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Filipinuose ruošiamos didelės protesto demonstracijos prieš prezidentą 
Marcos, bet prezidentas neturi teisės demonstrantų sustabdyti.
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LIŪTO GRINIAUS MINTYS, 
SKAITYTOS VLIKO SEIMUI

(Skaitytos š.m. lapkričio 12 d. ir — Kazio Boljeko nuo 1979 
popietėje Detroite, Mich.)' metų, kovo mėn. lUd. iki šiol'

. z . t - - ’ ' > Vašingtone— 4^. JI... ‘
T1 j ., , . . ’ 6. .Pokario ir užjūriu laiko-

. "S' ^rlas apnnan- ten,ilMį veik6 vLIKo vykdo-
h, VLIKo istorija.nebuvo be mosios UrylK,s: ‘ . |
sunitumų ir ieškojimų, kaip ge- . Er!le5to Galvanausko nu0 
riau ar patogiau yra vykdyti 19w metu ,a kri;.io mėa 12 (1 | 
Lietuvoj pavelde^ atsakomybę. metu vasario manesio, I

TOKO jslorijg galimą skirs- . Yaclovo' Si,lzika„sko Duo I 
tyt> į kelis ry-sk‘us_ aikotarpur 1M7

jū Lie- nietų; birželio .mėn. .30 d., I
tuvos Istasvimmo lumntelo, . 31,kb|Q Krupavi-.iaus. „u„1 
Vyftaus.ojo Lietuviu Komiteto I950-.nieų birželio. mėn; 30 i! 
L .L , :" f™ iki 1'952-m. .mgpiMio mėn. 2 d„ i
dedant IStl mrtų birželio 2o Į . Karolio žalkausko nuo 1K2 ' 
ir baigiant VLIKo sukūrimu. * »   -----o j> - “s . . T metu rugpiucio men. 2 d. iki; 2. Bendros vadovybes tako- 195f. m d , |
tanu,, ptjdedant VLIKo sukuri-. . Alenos Devenifnės nuo l956 
mu 1943 mejų lapkrpo 2ą d. mclu 31 (1 ikį 4!)i„ m.j

y J - ” ' birielio l. dienos j
zflio l.r d,i Viurcburge, pirmi- . Jo„ Klemž„, nu0 )W m | 
nmkaujarng profesoriaus mži- bMii) y d/iki 1SWI m. įpafio; 
manaus Stepopo Kamo. > men S’dienosi ’i

3. Pokario laikotarpį Vuuv , perlveigdalbnluos VLIKo is- 
urgėnr e ingene, uris pa- įorįjQį tarpsnius, mes neturėtu-

s1Zymejo santykiu bandymais -me .ieįkoti..progu kaltinimanijj 
su Lietuvos diplomata.s kai bet lucėlttme. jįkbli . 
kurių -grupių isjsxjftnu^ (1946? 
rhetu vasario mėn. laivo pašą- 
liirti na'ČTOnaKstai,1952 m. rug-| 
piūiSo mėn 2 d. pasitraukė fron-1 DA Ba ladeSas 
tminkair 19oo; m pasitraukė 
tautininkai irč laisvės^ kovoto -^-*^5 

(1954.nr:^ugse^įr|^n422; d. bu-

bei|. A’ išdarbius.
■- - . naųĄl>ė/nftktyęe,.--'4ia(į-Sovietu Olandu policija buvo įmokėjusi

’‘aml»^<te^FrAkonsalaWtafna-u- didele dali reikalautu pinigu, 
žąy^ ^hos . dc ka. viska ž.n ta.
sukūrimu, persikehmu j. Jung-; - h - . j » .
tines’T-Ajth«EKas:'Yalsiijas.’nuo/' . ■ --i?.. . . ..

i.- v 7- rr- . resi suyaziawsiais • heija seimos nariams prižadėjo194o m. birželio lo d. Viurcbur- . . < g ; J — -
ge'iki4955*'m. laį^cričįb-27 d..Ų
N-nįjorkė; .pii®iiaiiącąųjaTną pre- * . B^pglad^d.. vyriausybė..^pir- 
tata. Mykolo Krupą^jčiaus.. - L madlęgj: 'j^kvietę .-į. užsienio

4. Užjūrio VLIKo laikotarpį, min»tėrjj.ą ..Šcivįętų•■•.anahasado-k1- 
pinnininkaująmą. — Jono Matu- rių Valentiną. P. Stepanova ir 
lionio nuo 1955 metų lapkričio pasakė jain, kad dabartiniu me- 
mėn. 27 d. iki 1957 m. birželio tu Sovietų ariibasadoj'dirba 38 
mėn. 1 d., — Antano Trimako, tarnautojai. 18 jų jis turi atleis- 
nuo 1957 metų birželio mėn. 1 d. ii tuojau. Vyriausybė pasiliko 
iki 1964 m. vasario mėn. 27 d., sau teisę tarnautojų skaičių' dar 
— Juozo Audėno nuo 1964 me- daugiku apkarpyti. Maskvoje 
tų vasario mėn. 27 d. iki spalio Bangladešas turi tiktai aštuonis 
mėn. 3 d., ir — Kipro Bielinio, tarnautojus.
nuo 1964 m. spalio mėn. 3 d. iki 
Lapkričio mėn. 29 dienos.

5. Apsijungu, io VLIKo laiko
tarpį, kuriame buvo pakeista 
struktūra, priimtas statulas 
penkiolika grupių, su metiniu 
seimu, dvimėnesine Taryba ir. 
trim metams Tarybos renkama 
Valdyba, pirmininkaujamą — 
Vaclovo Sidzikausko nuo 1964 
metų lapkričio mėn. 29 d. iki 
1966 m. gruodžio mėn. 6 d., — 
Kęstučio Valiūno nuo 1966 me
tų gruodžio mrn. 6 d. iki 1979 
metę kovo riiėn. 11 d. įNiujorke,!
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SIRIJA NORĖJO PARODYTI VISIŠKĄ 
LIBANO BEJĖGIŠKUMĄ

JASIFFARAFATAS PRAŠO SAUDI AIUBUĄ G.YRAN- 
T^On-SAUGŲ PALESTINIEČIŲ IŠVYKIALĄ

Į BEIRUTĄ^, Libanas. — Drū- 
zų artileriją, priartėjusi prie 
Beiruto. val<ar gana smarkiai 
apšaudė Rylų Beiruto prie- 

' miesčius, užmušdama šešis gy
ventojus ir sunkiai sužeisdama 
20 žmonių-. Beiruto greitosios 
pagalbos mašinos paskubomis 

; išvežė sužeistuosius į artimiah-
• sias ligonines.

Pirmomis ryto valandomis ta 
pati drūzų artilerija apšaudė 

Į amerikiečių kontroliuojamą Bei
• ruto aerodromą. Amerikiečiai 
turėjo uždaryti aerodromą. Tre
čiadieni' ir ketvirtadieni aero
dromas buvo uždarytas. Ameri
kiečiai neleido atskrendantiems

Į lėktuvams nusileisti aerodrome 
ir nė vienam lėktuvui neleido 
pakilti. '

Pirmomis, ryto valandomis 
' pirmieji drūzų artilerijos šū7 
j viai pasiekė Beiruto aerodromo 
pakraščius. Sproginėjimas buvo 

BONA, Vakarų Vokietija. — labai garsus, bet nė vienas ma- 
Kancleris /KohV-4ifbai-< susirūpi- -tinas nebuvo sužeistas. Drūzų 
nęs Otto Lambsdorfo skandalu, paleisti ’ šoviniai sproginėjo7 
Vakar jo padaryti pareiškimai aerodrome, bet marinų- jie ne
buvo labai smarkūs, bet šian;pasiekė ir ■ hesužalojo nė vieno 
dien jis jau ne toks kovingas, ^lėktuvo.- '/Ą ; • ? ?
Jis tiktai tvirtina, kad negavęs Ameriką, marinų vadovybė 
iš Benz bendrovės nė cento. ' buvo rggiifema, apšaudyti prie 

Prokuroras užtat ir tvirtina, Beiruto.pfįartėjusią drūzų arti- 
kad buvo labai sunku Lambs
dorfą prispausti, nes jis pinigų 
negavęs, bet jis pasiėmė Ame
rikoj pardavinėjamus šėrus.

PNILIPPmES

LAMBSDORFAS SUKĖLĖ 
SUSIRŪPINIMO

sumetimais. Savaitės pradžioje 
Libano prezidentas Amin Gema- 
jelis buvo paties popiežiaus 
priimtas Vatikano centre. Po
piežius pasikeitė keliais žodžiais 
su Libano prezidentu.

’ Prez. Geniajel tuojau išskri
do į Washingtona. Trečiadieni 
Libano prezidentą Baltuose Rū
muose priėmė prezidentas Rei
ganas. Amerikos prezidentas in
formavo Libano prezidentą ap'j 
taikos reikalingumą Artimuose 
Rytuose. Jeigu nebus taikos, tai 
vargu Libanas galės egzistuoti. 
Prezidentas priminė, kad JAV 
nutarė glaudžiau bendradar
biauti.

Diplomatai yra įsitikinę, ka i 
šūviai buvo paleisti į Beirut:} 
kitais sumetimais. Priešais no
rėjo parodyti, kad Libano ka
riuomenė yra bejėgė. Oficialiai 
skelbiama, kad sustiprinta Li
bano kariuomenė palaiko tvar
ką Beirute, bet drūzai su sirijie- 
čiaLs. parodė.-kad Libano kariai 

"nieko nekontroliuoja. \

OLANDU POLICIJA IŠLAISVINO 
PAGROBTĄ ALUDARI HEINEKEN ,

SUĖMĖ‘žr'AEUDARIO GRGBIKUf^^tATSI
ĖMĖ DALĮ IŠMOKĖTŲ PINIGŲ

Pagrobtieji buvo laikomi 
sandėlyje

Trečiadienio ryte policija nu
tarė visus iš karto suimti. Jie 
žinojo, kad pagrobtieji buvo 
laikomi vertingesniųjų senienų 
sandėlyje, bet nustebo, kai 5-tą 
valandą įsiveržė į sandėlį ir 
nieko jame nerado. Visus kam
pus išvaikščiojo ir išvartė, bet Prokuratūra žino, kad jis pini- 
pagrobfųjų nerado. r

Tik po to policija pastebėjo, į pinigus nupirkti

raminusi, didęlęjjy- j . AMSTERDAMAS. Olandij 
raciją. ~"' ^dien. Oląn^t-policija trečiadienį iš-

J^’ifeisvino pagrobtą aludarį Alfre- 
H.: Heineken ir suėmė 24 gro^

a — Mokslininkai nori tiksliai 
nustatyti, kodėl Pscifiko van
duo veržiasi Į Atlantą ir sudaro 
šilto vandens srove.

vTsęt dieną ta- suėmė veik visus grobikus. Po-’

KALENDORfiLIS

Gruodžio 2: Aurelija, Skit-! 
mantas. Mangaudas, Skirmuda,’ 
Arbulas, Krutulė.

Saulė teka 6:59, leidžiasi 4:20.
Oras šaltas, debesuotas, gali ’ 

£«ŠhiitL

Indira Gandhi patenkinta 
Britų Bendruomenės galvų 
išsikalbėjimais Gba srityje, 
kar nebuvo rašomi jokie 
protokolai. Visi galėjo lais
vai pasakyti savo nuomonę 

visais svarbesniais klau
simais.

^išgelbėti 60 metų Heinekeną gy- 
r tvą, jeigu visą gelbėjimo reikalą 

paliks policijai, šeima sutiko, 
į tylėjo ir pasitikėjo policija.

Grobikai pareikalavo stam
bios sumos pinigų. Policija pir
madienį įteikė grobikams $10 
milijonų. Jie nesitikėjo, kad to
kia suma gaus. Kiekvienas dole
ris buvo registruotas. Labai ati
džiai buvo sekamas Utrechto 
pintas, kuriame policijos agen

tai įteikė atvykusioms grobi
kams stambią sumą pinigų.

Išlaisvino A. Heinekeną 
ir jo šoferį

Sumokėjus pinigus ir nusta
čius, kas Heinekeną globojo. 

, policija ėmėsi žingsnių aludarį 
išlaisvinti.

