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STRAIPSNIŲ APIE LIETUVĄ 
■■ KONKURSAS

Amerikos Lietuvių Tarybos Tarnyba bus apmokama, tęsis 
paskelbto straipsnių apie Lietu- apie 8 savaites. Reikalinga tu- j
va kitataučių spaudoje konkūr-Į rėti savo automdbilį. Norintieji i 
so terminas baigiasi. Norintieji j į tas pareigas įsijungti, jau nuo ’ 

savo dal>ar gali kreiptis į Amerikos j 
iki sausio Lietuvių Tarybą, 2f<06 W. 63rd 

1 d. (pašto data)' atsiųsti Kdn- Street, Chicago, IL 60629, tele-
kurso komisijai, adresu Lithua
nian American Council, 2606 W. į 
63rd Street, Chicago, IL 60629. |

Laimėtojams skiriamos pre- J

jame dalyvauti, turi 
straipsnių iškarpas

onas (312) 778-6900.
(ALTo Informacija)

mijos: pirma .— 500 dol., antra 
300 dol. ir trečia 200 dol. Pre-

KAIP KARO STOVIS 
VALDO LENKUS

VARŠUVĄ, Lenkija Sek-W.. . xw VAFlbL VA, l^eilKlja. ----- .'JCK- j

niijų mecenatas kun. J. Prims- madianj paskelbtas karo' stovis)
kis. Jury komisiją sudaro inž. 
Gr. Lazauskas, dr. J. Valaitis 
Ant. Adomėnas.

ir

J

-* * #
SENATORIUS RŪPINASI 

B. GAJAUSKU
Illinois- senatorius Alan

Dixon, paprašytas ALTo pirmi 
nlnko dr. K. Šidlausko, kreipėsi 
į Valstybės departamentą; pra-

plačiai paliečia visus, krašto gy-i 
ventojus. Karo stovis draudžia Į 
lenkams šaukti susirinkimus, 1 1 vesti diskusijas, agituoti žmo-j 
nes prieš vyriausybę ar jos pa- • 
tvarkymus.

Karo stovio įstatymas suspen
duoja .visas žmogaus teises, pa
žymėtas konstitucijoje. Karo sto
vis įveda 6 dienų darbo savaitę,

šydamas dėti pastangų, kad bū ~ darbo vaL, draudžia streikus
tų iš Sovietų Sąjungos kalėjimų' 
išlaisvintas kovotojas dėl žino- 

' gaus teisių B. Gajauskas. Sena 
torius Dixdn pakartotinai at
siuntė pranešimą, kad jis tuo 
rūpinasi ir atsiuntė kopiją Vals
tybės departamento laiško, ku
riame pareiškiama, kad Valsty
bės departamentas B.. Gajausko 
likimą seka nuo pat 1977 metų 
ir daro pastangų jam padėti.. .

Valstybės sekretoriaus pava
duotojas R^ .Fairbanks primena, 
kad B. Gajausko reikalas Sovie
tų Sąjungai buvo' stipriai pri
mintas Madrido konferencijoje. 
Valstybės departamentas paža
da ir ateityje Sov. Sąjungai pri
minti reikalą išlaisvinti B. Ga
jauską ir-kitus,. kubię persekio
jami dėl pastangų naudotis 
žmogaus teisėmis;

- Kas keičia savo gyvenamą vie
tą, tas, turi pranešti iš anksto, 
o naujon vieton nuvykus, .priva
lo InojLJ užsiregistruoti.

Visi 17 metų piliečiai vai
šios gali būti paimti įvairiems 
nemokamiems darbams.

Visi ginklai ir šaudmenys pri
valo' būtiĄ atiduoti artimiausiai 
policijos nuovadai. Nepaklausu- 
sieji bus baudžiami.

i

RADIJO VALANDĖLĖMS

Lietuvių radijo J valandėlės, 
kurios norėtų gauti Amerikos 
Lie tuvių Tarybos paruoštą įra
šą Vasario’ Į6.proga, prašomos 
nedelsiant pranešti Amerikos 
Lietuvių Tarybai, 2606 W. 63rd 
Street, Chicago, IL 60629, pa
žymint, ar nori lietuvių ar ang
lų kalba.

* * *
STUDENTAI PABALTIE- 

ČIŲ KOMITETE

Jungtinis Pabaltiečių komite
tas Vašingtone nusprendė ir 
1982 metų vasarą turėti studen- 
tus-internus talkininkus. Ame
rikos Lietuvių Taryba savo pas
kutiniame posėdyje pritarė tani 
planui ir pasirūpins lietuvį inter
na vasaros darbui Jungtiniame 
Pabaltiečių komitete surasti.
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Izraelio parlamentas pasisavino Golan aukštumas, pagrobtas 
iš Sirijos 1967 m. karo metu.

JARUZELSKIS LENKIJOJ ATLIEKA
SOVIETŲ AGENTŲ DARBA

LEŠEK VALENSAI UŽDĖTAS NAMŲ AREŠTAS, 
NUTRAUKTAS SUSISIEKIMAS TELEFONU

JAV yra paruošusios 200 mi- - 
lijonų maisto siuntinių Lenki

jai, bet prezidentas Reaganas 
įsakė laikinai sustabdyti maisto 
siuntinių išsiuntimą į Lenkiją 
kol paaiškės tikroji padėtis 
kartinių įvykių Lenkijoje,, 
reiškė sekretorius A. Haig.

Yra pagrindo manyti,

LUOKkJE SUŠAUDYTAS
L. SABALIAUSKAS

da- 
pa-

CHICAGO, Ill. — Praeitą ru
denį rusų pavergtoje Lietuvoje 
buvo suimtas Leonas Saba
liauskas, — praneša Chicago 
Sun-Times, pakartodamas ‘Tass’

Yra pagrindo manyti, kad. paskelbtą žinią.
gen. Vaitiekus Jaruzelskis ben-l Paaiškėjo, ksd Sabaliąuskas 
dradarbiauja su Sovietų valdžia įsiveržė į Rcmds Katalikų baž- 
žymiai daugiau, negu daugelis nyėios klebono Leono Šapokos 
manė. Labai įtartinai atrodė ge-i butą ir jį mirtinai primušė. Sa- 
nerolo Jaruzelskio paskyrimas 
Lenkijos komunistų partijos pir
muoju sekretoriumi. Jaruzelskis 
lenkams buvo žinomas kaip ko
munistų partijos narys karo me
tu ir pokariniame laikotarpyje, 
bet jis visą laiką pabrėždavo, 
kad rusai privalo nesikišti į len
kų valstybės reikalus, šita pozi
cija patraukė savo pusėn. dkL' 
ką skaičių lenkų ■kariu. Karių 
tarpe vyravo įsitikinimas;" kac’ 
Jaruzelskis kovotų prieš Sovie
tų karo jėgas, jeigu jos įsiverž 
tų į Lenkiją. Bet dabar paly.-

: lenkai abejoja, ar Jaruzelskis 
tikrai vestų lenkus kovon prieš 
rusus.

baliauskas buvo suimtas, tardy
tas ir nuleistas mirties bausme. 
Praeitą ketvirtadienį Sabaliaus
kas buvo sušaudvtas už vado- v v
ravimą dar dviem žmonėm, įsi
veržusiam į kun. šapc’kcs butą 
ir ji mirtinai primušusiem.

ŠNIPAS KALĖS
IKI MIRTIES

HILTON BENDROVĖ NUTARĖ 
STUDIJUOTI PASIŪLYMĄ

CHICAGO, Ill. — Kada -aseso
rius-T. Hynes pasiūlė savival- 
dybe'i padidinti- miesto mokes
čius už planuojamą statyti vieš
butį, tai Hilton bendrovės va
dovybė pareiškė, kad projektas 
baigtas, jokio viešbučio- Hilton 
nestatys.

Bet pirmadienį Hiltono bend
rovės vadovybė, reikalą dar kar-

BEGINĄS PRIJUNGĖ GOLAN AUKŠTUMAS PRIE IZRAELIO
IZRAELIO PARLAMENTO NUTARIMAS YRA LYGUS 

KARO PASKELBIMUI, — SAKO SIRIJA

JERUZALĖ, Izraelis.—. Prem- lės, kurias dar gali bandyti pri- 
jeras Menachem Begin, vos iš
ėjęs iš ligoninės, pirmadienio 

.vakare nuėjo Į parlamentą ir 
nutarė prijungti Go’lan aukštu
mas prie Izraelio.

Izraelio parlamentas, išklau-
'tą peržiūrėjusi, nutarė prašyti s£s Begino pranešimą, klausimą 
asesorių su valdyba susitikti ir ’ . -
apžiūrėti, ar iš tikrųjų jau vis- lan aukštumas prie 
kas baigta. Visos kitos bendro-

ŠALTIS GALI PAGADINTI 
SMEGENIS

LOS ANGELES, Gal. — Šni
pas Marian Zacharski .privalės 
kalėti iki mirties, o jo bendrinin
kas William Holden Bell priva
lės kalėti mažiausiai aštuone
rius metus.

