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DonaLl 
apsau- 
laika's,

lai: Bruce McGsndless, Ronald 
McNoir, Robert Stewart. Rob
ert Gibson ir Vance Brand. — Teks mokėti 25 centus 

pasikalbėjimą telefonu.

MAROKAS VALO 
VAKARŲ SACHARĄ

ALŽYRAS, Alžirija^ — Iš

PRANCŪZAI BOMBARDAVO
BALBEKO LAUKUS

rakas labai iškilmingai priėmė 
naują arabų pranašą.

McGandless ir Stewart bus 
paleisti .300 pėdų nuo erdvėlai
vio, o vėliau jie ir vėl bus su-

X -. J

■A

pabus erdvėje, o vėliau vėl 
grįš į vidų.

TEISĖJAS IŠLEIDO
SERGEJŲ ANTONOVĄ

ROMA. — Italijos teisėjus ,š 
leido Sergejų Ivanovą Anfoiiov:; 
apie metus pralaikytą italų ka

PROFESIONALAMS, BENDRADARBIAMS IR
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BEIRUTAS, Libanas. —- Tre
čiadienio naktį - dinamito pilnas 
prekėms vežti automobilis ban
dė įvažiuoti į. prancūzų . kareivi, 
nes, bet jam nepavyko.

Autoipobilis, nepajėgęs įva
žiuoti!,. paslydo, nusirito toliau 
nuo kelio ir sprogo, šis sprogi-, 
mas pasigirdo penkioms minu
tėms praėjus po mieste įvykusio 
sprogimo. Matyt, kad šie du 
sprogimai buvo suderinti. Auto
mobilio šoferis tikėjosi įvažiuo
ti, bet rado kliūtis,. , kurios ne
leido automobiliui į kareivinių 
kiemą įvažiuoti.

Prancūzų- kareivinės yra -prie 
kelio, kuris s”kiria krikščioniš
kąjį Beirutą nuo musulmonių 
kojo. Paslydusi mašina nusirito 
ir sprogo." Sprogimas užmušė 
vieną prancūzą kareivį ir sužei
dė 40 apylinkėje gyvenančiu 
ba pravažiuo j ančių žmonių.

Įsakė išvažiuoti 
per 10 dienų '.

VAKARŲ BEIRUTE SPROGO. BOMBA 
NETOLI PRANCŪZŲ KAREIVINIŲ

UŽMUŠĖ VIENĄ KAREIVĮ IR 40 ŽMONIŲ 
SUNKIAI SUŽEIDĖ, ŽALA DIDELĖ ___

Prancūzai yra įsitikinę, kad 
šijitai ir drūzai labiau puola 
prancūzus, negu amerikiečius. 
Vyrauja įsitikinimas, kad puoli
kai, bandydami sprogdinti pran
cūzų centrus, nori pavarginti 
prancūzus ir išmušti juos iš ko
vos lauko.

Kai spalio 23 dieną žuvo 211 
JAV marinas, tą pačią dieną 
žuvo 82 prancūzai. Į prancūzų 
kareivines įvažiavo mirti pasiry
žęs šijitas ir mašinos sprogimu 
užmušė 82 miegančius prancū
zus. JAV marinų štabas buvo iš- ( 
sprogdintas keliolika minučių 
anksčiau, nes prancūzai buvo to- ’ 
liau nuo Bekos pašlaitės. Yra 
pagrindo manyti, kad sprogdin
tojai išvažiavo .vienu metu.

Pirmieji smūgiai teko ameri- 
į kieciams, bet dabar puolami ir • 
/prancūzai. Italų iki šio meto ši-1 
jitai nepuolė, o britus labai re
tais, atsitikimais. Pusė italų iš- 

. važiavo namo; nes ten nėra kas1 
„ veikti ir buvo atsiųsta daugiau! 
i'Į kareivių, negu sutarta.yra 

. . . . . ,. .. . i tik 100 ir jie nesirengia išva-jįsake amerikiečiams, . praneu-l,. .. 1’ . . i-, . . -X- 1 •- , iziuoti. •zams, britams ir italams išvyk-f 
ti iš Beiruto- IĮ) 'di^ų-ląįkptar- y Al 
pyje: JeŲ^ie^ kąTtaLdb^ąŽLuoš 
nurodytu?.laikuj *.taį; sįjragirrčji- . '.. 
manusnebii& 
skelbė rądįjbprincesės paskelbtas pareiškimas 
sinantį ^'reiškimą.' įspūdį,. kad Vatikanas , 

Nei mafinaŲ iieŲI skyrybų reikalu' daro išimtis 
prancūząį^^sęi;; it^WŠėšf^-gi'a|Ttąkingėshįęnis valstybes parei- 
išvykti i&Meišu'io :^tčŲO dr^^^giihamš ar jų -vaikams* Vatika- 
Jiems karroei'va<įovybe jĮikibs išimties ir Mo-.
kiusi giįx&ą;.'jčfgu kak. prie jų ' nako princesei. ' 
artėtų ir rengtųsiTeišŲbė, kad. ji kreipiesi į Va
rai ginkluoti,- lai.nekjėifdą dhje-'jtikaną. prašydanra panaikinti! 

josios sutuoktuves su Pilypu

ar-

važiavo namo,* nes ten nėra kas -

DĖŲjŲP

ROMA

BSgįgS VEpBŲ 

afmL - —Monako

lio dėmesio įt grasiriimus?.
Netoli/kareivmių .-niį^rįtųsr'iJunpt, bet ji' nepranešė, kodėl ( 

mašina padarė žilos aplinJil--tos sutuoktuvės' turėtų būti pa-; 
niams namams, bet kareivinėse : naikintos. Kol. nenurodys svarių j 

... ’ Y- negali būti jokios, 
kalbos apie sutuoktuvių panai-1 
kinimą.

Josios prašymas būtų svarsty
tas. jeigu tos priežastys būtų nu
rodytos, bet nenurodžius prie
žasčių, negali būti kalbos apie 
vedybų panaikinimą. Vatikanas

Sveikiname skaitytojus Kalėdų švenčių proga 
ir linkime visiems sėkmės ir sveikatos.

—————  " '     — - :

SAUSIO 30 DIENĄ VĖL KILS
I ERDVE “CHALLENGER”

buvusių žmonių nepalietė, nes; priežasčių, 
aplinkui esanti stipri mūro siena 
juos apsaugojo.

Mieste įvykęs sprogimas pa
darė didelę žalą senam viešbu
čiui. šalia viešbučio būta pran
cūzų kariuomenės centro.

Nuo kelio nuslydęs automobi
lis sprogo 50 metrų atstumoje į niekam nedaro jokių išimčių, 
nuo kareivinių, žuvo Libano ka-; Jeigu prašyme yra nurodytos
ry’s. ėję sargybą miesto gatvėje. Į paremtos priežastys, tai vedybos ve pakils šie pasiruošę astronau-

Ispanijos karalius Juan Carlos buvo atskridęs į Ne 
Yorką, skaitė paskaitą ir gavo daktaro laipsnį.

EGIPTO UŽSIENIO MLNISTERIS 
INFORMAVO MEESE, SHULTZĄ

PREZ. HOSNI MUBARAKAS IŠKILMINGAI PRIĖMĖ 
JASIR ARAFATĄ. KAIP ARABŲ PRANAŠĄ

Be to, iš Irako grįžo 
Rumsfeld, buvęs krašto 
gos sekretorius Niksono 
o dabar turėjęs progos 
bėli ne tik su Irako prezidenti:,- 
bet ir su kitais arabų vadais. J.s 
patarė imtis priemonių arabų 
vienybei suorganizuoti. PrezN 
denlas buvo informuotas apie 
arabų nuotaikas. Jis žino, kad 
Jordanijos varalius yra pasiruo
šęs tartis su Izraeliu.

Patarėjas Meese patarė prezi
dentui neskubėti su jokiais nu
tarimais. bet nustatyti tikrą pa
dėtį. Svariausią žodį turės tarti 
Saudi Arabijos pareigūnai. Sek
retorius Shultz atidžiai iškŲaųsė- 

zidentas Reaganas trečiadienį < Egipto užsieno reikalų ministe- 
B'altuose Rūmuose priėmė Egip-j rio pranešimą, bet jis neskubėjo 
to užsienio reikalų ministerį, daryti jokių komentarų. Jis abe- 
Kamal Hasan Ali. Nujausdamas, Į joja Arafato rimtumu. Žinios ii 
kad Egipto ministerio nuomonė j Egipto sako, kad Hosni Muba- 

lD* I gali būti skirtinga nuo oficialių
I pranešimų, prezidntas nutarė į 
‘ Baltuosius Rūmus pakviesti pa- 
• tarėją Edwin Meese 3-ąjį, Vals- 

Ątljybės sekretoriui Geofge Srultzą 
Va- ir viceprezidentą George Bush, 

karų Sacharos ateinančios ži- Prezidentas norėjo, kad visi šie 
nic.s sako, kad Maroko karalius. Ąrys asmenys būtų Baltuose Rū- 
sutraukė 25.000 karių ir prade- Anuose ir /prie raudonojo stalo ....

;,jo valyti visus .vadinamos Poli? jąlidžiai išklausytų, ką užsienio 
J ssrio srities'malšjininkus. r , reikalų miriisterls turi pasakyti.

1 Palisarj(> .vadovybė skundžią-; 
įsi, kad Maroko karalius yra pa-- . — . .
.siryzęs išvalyti -visą sjaures'-ir 
vakaru Sachara nuo laisvės šie- ’ ... . ,nį,» «-> I »• I- t > I e* t A -tol 
kiančius srities.

Polisario pranešimas; paskeib- 
! tas Alžirijos spaudoje, tvirtiną, 

• -kad Maroko kariai turi lengvus 
tankus, sukvežimius ir net kelis

BRITŲ POLICIJA SUĖMĖ 
KETURIS AIRIUS

čįadienio naktį britų policija 
suėmė keturis airius, kurie ga-j 
Įėjo padėti b mbas Londono' 
priemiesčiuose ir padarė miesto 
gyventojams daug žales.

Vadinamos Airių respublikos 
armijos vadovybė paskelbė, kad 
Londone buvo padaryta didelė 
klaida, visai bereikalingai buvo 
padarytas pasikėsinimas ne prieš 
tuos žmones ir kad ji su tokiu 
pasikėsinimu tesutinka ir neda
vusi leidimo

’ atlikti.
savo nariams tai

i i t
Londono policija nekreipė dė- 

hresio į paskelbimą. Jeigu pa-’
. daryta klaida, tai nusikaltimas 
dar didesnis. Nusikalto žmonės, Į 

j kurie sprogdino nekaltų žmonių 
; namus ir nužudė nekaltus žmo

nes. Britų policija išaiškino, 
. kas ta nusikaltimą padarė ir su-
• imtuosius atidavė teismui. Jei- 
; gu teismas išaiškins, kas pada
rė nusikaltimą, -tai jam gal pa-

• vyks nustatyti, kas siuntė nusi
kaltimą padaryti.

