mane žemini? Ų

. Nė kiek! Būk protinga ir nerispardyk per
daug. pasilik, kokia esi. Tu man tokia ir; parinki.

— Vėl? J — susiraukė ir pašoko Milda
(Bus dautd*”)
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VAKARŲ VEJAI
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $6. MinkAti 
viršeliai Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

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

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

Wt^hchaster Community klinikos 
Medicinos direktoriui

1^33 S. Manheim RcL, Westchester, UI.
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis

TaL: 562-2727 arba 562-2728

Stfvka Š55-4506, P*0« 0605*

SYDYTOJA5 IR CHIRURGAS.

SPECIAL Y B t; AKIŲ LIGOS 

. ntff west 103rd Street 

Valandom pagal susitarimu.
. i * —

OPTOMETRIST^

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. JUt St T«L 737-5149

Tikrina akis- Pritaiko akinius 

ir “contact lenses”.

Dr. LEON AS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLES IE 

PROSTATOS CHIRURGU A 
2454 WEST 63rd STREET 

ValudM: intnd. 1—4 pcgi^, 
kMvntad. 5—7 vaL ysk. 
Ofiso Mefdom: 776-28SQ, 

taUbMilM teteU 44S-554S

FLQ a 1D A
DR. C. K. BOBELIS 

Prostatos, inkstu ii ilapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
St Petersburg, Fla. 33719 

Tek (813) 321-4206

.............
PERKRAUSTYMAl

L«idin>*( — Pilna apdiaods 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Chaz^g 
ir VISA korteles.

JLifiatNAS. TeL 925-1061

_ M O V I N G 
Apdraustai perkrauitym^ 

iš įnirtę atstumu 

ANTANAS VILIMAS 
Tat arba 37MM

nu -r i W M _i ,

SOPHIE BARČUS
RADIJO iELMOS VALANDOS 

fafttrfr'eniia ir srfanaUmiaM 
nuo &30 iki 930 vaL ryta 
StetiM WOPA • 1490 AM 

trantliuojamM ii mvsy Hvdijc* 
Marąuette Parka.

Veda|a _ Aldona Devkuc 
Talofj 778-1543

4 I ■»rawtf-»r

7159 So. MAPLEWOOD AYE. 
CHICAGO, M- 40629

® “Lietuvos Aidai”
KAZE BRAZDŽJONYT4

SUSIRINKIMŲ
PRANEŠIMAI

Chics 90s Lietuviu Suvalkiečiu drau
gijos priešmetinis nariy susirinkimas 
įvyks penktadienį, gruodžio 17 d., 
6 vaL vak., Vyčių salėje, 2455 W. 47th 
St. Nariai prašomi atsilankyti, nes 
yra daug svarbių reikalų aptarti Bus 
ir valdybos rinkimai. Po susirinki
mo — vaišės-

Eugenija Strungys

TAUPUMO SUMETIMAIS

— Tai kodėl nekviečiate dak-

Kod&ec nuo ptrmsrdhesw M 
Xadtaiio 1L3C raL vakaro, 

laidai ii WCEV stotim, 
banga 1450 Alt

St Petersbeex FDu 12:30 vaL p.p. 
iš WHS afottoa, 1110 AM banga.

2646 W. 71»t Street

Chicago, niinoa 60629 
Tdef. 778-5374

{Tęsinys)

V. PūTVIO GYVENIMO BRUOŽAI

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis 
FD. LE.
(312) 226-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608 

24 Hour Service

tąro, sergančiai motinai? Juk 
ji jau trečia diena guli suparali- 
žuota...

— Laukiame, gal dar kokia li
ga prisiplaks, tai tada pakviesi
me dakratą vienu sykiu visoms 
ligoms.

