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. ALTo garbės narys adv. Ste
ponas Bredes atsiuntė raštą,. 
skatindamas priminti, kad arlė-j 
japt Vasario 16-tai dienai, įvai-t 
rių miestų lietuviai stengtųsi

■ susirLšti su jų miestuose leidžia
mu -laikraščių redakcijomis, su 
ten esančiomis radijo programo
mis, kad ta proga būtų reikia-j

PREZIDENTAS PARENKA 
PATIKIMUS ŽMONES

WASHINGTON, DC. — Pre
zidentas Reaganas parsnka pa-
tikimus žmones Valstybės de
partamentui. Praeitą savaitę jis 
pasirinko buvusį Kongreso atsto-' 

... • . r . .. ^yą Edward Derwinski. Jis buvomai painformuota apie Imtuvo. komi|<!lo 1
nepriklausornybes minėjimą uj-r • Europa bei Artimui- 
t.nkamai nušviesta padėtis oku-f 
puotoje Lietuvoje, pabrėžiant 
lietuviu laisvės siekimus.

sius Rytus. Jis lietuviams gerai 
pažįstamas, nes visą laiką domi-

. si Lietuvos laisvės reikalais. į 
Prezidentas jį paskyrė sekreto-, 
riaus patarėju Europos ir Arti-

i mųjų Rytų reikalais. Jis bus ge
ras patarėjas, nes pažįsta Sovie-

PREZIDENTAS REAGANAS 
PAGYRĖ LIETUVOS LAIS-

VINlMO PASTANGAS '

J. Kuzo if V. Uznio “Sanda-^ tų užsimojimus, 
ros” vardu surengtame VLIKo 
pirmininko ir ALTo garbės pir- 
mininko dr. K. Bobelio pagerbi
me- gruodžio 11 d.: Dariaus-Gi
rėno salėje, Čikagoje, buvo ypa
tinga; daug dalyvių <— apie 400. 
Dr. K. Bo]>elį'specialiu raštu pa-

- sveikino prezidentas R. Raagan,
« 1 * * 2— • i • 4r A.

šiomis dienomis .prezidentas 
pasirinko užsienio polišką ge
rai -pažįstantį Robert Grey. Iki 
šio įmeto jis buvo ginklų kontro
lės komisijos narys. Antruoju jisJ 
pasirinko . J. Bųnt, kuris■■ jau 
Anglijoj dirbo strateginiame ko
mitete. Nuo 1977.metų jis dirbo

—■ -------------------------------------------- :----------- r-----------7---------- -

DU ŠLMTAI ISPANU ĮŽENGĖ 
Į GIBRALTARĄ BROLIŲ APLANKYTI 

DIKTATORIUS UŽDARĖ VARTUS IR NELEIDO ISPA
NAMS PASIMATYTI SU GIBRALTARO GIMINĖMIS

| stąn'^s; siekianUTgi^s Lietu-Itr’tefcar gei^-pą^t^K^i^T -^ t^WTJspanij'a.— a™' turėj<r^i>ai brangiai mo- 
vąi. Panašios -'mintys buvo reiš*, koįrištetų- narius. Manoma,. kad jėras Fehpe Gonzalez trečiadie- keti.

" ’ - • Įjį Grey },e( jr Runt bus pa- n’° rytą įsakė atidaryti GibraI- Praeitą savaitę Briuselyje bri-
tvirtmti Valslvbės departamento laro vartus ir leido ispanams tų užsienio reikalų ministeris

*2»' : -f * ’ Z t 1 ♦ i »• TA n C” T TV\ <■» ortCtlOT*/! C11 m -irt,' TTT , _

^mno Šiais gnmnaiciais.

. pagirdamas'įjįĄiūpestlngas pa-: AA’ashigglpnę X.Y. /T.imesJętiųjre 
stangas siėkia^F^feveš Lietu-

kiamos kongresmenų Derwins- 
kib ir Russd kalbose bei atsiųs
tuose : *-Gynybos^ sekį^toriaus ir’ 
kai ?xkuri^,^kĮtų ^^pariamentų; 
vadoyu" •< '

, RADIJQ_?R0GRAM0S 
z _ VĄSĄRIO M MENAI

Amerikoj Lietuvių Taryba 
paruoš, medžiagą' radijo valan
dėlėms Vasarior TO d. minėjimų: 
proga, anglų-Hetuvių- kalbo 
mis.- Galintieji medžiagą pa- 
naudoti radijo valandėlėse pra
šomi’ nedėlšiapl pranešti ALTo 
centrui,^2606 63rd Street, 
Chicago, IL\60629j* kokių juos
telių jiems Mdlįl reikalinga.

- . Informacija)

KARALIUSNORI TAIKOS 
ARTIMUOSE RYTUOSE

ĄMAN. — Jordanijos kara
lius Husejinas, dvi dienas pra
leidęs su palestiniečiais, paskel
bė. apie rastą bendrą kalbą ir 
bendrus taikos siekius Artimuo- 

‘ se Rytuose. Karalius Husejinas 
•' pareiškė, kad jis neleis palesti- 

. niečiams sauvaliauti ir erzinti 
Jordanijos karo jėgas, kaip jis 
leido anksčiau.

Palestiniečius nustebino tas

grafas sakė, kad valdžia leis dar
bininkams pastatyti paminklą 
tiems darbininkams, kurie žuvo 
nuo Vladislovo Gomulkos pa- 
pasiųstų lankų. Anksčiau komu
nistinė lenkų valdžia neleido jo
kio paminklo žuvusioms darbi
ninkams pastatyti, bet tada ko
munistinė valdžia sutiko.

Laimėję streiką, Dancigo dar
bininkai tuojau pastalė milži
nišką paminklą. Statybos darbą 
prižiūrėjo pats Vaknsa. Ketvir
tadienį jis buvo paruošę kalbą 
prie paminklo. Jis norėjo pasa
kyti, kad darbininkai pamažu, 
be jokios prievartos, turi atsi
griebti ir grįžti prie turėtų lais
vių organizuotis be komunistų. 
Valensa svajojo, kad garsus jo 
vardas padės darbininkams at
gauti prarastas teise >.

Bet šį kartą Valensa apsiriko. 
Vidaus reikalų ministeris Urban 
iš anksto jam pranešė, kad jo
kios kalbas prie paminklo Va- 

"4ensa nesakys, nes vyrTansybė 
tokio Eldinio jam neduos. Jeigu 
jis bandytų kalbėti, tai bus su
imtas ir atiduotas teismai.

Valensa nekalbėjo, bet vi. ą 
savo kalbą jis padiktavo, atmušė 
mašinėle ir vėliau moderniomis 
priemonėmis ją padaugino. D> 
bar jis bus teisiamas už nelegalų 
kalbus platinimą.

L. VALENSAI NELEIDO PAGERBTI 
1970 M. NUŽUDYTŲ DARBININKŲ

JARUZELSKIUI NEPATIKO TVIRTINIMAS. KAD JIS ESĄS 
RUSŲ GENEKOLAS LENKŲ UNIFORMOJE

VARŠUVA. — Lenkijos vy
riausybė nutarė gerokai apkar
pyti Lenkijos 
mokslinius santykius su Am ri- 
ka, sako oficialus lenkų valdžios 
pranešimas. Lenkų vyriausybė 
nutraukė visus ryšius su Ame
rikos ambasados informacijos 
įstaiga ir su bet kuria kita jslai- 

Į ga, kurios pareigūnai be pagrin- 
! do kritikuos Lenkiją.

Į Gen. Jaruzelskis trečiadienį 
į buvo išvykęs į anglių kasyklas, 
kuriose dirba didokas skaičius 
Lenkijos karių. Jaruzelskis at
leido juos iš k rainės prievolės, 
kad liktai jie taptų gerais ang
liakasiais, iškastų daugiau ang
lių, o vyriausybė galėtų juos 
parduoti. Jaruzelskio kalba buvo 
labai pikta. Jis turėjo progos iš 
Heli visą tulžį prieš JAV. Jis kc- 

MANAGUA, Nikaragua. Da-4 lis kartus pakartojo JAV krašto 
lis sandinislii yra pasiryžusi nu- ’ apsaugos sekretoriaus pasaky- 
traukti ryšius su rusais, gauti iš mą, žeminantį lenkų gynybos 
J A V. paskolą ir grįžti prie demo*> minisferį rir jsreinjerą: wGeiu. 
kratinės santvarkos/ bet yra -ruzehdds yra rusų generolas len- 
maža kariškių grupelė/kuri lau- kų uniformoje”, šilą Jaruzels- 
kia modernių tankų iš Sovietų; kio apibūdinimą jis kelis kar- 

p’akarlojo ir amerikkėių 
tų lankai atidarys jiems varlusi/yardu paleido kelis labai aštrius

I į kitas Centro Amerikos vals-Lkaltinimus.;? Vėliau Jaruzelskis 
lybes. , r |papasakojo angliakasiams, kad

Amerikos šalininkai pataria vyriausybė labai suvaržė amba- 
jieins atkreipti dėmesį į Egiptą? sadų tarnautojus. Jie negalės 
Rusai atvežė į Egiptą pačius ge- laisvai, važinėti po Lenkiją, 
rjausius Sovietų tankus, bet kak Kiekvieną kartų, kai norės iš
reikš jo ristis smėliu, tai tie lan- j važiuoti, lai tarnautojai turės 
kai nesirilo. Izraelitai mažais, gauti specialų leidimą, 
lėktuvais išvartė tuos lankus ir] .
išsikraustė iš Egipto. Bušu tan-1 V1S1 gen Jaruzeįkio pareišk:- 
kai geri Ukrainoj, 1>=1 ar jie bus', *’iai P^elbli lenkų spaudoje, 
geri Nikaraguoj. tai dar tiktai ’ ’’arlamenlas patvirtino nutari 
ateitis parodvt fn,ę aPkarPyfi sanlykms su JAV.

Nikaragua’tikisi gauti 21 tan-l Ketvirtadienį Lešek Valensa 
kus. Su tais tankais jie tikisi'™^ pasakyti Dancige pirmą 
prasidaryti kelią į visas Centro 
Amerikos valstybes. Bet tie tan
kai gali nešliaužti siaurais kalnų, 
takais, kaip jie ncšliaužia Afga
nistano kalnuose.

SANDINISTA! LAUKIA 
SOVIETŲ TANKŲ

i* • • r> t • i •• • • Sąjungos. Jie mano, kad Sovie- tusĮžengti j Gibraltarą ir pasima- Pyni susitarė su Ispanijos nn- 
metų gyventi-j nisteriu'Fernando Moron. Jiedu 

atidaryti Gibraltaro, var-
įsi- Ispanijos vartai buvo aiida- 

izraelitu, :Jg/skai- rylir bet britai buvo nepasiruošę 
čius-jįųolit’dį<iės,>tvirtma gene- ;r paprašė, kad palauktų bent? 
rolas Ariel baronas..

j subarė 
tus.

valandą ir leistų jiems nustatyt’, 
kiek ispanų įžengė j Gibraltarą. 
Praėjus valandai, prie vartų at
sirado britai, suleido ispanus, 

. kad britų 
vartai bus uždaryti nuo 1 varlan- 

Į dos nakties iki 6 vai. ryto. To- 
|"kia tvarka buvo visą laiką Gib
raltare.