Policija gana anksti patyrė, 
kas galėjo aludarį pagrobti ir, 
svarbiausia, kur jis buvo laiko
mos. Policijos agentai, vaidin
dami gimines, taip pat nustatė, 
kad milijoninės alaus gamyklos 
pirmininką Heinekeną pagrobė 

( senienomis l>esiverčiančios ben
drovės nariai. Jie mažai teuž- 

' dirbdavo tomis senienomis, už
tat jie suplanavo pasipinigauti 

, kitu būdu.
j Jie paruošė labai gerai apgal
votą planą. Jie tikėjosi gauti 
stambią sumą pinigų ir lengvai 
nraturėti, bet visas reikalas nę- 

( išdegė. Planas buvo geras, bet 
( Olandijos policija buvo dar gud- 
. resnė. Policijai padėjo žmonės, 
atidžiai sekusieji senienų kie
mą, įvažiuojančius automobi
lius.

gų neėmė, bet jis prašė už tuos 
_ __ _ _L . i jam šėrus.

kad viena sandėlio siena neat- Benz bendrovės šėrus jis iškei- 
rodė tvarkoje. Jie pradėjo lupi-. tė į JAV šėrus. Iš viso jis Benz 
nėti ir surado mažesnį sandėlį, i šėrų neturėjo teisės imti. Jis 
Kai įžengė į vidų, tai ten rado j neturėjo teisės atleisti Benz 
supančiotą ir prie sienos pririš-, bendrovę nuo valstybės mokes- 
tą Heinekeną. Kiek toliau rado čių. Parlamentas leis prokura

tūrai teisti Lambsdorfą ir vė- 
; liau galės jį apklausinėti. Kanc
leris Koki labai nepatenkintas 
šiuo reikalu.

leri ją, bet .marinų vadovybė nu
tarė neasišaųdyti: Jeigu šūviai 
būtų pšĮaikę marinams, tai va 
dovybėftuojau būtų įsakiusi 
pulti druzų artileristus. Yra pa
grindo ‘manyti,, kad jie tuojau 
būtų nustoję. Į drūzuk Ameri
kos karo laivas būtų paleidęs 
kelis galingus šūvius. Amerikie
čiai nutarė neatsiliepti.

Manoma, kad trečiadienio ir 
ketvirtadienio Beiruto apšauda
mas buvo padarytas politiniais bus laisva

Jungtinės Tautos vakar,bi 
ištirti visas Antark'.ikctarė

sritis. Anlarktikos tyrinėjiiijus 
veda visa eilė valstybių, įska - 
tani JAV ir Sovietų Sąjungą.

— Buvo susidaręs įspūdi \ 
kad Sirija neatšauks savo kari j 
iš Libano, bet dabar, kai JAV ir 
Izraelis nutarė imtis priemonėj 
įtikinti Siriją atšaukti savo k a
rines jėgas, Libanas greičiau

ir pririštą šoferį.

Pasirodo, kad dviguba siena | 7 N*
toli tęsėsi ir vedė į uostą ir į 
Šiaurės jūrą. Jeigu būtų a Išira- j 
dęs pavojus, lai būtų galėję iš -j 
plaukti į jūrą ir nuvežti į Šve
diją ar Norvegiją. Sandėlyje 
buvo įvairiausio maisto, siaura ; 
lova, rankšluosčiai, drabužiai iri 
stiprus pančiai, kad nepabėgtų. į

Policija suėmė visą senienų' 
bendrovę ir tardo visus grobi
kus. Rado daugumą sumokėtų 
milijonu, bet keturi bendrovės ( 
direktoriai spėjo dingti. Polici-! 
ja juos pažįsta ir tikisi sučiupti, j

— .Jungtinės Tautos nenori, 
kad JAV ir Sov. Sąjungos ne
sutarimai įvairiais klausimais 

| persikeltų į Anlarktikoje daro- 
j mus tyrinėjimus.

- - Izraelio gynybos ministe- Į 
ris Moše Arens pasiliko Wash
ingtone. Jis aptars kelis svar
bius klausimus su sekr. Caspar (

i Weinberger. ‘

— Izraelio premjeras šamir
i pareiškė, kad susitarimas tarp
j JAV ir Izraelio padės Libanui

MANILA, Filipinai. — Ne tik ' atgauti nepriklausomybę, 
sostinėje, bet ir tolimose salose i -------------------
eina protestai prieš prezidentą • — Ketvirtadienį aukso uncija
Ferdinand Marcos. Žmonės rei- kainavo $380.
kalauja, kad jis pasitrauktų iš ■ 1
prezidentūros, žmonės yra įsi-j taip teismo pirmininkas atsista- 
tikinę, kad jis buvo nagus pri-įtydino. Prezidentas norėjo už
dėjęs prie sen. Benigno Aquino drausti protestus, bet Aukščia-u- 
nųžudymo. Tuo tarpu įrodymų ( siasis Filipinų teismas paskelbė, 
jie neturi, bet žmonių tarpe vy-, kad krašto gyventojai turi teisę 
rauja įsitikinimas, kad prezi- J protestuoti. Ųž protestus nega- 
dentas įveltas. 1 įima bausti. Kariuomenės štabo

Buvo paskirtas Aukščiausiojo Į viršininkas taip pat atsistalydi-: 
teismo pirmininkas ištirti, kas I 
jį nužudė, het pats prezidentas 
pareikalavo greito sprendimo,

MANILOJ PROTESTAI 
NESIBAIGIA
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Izraelis susitarė su JAV glaudžiau bendradarbiauti 
Artimųjų Rytų taikai nustatyti. Izraelis pradės 

pasitarimus su Jordanija.



APLINK MUS IR MCSU NAMUS

Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai

Praktiškas acto naudojimas
y : v.us:: / epą tarmes, 
užį> Is t.- šaltu vandeniu, 

i ii 2-3 -ąiiKštus acto.
dienom’S

Vilniaus centrinė gatvė

<•1 Ju< 
jį) 111'

Karštomis vasari., 
mėsą, sviestą galima išlaikyti 
jviezią ir be šaldytuvo. Suvy
niokite ją į švarią servetėlę, su
vilgytą acte. Išiižiūvus ?ervete- 
Ici. vėl ją suvilgykite.

Baltymus lengviau išplausite, 
įpylus Į juos keletą lašų acto.

Po ilgo skalbimo rankos išpuis 
ta ir susiratikšlėja, patrinkite 
jas actu ir iš karto pajusite pa
lengvėjimą.

Norint pašalinti iš indų ir įran 
kių nemalonų žuvies, česnako, 
kopūstų kvapą, išplaukite juos 
karštu vandeniu, įpylus į jį 2-3 
šaukštus acto.

Kad skalbiant vilnoniai au

diniai nebluktų, įpilkite į van
denį 2A šaukštus i'Cto.

Jūsų kilimo spalvos atsinau
jins, jei jį ištrinsite su vandens į 
ir acto mišiniu (stiklinė acto — : 
litrui vandens). ;

Dėme, iš odos galima išvalyti, | 
ištrynus ją vandens ir acto lygių ! 
dalių m'šiniu. .

Oda bus elastinga ir minks-1 
ta. jei ją nuplausite vandeniu,! 
įpylus į ji 2-3 šaukštus acto, i 

šilkiniai rūbai išlaikys blizge.-! 
si ir šilkui charakteringą šiugž-j 
desį, jei juos perplausite van- j 
dens ii acto mišiniu (2-3 šaukš
tus acto). . , 1

Plaūkai bus minkšti ir blizgės, • 
jeigu perplaunant įpilsite į van-1 
denį 2-3 šaukštus acto.

Apie dilgėlės naudojimą

ti dilgėlė vartojama drauge su 
darželiuose augančia asturta.

Iš dilgėlių verdamos ir sriu
bos.

Dilgėles galima rinkti visą va? 
sąrą prieš žydėjimą arba žydėji- 

’ mo pradžioje. Džiovinamos pa-
Magdelena Dulaitienė ‘ vėsyj

> toje.
i 
i'

, vėjo perpučiamoje vie- 
Mugdalena Dulaitienė

Pienas
Kai kurios tautos ir dabai- var

toja dilgeles maistui: verda sriu
bas, netgi blynus su dilgėlėmis 
kepa. Dilgelėse yrą daug mine
ralinių druskų, n; trio, kalcio, 
magnio, fosforo, ki emmo
los. chloro, geležie? ir taip pat 
organinių rūkščių. Geležies dil. toju, 
gėlės tur’ daugiu, nei špina- ;

rėje. Jauni lapai vartojami bars-1 
čiarųs arba kaip prieskoni? prie 
mėsOs. - 13

^Šviežiuose dilgėlių .apuo*e yra 
100-200 mg',? vitamino C. apie 
10. mg % karotino įprcvitamir.io 
A), apie 400 biologinių, vienetų 
vitamin o K, B grupės vitaminų, 
diaūg chlorofilo, šiek tiek raugi- 
nitį medžiagų. Ji yra kaip varS-' 
tinis augalas. Ji vartojama sei-. 
gant avitamihozėmis, taip pat 
kaip kraują stabdanti priemonė,

kraujuojant iš yidaus (hemaro-:
jaus, ginekologinių ligų atve
jais). šviežia <Iilgėlė vartojama 
nūo reūmat’zmo. kaip odą dir-1 
ginanti priemonė, taip pat turi

- t šlapimą varančių . avybių,.
Gydymui, pasįtaiu* su gydy

. pa. ųcšįamos vandeninės
arba alkoholinės ištraukos, .taip nlU,.^i. .

, . • . . b-- . . gurkšniais.pat ir pchvitammine^arį^ĮS. I ”
Dilgėlė — ir kosmetikos prie-!

mo'nė: hac dies medicina1 rėko- į 
mendubja plauti plaukus dilge
lių, ir gluosnių žievės nuoviro-:
mis, kai yra pleiskanų, jei labai į rinti uždengtame puode ant sti- 
slenka plaukai ir galvoje ,yra f prios ugnies.
riebių pleiskanų, galima vaka-.- Pieną virinti puode su storu 
rais įtrinti į . galvos odą lygio- dugnu, tada rieprisvils. Pienui 

dalimis - džiovintų dilgėlės virti reikia paskirti atskirą in
tapų ir varnėlėšų šaknų nuovirą dą. nes pienas sugeria kvapą, 
(susmulkinami augalai virinami Todėl nereikia laikyti pieno ar- 
pDsę valandos atskiestame vyno ti produktų, turinčių stiprų kva- 
ačte). Kartais plaukams plau-opą — raugintų produktų ir kt.

Pienas vertingas produktas. 
Tačiau klaidinga manyti, kad 
vienos ar .2 stiklinių pieno už
tenka pusryčiams ar vakarienei. 
Rekomenduojama pieną gerti sū

• duona, arba bulkute. Geriau 
pieitą atmiešti su virtu vamdė-

, Gerti, lėtai, nedideliais 
Geriamas dideliais

i gurkšniais, praranda savo mais- 
b tingumą. ’ -

’ - i
Kad išsaugotume vitaminą C 

šviežiame piene, jį reikia užvi-,

Kad pienas neprisyiltų,- reikia l 
perplauti puodą, kuriame bus Vi_ 
rinamąs, šaltu vandęniu.

Jei pienas prisvilo, reikia įber- 
ti žiupsneli druskos, o puodą r u 
pienu įstatyti .i didelį indą su 
šaltu vandeniu. Tada pieno sko
nis nepasikeis. Rekomenduojama 
pieną laikyti porcelianiniame 
arba - stikliniame inde, nes tokie . 
indai lengvai plaunami. Nelai
kyti pieną aliūminiame inde-, nes 
Įgaus nemalonu skonį.. -

Kad karštomis dienomis’ pie
no nesutrauktų, prieš virinant 
į vieną litrą įberkite šaukštelį 
cukraus, arba T t šaukštelio ge
riamosios sodos

Į£atšty[;e~ pien:ts nesugis, jei.

mis

Fbr the woman
at the heart of 

her family's finances.
Too can’t afford to be wrong; 
Because if you’re in charge W .it > r •! l V Y_ a ____

future, too.
And that's where ŲA 

Savings Bonds come in. Buy

bend sir saTtir vandShid ir dS 
dengs te švaria skarelę, o jos 
kamptrs įmerksite Į' vandeni.

< Magdelend šulaitienė 
« £

S Medus laikomas tamsioje 
vietoje nesiitirštės ir palaikys 
-ayo skystumą.

9 Nedaug, kas., žino, kada mal
tą mėsą pradėjo vartoti’ fietuviai, 
estai ir suomiai. Jie mėgo smul
kiai sukapotą mėsą- su tam tik
rais prieskoniais valgyti žalią. 
Tai patiko ir atsilankantiems 
tuose kraštuose Hamburgo pirk
liams. kurie šį skanėstą gamin
ti ir valgyti išmokė Hamburgo 
miestelėnus. Iš čia. kilo ir ham
burger pavaldinimas, Amerikoje 
vokiečių virėjai paruošdavo ža
bą mėsą ir ją vadindavo Tarta
ru steiku. Dabartini- hambur- 
geris buvo išrastas tik 1904 m. 
St. Louis mieste nežinomo as
mens laike parodos Louisianos 
nupirkimo progą. Jis keptos mė
sos paplotėli uždėjo ant specia
liai keptos bandelės. Dabar treč
dalis jautienos suvartojamą mal-1 
tai mėsai ir iš jos gaminamiems' 
produktam:-. Britu gydytojas dr. 
Saliesburg patąrė savo pacien
tams valgyti specialiai pagamin
tą steiką. kuris vėliau gavo Sa-

ji gn up for the Payroll Saw
ings Plan where he worfat 

That way, while you’ra 
meeting the day-to-day ex
penses, you’ll still be buildirtj 
a more secure h’.ture for your 
family.

U.S. Savings Bonds. F<w 
the woman who really ko<z«

IKC

mĄrnenca>

1 R. garinęs, fumglšytoj 3u pg- — Vakar pričmęt naują tar- 
iuo|taif krienais afbt gaystyčic- .įautoją, ė ai to negalėsiu pa* 
mis* Kęsti.