A. A. JULIUI JASIŪNUI
mirus Australijoje,

broliui inž. Edmundui ir žmonai Jūratei Jašiūnams 
reiškiame gilią užuojautą. ( '■

JONAS, DELFINĄ ir RAMlNė 
TRIČIAI Vladas Kūtvis

vis dar buvo parašęs ir išsiuntęs • 
jai laišką, paskutinįjį jo gyve- j 
nime rašytąjį laišką žmonai.

Kovo 5-tąją dieną anksčiau ■ 
negu paprastai pietavome. Visa
da pietus valgydavome 3-cią v. 
arba vėliau, bet šiandien "kaž 
kodėl sėdomės prie stalo prieš 
trečią valandą. Tik pradėjus vai 
gyti — lėkštėse tebebuvo sriu
ba — sučirškė telefonas. Skam
bino agr. Valadka, kuris po Pūt- 
vio pirmas su šeima persikėlė 
gyventi į naujus Žmuidzinavičių 

’namus. Jis mums pranešė: uAr. 
nežinote, kad jūsų tėvas labai 
serga?” j

GAIDAS - DA1MID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO {STAIGA

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

A. A. JULIUI JASIŪNUI
' Australijoj mirus,

jo žmona, brolį inž. Edmundą ir jo žmoną Jūrateę 
giliai užjaučia.

JOANA DANILEVIČIENĖ 
' ir ANGELA KATELIENĖ

Keistas gyvenimo reiškinys, 
-kad vaikai nusilpusius -ar sei- 
gančius tėvus dažnai laiko pajė
giais, ' stipriais ir net galingais. Ir 
mes, nors pradėjome valgyti pa. 
skubomis ir galvoti apie ligonio 
aplankymą, tikėjomės tėvą ras- 

*ti pajėgų spręsti reikalus ir ap
silankymo proga norėjome su 
juo išsiaiškinti kokią ten šauliš- 
ką problemą. Bet mūsų veidai 
turėjo būti susirūpinę ir kalba 
susimaišusi, nes tai tuojau pa
stebėjo sūnus Vaidievutis (jam 
tuomet'ėjo ketvirti metukai) ir 
pradėjo mus klausinėti apie 
Senutį. (Taip Pūtvis anūkų bu- ( 
vo vadinamas). Bet už labai- 
trumpo laiko, mums dar tębe- j 
sėdint prie stalo, -gal kokiai mi- | 
nutei prabėgus po trečios valan- |

Patys Žmuidzinavičįaį 4 nau
juosius namus galutinai dar ne-1 
buvo persikėlę. Tenai jau tvar
kėsi, bet valgyti eidavo dar į se
nus namus. Marija Pūtvytė - 
Žmuidzinavičienė savo brolį la
bai mylėjo ir jpglobojo. Buvo 
nuoširdžiuose santykiuose su 
mumis. Jei būtų buvę kas blogo 
jos broliui ir mūsų tėvui, būtų 
mums pranešusi. Taip mudu su 
Sofija buvome įsitikinę. Ir bu
vome ramūs. Negąsdino mūsų ir 
tasai blogas įspūdis, sudarytas 
Pūtvio išvaizdos vakare prie Iri- ___
no teatro. Manėme, kad tai dėl dos telefonas vėl suskambėjo, 
pavargimo. Prieš mėnesį, žmo- Sūnaus atmintyje užsiliko, nors 
nos Emilijos akyvaizdcje Vladą 1 ir per miglas, mudviejų su žmo-j 
Pūtvį buvo aapžiūręjęs dr. Par

Telefonas 523-0440

MODĘkNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

ittf/ 2633 W. 71st Street
į 1 i 1410 So- 50th Ave’’ Cicero
* W Telef. 476-2345

I TRYS M0PERN1SK0S KOPLYČIOS
t* AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

‘Tam
stos vyras yra sveikas, kaip gin
taras”. Daktaro užtikrinimas vi
sai Pūtvio šeimai buvo atėmęs 

j bet kokią baimę dėl jo svei
katos.