Diktatorius Franko manė, kad 
jis, uždarydamas geležinius var- 

išsikalbėjęs su gerai informuo- ’ įus privers britus atiduoti jam 
tais asmenimis, patyrė apie arte- Gibraltarą. Bet vartų uždary- 
jantj karą. Jis bijo, kad Sovietų rnas britų nenugąsdino. Britai 
karo jėgos nepatrauktų per Pa- ispanams mokėjo geras algas. 
kLstaną j Indijos vandenyną. Ta- Ispanai taisė laivus, pakrovė ir 
da rusai kontroliuotų Persijos iškrovė laivus, tvarkė sandėlius 
įlankos naftos šaltinius. Ų ‘

faktas;?kad pasitarimų<metu 
karalius 'keliais^ atvejais pabrė- 
žė, įįd taika Artimuose.Rytuo-’.pranešdami jiems.

~ liiio nvziorvli
se tari būtr sutarta gana greitai, 
negalima jos atidėliot, kaip jie 
tai darė anksčiau. A

Atatyt, kad karalius.- atlikęs 
kelionę Amanas-Maskva-Islama- j 
badas-Pekinas ir vėl Amanas, ir

Is

KALENDORtLIS

Gruodžio 16: Albinas, Adelė,' 
Vygandas, Dora, Kraupis, And- 
rona. -t

Saulė teka 7:12, leidžiasi 4 :22.

Oras debesuotas, vėsesni s,

Gibraltare liko 
26,000 ispanų

Diktatorius Franko kvietė 
panijon visus Gibraltare dičbu

Įsius ir ten gyvenusius ispanus.
Dabs ispanų paklausė diktato
riaus ir išėjo. Tuo tarpu 26,000 
ispanų ten pasiliko. Dalis jų pa
reiškė, kad jie^ nebegrįš, kol ten 
bus diktatorius. Dabar jie žino, 
kad vėl galės įžengti į Ispaniją. 
Daugelis rengiami taip padaryti.

Britai valdo Gibraltara nuo 
1713^metų. Ispanai buvo išplau
kę piskandinti visą britų laivy
ną. bet išėjo taip, kad nuskendo- 
patys didieji ispanų laivai. Bri
tai tapo jūrų valdovais. Gibral-

• taras jiems buvo reikalingas Vj- 
Iduržcmio jūrai valdyti ir laivų 
j judėjimui kontroliuoti. Jie nau
dojo ispanus Gibraltare, bet tai 
buvo gera užuovėja britų lai
vams. Britai dabar sutinka tar-

politinę kalbų prie paminklo žu 
vusiems laivų statybos darbinin
kams. Kada* Valensa d'klavc 

' lenkų valdžios vicepremjerui 
streikuojančių Dancigo darbi 
ninku sąlygas, tai vienas para-

Caspar Weinberger •

Sekr. Caspar Weinberger 
įžeidė gen. Jaruzelskį pa
reiškimu, kad jis esąs rusų 
generolas lenkų uniformoj. 
Jaruzetskis karpo santykius 
su Amerika, bet ar tokiu 
būdu jis gaus milijonines pa

skolas, tai tenka abejoti.

ir dirbo naudingą darbą.

Dirbę ispanai tapo 
Gibraltaro piliečiais

Apie du tūkstančiai ispanų 
neteko darbo. Jie buvo be darbo; 
ištisus 13 metų. Ne visi i 
grįžo į Ispaniją, Jie pasiliko Gib
raltare, ten sukūrė šeimas, dir
bo ir ramiai gyveno. Jie neteko 

i Ispanijos pilietybės, bet tapo 
britų piliečiais.

Vietoj ispanų, britai gavo dar
bininkus iš Maroko. Gibraltaro 
sąsiauris yra 13 mylių pločio. 
Jie turėdavo-paimti laivą kiton; sutiks, kad derybos su britais 
pusėn, paimti'naujus darbinin
kus ir atvežti į Gibraltarą. BritaijSarą. 
daugiau pasitikėjo ispanais, nors 
arabai taip pat buvo geri darbi
ninkai. kai buvo apmokyti. >

Tarp bęitų ir ispanų teritori-|mių, bet ateityje-Izraelis bus at
jos yra apie 1,000 pėdų tarpas,! sakingas už jų sienas ’ir ^vidaus 
skiriąs britų ir ispanų žemę.j tvarką.
200 Linėjus miestelio ispanų ne
rimavo, kad galėtų pasimatyti 
su savo broliais ir giminėmis, 
nematytais 13 metų. Be to, jiems 
rūpėjo nusipirkti įvairių prekių, 
kurių Ispanijoje negalėjo gauti

.Įtis su ispanais, o gal ir perleisti 
ispanai į Qiįra|(ar^ ji^ n£>

Į darys, kol nebus laisvo ir sau- 
i gaus judėjimo Viduržemio jūro
je ir Artimuose Rytuose. /

Ispanijos premjerui labiausiai 
rūpi dartbas Ispanijos darbinin 
kams. Jeigu j’s pajėgs gauti ke
liems šimtas ispanų darbo, "jis

prasidėtų ateinančių metų.va-

Izraelis neprisijungs vaka
rinio Jordano upės kranto že-

— Izraelio užsienio reikalų 
miniisteris I. Šamir paprašė Ar
gentinos vyriausybę išaiškinti, 
kur dingo visa eilė Argentinoje 
gyvenusių žydų.

GEORGE SHULTZ TARĖSI 
SU PREZ. MITERANDU

PARYŽIŲ S, Prancūzija.
Antradienį sekretorius G. Shullz 
atskrido į Paryžių ir tuoj buvo 
nuvežtas pas prezidentą Fr. Mi
te ra ndą . Pradžioj e sek re torius 
informavo Prancūzijos prezi
dentą apie santykius su Sovietų 
Sąjunga, o vėliau palietė santy
kius su Amerika.

Pasirodo, kad prez. Miteran
dąs keičia savo nuomonę. Pra
džioje jis nenorėjo prisidėti prie 
Europos gynimo atominiais 
ginklais. Dabar jau galvoja, kad 
jeigu JAV kariuomenės vadovy* 
be bus pakankamai st;pri, tai 
Sovietu valdžia nei nebandys 
veržtis į Europą, Jeigu Europa 
nesigi akluos, tai Amerika gali 
visai nepadėti. Miterandąs pri
žadėjo skirti pusę iš jo reikalau
jamos sumos, o vėliau, ko gero, 
paskirs ir likusią dalį.

Ketvirtadienį sekretorius tar
sis su Ispanijos karaliumi ir 
premejru Gonzalez.

— Prieš 7 metus Argentines 
kariai suėmė 15.000 žmonių. Jų 
likimas nežinomas. Suimtųjų 
tarpe buvo did-lis skaičius tur
tingų žydų.

— Sekretorius Shultz įtikino 
prezidentą Mi terandą, kad sank
cijos prieš Sovietus privalo būti 
vieningos.

— Surinamo kariuomenės-Va
dovybė visai be reikalo sušafgdė 
devynis žmones. Jie nedrengė 
prisidėti prie perversmininkų.

H

ALBAN

BULGARIA

— Trečiadienį aukso uncija’ 
kainavo $458, . '

HUNGARY
RUMANIA

YUGOSLAVIA

GREECE:

Lenkai, čekai, vengrai ir bulgarai kelia balsą 
prieš Sovietų Sąjungos didelę rusų intervencijų 

j minėtus kraštus.



tėvo.

negaima tyčiomis klausytis. Kas

(Bus daugiau) (

— Kongreso atstovai ruošia 
įstatymo projektą, pagal kurį už
draus jaunimui, nesulaukusiam 
21 metų, gerti bet kokius svai- 
giamus gėralus.

nunešdavo. Palikdavo tik kry 
žiu ir “aplotkas” dvasioms mai
tintis. (Šėduva’.

54. Pavalgę kūčias palieka vi-

KALĖDŲ PAPROČIAI IR BURTAI pradėję ayvuiai kabėti, kad, jų *- n I»Y.. .11 l Ir ~

62 Kalba, kad kūčiiį naktį gy..
7V’ r vuUai netvčiomisKuciu stalo nenukrausto.! . . „ >• >

(Tęsinys)

46. Dievo pyrago barsto kiek- 
vienan valgin Su kuo Dievo py
ragus laužei, pris’mink to var
dą miške paklydęs — ir rasi ke
lią (14).

47. Prieš sėsdami užstalėn. 
kiekvieras skvrium pakalba po
terius. Valgydamas “apiotką’*.; 
kiekvienas jo> dali turi įmesti į 
rasai? (barščius)). Taip dary
dami rodo šeimynos vienybę ir 
meilę (Dar g učių k.. Pagirų v.).

48. Jei kinis šeimos narys bū- [ 
dave ir.hę>. toj vietoj, kur j<s 
būdavo sėdi, statydavo alaus 
stiklinę. Dabar taip nebedaro. 
(21).

49. Kūčių vakarą meilina nu
mirėlius. Žmonės sako, kad kai 
gimsta Kristus, tai visi numirė
liai prisikelia ir ateina aplanky
ti savo namų. Todėl kūčių va
karą nenuima nuo stalo valgių. 
Be to. sako, kad naktį ateinąs 
“kūčiavoti” Dievo avinėlis. (Pet
rulytė, Krapų k., Kamajų v.).

50. Pakūčiavę visus valgius 
palieka ant stalo, o šeimininke' 
dar atneša mėsos ir košelenos— 
mat, naktį atėjusios dvasios val
gys. (3).

51. Kūčių vaakrą meilindavo 
dvasias: pridėdavo pilną stalą 
visokių valgių ir palikdavo per 
naktį (12).

52. Dvasioms per kūčias padė
davo priekakty ^arsvvtininko.: 
(18).

53. Pakūčiavę visus valgius

šeimininkas mirsiąs. Ir tikrai 
netrukus miręs .Todėl dabar nie. 
kas nenori klausyti gyvuliu kal- 
bos. (11

16. Kūčių vidkmaktį visi gj” 
sų valgių po truputį ant stalo vuliai klaupia ant pinnuiihių 
nakčiai, kad Jėzus su angelais} kojų ir meldžiasi. Jų meldimosi 
turėtu ko valgyti. (30).

55. Kūčių vakarą žmonės pa-J jlgiHta, tas tudj miršta tVabalri. 
dedaw po stalu duonos ir driiš- 13).
kos apsilankančioms dvasioms 
pavalgydinti. (31).

56. ______ _
nes valgyti ateina aniuolai. 
lieka tų valgių, kurių turi. (R. 
šukytė, Debeikiai).

57. Ir gyvuliai turi kūčias: D 
tiems duodama ėsti virintų kvie 
žiu: 2) jie galį kalbėti ir žiną į 
ateitį. 12 v. visi gyvuliai kalba. 
Vienas ūkininkas, norėdamas su 
žinoti, ką jo arkliai kalbės, nu
ėjo pasiklausyti. Išmušus vie. 
nuoliktai, vienas arklys nusi
juokęs, ir sakas: "‘Rytoj turėsi
me maitą vilkti”. Ūkininką per
ėmusi baimė ir daugiau negalė
jęs klausyti. Kalėdų rytą jį ra- 
ię sustingusį lovoje. (7).

58. Kūčių naktį, lygiai 12 v., 
suklaupia visi gyvuliai ir kai-J

. ve gink, neduoti arkliams - - jiė j 
i.1 nešildė savo kvapu Jėzaus Bęt-

liejauš' siainelėje. (Pabaisko ?s ėjo Knstau.- pust] (šildyti) y _ g S < -: •»

66.Kūčių vrtkūrą rūkydavo gy
vulius dėvyhdr^aū, kad raga-

vindrėkis — -tai jūodh ' šaknis, 
kurią iūoterys nešfodavo po kak
lu, kad raganos jų nepagadtnch.