Teisėjas David Kenyon, iš
klausęs bylą ir apkiausinėjęs 
kaltinamąjį Zacharski, jį gero
kai apibarė, kad jis, gražiai gy
vendamas šiame krašte ir gra
nai besiversdamas, pradėjo šni
pinėti svetiniai valstybei.

Be kalėjimo baudos. Ilolden 
3ell turės dar sumokėti de- 
iimt tūkstančiu doleriu, c.

Jaruzelskio pajėgumas p~ 
ruošti lenkų karius karo stoviui 
pajėgumas paimti kariuomenė1 
kentrolėn Lenkijos . telefonus 
paštą, radiją, ir televiziją, nuste
bino Solidarumo unijos vadu. 
Gerai-drgariizuotas karo stovi 
paskelbimas ir strateginių punl 
tų užėmimas daugeliui alidar 
akis. Jaruzelskio nenoras kal’oė 
net su pačiu Leš:k Valensa pa 
rodė, kad jam nerūpėjo susi ta 
rimas su Solidarumo unijos a' 
sakingais pareigūnais.

LA CROSSE, Wise. — Dakta
rai nustatė, kad šaltis gali labai 
smarkiai pakenkti žmogaus sme
genims. Gunderson klinikon 
buvo atvežtas 31 metų visai su
šalęs vyras. Jo temperatūra 
buvo 71", širdis neveikė, visas 
suakmenėjęs, buvo pavojinga įį 
judinti. Jis visą naktį buvo lau
ke, gero’kai peršalo ir nepajėgė 
atsigauti. Už poros valandų jis 
buvo atšildytas ir jo širdis pra
dėjo veikti. Už dešimties minu
čių pradėjo kilti jo temperaūra. 
Iš 71 laipsnio ji pakilo iki 81'. 
Už 10 minučių jo temperatūra 
jau buvo 98.6°.

Kūnas atsigavo nuo šalčio, 
bet smegenys neatsigavo. Dakta
ras Gunderson mano, kad sme
genys jau nealsigatis. .

— Pirmas Amerikos lėktuvas 
;u pasitraukiančiais amerikie- 
.’•iais išskrido iš Tripoli acr-> 
Iromo.

jungti prie Izraelio.
Žemių prijungimas turi būti 

pravestas trim parlamento bal 
savimais. Tuojau buvo pravesti 
dar du balsavimai ir legaliai Go 
lan aukštumos nuo pirmadienio 
žymiai padidino Izraelio terito
riją. Žemės plotai kalnuoti, bet 
Izraelis mokės žemę išnaudoti.

IZRAELIS SKELBIA 
NAUJĄ KARĄ

DAMASKUS, Sirija. — Izrae
lio parlamentas, prijungdamas 
Go’lan aukštumas prie Izraelio, 
provokuoja naują karą, — -sako 
Sirijos vyriausybė.

Sirijos prezidentas pareiškė, 
kad Sirija niekad Izraeliui Go
lan aukštumų nedavė ir neati
duos. Tos aukštumos priklausė 
Sirijai ir jos visuomet Sirijai 
priklausys.

Sirijos prezidentas yra įsiti
kinęs, kad kite's arabų valstybės 
pritars šiai politikai. Atrc'do, kad 
arabų valstybės kitaip galvoja 
apie šį klausimą.

Valensa 
radiją i 
streiku* 
buvo u/

aukso uncija— Antradienį 
kainavo -5113.kviesti lenkus mesti

jam paties Jaruzelskio 
dėtas namų areštas.

.Sekretorius A. Haig pirma 
išaiškinę" gen. Jaruzelskio poz. 
eiją, informavo prezidentą ii 
kol nepaaiškės padėtis Lenkijoj

siuntiniųbalsavo ir nutarė prijungti Go- 
‘ • Izraelio.

Parlamento nariai, 63 balsais 
vės pajėgia pastatyti milžiniškus pries 21, nutarė patenkinti 
pastatus Chicagos centre, tai ir j premjero reikalavimą. Beginąs 
Hilton turi pajėgti tokius namus | apskaičiavo, kad dabartinis lai- 
pasistatyti. | kotarpis yTa pats geriausias Go

lan aukštumoms aneksuoti. Jis 
sampro'lavo šitaip: Sirija visuo
met bus tokiu sprendiniu nepa
tenkinta, nes ji niekad nesutiks 
Golan aukštumų atiduoti Izrae
liui. 1967 metais Sirija iš Golan 
aukštumų įsiveržė į Izraelį. Iz
raelio kariai sulaikė Sirijos gink
luotas pajėgas, užėmė Golan 
aukštumas ir buvo nusileidę be
veik prie Damasko.

Izraelis pasitraukė nuo Da
masko, atidavė Sirijai pozicijas, 
esančias strateginiuo'se šiaurės 
Sirijos keliuose, bet Golan aukš
tumų Sirijai neatidavė. Iš tų 
aukštumų sirijiečiai įsiveržė j 
Izraelį, todėl Izraelis norėjo, 
kad Sirija už šią avantiūrą su
mokėtų Izraeliui. Dabar esąs ge
riausias tarptautinis laikotarpis 
Golan aukštumoms prijungti 
prie Izraelio.

Beginąs norėjo prijungti dalį 
Sinajaus, nefrėjo prijungti ir dalį 
Jordanijos žemių, bet dabar jis 
mato, kad nieko iš to neišeis. 
Golan aukštumos yra vieninte-

— Atstovų Rūmai yra pasi
ruošę krašto apsaugos reikalams 
skirti 200 bilijonų dolerių.

Gruodžio 16: Euzebijus, Aud
ronė, Vygandas, Dora, Kraupis.

Saulė teka 7:12, leidžiasi 4:22.
'Oras vėsus, gali snigti.

Prez. Reaganas labai susi
rūpinęs padėtimi Lenkijoje, 

nes kariai persimetė 
rusų pusėn.

Įvykiai 
lenkų vi-

— Senatorius Howard Baker 
pareiškė įsitikinimą, kad Sena
tui teks mažinti krašto apsau
gos išlaidas.

— Salvadoro kariams pavyko 
atimti iš įsibrovusių kubiečių 
siunčiamą radijo stotelę.

KALENDORCLIS

AMERIKIEČIAI SKRENDA 
Iš LIBIJOS

TRIPOLI, Libija. — Pirmadie
nį sprausminiu lėktuvu iš Libi
jos jau išskrido 79 amerikiečiai 
ir jų šeimos, klausydamos pre
zidento Reagano patarimo. Tai 
buvo Mobil Oil kompanijas tar
nautojai ir jų šeimos.

Libijos vyriausybės atstovas 
išlydėjo išvažiuojančius. Atsi
sveikindamas įteikė po puokštę

gėlių, kviesdamas grįžti. Libijos 
pareigūnai jiems tvirtino, kad 
jdkio pavojaus Libijoje nebus. 
Prezidentas Reaganas uždraudė 
kitiems amerikiečiams vykti į. 
Libiją, įsakė neduoti pasų.

Exxon bendrovė jau anks
čiau uždarė savo dirbtuves naf 
tai Valyti, bet iki šio meto dar 
neišveža gausių savo tarnautojų. 
Prezidento patarimas galimai 
greičiau išvažiuoti palietė ir Ex
xon tarnautojus. Kitos bendro
vės prašo prezidentą leisti joms 
likviduoti savo reikalus, o tada 
išvežti tarnautojus.

■*J

Sokr. Haig, patyręs kad len
kų generolai naikina Solida 
rūmo uniją, patarė prezi

dentui nesiųsti Lenkijon 
maisto siuntinių.

julaikė 200 milijonų 
siuntimą.

MASKVA, Rusija.
Lenkijoje yra grynai
daus reikalas, pareiškė Sovietų 
valdžios agentūra “Tass”. Ko- 
o stovio paskelbimas Lenkijo

je yra grynai lenkų vidaus rei
kalas. Sovietų valdžia nesirengia 
;iųsti savo ginkluotų pajėgų į 
Lenkiją.

Pranešimas prideda, kad ir 
Varšuvos pakto valstybės ta:p 
pat nesirengia kištis i Lenkijos 
vidaus reikalus. Sovietų valdžia 
oageidautų, kad ir JAV pareigū
nai n:srkišių į Lenkijos vidaus 
reikalus.

plačiai svarstomas klausimas, 
ar lenkų kariai dar ir dabar šau
tų į lenkus.
gen. Jaruzei 
'<ų kraš! 
G'erekui 
riai neša 
tačiau debar vyrauja įsitikini
mas, kad lenkų kariai jau šautų 
į streikuojančius darbininkus.
je’gu kariuomenės vadovybė įsa
kytų.