Buvusiam Lietuves futbolo rinktinės žaidėjui 
ir Chicagos Lituanicos futbolo komandos 

treneriui bei rėmėjui

A. A. VILIUI TRUMJONUI

jo žmonai Martai, dukrai Angehkai, sūnums Viliui ir 
Arvydui su šeimomis nuoširdžią užuojautą reiškia

FUTBOLO KLUBAS “LTTUANICA”

jo dukrai Eismai ir jos vyrui Ąirtamn 
pusseserei Elenai ir jos vyrui 
gilią užuojautų.

na persigandę, pritrenkti .veidai, 
po to antrojo paskambinimo. šį 
kartą skambino Žmuidzinavičių, 
duktė Giedrė ir pranešė, kad tė
vas jau mirė.

Mes su Sofija dabar viską p 
metėme ir puolėme pas Žmui-1 
dzinavičius. Žinoma, buvo per i 
vėlu. Mirusį tėvą pasiekėme 
4-tą valandą. Radome dar šiltą.! 
Jo veidas buvo ramus ir malo-'i 
nūs. Atrodė, lyg jis būtų ką tik; 
užsnūdęs su malonia šypsena, o • 
prieš tai ką gražaus pamatęs ar

VANCE FUNERAL HOME I
1424 South 50th Avenue

* Cicero, ILL. 60650
TeL: 652-5245

nUJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI 
Patarėja, ii laidojimo direktoriai*

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikžtės automobiliams pastatyti
1928-jų metų gruodžio mėnesį 

Pūtvis buvo neilgam atsigulęs 
Kauno Raudonojo Kryžiaus li
goninėje ir iš ten parašęs Nau
ju Metų sveikinimą šauliams. 
(Žr. H, 213). Dabar visi tikėjo
me daktaro užtikrinimui. Pati 
Emilija Pūtvienė, mūsų Mama- patyręs. Artimųjų padedama ir 
tė, ramiai tvarkė ūkio reikalus! skubėdama,kad kūnas nesusting 
Graužikuose, kurių ir žiemos 1 tų, £of i ja aprengė tėvą šauliška 
metu kaime niekam netrūksta. 1 uniforma ir pašarvojo jį vidu- 
Jinai ruošėsi po kairio laiko at-Į ryje kambario, kuriame jis gy- 
vykti Kaunan, ir Pūtvis skaitė) veno ir mirė. Atskubėjęs skulp- 
dienas iki jos atvažiavimo, ta-į tomis Petras Rimša nuo miru- 
čiau sekančią savaitę nebaisiojo veido nuėmė pomirtinę 
laukiama. Kovo 2-rą dieną PSft-! kaukę. Stasys jau buvo telegra- 

įfavęs motinai, kad atvažiuotu,
■ 111 -..... ——Bes tėvas sergąs. Gi Kelmės

fmr j. irautuvinin^yį ZHJkaj Stasys 
flj telefonavo, kad broliui Vytautui

praneštų, jog tėvas yra miręs, o 
plotinai sakytų, kad serga ir kad 
būtinai reikalingas j^s atvažia
vimas.

(Bus daugiau)

— Meramec upės vanduo pa-’ 
kilo 20 pelų, išgriovė daug na-1 
mų, sunaikino ūkių.

bei velionio

Or. V. DAHČ7S. v

A įlORENTĄĮTS, 
' i- X ŽIRGELIS t.

4*48 So. CALIFORNIA AVE.

SAKIAI;
Lhieafo*

Lai0t*vję
Dirtktoriy
AaocšadjM

amsulamso 
PATARNAVIMAS

C

TUUMS 

KOPLYČIAS

YISOSS MIESTO

DALYK.