' -f.
\ 67į ŽvirhJiš pąprąstii vnsadfe- 
•šokih^a^^^kūčių vakarą ir 
4ris' žmgs^s;nes Kris- 
:*tus giinsta’.^7).>" -' į - j • '
S e&.Kūčių^vidurpąktį* šuliniuo- j 
:se vanduo virsta yvn<3. I 
. tęsiasi tik .5 minutes! (3).

(Bus daugiau)

ti sakinį "Tik nesu vėlink nuir.e- ? dą žmuizdmavlčių šeim^ įsejū 
rio!!” (ir. 3. Matinę Są^ j pietų į seous savo narnoj kur 

i p. p. 105—106)-
; Ar K. Obolevičius atėjo kiek 

anksčiau, ar kiek vėliau, esmėje 
didelio skirtumo nesudaro. Svar 
blausias už viską yra faktas, jog 
valandą ar dvi - tris valandas 
prieš mirtį Pūtvis dar vykdė sa<- 
vo tarnybines šauliškas parei-

pa i !U kalbą Egirsta, tas sužino,kur 
padėti pinigai ir kiti turtai. O 
jei tyčiomis klausėsi — išgirdęs 
miršta. (21).

63. Kūčių vakarą gyvulius ge 
riau šeria, negu paprastai. Gy
vuliai turi pasistiprinti, nes 
naktį visą valandą reikėsią 
jiems klūpoti ir melstis, (šle- 
kiškiu k., Vaba>ninkai, 13).

64. Kūčių vakaią reikėdavę iš 
Į anksto prisinešti gyvuliams pa

šaro, nes naktį negalima būda
vę į kluoną įeiti — dvasios klo
jime kuldavusios — ir įėjusius 
mušdavusičs šakėmis per nuga
ras. (Vabąln., 13).

65. Kūčių šienas reikia atiduo- ! 
t i tik karvėm^ arba a vėlėms. Die-!

' ■ ' i

Nuo nakties stiprių skausmų 
buvo praėję jau daug valandų. 
Skausmai nes įkartojo, nors krū
tinėje visiškos ramybės nebu- 
bo. Tai vienas, tai kitas Žmui
dzinavičių šeimos narys vis už
eidavo pas Stasį ir tėvą, sekė 
kiekvieną ligos pasiketimą. Įsi* 
vyravo tikėjimas gydytojų ra
minimais, kad ligonis pasveiks. 
Juk tų krūtinės skausmų arba 
kraujo indų spazmų Pūtvis bu- 

j vo nemažai turėjęs, bet tie 
i skausmo priepuoliai visada ir 
be gydytojb pagalbos preaidavo. 
Su įsitikinimu, kad pavojus li
goniui jau praėjo, apie 2 valam

buvo laukta, jinai atsirado. ; Iki 
šiol pr^^tas krūtinės skaus
mas, staiga kaip žvėris puolė li
gonio širdį ir užteko trumpos 
atakos, kad ligonis būtų įveik
tas. Paaštrėjus ligonio krūtines 
skausmams, Stasys* sųįyratp, kad 
rimtas pavojus dar,;pepraėjo ’r 
pradžioje nežinojo, ką darytį — 
ar pranešti žmuidzinavičąms ir 
seserų Onos ir Sofijos šeimoms 
apie tėvo ligą, ar vėl šauktis dak 
tano. Pagaliau jis greit nubėgo 
pas agr. Valadką ir jd paprašė

i

Ž

T'.' .

Vladas KUtvis

Charles Auto Repair

Tel. Virginia 7-9327

t:

basi žmogaus kalba. (1).
59. Kodėl gyvuliai kalba? Kai 

Kristus gimė, tai jautis ir asi-

K

hiktė užlipu^ ant i varto ir 
klaususi gyvuliųįkalbos. 12 vai.

"-*• * - ", -

Jie ėjo 12 v. ir kalbėjosi. Todėl 
ir dabar 12 v. gali kalbėtis. 
(22).:’ ;• ■

60. Kartą kūčiose ūkininko J.nos jiems ko hepadntytu. De «*LS

.?><
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PAšALPINIO KLUBO VALDYBA 
IR NARIAIAldermonįs FRANK J. BRADYį 

M 15th Ward
Regular Democratic Organization

" ■
FRANK D. SAVICKAS

4e S epą tor 27; h Bitinei
d Coutfnttteernn ~15th Wat c 

Regular Democratic Organization

ūn?'srtri Kalėdų ir Laimingu Naųjujy Mėtų " ■
1 n š jnušn tams ir. draųga.nis

TEOFILĖ ir KAZYS ERINGIAI

4824 S. CALIFORNIA AVE.

V. PŪTVIO GYVENIMO BRUOŽAI
(Tęsinys)

fc*

ugdymui arba Šaulių Sąjungos!^ 
instoriografijai, po mano mirties ’ j 
šį dalyką pilnai arba giliau at- 8 
skleisti lietuviškoje spaudoje. 
Šiuo metu užteks to, kas jau pa-1 
sakyta Emiijos Pūtvienės šios j 8 
knygos pradžioje atspausdintam 8 
1929 m kovo mėn. 29 d. žodyje, 
kalbant apie Vlado Pūtvįo^ave- 
dimą man tvarkyti io raštus.lfi 
Prabėgomis tepridėsiū, jog Pūt-j^ 
yio paskutiniųjų ^valandų man4 g 
taikytieji žodžiai manę galutinai ’“S 
ir neatsaukiamai;4pa/^igojo tęsti 4 
jo idėjos darbą, gubSė vargo die į j 
nomiš ir davė vilties bei šviesos j 
tuomet, kai rodėsi, mano gyve- į 4 

>nino kelias atsimušdavo i tam-’g 
.sius akligatvius.

Pagal mano girdėtą Stasio pa- J^ 
sakoj imą, tarp 3-tos ir 2-ros va-; J 
landos po pietų pas. Pūtvį, kaip • 
pas Trimito vyr. redaktorių, atė- 4. 
jo faktinasis redaktorius K.Obo- g

mito medžiaga. Pūtvis tą me- 
džiagą peržiūrėjo ir liepė Obc- 
levičiui nesuvėlinti Trimito iš
leidimo. Prof. dr. J. Matusui 
Stasys vėliau šį dalyką truputį 
skirtingai nupasakojo. J. Matuso 
knygoje, remiantis Stasio liudi
jimu, rašoma, jog K. Obolevi- 
čius atėjęs 12-tą valandą ir Pūt- 

įam tuoj perduo-

Mano vardas paskutinėmis V.
^Pūtvio valandomis buvo • ne- lęvičius su būsimos savaitės Tri 

kartą minimas. Kas mano adre
su Pūtvio buvo pąsakyta,ir man 
Stasio tiesioginiai arba per jo 
motiną perduota^ yra žinoma 
mano sūnui prof. dr. Valdievu- 
čiui Andriui Mantautui. Jam ke
lis kartus viską papasakojau, kai 
ką ir užrašiau. Daviau jam lei
dimą, jei jis ras reikalo,' jei tas 
bus naudinga šauliškos idėjos Į vis liepęs

OI
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Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų
LINKI

VANCE FUNERAL HOME

SVEIKINAME JUS IR JŪSŲ ŠEIMAS 
SU ŠVENTOMIS KALĖDOMIS

ADVISERS & DIRECTORS 
JEAN VANČE

1424 So. 50th Ave. Cicero, HL 60650
OL 2-5245 TO 3-9687

-Linksmi^ Kalėdų ir laimingų NąUję Metų 
savo lėmėjams. Nhujienmfia « vfBf^nW 

l^uvihms

7 - o i | ,
Naujienos, (.hicaco, X, In. Friday. December 1 z. n



DETROITO NAUJIENOS
Vasario 16-sios šventės rūpesčiai ’ 

Vasario ttUiji, mums/taip DL6C nemažai rūpinasi ir 
angi šventė, jau artinasi, o su auką vajumi. Kaip visiems ž.»no- 
kartu kyla nemažai rūpesčių ma. kiti trys veiksniai turi jau 
išlaidą. Jau pasikviestas jau- milijoninius fondus, kadangi jie 

pagrindinis kalbėtojas, bu- nurašo stambesnes aukas nuo 
••o Lietuvos prezidento A. mokesčių'(taksą). ALTai lieka 
.etonos sūnėnas, ir jis sutiko Ūktai trupiniai. ALTos vadovy- 
yvauti. Yra pakviestas ir bė turėtą susirūpinti, nes kitaip 

: c ikielis kalbėtojas, nors dar liks be aukoms kepurės, ir be 
tymas negautas, bet tikima- auką. 
utL Jau pakviestos ir vi.ti- * * *

:> — Dievo ŠVYTURIO JURŲ ŠAULIŲ ; 
ck r-sArurį DARBINGAS POSĖDIS 
•s-s F i. ‘7^ > Žv.: Antano parapijos patalpo-

grubdzio 5 d. įvyko posėdis/ 
kurį pradėjo pirm. Bronius Va-, 
liukčna|. Dalyvavo 10 valdybos 
narinį Praeito posėdžio proto
kolą perskaitė sekr. Antanas 

r j Vai lėnas. Ap-et ka^ds stovį pra-
p?iC<timL nešimą padare, kasininkas Vm- 

^įarktlfrir'cas Rinkevičius..Kasoje šiai die-f 
i iv 'perilgai 

<a ir p?s:dan\ 
dedamos pastangos frdnė 

kiek galima irumjrintl

štam choi
muzikas 
pat pakvi;

. ■ er.ctas TVudinys*4 ė
u rUc iki-' pu

smepimai

jai trumpintų savo kalbas, 
tars ir invokačija būna ilgo-

nai esą 5,670.69 dbl. Tcliau sekė" 
jęrm.'-B. Valiukėno pranešimas.; 
Pirmininkas savo pranešime pa-; 
sidžiaugė, kad dabar stovykla 
turi modernia virtuve ir kitus i «- <•
Įrengimus. Nors stovykla šiuo 
laiku. uždaryta, bet laikas nuo * 
laiko tikrinama ir "yra pilnoje]

daujf trf^^ j tvarkoje.Prisiminti > gerinant]
I Detroito Lietuvių Organiz.aci- stovyklą talkininkai, kurių dar-1 

Centras, ALTo skyrius (ar bai^bųvo įvertinti pagal išdirb-j 
tas valandas pinigais ir įrašyti į 1

Švyturio Jūrų Šaulių stovykloje ‘‘Pilėnai”, Manchester, 
Mich., žuvusiems už Lietuvos Laisvę Kariams paminklas.

(Maletos nuotrauka)
: lč dalinys) žada'susi rišti su m t- 
iUlių jėgų vadovybe, 
r:>rs pasistengs greič-iai;
programa.