Didelės demonstracijos vyko 
Paryžiuje, Milane 
Berlyne. Reikalavo 
karo stovį Lenkijoj.

ra ei tą pavasarį 
, būdamas len- 

■> apsaugos ministeris, 
pasakė, jog lenkų ka- 
s j lenkų darbininkus, 
bar vyrauja įsitikini-

ir \ akarų 
panaikinti



I

i MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto DON PILOTAS

Daug plepam, 
čia atvažiavę į Ameriką 

ant tiek įsidrąsinom visi, kad ne
žiūrint jokių formalumų visų 
pirma tuoj pasikėlėm sau kale- 
gorijąs ir pagal mūsų pačių nuo 
manę, nusprendėm, kad tik mes, 
buvę ; ukštų kategorijų vaidiniu, 
kai. galerom paoėgti iš Lietuvos, 
o tie, visi buvusieji sargai, taip 
ir pasiliko Lietuvoj ir tebesaugo 
tas ministerijas.
Čia pasidarėm visokiais vadovais 

ir kalbėtojais ir tų kalbėtojų yra 
daugiau negu klausytojų, o mes 
nenorim prisipažinti, kad mes 
mažiau išmanom už kitus. Taip 
pat mes esame tvirtai įsitikinę, 
kad niekas negali padaryti ge
riau už mane Skundžiamės, kad 
laikraščiai negeri niekas nera
šo gerų knygų ar ir toliau. Bet 
mes. visi tie, kurie nusiskundžia- 
me, nerašom nei knygų, nei

mažai darom
i laikraščius. Tai ar ne laikas įro
dyti tai darbais, o ne žodžiais?

Nors čia Amedikoje mūsų ir 
nedaug, bet mes jau netelpame 
į Lietuvių Bendruomenę, ries į 
vieną lietuvių bendruomenę ne
gali sutilpti visi, kurie nori va
dovauti ir kurie negali eiti kartu 
arba sekti is paskos. 5

Taip pat mes tie, kurie turime 
daugiau proto negu mes* galim 
jį naudingai sunaudoti, norim 
viską sugriauti ir pradėti vėl sta- 
ryti nuo pamatų. Kaip, pavyz
džiui, VLIKą ir t. t.

Taip mes nekurie dar labai di- 
; džiuojamės turėtais titulais ir, 

pigiai įsigytais diplomai. At- 
Į rodo ar tik ne laikas pagalvoti, 
kad ir mums gali atsitikti taip, 
kaip toj pasakėčioj “Varlė ir jau 
t is”.

Vladas Braži&nis

tai gaus naŽlį. jei baslys, tai 
bernelį.

Tą patį dalyką bandydavo at
spėti iš Šarkos (paukščio). Jei 
šarka tupi ramiai, tai bus lėtas 
ir senyvas, jei kraipo uodegą j 
šalį — bus jaunas ir smarkus. į

Ir vištos kartais turėdavo’ 
daug ką pasakyti

Jei traukia iš peėkos (višti
dės), vištelė pirma geria* o pas^ 
kui lesa, tai vyras bus girtuok
lėlis.

Kūčių vakarą merginos gula 
ir stebi ,kas joms prisisapnuos, 
už to ištekės.

Norėdami atspėti sekančių 
melų derlių, irgi vartodavo vė 
šokių gudrybių.

Kūčių vakare šeimini ūkas iš
traukdavo iš stogo šiaudų ir 
žiūrėdavo; jei yra varpa, tai 
rugiai blogai užderės.

Jei tą vakarą dangų* žvaigž
dėtas, tai gyvuliai gerai augs.

Kad bitės vasarą neštų dau
giau medaus, tai kaimynus 
reikia pavaišinti alum.

Iš čia ir atsirado tokia dari 
nelė:

Nebūk skapus, bitininkeli, 1
Atnešk Kūčių vakarėliui 
Alučio stikleli... 4.

CICILIJA
Nors visi velniai nupliks, 
Bet Cicilija išliks...

Ak, Cicilija mieliausia, 
Tu esi visų gražiausia... 
Kai pamato tavo koją, 
Visas parkas stačias stoja. 
Kai pamato tavo kasą, 
Net ir seniai žemę kasa...

Kojos, kaklas, visas kūnas 
Tikras žydintis bijūnas... 
Pilnas grožio, stebuklingas, 
Įkvėpimui reikalingas... 
Tik nesėsk ant suolo balto, 
Iš silpnų lentų sukalto. ..

Ak, Cicilija mieliausia, 
Marketparke tu gražiausia... 
Tavo akys, tavo kasos...
Jas pamatęs, velnias basas 
Šoka polką ant žarijų, 
Kaip šampaną smalą ryja...

Žada meilę karštą, tirštą... 
Tau užmautų jis ant piršto 
Peklos žiedą, dar šj rytą 
Iš kaulelių padarytą.. .
Tu tada kiaurai matytum, 
Visą peklą suvaldytum...

Tik paimk, kai eisi, kietą

KŪČIŲ VAKARAS YRA SUSIJĘS
SU ĮVAIRAIS BURTAIS

Kūčios senesniais laikais bumbėti tarpusavyje ir pranašauti 
vo’, taip sakant, slenkstis į Nau-jkas ir kada atsitiks, tačiau žino-

> nėms nevalia buvo klausytis tų < 
pranašysčių.

Kodėl gyvuliai tą naktį atro- < 
dė išmintingesni" už žmones? 
Labai paprastai.

Dvasios Jlysdavo į tuos gyvu
lius, ir šnekučiu<xlavos tarpusa
vyje. •

Panašiai, dvasios ir dievaičiai 
patekdavo į medžius, ypatingai 
į ąžuolus, ir iš jų šlamėjimo spė
liodavo dievų valią, 
piktds dvasios.

Būriai raganų jodinėdavo ant 
tuščių avilių, ieškodamos žmo
nių, kuriuos galėtų “užkerėti”.

Kai kuriose apylinkėse mote
rys net iki pradžios šio šimtme
čio nečiodavo ant kaklo Devin 
dregį, juodą šakelę, apsisaugo
jimui nuo raganų.

Gyvulius saugodavo nuo raga 
nu, rūkydami tą pačią šaknį.

Spėliojimų apie ateitį buvo 
devvnics galvbės.

Suvalgė Kūčių vakariene, 
traukdavo šieną — kas ištraukia 
ilgesni, tas ilgiau gvvens, kas 

i trumpą — tas greilai mirs.
Mergaitės klėty ant stalo už

degdavo žvake ir paskiau žiūrė 
(tavo į ją per rakto skylute. Jei 
žvakutė gražiai dega, viskas klo
sis gerai ir mergina greitai iš 1 
tekės, jeigu ne kas nors to-1 
kio atsitiks.

Karlais merginos išnešdavo į 
lauką pelenus ir paberdavo juos

Kurion pusėn vėjas neša pe 
lenus, iš ten atjos piršliai.

Ndiėdamos gauti dąr tiksles
nių žinių ap e būsimą vyrą, jos Į 
paimdavo lazdą ir ranka matuo 
davo, sakydamos: našlys, baslys.

Jei paskutinysis bus našlys.

jus Metus-
Žvilktelėdami i meili mūsų 4.J vi

protėviai bandydavo atspėti kai 
toji ateitis atneš; gerą ar blogą | 
derlių, sveikatą ar ligas ir pan.

Bet š uo atžvilgiu jie nebuvo 
vien pasyvūs spėjimai, kuine 
dairėsi aplink ir laukė ką su
teiks laikas. t ■

Mūsų protėviai buvo gana iš
mintingi. Jie naudojo visokias 
priemones paveikti į geras lau- 
me> ir dvasias, kad jos pašalin
tų nuo žmonių blogybes ir ap
rūpintų tuo. ko jie daugiausia 
pageidauja.

Ryšiai su tomis nematomomis 
paslaptingomis dvasiomis, ku-‘ 
rios kontroliuoja žmonių gyve
nimą. buvo palaikomi įvairių; 
apeigų, burtų ir žodžių pagalba.

Kiekvienam pageidavimui ir 
troškimui buvo vartota skirtin
ga formulė, arba maldelė, ku
rias turėjo išgirsti nematomos 
dvasios.

Dabar pažiūrėkime kaip 
viskas atrodė praktikoje.

Žinoma tokią dieną, kaip
čios. žmonės vengdavo dirbti ir 
višą dėmesį koncentruodavo i 
visokias ceremonijas ir burtus.

Pirmiausiai paruošdavo skir 
tingą valgį, su kisielių iš avižų 
miltu, šustinio, džiovintu grū- 
du grybų, šližikų. uogų, aguo
nų pieno.