-*• Tai kokioms pareigoms ją 
pasamdė?

— Ji bus mūsų valgyklos nau
jąja virėja, — atsakė Gražulis, 
o direktorius, nesusivaldęs, pra
dėjo garsiai juoktis.

— Nesijuokite. Ta naujoji vi
rėja yra mano žmona ir man pa
kanka jos virimo namuose, — 
atsakė Gražulis.

?vogūnų laiikų 
raugintų agurkėlių-.

Svogūnu^ .supicustytį stambio
mis riekėmis, sudėti į pasūdytą 
vandenį ir užvirti. Nusunkti, įdė 
ii grietinę, jei reikia ir priesko- 
mų, viską išmaišyti. Pabarstyi? 
kapotais svogūno laiškais ir pa<- 
puošti raugintais agurkėliai*. 

l Svogūnų daržovės tinka prie mė 
sos ir žuvies. . -

« Rūdis bei rūdžių žymes iš 
balto audeklio išima citrinos 
sunkos ir blyeiaus mišinys. Išė-J 
mus dėmes, medžiagą išplauti 
svariupe vandenyje.

• Nikotino ėymeš nuo rūko
rių pirštų geriausiai nuvalo tri
nant gabalėlių citrinos, užbe
riant truputį druskos. - 4

RAUGINTŲ KOPŪSTŲ SU 
GRYBAIS PARUOŠIMAS

STIPRESNIS Už STIPRUOLI 

uonaono cįrke supruoiis i*- 
spėusaavo citriną ir pas-oiyuavo 
i.oUU svarų tam, Kas isspąus dar 

Įlois lasą. Aišku, niekam nepa- 
vyKdavo, kol vieną kartą smul
kaus suaejimo žmogelis *s iš
spaustos citrinos išsunkė dar vos 
ne pusę puodelio skysčio. Pa

bara- trenktas stipruolis paklausė: 
1 pa-

Paimti:
1 sv. .augintų kopūstų,
1 svogūnas, 
džiovimų grybų,
2 št. riebalų, 
priesKomų, vandens. 
Džiovintus grybus (jei

vykai — 4 ar b galvutes; 
kelis džiovintų grybų — apie ______
pd.) nuplautų jei reikia suplaus kė žmogelis.

— Kas gi jūs esate:
— Mokesčių rinkėja?, atsa-

lyti. Svogūną smulkiai sukapoti, ’ 
sumaišyti su grybais ir trumpai' 
pakepinti riebaluose (1 št.). Bau1 
gintus kopūstas nuspausti, jei 
reikia nuplauti šiltu vandeniu., 
sudėti i kepinio indą, sudėti pa-

. -y * - -

Į vieną toovineijoe bankelį 
atęjo ūkįniiĮkaš pasiskolinti 50 
litų. Sakėsi jam Teikia - važiuoti 
į I^uną, į neturi užtektinai 

įpintus grybus su svogūnais, ^Ęhr^toriuš - pasikviečia
riebalus (1 št.) ir užpilti l'pd. Ji į są^o k^įnėt^ 'bet neužilgo 
vandens. J ei reikia, pridėti prie- > išęmdbpalikękoSsvečiąl,.JPrtbega 

_ . . . j skonių, ■ išmaišyti, uždengti ir prie jO’.parthtetis ir sako;
• ei p anuojate akyti spin- įj0^ęintį krosnyje apie 1 vai.'* - ^NėW&ėjd peikti jo >. vieno, 

c?o or izIn’rCid-il/ym rb-'ylniniiT/- A j *tose ar klozetuose skalbinius, ne
naudokite prosijant krakmolo, 
kuris -yra patrauklus, ' kandim. 
Nepatartina vilnonius’ dalykus 
dėti prie rayon medžiagos dra
bužių. nes vilna kenkia tos me
džiagos spalvoms. . > . '

%-^W^SGS • SSŠrAinėš

Tinka prie virtų bulvių, kiau- neš ašt -ĮMtyiids "yra- jbųndulys
• t;    —i * - • įso'* •£ *- -- » •>'ijtėnos patiekalų ir žąsienos.

Magdalena ouuuueiie

KO VILNIUS LIŪDI
Skubą, plaukia debesėlis 

r Vilniaus, bokštus palydėjęs, 
• Liūdna ilgu senam Vilniuj, 
\ Kai’ ten blaškos priešo' vėjas.

Rudens .saulės veidas temsta 
Užu Vilniaus rausvu šienu.
Liūdna šalta senam Vilhiuj 
ousilaukus sunkių dienų.
Krenta byra . Nerin lapai

banknotu”.' • ,
\ Direktorius, norėdamas -Ištir
ti. ūkininko sąaniskumą, . žvilg
terėjo? per rakto skylutę. įTuom 
tarpu ūkininkas, .pamatęs bank-

• Turimą mėsą {vakarykščią- 
kepsnį):1 jautieną, kumpį, viš
tieną ir t. t. supiaustyti mažais 
gabalais. Išvirti 4-6 bulves, jas 
karštas supiaustyti mažais ga
balėliais ir sumaišyti su mėsa.. 
Pridėti pjaustytų marinuotų] Rudens veje pakramtyti, 
agurkėlių. Užpilti padažu: ma
jonezo, kapotų petražolių, drus
kos i r pipirų pagal skonį. Sudė
ti į servavimo indą ir papuošti 
pomidorais.

9 Smulkiai suplėšyti turimą 
nesą. Sutarkuoti obuolį ir rna-' 
rinuotą agurką, pridėti vieną 
•ankštelį kapotų “capers”. Pri
dėti pagal skonį druskos ir pi- 
pirų, pašlakstyti actu, įdėti du* 
šaukštus majonezo, - viską gerai 
išmaišyti ir sumaišyti sU mė- 
a. Papuošti alyvuogėmis.

s Virtą kumpį ( riekės) ir rie
kę ananaso sukapoti. Užpilti pa
dažu: 1 šaukštas pamidorų ko- 
'ės. 1 šaukštelis citrinos sunkos, 
kapotų riešutų. Viską gerai iš
maišyti ir užpilti ant mėsos. Drus 
kes ir pipirų pridėti pagal skonį.

notos,: iššsiįrąfl^y įviėiią/ 6 kitus 
padėjo;afgid. i&refeentaš^kreip- 

’ damariąT.partnėrb jgtariaii-’Nie- 
w4.'pra- 
T-rizŪ i

Liūdna griaunu senam Vilniui, 
Kad ten Vyčio, nematyti;
Auga stiepias Pitres Kalnas 
Žvelgdamas į priešo būrį, 
Liūdna skaudu senam V ilniuj. 
Žmones ten kentėti turi-
Slenka paneriu vaiduokliai —.
Musų milžinai ten žuvę, 
Liūdna baugu senam Vilniuj, 
Skursta broliai mūs-lietuviau

GERA PRIEŽASTIS 

direktoriaus kabinetą įėjo

dejom (gavo

, ;• ; NESPĖJO‘PATIRTI - :

... Pasakojama apie vienąameri- 
i kiečių- kareivį Anglijoj,. Pama- 
; tęs seną geležinkelio tarnautoją, 
‘ kuris su -plaktukų daužo trau
kinio ratus, r kareivis užklausė;

geležinkelio? , - . >
. — Kėtūriasdęširęt še|įus me
tus. : . i

— O kam tū daužai tuos ratus?
— Tb man dar nepasakė.

ENERGY 
WISE

SVOGŪNŲ DARŽOVĖS 
PARUOŠIMAS.

Reikia paimti: 
*) svogūnai.

susirūpinęs ilgametis tarnauto
jas Gražulis ir prašė, kad jį Klo
jau atleistu iš tarnybos.

— Kas tau dabar pasidarė po' 
25 metų sąžiningos ir sėkmingos ' 
tarnybos? Gal alga per maža, 
ar gal nori būti perkeltas į kitą 
skyrių? — teiravosi direktorius.

— Ne. Atlyginimas yra ge
ras ir darbas patmko, — atsakė 
Gražūlis, bet tos svarbios prie
žasties nesakė. I

— Tai kokia ta priežastis? — 
iabai susirūpinęs teiravosi di
rektorius. Tada Gražulis neno
romis atsakėt

Change th# Oil nd 
riteri every 3,000 to. 
B.OOC rrrtftm to avoto 
westing gesodhe.

PASSBOOK 
SAVINGS...

Hbt*«

’ XT OUT low UTB

Mutual Federal
Savings and Loan

221Ž
PttM

°0AC CHICAGO, hX
Prea. j T|l.: 847-774/ t i

SERVING CHKZAGOLAND SINCE IWS
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MENO AINIUS
Redaguoja MIKAS ŠILEIKIS

l’raeiįą penktadienį, lapkričio vaizdas Sekmadienį popiet, kai.
25 d. Čiurlionio Galerijoje, Inc., nr. 1, Planetariumas, nr. 21, 
Laro atidaryta žvmios dailinin-1 [Meškeriotojai. •£ » b nr. 9, Kiniečių 

•ajonas, nr. 3, ir Meno institu
tas, nr. (i, kurį įsigijo Čiurlionio 
Galerija, Ine., Kūrinių Fondui, 
iš viso išstatyta 23 didesnio for
mato kūriniai. Vienas n.-tiur- 

■ mortas ir viena kompozicija su 
•ūiinčia moteriške. t
Paroda, kuria galima pasi

džiaugti ir pasigėrėti. Dar vie
nas pliusas —t, tai visi paveiks
lai gerai įrėminti, lininė dro
bė. o kainos, palyginti su kai ku- ’ 
rials mūsiškiais mėgėjais, tad 
ne keturi ar šeši šimtai, o tiktai 
apie 300 dolerių.

Paroda tęsis iki gruodžio 
J dienos imtinai. Lankyti gali
ma kasdien nuo pietų iki i vai. 
popiet. Įėjimas laisvas. Po šitos 
parodos, iki ateinančių metų pa
vasario, Čiurlionio Galerijoje, 
Ine., nebus naujų parodų. Ba
landžio mėn. bus a.a. Teofilio 
Petraičio 5 metų pomirtinės su
kakties paroda. i

Čiurlionio Galerijos veikla 
šiais metais buvo gyva — trys 
parodos paeiliui r M. 
Bendroji konkursinė, o dabar 
Barton paroda uždaro sezoną. 
Visos parodos buvo gausiai lan
komos! Galerija bus atdara ir 

cūzų impresionizmo. Visuose i per žiemą, bus išstatyti įvairių 
jos paveiksluose šviešus?dangusJ dailininkų darbai.- Bus galima 
kaip, pąvyzdžįni,.žįemos gąmto-, įsigyti ir patinkamą kūrinį. Į

l is Virginijos Barton tapybos 
’ aruda. Į atidarymą iš jos pusės j 
svečių atsilankė nemažai, bet i 
lietuvių buvo nedaug.

Parodos rengimo pirmininkas 
d.iik Mikas Šileikis atidarė pa
rodą, vertindamas dailininkės 
brandžios kūrybos atsiekimus, 
Į erpdamas ir humoro iš daili
ninkų patirties. Čiurlionio Ga
lerijos, Ine., pirmininkas inž. 
Bernas Adomaitis pasveikino 
debiutantę, palinkėdamas sėk
mės kurti. Pati dailininkė Bar
ton padėkojo galerijos vadovy
bei ir svečiams.

Į atidarymą buvo sunešta 
gausybė i gražiausių gėlių. Po 
parodos atidarymo buvo vaišės.

Daili Burton, po kelionės iš 
Kentucky. buvo kiek pavargusi 
mašiną- vairuodama, kadangi 
Padėkos dieną praleido pas sū-J 
nu karininkių . ’■ .’.i ,-

* * y ■* * ■ - ■ f; ’ ’ ;

Parodoje išstatyta daugaiusia 
Chicagos ir. artimesnių apylin
kių gamtovaizdžiai, kurie mū
siškiais dailininkams gali būti 
pavyzdžiu,. ?kaip tąpyti gamto
vaizdžius,,.; Visi jos. paveikslai 
yra lyrinio' impresionizmo rė
muos^; bet’skirtingi nuo pran-

I

Z>onasM. Šileikis

I

tais gydytojais.
Kai 1979 metais vienam po- 

1 litinio biuro nariui reikėjo sku- 
i biai padaryti akies operaciją, 

lai tokio daktaro, kuriuo polit- 
biuro narys pasitikėtų, Sovietų 

i imperijoje neatsirado. Žaibo! 
1 greitumu buvo į Maskvą at- 
I skraidintas dr. Ronald Michaels, 
Į John Hopkins universiteto me

dicinos mokyklos direktorius ir 
profesorius.

Akademikas Abram Kogan 
pasakoja, kad jo duktė-tikrai Į 
būtų mirusi, jei jos nebūtų gy
dę “privilegijuotos klasės” ligo- j 
ninėn sutraukti patys geriausi 
Maskvos imperijos daktarai, 
chirurgai, o tik eiliniai gydyto
jai liaudžiai skirtose gydyti li
goninėse.

rašytojas - nove- 
Džilas savo no- 
“Na u joj i klasė’’

mokėjimo. Minske yra nepapras-i 
tas butų trūkumas. Paprasti gy
ventojai butų laukia po penkis 
ar 10 metų. Tuo tarpu Medve
devo sūnus, duktė ir žentas tu-

rijos sekretorių, valdžios min. 
pirmininkų, niinisterių, kariuo
menės generolų, maršalų ir ad
mirolų.