STEPUKAS U LACK IR SŪNŪS
fLAGKAWKS)

MU WEST 5MA STREET REfuMic 7*121)
11«23 SOUTHWEST HIGHWAY, Patas Hili*, flL 174'4411

BUTKUS - VASAITIS
i44i 8* At*, Cte*ra, HL T*t: OLympic HM1

TeLt LAf«y*tt* 14*71

FnTmrmrr
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Nuoširdi pa-. Kultūrinio Fondo,.galima įsigyti
ii iv* nurionK ‘ ________ 4- .U___x:..A

1

—J. Andriaus sudarytą Lietu
vos žemėlapį ir išleistą Devenių

MbhL l*«*i —
UAL ESTATE FOR SALI

Įsu: Davenių Kultūrinis Fondas, 
in i P.O. Bex 1078'2, St. Petersburg, 

FL 33733. Kaina $6 H- 65c per
siuntimo išlaidoms padengti.

rusi u s pasininkus bei jų Šeimas. 
Po pamaldų visi paštininkai su 
šeimomis bei artimaisiais renka
si p. Repšių namuose, G608 S. 
Richmond, kur įvyks metinis 
susirinkimas, o po to bus bend
rus vaišes Kūčios. Kviečia v-ba.

I.
i

i
F f

5

— Chicagcs Lie avių Moterų 
klubas atsiuntė sekantį raštą: 
“Sveikiname Naujienų darbuo
tojus Kalėdų ir Naujų Metų pro
ga ir skiriame $50 lietuviškai 
spamLii paremti”. N 
dėka klubo valdybai ir nariams.! siunčiant užsakymus šiuo adre-

— Jonas Girdžiūnas, iš l’nicn *
Prer, Mich., rašo: - “Siunčiu 
money order vertės $75: 10 dol.

^Naujienų metinei prenumeratai 
apmokėti, o likusieji 35 dol. — 
Naujienų paramai. Linkiu jums 
sėkmės ir ištvermės. Geriausi 
linkėjimai visiems.” širdingai 

. dėkojame m nuolatine paramų.

Juozas Linartns, iš St. Pe
tersburg Beach. Fla., anksčiau 
i.gus mdus turėjęs, savo nekil
nojamo turto įstaigą Cicero, III., 
užsisakė Naujienas. Dėkui.

— Ida ir Matas Tamulėnai, iš 
Racine, Wls., Kalėdų švenčiu 
proga sveikina draugus ir pa 
žįstamus. Vietoje šventinių svei
kinimų, Naujienoms skina 20 
dolerių. Ačiū.

— L.D.D. 7-ta kuopa New 
Yorke rašo: “Linkime linksmų 
švenčių ir stiprios sveikatos sun
kiame darbe. Su geriausiais lin
kėjimais —- Bronė Spūdknė ir 
M. Wasilckow”. širdingai dė
kojame LLD 7-tos kuopos na 
riams ir vaidybai.

— SLA 134-tos Moterų kuopos
susirinkimas įvyks šeštadieni, 
gruodžio 11 d., 12. vai., Chicago 
Savings bendrovės patalpose, 
6201 S. Western Ave. Malonė
kite dalyvauti ir atsinešti dova
ną “Grab Bag”. Bus Kūčių vai
šės. Valdyba

— Lietuviu Paštininkų Sąjun
gos/valdyba praneša, kad gruo
džio 12 d., sekmadieni, 1 vaL po
piet, Tėvų Jėzuitų koplyčioj bus 
atnašaujamos šv. Mišios už mi-

Moterų Klubo veikla
Brighton Parko Lietuviu Mo

terų klubo piiešmetinis narių 
susirinkimas Įvyko gruodžio 2 
d. Anelės salėj. Susirinkimą ati
dariusi pirm. Nellie Skinulis, pa 
sveikino atsilankiusias nares ir 
pranešė, kad yra mirus klubo 
narė Kazimiera Kazakaitis. Ve
lionė buvo pagerbta atsistojimu 
ir minutės tyla, o šeimai išreik
šta gili užuojauta.