Buvo manoma, jog tą vakarą 
namus aplanko 
ir žinoma, jas 
pavaišinti.

Bet kadangi 
nebuvo alkanos
dorodavo patys žmonės.

Jau visiems buvo žinoma, jog 
Kūčių naktį gyvuliai ima kai-

las

Kū-

įvairios dvasios 
reikia tinkamai

dvasios niekad 
tai maišią su-

ta? jau galima suprasti kaip 
mūsų protėviai buvo susirūpr 
nę kas atsitiks'7 netolimoj atei-

— Sveikas, tėve!
— Dar sveikas, ačiū, Maiki.
— Gal i svečius Kalėdoms kas

| pakvietė?
.1 — bupiantama, kad pakvietė

Jie atidžiai ir stropiai sekė | įr Pučias suvalgiau, Mai- 
ganitos apsireiškimus, jie grie- {, ■ 
oesi visokių priemonių patirti * 
neišvciigtino likimo nuospren- 
di’

Ii- tame nieko nuostabaus.
Anais laikais jie nesuprato gain- į 
tos paslapčių, i

Jie nežinojo ckąjpy?aįslranda‘ 
vrijas, iš kur kyla audros, ko
dėl baulė “pranyksta” žiemos 
metu ir panašiai.

Jiems atrodė, jog tą viską 
kontroliuoja geros ir blogos 
dvasios, kurios iš anksto nu
sprendė kas ir kur turi įvyktu 

žmonės taip pat tikėjo? jog 
jų gyvenimas yra tų dvasių} 
rankose ir be jų žinios nė plati-1 
kas nenukris nuo galvos. •

nori žinoti, tiktai su futbolu laks 
tai, kaip katė'su pūsle.

— Nekaltink manęs, tėve, to- | 
kia mada, kad kolegijos studen-j 
tai savo narsumą pademonstruo- { 
ja.

— Aš tavęs nenoriu nė klau
syti, sudiev.

— Sudiev, tėve.

Dalbą, kuolą ar šiaip mietą.
Ir kočėlas gali tikti, 
Tavo žygdarbiui atlikti — 
Skaldyt viską, kas tik kliudo, 
Kas nepaiso tavo būdo...

APIE GERUS LINKĖJIMUS

Visi mes linkim vieni kitiem 
linksmų Kalėdų.

Ir jeigu bent dalelė tų linkė
jimų išsipildytų, tai mums už
tektų linksmybės ir džiaugsmo

— Kūčių tu negalėjai suval-Į 
gyti. Gal tik Kūčių vakarienę 
valgei?

— Taip, taip;..
— Bet dar ne Kalėdos, tėve

— Juo anksčiau, tuo geriau. Ka-| 
ledų gali ir nesulaukti.

— Tai papasakok, kaip atsiti
ko?

— Buvo šitaip. R. L. B., kaip > i§tisjems metams, 
tradicija, gruoazia 12 d. Tauti-1 
niuose Namuose buvo surengusi; 
savo suvažiavimą,' o vakare su-j 
rengė bendras Kūčias. Matytum, Į 
kaip buvo graži? papuošta Ka- i 
ledų eglutė, buvo atliktos Kalė- ( 
dinės ceremonijos su kalbomis! 
ir kalėdinėmis giesmėmis. Vaka.} 

Dėl to jie taip domėdavosi Į rienė buvo iš dvylikos patiekalų, 
atspėjimu ką tos dvasios yra 
nulėmusius ateičiai.

Juk linksmumas nieko nekai
nuoja, b smagumo suteikia vi
siems.

KŪČIOS SENOVĖS LAIKAIS 
i .Mokslininkai tvirtina, jog Kū- 

. ; čios jau buvo rengiamos ir žilo- DAR VIENA GERA YPATYBE j Je J,ovėje

ROMANTIŠKI BURTAI
KŪČIŲ VAKARE

Kalėdų šventės buvo panau
dojamos ir meiliškiems burtamsI

Kai kuriose Lietuvos apylin- Į

tai reiškia dvylikos apaštalų sinn 
bolt

— O ką girdėjai K. L. B. su
važiavime, tėve? .

— Žinai, buvo" gražu. Man la
bai patiko ‘‘Varpo” redaktoriaus 
p. A. Kučo paskaita, tema: “Vie
nybe idėjų konfliktuose”. PaS'

kėse anais laikais merginoms iri kaitinink;is iškėlė gyvybinius mū'( 
jauniems vyrams buvo pataria- i sų tautos klausimus, apie šių die.
ma Kūčių vakare išsigerti pc 
gurkšni alaus ar giros devyniuo
se skirtinguose namuose. j

Atlikus tą. galima buvę tikė
tis. jog ilgai netrukus jis ar ji 
sutiks tinkamą vyrą ar žmoną. Į 

« » » į

i 
nų besireiškiančias negeroves. [ 
nurodydamas priežastis. Gailą} 
kad tu, Maiki, neateini į betuviųj 
parengimus, nenori susipažinti [ 
su tikruoju gyvenimu. Mokyklo
je neišmoksi praktiško gyveni
mo. Per mažai mūsų jaunimo do

Nori gyventi sau. tai gyvenk- misi politika. Tiktai jauna Ra
munė Tričytė dalyvauja lietuvis 
koje veikloje, o kur kiti?

— Aš neturiu laiko, tėve, vie
šame gyvenime dalyvauti. Man

ir kitiems, — pareiškė vienas 
Marquette Parko viengungis.

Užsieniečiai, nori šaudyti fa
zanus buvusiuose Habsburgų I reikia futbolą žaisti, treniruotis, 
dvaruose Čekoslovakijoje, turi ■ kad žaidimą laimėtume. Spor- 
sumokėti po $200 už kiekvieną tas labai svarbu, Matai, kaip se- 
ten praleistą dieną.
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Švęsdami Kalėdas mes užmirš
tame vieną geresnių jos reiškr 
nių, būtent tą,- kad su jomis die
nos pradeda ilgėti, o naktys trum 
pėti-

Žinoma, dabar, tai turime pa
kankamai elektros šviesos. Tokio 
kio pasikeitimo mes jau kaip rei
kiant nebeįvertmame.

* £ *

TRYS DIENOS ŠVENČiŲ

Seniau lietuviai Kalėdas švę-

Įvairios rūšies valgiai buvo/

— Bet jis nėra mano priešas, 
jis yra mano brolis.* * *

KĄ GERIAU ATLIEKA

Pradinis aktorius prašo žy-
sudedami ant stalo, kad mirusių^ maus tragiko įvertinti jo vaidini-
jų dvasios galėtų pasivaišinti 
prieš Kalėdas.

Dabar, kai žmonės nebetiki Į 
tokias dvasias, tai Kūčių patie
kalus jie patys suvalgo.* * *

VISGI PAVYKO ATSIEKTI

mą “Otelo’’.
Po spektaklio klausia patyru

sio bičiulio:

novės graikai pagarsėjo savo 
olympiadomis. #

— Graikai buvo vergai, o jūs 
dirbate ir varžotės už pinigus.

Atsimink, Maiki, kad futbolas 
labai pavojingas sportas. Dar kau 
lūs gali sulaužyti. < .

— Mes. jauni, tai politika nė 
tiek svarbu, tėve.

— Labai svarbu, Maikuti. Ma- 
tai, kaip Lybijos Kadafis grasi' 
na Amerikos valdžią išžudyti. Ar 
tau tokie baisūs dalykai nesvari 
bu?

— Mačiau televizijoje, kad gra 
sina Amerikaų net kumštį iškė
lęs tas Kadafis, tarytum Alek
sandras Didysis, norėdamas vis 
są pasaulį nugalėti.

— Teroristai visame pasauly
je siautėja, valdžias, popiežių no
rėjo nužudyti Sovietai tikėjimą 
naikina. Žmonės turbūt isprOte. 
jo. Teroras pasidarė epideminis. 
Vieni teroristai vęikia pasamdy
ti poHtiniais tikslius*‘feti wndc 
pakulį “pakeisti’*, bet nieko ne
turi. kuo pakeisti.
— Matau, kad tu, tėve, geriau Į 

nusivoki politikoje, negu aš
— AŠ žinau, kad tu n^eko ne

! — Esame labai laimingi vedy- 
{ biniame gyvenime, — pasakoja 
viena poniutė savo draugei. — 

n. ... Mano vyras ir aš turime abso- sdavo net trejetą dienu, ir kiek. į.. . " . ’ i - {liūčiai vienodas pažiūras i vis-viena jų turėdavo ką nos skir-f 
tingo.

Per tas dienas nei vaišių, nei 
linksmybių netrūkdavo.