Bet jau gana padoraus pragjfc 
venimo ir l>e rūpesčio gyveni
mo. Vienas New Yorko prekybi-l 
ninkas, kuris daro pelningą biž-: 
aj su Maskva, prasitarė, kad pa
kilimui j aukštesnę kategoriją, 
rusui padeda įstojimas į partiją 
r pasirodymas kokiu nors par-j 

tijos eilėse pasižymėjimu: savo 
draugų, giminių, tėvų, ir vaikų- 
išdavimu KGB, kaip nepaten-' , 
kintų valdžios ar partijos reži-4 
mo darbais ir dirbančių prieš 
valdžią, dedant slaptas pastan
gas jai nuversti.

Iškilti partijoje padeda ir “su
sigyvenimas ar susigiminiavi-” 
mas” su aukštesnės kategorijos 
partiečiu. Jei tik tave aukšles-

Eiliniai rusai partiečiai su 
kartėliu juokauja, kad jų vir
šininkai atlyginimą gauna ne 
taip jau daug didesnį, bet “mes 
jiems negalime prilygti turimo
mis privilegijomis, nes jie turi 
tokias sau pasiskyrę privilegi
jas, kad jiems nieko netrūksta, 
niekuo nereikia rūpintis, įskai
tant aprūpinimą “dačomis”, li
muzinais, maistu ir ko-tik 'gy
venime reikia”, sako A. Kogah.

Ir ne visiems partijos nariams 
padeda pasiekti “naujosios kla
sės” kategoriją. Norintieji pa
kilti anksčiau, privalo kuo nors 
pasižymėti. Daug padeda, jei 
partietis suseka kokį žmogų, ku
ris nepatenkintas partijos veda
ma politika ir jį išduoda KGB 
žiniai. Po keleto tokių “pasižy
mėjimų” tas partietis jau gali 
tikėtis pakilti tarnyboje ir pa
kilti bei priartėti prięNprivilegi- 
juotos elito kategorijos, tik, ’ži
noma, nė prie paties aukštojo

ąijuotos kategorijos” laipsnį, 
leis pavadinti draugu, lai žinok, 
kad netrukus ir pats pasieksi 
aukštesnio laipsnio, nes vama$ 
varnui akies nekerta. Kaip pa-? 
vyzdį galima paimti rusę astro-* 
naulę Valentiną Tereškovą. Ji 
partijos nare nebuvo, bet atli
kus kelionę į erdvę, tuojau pa
teko į partijos “elito” kategork 
ją, jai buvo pastatyta inoder. ' 
niausią “dača” prie Volgos ka- 
nalo, labai gražioje miško pa
laukėje, aprūpinta limuzinu, šo
feriu, nemokamomis atostogo
mis prie Kaspijos jūros Krymo 
pusiasaly. Tokioj kategorijoj sė
di ir žinomoji sportininkė, daug 
aukso medalių surinkusi jau
nuolė Olga Korbut.

(Bus daugiau)

Specialūs KGB žmonės pasiūtus 
batus, skirtus Brežnevui, jo šei
mai, nurodytiems jo draugams 
dar patikrindavo kol leisdavo 
naudoti. To paties laikosi ir tą 
pačią privilegiją turėjo seniau 
ir dabar tebeturi Sov. S-gos prez. 
Yuri Ar.-dropovas.

Iki emigracijos į Ameriką, 
Igor Birman, ekonomistas, kaip 
vedęs vieno minister i o dukterį, 
turėjo privilegiją naudotis so
vietų “naujosios klasės asmenų 
medžioklės “dačomis”, paruoš
tais įrengimais. Medžioklės me
tu viskas buvo paruošta ir duo
dama veltui. Kelionė-i mėdž'to-? 
klės paviljonus buvo vežama 
limuzinais ar lėktuvaisl Buvo 
nuvežama mašinomis ii- į miš
kus, kur būdavo numatyta me
džioklė. “Mums buvo duodami 
■šautuvai, šoviniai, varovai, snie
go rogės su arkliais pavažiuoti 
miškų keliukais, :kad nereikėtų

tus su apstatytais baldais ir vir
tuves Įrengimais. Savo asmeniš
kam pasivažinėjimui Medvede
vas naudoja mašiną “Volga”, 
specialiai gaminamą privilegi
juotiems partiečiams, kurios kai
na yra ne mažesnė, kaip 20,220 
dolerių.

Sovietų imperijos “pateptieji 
ar iškilieji”, kaip Brežnevas, vi
si vyriausybės ministerial, poli
tinio biuro nariai, jų giminės 
turi be valdišku limuzinu, dar 
ir savo asmeniškas užsienio ge
riausių firmų mašinas: Cadillac, 
Rolls-Royce, Silver Clowd ir ki
lūs Vakarti valstybėse pagamin
tus karus. Rusijos didesniuose 
miestuose-“naudoji klasė” turi 
specialius kelius, 
rjnė gatvės dalis, paprastiems pi
liečiams važiuoti yra uždrausta, 
nes tuo keliu dideliais limuzi
nais skubių greičiu važinėja im
perijos smetonėlė — partiečiai, 
ministerialdirektoriai ir ypa
tingai aukštesnieji partijos va
dai, didėli ir pasižymėję sporti
ninkai, atstronauta'i, KGB virši
ninkai.

Brežnevo specialus batsiuvys 
Arkadys Zitnesky, pasitraukęs Į 

, Vakarus, sako, kad jam teko il-

egzistuoja.
Jugoslav! jo- 

listas Milovan 
veliu knygoje 
aprašė ir pavaizdavo Lenino ir
Stalino laiku priveligejuotos 
klasės . iškilimą ii- Įsigalėjimą| 
Maskvos komunistinėje dikta
tūroje. Jis rašė ne fantaziją! bet 
tikrą tiesą, nes pats priklau-ė 
“naujai klasei”, pergyveno tas 
pačias privilegijas. Tačiau už 
balso pakėlimą, kad komuniz
mo filosofija negali taip apgau-

Šileikio,' dinėti, skriausti ir paniekinti l 
skelbtos “lygybės ir brolybės” 
pažatdus, buvo įkalintas ir ke
liolika metų sėdėjo Jugoslavijos 
kalėjime, net jo malonės prašy
mo nepatenkino jc artimiausias 
vienmintis diktatorius Tito. i

Pasirodo.- kad dabą r.- sovietų 
“naujoji klasė” savo privilegijas 
pakėlė j aukštesnį laipsnį. Ko
respondentas Ingęrsol pradeda 
nito sovietu ristininkb Aleksan- 
drb Medvedevo. Jis -turi; vasar
namius - “dačas” Kaspijos jūro
je, jis turi “dačą” ir kiek tik 
nori miško medžioklei Baltam 
sijos respublikoje. Jam nekai- 

imtas tikrovės vaizdas nieko ne-' nuoja važinėjimas į “dačasme
džioklę ne tik Minsko apygar
doje, bet ir Į Sibiro miškus. Jį, 
kaip sovietų sporto instruktorių, 
lydi sargai, valdžia duoda limu
ziną ir šoferį. Be to, Medvede-

S. C. TYLUTIS

NAUJOSIOS KLASĖS PRIVILEGIJOS
. ... Maskvos propagandos lygybė ir- brolybė
Keliaujantis Sun-Times dien-[ siems sovietų “naujosios klasės” 

raščjo korespondentas Buce In- privilegijų realybę, gal čia pa- 
gersol iš; Minsko parašė straips- i___________ __________ __
r į kurį, pavadino “In Soviet hie- \ pakeis, bet bus Įdomus tuo, kad 
i.ircljy, better; fedarę Reds”. ir Amerikos didžiosios spaudos 

puslapiuose jau pralaužė ledus 
ir pradedama, kaiti ir labai santū
riai, bet jau pavaizduoti esan
čios sovietų “naujosios klasės’ (-y° visa še™a ir Siminės prikJau- 
privilegi.jų nesuderinimą su so
vietų laisvame pasaulyje skel
biama lygybės ir brolybės pro
paganda, teisingiau pasakius 
melu, ko ten ištiktųjų nėra, ne

i.irchy, better; fed arę Reds’’.
Įvairiomis- antraštėmis tame 

1 likraštyje ėjo serijos apie Ru
sijos karinę galybę, ar mes ei- 
sim-j kai^;4r.'kitoTiiis laikraščio, 
politinio komentatoriaus ir Wa- 
shington'o biuro vadavo Patrick 
Ostėr. Lietuviams, pergyvenu
siems sovietu okupaciją ir sa
vo paiirtihų-’bei akimis mačiu-

> LTuekATORA, lietuvių literatūros, meno Ir moksli 
I9M m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenrtą, Vintą
SrėvėBi Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankoi 
7. Rankčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matosevičiana Ir T 
Meilaus rtnipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukom Tf b 
M. K. Čiurlionio. M. Sūeikio, V. K ašubea, A. Rūkitelės ir JL Vara/ 
kūrybos poveikalaia. 365 puiL knyga kainuoja tik F3.

'• DAINŲ SVENTtS LAUKUOSE, poetės, ražytojoi ir tn 
Hnlą lokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dain^ 
šventes bei jų istoriją Ir eigą. Įdomi skaityti ir nedajnuojan 
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimk 
bei ofitulisiait. Studija yrs 151 pusi., kainuoja 12.

'♦ VTENHO ŽMOGAUS G Y V ĖMIMAS, Antano Rūke apralj 
Us fuozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne saumr 
gyvenimo bruožą aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities Hte 
raffirinė atucfija, auskirrtyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyp 
parduodam* tik už H- « , ,

> LnrrOVHKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-TamalawsFi 
Romiai p&rrfyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės b 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvlenan 
lietuviui. Leldinyi filnstruotu nuotraukomis, pabaigoje duodami 
ritovanfiių pavadirilinaltir jų vertiniai | vokiečių EaBų, EaSal 

ĮKH jraaL Enygojė yra RytfrMų ĮtoiSaplg, Kaina R.

> EJ CAUMJtS LlMl, rašytojom PelronėKt Orintaltfe atM- 
mtninal ir mintya.aple asmenis Ir vietas nėprflt EJetovoje Ir pi> 
maiaiala bolieviką okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius 
bet kainuoja tik

ųf JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius, nesniprai 
tai ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik a* 
furglo Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poa 
riją. Dabar būtą j| galima pavadinti kovotoju už žmogaus teisei 
Knyga y*a didelio formato, 265 puslapių, kainuoja f6.

> lATTRINfS NOVELES, SL Eoačenko kftryba, J. ValalA 
Fartim? m prf, knygoje jn 10 aųmojSngų Dovaflų. Kaina

NsujleaoM, 1TW 8«. E&fcvrtl H, CHeagi
*— VrrLe—

“Luomo’’, kaip, prezidentų,, par-- na apie 17 metų.
s Paukščiai vidutiniai gyve-

Miestų vMu-' eiti pėstiems, nakvynė, maistas

so .'privilegijuotai klasei ir yra
partijos aprūpinami, naudojasi, gą laiką siūti Brežnevui batus, 
specialiomis ligoninėmis, kelio- Jam būdavo prisiunčiama geriau 
nėse viešbučiais ir maistu, be sios odos, darbas buvo reikalau- 
jokio atlyginimo ar sąskaitų ap- jamas padaryti kuo geriausiai:

GIFT PARCELS TO LITHUANIA
PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 ♦ TeL 925-2787 

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių. 

Maistas iš Europos sandėlių.
= MARIJA NOREIKIENĖ =
.idu<iiiiiiiiiimiiiiiii!!iiiir,iiiiii!iiiiiiiiini!iiiii minium i iiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiii?

ir kelionė atgal j miestus"/pa
sakojo žurnalistui Brųęė Inger- 
sol, dalyvavęs sbyieįų' ^privile
gijuotos klasės” ašmenų medžio
klėse Igor Birman. Ir už tą pa
slaugą, lyg pasityčiojimui, rei
kėjo sumokėti j dieną tik 1 rub
li, kas normaliai už tą viską bū
tų reikėję sumokėti, šių dienų 

; normalia kaina, ne mažiau 2,500 
rublių. Jeigu kas- medžioklės 
metu iš viršininkų ar jų šeimos 
narių susižeistų ar lengviau ar 
sunkiau užsigautų, specialios 
mašinos ar lėktuvai tuojau nu
vežtų Į Kremliaus elitui skirtas 
specialias ligonines ar klinikas.

Planuojamos medžioklės lai
kotarpiui į medžioklės paviljo
nus pasiuničamas medicinos ap
tarnavimo jiersonalas su parink

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
K yra: sėniapsia,. .didžiausia ir ,turtįngiąūšii: lietdrių fratemalinė 
į ; organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau' per 97 metus.