Kai kas galvoja pradžioje at- 
U: J meninę dalį, nors rengėjai 
Laiminasi, kad, atlikus meninę 
dalį, publika nepaliktų tuščių 
kėdžių. Kaip žinome, publika ge
riau mėgsta pasėdėti prie kavos 
puoduko, pasišnekėti su pažįsta
mais ir pasivaikščioti po salę. 
Tada bus ne iškilmingas minė
jimas, o festivalis.

kad kaip sąrašą aukotojais.
atlikti ; M. Abariui už darba sumokė- 

1 v
ta 1,400 dol. Priimtas atgal į 
kuopą senas buvęs narys Romas 
Macionis. Nutarta tradicines Kū
čias rengti Kūčių dieną — gruo
džio 2’4-ąją §v. Antano parapi-Į 
jos salėje. Įėjimo kaina suaugu
siam 8 dol. vaikams pusė kai
nos. Pradžia 8 vai. vakaro.

Kūčių vakare bus papuošta 
Kalėdų eglutė ir bus meninė da

lis.. ^Prašom a vietas užsisakyti

Kas yra Tilžė i Aktas, gal būt., bolševikų 
daugeliui lietuvių nėra žinomas. 
Pirmojo Pasaulinio karo pabai
goje, sugriuvus kaizerinės Vo
kietijos imperijai ir JAV pivzi- 
dentui Wilsonui paskelbus savo 
garsiuosius 11 punktų dėl tautų 
apsisprendimo teisės, 1918 m. 
lapkričio 16 d. Tilžėje, M ižojoj 
Lietuvoj, buvo sušauktas to 
krašto lietuvių suvažiavimas. 
Tas suvažiavimas išrinko Mažo
sios Lietuvos Tau Anę Tarybą, 
kuri atstovautų Mažosios Lietu
vos lietuvių interesus. Toji ML- 
r l', remdamosi tais Wilsono 11 
ounktų. 1918 m. lapkričio 30 d. 
Tilžėje paskelbė aktą, kuriuo 
deklaravo, kad Mažoji Lietuva 
atsiskiria nuo Vokietijos imperi
jos ir prisijungia prie atsikūru
sios Lietuvos valstybės.

Mažosios Lietuvos Draugija 
Chicagoje, 1982 m. lapkričio 
27 d., Liet. Tautiniuose Namuo
se, tam aktui paminėti sušaukė 
susirinkimą. Minėjimą atidarė 
oirmininkas Kurtas Vėlius ir mi
nėjimui pravesti pakvietė Algį 
Regį. Jis savo įžanginėje kalbo 
je pasakė, kai didžiąją dalį to 
aklo signatarų naciai išžudė. 0 
1910 m. rusams - bolševikams 
okupavus Lietuvą, to akto sig
natarą Enzį Jagomastą su visa 
šeima iš Tilžės ištrėmė į rusų-

į Šventų Kalėdų ir Naujųjų
: 1983 Metų proga

SVEIKINAME VISUS APYLINKĖS NARIUS''
IR GEROS VALIOS LIETUVIUS .s

- • ' r-*1 *f ’ r - '

R LB Cicero apylinkės 
Valdyba

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MAISTAS 15 EUROPOS SANDĖLIŲ ~ 

<538 West 6Sth Su, Chicago, HL 60629 * Tel. >25-2781 

Didelii pasirinkimas geros rūšies įvairią prekią, 

MARIJA N0REIKIEN1ims*

pas šaulių moterų vadovę Ange
lę Bukšniinę, tel. 581-70513 arba 
pas jos pavaduotoja Stefaniją 
Paulikienę, tel. 565-0607.

Naujų Metų sutikimas .bus 
ruošiamas taip pat Šv. Antano 
parapijos salėje; pradžia 8. vai. 
su kokteiliais; 9 vai. šilta vaka
rienė ir gaivinantieji gėrimėliai. 
Įėjimas 12‘50 dol. Po vakarienės 
— šokiai, grojant gerai muzikai. 
Vietas prašoma užsisakyti iš 

-anksto pas pirm. .Bronių Valiu
kėną, tel. 562-1143, pas Angelę

565-0607. ..'7
Maloniai kviečia į Naujų -Me

tu sutikima atsilankyti ir iš to
liau, kaip iš Windsor©, Ann Ar- 
boro arba Flinto/

JKf .* * -.--v

ŠVYTURIO ŠAULIAI

švyturio Jūrų šaulių metinis 
visuotinis narių . susirinkimas 
kviečiamas 1983 m. sausio mėn. 
23 d. tuoj po parapijos pamaldų, 
11:30 vaL, šv. Antano parapijos 
patalpose. Laukiama skaitlingo, 
dalyvavimo, nes bus renkama

• .------- ---------------- . ' r ~ > ■

•Bukšnienę, tel. 581-7093, arba dviems'metams nauja Valdyba
I pas Stefaniją Paulikienę, tel. ir Revizijos komisija. Užbaigai

L* _ _ — _  — — - —------- ---- — -»■

— klausimai bei sumanymai.
* * *

D.L.O.C. PIRMININKAS GAVO 
PADĖKOS LAIŠKUS

Demokratas Jim Blanchard, 
išrinktas Michigan gubernato
riumi, ir Donald W. Riegle — 
senatoriumi, pasiuntė padėkos 
laiškus Detroito Lietuvių Orga
nizacijų Centro pirmininkui R. 
S. Šakiui už rėmimą rinkiminės 
kampanijos ■ metu. Gubernato
rius James, Blanchard ir senato
rius. D. Riėgle lietuviams palan

kūs ir remia-iiiūsų-reikalus.
Ant Sukauskas

TILŽĖS AKTO PAMINĖJIMAS
okupuotų Lietuvą. 

1911 m. vokiečių naciams oku
pavus Lietuva, visą Jagomastų 
šeimų g^fapas Vilniuje išžudė. 
Toliau A. Begis priminė, kad ne
retai es;vi girdima kritikuojant 
mūsų valdovus, ypač Mindaugą 
ir Vytautą, kad jie labai mažai 
ar visiškai nekreipė . dėmesio į 
Mažųjų Uetuvą. ją atidavę ir pa
likę kryžiuočių ordino okupaci
joje. —O mes, ar dau kreikiame 
dėmesio į Mažąją Lietuvą? 
klausė Begis. Juk lietuviškoje 
spaudoje- pasirodė netr srtaips- 
nis, kai mts lietuviai ne&isa v i il
lume Mažosios Lietuvos, nes. gir
di, galį užpykti vokiečiai. Mažą
ją Lietuvą dabar valdo ne vokie
čiai, bet rusai-bolševikaj. Q kas 
valdys ateityje, tai dar neaišku. 
Jei tas klausimas nebus kelia 
mas dsbar ir jei t n kreiksime sa
vo teisių ir pretenzijų į sena* 
lietuviškas žemes, kuriose iš 
amžių gyveno lietuviai, tai at
ėjus laikui ir susikldsčiūs palan 
kioiiiN sąlygoms ir aplinkybėms, 
mūsų pretenzijos gali būti pavė
luotos ir nesėkmingos.

♦ * $

Norėčiau vieną dalyką pami
nėti: kada popiežius Jonas Pau
lius II, lankydamasis Ispanijoje, 
pasmerkė viduramžiais ten siau
tėjusią žiaurią, katalikų bažny
čios vykdylą inkviziciją ir jos 
nekrikščioniškus veiksmus, nors 
ispanų tauta nuo inkvizicijos ir 
nukentėjo, bet nebuvo sunaikin
ta, kai tuo tarpu popiežių globo
jamas kryžiuočių ordinas per 
200 metų, žiauriausiu būdu: žu
dymais, turto grobimu, sodybų 
deginimu ir gyventojų gabeni
mu vergijon, visai išnaikino lie
tuvių giminaičius prūsus,

vingius, sudėnus (siiduv’us). o 
lietuvius ir latvius, nors visai -r 
nesunaikino, bet tiek sužlugdė, 
ypač mus, lietuvius, kad męs be- 
jalikorne tik mažytė, maža
reikšmė tautelė liek teritorijos, 
iek gyventojų atžvilgiu. 13-1 t 

šimtmetyje mes, lietuviai, bu
vome lygūs visiems savo dalie- 
tferris kaimynams. Tat mes, lie
tuviai; turėdami prieš akis ink-’ 
vizicijos .pasmerkimą už jos ne
krikščionišką elgesį, vardan 
krikščioniško teisingumo ir 
krikšrieniškes meilės, turima- 
popiežiaus prašyli, kad jis t:ūp 
pat pasmerktų ir kryžiuočių or
diną ūž jo genocidiškus, žiau-į 
rius, nekrikšči<mi.4kus l-u!ų ' ai- 
kinimo darbus.

Didysis lietuvių tank s d h i ’S 
Maironis apie sunaikinti gar
siąją ir didingąją lietuvių tautą- 
taip dainavo: “Vien farsas tik
tai, vien apžėlę kapai, bcHko iš 
amžių sepif’.

Tilžės Aktą - DekinV ei 
žia lietuvių kalba perska 
mile panelę Rasa E;i: ; 
pagerbimui nužuayl ų 
signatarų. Akto ir s 
žardžių skaitymas 
rijos buvo išklausytas aU

Du tai dienai prilaiky 
vo sukurtus eilėraščius paskaitė 
poetas Apolinaras Bagdonas.

(Bus daugiau)

gra-
jau-į

,.-e, a 
A >!o

— Kinija žada palikti kapila- 
iistinę sistemą Hong Konge, kai 
ta* kolonija grįš jų valdžion 1997 
metais. Britų gubernatorius bus 
pakeistas vietiniu kiniečiu, o ki
ti aukšti pareigūnai galės pasi
likti savo postuose.

;— Varšuvos policija suėmė 
penkis Solidarumo unijos veikė

jo t- jus, posėdžiavusius sostinėje.

Aleksas Ambrose

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

.. autorius,
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią 

Chicagos lietuvių istoriją
- . (1869 —1959 metai).

664 psl., vardynas.
j':. .. Minkšti viršeliai. Kaina $15.

• ■ ‘ : .v - 1 Persiuntimas — $1.
1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujųjų Metų 
linkiu visiems savo klientams, draugams 

ir pažįstamiems

COMPLETE AUTO SERVICE
' \ STASYS DAPKUS, Savin.

AUTOMOBILIU TAISYMO DIRBTUVĖ

4542 So. Western Ave. CLiffside 4-2241

■j < SHJNTINIAI I LIETUVĄ
- Cosmos Parcels Express Corp. ’TT

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
1801 W. 69th St, Chicago, III 60629 ♦ TeL 925-2711

* c V. 1IESNTINAI *C ' ***’-'d

JAY DRUGS VAISTINE
hS9 W. 71rt St, Chicago, HL ' 

a rsrasTiNGAi tspnjxnn rxcxttai • raitnb mat &aa.
DUMYNAI • KOSMETIKOS AEKMETTS

Atdara šiokiadieniai* nufl <
I rat ryto fld 10 r*L vakar*,

1 ^SanflleiUIs nno f ral rylo IM ft J8 nd. nl, 
___IX HjRoaN, BX, R«glrtnota> rttattrisfo

* TeL 476-2206
r..i j - r-- V? .

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
• LITERATŪRA, Hetuvią Kteratttrps, meno Ir moksle • 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vine* < 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, p. Joniko, V. Stanko*, ’ 
J. Raukflo. dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V, ’ 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis Ij 
M. K. Čiurlionio. M. JUeftio, V. Kaiuboo, A. Rūkltelės ir A. Vara* ’ 
tūrybos poveikiais. 365 pust knyga kainuoja tik S3.

'♦ DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE, poetės, rašytojos t? 'ffr 
Halą Jokią pirmūnės Juosės Vaičiūnienės atsiminimai apie d-riną 
iventes b*^ ją istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainro--in
gėms, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomen4-nll 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja $2.