: . ..Mes dabar ruošiamės Kalėdom^ 
ištisą mėnesį, o jas švenčiame 
vos viena diena.C fe

Tik šiais metais, kai šventės 
atitenka penktadienį, daug kur 
nedirbs šeštadienį, o sekmadie
nis, tai jau savaime ‘’poilsio” die
na.

ką.
— Bet, — pridėjo giliai atsi

kvėpdama, — man buvo reika
linga penkiolika metų, kad to 
atsiekus.

» &
VISAI SKIRTINGAS

— Tu neprivalai peštis. Ar ta
vęs nemokė tikybos pamokose, 
jog priešą reikia mylėti?

*
PAKEITĖ

* *
NUOMONĘ 

mergaitė nuolatViena maža 
gyrėsi mokykloje, kad ji yra vy
riausio direktoriaus duktė.

Apie tai nugirdo jos motina, 
kuri, nepatenkinta dukters ple
palais, uždraudė jai apie tai kal
bėti.

Po keletos dienų draugė klau
sia jos:

— Ką ar tu nesi diresktoriaus 
duktė?

— Maniau, jog esu, bet mama 
sako, kad ne.

— Kanadą surado 1497 metais 
anglų jūrininkas John Cabot.

* * *
Taip iš tikrųjų ir turėtų būti.
Kalėdų šūkis: ‘ Taika žemėje 

ir gera valia žmonių tarpe”, ku
rią paskelbė angelai Kristui 
užgimus, dar nepasiekė mūsų ir 
kaip koks satelitas, klojoja auk 
stybėse.

< GRAŽIOSIOS BOBUTĖS

Viena iškaba prie grožio salio- 
j no Neappoly (Italijoj) sako:

NeužkaBinėk poniučių, išei 
f nanftų ifž mūsų snliono. nes ta 

gali būti tavo bobutė”.

— Ar paskutiniame akte gerai 
užmušu Desdemona?

— Gerai, — suskamba atsa
kymas. — Bet dar geriau užmuši 
patį Shakespearą!

* * *
JIE KITAIP KELIAUJA

, Prisikimšusiu buso vairuoto
jas Vilniuje, kreipdamasis Į ke
leivius, surinkta:

“Pasistūmėkite i priešakį tam 
stos”.

Vienas keleivių pastebi, jam, 
jog kalbėdamas Į žmones turi sa
kyti “draugai”, o ne buržuaziš- 
kai “tamstos”.

— Draugai nevažiuoja busais. 
Jtlos išvežioja automobiliai.
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DETROITO NAUJIENOS
Išrinktas komitetas lėšoms telkti Lietuvos pasiun

tinybės rūmams Washingtone atnaujinti
Detroito Lietuvių Organizaci-* eito posėdžio protokolą perskaitė 

jų Centro valdybos iniciatyva' Romas Macionis. Kasos stovio 
gruodžio mėn. 9 d. šv. Antano! pranešimą padarė f in. sekret. 
parapijos patalpoje buvo suk-| Petras Bliūdžius. Kadangi jau ne 
viesta Detroite ir apylinkėje vei- 
kenčių organizacijų įgalioti ats
tovai ir pavieniai asmenys suda
ryti komitetą, kuris rūpintųsi fu 
telkti lėšas Lietuvos pasiuntiny
bės namams Washingtone atnau
jinti. Atsilankė sekančių organi
zacijų atstovai: Kūrėjų Savano
rių atstovas. Stasys Šimoliūnas, 
LVS “Ramovė” — Petras Bliū
džius, Susivienijimo 200 kp. — 
Antanas Sukauskas, Tautinės S- 
gos — Romas Macionis, Vyčių 
102 kp. — Gražina Vaškelytė, 
švyturio Jūrų šaulių — Bronius 
Valiukėnas, Vilniaus Krašto S- 
gos — Albertas Misiūnas, Radijo ’ 
Klubo — Kazys Gogelis, Susivie j 
nijimo 352 kp. ir Sandaros kp.

Antanas Norus, Žurnalistų — 
Antanas Grinius, St. Butkaus 
šauliu kp. — Vincas Tamošiūnas, 
Tautos Fondo komit. — Jurgis 
Mikaila, BALFo — Kazys Sra- 
gauskas ir Lietuvių Namų Drau
gijos — Petras Fagojus; pavie
niai asmenys: Ponia Mikailienė- 
Ponia Macionienė, Vincas Rinke
vičius ir kiti.

Susirinkimą pradėjo DLOC 
seĮųietorius Stasys Šimoliūnas. Pa 
^iškinęš susirinkimo reikalingu
mą, pirmininkauti pakvietė Jur
gį Mikailą, o sekretoriauti—An
teną Norų. Po trumpų diskusijų 
Buvo pasiūlyti/sekanti kandidą-

• tai: Antanas Norus, Jurgis Mi
kaila, Vincas Tamošiūnas, Alber 
tas Misiūnas ir Kazys * Gogelis 
Visi pasiūlytieji kandidatai ran
ku plojimu išrinkti.
ę Išrinktieji pasiskirstė pareigo
mis sekančiai: Jurgis Mikaila- 
pirmmininkasx.Vincas Tamošiū- 
has: — yicepirrn./Antanas Norus ' 
sekret., Albertas Misiūnas ir Ka
zys Gogelis — nariai. Kasininko 
kažkodėl nerinko, nors jis yra’ 
būtinas.

Pavadinimas tam komitetui 
duotas gal kiek perilgas: Detroi
to Lietuviu Komitetas, Lietuvių 
pasiuntinybės, pastatui atnau
jinti. Nuo šibs išrinkimo dienos 
komitetas pradėjo eiti pareigas 
ir jau priiminėja aukas. Prašomi 
visi lietuviai prie šio kilnaus dar 
bo savo auka prisidėti.

D. L. ORGANIZACIJŲ CENT- 
• RO VALDYBOS VEIKLA

užkalno Vasario 16-ji, šiame rei
kale buvo paliesta visa eilė susi' 
jusiu reikalų bei darbų Pagrin- s 
diniu kalbėtoju sutiko būti Algis 
Ka.siulaitis, iš Klevelando.

Jau parašytas kvietimas Kon-1 
gresmanui John D. Dingell, bet t 
atseikimo dar negauta.

Buvo svarstomas salės nuomos J 
klausimas. Valdybai atrodo, kad j 
salės nuoma 350 del. perauksta’ 
(salė naudojama sekmadieniais 
nuo 12 iki 3 vai. p. p.)

Vėliavoms pakelti'miesto cent, 
re ir Dievo Apvaizdos parapijos Į 
kieme buvo paprašyta Švyturio j 
Jūrų ir St. Butkaus šauliu kuo- • 
pu vadovybės. Aukų rinkliavą ’ 
Vasario 16-sios proga pravesti pa.; 
žadėjo A. Sukauskas. Kas atliks ’ 
meninę programą, dar kolkas 
nepaaiškėjo. Nutarta 1982 me-

Nuotraukoje: St. Butkaus kuupcs Detroite atvirukams išleisti ' 
foto konkurso komisija; iš kairės į dešinę stovi: Vladas Blaš
kus, Antanas Norus, (trūksta Mykolo Abariaus); sėdi: foto 
konkurso teisėjų komisija: menininkas Juozas Jasiūnas, daili
ninkė Danguolė Jurgiitienė, mecenatas Vincas Tamošiūnas, 
rašytojas Vytautas Alantas,- foto menininkas Liucijus Ku

likauskas (trūksta Viktoro Veselkos).
(K. Sragausko nuotrauka)

kad Lietuvai esant okupuotai ir: Lietuvos/’ pasiuntinybės rūmų- 
remonto'darbams atlikti. Auko- j 
tojams išduos pakvitavimus, o, 
aukas skubiai persiųs Lietuvos: 
Pasiuntinybei Washingtone.

Aukos per Tautos Fondą bus 
atleistos-nuo federaliniu mokes-

neturint vyriausybės, kuri tuo 
pasirūpintų, toji pareiga tenka 
mums. Suaukojam daug viso
kiems mūsų lietuvybės išlaiky-

• mo reikalams, gi šiuo atvęju tu. 
tais Vasario 16-sios proga 10 mo-; rime nepalyginamai didesnę pa- _ 
kinių apdovanoti knygomis, kon ■ Mgą parodyti pasauliui, kad mes čių (tax exemp. #51-0172223).- 
kurse'laimėjusius Aušros ir Žr 
būrio lituanistinių mokyklų mo
kinius-
FOTO KONKURSO PARODA

Apie lietuviškų atviručių foto | 

konkurso parodą, kurią suruošė į 
St. Butkaus Šaulių kp. praeitą Į 
savaitę,, jau rašiau. Gruodžio 6 
d: dar kartą ta paroda buvo Šv. 
Antano parapijos patalpose. Gra 
.žiausia atvirutė — tautinių šo
kių -poros suktinis, Nr. 39, 1-ji 
premiją atiteko Vladui Staskui;] 
antroji premija — Lietuvos lais- i 
vės paminklas, Nr. 57, atiteko] 
Antanui Norui. Premijas įteikė j 
Vincas Tamošiūnas. Balsų skai-j

tebeturime Nepriklausomos Lie
tuvos Respublikos simbolį ir juo 
rūpinamės.