SLA — atlieka' kultūrinSis darbus, gelbsti’ir kitiems, kurie tuos 
? darbus dirba. :' ■■ . -ū < ...;

ŠLA 22šinokėjavdą^au kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerių 
. apdraudų savo nariams,. ^.;; 2 į • “

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. ŠIA neieško pelno, 
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu. 
Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugas gali 
Susivienijime apsidrausti Iki $10,000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštoj Wkslp ir-jų gyvenimo pradžiai.

SLA — vaikus-apdraudžia pigia terminuota apdrauda: uŽ 
$1,000 apdraudos sumą temokai ūk $3.0Q metams.

SLA.— kuopų yra visose IŽėtuyijj kolonijase.
Kreipkitės į savo apylinkės kuopų veikėjui 
jie Jums mielai j»jžęlbės‘i SLA įsirašyti.

Galite kreipti^ir tiesiai.į;SLA Centrą:

307 W. 30th SL, NeW1^01 
Tel. (2J2) 5Š&i21b

~ i’: .ri- z- U-'--
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I SIUNTINIAI Į LIETUVA
i ' Cosmos Parcels Express Corp.
I , MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

I 2b01 W. 69th St, Chicago, BL 60629 ♦ TeL 925-2737

| L’ v. V A L A N T I N A S a ' ,

0 - itg  I

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

• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo
9 vaL ryto iki 10 vat vakaro.

Sekmadieniais nno 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vak.
D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

T»«• - TeL 476-2206

Inž. LIŪDAS MIKŠYS, 
60 metų studijavęs, kaip

ŪKANŲ
AT]Ml!^A LIETUVA

paraše 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kai Bet kada Ir 
Bet kur, Bet kuria kalba Buvo parašyta apie Lietuvę, lietuvius 
ir lietuvių kaTBą. Jlg mokės! kartu su kun. Jaunium ir prof. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimui 

tr patarė mums toliau studijuoti.

CTI 8. Halsted St, Chicago, IE
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sjė- (Aliejus-*

TARSIS LYGIATEISIŠKUMO IR 
BENDRADARBIAVIMO DVASIOJE

raįi Y- KamanĮas, c Ka
ralius — dp, J. SungaDą. Prieš 
L-il Seimo ru<riarr-8 buvo išdaly*1 
a^u gąrašai su kandidatų biu- 
grafįnėniis žiniomis if. siūlomo
mis programomis. Balsavo 111 
Seimo narių. Už JAV-bių sąrašą 
pasisakė 63, už Kanądos — 43.

(Tviinys) ,

Jaunimo -komisijos pirminiu 
kas Kęstutis Sujirskas su Laima 
Garbonkiere-Nainyte, Jonikie- 

' ng, J. Žukauskiene ir A. Narbu- 
I taįčiu jupažri .Ino su jaunimo

Fronto bičiuliai ardo lietuvių vienybę
Pagaliau su B-ne nerandama bendros kalbos dėl lai

kysenos okupanto ir bendradarbiauto jų atžvilgiu. Neteko 
skaityti tokios bičiulių rezoliucijos, kuria jie būtų kada 
nors pasmerkę tokius bęndradarbiautojus su okupanto 
samdiniais. Juk tjkrai’b^tų reikalinga mūsų visuomenei 
pristatyti •tįolįjti^'menininkus bei taip vadinamus kultū
rininkus, kuHe, P. Petronio pakytosjL vięšnagėn, ja ten 
naudojosi net dešinpij,$ęnų(<Q-išnykdami jam dėkojo iri 
reiškė viltį, kad tai me paskutinis kartas. Bet ar toks 
bičiuliavimas riėra’ smerktinas? Kas kas, bet Fronto bi
čiuliai dėl tokio su okupanto samdiniais bendravimo ne
turėtų tylėti lūpas užčiaupę. Ypač kai tokie kultūrinin
kai, ten nuvykę, liaupsina muziejus, išbujojusią kultūrinę 
pažangą. O kalbant apie muziejus, juk jie liudija tik 
tautos praeitį. Beetgi mūsų išeivijai turėtų rūpėti gyvoji 
Lietuva ir didžiuotis tais, kurie šiandien veda didvyrišką 
kovą dėl pavergtosios Lietuvos laisvės.

Pagaliau, ar tuose muziejuose mūsų vadinami kultū
rininkai mato tokius iškabintus paveikslus karių, žu
vusių dėl Lietuvos nepriklausomybės? 0 ką jau bekalbėti! 
apie mūsų partizanų didvyriškas kovas. Neseniai oku
panto propagandos apgaulei ir melui skleisti bolševiki
niame laikraštyje ‘‘Gimtasis kraštas” buvo atspausdintas 
gan platus to laikraščio reporterės pasikalbėjimas su mo
kytoja Stefanija Stasiene. Ši mokytoja šiuo metu gyvena 
JAV-se, Clevelando mieste, ir yra JAV LB-nės didelės 
veikėjos Ingridos Bublienės motina. Ir kiek Stefanija 
Stasienė ten neprikalbėjo pagyrų okupanto atneštai kul
tūrai, kurią ji matė sukrautą muziejuose. Ji pareiškė 
“Gimtojo krašto” reporterei, kokį didelį jai suteikė 
džiaugsmą, kai ji Kaune lankė vitražų galeriją. Bet, ma
tyt, jai teikė džiaugsmą net ir tada, kai ji matė, kad ši 
galerija įsteigta Įgulos bažnyčioje. Ji nepastebėjo, kad 
bažnyčios bokštų kryžiai yra nuplėšti. Ji nieko nesako,

kad išniekintoje Vilniaus katedroje vykstą koncertai, 
kad ji paversta meno galerija ir kad Šv. Kąžiiųięrp baž
nyčia paversta ateizmo muziejumi, ir dar kiek'Ši^j- is- 
liekintų bažnyčių! ■'? ’ ■'7

Be to, kaip suderinti tokių vadinamų kultūrininku 
tokią viešnagę su sovietinę priespaudą kenčiąifaa^ūta^ 
0 gal mes iklystAmę, tokius kultūrininkus
gal; anot,L.F. bičiųlįų, jie suprato laiko diktįo^Mjta'm- 
kalavimus ir tuo jie padeda “vaduota” payęrg^Oęii^rą? ■ 
Bet vis gi tokiai bičiulių, išvadai turėtų
suom.enė pritarti, kad reikia atgaivinti pamiiiĖ^il^fi941 
metų tautos sukilimo ir partizanų karo šu
va. Šie įvykiai vis labiau ir labiąū grnpsia.ų^^^^?;/

Ar buvo visu ryškumu paminėti tokie įyy^iąi;^a^Tr 
Chicagoje, šią vasarą, Lietuvių Dienose?.
ruoštas lietuvių parapijų bažnyčiose iškilmingas.'j-iį'pa
minėjimas ar pamaldos už žuvusius?- ispabdojė 
buvo daug rašyta apie jaunimui ■ pašifink^įriiin^pū^n- 
gimus, apie šimtus tūkstančių kainavusią; Operą/.apie su
važiavimo užbaigai ištaigingame restorane, ąu-ruoštą ba
lių, bet apie tautos sukilimą bei ■ partizanų paaukotą gy
vybę kovoje dėl tautos laisvės neteko skaityti. J^Įctai 
įvykiai, kurie mūsų tautos istorijos lapuose yra .'aukso 
raidėmis įrašyti, kurie bylos kartų kartoms B^isų įau^s 
didvyriškas kovas dėl tautos laisvės ir jps.gyty^^-.

Be to, gražus dalykas organizacijų narių tarpebičiu.- 
liškumas, ką L.F. bičiuliai paskelbė savo konferencijos 
išvadose, bet bičiuliškumas turėtų būti skiįdŽiąni^*^ 
soje mūsų lietuviškosios išeivijos risuonįen^įetVl^gį^ 
kūmas padeda ugdyti ir tautinį solidarumą.bei' st^iktąįr 
symą. '■ ' <•

Taip pat L.F. bičiulių konferencijos, jšvadosė; riera 
išsamiai pasisakyta apie rezistencinę dvasią. Juk 
širdyje nešioja ne tik minėti bičiuliai, bet ir visą mūsų 
sąmoningoji išeivija yra rezistencinės dvasios būsenoje.

J. Pušėnas

SUSITIKIMAS MONTANOJ
(Tęsinys)

Man pasidarė jo gaila. Iš tikro, koks jis da
bar bus vienišas. O juk žmogus dar nesenas, ener
gingas ir sumanus, šerkšnu paberti jo plaukai 
slepia jo išmintį, ir gilios mėlynos akys gerumu 
švyti. Juk jis iš tikro ne tik išmintingas, bet ir 
labai gražus. Jis gražesnis už savo sūnų Mečį. 
Tai kas, jei jis jau nejaunas, užtat jo meilė gali 
būti labai rimta, pastovi, be jokių užkulisių. Su 
juo gyvenimas gali būti giedras, be jokių rūpes
čių ir be jokių nemalonumų. O kodėl man jo ne
pamilti. nepadaryti jo laimingu ir pačiai būti 
laimingai? Jadvyga rašė, kad jis nedrįsta man 
pasipiršti ir laukia ženklo iš manęs. Dabar reikia 
duoti jam ženklą.,;Aš priėjau prie jo ir padėjau 
ranką ant jo peties.

— Nenusiminkite, ponas Mandus, jūs nesate 
vienas, jūs dar turite mane.

Jis atsisuko, pažvelgė į mane ir aš mačiau, 
kokia graži jam viltis sublizgėjo.

— O. Maryte, kad tu galėtumei mane mylė- 
ii.. — jis atsiduso ir už valandėlės pridėjo: — 
Mes abu būtumėme laimingi.

— AŠ ne tik galiu, net aš myliu jus, — pa
sakiau ir karštai jį pabučiavau.

žiavo rogėmis. Du šaunūs žirgai gražiuose pato 
Rinktuose su žvanguliais, iškėlę galvas, nerią ; 
minkštu baltu keliu, rogės tyliai slysta, lyg 
plunksnos pavėjui. Stasys spaudžia Jadvygos ran
ką ir kartas nuo karto žvelgia jai i akis. Jų už-, 
pakaly seka dar dvejos puikios rogės, greitų žir
gų traukiamos, ir graži žvangulių sutartinė toli 
girdisi giedrame žiemos ore.

Pelkinė čia pat. Bažnyčioje dega žvakės ir 
gaudžia vargonai. Stasys ir Jadvyga pažada meL 1 
lę vienas kitam. ' -ų

Aš ir ponas Alandus pasilikome namie, ruo
šėmės gražiai priimti grįžtančius iš bažnyčios ir 
kitus svečius. Mes džiaugėmės Jadvygos laimę, 
bet ir liūdesio netrūko mūsų širdyse. Nugavusi 
patogią valandėlę, pasakiau ponui Mandui:

— Štai ir nebetenkame Jadvygos: jūs neten-, 
kate brangios ,dukrelės, o aš geriausios draugės". 
Ar mes galėsime ją kada užmiršti?

— Ne, mes jos niekuomet neužmiršime, Į^t ; 
jos atsiskyrimas man nėra sunkus,, nes aš tUrėšgįūiJ 
tave, Maryte. — Jis apkabino manę ir pabūčiąvft; 
o jo akyse mačiau liūdesio ir džiaugsmų ašaras?

Mes buvome sutarę susituokti tuoj po.JadVy^

antktod apsiklojo laukai. Žiema atvn

problemomis J išsiuntinėtas 1Q2 
anketas gauta 20 atsakymų ir 
rbtug laiškų. Jaunimą daugiau
sia domina pramogom, atstumia 
politika (67*7) Jaunimo veik-j 
Ja labai menka — nesupranta j 
Jietuvškos veiklos prasmės. Dis_ I 
kuojose dalyvavo daugiausia t 
jaunimas.

Juozas Gailą apžvelgė LB or
ganizaciją ir lėšas. Pinigai rei
kalingi kelionių Išlaidoms.. PLB 
Valdybos ir komisijų nariai dir_ j 
bu be atlyginimo. Lėšos reika-; 
i ingos telefono pasikalbėjimams 
ir korespondencijai apmokėti, 
kelionių išlaidoms, raštinei iš- 
laikyti 'r kt. reikalams. . .

Socialiniais klausimais kalbė- 
o Regina Kulienė. Savo socia
linius poreikius tautiečiai tenki
na gyvenimo krašto sąlygų ribo
te. Dabar proefeta daugiau, rū
pintis, ypač JAY-bėse ir Kana
doje senų tautiečių. Ūkimu, tel
kiant juos iį atskiras gyvenvie
tes. Per diskusijas užsiminta 
apie veikiančius lietuvių fdh- 
•Jus ir bent dalinį jų panaudoji
mą socialiniams reikalams..

Tada komisijos išsiskirstė tar
tis ir paruosti nutarimų.