9 VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūkr sprr fy. 
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne t?rj*s 
gyvenimo bruožą aprašymas, bet tlkslf to laikotarpio britics ’’te- 
•atūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 pusls.pir; kn-rgg 
larduodama tik už IX 5

| p f ov metų stuuijavęs, Aaip «

F7”- ' K PRAEITIES ŪKANŲ 
ATEINA LIETUVA

f LTETUVHkaSIS PAMARYS, Henriko Tomc-Tam»t»n ikt 
domiai parašyt* studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnėn fe 
Labguvos apskričio duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
Ūetuvfui. Leidinys fllustruotM nuotraukomis, pabaigoje duodami 
ritervardžią pavadinlma'vlr ją vertiniai J yoklečfą kalbą. Laba! 
naudingoje 335 puri, knygoje yra Rytprfisią žemėlapis. Kaina I*.

parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo 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 vertimu* 

(r patarė mums toliau studijuotL

P? Ir‘ K*Ina |25. Kieti viršeli*!. Paitu KL * TF1*]

NAUJIENOS
1739 S. Halsfed St., Chicago, IE 50608 Tfc

V K15 LAUKIS L1M1, tašytojo* Petronėlės Orintaitė* atifr 
minimai Ir mintys apie sėmenis it vietas neprflt Lietuvoje ir pir> 
maigiais bolševiką okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik 13. ~'r

♦ JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupra** 
ta* ir klaidingai interpretuojamas gyvenime Ir politikoje; tik na 
turgio Jaėinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir po#> 
riją. Dabar būtą Ji salima pavadinti kovotoju už žmogaus teises. 
Knyga yra didelio formato, 255 puslapiu, kainuoja fti. •

> SATYRINĖS NOVELĖS, M. loačenko Hryba. J. Vaiaffla 
rertiina*. >0* P*L knygoje yr* 30 iąmoj0tagą nevėlią. Kaina IX 

__ !
įmygo* gaunamo* Naujiena*#, ITW So. Halstad St, Chic***, 

I pfcakaM psfti, |rM*3 Bofarf y^r-’Emxj KaMomit
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pat atvyko ir ponia Austin su 
redaktorium M. Gudeliu, kurie 
taip pat' prisėdo prie bęidro sta-
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PATS SKAITYK IR KITUS PARAGINK 

SKAITYTI PIENRASTI "NA'^k'HQ^<

Kas vertė Mykolą Drunga susidomėti 
Naujienų skaitytojų skaičiumi?

Mykolas Drunga vis dar nesiliauja Drauge važinėjęs 
tokius vedamuosius, kurie yra sunkte persunkti pikta ten
dencija kam ners skaudžiai Įgelti, suniekinti, Įtarinėjant 
turint blogus, neteisingus užmojus. Tapiau, jo tokių ten
dencijų aukomis dažniausiai būna RLB-ųė, jq,s veikėjai, 
arba Naujienų dienraštis ir jo redaktorius. Tikrai pa
sakius, visa tai mūsų išeiviškai visuomenei Įgriso, iki gyve 
kaulo. Mano nuomone, šis Draugo vedamųjų rašėjas at
liktų daug naudingesni .darbą, jei jis. pasistengtų, kiek

HaujlezMM tiarnen, hkzmxt
Mm&dienius. 1 u-ozu 
urovi* 173d So. Hilned SU Ciimu 
C 60608. Teist

nepadarysi ’ Dėl ma 
iha... Ir tu žfist.

NAUJIENĄ raštinė Atdara taidien, isatyrm ietaBadtodtt 
ono 2 vah ryto iki 5 vai popiet M^adiftniaia — iki II raL

raizgę krūmai. Tik rudenį prasčiau: jokio mąisto 
nebegausi miške. Nebent tik spalgenų ir kitokių 
uogų kur-ne-kur. Gal dar riešutų, bet jau api
puvusių. ..

Milda nežymiai užspaudė žiovulį
— Na ką tu čia, Andriau? Nei šiokią nei to

kią pradėjai kalbą.
—Kodėl? Netrukus aš tapsiu miško gyven-

— a agi štai koks pūiKųs kelmas, kaip gerd 
malūĮio girnos! Gal prisėsim? — pasiūlė Andrius.

Ji lengvai tuo pat pasyvumu sutiko. Audrius 
žvalgėsi ir akimis rodė:

— Ar tu matai, kokios čia pasiutiškai puikios 
eglės? Koks jų aukštis ir drūtumas. O £akos, šų- 
kos! Gera banda galvijų galėtų slėpus ųųc Įiętąu^. 
Gausų sulčių šioje iš pažiūros prastoje žėtnėje. ‘

Jis nutilo. Pakėlė čią pat pąsitaijciųsj paga
lėlį ir krapštė nuo ketono sakų?, Bekrapštydainas 
vėl kalbėjo: ' - . . r

Milda atšoko ir atstatė rankas, tarytum gin
damosi nuo žiauriausio užpuoliko. Akyse jai drėg
na ir miglota pasidarė. Iškraipytos lūpos konvul
siškai judėjo. Gomuryje' smaugė.

Andrius irgi- atšoko, lyg bijodamas, kad ta 
viertintelš raylimoj i moteris neprisiglaustų, dabar 
trokštamų svaigimui ir savo ašaromis, sgv$ šiltu 
pasyviu pasidavimu,, nepalaužtų sukauptos jo

biąuriąusių šmeižtų, kurie “iškeptų” okupuotame Vilniu
je. leidiniai. Jei taip, Mykolas Drunga pučia Draugo skai
tytojams miglas Į akis, apie laisvę Drauge pasisakyti 
kitokiai nuomonei, kai neleidžiama net apšmeižtajam 
pasiteisinti.

Jo ilgas vedamasis skirtas sųnįękiptį Naujienų re
daktorių, būk jis skelbiąs netikrą informaciją apie Nau
jienų skaitytojų skaičių. Jis primena ir JAV įstatymą, 
kuris reikąlauja pateikti paštui tikrą laikraščio tiražą. 
Rašo, kad tarp garbingų lietuvių pasitaiko tokių, kurie 
tebijo šio įstatymo ar nesusigaudo savo “knunelyIe”. Na, 
is ir prirašė didelę skaičių krūvą, vienus jų mažinda

mas, kitus didindamas, aiškindamas koks turėtu būti 
Naujienų tiražas.

Rašo, kad pašto inspektoriai “Naujienomis” nesįda- 
mėjo ir nereikėjo atitaisinėti. Bet jei jau pašto inspektp- 
'iai nesidomėjo, tai kas vertė Mykolą Drungą susieta 
mėti? Bet iš viso negražu, kai vieno laikraščio tąrnąų- 
oias pasisaviną pašto inspektpriaUs pareigą Įr imą 

“blusinėti” kito laikraščio prenumerątūrą, Juk tuo sie
kiama Įskųsti,xkad, va, Naujienų redaktorius nusikalto 
JAV Įstatymams ir kad pašto tarnautojai neatlieka sąži
ningai savo pareigų. Bet šitokia šio Draugo rędąktariaus 
rolė ląbąi negarbinga. Tokiems žmonėms-yrą specialus 
slaviškas vardas — “donoščik”. Tokio žanru ž$tpnių okū-

Nelauktai susidarė mąĮoni 
grupelė, turėjus;' progos labai 
'ąisvam pokalbiui, palięciant ir 
svžtbiąs ir netaip svarbias;
sų politižio ir kultūrinio gyye- 
mo. apraiškas, dominusias ypa-

Abdft'iųi aU^kiiablaikėsi savo:
— K oi Ms Susiu, Ui anų daug daugiau bųe pa

guldytą. Jau nė kartą esu tau sakęs, kad niek
šiška ir stačiai gyvuliška*" drebėti dėl savų kailid, 
kąi Visa tauta naikinama, žiūrėk, kokią maža 
skruądė, o palietus jos/skruzdėlyną, milžinu puola. 
Bitė irgi žino, kad įgėjus ji mirs, bet giną bend
rąjį avilį. Zuikis, ir ta$ bjauriausiai žviegiamai7)

toks skaidrus. Jis pranašavo kažką blogesnio. Mil
da labai skubėjo pamatyti Andrių ir Įsitikinti. Kai 
susitiko, tarytum aprimo. Nė šešėlio jėkios bl(h 
gesnės atmainos nepastebėjo Andtiųję. Priešin
gai, jis atrodė Įdomesnis, savotišką! naujas, Ji nė 
maž nenusistebėjo, tikriausiai gal net flėpastehe- 
jo, kai, užuot restoranėlio ZUM BURG, pąsukp 
jie šlaito pamiške. Ji ėjo visai pasyyfeij prišiglą^ 
dusi prie Andriaus.

: PASTABOS, IŠ TOLO
’ (Tęsinys) ;■ ..

•■Atgal į O’Hare pa.
tekti būtų buvusi didelę proble
ma, 'nes sekmadieniai^ pinnaš 
autobusas iki Palmer House 

išvažiuoja;, .tik 
, o mano

sučiumpa priešas. Tik veršis tyliai, be balso pasi
duoda plaunamas.

— Tai ir aš sų jumis, gerai ? — tarytum su
tiko ir pritąrė ĄlUda.

Andrius priėjo ir draugiškai uždėjo jai ranką

čia (Los Angeles), bet ir an- 
truosiūs^rnūsų namus (Kalifor
nijos dykumoje—-Palm Springs 
kaimynystėje — Desert Hot 
Springs—jau eilę metų, kai pra
leidę laiką kitur (šaltesnėj Ame 
rikos ar Kanados apylinkėje) — 
abejus namus randame tvarkoje 
— taip, kaip palikome. “Ged 
bless America,’’ o ypačiai mano 
kaimynystę...

tojas/..’ '
— Kkip tąi?
— Šiąuąkt raudų su Povilu iškėliau jam

nesklandumus ir jų. nevę^irit^'^eu./l^ip blogos vąljęę 
padarą ay norą1.suardyti’►yįenjmę ar nėt atarti, kad tuo 
sieki? ma net JAV valdžios Įstatymų nepaisyti, nes tuo 
tik kurstoma erzelynė.

Bet kas šiam rašėjui būdinga, kad jo rašiniai dau
giausia yra nukreipti prieš Naujienų dienrašti, kuris bene 
bus vienintelis, taip atvirai pasisakąs prieš Lietuvos okur 
paciją, prieš okupantui parsidavėlius, prieš “tiltininkus”. 
prieš tą kuris siūlo ieškoti kelių tartis su Lietuvos da
bartine “valdžia”. Mykolas Drunga .prieš juos nerašo ir 
tokių jis nekritikuoja.