Nutarimų rašt.Eugerija Strun
gys perskaitė protokolą. Jos pro 
tokolas ir kitų valdybos narių 
pranešimai buvo vienbalsiai pri 
imti.

I Klubą įsirašė nauja narė — 
Maryan Bambalis, kuri buvo 
vienbalsiai priimta.

Klubo narės nutarė pasveikin
ti Kalėdų proga Naujienas, So- 
phie Barčus radiją ir Dariaus - 
Girėno veteranus.

Klubo valdyba 1983 metams 
liko ta pati: pirm. Nellie Skinu
lis, vicepirm. Julia Ramanaus
kas, nutarimų rast. Eugenija 
Strungys, fin.rašt. Bronice Žem- ( 
gulis, iždininkė Antoinette Ra- 
lys ir kasos globėja Peggy Dc- 
vydauskai. Eugenija Strungys 
pasiliko klubo korespondentė.

Knygų revizijos komisijen h 
rinktose Anna Candax, Emily 
Survilas ir Angeline Jeseiėnas. 
Rev. k-ja susirinks sausio 20 d.,; 
1 vaL po pietų, pas Nellie Ski
nulis.

Po susirinkimo Jclubas turėjo 
Kalėdų vaišes. Valdyba palinkė
jo narėms linksmų švenčių ir 
geros sveikatos ateinančiais. me- 
įais. ... j

Sekant s susirinkimas įvyks 
1983 metais vasario 3 deiną.

Eugenija Strungys, koresp..

LIETUVIU PENSININKAI 
VEIKIA

negausus, kaip ir prieš ji buvęs 
susirinkimus. Tenka pastebėti, 
kad tikrai yra gaila žiūrėti į to
kį narių apsileidimą,, kurs jo
kiu būdu negalima pateisinti 
rei blogu oru nei kit. priežas
timi..

Pirm. Pąul Masilionis, atida
ręs susirinkimą, pranešė, kad

j mirė 3 klubo narės: Josephine 
j Mankus, Auna Aleks ir Stella 

Strumskis.Jos visos buvo pagerb 
tos vienos minutės tyla, o šei
moms išreikšta gili užuojauta.

šiuo laiku serga šios klubo 
narės: Julia Gagelis, Monica Ra 
man, Julia Ramanauskas, Uršu
lė Rastenas ir Della Ketvirtis. 
Jennie Povilaitis jau pradeda 
sveikti. Visoms palinkėta tuoj

I 
i

Lietuvių Pensininkų Sąjungos 
valdyba šių metų gruodžio mėn/ 
15 dieną 1:30 vai. po pietų kvie
čia savo narius ir ; svečius at
vykti į bendrą susirinkimą ir j 
Kalėdinės eglutės pobūvį su į 
programa ir vaišėmis — šiltais! 
užkandžiais.

Susirinkimas įvyks šaulių na-j susveikti.

. Nutarimų rast, perskaitytas 
protokolas ir kitų valdybos na-

j rių pranešimai priimti.^
Variako I Klubas nutarė pasveikinti Ka- 

< ledų švenčių proga Naujienas, 
S. Barčus bei K. Braždzionytės 
radijo valandėles ir Dariaus - 
Girėno veteranus.

1983 rru ^pldyba ir rev. k-ja 
nebuvo Renkama. Sekantį susi-

rinkimą saukti nutarta kovo me
nesio 13 dieną, nes žiemos šalčių 
laike nėra patogu.

Pomirtinės duoklės tvarkin
gai išmokėtos, gėlės pasiųstos' 
kur reikia ir visi klubo reikalai 
vedami tvarkingai.

Po susirinkimo įvyko vaišės, 
kurias paruošė Jennie Povilai
tis. Sekantis metiems metams iš; 
šių pareigų ji atsisakė.

Visiems klubo nariams buvo 
palinkėta linksmų Kalėdų šven
čių ir laimingu Naujųjų Me
tų.

Rožė Didzgnlvis, koresp..