Birželio 30 buvo- visais atžvil
giais labai karšta diena. Dėl kan
didatūros j PLB Valdybą varžė- ■ Vaclovas Kleiza ir Algis, Jįapl; 
si du saraąaį —• JAV-bių ir Ka- tfiaifiš; kandidatai — dr. Petras 
nadps. Vileišis ir Viktoras Vaitkns. ■

Sejmo metu vykę pariterinw 
tarp "bondruomecuninkų'’ 

pabaig
ti. Sfiiįą i^rnumitkHs dr.. A. 
Rąulinaijis perskaitė susitari
mą: /" ? .?.
uortenės ir Vyrnustojo Lietu- 

vos Išla syinirijp komiteto atsto. 
vąi,'susitikę'VI Pasaulio lietu
vių bendruomenės seimo proga, 
sutarė bendro respekto, lygiatei
siškumo ir kooperacijos dvasio
je tąrt’s dėl Lietuvos laisvini
mo ve'klos. Numatyta, kad ar* 
timtoe ateityje abiejų instituci
jų vaklybo* paskirs po tris as
menis tokio pasitarimo detali
zuotam paiuošimui. Paruošus 
planą, abi valdybos susitinka 
bendros ve'klos nustatymui. - - 
Paeirašė: Vytautas Kamantas, 
PLB valdybos pirmininkas, dr. 
Kazys Bobelis. VLIKo pirminin
kas. 1983 birželio 30. Čikaga, IL. 
Abu pirmininkai ir žodžiu Sei
me pasižadėjo bendradarbiauti, 
paspausdami vienas kitam ran-

pagaulių lietuviu benrt- 
iė$ ir Vyr austojo Lietu-

saulio LB Valdybą išrinkti ir š. 
m. liepos 30 taip pasiskirstė pa
reigomis: pirmininkas — Vy
tautas Kamantas, pirmininko 
pavaduotojas ir administracinių 
-eikalų v:cepii mininkas — dr. 
"omas Remeik;s: kiti vicepirmi
ninkai; kultūrinių reikalų — 
M Ida Lenkauskienė, švietimo ir 
rautin’o auklėjimo — Birutė Ja- 

i'ienė. visuomeninių (politi-*
nių) reikalų— Algimantas Ge
čys. teisinių reikalu — Raimun- 
'as Kuduk's ir spaudos bei in
formacijos reikalų — Mykolas 
Drnnęa. Finansų reikalams vice-

I pirmininku ‘kooptuotas Stasys; 
ų Jokubruidtas. į PLB Vaidybą.

pHnateidu nariu įeina ir PLJS 
pirminiiikąs Gintaras Grušas. 
Reikalų vedėja pasilieka Danu-, 
tė Koržonienė, o “Pasaulio lię- 
tuvio” redaktoriumBronius į į skyrius taip atrtfdo: I. Svei- 
Nainys.. Žurnalo administ/ato-' 
riai — Beniutė ir Rdrnas Kronai.

Į Kontrolės komisiją išrinkti 
Mečys Vilkaitis,' Algis Rugie- 
nius.ir Jonas Urbonas; kandida-’ 
tas — Romas Baublys. Į Garbės 
teismą —' Juozas Danys, Vytau
tas Izbickas, dr. Petras Kisielius.

[i-,

■f Seimas - priėmė f daugybę * iš 
ąiiksto Ntoarimų komisijos su- 
rėdaguijtų ir dar Seimo narių į>o- 
įėdy pasiūlytų sveikinimų,jĮęrei- 
pFmųsi, nutarimu bei patisi&y- 
mu ir padėkų. JĮę sūsišteminti

kinimat lietuvių ir' kitoms’: pa- 
yer^tbtrts tautoms — L Sveikini
mas tėvynei (Seimas sveikina 
Įlįs, ’ bfoĮiąi ir sesės, -tėvynėj e- 
Męs didžiuojamės jūsų įritv^fu- 
mų, istikįfnybb savo‘ fruįji m kū
rybiškumu sunktose/ iįgos' oku
pacijos sąIygose.;HM;įsų pagąr- 
bė4 -kovotojams už žmogaus, ti- 
Jyricnyų ir tautos teises ir vi- 
-įemš toskovossąžinęskaliniąms, 
be- *."emt ntiams.; -. '< •;; i, . į J t i

iiiw^.e **<*^»>-r—* . - j ■■ m i ■■ ‘ i ■ j J i.i iwmmi įui i MM

■ Bežisfęnciją išpišlqama Įvairiais būdais ir:
Ji isyęiskiąiĮLa ir;'sayp sunkiai .ųž^jžitu- doleriii, kuris j>a- 
ankojanias .laisvinimo veiksniams/ lietuviškai spaudai. ir 
BALFui, Rezistenciją^ irrtie-.tėvai, kurie savo vai
kus auklėja lietuviškoje dvasioje, juos vežioja į htuanis- 
tiijęs mokyklas. Ją išreiškia ir demonstracijomis prieš 
okupanto pęršamą išeiyįj’ai vienašališką ‘fadtūfiių Jjend?. 
radąrbiavimą, koųcęrtų- įėi meno parodų parengimais, j 
Tik tie neturi rezistencinės dvasios, kurie elgiasį prie
šingai, O tokių turime.' '

Tikrai, ■ mkalingą - padėkoti JAV-bių prezidentui 
Beagantri ,uz jo atyirą pasisakymą prieš Maskvos siekius 
pavergti pasaulio tautas. Reikalingą jam padėkoti ir už 
Pabaltijo Laisvės Dienos paskelbimą. Tik tie, kurie pre
zidentui pristatė tokią dieną -paskelbti birželio mėnesyje, 
nebuvo gerai išmąstę, ką šis mėnuo reiškia mūsų tautai. 
Juk birželis mūsų tautai yra pats skaudžiausias mėnuo, 
nes okupantas birželyje atnešė , mūsų tautai vergijos .pan- j 
mus, fizinį ir .dyąąaų gęųocldą,.; Birželyje išvežė tūks
tančius lietuvių šunaikihimui Sibiran. Be to, okupantas, 
birželyje pavergęs Lietuvą, šaukė visais propagandai 
skiltais garsiakalbiais, kad jis. išvadavo Lietuvą iš bur
žuazinės priespaudos. Reiškia, ir jis birželyje atnešė 
Lietuvai ‘-^laisvę”. Man rodos, kad tokią dieną reikėjo 
parinkti kųn kitą męnesį.

A* Svitoms

ir M

tento >Rytū;^iėtovės ^aįSfAo- 
Btėsjąifjns' krašte. Mgžpšjns ■Lie
tuvos Karaliaųči.tos srityje . ir 
Šfl^ire, kiir jiemsatimtos jų .tau - 
Up ės' teisės ir kur, iii e prie? ar
ta Verčiami tapti gudais ar ro- 
sais. Mes protestųo jaiųe; prieš

, ’torsėkiojirną);' 2? Kreipimasis j 
bet e^ųs ir ųkrainieŽiu.s;

3. ' Sveikinimas afganų- laisvės 
kovotojams. . '■ ‘.

■II. Įsipareigojantys pareiški- 
nai bei nusistatymai:. Ą. politi
nėje . srityje — 1. Išeivijos ir 
'ėiksnių pareigos kovoje dėl Lie 

įuvds laisvės (tarp jų padėka dr. 
Geručiui už jo darbą to pasirū
ki irimą, kad Baltijos valstybių 
^žoliucija butu priimta Euro
pos Parlamento); 2, Santykiai 
su kitais veiksniais aplamai;- 3. 
Santykiai .šu-VLiKų-;.4. Dėl. Jal
tos susitarimų: 5. Dėl Mažosios 
Lietuvos likimo; 6. Prašymas 
popiežiui Jtmtti Pauliui II dėl

(Nukelta i penktą puslapp

sutuoktuves; ar ne. Galvojau ir vienaip, ir kitaip. 
Jei pasakysiu, jam gali būti labai nemalonu, o jei 
nesakysiu, tai vis vien jis kada nors apie tai su
žinos ir aš galėsiu turėti daug nemalonumo, kad 
nuslėpiau nuo jo.

— Ar jums yra žinoma, kad Mečys ir aš bu
vome įsimylėję ii- susitarę susituokti? —< aš sta- 
čįaį jį paklausiau.

— raip, aš žinojau. Mečys pats, po motinos 
mirties, man pasisakė, jei jis nebūtų pakeitęs 
savo nusistatymo, aš nebūčiaū vertęs jį baigti 
sejpįnąr|jx)3. Aš net mėginau jį atkalbėti nlio te
sėjimo savo pažado mirštančiai motinai. Žmogus 
tyri teisę keisti savo nusistatymą ir nei pažadus 
tokiu svarbiu atveju, kaip vedybas. Juk santuoką 
yra žmogui taip pat natūrali, kaip valgia, jpf kas, 

pasižadėtą, npri p* mirštančiai savo 
motmai, kad jis daugiau nebevalgys ir mirs «i ja 

t^ pasižadėjimu būtų ne- 
pūi yra nesąmonė 

lįvedųąo pasUa^ė^mą motinai. Jis man 
atsakė^įad. jię pąsižadėjęs ne nuvesti, bet būti 

agįf jj
'pasakiau.'fu bąįjįi seainąriją, ■ 

gos vestuvių, nors man* ramybės n^ayė.niin&J
^entįmus, tu- j 

r^i' parižadėti nėvęstb Argi tai ųe tas. pat, ar tu 
h^ipkį.pasižadėjai būti kunigu .ar nevesti? Ne,

rtei nėra būtina? nevedimas.
Čiaų jokio draudimo nebuvo ku

Pfatodijno pasižadėjimą motinai. Jis man

apie Mečį. Jis aiškiai vengė manęs susitikti po 
kai mes persiskyrėme, jis niekuomet neapsilarikėl 
namuose, net dabar į Jadvygos vestuves neatvą-1 
žiavo. Niekaip negalėjau suprasti, ar -turėč&U jite Hjen Kuni 
apie tai pasikalbėti su ponu Mandum prieš mūši]

Kum

vesti,

Rytų apeigose ir dabar yra kunigų vedusių. Šitą 
nenatūralų pasižadėjimą nevesti uždėjo popiežius. 
Nevedimo pasižadėjimas, kaip priešingas prigim
čiai, negalioja ir nėra būtina jo laikytis. Aš moti
nai nepažadėjau nevesti, aš pažadėjau būti kuni
gu ir todėl turiu jį pildyti, nes tame pasižadėjime 
nieko nenatūralaus nėra. Mau Mečys tuomet pa
sirodė dviveidžiu: jis ketina tapti kunigu, vedybų 
neatsižadėjęs. Kažkas jame nesiderina, pamaniau. 
Bet jis inan pasakė, kad jis visai nutraukiąs šir
dies ryšius su jumis ir norįs visai pasiaukoti Die
vui Vėliau aš tave labai pamilau. Man atrodė, 
kad judu su Mečram vienas kitą jau užmiršote. 
Aš ilgai lauldąu ir niėko nesakiau, kd jūs pati 
man nepasakėte, kad tpanę mylltę. Ąs bijojau; už
bėgti dalykams už aki£. Jei aš būčiau jums savo 
meilę paraškęs, kol ęhdeĮę jūsų flriHes dalį 
dar tebebuvo ‘ ųŽ/męs, būtų buvusį psi Ąblffgin ? 
klaidai Stot ka4angi jūs pati pąsąkėtė. mane ma
linti, aš supratau, kad jūsų ir Šjecio širdžių gijos 
visai yra nutrūkusius? Man atrodo,, kad mūsų 
mljė dėl'pirmiau būy.usios judviejų ipaĮKš-nieko 

bus naudinga Hat jis ilgai 
jūsų nematė. Aš bijąu, kad jo šiidiš 01? gaii pra
bilti, kai Uk jus pamatys. Jei mes būsime vedę, jo 
širdis nebegalės prabilti, Tuo būdu mūsų vedybos 
gali prisidėti prie ja kinugystos grynumo.

» ’ 
t < bictfjžt* Irtofy, Dec. 2. 1983



SUSIRINKIMU

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis

»utrau- (312) 226-1344

EUDEIKIST«L: 562-2727 uh* 562-272$
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I
DR. PAUL V. DARGIS 

OYTOJAS IK CHIRURGAI 
Waatchaater Community klinikos 

Medicinų* dirtkforiui
1733 S. Manhoim Rd, Wo*tch*rt«r, Ui. 

VALANDOS: 3—0 darbo dienomis
Upytės Draugiško klubo priešine- ‘ 

finis susirinkimas įvyks penktadienį, 
gruodžio 2 d., 1 vai. popiet, Aneles 
Kojax salėje, 4550 So. 1 aiman Avė. 
Nariai prašomi atsaankyu, nes bus 
remiama vaiayoa i9tH metams ir yra 
daug svarbių teikaių aptarti. Po su- 
sirinKimo bus vaišes.

A. Kaiys

K VILIAUS

VAKARŲ VĖJAI
112 moderniom poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

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

t . A

namVIiB w »

rjame ssvo kūrybą skaitė poe
tas K. Bradūnas ir rašytojai A 
Lar.rtebergis bei B. Pūkelevičiū- 
tė. Du sekmadienius (birželio 
2b ir liepos 3) lietuvių evangeli
kų liuteronų Tėviškės parapijoj 
ir katalikų šv. Mergelės Marijos 
gimimo bei Quigley Seminary 

aukojo 
su 15 

meldė- 
giedo- 1729 S. Halsted St 

Chicago, IL 60608
24 Hour Service

South (ča šv. mišias 
kardinolas J. Bernardin 
liet, kunigų) bažnyčiose 
si tūkstančiai žmonių ir 
.o lietuvių chorai.