Neseniai jis savo vedamajame “Garbė ar gėda” užsit 
puolė Naujienų redaktorių, būk jis skelbia klaidingą šio 
dienraščio tiražą. Tiesa, jis kartoja seną, visiems jau ži
nomą tiesą, kad spaudos paskirtis kiek galint tiksliau 
ir pilniau informuoti skaitytojus ir suteikti forumą net 
tiems, kurie turi skirtingas nuomones ir pažiūras. ŠĮ 
principą, gi, visi žino, bet, matyt, jo nežino, arba, gal 
teisingiau pasakius, nepaiso Draugo redaktoriai. Štai 
kad ir toks faktas: neperseniausiai vienas Draugo redak
torius paskelbė neteisingą, sakyčiau, šmeižiančią infor
maciją apie vienos lietuvių parapijos kunigą. Buvo kreip
tasi Į Draugo redakciją laišku, kad toks šmeižtas būtų 
atšauktas. Deja, vyriausias Draugo redaktorius laišką 
atmetė. Reiškia, Draugo rašėjai gali skelbti apie žmogų 
netiesą, bet jam pasiteisinti neleidžiama. Keista, kad tame 
pačiame Drauge yra reklamuojami pornografiniai ar

veik vargingiau, negu dieną be takų užkopti. Lei
dosi siaura uolos skalda išpiltu kelelių. Apgrai^or 
mis pagal medžių-šakas gaudė kelelio vingius. 
Paslydusių pėdų nubruktos skeveldrėlės takšėda- 
mos riedėjo žemyn. Paskum jų garsą kažkas stai
ga prarydavo.

Miestelis tuščias ir tylus. Nė vieno žiburėlio 
gatvėj ar languose. Netikėtos mirties siaubas die
ną naktį tykojo kad ir ramiausius žmones. Tik 
nakties tamsa šiek tiek pridengdavo ir paguos
davo dar. Visoj Vokietijoj nebebuvo likę tos vie- 

nebūtų paniekusios sunkiųjų lėktuvų 
vikriųjų žemSi skrėndančių kulko-

Chic&goje ir priemiesčiuose:

zaeUms---------------
metų _____

trims mėuesiiini 
vienim mėnesiui

aivose JAV vietose:
metanu ________

bąisętin^y ■ _ fglihiąs- ir
brangus — ponią Ąustip nura
mino. šaky damą,' nesirupinį . at- 
važippsjy (Į tMįP 
čio nuvesiu v trestai į O'Hare. 
Taip' ir buv6.Kadangi' sekjnadie- 
pĮ ponią Austin vykti į 
kaž Jkokį pasėdį jįjį dalyvauja- 
daugelyje organizacijų,; kai dai
riose yra valdyboje),, tai ankšti 
rytą ątyąžiayo į viešbutį paim
ti pįanė ir nuvežti į O’Hare/ Rar 
tu atsivežė' ir “Naujieną’’ redak 
torių M. Gudėiį, kuris taip pat 
turėjo dalyvauti kaž kuriam po 
sėdyje. Aš jau iš anksto, susi
tarus, jų laukiau viešbučio ‘lob
by” ( laukiamajame), bet kol jų 
nebuvo — dirstelėjau į viešbu
čio restorano valgomąjį, kur pa
mačiau bepusryčiaujant SLA 
prezidentą Povilą Dargį ir vice
prezidentą Al. Čapliką, žinojąu,

faktorius tikrai tokį skaičių reporfįęfciūi ^pateikė. Man nebūtų buvę gąnt
rodos, ka./Xyy^|!r.;.v:lbu:;j i!auPi>-=intįnĮpių pąši- /XTS/ti^
elgęs, jei jąnrikiĮo> del tiražo abejonę, tąi^ mkejo pasi- į &įšre.važiuotum.. -Bet .Ša.'pai 
teirauti pas patį, šio laikraščio leidėju, one kląūsŲlętį 'gąlbon atėjo, tikriau - atvažiavo, 
privačių ; ūąujieniečių, kaip, ;jis . pątš; rašo. ' Aust®
skelbti, tai jau yra tendencingas’ įle^ąląs, kuo ypąe -pąsi-. anfT 
žymi. Mykolas^ Dranga. Užtenka įtik prisimintijo įūžgaų- 
lų pranešimą apie dr. Dargio VLIKo pasveikinimu Ąr^a 
jo rašinius apie RLB-nės veikėjus. Tkip ir siiio šįtvėfu 
neaišku, ar tai būvo redaktoriaus klaidingą‘ informaciją, 
ar klaida reporterio ar, pagaliau, korektūrps'kĮaĮ^i-

Be to, visiems yra aišku, ko siekia
skelbdamas tokią “informaciją” apie Nafijiė'nų tiražą. 
Aišku, nori pakenkti jų prenumeratūrai. Tai jau dau
giau negu negražu, ir tuo Mykolas Dranga sau gariies 
nedaro. į '" .

Man rodos, kad visuomenei būtų daug fdomiati iš
girsti iš Mykolo Drųngo pasiaiškinimą, kętdęl jis vądįr 
namas laikraščio “gi’aborium”. Kalbama ,kad jis buvo 
pasamdytas redaguoti vieną Bostone laikrašti ir jis tą 
laikraštį ‘palaidojo”. Įdomu, kaip tai įvyko. Nejaugi jis 
savo rašiniais ji palaidojo,, o dabar siekia Naujienas pa
laidoti? 0 gal ir pati Draugą ? . . . ųz

Iš viso nedera rašinyje naudoti necėhzūriškūš žo
džius, kaip antai “prostitucionavimą” arba ir tokį išsi
reiškimą: savo spaudą pavertė pajuokos objektu. Nejįąųgi 
ir Mykolas Drunga seka Kęstutį Trimaku redaguojantį 
“Ateitį”, kurioje jis atspausdino šlykščius seksualinio 
pobūdžio eilėraštukus?

dėlė garbė ir pačiam Draugui, jei jp vedąinųjų t^rseju
tarpe yra “donoščikų”? ; ■ . ” ■ . ' ; ’

Mykolui Drangai sąžinė sudrėbė j o, ' kai: “Chicago
Tribune” reportėriš 1982 metų pradžioje
Naujienų tiražas 18,500: Ir dar sųitoinėjd/rę^ą^torĮaųsj (nįi^įo centre) 
vardą. Už tokio- tiražo skaičių- jis kaltina • Martyną Gų-0-^6 v. dienos metii,

Pakeliui i O’Harė btfvb - la»k& 
ir puįkį^ prpgęs’ ąrčiaįi •išsĮkAl- 
bėti ne tik sn. ppnią Kr.- ■ Austin, 
bet ir su red. M. Gudeliu. To
kie; labai privatūs* (neorgani
zuoti) pasikalbėjimai-tarp laik
raščio leidėjų fr redaktorių, is 
vienos pusės ir bendradarbių, iš 
kitos labai pasitarnauja (taip 
manau) redakcijos — bendra- 

bėndra-

peįUfii prima! f*rasimuš: 
mušim į. / - - J — Apie tai pągąlvosim dąr. Dabar šįą nosinė, 

nusišluostyk ašaras ir patvarkyk savo veidą iš 
kosmetikos sandėliuko. Tuojau kopsim i ZUM 
BURG.

— Tikrai ? — pro asaras nusijuokė Milda.
— Nagi sakau tau! Kvailute, argi nesupra

tai, kad aš čia tik vaidinau. Juk reikia kuo nors 
paįvairinti tas nuobodus, prislėgtas mūsų gyve
nimas. ..

— Bet kam taip žiauriai juoktis iš manęs, kai 
aš dabar tiek kenčiu, pergyvenu...

Jautriai nųjislpcmdė Milda. Paskum ji pašo
kėjo Ir nustvėrė Andrių už ausies, švelniai tąsy
dama, antra ranką apkabino‘.kaklą ir karštomis 
savo lūpomis prisispaudė prie jo lūpų.

- Aktu, iM>k6h! ■i— beveik uždususi pasakė.
- Ridamą visu Relių čiulbėjo. Taip džiaugiasi 

ir plasnoja iš narvelio išsprūdęs paukštelis.
(Sus (langiau)

JUOZAS ŠVAISTAS

ELDORADO
(Tęsinys)

— Aš manau...
— Kodėl taip šaltai, nenuoširdžiai tu kalbi 

dabar?
— Netrukus visai rimtai ir nuošįrdžiai pasi

kalbėsim.
— Ką gi tai reiškia?
— Sakau, kad netrukus!
Kai išėjo, švietė tik dangus ir tolimos žvaigž

dės. Jos švietė tiek, kiek galėjo apsiniaukusį ru-

vyr. redak- buvo taip pat labai sveįK^pų.

išva- 
žluoj^it ‘ - (ČlkagųnJ tūkstaičių 
automobiliu' minioje paliktą aū- 
tomobilĮ — aerodromo artime je, 
esančiame “parkinge lote”. Net 
namie (mūsų namuose Los An
geles) nebuvo iikę^ “gyvos dū
šios”, nes'žmona, jau porą dienų 
ąriks&au, buvo išškridusr į Hc- 
noiulu “atostogauti” sūnaus Da
riaus (JAV karo aviacijos pul- 
kižijnko) šeimoje, dėlto mūsų 

(man išvykstant Čikagon 
ALTp metiniame su

važiavime) buvo likę “tusti”. La 
bai džiaugiausi, kai grįžęs iš Či- 

; nąinųs. <1^.. Angeles) ra- 
efeu taip, kaip palikau, nors tai

darbiavimo pastangoms laik
raščionaudai.

Niekada : neužmiršiu ponios 
Kri Austin taip didėlės paslau
gos lietingą ir šaltoką vėjuotos 
Čikągos rudens dieną atvėžiuoti 
į- užmiesčio viešbuti (sekmadie- 
nio dienai — nuvežti mane į to
limą č&ėgos (geriausią Ameri
kos) aerodromą O’Harė, kad lai
ku galėčiau gauti mąno.' rezer- 
vietą vietą, skrendant .’į Los An
geles. Gąvau. Patekau lėktu- 
vah, kuriame mano vieta buvo 
r^ervųp^-.Nam.uQsna(Los Ange_ 

Hetuviško gyvenimu įAmerikp-f Iesj,.a6įŠūriąu tos alėpok,'vaka- 
jęl asmenybių. — ŠLĄ prez. P. rop, dar .siti' $®nps... Šviesa, kas 
Dargio, “Nąt^ie^ 
tpriaūš^ M. • Gtfįfelią, SLA tųį 
prež. Al. čėplikd (r .'‘Nąūjįenū" žąj 
pdtriimštf- • pop?.0* ?Šr‘- ’ Austin 
aplirikbjė: Šūvb- galima kalbėti 
it (tąf valandą ir kitą, bet; P. 
Dargio ir Al. Čapliko tos dienos 
įsipareigojimai (rodos, vienę> 
SLA apskrities valdybos posė
dis, o po tb — dar kiti susitiki
mai), paskui ponios Kr. Ailstin 
ir Ayr. red. M. Gudelio dalyva
vimas jų organizacinius ręikaų 
lūs liečiančiuose pasitarimųosė.
— posėdžiuose ar susirinkigįųg- 
«e‘ir galiausiai artėjantis.
lėktuvo išskridimo laikSs—Irėpė 
toki maloniai privatų “simpb- 

tjū.ą ^3ai gti tepę
kur, ką ir Kokios pareigos šžčr-

nta uthuamam oajlt mvs
D«Sy Xxcagc by Zsvi P*k.

fe. HtfcrW inwi, ChfagB, M. iaįflt. Tilu Imi W-iltt

SECOND-CLAS6 PO6TAG1 PAID AT CHICAGO, flLLDfOB

A* ri J*mwry 1, 
febacriptioe llasMl

Chicago H5.00 per year, pe> 
03. isoaxhs, $12.00 pee 3 sioaUa. b 
»tber USA localittM H0J» per yen 
V “tOO per iix monthi. 312.00 p« 
tHree months. Ciwte feS.00 per year 
ather coantriea fekOO per year.