Aukas galima bus įteikti sek
madieninių pietų metu Lietuvių 
klube. Aukos per LB atleidžia
mos nuo federaliniu mokesčiu.
1 — Per Floridos Tautos Fondo 
Atstovybę St‘. Peteršburgo\ lie
tuvių organizacijos ir pavieniai 
tautiečiai savo aukas ' gali 'įteikti

šino reikaiu kreiptis į K. Vilnį 
(tel. 360-8552) ir dr. Ir. Mačio- 
nienę (tel. 367-1544).

Pasiuntinybės remontui per 
Tautos Fondą gauta iš prel. J.- 
B'alkūno $500 ir iš Estate Mikė 
Parker $100.

Floridos Tautos Fondo Atsto
vybė per prėl. J:. Balkūną VLI- 
Ko ’ seimo metu įteikė Tautos 
Fondui $2,000.; F.K.Ž.

'ZIGMAS I. GURA

7Gėhtro. Valdybos posėdis įvy
ko 'gruodžio . 9 d. Šv. Antano-pa
rapijos patalpose. Pirmininkui 
ąįjv.; R. Šakiui į posėdį neatvy
kus, posėdžiui pirmininkavo sek 
retorius Stasys 'Šijnoliūnas. Pra-

tapo priimtas, apsvarsčius jį ka
saciniam ir apeliaciniam teis
mams bei Valstybės Tarybai. 
Visur Napoleonas, nors jam tei
sė svetima sritis, buvo' asmeniš
kai aktyvus diskusijose, ir jo 
nuomonė buvo lemiama, o ko
mitetui įvairiais teisės klausi
mais jis duodavo ir nurodymus. 
Prancūzijos teisė buvo labai ' 
paini — net 360 įvairių teisės 1 
rūšių ir sistemų. Lš tikrųjų tai 1 " 
buvo mišinys frankų, rc'mėnų, ’’ 
karalių, revoliucijos, provincijų,į *r' 
feodalų normų ir, pagaliau, pa- ‘ 
pročių teisė. Napoleonas savo 
įprastu temperamentu pašalino 
Prancūzijos teisinį.chaosą, duo
damas pirmą moderninės teisės 
kodifikacijos kūrinį, pasirodžiu
sį maždaug irgi po 1300 metų 
nuo paskutinio romėnų teisės 
kodekso', Justiniano corpus iuris 
civilis, paskelbto 531-metais.

Deja, rusų komunistų revoliu- 
cija nutraukė žmonijos kultūros 
ir teisės normalią tinkamą pa-, 
žangą. Komunistinės konstitu/ 
cijcs žodžiai kalba viena, o gyė ,!X 
veninio vykdoma kitaip — žiau-į 
riai. 1 • ’

Prof. Mykolas Roemsris koš ' 
monistinę tvarką tai]) formula-^ 
vo. “Esą, tai tokia marionetinė 
politinio vaikų teatro “valstybė”' 
yra Lietuvos Tarybų Socialistic 
nė Respublika Sovietų Sąjun-* 
gos sąstate. Nei jos “konstitu^ ... 
cija” yra jos konstitucija, nei jos 
“teisė” ir “kompetencija” nėra.
jos teisė ir kompetencija. Taip .• 
pat ir “jos organai” yra ko’m- 
partijos, bet ne jos organai. Ir ji 
pati teturi tiktai popierinį gyve< 
nimą, politinėje gi veikloje tik-’ 
renybėje neegzistuoja kaip ‘vals-į 
lybė”, net kaip federacijos na<

Ji

stangų dėka ir bažnytiniai bau
džiamieji teismai neteko įtakos 
į pasaulinius reikalus. Bet buvo 
svarbu, kad dar ir valdovai atsi
sakytų nuo kišimosi į teismo 
funkcijas ir suteiktų teismui 
tikrąją nepriklausomybę; Tai 
irgi neapsiėjo be kovos. Pavyz
džiui, anglų Aukščiausiojo teis
mo pirmininkas (Loke, 1552- 
1634, pareiškė karaliui Jokū
bui 1 stačiai į akis, kad karalius 
irgi atsakingas prieš įstatymus. 
O vokiečių karalius Friedrichas 
Didysis net niekieno nespaudžia
mas 1752 m. atsisakė kištis į 
teismo darbą, pareikšdamas: 

'“Lai įstatymai kalba, o valdo
vas tai tyli”.

1789.Vl.Zo Prancūzijos Tauti
nis susirinkimas, susiformavęs 
iš vidurinio luomo, pasiuntė ul
timatumą karaliui Liudvikui 
XVI, esą, “mes čia esame, re
miantis žmonių valia, ir pasiša
linsime tik durtuvu stumiami”. 
Jie pasiryžo rašyti Prancūzijai 
naują konstituciją ir išspręsti 
vieną iš svarbiausių problemų 
dėl pernelyg didelių mokesčių 
viduriniam luomli ir kaimie
čiams, nes karalius, ir kilmin
gieji didikai, aristokratai, ir feo' 
dalai gyvena labai ištaigingai 
ir išlaidžiai. Tokiu būdu tada 
Tautinis susirinkimas patvirtino 
konstitucinę žmogaus ir piliečio 
teisių deklaraciją: Visi žmonės 
yra gimę laisvi ir lygių teisių* 
Visi .piliečiai’turi teisę dalyvauti 
įstatymų priėmime asmeniškai 

’ ar per savo' atstovus. Visi lygūs 
Į prieš įstatymus ir piliečiai bau

džiami tik dalyvaujant prisreku- 
siemsposėdininkams, jury.

• Greit po to, revoliucijos įvy
kiams susikomplikavus, iškilo

tenka išteisinti, nors jauti, kad 
asmuo ir yra kaltas; “verčiau 
išteisinti 10 kalių, negu nu
bausti 1 nekaltą”.

t Antroji inkvizicinio teismo 
klaida, kad procesas buvo vyk
domas slaptai, prie uždarų du
rų, vadinasi, nebuvo dabartinio 

’ viešumo principo, kuris suteikia 
J teismui visuomeninį pasitikėji- 
j mą, keldamas jo autoritetą.

Bet, atrodo, ir inkvizicinis teis 
mas bu\o pažangos ir evoliuci
jos kely kaip vienas iš žmonijos 

i kultūros etapų, kuris visdėlto 
j buvo geresnis už ankstyvesnius, 
į ta-p va«linamus dieviškus ir 
j kraujo teršR) teismus. Jis buvo 
ly8 grand’s ^retežio, kuriuo slin
ko tobulėdamas teisės kultūros 
vežimas, tarsi taip kalnų paka- 

snių vir 
recep- 
Taigi 
švietė 
ir iki 
šakni

mis siekė dar senesnes kitų tau
tų normas ,bet ji pati pernelyg 
drąsų i r didelį šuolį pašoko pir
myn. Kad, pagaliau, anglų Mag
na charta libertatum, Didžioj: 
laisvių charta, žymiausias vi
duramžiu feodaliniu teisiu ko
deksas, nors numatytas tik .trims 
rinktiniams luomams, tapo pri
taikintas visiems žmonėms, tai 
ypatingai didelis nuopelnas 
prancūzo Montesquieu, parašiu
sio knygą “Įstatymų dvasia” 
1748 metais, prancūzo filosofo 
Voltero, Prancūzų Revoliucijos 
tėvo, nuo 1767 m. daug pasidar
bavusio šia prasme, prisimenant 
š(a proga jo aštrias ir kandžias 
mintis, pavyzdžiui: Nors aš ir 
nepritariu ano žmogaus nuomo
nei, bet aš kovosiu iki paskuti
nio atodūsio, kad jis turėtų tei
sę ją pareikšti, arba, — kad ne
gimsta vieni su balnu ant kup
ros, o kiti su pentinais ant kojų, 
— na ir italo Beccaria, parašiu
sio knygą “Nusikaltimai ii 
bausmės” 1764 m. Taigi jų pa

bintas s ekli vis aukš 
šuniu. Jis ateičiai perdavė 
ei jos būdu romėnų teise, 
romėnų teisė diktavo ir 
pasauliui savo išmintimi 
dabar. Nors ji irgi savo

I nedai kaip į sunkinančias, taip 
ir į lengvinančias ė aplinkybes, 

čiavimd komisiją sudarė Lydija] Taigi, teisė dabar kita/p. Ista- Dabartinis teismas' objektyvus: ».. - i • • -r -r • ___ J v ' ž . » ■ • • !tymai, aiškiai tas teismo tris -šalys -laisvaicįrddinėja;..aiškina, 
funkcijas išskirstė ir nurodė kas pristato liudininkus ir daiktus,- 
ko turi siekti. Pavyzdžiui, advo
katas nieko neturi veikti kas jd mus. Dabartinid teismo princi 
kliento padėtį galėtų pasunkin
ti, net negali sakyti tos rūšies ir 
tikrų faktų. Kas kita prokuro-• bausmės be atitinkamo įstaty-’ 
ras — jis privalo atsižvelgti vie- mo, pagaliau, jei nėra įrodymų,.