Tūkstančius tautielių
kė operos I Lituani pastatymai 
liepos 1 (4,000), VI JAV-bių ir 
Kanados lietuvių dainų šventė 
18.000), II PLD uždarymo ban
ketas (3.000) liepos 3 ir Dariaus 
bei Giiėno skrydžio 50 metų 
minėjimas liepos 4 piie pamink
lo Marquette Parke. Be jau 
anksčiau minėtų, buvo sureng
ta ir daug kitų vertingų parodų: 
jaunųjų liet, dailininkų, pasau
lio liet, dailininkų, JAV-bių liet, 
imigracijos, lietuvių filatelijos, 
Lietuvos pinigų ir medalių, dail. 
Domšaičio, liet, tautodailės, Pa
saulio lietuvių archyvo, Lietuves 
žemėlapių. Netrūko ir kitokio 
meno renginių. Daugelio žiūro
vu susilaukė lietuviu liaudies 
muzikos ir Clevelando vyrų ok
teto koncertai, “Antro kaimo” 
vaidinimai, lietuviškų filmų ir 
jaunų talentų vakarai, * II Pa
saulio liet, sporto žaidynės. Šim
tai jaunuolių iš daugelio kraštų 
ir žemynų dalyvavo V Pasaulio 
liet, jaunimo kongrese nuo lie
pos 1 iki liepos 24 JAV-bėse ir 
Kanadoje. Vok. Liet. Inį.

Wvka *55-4504, P**» WO51

GAIDAS ~ DAIMIDE. .uarciuiiomenė (Reljefas)

TARSIS LYGIATEISIŠKUMO

9Hm tilifnM 776-24M, Nepasieks daina

yio-Bi.DA
l

i
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KNOW YOUR HEART

HEU*

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS, 

SPECIALYBt: AKIŲ LIGOS

> r-

I

I 
f 
ft

**Iaetuvo8 Aidai”
Kaze brazdžionyt* 

Programa* y*<U|*

St Petersburg, Fla. 337 if 
TeL (8132 .321-424*

'is? sa. Maplewood aye. 
CHICAGO, IL 60*29

LcHimal — Pilna bpUmMk 
ŽEMA KAINA 

Priiw*m Master Cbarsa 
ir VISA korteles.

R. SERENAS. TaL 925-Ntt

Į Zarasiškiy klubo nariy susirinki- 
• mas įvyks š.m. gruodžio mėn. 4 d-, 

2 vai. po pietų, Vyčių salėje, 2455 W. 
47th St. Aptarsime sekančių metų 
planus ir skirstysime siu metų aukas.

Valdyba

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
MM WEST Urd STREET

Joniškiečiu Labdarybės ir Kultūros 
klubo priešmetinis susirinkimas įvyks 
antradieni, gruodžio 6 d., Vyčiu sa
lėje, 2455' W. 47th St, 1 vai. popiet. 
Nariai prašomi atsilankyti, nes bus 
renkama valdyba 1984 metams ir yra 

I daug svarbių reikalų aptartis. Po su- 
! sirinkimo bus vaišės. A. Kalys

ĄMrauBtae perkriustynat 

H tvairly atatway. 

ANTANAS VILIMAI 
TM. 376-1333 arba

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI

MU W. 71af SL TaL 737-5149 

Tikrina aki*. Pritaiko akinina 

ir “contact lanaaT*.

Xaadien nuo pirmadienio Iki peak 
ųdieuio 8;30 raL vakaro- 

VUo« Wdo. J
' ' Banga I4S0 AN

_ Stotie. WQPA . 149® AM 
tranaliuolama. Ii mGsy ahM^aa 

MarqwHa Parka,

VM?la — Aldona CMufcw 

ToMfa 77l-154j

Bridgeporto Lietuvių Namų Savi
ninkų Draugijos metinis susirinkimas 
Įvyks šeštadienį, gruodžio S d., 1 vai. 
popiet, 3808 Š. Union Ąvę. Nariai 
malonėkite atsuankyti, nes yra daug 
klausimų aptarti. Po susirinkimo bus 
vaišės ir “Grab Bag” — dovanų pasi-. 
dalinimas. MaioneKite atnešu dova- 
na $3 vertės. Valdyba

perkraustymaj

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

i t

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

IF YOU DuriVE AT THti 
r-r-jr sr

f',

Ko linkėti tau šiandieną,
• Ką rašyti tau galiu?

Nugirdau aš dainą vieną, 
Bekeliaudamas keliu...

Gal tą dainą padainuoti, 
Kad išmoktumei ir tu, 
Kad svajoti ir sapnuoti — 
Tad dainuokime kartu!

Ne! Dainelės mano šaltos, 
Nepradžiugins, nežavės;
Jos Į liūdesį suveltos, 
Nerašytos dėl tavęs.

Svajonėlė, nors lengvutė, 
Nepasieks tavęs nūnai!
Ją vėjelis jau nupūtė, 
Ji pradingo kaip sapnai.

tAOUO ŽBIMOS VALANDOS

EARIFUND

HELP

Ne, geriau aš nedainuosiu 
Tau dainelės nuskirtos; 
Ją pals vienas tik niūniuosiu, 
S.eta mano ją kartos...

P. Būdvytis

Atkelta iš 4 psi.

Vilniaus aikivyskupijos; 7. Ape
liacija į C. S. C. E. Madrido kon
ferenciją; 8. Dėl sovietų okupuo
tų japonų salų. B. Kultūrinėje 
srityje: 1. Dėl Lituanistikos ty
rimų ir studijų centro; 2. Dėl 
Lituanistikos katedros; 3. Del 
Pasaulio lietuvio. C. Švietimo 
ir tautinio auklėjimo srityje: 1. 
Švietimo priemonių telkinys; 
2. Švietimo organizavimas Pietų 
Amerikoje; 3. Parama Vasario 
16 gimnazijai; 4. Dėi jaunimo 
grožinės literatūros konkurso; 
j. Sporto reikalai. D. Organiza
cinėje srityje: 1. Dėl Vasario 16 
rriinėjimų ir aukų; 2. Dėl solida- 
rė.mo įnašų; 3. Dėl kultūrinių 
ir švietimo darbų išlaidų apmo-

. kėjimo.. Ir.Lt. ........ ...
Iš viso Seimas priėmė per šim

tą sveikinimų, nutarimų, pasi
sakymų ir padėkų. Jie visi išti
sai išspausdinti Pasaulio lietu
vio š. m. rugpiūčio-rugsėjo 8-9 
Mr. 43-48 psl. Nutarimus skelbė 
ir kita lietuvių spauda.

Aušros šimtmetis paminėtas 
paroda,menine programa ir pa
skaita. Meninę programą paruo
šė Agnė Kizienė, atliko 14 as
menų jaunimo grupė, deklamuo
dama “Aušroje“ spausdintus ei
lėraščius ir dainuodama jos dai
nas.

Paskaitą apie Aušrą kaip kel
rodį ate’tin skaitė “Tėviškės Ži
burių“ redaktorius dr. Pranas 
Graida, išvardindamas prieš 100 
metų skelbtas idėjas, kurios ir 
šiandien yra aktualios tėvynės 
sutemų dienomis.

Kadenciją baigiančios PLB 
Valdybos vardu žodį tarė V. Ka- 
mantas, o naujosios — dr. T. Re. 
meikis. Dr. P. Kisielius paskel- 
oė, kad Seimas baigėsi, bet Lie
tuvių Dienos dar vyksta. Sugie
dotas Lietuvos himnas.

Pasaulio LB centro ir įvairių 
krautų LB darbus atspindėjo 
gretimose patalpose surengta su
dėtinė . paroda. Vokietijos LB 
skyrių paruošė jos Valdybos 
narės Živilė-Grodbergienė ir Ma
rija Šmitienė. Į Čikagą atgabe
no ir išstatė Šmitienė. Kodinius 
nudarė du Vokietijos žemėla
piai. Viename sužymėtos po ka
ro buvusios lietuvių tremtinių 
stovyklos, o kitame — dabar 
veikiančios LB apylinkės. Iška
binta ir grafiškai pavaizduota 
Vokietijos LE sudėtis, išdėsty-

jos ir Vasario 6 gimnazijos lei
diniai bei nuotraukos ir kita in
formacija. Mūsų paroda lanky
tojai domėjosi daugiau, negu ki
tų kraštų, žemėlapiuose ieško
dami tų vietų, kuriose gyveno 
prieš emigruodami i užjūrį.

VI PLB Seimas buvo tik vie- 
11 eis didžiųjų II Pasaulio LD ren
ginių. Birželio 25 Lithuanian 
Plaza vyke Lietuvių mugė, su
traukusi apie 25,000 žmonių, o 
tos pat lienos vakare Jaunimo

NORĖJO NUŠAUTI PRI
MESTĄ MINISTERĮ

TSLAMABADAS, Pakistanas, j 

- Lapkričio 10 diena Kabule i 
buvo paleisti keli šūviai į gene-: 
volą Abdul Qader. Nepavyko 
pagauti pasikėsintoji), bet vy
rauja įsitikinimas, kad norėta 
nušauti Sovietų karo jėgų • pri
mestą gynybos ministerį.

Anksčiau, kada Afganistano 
gynybos ministeris būdavo iš
rinktos vyriausybės paskirtas, 
tai niekas prie jo nesikabinėjo, 
bet dabar, kai jis vykdo rusų 
įsakymus, tai galima lengvai 
suprasti, kad kas nors bandė 
prieš jo gyvybę pasikėsinti.

Pranešama, kad vienas šūvis 
pataikė jam į koją. Jį reikėjo 
nuvežti į ligoninę, kur gydyto
jai jį prižiūri.

Anksčiau vienas Afganistano 
karys jam kėde kirto į galvą, 
bet dėl to smūgio nereikėjo jo 
vežti į ligoninę.

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

4348 So. California Avenue

Tel. — 523-3572

SERVE WITH PRIDE IN 
THE NATIONAL GUARD

SOME CHICAGO MOTOR CLUB “RF3 OM

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

I I f 
i
I 
t 
I

i
I
I

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, HL 60650

LRLJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SŪRINI

Aikštes automobiliams pastatyti

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai

2424 West 69th Street Teh RE 7-1213

Nuo 1914 metų
MIDLAND FEDERAL SAV- 
INGS aptarnauja taupymo ir 
inamų paskolų leikaius visos 

dpviiiiK<*s. Dėkojame 
Jums už mums parodyta pa 

tikėjimą. Mes norėtum bū
I . Jujus nd’ G<ngi ir ateityje.

DO6’T CUT W BGTVVECN CARS

VAS AITIS-B UTKUS

ii WHS ctotiea. 1110 AM b«n£> 

W. 71»t Street

Dlinota 10621 
Tekt 778-W74

Sąskaitos apdraustos 
iki $100,000.

MIDLAND

2657 W. 69th STREET 
Chicago, IL 60629 

Pel. 925-7400

8929 SO. HARLEM AVE. 
Bridgeview, IL 60455 

Tel. 598-9400

SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, IL 60632 

PHONE 254-4470

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003



J. KLAUSEI KI*

LOS ANGELES, CALIFORNIA

kunigas Asus Ti-aKjs i 
atvykęs' iš Čikagos ir Los An
geles bfi apylinkių lietuviams 
prdtestąhtąms lapkričio 26 d. 
amerikiečių bažnyčioje (First 
Lutheran Church) atlaikė pa
maldas.