25 oenti per copy

lay. Dec. 16. 1982
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20 minu

DAIMID

parinktos mintys

4612 So. Paulina St Tel. YArds 7-9107

NAUJIENOS APLANKYS KASDIENĄ

■■III

IR DRAUGAMS

ZIP CODE

Adresas

AMSULANSO 
PATAIKAVIMAI

Malonumas yra žemės gėlė, 
pareiga—dangaus žvaigždę.

K A X IA Ii

Lfetvviy

Direktorių

Žmogų geriausiai pažinsi 
pinigų, kortų ir meilės.

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

“Lietuvos Aida?
KAZĮ aRAZDŽIONYTt 

Programos vedi|a

VALDĄS, mVARbt

NR. Hl GAtVfi____

Zis? $o, Maplewood avi. 
CHICAGO, H. 6042$

Vicepinnininkas
Finansų rašt

Kontrolės rašt
Iždininkė
- Korespondentė

i-nil

likitės automobiliams pastatyti
rtr-'vriitfrnfiriTrrr^' w*1-

PERKRAUSTYMAI
MOVING

Lakinti*! — Piku ipdrsaėe 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge
- ■ ir VISA korteles.
XiERSNAS. Tai &S-806I

OaCeO nuo pirmadieato fkl penk
tadienio £30 vak vakaro- 

Viaoa laidos ii WCEV stotim, 
banga 1430 AM

St Petersburg, FU, 12*30 vaL p.p 
U WTIS stotie*. 1110 AM banga.

2 546 W. 71«t Street

ClicagA HMnoa 60621 
Tetet 77B-5374

DR. C. K. BOBELIS 
Prostatos, inkstų ir šlapumo 

takų chirurgija. 
5025 CENTRAL AVĖ. 

Su Petersburg, Fla. 33711 
Tel. (813) 321-420$

LIETUVIS DAŽYTOJAS
Dažo naniūs iš lauko ir iš vidaus. Darbas garantuotas.

ESfELLA McN/kMEE-Rimi. ir Nut. raš
.G. LESEVIčIUS
Wįfi?į>IDžGALV|6

ANNAWAICRAKI 
A^NĄ 'CASEY u 
ANNX CONDUX

(LACKAVJCI)
U24 WEST 6»th STUKSI r~ _
iitiŽM SOUTHWEST HIGHWAY, Palos BJLa, BL

TURIME 

KOPLYČIAI 

VISOSE MIESTO 

DALYSI.

RADIJO 4EIMOS VALANDOS

Šeštadieniai* fr sefanalienial/ 
nuo 8:30 iki 8:30 ryta 
Stotie* WOPA - 1490 AM 

triaaliuojamoi iš mūay rtudijef 
Marquette Park*.

— Apie lapkričio mėnesį įvy
kusią nelaimę Afganistane patys 
rusai duoda maža žinių. Vienas 
afganistanietis ūkininkas, kuris 
pabėgo į Pakistaną, pasakojo, 
kad jis buvęs netoli tunelio, kai 
įvyko ta nelaimė. Jis matęs, kaip 
iš tunelio išvežė 6 sunkvežimius 
rusų karių lavoną. Tunelyje 
įvyko susišaudymas, kai buvę 
ten civiliai afganistaniečiai grie
bė rusą ginklus ir norėjo išsi
veržti iš tunelio, kai sovietą tan
kai užblokavo abu išėjimus. Tu
nelis išbuvo uždarytas 4 dienas.

IHUU KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

CHICAGOS LIETUVIU NAŠLIU, NAŠLIUKIŲ IR PAVIENIŲ DRAUGIŠKAS KLUBAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Wartcbester Community idinikes 

Medicinos direktoriui 
1931 S. Manhaūn Rd, WestcWar, LU. 
VALANDOS: 3—8 darbo dieną™ i a

Kai vadm. ‘'diedas'.’ formoj iš 
riaifjo gerai pskUš, 'tuomet pa- 
kepamas vidutinib kėršcid kros
nyje. (crkąįtėjė); .-.t. • ' * ' ■

Išėmus iš krosnies; kol pta- 
aūšta, vadm. “diedą’’, reikia pa
laikyti kepimo formoje, paskui 
išversti ant minkštos pagalves, 
tik atsargiai, kad nesusitrintų 
ir, kol visiškai atauš, kartkar
tėmis vartyti nuo vieno ant kito 
šono. . —-
* Ant stalo paduodamas nepjau
stytas. Paprastai pjaustomas ni|o 
viršaus į apačią.

šis. VjSdinarr.aš “diedas’’ bufo

Iš vandens, cukraus, viliamo 
no išvirti sirupą ir duoti su kep- 
tais obuoliais šeimynai valgyti.

Vidujinį pasitenkinimą mums 
teikia mylėjimas savo artimųjų, 
mylėjimas tiesos, mylėjiihas lai
svės ir mylėjimas darbo.

JflagdaJena Šulaitienė

Jei šių “patarimų” laikysiesi, 
savo gyvenimą “praturtinsi”.

Homo Sapient i

— Ametus visas išlaidas, Chi- 
cagos šventė miesto iždui atne 
šė $440,000.

— Mokslininkai mano, 
Jupiterio mėnulis Europa 
turėti gyvą sutvėrimu.

‘ - 1 i irk i
LitikMij Khlėdų švenčių ir laimingų Naujųjų

KAIP KEPTI OBUOLIUS SN 
SIRUPU

Tam kepsniui paruošti reikia 
paimti;

8 obuolius,
te stiklinės cukrąus, 
1 šaukštelį cinamono. 
Sirupui paruošti imama; 
H stiklinės sukraus, 
Į te stiklinės vandens , ir 
1 cinamono žievelę.
Obuolius nuplauti, išimti iš jų 

sėklyną, bet obuolių neperdur- 
ti kiaurai.

I obuolių vidų pripilti cuk
raus, sumaišyto su cinamonu, jų 
paviršių aplaistyti vandeniu ar
ba obuolį suvynioti į drėgną po. 
pierį ir kepti 15 
čiu.

GAIDAS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

2b33 W. 71st Street
1410 So. 50th Avė., Cicero 

Telet 476-2345

Mandagumas mažuose daly
kuose gyvina gyvenimą, dides
niuose — daro jį kilnesniu.

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE. 
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

KAIP PADARYTI SAVO 
GYVENDIĄ ’’GERESNIU”
1) Mąstyk tik apie save ir tu 

atstumsi nuo savęs daugelį 
smagių valandėlių;

2) Kritikuok savo draugus, 
savo tautiečius, organizacijas ir 
savo šeimos narius. Tas palak 
kys tavyje rūgščios nuotaikas;

3) Atsisuk nuo kiekvieno,ku- 
ris prašo pagalbos. Tai nesunku 
padaryti, nes mes turime per
daug ‘savų’ rūpesčių;

4) Jei kas padarė tau nema
lonumų arba kokiu nors būdu 
tave įžeidė, atsimink tą kuo il
giausiai ir laikyk piktumą savo 
širdyje. Tas nepakenks aniems, 

“bet tik padidins tavo dvasinį
skurdą;

5) Jei kas atsitinka negero, 
visad kaltink kitus;

6) Atsisakyk paremti naudin
gus liėtuviškuš darbus, pasitęi- 
sindamas, jog jie neturi tau jo
kios reiksfnėš.

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue

s-. Visuomenei ir paskiram asmeniui Naujienos
a dabar yra reikalingesnės, kaip bet kada...

Todėl Kalėdų ar Nauju Metu proga Naujieną 
prenumerata yra ideali ir prasmingi Jot&iž te- 

Vu vams, vaikams, gihiinėnis, draugams, kaimynams, 
pažįstamiems, seneliams ir kiliems. ' *<

Naujienos padės Jums išlaikyti giminės ar bičiulių artumą, 
nežiūrint nuotolių, it bus ištikimu ryšininku visai išeivijai, jkpv<^ 
jaučiai už savo krašto laisvę-

PRAŠOME NAUDOTIS PATOGIA UŽSAKYMO FORMA i 1

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU, P05LMS lg 

PROSTATOS CH1RURGUA 
2454 WEST 63rd STREET 

Valandos: antxad. 1—4 popiot 
katrirted. 3—7 vaL vak. 
Ofiso telefono*: 774-2SS6, 

lirtiOTgiiee teteL: 443-5544

Baigus minkyti, supilti aiy vą 
ir vėl gėrai išriiihkyti. Tešlos 
pavirinu aptepti alyi’a ir pasta
tyt! šiltoje vietoji kad vėl pa
kiltų

Kepimo formos vidų ištepti

šiam pyragui kepti imama 
2% svaro mitų, 
2 stiklinės pieno,.. 
% stiklinės aiiėjaus, 
100 gramų mielių, 
12 kiaušinių trynių, ir 

šiek tiek druskos.
Prieskoniui tinka vanilė, 

trinta, išdžiovinta citrinos 
kūtė. . .

Iš trečdalio miltų, pašildyto 
pieno ir su cukrum užmaišytų 
mielių padaryti tešlą, paviršių 
pabarstyti miltais ir pastatyti šil. 
lai, kad pakiltų.

Pakilusią ’ tešlą, pradedant 
minkyti5,, reikia gerai išplakti, 
.paskui pridėti pasilikusius nlil- 
tusj suplaktus trynius ir minky
ti, kol tešla nebelips prie ran.-

Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai 

Kalėdų pyragą, vad. “diedo’\ kepimas
alyva, dugną iškloti, taip pat iš
tepta alyva pergamentiniu po
pierių |r išbarstyti miltais.
. Pakilusi tešla išskristoma į 4 
ar 6 dalis.Apačioje dėdamas teš
las sluogsnis, o ant jo sunkesnių 
vaisių, sluoksnis. Vaisiai turi bū 
tu' džiovinti (nuplauti, Ir 
nusausmfi: .slyvos, obuoliai, ra- 
z’mkos, kriaušės, f y gos, abriko
sai, persikai u t p. Jifcs rei
kta šupiaUsty^I plonomis riekū- 
tėmis.

Galima pridėti ir nusausintų 
nbgiėn.Ss:breškių ir pan.

“Vadin. “diedo” viršų dengia 
tešlos sluoksnis. Vaisių nereikia 
perdaug storai įinkriuti, rifas 
tuo būdu vad. “diedas” neiškils; 
geriau pridėti įvairių vaisių, bet

TEU 2334553 
Servka 855-4506, P»g* 06058 

DR. X Ę. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS, 

SPECLALYBi: AKIŲ LIGOS 

»C7 Wert 103rd Street

VllSfidCf pagpl gigitaTnrnĄ

Ghicaąos Lietuviu SuvaUdecly drau
gijos priešmetinūs nariy susirinkimas 
įvyks penktadienį gruodžio 17 (L, 
6 vai. vak., Vyčių saleje, 2455 W. 47th 
St. Nariai prašomi atsiiankytį nes 
yra daug svarbių reikalų aptarti. Bus 
ir valdybos rinkimai. Po susirinki- 
mo — vaišės.

Eugenija Strungys

Apdraustas perivau^ymag 
ii įvairiu atstmev.

ANTANAS VILIMAS 
Tek 37S-1S8Ž arte VMM

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

OPTOMETR1STAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71rt SL T«L 737-5149 

Tltanaa akis. Pritaiko aVinin.

ir “contact lenses”.