Prez. Ronald Reaganas

. Turkas Mehmet Ali Agca l*u- 
-dijo teismui, kad Antonovas su- 

'■ Izraelio karo laivai, apšaudy- rado jam butą, prie pat šv. Pet- 
darni Tripolio priemiestyje bu-' ro aikštės Vatikane, nurodė, kur 
vusius Jasir Arafato šalininkus, jis gali sekli švenčių melu tikin- 
morėjo pakenkti. Jasir Arafatai,

’. nes jis buvo didžiausias Izraelio 
priešas. Arafatas nepraleisdavo 
nė vienos progos, nepssisakyda- 
mas prieš Izraelį, panašiai kaip 
Irano mula Chomeini nuolat

ŠĮ KARTĄ PASIRUOŠĘ ASTRONAUTAI BUS 
300 PĖDŲ ATSTUMOJ NUO ERDVĖLAIVIO

HOUSTON, Texas. Trečia- grąžinti į erdvėlaivį.
dienį oficialiai paskelbta, kad Astronautai praeitą trečiadie- 
sausio 30 dieną erdvėlaivis į nį aiškino laikraštininkams, kaip 
“Challenger” vėl pakils į erdvę, šį kartą pasiruošę specialistai 
Iki to meto ne tik astronautai, j drįs iškelti koją iš erdvėlaivio, 
bet ir pats erdvėlaivis bus pa
ruoštas ilgai kelionei.

Nustatyta, kari šį kartą į erd-

1 anuliuojamos. Bet jeigu jos ne
nurodytos, tai klausimas ne
svarstomas. Vatikanas niekad 
neskelbia skyrybų priežasčių.

KALEMXJRf.LrS

Gruodžio 23: Viktorija, žibu
tė. Skambė, Vaitūnas. Kentau- 
tas, Korė.

Saulė teka 7:15, leidžiasi 1:21.
Oras šaltas, vėjuotas, snigs.

čiuosius laiminantį popiežių ir 
buvo minioje šovimo dieną.

Sergejus I. Antonovas buvo 
Bulgarijos kelionių agentūros 
direktorius Romoje. Jis turėjo 
teisę nuvykti į aerodromą ir po
rinti Bulgarijos diplomatams at
siųstus diplomatinius maišūs. .JT 
tuos maišus nuveždavo į amba
sadą arba iš ambasados Į aero
dromą. Antonovas padėdgr > 

1 turkams ir bulgarams atvyktai
■ Romą, o vėliau sutvarkydąs >
■ keliones į kitus Italijos miestu*.

•I .Kada Agca šią žinią praneša 
j teismui, tai italų policija jį s.i- 
i ėmė ir laikė kalėjime iki šio im- 
; te. Italai yra įsitikinę, kad 
: sakė teisybę, bet italų teisinos 

pagal vieno liūdi-

■ lėktuvus. Jie patikrina apylin- randa progos kaltinti Ameriką. 
; kės ir siunčia pirmyn gerai pa- Bet paskutiniai įvykiai Libane, 
J siruošusius karius. * ypač Sirijos laikysena, privertė j

Arafatą apgalvoti visą jo poli
tiką. Arafatas kreipėsi į Sovie
tų vyriausybę, prašydamas glo- j 
bos pačioje Sirijoje. Jis žinojo, į 
kad Maskvos žodis Siridjos vy Į 
riausybei sustabdytų ne tiktai 
Sirijos karių puolimus prieš į 
Arafato vadovaujamus palesti-' 
niečius. bet Maskva galėtų su- j 
stabdyti ir pačius sukilusius pa-Į 
lestiniečius, kurie gaudavo para- • 
mą iš Sirijos. Maskva atsisakė negali teis 
imtis jokių žingsnių. Tada Ara-Įninko paros 
falas padarė labai smarkų pa- j kata pastaruoju metu pablogėjo, 
reiškimą prieš Maskvą. Arafa
tas suprato, kad Maskva leidžia: bet liepė būti namų arešte. Po- 
patiems pslesŲiniečiams ne tik Į lic'ja ji atvedė iki namų ir įlei- 
pulti, bet ir nužudyti Arafatą | do į jo butą.

Tvirtinama, kad Arafatas pa I ------
sikeitė telegramomis su Egipto; Ketvirta 
prezidentu llcsni Mubaraku. Iš! kainavo ^339. 
tų nuomonių pas keitimų aiškė-i ____

. ja, kad Arafatas visiems laikams - Maisto produktai praeitą 
nutraukė Atsius su Maskva. mėnesį pabrango O.3G .

Pirmas susirėmimas tarp Po- 
. lisario šalininkų ir marokiečių 
įvyko Amgala srityje. Antras 
susirėmimas įvyko Ba Cra oazės 
srityje. Polisario šalininkai ban
dė išsilapstyti, bet marokiečiai 
apsupo visą Ra Cra ir besislaps
tančius išgaudė.

Telefonų bendrovės vado- 
įvybė jau ruošiasi pakelti pasi- 
j kalbėjimo telefonu kainas.

BEIRUTAS, Libanas. — Pran-. 
cūzai nustatė, kad Balbeko sri
tyje, kur prieš 3(X)0 melų šei
chas Sala buvo įsteigęs mirti pa
siryžusių kovotojų sodus, dabar 
ten pratybas veda iš Irano at
siųstieji šijitai.

Seni Irano dvasininkai įtiki
nėjo atsiųstus karius, kaip jie 
jausis danguje, jeigu jie žus ko
voje. Balbeko srityje šeichas Sa
la buvo užveisęs sodus ir kve
piančias daržų gėles, kad mirti 
pasiryžusieji kariai galėtų su 
jaunomis moterimis danguj taip 
džiaugtis, kaip jie džiaugėsi Bal
beko soduose.

Pastaruoju melu Balbeko apy
linkėje sutraukti sunkvežimiai, 
kurie veš dinamitą į priešų karo 
centrus ir juos išgriaus. Vairuo
ti nemokantieji fanatikai pirma 
išmokomi vairuoti, o vėliau į 
sunkvežimius pakraunamas di
namitas. Tie jauni žmonėr taip ;

pat turi išmokti kaip sukrauti 
J sunkvežimius sprogstamą me- 
' džiagą.
I Prancūzai nustatė Balbeko 
laukus, juos bombardavo ir iš
kėlė į padanges sprogstamąją 
medžiagą.

VISIEMS GEROS VALIOS ŽMONĖMS



J. Kl.AUSEIKIS ’ -

IŠ ŠIAURINĖS KALIFORNIJOS
Naujas “Balt’c New?’

Gruodžio pradžioje Berkeley
Ac- išleistas ketv rtas šių me-.
Baltic News” laikraštuko nu.!
is. Laikraštukas skirtas Pa- i

liečiu vienvbei. Pabalti* o tau- I
kultūrai kelti ir bendrai pa-i 
kyrti tarpusavio ryšius. Tad 

lekviename numeryje yra ne-j 
...žai žine’iu iš estu, latviu ir,

. i.vių veiklos, daugiausia is
n. Francisco ir apylinkių, bet ■ 
iečiami ir platesnės reikšmės ,

Pirmo puslapio straipsnyje, 
P. nd Life Gets Harder For Bal- i 
L- Citizens” aprašomi naujai 

į udėti Pabaltijo tautų perse- \ 
k ėjimai, nauji areštai Latvijc-j 
je. Estijoje ir Lietuvoje,

Gruodžio 3 d. San Francisco 
? leste estams pranešimą padarė 
Aarne Vahtra, 1982^111. Prancū
zijoje pasitraukęs* iš- okupanto 
s įruoštos ekskursijos ir pasipra- 

■js pabėgėlio teisių. Estijoje jis Į 
buvo, kaip sakoma, aukštose pa_ į 
reįgose kultūros .minister) joj ė.: 
teatrų departaniento direkto 
rium. Gimęs 1940 m. Praneši-i 
mas buvo estų kalba, vertėjo i 
nebuvo, nes susitikimas su tuo 
pabėgėliu skirtas estų išeiviams. 
Šis estas pabėgėlis .yra apklau- 
sinėtas ir kai kurių Amerikos 
Įstaigų apie gyvenimą okupaci
joj, be abejo, ir Prancūzijos 
valdžia, suteikdama jam teisę 
pasilikti Prancūzijoje, turėjo su 
iū? ne viena pokalbi.

Kitose iš.estų gyvenimo žinio
se? yra pranešimai apie kalėdi
nes; pamaldas, apie pasiruošimą 
minėti 1984 metais vasario 18 d. 
Estijos nepriklausomybės pa
skelbimą. , Programa būsianti 
San Matęo mieste, Sokol salėje. 
Kitoje žinioje rašoma, jog estai 
turi djvi tautinių šokių grupes: 
jaunimo ir. suaugusių.
f Latviai aprašo savo valstybės 
nepriklausomybės sukaktuves. 
Latvija .nepriklausoma valstybe 
litivo paskelbta 1918 m. lapkr. 
mėn. Rašoma, jog Kent univer- 
sitetepjQVW’. valstybėje yra lat
vių kalbos^ literatūros ir kt. stu- ’ 
dijoš. Esaiiati ten ir 3,000 tomų

latvių biblioteka. San__ _
co apylinkėse latvių gyvena žy-, 
miai daugiau negu lietuvių, tad 
>ie turi čia (Oakland mieste) j 
■r savo mokyklą. Didysis, kas
metinis Latvių dainų festivalis' 
ateinančiais metais būsią liepos 
įi<b;’igGje ir rugpiūčio pradžio- ' 
įe V. Vokietijoje, Munster mies- -»e 
te. Švedijoje yra išleista knyga 
pie gyvenimą okupacijoje, pa- . • 

vadinta "The Ruins Accuse". [ 
Esama daug iš okup. Latvijos 
dapta atvežtų fotografijų, ku- 
rios parodo,-kas beliko iš bažny
čių, kurias okupantas naikina, 
sandėliais paverčia.

I latokas lietuvių skyrius
“Baltic News” gana daug ra

šo iš lietuvių gyvenimo. Ne tik 
vietinės? kronikos yra, bet irj 
bendrinių rašinėlių, pvz., apie 
Vilniaus urtiverjitetą, apie žur
nalus ir knygas anglų kalbą —r 
išvardinti “Lithuanian Library,p 
Ine.’’ leidiniai, enciklopedija an-j p 
glų 1___ „ —
diil. Tamošaičių knygos ir kt 
Straipsnis rašytas Danutės Janu
tienės.

’ Is vietos žinių paminėtinos 
apie studentiją. Brigita Bačans- nutė Janutienė ir Gediminas Ma 
kaitė ir Julija Vindašytė baigę

kalba. Lituanus žurnalas,’, ... . .>iode velykaičių marginimo me-
I na. Tebeveikia ir ‘‘Vakarų vai
kai” tautinių šokių grupė, ruo
šiasi ateinančių metų šventei 
Klevelande. Vasarą vadovė Da-

žeika Dainavos stovykloje per
studijas Kalifornijos university -savaitę su kitais stovyklautojais

- • ’ '-~L~. Tamarai mokėsi h'-:----te Berkeley mieste.
Mačiulytė, 1981 m. baigusi stu
dijas Berkeley unrtersitete šį
met vėl studijoms tęsti išvyko 
ą Čikagos universitjetą. Jūratė 
Raulįnaitytė Kalifornijos unL 
versiteto Šan Francisco nriedici-' 
nos mokykloje studijuoja dantųj
gydytojo mokslą. Ingrida Mic
kevičiūtė'ši rudenį pradėjo stu
dijas U. C. Davis mieste, Daina 
Janutaitė Berkeley universitete, 
o Ričardas Šilkelis Dąvis uni
versitete.