, NmmL Žemi — 
UAL ISTATt FOR SAL*

--------- --------------------— — .. ............................. ............. ■■■— —
PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS 7ERMINAMW

IB FEMATS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKXJIMAI8.
DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETKAS KAZAXAUSKAS, Prezldentm 

* - - A
2212 W. Cermak Road Chicago, I1L TęL 847-7747

BUTŲ NUOMAVIMAS
' » NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RCŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

X BACEVIČIUS -L BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

KAM MOKĖTI NUOMĄ? 
GERIAU MORGIČIŲ.

5 ir 4 kambarių medinas. 1 auto ga
ražas. Geri pamatai. Mažas įmokėji- 

_ mas. Savininko paskola 10%.
i Brighton Parke.

Dailus pensininkui nedidelis namu
kas. 2 po 4. Aluminijaus langai. Nau
jai atremontuotas. 42-ra ir Artesian. 
Savininko paskola.

• 2 butai. Įrengtas skiepas.^ Centrinis 
šildimas. Tinka ir didelei šeimai. Ne
brangus. 72-ra ir Campbell.

Skambinti teL 436-7878

ŠIMAITIS REALTY
2951 West 63rd Street

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4SI4 S. Talman Avė* 
TpL 927-3559

JS

t 
r. u

g

I

Pašalpos klubo sušauktas pries-j
metinis narių susirinkimas buvo

Skambinti YA 7-9107

umh w.

homeowners policy

SUU He X* Co^tt-

40642, > 424-U54

į
i

i

MISCELLANEOUS
Įvairūs dalykai .

& 
£ 

i

STASYS ŠAKINIS 
LIETUVIS DAŽYTOJAS

Dažo namus iš lauko

Laikrodžiai ir teanrenybis ' .
Pardavimas ir Taisys^' .
2444 w««t r^th sttMį
T>L REpuWIc 7-1MT j

REPAIRS — IN GENERAL 
{vairūs Taisymai

Dengiame ir taisome visu rū-1 
siu stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Tolman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717

Piliečių klubas
Amerikos Lietuvių Piliečnj

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avenue, 
Chicago, III. 6043Z TeL YA 7-5980

KURIAM GALUI MOKĖTI 
DAUGIAU?

PIRKDAMI NAUJUS AR VARTOTUS 
AUTOMOBILIUS SUTAUPYSITE 

NUO $300 IKI $1,000

1 1

M. š FM K'U S T

Public ė ,
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood, TeL 254-7450
Taip pat daromi vertimai; giminitį 
iškvietimai, pildomi pilietybės pnk 

šymai ir kitokie blankai-

■%

— Naujienos, Chicago, pi. — S4t-^on<h|į Dėc. 11-lSį

PATS SKAITYK IR DAR Kl 
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAATĮ “NAUJIENOS”

advokatų draugija 
v. BYLA1TIS 

ir V. BRIZGYS 
Darbo valandos: 

Nuo 9 ryto iki 5 vai. popiet 
Šeštadieniais pagal susitarimą. 

6606 S. Kadzia Ava. 
Chicago, ni. 60629 

Tel: 778-8000

D Ž M E St O k 
62-30 METŲ AMJL VAIRUOTOJAI 
Tiktai $120 pusmečiui lutomebllfo 

Lisbllity apdraudimas pensinio 
kams. Kreiptis:

K LAURAITI I 
4^45 So. ASHLAND AVIe ' 

TeL 523-8775

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. EL 60629.

muoser 2417 West-43 St. -
Nariai prašomi išlaidoms pa

dengti paaukoti vertingų dova
nų.

Programą atliks p. 
jienės sudarytas dainoms atlikti 
gražiabalsių ponių oktetas.

Be to, dailininkas Vladas Vi- 
jeikis' pralinksmins susirinku-j 
sius dalyvius.