Mingėlienė, Irena Laurinavičie
nė įr Bromus Valiukėnas.

Ant. Sukausimas

Floridos Amerikos 
Liet, klubo žinios

■ Ąz sj:
Balfas prašo visus, kuriuos aus. 

kų rinkėjai neaplankė, įteikti I 
savo auką klube sekmadieniais ! 
pietų metu. Aukas priima: pirm. 
J. Valauskas, sekr. O. Gaivydie- 
ne ir ižd. V. Kriaučiūnas.

Patiksliname, jog Balfo vajaus 
proga aukų rinkėja sutiko būti i 
taip pat D. Bobelienė, kuri bite I 
letenio Nr. • 66<Yiepaminėta. -

JAV LB St- Petersburgo ąpy_: 
linkę pradėjo aukų rinkimą Lie
tuvos pasiuntinybės namo res
tauravimui. Netenka aiškinti,

š

i

(Tęsinys)

kuriais paremia savo tvirtini-

pąi —r kol teismo nenuspręsta, 
įtariamasis yra nekaltas, jokios"

LINKSMŲ ŠVENTŲ KALĖDŲ 
!R LAIMINGŲ 1982 
NAUJŲJŲ METŲ

Napoleonas, kuris irgi dar tik į rys, kaip “Staatsfragmentas”. Ji 
kaip konsulas, paskyrė tuoj ke- ‘paskendo komunistų valdomoje 
turiu asmenų komitetą ir labai. Sovietų valstybėje kaip jos da^ 
griežtai pareikalavo greitai pa
ruošti įstatymų projektą. Per 
1 mėnesius projektas buvo sure
daguotas ir per 4 metus 1804 m, 
kovo 21 d. Napoleono kodeksas

linys. į
Lietuvos sovietizacija — tai 

yra ne pačios Lietuvos evoliucn 
jos padarinys, bet svetimų, nu*

(Nukelta į šeštą puslapi).

L

■■
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- Lenkija dar nežuvo, kol mes gyvename, 
- baigė kalbą Jaruzelskis

Prezidentas Reaganas pareiškė, kad karo stovio pa
skelbimas visoje Lenkijoje yra labai rimtas reikalas. Jis 
padėjo i šąli visus kitus reikalus ir susirūpino staigiomis 
pakaitomis Lenkijoje. Prezidentas yra gerai informuotas 
apie' tarptautinę įtampą, bet Lenkijos klausimas atsistojo 
visų Įtemptų reikalų priešakyje.

Krašto apsaugos sekretorius Caspar Weinberger, ne
seniai buvęs Anglijoje,. Belgijoje, Vak. Vokietijoje, ir vėl 
atsidūrė Briuselyje, kad iš kariuomenės vadų galėtų 
gauti, tikslias žinias apie Įvykius Lenkijoje. Jis labai ge
rai buvo informuotas apie Sovietų užsimojimus Vakarų 
Europai pavergti, bet jam taip pat buvo aiškus ir Brež
nevo noras tartis :su prezidentu Reaganu, kai jis prašė 
kancleri Schmidtą suorganizuoti prez. Reagano ir paties 
Brežnevo susitikimą, kuriame Sovietų valstybės galva 
sutiks padaryti nuolaidas atominių raketų srityje.

Brežnevas žino, ką Sovietų propaganda gali padaryti 
Vakarų pasaulyje, bet jis taip pat žino, kad JAV atominė 
galia yra nepaprastai didelė. Sekretorius Weinberger, tu
rėdamas visas žinias apie Sovietų tikrąją galią, vėl buvo 
Belgijoje, nuodugniai aptarė susidariusią padėtį ir- sek
madienio vakare jau buvo grįžęs į Washingtoną.

Sekretorius Haig dar vėliau grįžo. Jis nepabaigė savo 
kelionės į Artimuosius Rytus, nesitarė su Izraeliu, bet 
paskubomis grįžo į Briuselį, kad galėtų tiksliai nustatyti 
ką Sovietų kariuomenės vadovybė rengiasi daryti Lenki
joje. Sovietų kariuomenės vadovybė laiko dvi divizijas 
pačioje Lenkijoje. Sovietų kariuomenės vadovybė pa
reiškė, kad ji nesirengia siųsti į Lenkiją gerai paruoštų 
ginkluotų pajėgų, bet sekretoriui labiausiai rūpėjo iš
aiškinti. kieno iniciatyva ir kas įsakė Jaruzelskiui pa
skelbti karo stovį ir padėti už grotų pusketvirto tūkstan
čio veiklių Solidarumo unijos veikėjų. Amerikos kariuo
menės vadovybė buvo gerai informuota apie lenkų ka
riuomenės vadų nuotaikas, bet Jaruzelski pajėgė išlaikyti 
paslaptį, paruošti karo jėgas, sutraukti į strategines vie
tas reikalnigas, gerai instruktuotas Lenkijos militarinės 
policijos jėgas ir suimti visus veiklesnius Lenkijos opozi

cijos vadus. Amerikiečiai nebuvo informuoti apie tai, ko 
nežinojo nė Solidarumo unijos vadovybė, nes didelis uni
jos vadų skaičius į kelias valandas pateko už grotų, unijos 
centrai liko be apsaugos, be ginklų ir be pasiruošimo 
pasipriešinti tokiai netikėtai jėgai. Jaruzelskis buvo in
formuotas apie unijos vadų pasitarimą pašalinti komu
nistus iŠ lenkų vyriausybės, bet unijos vadai, taip pat ir 
JAV Krašto apsaugos sekr. Weinberger bei Valstybės 
sekr. Haig nieko nežinojo apie Jaruzelskio pasiruošimus 
karo stoviui skelbti. Už grotų buvo pasodintas ir Lešek 
Valensa, kuris taip pat nežinojo apie ruošiamą perversmą.

Karo stovio paskelbimas buvo netikėtas Solidarumo 
unijos vadams. Jie neturėjo jokios žinios, kad generolas 
Jaruzelskis turi paruošęs gerai ginkluotus ir disciplinuo
tus karius, kurie pirma užėmė strategines vietas ne tik Į 
Varšuvos, Dancigo, Radomo bei Krokuvos miestuose, bet . 
ir daugely kitų miestų bei miestelių. Gatvėse buvo ne tik Į 
kariai, bet ir tankai, šarvuočiai, kulkosvaidžiai...

Dar labiau nustebino paties gen. Jaruzelskio kalba. > 
Jis visą savo pyktį ir energiją nukreipė prieš streikuo
jančius darbininkus. Jis nurodė, kur Solidarumo unija 
nuėjo ir kaip ji privedė Lenkiją prie bedugnės krašto. 
Jis ryžosi vartoti karo jėgą prieš streikuojančius ir 
neinančius dirbti darbininkus. Jaruzelskis pabrėžė, kad 
jis nesiekia diktatūrinės galios, jis nenori perduoti vy
riausybės, o reikalauja baigti streikus ir imtis gamybos. 
Praeitais metais Lenkijos, angliakasiai šiuo metu buvo 
iškasę 200 milijonų tonų gero anglies, tuo tarpu šiais me
tais jie iškasė tiktai 163 milijonus tonų. Anglies neiškasė, 
nes didokas angliakasių skaičius nuėjo politikuoti, kalbų 
sakyti, bet ne naudingo darbo dirbti. Prieš savaitę Jaru
zelskis pareiškė, kad Sovietų valdžia pripažįsta suvere
nines Lenkijos teises ir nesirengia prieš Lenkijos nepri
klausomybę kėsintis. Kalbos .metu jis pabrėžė, kad karo 
stovis nepaskelbtas prieš tankus, jis nepaskelbtas prieš 
Solidarumo uniją, bet jis paskelbtas prieš streikuojan
čius, kurie atneš nelaime visai lenku tautai.