Kitos lietuvių gyvenimo žii^ėt 
lės: apie buvusį rudens balm, 
kuriame dainavo solistė Vioįe< 
ta Rakauskaitė-Štromienė; San 
Francisco meno festivalyje AL 
berta Astraitė demonstravo ka
lėdinius papuošalus — šiaudinu-' 
kus, o Giedra Gustaite (iš Los 
Angeles) .ir. Danutė Janutienė

būsimos šokių šventes 
■repertuarą.

Bartyčįų meno Į>aroda 
Les Angeles lietuviams

G ruodžio -10 d. grįžęs iš San 
Francisco į Los Angeles spėjau 
aplankyti šv. Kazimiero para
pijos salėje seserų Bartyčių au
dinių, keramikos ir medžio de
ginimo — meno darbų parodą. 
Retas atsitikimas, kad keturios 
seserys taip būtų menui gabios. 
Štai jos: Audronė Bartytė, Ra
mutė Česnavičienė, Milda Kve- 

■ aari enė ir- Gi landa Matcnienė. 
A Be to, jos nuo mažens veiklos

'X ' t-’. į. ■ : ' ' • ' 1 SS'
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Ceausescu pritaria Amerikos 
nutarimui iftdėstyti atomines ra-Be pagrindo giria Macianskio duoną

Dr. Jonas A<l maviėius para- buvo Fetuivai ir pasiliko tokiais, ketas Vakarų Europoje. Maty 
^-šhLJabai geri£ straipsnių apie Jiems nereikia atgimti. jis Maskva nepasitiki.jis Maskva nepasitiki.
i pensininkų sveikatą. Aš ju<>3 vi
, Ars '.kaitau f j- įsidedu Į g d va.
Nėra kito lietuvio diktato, ku- 

i ils lietuviams tiek daug gero pa- 
.darytų.

Paslelrėjęs, kad jis per liek 
metų nepajėgia tapti tikru lietu
viu, pradėjau dairytis kitų lie
tuvių kepamos duonos. Pasiro 
do, kad yra geros lietuviškos

Bet man atrodo, kad jis be J duonos ir kitose kepyklose. Nu-’ 
reikalo giria Macianskio duoną.
Jau visas penkmetis jis

stačiau, kad Ankaus duona yra 
savo tokia gera, kaip ir Adomavičiaus i 

raiptniuose giria tą duonų. Jis garsinamoji.

skautų organizacijoje, tad jas iš. 
Atlanto pakraščių atsikvietė’ 
skautininkų-i U draugovė.’ Paro
da buvo dvi dienas, publikos 
apstu. Iš šalies žiūrint, pasise- vaitei geros duonos, 
kimus geras, daug kūrinių pri
duota.

Taisau klaidelę: apie prel. L. 
Mažon-ivičiatis laidotuves para
šiau, jog suvažiavo visi Lietu
vos kunigai, turėjo būti visi Lie
tuvos vyskupai, ’

Lietuviška ruginė i 
duona yra daug geresnė, 
Macianskio.

j net ir garsinimų į savo straips- 
i nius įdeda. Nėt ir kepyklos var- 
j ią niircdo. kur lietuviai turi tą 
duoną pirkti; ‘

Jeigu Macianskio duena butų 
tokia gera, tai pats Macianskis 
būtų tapęs pilna asmenybe. 
Sveikas maistas, ypač sveika 
duona, turi padaryti pilną asme
nybę. Tuo tarpu pats Macianskis, 
iki šio meto netapo pilna asme
nybe. Jis net pilnu lietuviu nėra. 
Jis bando tapti pilnu lietuviu, 
bet jam nesiseka. Jis nori ai

/ gimti lietuviu. Bet niekss neišei
na. Gal jis savo duonos nevalgo? tą lokių pačią duoną moki be-

Beklausydamas d r. Adomavi- 
ė’iaus, visą laiką pirkau Macians- 
kh) duoną, nešiau jam pinigus. 
Specialiai važiuodavau į Bridge- 
ųorlą ir parsiveždavau visai sa-

ŽUVO 34 KARIAI, 
SPORTO MĖGĖJAI

ŽENOVA, Italija. — 34 kariai’ 
ir jauni sporto mėgėjai, skubė 
dumi į sporto žaidynes, labai’ 
greitai važiavo slidžiu keliu,, 
bandė autobusą pristabdyti priė’

negu j užsisukimo, bet jis paslydo, per-! 
į si metė kiton kelio pusėn, pra-s 

Dabar, kad Ankaus sūnus, bai-1 laužė apsaugas ir krito 225 pė-; 
gęs kepinio kursus, pradėjo • das žemyn. i
kepti ruginę, tai ji daug geresnė Į 
už Macianskio. Jos gali gauti, 
prie 47-tos gtv. Ankaus kepyk- ’ 
loję, o kas gyvena Marquette i 
Parke, tai gali jas gauti Anku
vienės krautuvėje, ant 69-Igs, j 
visai netoli Talinan krautuvės. ■

Kas svarbiausia. Ankuvienės 
parduodama duona yra daug pi 
gesnė. Dviejų svarų kepalą gali 
gauti už $1.16, tuo tarpu už ki

— Argentinos tremtiniai, iki 
šio meto gyvenusieji Brazilijoje; 
Urugvajuje ir kitose valstybėse, 
pradėjo grįžti namo.

31 keleiviai 
krito ant uolu 
du pavyko iss 
Jie smarkiai 
vien išgelbėk

i
nr;

□

veik $2 be 3 centų.
D r. Adomavičius turėtu iš

bandyti Ankaus rupią ir netokią ’ 
rupią duoną. Ji tokia pat, kaip j 
ir išgirtoji. Ji dar geresnė, nes j Įkrito į vend

ižsiinušė, nes nu-?
Stebuklingu bū-: 

relbėti keturiems.; 
asi trenkė, bet vis? 
gyvybę. Visi nii-į' 
s . .-i* 
-ybė imsis prie-’;

■ p-.istabdv tu. 
.-.aL . r A-L
viena nelaimėj’-

PASAKOJIMAS APIE ŠKOTUS• i a 
Labai turtingo škoto duktė;

Pastebėjęs taU, 
kepėjas neplėšia tokios didelės! vienas jaunucūs šoko gelbėti!

am p.- sisekė ištraukti mer-s J 
ę Į krantą. Paskiau ją nuve-4 
į namus. Didžiai dėkingas 

tėvas taria:
“Už tokį pasiaukavimą aš su

teiksiu gerą atlyginimą. Apmo
kėsiu pusę išlaidų išprosinimui 
tavo kostiumo”. i

Macianskis per 20 metų ban
do atgimti lietuviu, bet nepajė
gia. Kaip ‘buvo netolerantas, tai 
toks ir pasiliko. Gema, gema lie
tuviu, ir neatgema. Vietoj pil- į jos nevalgo, 
nos asmenybės, taip ir pasiliko 
pilnas neapykantos prieš lietu
vius. Ypač jis nemėgsta tų. kurie

sumos. Pensininkams tai yra la- ir j 
bai svarbu, nes turi taupyti kiek- gait 
vieną centą.. Kam pirkti Ma- žė■

cianskio duoną, jeigu jis pats

Kazys Bartulis

Rumunijos prezidentas

— Argentinos policija Ezeizos i 
aerodrome suėmė montonerų par
tizanų vadų Ricardo Obregon 
Cano.

'1^

NAUJIENOMS IR VISIEMS GEROS

VALIOS LIETUVIAMS

VICTOR GALECKAS

jMiliijiiiiniiiiiiiiiiiiiiHiiiiiniiniiiiiiHHinmmiiiHiiiiiiinhiiiiitiiiiiiimiiniiiiiiiP-
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GIFT PARCELS TO LITHUANIA

— Kinijos kariuomenės vadai 
nori geresnių santykių su JAV.' 
S - v ■ *- • '

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.

MARUA NOREIKIENĖ

linkiu Linksmų. Kalėdų Švenčių, Laimingų, .Sveikų, 
Taikingų ir Ramių Naujų Metų;

.50 metų studijavęs, kaip

ŪKANŲ

;’•! i

f — Naujienos, Chicago, 8, Hl. Friday, December 23, 1983

Atdara šiokiadieniais nuo
9 vaL ryto iki 10 vaL vakaro.

Daug džiaugsmo šv.- Kalėdų proga, ir kad 1984 
metai būtų laimės ir džiaugsmo metai, linkime 

’r''?!- 
nariams ir visiems lietuviams.

R. Liet. B-nės Marquette Parko 
apylinkės valdyba

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ g 
, , NAUJŲJŲ METŲ |

visiems geros valios lietuviams

HILDA ir JULIUS KUZAS

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR

1

LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ 
linkime visiems savo klientams 

ir draugams 

HEALTHY FOOD

>w^iiiiiiiiiiiniiiin:!iiin;iiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiHiiui

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2i>01 W. 69th St- Chicago, 11L 60629 ♦ TeL 925-2737

i 12 U11 Utl B 7 Tirri'iiirii

y
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1 Lithuanian Restaurant
Gaminame geriausius lietuviškus valgius.

Atdari kasdien nuo 6:30 vai. ryto iki 8 vai. vak.; 
sekmadieniais — nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. vak.

GRAŽINA SANTOSKI, sav.
3236 S. Halsted St, Chicago, Ill. 60608 

Tel. 326-2724

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

• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY 
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

Tek 476-2206

parašė 700 poslapių knygą, kurion sudėjo viską, ka* bet kada Ir 
bet kur. Bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuviu® 
Ir dėtuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium ir prof. K- 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padare 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimui 

tr patarė mums toliau studijuoti.



APLINK MUS IR MUSU NAMUS I

Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai

irvoomo* ouzioo

onieau-OrY^leo

auuup žodžiai

zutvcprucu, Ųtevdų. su

dnxxt
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KŪČIOMS GRYBAI SU bai, dedami supiaustyti, dedami Į 
! j puodą ir verdami 30 min., po 
i to” sumalami mėsmale. Nevisai 

.•svirti ryžiai sumaišomi su su-, 
j maltais grybais, Įliedama pake- 
■ pinto svogūno, druskos ir pipirų 
pagal skonį ir sveikatą. Kopūst
lapiai apšutinarni verdančiu Van

2-3 bulvės, 1-2 morkos, kopūst- 
lap u, 500 g. šviežių grybų, 0.5 
stiklinės ryžių, 0.5 stiklinėlės 
s lėtinės, sviesto, svogūno, drus
kos.