Praeitamee valdybos posėdyje 
V-SUnutarė švenčių proga, laik- / 
raščfams ir radijo valandėlės ve
dėjams paskirti kad ir kuklias 
dovanėles.

Programos vaišių ir salės iš
laidoms padengti — įžąngos au
ka trys doleriai.

Juozas Skeivys,
Social, reik, valdybos narys

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
Herman Dečkys 

Tek 585-6624

ir iš vidaus.
Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St
(Town of Lak®)

&AIP SUDAROMI
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali dauj; 
žadėti teisininko Prano ŠULO 
□aruoštą, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’- 
išleista knyga su legališkomi: 
formomis

Knyga su formomis gauna 
na Naujienų administracijoj*.

A. A. JUOZUI ASCILLAI 
mirus,

jo dukrai Emmai ir vyrui Anthony Pėtraičiams ir jų 
šeimos nariams bei Elenai -ir Klemensui čižauskams 
reiškiarrre gilią užuojautą.

EUPHROSINE MIKUŽIS 
ir NANCY MIKUŽIS

PARDUODAMAS
PUIKIAME STOVYJE 

SPINĖTAS (PIANINIS) 
AKROSONTC BADWIN. 
Skambinti tek: 471-0985.

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės j Lietuvių Įstaigą:

American Travel Service Bureau 
9727 S. West»m Ave., Chicago, Hk 60643 

Telef. 312 238-9787
pttmuLTlmaj užsatkaut lėktuvų, traukiniu, iMfnj ke&x

aiSĮ (cruiaex), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda, 
ase kelionių- draudimas; Organizuojame keliones i Lietuvą ir kitus knatus; 
Sudarome iškvietimus giminiu apsilankymui Amerikoj# ir teikiame infer 
madjas vįsal? kelionių reikalais

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik Ltdxu ressrvuoQ rietu 
8 anksto — prieš 45-60 dienų.

Chrysler New Yorker

BALZEKAS MOTOR SALES 
CHRYSLER • IMPERIAL 
PLYMOUTH • K CARS 

“U WILL LIKE US”

4030 Archer-VI 7-1515 
’.'.■■■.'.■.WAWAS’.W.W.'.W,

Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKŠOS

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DEL LIETUVOS

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

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

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

ASTROLOGIJA IR KORTŲ 
SKAITYMAS — Astrological- 

Tarot Card Readings 
$10 

ELEONORA JAKŠTAS 
4104 S. Archer Avė.

TeL 523-3685 (Pr.)

RENTING IN GENERAL 
Nuomas

MARQUETTE PARKE išnuomojamas 
5 kambarių butas pirmame aukšte. 
Skambinti po 6 vai. vak.. o savait- 
Sklį visą dieną — 471-1630.

VILIUI TRUMP JONUI 
mirus,

žmonai Martai, sūnums Viliui, Arvydui, dukteriai Angc- 
llkai ir jų šeimoms reiškiame mūsų nuoširdžią užuo
jautą ir drauge liūdime.

LEOKADIJA, STASYS, ZELMA 
ir KASTYTIS .JUŠKĖNAI

R4SSBOOK 
SAVINGS...

Internet #>♦•<

WarMl CorroouRded 
D*4y M Quartady

u* for 
financing.

AT out tow UTTS
WPAWlM 

m fit vmm wwrow *

2212 WEST CERMAK ROAD - CHICAGO, ILL 60608

P»t»r KaMnauska*. Pres. TeL: 847-7747
Mausti Mon.Tu«.Frl.>-4 Thor.t-a tat. t-l

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 •

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga 

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

ENERGY 
WISE

Change the oil and 
fl Iters every 3,000 to 
6,000 miles to avoid 
wasting gasoline.

Doni be a Bom Lotert

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

šeštad.: nuo 9 vai. r. iki 12 vaL d.
Ir pagal susitarimą.

TeL/ 776-5162
2649 West 63rd Street 

Chicago, BĮ. 60629