I

Vėliau tos pat bažnyčios sa
lėje kulj. Trakis kalbėjo ąp e 
Ma rtyr.^ų.Liuterį. Įžangoje | pa- 

! ^tąi nebus pakarta * 
as< hjo minčių:-šie1 _ 

tai lietuyTams yra 
tai, o protestantams

.drfetat r, ^Pabrėžė ka i betoj 
daug kur pasauly, ir įvairiai Liu- 
Įej-is paminėtas. ‘‘Times” žur
nalas pavadinęs Liuterį anų ir 
šių dienų milžinu. Popiežius 
sutiko protestantų bažnylioje 
pasakyti pamokslą, Čikagos kar

si kova ir neapykanta jam ir jo 
buvo

Sis. CJ 
me- 

Aušros” ir.e-| 
Liuterio 

jog!

bet jungėju pavadinęs.
Net marksistai sudarę sąlygas 

'Liuterį paminėti R. Vokietijoj; 
leista protestantų grupei lanky
tis Rygoje ir Sibire vokiečių ko
lonijoj, leista įvežti ir išdaly
ti nemažai švcntaraščio knygų.
> Kun. Trakis ypač pabrėžė ypa
tingą Liuterio nuopelną, kad jis 
šventą Raštą išvertė vokiečių 
kalbon ir ragino versti Į kitas 
kalbas, skelbdamas, jog ir pa
baldos turi būti žmonių gim
tąja kalba. Po Vatikano antro
jo suvažiavimo ir katalikų baž
nyčia pasekė Liuterį, atsisakė lo
tynų kalbos, šiandien Liuteris 
jau teisus brolis, tad klausi
mas: kam per šimtmečius buvu-

pasekdama7
Pasiklausyti kun. A. Trakiu 

kalbom kvietimą man atsiuntė 
Liet. Protestantų Sąjunga, s-u 
J. Kutros parašu Kvietime pa
rašyta, jog kun. A'įsas Trakis 
kalbės tema “M. Liuterio 500 m.i 
•ukakt's ir mes”. Tikrai nemažą' 
savo kalbos dalį kun. Trakis sky
rė iškėlimui Liuterio darbų, ku
tu naudingi Lietuvai ir lietu
viams, imantis gelbėti lietuvius 
nio rusinimo ir lenkinimo. i I

Ir čia paminėti Kulvietis, Ra- Į 
polionė. komtūras Albrechtas,' 
kclcgios ir Karaliaučiaus univer
siteto lietuviams steigimas ir tų 
žmonių, tų įstaigų reikšmė lietu
viu kalbos iškėlimui. Paminėti 
ir Karaliaučiaus universiteto 
auklėtiniai lietuvių literatūros 
pradininkai; ;
Donelaitis Jų knygos lietuvių 
literatūros lopšys, kurį sukūrė 
Liuterio mokiniai. Paminėjo 
kun. Trakis, jog dabar Naujie
nos spausdinančios Vaclovo Bir
žiškos studiją, kurioje pabrėžia
ma, jog pirmieji lietuvių kalbi
ninkai yra iš Karaliaučiaus uni-1 
versiteto. Tad, ar būtų Lietuva 
gyva be Liuterio gimtosios kai-> 
bos reikšmės iškėlimo? Ar būtų' 
apsisaugota nuo rusinimo ir len-1 į.-, 
kinimo? f

Pabrėžęs ypatingą Liuterio 
nuopelną lietuvių kalbos išliki
mui, kun. Trakis lyg nustebimu 
pastebėjo, kad .išeivijos Jaikraš-

UAL fSTATl SAU
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TISŲ ROŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

ILEKTRČS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

FASEOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS BSIMOKtUMAU \ 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu

2212 W. Cermak Road Chicago, DL TeL 847-774?

KAM MOKĖTI NUOMĄ?

GERIAU SKOLĄ.

Chicagcs Lietuvių Spaudos 
klubo narių susirinkimas įvyks 
penktadienį, gruodžio 2 d., 7 vai. 
vak., Lietuvio Sodybos salėje. 
Bus įdomūs pranešimai. Visi na
riai privalo dalyvauti.

Valdyk

— Turiu daug lietuviškų kny
gų — enciklopedijų, istorijų, žo
dynų, romanų ir apysakų, 
kurias būtinai turiu parduoti 
paskubomis. Telefonuokite po 
2-ros valandos po pietų 

927-6703

— JAV R. LB-nčs Tarybis 
Prezidiumas š.m. gruodžio 10 d. 
(šeš'adiėnį), 10 vai. ryto, Lietu
vių Ta u t in uore Namuose, 6122 
Sou.h Kedzie Ave., Chicago, LL, 
šaukia Tarvbcs nariu ir atstovu 

Mažvydas, Rėza, metinį suvažiavimą.
Tarybos narių pareiga suva

žiavime dalyvauti. Taip pat yra 
kviečiami kitų organizacijų at
stovai. Mielai laukiami ir sve
čiai.

i*
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UAL I5TATI F O K SALI
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BUTŲ NUOMAVIMAS
t NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS

* NOTARIATAS • V ERTI MA L

INCOME TAX SERVICE
6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233'

YOUR DOG NEEDS 
VITAMINS,TOO.

Selects
YTTimi ¥!WTT2 WHPH3

O-O

A Sergeants

i

Po suvažiavimo, 7 vai. vak., pročius ir narius, kurie jau nėra j kų pilyje. Bet iki šiam laikui 
toje pačioje salėje įvyks tradi- su mumis.
cine Kūčių vakarienė. Kūčių va-j šiose Kūčiose trumpai prisi- 
karienės programa: tradicinių: minsime prieš kelias savaites

i valgių vakarienė, kalėdinės amžinybėn iškeliavusią mūsų 
. giesmrs (atliks sol. Aldona Bun- biangią, mielą ir nepamirštamą

Nijolė garbės narę Kazimierą Petru- 
r’ės pri- lienę. kuri virš 50 metų padė-

! davo suruosu Kūčias, 
j Pagal papročius, oficiali Kū- 
’ čių dalis pi’asidės malda ir plot- 
kelių laužymu. Bus dvylika rū-

... . . t Į šių valgių į- karštų kaldūnu su
(Brighton Park). ! { varške.

Visa lietuviška visuomenė su- v->-' , . ,... , . . Kūčių vakarienei vadovausvažiavime, taip pat ir Kudu .• -li; ,. . .. . . .. -.t Vyčiu Cliicagos apvgardos pir-vakaneneje, kviečiama gausiai. „ ... A, . , .5, . . ° - Į nnninkas, solistas Algirdas Bra-dalvvauti. ■ s ■ ,, , . , , .. -5 ... / ' ZLS- * ra pakviestų garbingų sve-
, čių ir viešnių.

Meninę programą 
“Dainuojančios žemaitės’’.

Visi lietuviai maloniai kvie
čiami į gražų pobūvį. Norintieji 
Kūčiuose. dalyvauti, turi praneš- 

iš anksto. Skambinti:
849-9195 (Vyčių salę — 

- 6-8 vai. vak.), 
376-4216 (Raudienė) ir 
778-1036 (Gabalienė).

i tinaitė, akompanuoja
I Kupstaitė), Tautos laisvė 
siminimas-pagerbimas.

• Kūčių vakarienei stalus užsa
kyti šiais tel. 434-4645, 434-3713, 

523-0148čiai, išskyrus Naujienas ir Drau-( 863 5135 (Cicero) ir 
gą, nerado reikalo apie Liuterio 
jubiliejinius metus, apie Liuterį 
nors kiek parašyti.

Priminęs laikus, kai protestan
tizmas buvo smarkiai Lietuvoje 
paplitęs, pastebėjo, jog protes
tantai nebuvo pasiruošę, ir prieš 
jėzuitų metodais pralaimėjo, bet 
dabar protestantai yra laimėto
jai.

(Bus daugiau)

VYČIŲ SENDRAUGIŲ 
KŪČIOS

i nepasisekė atrasti nei vieno 
kio pinigo. Apie juos kalba 
kronika.

to- 
tik

Pajamų bungalow — aukšto mū-. 
rinis, 3 butai: 1 su 2 mieg; Garažas. 
Marquette Parko centre. Nebrangus.

2 aukštų mūrinis. Pirmame aukšte 
6 kambariai, 3 mieg. Antrasis aukštas 
padalintas i du butus. Batų siuvėjų 
dirbtuvė rūsyje. Geros pajamos. Lith
uanian Plaza Court (69th St.) ir 
Washtenaw.

ŠIMAITIS REALTY

ir *<žiiilng*L,
KLAUDIJUS PUMPUTI!

— Pekino miesto vyriausybė 
privers gyventojus gauti leidi
mą šunims laikyti. Praeitą mė
nesį vien Pekine užmušta; 200 
tūkst.šunų.

Nuo 1913 metų Lietuvos Vy
čių organizacijos įsikūrimo ren
giame septyniasdešimtąsias tra
dicines Kūčias sekmadienį, 
gruodžio 18 d., 2 vai. popiet, Vy
čių salėje, 47-ta gt. ir Campbell.

.Vyčiai kasmet Kūčių minėji
muose prisimena Lietuvos pa-

ti

Aleksas Ambrose,

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir ifepausdino geriausią 

Chicagos lietuvių istoriją _ 
(1869 — 1959 metai),

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

Persiuntimas — $L
1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKšOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St 

Tel: 436-7878

*
DĖME ŠIO 

62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $126 pusmečiui automobilio-, 
liability draudimas pensininkams. 

Kreiptis: A. LAUKAITIS ; 
4651 S. Ashland Avė., 

Chicago, III. .
Tel. 523-8775 arba 523-9191

Dengiame ir taisome visų rfl^ 
šių stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Tolman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-171

REIKALINGA ŠEIMININKĖ

Gyventi kartu liuksusiniame 
“Gold Coast Condominium”.

Reikalnigi liudijimai.
Skambinti angliškai

664-7991 arba 620-0659.

RENGĖSI ĮSIVERŽTI 
Į PIETŲ KORĖJĄ

SEOUL. P. Korėja. — Naujas 
Pietų Korėjos užsienio reikalų' 
ministeris Lee Von Kijung pa- ’ 
reiškė savo- įsitikinimą, kad 
Burmoje suruoštas pasikėsini-, 
mas prieš’ Pietų Koridos vyriau
sybę buvo surištas su) šiaurės _ __ r.:—-----
Korėjos ginkluotų pajėgų įsi- HFLP WANTED — FEMALE 
veržimu į pietus. į [ Darbininkių reikia

. ’ ’ i i -

~ 1 Ranguno mauzoliejaus var
tuose buvo nužudyti keturi mi-'

išpildys Misteriai ir 16 Pietų Korėjos 
aukštų pareigūnų. Jeigu ne tra- 
fiko raudonoji šviesa, tai prie 
vartų būtų buvęs ir P. Korėjos 
prezidentas. Jeigu jis būtų žu
vęs Burmoje, tai nebūtų kam 
organizuoti Pietų Korėjos gyni
mo. Amerikiečiai būtų turėję 
imtis iniciatyvos ir ginti kraš- - 
tą. bet lai būtų buvęs didelis 

sunkumas. 1
Laimė, kad prezidentas, už

girdęs sprogimą, apsisuko ir 
grįžo Į viešbutį. Jis palaukė, kol 
atvežė i aerodromą ministerių 
lavonus, ir grįžo į Pietų Korėją. 
Ten suorganizavo naują vyriau
sybę. Teko imti naujus žmones 
ir perorganizuoti vyriausybę. !

SENOVĖS LIETUVIŲ PINIGAI
Pinigą sistema senovės lietu

viuose bUvo‘ įvairi ir keitėsi su 
laiko aplinkybėm. Tam tikram 

j fll-periode vieną prekę keisdavo į 
1 |l’ kiltą. Vėliau tarpininku virto 

‘ kailiai, sidabro arba aukso ga
balai. Prasiplėtus prekybai atsi- 

: rado specialiai nulieti sidabro 
U gabalai, su pažymėjimu vertės. 

Jie buvo vadinami muštiniais.
Savus pinigus lietuviai pradė

jo kalti tik Kęstučio laikais. Spe 
ciali liejykla buvo įtaisyta Tra- 3.860 plunksnų.

4

Iiii

S Ereliai kartais pasistato iš 
šakų ir medžio gabalu lizdus, 
kurie sveria 2,000 svaru.

© Užaugęs kalakutas turi apie

For constipation relief tomorrow 
> reach for EX-LAX*tonight. «

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

Read label and follow 
■directions.
C Ex-Lax. Inc.. 1982

KOVOS DĖL LIETUVOS

-

FA

't

MISCELLANEOUS 
įvairūs Dalykai

PŪPS ALL BREEDS
A.K.C. “R” & some mixed.

By private breeders.
Taking Christmas orders now.

395-8967 ?

Miko šileikio apsakymų knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

a V

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

kymai, 184 psl. Kaina $5.
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729 So. Campbell

Ave., Chicago, IL 60629.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruoštar-ir teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta “Sūduvos” 
išleista knyga su legališkomis 
formomis.

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje.

— Libija le-silraukia iš užim
tų pozicijų Čade.

Wi Wect Mi SttMt 
T»L Republic 7-19CI

-- ------- "" '

Siuntiniai į Lietuvą y 
ir kitus kraštui ’

< P. N EDAS, 4059 Archer Ayenod,

I Chicago, III. 60631 ToL YA 7-59I0

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

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

Seštad.: nuo 9 vaL r. iki 12 tai. d. 
Ii pagal susitarimą. 

TeL 776-5162 
1649 West 63rd Street

Chicago, HL 60629

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

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

NEPRIKLAUSOMYBĖS
18.00

84.00

KAINA — $17. (Persiuntimui pridėti $1)’

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naujienose galima gauti nepaprastai {domius gydy

tojo, Tiaoomenės veikėjo ir rašytojo atiminimu*.

Dr. A- Gumcb — MINTYS IR DARBAI, 259 peL. liečia 19Q5 
metų {vykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienai Ir 
ru>lrūpfaimą_______________

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais_________________

Minkštais viršeliais, tik ____ ___________

Dn A. J. Gussen — AUKiTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
EMONfiS. Kelionės po Europą jspūdžiaL Tik____

Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekj arba 
money orderį, prie nurodytos kainos pri- 

isdant II peraiuntimo išlaidoms.

world on fire

82. Of

ADVOKATŲ DRAUGIJA

V. BYLAITIS 
ir V. BRIZGYS
Darbo v«lando«:

Nuo 9 ryto Iki 5 vai. popiet, 
šeštadieniais pagal susitarimą.

M06 S. Ke<hl« Ava. 
Chleapo, m. <0629
TeL: 778-8000

FIRKITB JAV TAUPYMO «ONUS

6 — Naujienos, Chicago, 8, Bl. Friday, December 2,1983