Nuplauti, nuvalius, švieži gry. deniu, kad nelūžtų, aht kiekviė-

tiic iv '.eikalingų vitaminų.
GėyM išvirtos ir sukapotas viš

tų kepenes padaro gardžiu 
sumuštinius. |

•Senas, nublukusias kojines 
galima perdažyti; jos atrodys 

:vienodesnės ir naujesnės.
j' Jei nori apsaugoti langų tietus 
Į.— nudažyk juos kiekvieną sezo-'

11 X - -♦ * * - |
(VARGINGIAUSIA PASAULY;

GfcLĖ
Aukštuose Alaskos, šveicarj- 

{jos ir kituose kalnuose auga ge-' 
i dėl kurią mokslininkai vadina} 
algae. Ji niekad nemato žemės, 

rm jų tiedamas grybų |daias it, ir išmaišyti, ^ervūoj'ant pabars- bet gimsta, žydi ir miršta ant

n. linrceiimai buiauA

.aledoo. Čll

" KARŽYGIŲ DVASIA
Po latevus laukus, po kiiavas aikštes vaikštau, 
O Lietuva, aš vaikštau ir gėriuos.
Vaidenasi man žygiai ir didieji kunigaikščiai, 
Vaidenasi man taurai Panerių kalnuos.
Atohnenu if sava brolį, šaunųjį vaidilą, 
Su kanklėmis, žodžiais ir lazda...
Kurią gi šiandie ąš turiu pradėti bylą, 
Kurias turiu atvert žaizdas?
Kaį negirdžiu jau Algirdo skardžių trimitų, 
Kai nematau jau Vytauto pulkų — 
Su sielvartu guhi, su sielvartu keliuosi rytą 
Ir sunkiai paliktas kankles velku.
Ir taip aš juos velku, senus laikus atminęs, 
Apkaltas pančiais nūdienos. .
Vaidenasi sapnai, sapnai ir Gediminas, 
Parkritęs kniūpsčias Veliuonoj.
Tu ten, prie Nemuno, prie jo, senų senelio, 
Kur rinkos plėšrūs paukščiai ir vilkai... 
Tai tu buvai teutonui ten pastojęs kelią 
Šu karžygių šauniais pulkais.
Vaidila, tu prikelki juos naujiems Pilėnams, 
O tu prikelt, prikelti juos gali!
Tegu tad kanklės skamba, tegul skamba plienas 
Naujų milžinkapių šaly.

J. Aleksandravičius

užlenkus galus, lapas suvyruoja
mas ir apkepinamas riebale. Su- 
piatistytos bulvės ir morkos de
damos i puodą, ant jų sudedami 
balandėliai — kopūstainiai, iš 
viršaus pridengiami likusiais ko
pūstlapiais, užpilami sultiniu, 
kuriame virė grybai, įdėjus 
svieste, troškinami, iki išvirs 
daržovės. Baigiant troškinti, ga
lima pridėti grietinės.

tyli šviežiais baltos’duonos džiū- ledo, arba sniege. Ir jos žydė j i- 
vėsėliais. Tinka prie vištienos, mas yra toks- gražus, jog galima 

j pamatyti raudonuojant ii toto.
i

♦ _ * » 
JAtfTIENČS IR BULVIŲ 
APKEPO PARUOŠIMAS

Paimti;
l’'z s v. Jautienos,
2 stl. druskos,
2 st. miltų,
Vi s. bulvių,
’•« pd. kapotų salierų,
Vt sv. nuvalytų Ir kapotų

..grybų,
1 didelis svogūnas.

4' 1 pd. buljono, ; . -
; prieskonių, kapotų petražolių. 

Mėsą sukaustyti mažjis ga-

Ji maitinasi vėjų atnteštomis Į 
dulkėmis, kuriose yra mineralų. 
Pastaruosius ji sutirpdc ir su-' 
naudoja. Moksliiunkai tikrina/ 
pg tai vienas ankstyviausių au-! 

galfelių, kuris kovodamas už sa-! 
vo būvį išsilaikė iki šių dienų, j

Magdalena sulai v j?

n

QK. LIETUVOJE PAMINE-

ilu

ra--

AMERIKOS LIETUVIŲ PILIEČIŲ IRPASALPINIO KLUBO VALDYBAIR NARIAI

lėti Į stalą su žaliomis daržovė
mis.

> i H 

a-Mi
»

TROŠKINTŲ AGURKŲ 
PARUOŠIMAS

Palipti:' - f /
4 viclutiniąį agurkai,
1 svogūnas. • , ,
1 št. miltų, ;
2 št. grietinės, * £ '
druskos," riebalų, buljono.
š vi ežį us z gurkus, nugi auti,

. lup.i, supiatisėytiišilgai, nuplau
ti sėklas, pabarstyti druska ii 
palaikyti apie 20 min. Svogūną 
sukapoti h* pakepinti Riebaluose, 
:UdeJ: agurkus ir vėl pakepinti,'.

grietinė'jpilti buljono ir viską: 
leng?^ . 'paką' prie:
įvairių įnėsųir paųkštiėBos.

MORKŲ DARŽOVĖS 
PARUOŠIMAS

Sveikinu gimines, draugus ir pažįstamus 
su šv. Kalėdomis, Dievišku Kūdikėliu, kartu 
ir su Naujais Metais. Linkiu visiems Dievo 

palaimos ir geros, geros, sveikatos.
- nuijnną, uzoengn ir Kepu vicur- 

. -riiriejė tėtnpefūtūfoje apielž vai 
.v įPriea baigiant Rėpti 'iAdą AŠ 
i dengti f t bUlV^* patepti riebalais 

kad gražiai paluAtotų. Pabars

. ~-

FEDERAL

Regular Democrat!

2457 W. 69th STREET 
Chic* 90. IL 60629 

T«L 925-7400

Aldermanas
15th Ward

FRANK D. SAVICKAS
State Senator 27ih District 

and Ward Commįtteeman — 15th Ward 
Regular Democratic Organization

Laimingų Naujų Metų 
linki

££ X. . ; z '‘

*
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TAS A. GALDjKAŠ ’ 
Adomas Galdikas $893—1969) , 

r. - . j —vienas iškiljautiii fei^ttlvos dail .
balais, nuplauti, nilsausiriti ir sū_|figūrų Pikti', jp ■' Kūlybinę.; 1 ės Kelissyk <1969, Galdiko kūrybos retrospektyvi
maišyti su prieskoniais į ^kla- tapybą, graiką, i scend-.. '1-973» ^7> surengtos Anės parodos.
ir miltais. Btihrėš.nutarti, hu-i^ąfįją, monumentalioji dekorą- T® 
.NĮiuti ir supimiš^ti skfttiniaisJ monumenteltojį dękoratį1^ 
.Bulves sumaišyti su paiirostaisĮ yįųė tapyba. 1922—I940^siais (sti- 5 
salierais ir grybais. Kbsėiplės 193Q metų petrauka) A'. $ 
-ndą pateki riebąhik ir_ dūgftą Į jojikas dėstė
išišjbti sVogūho sfer.tim'aib; dė- j ^tykioje, nuo 1926-ųjų vadovavo "» 
jŽĮsluoksnį bul | ^rilfikos studijai. Buvo aktyvus 9 

Maišant Abei-tU miltiisri sudėti it Vėl jąjtoti; . viršutinis" 
' ' ‘L ............ ■' * ' ^Mtfefesnis tori būti -bulvių; bul

s*

V

.M

1 sv. morkų,-
1 št. sviesto,
2 št. grietinės,.,
Uul’ouo, cukraus, druskos, 

sinkų, šviežių džiūvėsėlių.
Morkas nuplauti, nuskusti ir- 

sutarkuoti stambia tarka. Pagal 
skoni pabarstyti truputį druskos'

i ir cukraus, išmaišyti ir uždengus* 
' palaikyti kol atsiras sulčių. Svies 
i tą išleisti su grietine, sudėti hu- 

ktas moikės ir lengvai mai-

r

ALGIRDAS
t <:' ,.W

IR ALDONA BRAZIAI 

Justice, Ill.

» s., S » ’

• Karpetai ilgiau atlaiko, j e 
(iuos -apsuki, ęatts nuo karto
• Jaut lygiai išdalinti dėvėjimą

® Namie auginamą papatt 
keikia laistyti vandeniu tik ka: 
aiHrą dieną.

• Sudilti pamidorai bus gar-, 
urktas moiKes ir lengvai mai- dėfciif-, jėi ant jų užbarstysi tar- . 
’ant pakepinti;,-sudėti xazinkas kubtxi sūrio. Suriš suteikia sko-

.vairių parodų Lie t ievoje ir už4» 
•oslrbų daly vis, “ARS1’ dailinixu.“ g 
gų gruptis narys. 1940-1944 me-’ | 
tais Kauno taikomosios ir dd? < a 
ioraty vines <failės instituto Pr<|-. sį 

\fesorius. ' - ‘r Jėjft
. s s • ■ ? ••.'S’įS.': ’ : j >>

Po karo, gyvendamas ■ VF’K, |« 
Pransūzijoje, JAV-se, A. Galdir j« 

. ras intensyviai kūrė, surengė į/’ 
relias individualias parodas, da-1 

'lyvavo grupinėse parodose Frie- 
jurge, Paryžiuje, Niujorke, Am- 

: sterdame, Bostone, Čikagoje ir 
r kitur.

. y
Šio dailininko kūrybinis palį- 

v kimas labai gausus, bet, idėja, 
nemaža jo dalis išblaškyta, karo 
metais dingo. Didžiausias dar-;<. 
bu kolekcijas (jų tarpe ir ūži 

.denyje sukurtu kūrinių) turi ' 
Kauno M. K. Čiurlionio ir LTSR

Grace Bukoff (Bukaveckiėne)'
New Buffalo, Michigan

SVEIKINAME JUS IR J ŪSU ŠEIMAS 
SU ŠVENTOMIS KALĖDOMIS

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų 
savo nariams, Naujienoms ir visiems 

lietuviams linki

uo 1914 metuf

stfirliĮikrs. Dėkn)amr 
ifi fnnnv pa’-ndvta na 

ites norėtam M 
Jum* it tfcityj*.

S iškrito* apdremto* 
Iki $100,000.

4929 SO HARLEM AVE, 
Bt+dfev»ew. tk 604$$ 

T»|. Sto-HOO

ANO LOAN ASSOCIATION 

4044 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, Ik M632 

PHONE 2S4*44ft
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Orderiu kariu su užsakymu.

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadieniui, 
n*u> » vai. ryto iki 5 vai. pnpieL Šeštadieniam — iki 12 vjh 
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Naujas tikras pranašas
Mahometonai turi tik vieną Alachą (dienvybę) ir tik 

vieną jo tikrą pranašą, būtent: Mahometą. Iki šio! pas 
juos neatsirado stipraus konkurento, kuris būtų pajėgęs 
iš Mahometo paveržti pranašo titulą.

Visai kas kita yra sū; ,iiėklnidinguoju Kremliaus 
“marksizmb iVįęnmižmo” tikėjimų. Kol buvo gyvas Lėni- 
nasrai visų'kraštu komunistų jis buvo.laikomas tikruoju 
komunizmo pranašuVįiĮš d^JięSįptąnaŠo titulą'paveldėjo 
ir Stalinas, kuris priėš; nukrypusius nuo komunizmo tikė
jimo ir eretikus naudojo žiauriausią terorą.

Po Stalino mirties prasidėjo tikros varžytynės dėl 
tikrojo komunizmo pranašo karūnos. Kaip StaHno įpė
dinis, Chruščiovas buvo pasinešęs tą karūną dėvėti. Ta
čiau pasirodė, kad jis nėra pakankamai autoritetingas, 
ir jam nepasisekė paveikti Mao Cetungo, kuris pasiskelbė 
tikruoju pranašu ir prakeikė Kremliaus valdovus.