Vedėja — Aldona Daufru. 
T»l*f.s 778-1543
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KNYGA APIE MENININKUS

Be aukso ir šviesybė temsta

LIUCIJA

Metu

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU

IR VISI DARBUOTOJAI

KAINA

Naujienos, Chicago, 8, d. Friday, Doeember 17t 1M2

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

TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTI “NAUJIENOS”

A. LAURAITIS

V. RASČIAUSKAS

MISCELLANEOUS 
įvairūs dalykai

KAM MOKĖTI NUOMA? 
GERIAU MORGIČIŲ.

Miko šileikio apsakymu knyga 
“Liucija7’; jau atspausdinta.

Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

kymai,. 184 psL Kaina 85.
Gaunama “NaujieHOs'e” ir pas 
autorių: 6729 So. Campbell

Ave..-Chicago. IL 60629.

meno
istori-
E. L.

ŠIMAITIS REALTY
2951 West 63rd Street

Mamai, 2m*4 — Fai darioj 
UAL 1ST ATI FOE 1AL*

NAMŲ GAMYBOS LIETUVIŠKOS DEŠROS 
ANTANAS ir VIOLA PLIENIS, Sav.

ŠVENTO VARDO DRAUGI 
JOS SUSIRINKIMAS

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga 

6247 S. Kedzie Avė.
(312) 776-8700

Laikrodžiai tr brangenyMa 
Pardavimai ir Taisymas 
2*44 Wa*t S*Hi feraof 
Tat REpvblIc 7-1941

— šiaurės Jemene įvyko 
mės drebėjimas, kurio metu 
vybės neteko 1,082 žmonės.

r— Už pusantros valandos pa
skaitas Henry Kissinger uždirbą 
$45,000.Tokią sumą ima ir Ger
ald Fordas.

Namai, — Pardavlmei
RIAL ESTAT1 FOR SALI

AMERICAN TRAVE]BUREAU

PARDUODAMAS
PUIKIAME STOVYJE 

SPINĖTAS (PLANINIS) 
AKROSONIC BALDWIN. 
Parduodami ir visi baldai. 
Skambinti tel.: 471-0985.

Notary ..Public < f ;
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood, Tel. 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminią 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokie blankai

Siuntiniai į Lietuvą.
ir kitus kraštus >

P. N EDAS, 4059 Archer. Avenue, 

Chicago, 111. 60632. Tel. YA 7-5980

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gal! daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruošta, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’’ 
išleista knyga su legališkomis 
formomis:

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje.

DANAI BENDRADARBIAUS
SU AMERIKA i

LIETUVIS — BRAZILI
JOS KULTŪRININKAS

Prezidentas Reaganas buvo 
labai patenkintas tokiu pareiški
mu. Danija tūri prisidėti prie 
Europos apsaugos trim milijo
nais dolerių. Parlamento paskir
ti pinigai jau buvo sunaudoti, 
bet premjeras užtikrino prezi
dentą, kad bus paskirta nauja 
suma. i

9727 So. Western Ave., Chicago, III. 60643 
Tel.: (312) 238-9787-8

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

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

Tek 776-5162 
2649 West 63rd Street 

Chicago, UI 60629

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

DĖMESIO 
6240 METŲ. AMŽ. VAIRUOTWAI 
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pansinls- 

kims. Kreiptis:
A. LAURAITIS 

U45 So. ASHLAND AVI* 
Tel 523-8775

2433 Lithuanian Plaza Ct., Chicago, Ill. 60629 
TeL: 436-6888-

Sudarome dokumentus giminėms iš Lietuvos iškviesti, 
Ruošiame ekskursijų ir pavienių asmenų maršrutus į Lie
tuvą ir į visus pasaulio kraštus pigiausiomis kainomis ir 

geriausiais patogumais.

' — Italijos socialistų partijos 
sekretorius Craxi nepatenkintas, 
kad • krikščionys demokratai 
bando sumažinti bulgarų įtaką 
pasikėsinime prieš popiežių. 
Bulgarai pasikėsinime, dalyvavo.

BUTŲ NUOMAVIMAS
* NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

♦ NOTARIATAS • VERTIMAI.

Buvęs Kauno dramos aktorius 
Kazys Vasiliauskas rašo knygą 
“Lietuviai menininkai plačiame 
pasaulyje”. Kas turi medžiagos, 
prašomi ją siųsti šiuo adresu: 
K. Vasiliauskas, 7127. Heathfield 
Rd., Baltimore, MD 21212.

5 ir 4 kambarių medinis. 1 auto ga
ražas. Geri pamatai. Mažas įmokėsi
mas. Savininko paskola 10%. 
Brighton Parke.

Dailus pensininkui nedidelis namu
kas. 2 po 4. Aluminijąus 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 tek 436-7878

ELEKTROS (RENGIMAI 
u PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto k Misą. 
Dirbu ir užmiesčiuose, groi|t 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Ava. 
Tol. 927-3559 .

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų 
linkime visiems savo klientams, 

ir draugams5 • A. LR J. MĖSINĖ

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA ’ 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAM* 
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOKEJIMAI3.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

2212 W. Cermak Road Chicago, HL Tel. 847-7747

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujųjų 
VISIEMS LIETUVIAMS LINKI

— Kvebekas liko visai be švie
sos, kai antradienį perdegė keli 
transformatoriai.

— Vakarų Vokietijoj užpuo
likas padavė plaštikinj maišelį 
iždininkui ir liepė sudėki visus 
pinigus. Iždininkas'sudėjo su
plėštus popiergalius, maišelį sir- 
segė ir per langelį padavę. Vagis 
išskubėjo pro duris.

K P. pakvietė į Senjorų ren
giamas Kūčias gruodžio 19 die
nų, 2 vai., Vyčių salėje. Taipogi 
pasveikino su besiartinančiomis 
šventėmis. Dar kalbėjo ir P. 
Blekys.

Nuoširdžiai dėkojbm? A. Pet
kui už šaunias vaišes, šia proga 
A. Petkus sveikino dalyvius.

Kun. K. Kuzminskas sukalbė
jo maldą.

Mergaitėms, kuries išnešiojo 
maistą, padaryta privati rink- 
liavėlė. ’ K. P.

Connecticut, sutrumpintas — 
Conn, yra kilęs iš indi jonų — 
‘“Quinni Kukut” arba "‘kraštas 
prie ilgos upės.

Sao Paulo mieste gimęs lietu
vių emigrantų vaikas Henrikas 
Alves Losinskas yra pasižymėjęs 
Brazilijos rašytojas. Jis yra pa
rašęs 25 knygas ir gavęs nei tris 
Brazilijos Rašytojų Akademijos 
premijas.

H. A. Losinskas priklauso Bra
zilijos rašytojų draugijai ir yra 
jos valdybos narys. Jis taip pat 
darbuojasi kaip liaudies 
žinovas ir yra Sao Paulo 
jos.draugijos sekretorius.

Gera darbo proga geram lietuviui
Chicagos Lietuvių Tautinėms kapinėms reikalin

gas prieveizda. (manager). Pageidaujame lietuvio, 
gerai mokančio anglų kalbą ir rašybą, taipgi susipa- 
žinusio su‘kriygvedyste.- Darbas pastovus ir gerai 
atlyginamas, bet asmuo turi būti blaivus ir sutikti 
apsigyventi kapinių rezidencijoj skersai gatvės nuo 
kapinių. Dėl platesnių informacijų teiraukitės:

Lithuanian National Cemetery, 8201 S. Kean Avė.
Justice, BI. 60458. Tel. (312) 458-0638

šį sekmadienį, gruodžio 
19 d., 3-čią vai. popiet, Čiurlio
nio Galerijoje, Ine., Archer 
Avė., bus Čiurlionio Galerijos, 
Ine., 25 mitų minėjimas ir pa
roda iš Kūrinių P'ondo. Kartu 
bus dailininko Zenono Kolbos, 
Čiullionio Galerijos, Ine., steigė
jo, HMies metų mirties paminė
jimas ir bus išstatyta jo vitražų, 
mozaikos kūriniai bei projektai. 
Visuomenė maloniai kviečiama 
i atidarymą atsilankyti. Bus ga
lima įsigyti ir informacinę 
knygą.

— Vietoj kalėdhrų sveikinimo 
kortelių, sveikinu savo kolegas 
daiPninkus ir draugus, linkėda
mas linksmų šv. Kalėdų ir lai
mingų Naujųjų Melų. Pridedu 
auką spaudai paremti.

Dail. Mikas Šileikis

19K2 m. gruodžio 12 d. nema
žas būrys narių palydėjo šv. 
Vardo Draugijos vėliavą ir vals
tybinę į Šv. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią Marquette 
Parke, šv. Mišias atnašavo kun. 
Z. Gelažius ir bsiartinancių 
švenčių proga pasakė pamokslą.

Po šv. Mišių klebonas A. Za
karauskas perskaitė narių prie
saikos tekstą lietuvių ir anglų 
kalbomis. Nariai pakartojo,.

Po Šv. Mišių nariai vėliavas 
palydėjo į parapijos salę, kur 
šeimininkės laukė su gerais pus
ryčiais.

Susirinkimą pradėjo pirm. W. 
Kalvaitis ir pasveikino gausiai 
susirinkusius dalyvius. Mat, pra
eitame susirinkime pirmininkas 
kvietė narius su šeimomis. Susi
rinko virš 100 asmenų.

Kleb. A. Zakarauskas sukal
bėjo maldą. Prasilėjo vaišės: vir
tas kumpis, kiaušinienė su kavu
te ir pyragaičiais.

Stalai papuošti raudonai žy- 
d nčionvs gėlėmis. Vaišių ir gė
lių fundatorius — A. Pilkus, 

z Pirm. W. Kalvaitis paminėjo 
mirusį narį SI. šaūlinską ir vįe- 
kia serganti.

B. Brazdžionis sveikino radi
jo valandėlės “Lietuvos Aidai” 
vardu. :
; J. Žadeikis ir vėl davė pasira
šyti peticiją Dariaus ir Girėno 
pašto ženklų išleidimo reikalu.

Kun. K. Kuzminskas prašė 
aukoti “Kronikoms” paremti.

WASHINGTON, D.C. — Da
nijos premjeras Poni Schluter, 

.konservatorių, partijos vadas, 
antradienį buvo Baltuos? Rū-į 
muose ir užtikrino prezidentą] 
Reaganą, kad Danija, kaip pra-j 
eityje, .taip jr ateityje, bendra-j 
darbiaus su Amerika atominės 
apsaugos klausimu.

— Danijos parlamentas pra
eitą savaitę nutarė neskirti pini
gų vyriausybei naujiems atomi
nių bombų įrengimams paruošti 
Danijoje, t— tarė premjeras P. 
Schluter. — Galite būti tikras, 
kad Danijos vyriausybė bendra-j 
darbiaus su ; Europos gynimp 
klausimais, kaip bendradarbia
vo Jki šio meto.

$17. (Persiuntimui pridėti $1) 
Siųsti čekį: ir*’r*

— Argentinos ,valdžiai buvo 
įteiktas dingusių žydų ilgas są
rašas. : ;

f. Z*p*Ua, A«en< «
3209'6 W. 95tti fe

F»rt III.
40642, , 424-4454 V

ADVOKATŲ DRAUGIJA
V. BYLAITIS 

ir V. BRIZGYS
Darbo valandos: 

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

6606 S. Kedila Av». 
Chicago, III. 60629

Tel: 778-8000

0ME0WNERS POLICY

Dengiame ir taisome visu rū
šių stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talmon Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717