Kai karūną prarado Chruščiovas, tai naujieji Krem
liaus valdovai — Brežnevas ir Kosyginas bandė su Mao 
surasti bendrą kalbą, įtikinant jį, kad jie nėra nuklydę 
nuo tikrojo “marksizmo-leninizmo” tikėjimo.

Nepavyko. Mao juos paskelbė 'klaidatikiais, padary
damas pareiškimą, jog tik jis vienas yra nenukrypęs nuo 
to tikėjimo, kurį skelbė Leninas, o vėliau Stalinas.

Tokiu būdu susidarė lyg dvi Mekos (šventi komuniz
mo miestai); Maskva .ir Pekinas. Kuris jų “šyentesnis” 
ir iš kurio jų tyresnis komunizmo tikėjimas yra skelbia
mas, tas klausimas kol kas dar nėra išspręstas.

Nėra išspręstas ir, labai galima, ilgai dar nebus iš
spręstas. To klausimo sprendimą apsunkina dar ir ta ap
linkybė, kad atsirado naujas konkurentas, kuris preten
duoja į nesugadinto komunizmo tikėjimo pranašus.

va, tiek ir Pekinas yra nukrypę ir nepraktikuoja tikrojo 
“marksizmo-leninizmo”. Vadinasi, yra eretikai. Tikrasis 
komunizmas esąs vykdomas tik Kuboje. O jis, žinoma, 
yra to tikrojo komunizmo ir tikrasis pranašas.

Maskva, pareiškė Castro, vis labiau krypsta j kapi
talizmą, Tiesa, Kubai jos parama yra reikalinga, ypač 
reikalingi yra jos kviečiai ir nafta. Bet tie dalykai nesą | 
gaunami kaip dovana: iš Kubos Maskva gaunanti ne
mažai nikelio ir kitų dalykų, nekalbant jau apie cukrų. 
Tai reiškia, jog ranka ranką mazgoja.

Castro pareiškimas yra būdingas dėl to, kad jis rodo 
vis didėjantį sektantizmą tarp komunizmo pasekėjų. 
Maskva turi savo neklaidingus komunizmo pranašus, 
Pekinas — savo, o dar neklaidingesniu pranašu pasiskel
bė Kubos Castro.

Bet ir Castro ilgai neišsilaikė. Castro paruošė kad
rus ištikimų kareivių, bet neturėjo tankų ir duonos. Kai 
rusams reikėjo įkelti koją Afrikoje, rusai nuvežė į Angolą 
tankus, o Castro — kareivius. Rusų tankais Castro spe
cialistams pavyko pavergti Angolą, bet prie vario ka
syklų Castro kariai nepajėgė priartėti. Jie užėmė kelias 
sritis Etiopijoje, bet ne visame krašte. Ten Maskva su
rado ištikimesnį seržantą, kuris, išžudęs miegančius ka
rininkus, pats pasiskelbė įtakingiausiu revoliucionieriumi. 
Jam Castro nebuvo reikalingas. Castrokariai norėjo 
grįžti į Kubą gydytis, bet jis namo jų neleido,.kad nesu
keltų maišto. Jis sužeistuosius siuntė į Angolą, įsakyda
mas ten jiems įsikurti. Bet nieko iš to neišėjo. Vielos gy
ventojai, portugalų vadovaujami, baigia naikinti' Castro 
lidvyrius Angoloje. • - ‘ . . - '

Castro dar bandė įkelti koją įi Grenadą, -bet vienas 
įmerikiečių pulkas nuginklavo CastrO karius; susodino 
į britų laivus ir išvežė Į--Havaną; Priėmimas buvo labai 
didelis, bet Castro pranašavimas Cęntrb Amerikoje pasi
baigė. Jis pats paskelbė, kad 
ti, jeigu jis negalėtų nieko padėti Nikaragųai. Castro 
dabar visą dėmesį-kfeipiliįrt ai,

Il LXlit
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Dr. Vaientnas Piicplys

Dp. V. Plioplys, Rockford, Iii., į Ners oro pranešėjai pra
buvo R. Lietuvių Bendru ome-1 našavo su lietumi ir sniegu orą, 
nės.Tarybos Prezidiumo pirmi- bet jų pianašystė?. neišsipildė, 
ninkas, dįdėlb patriotas, tok?- i Kai kas j autobusą buvo atsi- 

. rantas, visųorąeBininkas, riša sa-! nešę ir lietsargius, bet jų neteko 
vo. energija ir sielą atsidavęs ir ' “ ’ ' * x ’
pasi^vėist^ lietuviškai veiklai.
Jis ;bųyo nepajlstamas, bekom- 

; promisjnri, užsigrūdinęs ir. kie-; 
: tas kovotojas už lietuvių tautos 
la isvę ,n- J nepriklausomos laėtgū

,. yog valstybės atstatymą. Jis kaip 
gydytojas buvo pasišventęs ir 

. $ąvo ^-prOfėšiniam darbui. Kiek 
■ mąnj teko jšs&albeti< sų -rpkfor- 
flijskiiįs., nei. naktie-- metu iam

pačioje Kinijoje. Patys kiniečiai
gą-. Jo .žmona dar norėjo tęsti “kūltūrirtęreyo^Uč’iją^Ųbet 
kariai ją suėmė ir padėjo į kalėjimą. “atsimiriimaihs ra
šyti”. Ji sėdi kalėjime, bet atsiminimų nerašo. Tengas ne
nori būti pranašu. Jis nori pagaminti jaugiau ryžių Ki
nijai ir apginkluoti karius Sovietų Sąjungos sienai, sau
goti. Kinija pranašo neturi.

Patys rusai nuvainikavo ne tik Chruščiovą, bet ir 
Brežnevą. Tai atliko Andropovas. Atrodė,-kad pranašo 
titulas būtų turėjęs tekti Andropovui, bet jį kankiną .vė
žys. palikęs jam metus, arba daugiausia du, gyventi. Ne
pajėgęs sutvarkyti Sovietų kariuomenės vadų-iki šie-mę- 
to, nepajėgs jų sutvarkyti ir paskutinėmis dienomis.

Nei Rusija, nei Kinija, nei arabai Inetūri ^ąn^S 
Amerikiečiai gali gyventi be pranašo. Demokratinėje san
tvarkoje pranašas iškyla ir užgęsta kas keturi metai Bet. 
atrodo, kad arabų pasaulyje pradeda kilti naujas prana
šas. Pranašu gali tapti pačių palestiniečių nuginkluotas 
ir sumuštas Jasir Arafatas. Izraelitai tą.nujautėr norėjo 
jį sučiupti ir nupranašauti, bet ameiuk^ečiąi neleido. JTė 
įsakė Arafatą išleisti iš šiaurės Libano.. Arafatas .pasiekė

ir nereikėjo išskėsti. Autobu
sas »ub Marketparko lietuvių 
parapijos bažnyčios pajudėjo 6 
vai 45 min. ryto. Brightcnpar- 
ke ir Cicerone dar paėmė po ke
letą žmonių. Kelias visą laiką 
buvo sausas — be sniego ir lie
taus. Kelionė vyko normaliai ii 
užtenka pustrečios (dvi su puse) 
valandos. Autobusas Rockforde 
sustojo prie Gasparini Oliverį 
laidotuvių koplyčios. Čia karste 
buvo paguldytas — pašarvotas 
velionis dr. V. Plioplys. Koply
čia ^au buvo pilna žmonių ir lau.' 
Kė ai vykstančių chicagiškių.' At- 

. ____ ________ kalbėjus maldas, visi laidotuvių
dr. ;'dalyviai buvo pakviesti praei
1&14. uh 'd., mirė [----A —- —1:—- —
1983 nųį^Uėdžię -8 d. Jis palai
dotas gruodžio 12 d.- Rockfprdo eėias į šv. Petro ir Povilo baz- 
kataLįkųdcapinėseT’ -p-. . p j uyčią, kuri yra lietuvių pastaiy

Iš Chięagps į ląidotiivęs buvo rte ir anksčiau čia buvo lietuvių 
suorganizuotas 40 žmonių auto- parapija. Mišias už velionio vė.

nant pxo veliorų- sii juo atsisvei- 
kintL Iš čia velionis buvo nuly-

kajp didžiausią; arabų pranašą. Mubarakas net ir paskel
bė, kad- Arafatas yra didžiausias arabų pranašas. Savo 
tvirtinimu jis pabrėžė, kad Arafatas Libano Tripolyje 

' žiauriausiai pasmerkė Maskvą kaip ir didžiausią ne tik 
araiiųpįėl ir rišo' pasaulio priešą.

Prez. Mubarakas pareiškė, kad visi arabai turi tą 
žinoti /ir- Maskvos .atsisakyti. Jis paminėjo, kad Irano 
mula; Ghdmbini turi1 į. tai atkreipti dėmesį ir gintis nuo 
-Maskvos-agentų; Amerika arabams nesanti pavojinga. 
■Chomeini turįs apsigalvoti ir padaryti tinkamas išvadas.

Kalėdų metu verta pagalvoti apie pranašų svarbą ir 
t , <. . . - JĘ nueitą kėlią. Mubarakas tiki, kad Arafatas yra.di-

Ir tas konkurentas yra Kubos diktatorius Fidel Cas- šiaurės Afriką, o iš ten, savo ištikimųjų lydimas, -nuvyko r į^ūsias arabų .pranašas.-Pačiam Arafatui toks titulas 
tro, kuris pasikalbėjime su Herbert L Matthews, buvusiu tiesiai į Egiptą. Egipto prezidentas .Hdsni Mubarakas, patinka, bet ar jis pajėgs arabus apjungti, tai jau kitas 
New York Times korespondentu, pareiškė, jog tiek Mask- žinodamas, kad arabai neturi pranašo, priėmė Arafatą klausimas.

Lę atnašavo penki kunigai, pri
taikytą pamokslą pasakė kan. 
kun Vaclovas Zakarauskas iš 
Chi cages. Užbaigus bažnytines 

i apeigas, gal, arti šimto automo- 
i dilių lydimas, velionis buvo pa

lydėtas į amžino poilsio vietą, 
: svetimoje, bet svetingoje šalyje 

j Rockiorao Rcmos katalikų ka
pus (kapines).

Kapinės yra gana tolokai už 
miesto. Jos man atrodė gana 
skurdžios: neaptvertos, antka
piai mažiukai, labai paprasti, gi. 
na daug akmeninių lentelių, ga
lima sakyti, tiesiog į žemę įmin
tų.

Karstą pusiau įleidus į duo
bę, vietinis kunigas angliškai at
kalbėjo maldas, pašlakstė šven
tintu vandieniu, o giminės te ar
timieji uždėjo gėlių puokštes. 
Atsisveikinimo su velioniu kal
bas lietuviškai pasakė kan. kun. 
V, Zakarauskas, o lietuviškai ir 
angliškai — Kazys Rutkausk-is, 
iš Roekfordo. Po to lietuviškai 
sugiedotą “Angelas Dievo” ir už
baigai — Lietuvos himnas.

Visi laidotuvių dalyviai buvo 
pakviesti į pagrabo (laidotuvių) 
užkandą, kurios buvo surengtos 
Roekfordo Lietuvių Namuose. 
Dalyvavo gal arti dviejų šimtų 
velionio gerbėjų. Vaišės buvo 
gausios, skoningai parengtos ir 
praėjo gana draugiškoje, bet 
liūdnoje nuotaikoj;e. Visi daly
viai gedėjo garbingo velionio dr. 
Valentino Plioplio.

Dangus risą dieną buvo;ap-i 
gaubęs tamsiais debesimis, lyg 
prisidengęs nepermatomu gedu
le šydu, .gedėdamas garbingo, di_ 
dalis visuomenininko lietuvio 
patrioto. A. Pleškya

T PAKOrKĖ
DEMOKRATŲ partijai

TOKIJO, Japonija. — Prenp 
jeras Jasuhiro Nakasone įsitiki
no, kad poiitinė jo karjera baig- 
a. Jis atsisveikino su partijos 

pareigu nu vadovybe m^ėjo.
Danai- paaiškėjo" kad devyni 

mažos partijos nariai patys pasi
siūlė parlamente benitjradarbiau- 
i su Japonijos demokratų par- 
:ija, tiktai pats Nakąsone nenori 
imtis darbo;su koalicine vyriau
sybe. Jis tikėjosi sustiprinti par
tiją, bet rinkinių rezultatai jam 
smarkiai pakenkė.-

Nakasone planavo sustiprinti 
laivyną, aviaciją ir karo jėgas, 
bet didelė gyventojų dauguma 
nenori didelio laivyno. Jie dar 
prisimena paskutinį karą ir ka
riuomenės vadų atneštus Japo
nijai nuostolius. Jiems geriau 
patinka amerikiečių atneš ta de
mokratija ir Amerikos globa, 
lie mano, kad JAV neša gerbūvi 
visam kraštui. Nakasone šito ne
suprato. Dabar jis nesiima va
dovauti koalicinei vyriausybei.

J. PUSĖNAS

SUSITIKIMAS MONTANOJ
(Tęsinys)

Tėvelis norėtų jus pamatyti savo dvare, jis turi 
velis labai norėtų jus pamatyti savo dvare, jis turi 
eilę visokių paklausimų ūkio reikaluose, bet jis 
neišdrįsta jums rašyti- Sako žinąs> kad jūs esate 
labai užsiėmęs. Todėl aš sumaniau jums pati pa
rašyti. Aš tikiuosi, kad jūsų atminty dar neišdilo 
visiškai Jadvyga Mandutė, kuriai kartais geo
metriją išdėstydavai ir lotynų kalbos pamoką iš- 
versdavai. Tikrai, Petrai, aš labai makmiai jus 
kviečiu, atvykite pas mus, prisiminkite Pelkinės 
progimnazijos laikus, susipažinkite su tėveliu, su 
mūsų dvaru, aš būsiu jums labai dėkinga, o taip 
pat ir mano tėvelis. Jis yra labai atsidavęs ūki
ninkas ir kiekviena ūkio srities pažangos idėja jį 
labai domina. Atvyksite? Gerai, lauksiu greito 
jūsų atsakymo. Jadvyga Mandaitė.

Štai, vėl Jadvyga, pamaniau. Kaip tai žmo
gaus gyvenimo keliai kryžiuojasi ir kertasi su ki
to žmogaus gyvenimu. Tie keliai kartais nutolsta 
vien?r nuo kito, kartais vėl priartėja, kartais per
bėga viena* per kitą ir taip gaunami ištisas kelių 
labirintas. Daug metų laiko sipvė nutekėjo, Jad
vyga iteiilo iš akių, bet Šiai, Vėl jos prisiminimą 
atneša netikėuas lalRoW. ’

Aš atsisėdu prie stalo, dar kaitą skaitau ir 
- -imąstan. Vata i Jadvygą, apskritveidę. žydin

čioje jaunystėje. Jos galvą puošia auksinės sto- Iii”, bet Čia yra kiti.sakiniai, kiti žodžiai, is kurių mano tyrimus, knygas. Aš atsakinėju lengvai.
I ll M 1 w -v-.-, L. w A I ...M v— f- ‘ J 1 ' 5 • , t 4 • • » . « - W - - -ros kasos, aplink jos stambias mėlynas akis gra

žiai blizga auksiniai akinių rėmai, jos kritinėje 
karšta meilės Ugnis kūrėm; labai stropiai jos 
saugojama, kad nesuva\lo:r.ai neišsiplėstų. Ji 
vaikščioja mokyklos koridoriuose mergaičių tar- 
Pri lyg grožio karalienė su savo palyda, kartais 
pasigii*sta jos muzikaliai moteriškas balsas,' lyg 
koks užburtas sidabro varpelis, suskamba jos nuo
širdus, džiaugsmą sėjantis juokas, pasišvaisto 
auksinės jos kasos su kaspinėliaiš. Vėl matau ją 
atidžiai besiklausiančią mano dėstomos geometri
jos, sunkaus algebros uždavinio sprendimo arba 
lotynų kalbos dėstymo. Baltai žydi pakrančių 
ievos, balti žiedų lapeliai byra į jos kasas, ji guli 

' žolėje, jos akyse atsispindi dangaus mėlynė ir ie
vos žiedų kekės. Vėl matau senąsias Pelkinės ka
pines, kreivą, aukšta žole ir krūmais apžėlusį tM- 
ką, apkerpėjusius paminklus, aplūžusias jiį to
reles ir tą nelemtą kartelę. Ant jos mes sėdime 
drauge sU Jadvyga ir ji lūžta su balsu, n jos balsas 
aidi aidi ir dingsta kažkur tolimame uŽmaHtičs 
kampelyje. - ė *(/

Bet prieš mano akis laiškąs. Pakeliu galvą 
iš praeities sapno. Ji rašo man laišką pirmą kartą; 
Ji mėgino aną kartą klasėje man rašyti laišką, 
bet mokytojas Andriekus atėmė iš jos. ‘Nežinią, 
ką ji man buvo parašiusi, o gal ten buvo lis 
brangiausias žiogui žodis “myliu*, juk ne be Įpirmoj® eėdynėja if valdo arklius; Aš ir Jadvyga 

j reikalo mokytojas Andriekus taip siuto.' Šis laž- sėdįme. užpikalinėje sėdynėje arti vienas kito.

___  1, SU 
matosi, kad ji manęs laukia, ji nori mane pama- -mandagumu, o mano akys, nedorėlės, bėga nesu
tyti. Ji tik tėvelio vardu prašo, bet iš tikro ji nori 
pati mane pamatyti. Aš tučtuojau, net pietų ne
valgęs, parašiau: ;,

— Panele Jadvyga, jūsų laiškas man buvo 
didžiai maloni staigmena. Su visu nuoširdumu dė
koju jums už užuojautą bei sveikinimus dėl mano 
darbų pasisekimo ir ypač už mielą pakvietimą 
apsilankyti. Su dideliu pasigėrėjimu aš priimu 
jūsų pakvietimą ir netrukus įlies pasimatysime. 
Nuo liepos penkioliktos turiu atostogų, taigi atei
nantį sekmadienį po pietų būsiu pas jus.

Man norėjosi daug jautrių žodžių jai para- 
• šyti, bet susilaikiau. Pamaniau, kad atsarga gė- e >> teXzn.uK rite _ Lt    - *X ter   1dos nedaru ir tubs visus sėntimeHtus palikau 
'mūsų pasimatymui.

■ .Pelkinėje autobusas daro paskutinį pasisuki- 
mą ir sustoja' stotyje. Mane pasitinka Jadvyga ir 
jos tėvas Mandus. Jadvyga nedaug tepasįkeitusi, 
tis pAts apvalus, nbrš eiles prabėgusių Butų kiek 
pakeistas veidelistiė patys auksiniai akiniai, 
tos pfeČlos /hėlynos. bedugnės akys, tiė patys gels
vi ptaukak tik vietoje idorų kas|, specialaus su-

Du rutinai sutartinai greita risčia bėga dul- 
kėtibvieškelių, brička ^upaei kelio nelygupmoce, 
kaukš?»akmęneliąj įo ratais. . Ponas Mahdus sėdi4

laikomai link jos akių ir jai sako, kad visa mano 
būtybė, su visa agronomija, visais tyrimais bei 
knygomis paskendo jos akių jūroje. Kartas nuo 
karto atsisuka į mane ponas Mandus ir ką nors 
pasako^ tuomet pasirodo jo plaukų gerokai metų 
šerkšna apibarstyti kuokštai, ir jo platūs pečiai, 
pasikreipę, atidengia vaizdą į priekį.

Prie vakarienės stalo sėdėjome tik mes trys: 
ponas Mandus. Jadvyga ir aš. Grakšiai sukinėjosi 
kokių trisdešimties metų moteris, tamsia suknute 
ir baitu žiurštuku, ir mums patarnavo. Nuotaika 
buvo nuoširdžiai šeimyniška ir aš nepaprastai 
džiaugiausi, kad aš gavau tokią puikią progą 
pasisvečiuoti.

Ponas Mandus buvo labai susidomėjęs mano 
knygomis trleiravnsi apie Skeltus jose ūkio pa
gerinimo klausimus, duomenimis paremtus tyri
mų Stengiausi būti kijo atidesnis, kuo
paprastesnių būdu išdėstyti komplikuotus moks
linius' klausomus, bet tai man sunkiai sekėsi, nes 
čja pat esanti Jadvyga Jyg koks magnetas, ne tik 
traukė mano akis, bet ir visą mano proto pajėgą.

I M ■ V* H ■ . Į, ,
fcATS SKAITYK IR KITUS PARAGINK 

SKAITYTI mthKMTl "NAUJirNGS'*

kas yra vietoje ano laiško. Čia. tiesa, nėra man p apie mano 'da'rbą, pareigas. inlay. Dec 23, l'.igą
t

teXzn.uK


i tų voidi^ nesenta’ day pltipia 
buvp Žinomi nedideli, bet pat va

VAKARU VĖJAI
112 modernioe poezijos puslapių. Kaina $5. MinHti 
viršeliai Pasiųsime poezija, kai atsiusite pinigus 

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

kit! kraštai dapkanu gabenda-l 
voši. Tūli, ypač žemaičių, spe-

DR. PAUL V. DAUGIS 
e'.OYTOJM tR CHIRURGAI 

WwNhMtcr CammurUfy kl laiku 
Medicines dUvktvrioa

1933 S. Mantaim RA, W«Mch*«tsr, Ui.
VALANDOS: 3—8 darbo dieaomia

APIE LIETUVOS ŽIRGUS 
IR JŲ YPATYBES

Seniau Lietuvos giriose slan-

gerinti Ir palaikyti, bet visoms 
pastangoms te pačiai veislei ka
ras yra sinaYkilukią smūgį nu
kirtęs. Taip, jog maža bėra vil
ties vėl jį atgaivinti ir išlaikyti.

Visus gražiausius Lietuvos at
kilus pagriebė bolševikai 194d 
metais, o vėliau atėję vokiečiai 
įsr.nko likučius.

TtLr 562-2727 art* 562-272§

T1L. 2334553 
ferric* S33-45OA Pa«* MRfe

GYDYTOJAS Ik CHIRURGAS. 

JPEClALYkt: AKIŲ LIGOS 

■W West 1«tW StrMt

DR. FRANK PLECKAS t
OPTOMRTRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
208 W. 71» $t T»L 737-3149

Tikrina akis. Pritaiko skin m-
bir “contact

liiift' - ~ -.r-

našiai kaip čia Amerikoje, žmo
nės juos gaudydavo ir prijau
kindavo naminiams ir karo rei
kalams.

Vytautas ir kiti did. Lietuvos 
kunigaikščiai laikydavo didžiau
sias tpo 2-3 tūkst.) vietinių ir 
svetimų veislių arklides. Ir 
šiaip jau žirgas nuo senų seno
vės buvo mylimiausias ir ištiki
miausias lietuvio draugas. Lie
tuviai garsūs buvo kaipo pui
kūs, narsūs raitininkai — karp-L 
viai.

Prūsų kariuomenėje, pav., dar 
XVIII ir net XIX a. tuo žvilgs
niu lietuviai buvo išskiriami iš

Dr, LEONAS SEIBUTF
■ ‘ INKSTŲ. POSLtS IR

- :f RDSTATOS CHIRURGU*
SkSi WIST MH STRRIT

šimt mėtų ne tik jauni, bet ir 
šiaip neperkaršę vyrai vengė 
vežimų ir mugėn ar bažnyčion 
raiti nujodavo. Iš pradžių jau
čiais apdirbdami lauką, ilgainiui 
jie vis labiau žirgus arklui pa
jungdavo; tuo būdu raitelių žir
gai virto pamažėl žemdirbių 
arkliais.

Be iš svetur Lietuvoje įvesįn-t.panįjos premjeras Felipe Gonza-
I - 
I

J

PREZIDENTO LAIŠKAS 
DR. JG ŠIDLAUSKUI

JAV prežidentas Reagan at
siuntė raštą Amerikos Lietuvių 
t arybos pirm. dr. K Šidlauskui, 
dėkodamas už pritarimą ameri
kiečių pastangoms Grenadoje 
atstatyti demokratiją. Prezideb- 
ias cituoja' išgelbėtą anierikie- 
.iŲ studentų padėkos žodžius ir 
.exšKta pagarbą tiems jauniemš 
JAV Vyl-ams, kurie ryžtingai 
grąžino demokratiją Grenadoje.'

Dr. K. škLauskui taipgi at
siuntė raštą Valstybės depurta- 
.nento Rytą Europos skyriaus 
direktorius Richard E. L&mbs, 
prezidento vardu dėkodamas Už 
persiųstą Amerikos Lietuvių Tą- 
rybos suvažiavimo rezoliucijąį 
...tiria reiškiamas dėkingumas 
uAV vyriausybei už nepripažmi- 
iią Pabaltijo Valstybių ihkbrpo-' 
ravimo į Sovietą Sąjungą.

’ (ALTo inf.)

lez atvyko į Paryžių, susitikti su 
Prancūzijos prezidentu P. Mite- 
randu įr išsiaiškinti, kodėl iki 
Šio mete Ispanija nepriimta į 
Europos Bendrąją rinką.

Prieš metus buvo nutarta "se
kančiame susirinkime” svarstyti

policiją, dažnai policininkus ir 
karius žudo, o vėliau slapstosi 
Prancūzijos Pirinėjų kalnuose. 
Nežinia, ar tuo klausimu ką 

’ nors sutarė.

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis 1729 S. Halsted St.
FD. LE. Chicago, IL 60608
(312) 226-1344 24 Hour Service

| ‘OflM telėtaM: 776-23M,
HM,: 443-5543

FL fl BID A
■ ■ ■ .

Prostatos, inkstų įp
• tikę chirurgija.

■X - - t ---------»

St Petersburg, Fla. 337 Ii 
■įM (8132 221-4206

PERK KAUSTYMAI

Lsšdūnal — Piku lakntmčr 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charts 
ir VISA korteles.

%. URANAS. T«L 925430

A^šrsuBtae ^•rkr««<yaar 
,. S įvairiu ititwy.

ANTANAS VILIMAS 
TM. 174-1333 atta 37M9M

NEPRIIMA ISPANUOS 
Į EUROPOS RENKĄ

•’ PARYŽIUS, Prancūzija. — li

R. Lietuvių Bendruomenės Tarybos pirmininkui
fe; •

A.A. DR. VALENTINUI PLlOPLIŪl 

mirus,
jo žmoną Aldoną, sūnūs — Saulių, Giedri, Liną, 
brolį Antaną ir kitus gimines nuoširdžiai Už
jaučia ir su gailesčiu liūdi.

R. L. B-NĖS EAST CHICAGOS, INTU,
skyriaus Valdyba

_ 11 metų Samanta Smitr, 
pagarsėjusi savo kelione į Mask
va, pakviesta vykti į Japoniją.) 
Ten prabus 10 dienų. Kalbės 
“Ateities vaikų’’ programoje.

ŠVEDAI SULAIKĖ 30 TONŲ 
KOMPIUTERĮ

STOCKHOLMAS, Švedija. — 
Sustabdyto kompiuterio bylai 
patekus į švedų teismą, šiandien 
jau turima daugiau žinių apie 
KGB agentų klasta nupirktą, 
Pietų Afrikon išsiųstą ir Švedi
jos patekusį milžinišką Ameri
kos kompiuterį.

Pasirodo, kad tas kompiuteris 
su Visomis savo dalimis suktam 
tas į Įvairaus dydžio dėžes, ku
rios sudaro 30 torių svorio. Vien 
tiktai planų ir instrukcijų yra 
trys dėžės-, kad kompiuterį ga
vusieji galėtų dalis tinkamai šu- 

Ispahijds vaškai veda kovą prieš dėti ir kompiuterį paleisti.

Bendrąją rinką ne lik Ispaniją, 
bet ir Portugaliją. Europos 
Bendrosios rinkos atstovai posė
džiavo Atėnuose, bet ten Ispani
jos įstojimo klausimas buvo ati
dėtas kitam susirinkimui.

Felipe Gohzaiez ir P. Miteran- 
das abu yra sneižlttlai, vadovau
ją savo kraštų SUėiaŪetų parti- 
jOrfts, bet beguli iŠši^škinti, ko
dėl vilkinamai Ispanijos priėmi
mai į Europos Bendrąją rinką. 
Abu nuodugniai svarstė šį reika
lą, bet prie susitarimo nepriėjo.

Paaiškėjo, kad Paryžiuje bu
vo aptartas ir vaškų klausimas.

EUDEI
GAIDAS - DAIMID

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

TĖVAS IR SŪNUS

^^KĄZIMIERUIAIICKEVIČIUI
s \ w ' - * fc- ■* •' . ’ ’ -

Z''r' y:'-' mirus,
/ jb sūnui' inž. Jonui, dukrai dr. Eugenijai Žukauskienei 
. SU šeimomis jr kitienis giminėms bei artimiesiems reiš- 

ki anie ‘ gilią UŽUoj aUtą.

■ ' v ; JMiVYGA ir PETRAS ŠTRAVENSKAl

v

Laidotuvių koplyčia

4348 So. California Avenue

TeL — 523-3572

Mielam rockfordiečiui

7159 $«. MAPLEWOOD AVA 
CHICAGO. IL iOttl

“Lietuvos Aidai*
—’Į KAZĮ bRkŽDtlONYTl

J Pr**TMM« v*44|a

tADIJO ŠEIMOS VALANDOS

feiudieniaif fr Kkmaliecjąlf 
sue 8:30 iki 9-JO mL ryta

__ Wti** WOPA 2 M9fl AM 
Hr atOay ItadUm 

Manjueffs P*rk».

Ved«|« —. Gsukw
773-1543

DR. VALENTINUI PLIOPLIUI

Ėaadien nuo pirmadienio Iki p*nk 
Udienio 840 ral rakaro 

Vliėc laidos 1) WČS?V rtofl**. 
* Udfca 14M AV

St Petersburg. UL, 12:30 rak P-P- 
ii WITS stotiem 1110 AM tauza.

1643 W. lįst Street
Oriems, Uitoms 30621 

Tetet» 778-074

ttilruaų

žmdnai Aldonai, sūnuftra -=^ Šauliui, Giedriui ir Linui su šeimo- 
rtuM, broliui Albihui tr kitiems artimiesiems reiškiame gilią 
užuojautąJr kartu Wittfe.

AMERIKOS Liter. TAPYBOS ROCKFDRDO SKYRIUS ’

' RALFO So-hta SKYhiUS — BOGKFORDE

R(x;kf()rdo uirtiviv peKsininkV klubas
v. A MUUU m>KT|Nfe Mis ŠORYS ROUKFORDE

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME
I " t . .. I
I 1424 South 50th Avenue i

Cicero, UL 60650 |
TeL: 652-5245 j

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI |
I

Patarėjai te laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE U GEORGE ŠOKINI I

Aikštes automobiliams pastatyti

11 .......~~ J

Laidotuvių Direktoriai

2424 West 69th Street — TėL RE 7-1213

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAVVTCZ

VASAITIS-BUTKUS

laidotuvių direktoriai

/d — Naujienos, Chicago. 8. TP Fridąv, December 23.>1983

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003



LIETUVIAI LENKIJOS PAMARYJE
Lenkijoje leidžiama “Aušra’ 

šių metų antrame numeryje iš
spausdino straipsnį “Lietuviai 
Lenkijoje Pamaryje". Parašė A. 
Suraučius. Manau, kad tas da
lies lietuvių praeiti ir dabartį lie 
čiąs raštas bus įdomus ir dien
raščio skaitytojams. todėl Nau
jienoms rekomenduoju jį spaus 
dinti. — J. Klauscikis.

kad t«n-gyveniuna IK— 
Gi MkųiciLnus su tos 
7jnon< m’s, paaiškėja,

v r
t -

KAM MOKĖT! NUOMA?
GERIAU SKOLĄ.

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turto Chkagęs miei+o ItMs 
Dirbu Ir uimiesčiuese, greit, 

jarantuotas ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4514 S. Talman Alt, 
TeL, 927-3559

PhmeL — FardavItmH . lemi — Farerriww
UAL f STATI FOR SALI I RIAL 1ST ATI FOt IAL£

Pajamų bungalow — 1% aukšto mū
rinis, 3 butai: 1 su 2 mieg. Garažas, 

t .Marquette. Parko centre. Nebrangus.

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

ŠIMAITIS REALTY

s priverst i n u. mo. Be/ietos 
varbiausias veiksnys yra kad t;

iš Kauno, nuo Panevėžio, Ukmec 
gė>, Alytaus ar kitų Lietuvos 
vietovių, išvažiavę i Lenkiją U' 
apsigyvenę Pamaryje pirmos ir 
antros lepatriacijos metais; tie 
žmonės patvirtina, kad yra lai
komi lietuviais’ ir taip priprato 
prie to, jog ir nesiginčija, o kar

tys sutinka, esą hetu- 
kilę iš Lietuves. Štai,

kad ir toks atsitikimas: Turistų 
keliautojų grupė, kurioje teko ir 
šių eilučių autoriui dalyvauti, 

kaimo sodybo-

be kokio no 
abejo
kuriamojo gyvenimo eiga — po
litinės padėties stabilumas, vi

suomenių integracija, einant jau 
ketvirtam dešimtmečiui nuo 
istorinių lenku žemių prijungi
mo prie Lenkijos.

šimtai lietuviškų šeimų, pa
našiai kaip ir milijonai buvusios 
Lenkijos piliečių, apsigyveno 
Pamary. Lietuviams, atsikėl il
siems čia su tėvais ankstyvos 
vaikystė., ; mžiuje. juo labiau gi- 
musiems i.šer. i joje, šis kraštas 
tapo pirmąja _ų tėvyne, su Lie
tuva gi palieka emocinis ryšys. 
Daug reikšmės etninei visuo
menė, struktūrai apibrėžti turi 
Įsigalėjęs Lenkijoje paprotys ta
patinti lenkiškumą su lenkų pi
lietybe. Ar tai neturi gilesTiių 
istorinių šaknų? Neretai lenką 
susidurti su tokio papročio vei
kimu iš senesnių laikų, išlikusio

’• tL.,..LX..„ ... 
I kūmo dvasios.

•> Štai jo tekstas:

Dnžilai tenka išgirsti nusiste
bėjimą: kur tik tų lietuviu ne i 
gyvenama Panašiai ir Lenkijos 
Pamaryje: nuo G\!b.nsko iki Šče- 
cino, ir toliau į pietus — Pilos, 
Valčo, Gožovo link. Turbūt nė
ra jokių statistinių duomenų, o 
jeigu ir yra kokie, tai gretinu
siai nepasakys tiksliai, kiek lie
tuvių gyvena šioje LLR drlyje. 
Priežastis ta, kad Pamaryje, kaip 
ir visame krašte, gal išskyrus tik 
Seinų-Punsko etninį regioną,

i nėra J devyniolikto amžiaus romantiš- 
____ -_____  Yra taip, kad 
vLt Vilniaus krašto gyventojai,; 
dar daugiau — visi buvusios Lie
tuvos Didžiosios Kunigaikštys
tės ploto gyventojai yra laikomi 
lietuviais, nežiūrint jų tikrųjų 
tautybių. Pasitaiko įdomių ne
susipratimų.

Kad ir toks: lenkas iš vidurio 
Lenkijos (koroniakas, centn.lio-

» vietove^

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAM*. 
IH URMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS iSSIMOKtJIMAia.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS L
vinį-., ne

ap Astcjo vienoje

energinga ir 
prašo palaukti, 

išėjęs bu

PETRAS KAZĄNAUSKAS, Prezidentai • 

2212 W. Cermak Road Chicago, DL TeL 847-7747

lietuviu tautybės sąvoka 
aiški ir pastovi. Pasitaiko, kad 
lietuviais laiko save žmonės jau

: taip, kad grynai lietuviškų šei
mų pirmoji karta, dar nepame- 
tusi ryš.’o su gimtąja kalba, lie
tuvių kultūra ir buitimi vistik

'rašo ir laiko save lenkais. Vis
atvji^s yra. klausimas, ar tai na
tūralus reiškinys, nusprendžia
mas natūralių gyvenimo sąlygų,! kas), nurodęs kokią nors

gk~

gUnksmų Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų® 
g visiems draugams ir kostumeriams linki f

Pranė ir Kazys Mačiukai

MACKE REALTY & INSURANCE'CO.

2549 West 71st Street Tek: PRospect 6-3140

Lubai maloni, 
kulbi šeimininkė 
kol sugrįš jos vyra 
reikalu į kaimą — jis paruoš dar 
žinėje ant šieno vietas nakvynei; j 
jau temsta, šeimininkė nekan
traudama v:s kartoja: kur tas’ 
mano lietuvis-slunkis? Tai ne-J 
rangus sutvėrimas — mažiau-j 
šiam reikalui sutvarkyt’ pusę' 
dienos sugaiš; pagaliau šeimi-l 
ninkas parėjo, be žodžio išklau-j 
sė žmonos priekaištų, paruošė 
turistams - sveteliams vietą ant 
šieno, prieš naktigulą paskutinė 
pypkė — kalbamės su šeiminin
ku, ir štai iš kalbos paaiškėja, 
kad šis lietuvis-slunkis, tai len
kas nuo Maišogalos. prie Vil
niaus, nemoka lietuviškai, nors? 
1939-1943 metų laikotarpyje bu-[ ”ė\ar ^karines Lenktos pi- 
vo mokomas lietuvių kalbos pra- j 
džios mokykloje. — ši mano vo- 
lyniokė ir visi čia apsigvvenę 
centraliokai tik taip mane ir te
bevadina — paaiškino su šypse
na šeimininkas. — Dar vienas 
faktas, rodąs, kad lietuviškumo 
sąvoką apsprendžia ne tik tau
tinė kilmė, bet ir žmgoaus bū-! 
das, 
Įpročiai, ūkininkavimo sugebėji
mai, jo lenkiškos kalbos savitu
mas dėl lietuvių ir-, baltarusių 
kalbu įtakos.. ,• •< ;

M’ s-gi lietuviais laikome tuos, i <= ° . .1kurie pilnai reiškia savo nacio-1 
nalines savybes ir turi savo tau- Į 
tinių poreikių.

Daugumas apsigyvenusių Pa-| 
maryje lietuvių—tai pirmųjų 
pokario ir vėlesniųjų — 1956— 
1959 metų repatriantai. Pirmoji 
— 1945—1947 metų repatriacija 
apėmė ne tik Vilniaus kraštą, 
buvusį 1920—1939 metais Len
kijos ribose, bet - ir visą Lietu- | 
va, kaip ir visą Tarybų Sąjungą, Į 
kur gyveno lenkų tautybės žmo

i H AMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

9> NOTARIATAS ♦ VERTIMAI.

I.L fe.

Dėčiai, be tautybių skirtumo. 
Todėl Lenkijos Pamaryje sutin
kama ir panevėžiečių, ir alytiš- 
gių. kauniškių ir ukmergiečių, 
net suvalkiečių ir žemaičių. 
Tarp jų nemaža grynai lietuviš
ku, mažiau mišriu šeimų. Gana 
gausią grupę sudaro lietuviai, 
kuriuos atbloškė į Pamarį ka- 

puoselėjami- papročiai ir|ro audros ^pirmaisiais pokario 
i metais judėjimo srautas vakari- 
1 nių žemių link. Keletas pavyz- 
‘ džių: — Uteniškis S. septynio

likos metii buvo išvežtas dar
bams į Rytprūsūis prie Allen- sius teisėjus.

šteino (dabar Olsztyn); frontui 
artėjant, vokietis šeimininkas 
traukėsi su šeima ir visa man
ta į vakarus, bet netekus vokie
čiams Kolobždo ir Slupsko, ne
buvo kur trauktis, atkirsti Ryt- 
prūsaų ir rytų bei vidurio Pama
rio bėgliai sukinėjosi uždarame 
katile. '

nsv RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

INCOME TAX SERVICE
S529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St 

Tel: 436-7878

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

Kreiptis: A. LAURAITIS 
4651 S. Ashland Avė., 

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

(Bus daugiau)
A. Suraučius

1

I

— Teismas uždraudė išskirti' 
iš teismo kitos rasės prisieku-:

MISCELLANEOUS
(vairūs Calvkal

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

By private breeders.
Taking Christmas orders now.

395-8967

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

ARVYDAS KIEL A
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-171/1

95

MIESTAS VALST.
LINKI ZIP CODE PAŽINO

Siuntėjo Pavardė, Vardas

Adresas:

Miko šileikio apsakymų knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

&

see us for 
financing.

AT 0UI 10W UTS

— Mačiau tamstą vakar su 
žmona vaikščiojant.

— Iš kur tamsta žinai, kad 
tai buvo mano žmona?

— Eidami nieko nekalbėjo!.

CHICAGOS ANGLĮJOS-BRITANUOS 
LIETUVIŲ KLUBAS

SAVO NARIAMS, DRAUGAMS IR 
VISIEMS “NAUJIENŲ” SKAITYTOJAMS

LINKSMŲ ŠVENTŲ KALĖDŲ IR 
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

Laimingai atšventę auksini jubiliejų 
Illinojaus Lietuvių Prekybos Rūmai

(Lithuanian Chamber of Commerce of Illinois)

i sveikina visus su šventomis Kalėdomis 
ir Naujais Metais.

Linkime visiems lietuviams jungtis ir sykiu vieningai 
dirbti dėl Lietuvos išlaisvinimo.

Valdyba - Direktoriai - Nariai

&
'į

I NAUJIENOS APLANKYS KASDIENĄ
. J 1

Visuomenei ir paskiram asmeniui Naujie- Į 
nos dabar yra reikalingesnės, negu bet kada.!

Todėl Kalėdų ar Naujų Metų proga Nau
jienų prenumerata yra ideali ir prasminga 
dovana tėvams, vaikams, giminėms, drau
gams, kaimynams, pažįstamiems, seneliams 

"ir kitiems.

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. CaniphfeĮl 

Ave., Chicago, IL 60629.

l

PtrdavtaM ir Tikime 
1644 Wwt C«tk SfiMf 
TeL lEpobllc 7-1X1 £

Siuntiniai į Lietuvą

Naujienos padės Jums išlaikyti giminės ar bičiulių, 
artumą, nežiūrint nuotolių, ir bus ištikimu ryšininku vi
sai išeivijai, kovojančiai už savo krašto laisvę.
PRAŠOM NAUDOTIS PATOGIA UŽSAKYMO FORMA

Siunčiu $45. Prašau siuntinėti Naujienas Chicagoje 
kaip'kalėdinę dovaną metams (pusei metų $24). Kitose 
vietose — $40, pusei metų — $22.
VARDAS, PAVARDĖ ....................    A...............
NR. IR GATVĖ ..................................... .............................................

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI
Tuo reikalu jums gali daug 

padėti teisininko Prano ŠULO 
paruošta ir teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta “Sūduvos’* 
išleista knyga su Įegališkomis 
formomis.

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje.

P. NEDAS, 4059 Archer Avenot, 
Chicago, HL 50632. M.YA749U

<

Notary Public i ' ■' ' 
INCOME TAX SERVICE

4259 3. Maplewood, TeL 254-7450
Taip pat daromi vertimai, gjminiq 
iškvietimai, pildomi pilietybes pra 

šymai ir kitokie blankai.

Homeowners insurance
Good service/Good price

F. Zapolis, Agent 
3208 Vj W. 95th St

Everg. Park, III. 
60642 - 424-8654

PASSBOOK 
SAVINGS...

ENERGY 
WISE

m »NcnM»

TeL 776-5162 
£649 West 63rd Street 

Chfcaro, HL 60621

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: Kasdien: nao
& vai. ryto iki 6 vaL vakarą 

Sežtad.: nuo 9 vai. r. iki 12 vai 4.

•-................... —

PIRKIT! JAV TAUPYMO BONUS

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 ■
6 — Naujienos, Chicago, 8, UI. Friday, December 23, 1983

Organtz! car pools M 
uvi gaiolin*.
Doni be a Bom Loaart2212 WEST CERMAK ROAD :CHICAGO, ILL 60608

Peter Kizanauskas, Pres. Tel.: 847-7747

įEsucr► .t. .» »■ » ■■■Om j

Mutual Federal 1 
Savings and loan

ADVOKATŲ DRAUGIJA
V. BULAITIS 

ir V. BRIZGYS
Darbo valandos:

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

•606 S. Kedrle Avė. 
Chicago, IK 60629
Tel: 778-8000