Jaruzelskis- įtikinančiai kalbėjo, vengdamas daryti 
bet kokią nuolaidą streikuojantiems. Jis asmeniškai atsi
sakė kalbėti Su Lešek Valensa, iš Dancigo karių atsiųstu 
i Varšuvą. Valensa buvo toks pats užsispyrėlis, kaip ir 
Jaruzelskis. Jam buvo įsakyta kalbėti su darbo ministe- 
riu. Jis išklausė jo samprotavimų, bet atsisakė klausyti 
lenkų valdžios nurodymų — pasakyti kalbą per lenkų ra
dijo stotis. Jis atsisakė tarti žodi per radiją, kol nebus 
paleisti nekaltai suimtieji.

Septyni tūkstančiai Varšuvos plieno darbininkų ne
atėjo į darbą. Jie, esą, nedirba kareivių saugojamose 
dirbtuvėse. Darbo pamainą baigusieji darbininkai neno
rėjo išeiti iš dirbtuvės, bet buvo pasiųstas karių dalinys 
į dirbtuvę ir visus išvedė.

Valensa tarėsi su kabineto nariais, bet jis atsisakė 
bendradarbiauti, kol nebus panaikintas karo stovis. Vie
toj baigti streikus, karo stovis sukėlė dar didesnį lenkų 
pasipiktinimą, ir žymiai didesnis lenkų skaičius metė 
darbą. ■ -

Vyrauja įsitikinimas, kad premjeras Jaruzelskis bus 
priverstas daryti kompromisą su Valensa, panaikinti ka
ro stovį ir leisti Valensai raginti visus darbininkus pra
dėti darbą. Bet Jaruzelskis turės duoti didesnę galią 
Solidarumo unijos nariams.

Šimtas milžiniškų sunkvežimių pirmadienį įvažiavo 
i Lenkiją. Priešakiniai sunkvežimiai jau Lenkijoje, o kiti 
dar Rytų Vokietijoje. Sunkvežimiams tenka įveikti šaltį, 
sniegą ir pūgas, kurios užpustė kelius. Olandai dabos, kad 

milijonas tonų siųstų vaisių pasiektų kiekvieną ligonį,

Lietuvos pajūrys (J. Laurinavičiaus drožinys)

POKALBIS SU APOLINARU ŠALČIUM
Prieš kiek laiko viena Chica- 

gos naujosios ateivi jos lietuvė 
Drauge paskelbė okupuotoje Lie 
tuvoje atspausdintos knygos re
klaminį škelbinią. Knyga paruoš 
ta Vilniaus kegebistų. kurie pa-! 
sinaudojo tos lietuvės nugaben-. 
tais rankraščiais, kuriuose ji 
keršto aistra degdama apšmeižė 
Amerikoje gyvenančius ne tik \ 
gyvuosius visuomenės veikėjus, 
bet ir mirusius. Naujienų dien-' 
raštyje Apolinaras Šalčius rea
gavo ir atkreipė visuomenės dė 
mesi į tai, koks biaurus šlamštas 
buvo pagamintas Vilniaus kege
bistų, savo rankraščiais pasitar
navusi Petronėlė Kazlauskienė. 
Ji teisinosi, kad nieko blogo nė- | 
ra padariusi, nes esanti giliai tr’ 
kinti. Teks jos “pasiteisinimas’' 
mane paskatino kreiptis pas A. 
Šalčių ir jo prašyti atsakyti į vie

ną, kitą mano klausima.
Ponas A. Šalčiau, ar manote, 

kad si pletkų knyga tikrai, kaip 
tvirtina.P, Kazlauskienė, jos pa
čios parašyta?

Gan išsamiai pasisakiau “Nau
jienų” dienraštyje, kokį, šmei
žiantį šlamštą ji pargabeno iš 
okupuotos Lietuvos, kurį garsi
no Drauge ir platina Chicagos 
lietuvių visuomenės tarpe.-Todėl 
nematau reikalo jo iš naujo kar 
toti, nei su šia “rašėja” vesti ko
kias nors diskusijas, nei dabar, 
nei ateityje, nes būtų'man dide
lė negarbė.

Šią knygą “sufabrikavo” ne 
minėta P- Kazlauskienė. Jos toks 
tvirtinimas, kad tai jos darbas 
yra skiplėšiškas melas. Štai, ką 
rašo kegebistai šios knygos įžan
goje. .prieš keletą metų Vil
niuje atsidūrė rašyme neįgudu-

kiekvieną šeimą, kiekvieną narį. Parama nedidelė,, sim
bolinė, bet lenkams ji labai reikšminga. Lenkai žino, kad ji 
ateina iš Vakarų, ne iš Rytų. Lenkai taip pat žino, kad 
Lenkijon plaukia tūkstančiai maisto siuntinių. Jie taip 
pat atplaukia iš Vakarų.

Jaruzelskis Solidarumo vadus padėjo už grotų, bet 
streikų nepabaigė. Šiandien darbą metė tūkstančiai. Nė 
vienas streikuojantis dar nesušaudytas ir Jaruzelskis 
dar gyvena.

sjos ir nepatyrusioe rankraščių 
siuntos, kurios sudarė daugiau, 
kaip 500 ranka rašytų puslapiu”.., 

j O ji Dievo vardu savo “pasiteisi
nime” priesaikaują, kad šią kny- 

| ‘ji parašė. Be to, ji tvirtina, 
f kad ir Dievas jos pusėje, nes ir 

Draugas tą knygą reklamavo. 
Reiškia, jai Dievas pagelbėjo įti
kinti Draugo redaktorių, rėkia- 

j muoti purvinas pamazgas, kurio
mis ji apipylė gyvuosius, bet ir 
mirusius, negalinčius atsiliepti ir 
save apginti. Ir kas bjauriausia, 
kad ši “rašėja” akiplėšiškai tvir- 

į tina, kad visa, ką ji surašė, yra 
tiesa. O kas tam netiki, taip, jos 
žodžiais tariant, jų protas sumeti 
kėjęs. Taip tvirtinti tegali tik ta, 
kurios sąžinė jau yra visai išblė
susi. Ji teisinasi, kad niekam blo
go nepadarė. Jos supratimu ap
šmeižt: mirusius, kurie negali 
save- apginti, tai nėra niekšybe
jos nugabentų rankraščių pa^ 
galba kegebistų ‘sufrizuota’ kny 
ga tai nėra nusikaltimas ne tik 
prieš tuos, kurie guli kapuose, 
bet prieš visą lietuvišką visuo
menę.
—P. Kazlauskienė rašo, kad Apo 

linaras Šalčius parašė apie ją 
šlykštų melą ir reikalauja, kad 
jis ją atsiprašytų ir atliktų išpa
žinti, ką i tai Jus atsakytumėt?

Nieko naujo neparašiau, ko ne
būti kegebistai ‘sufabrikavę’, jos 
rankraščiais pasinaudoję. O kas 
dėl man jos siūlomos išpažinties, 
tai tik tiek noriu pareikšti, kad 
būtų didelė šventvagystė, ne tik 
prieš Dievą, bet ir prieš lietuviš
ką visuomenę. Jei bandyčiau jos 
atsiprašinėti, būčiau tolygus Vii 
niaus kegebistams, kurie -ten 
smaugia pavergtuosius ir kurie 
P- Kazlauskienės šmeižiančias 
pamazgas panaudojo apžmeižti 

. išeivijoje gyvuosius ir mirusius 
P. Šalčiau, Jūs rašote, kad ji ga
linti parašyti su pagalba kege
bistų ir daugiau tokių -“knygų’\ 
Ką jūs į tai atsakytumėt?, ^ --

Pasirodo, kad eksportas Vil
niun purvinų paplavų yra pel
ningas. Ne tik del to? kad už to
kius purvinus plepalus dovanai 
kegebistų atspausdintus ir jų 
Amerikoje pardavinėjama po de
šimkę uždarbiaujama. Bet nau
dingas'ir okupanto tarnams, nes 
tuo, jiems, pasitarnaujama ap- 
žmeižti išeiviją. Tat, nenusteb
čiau, kad'kiek laiko praslinkus 
ir vėl nepasiroytų “tomas”, ku
riame būtų suniekinti kiti mūsų 
gyvieji veikėjai ir mirusieji.

O jei, tokia “knyga"' ir vėl pasi
rodytų, ar turėtų musų išeivi
ja, o ypač, apšmeižtieji tylėti ar 
reaguoti?

Mano nuomone, kad tyla būtų 
nusikaltimas. Tada kai yra "der
giami mūsų visuomenės veikė
jai, mūsų mirusieji, tylėti negali
ma. Toks nešvarus “biznis”, tu-
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Andrius Mironas

Susipažinkime su Kalifornija
(Tęsinys)

Kapinių pagrindinis mauzoliejus yra Memorial 
Court of Honor pastate, kur yra ‘Paskutinės va
karienės’ mozaika. Tarpe atskiltų sodų yra neapt
verti įlinkimai, kurie papuošti įvairiomis meno 
stovylomis. Tokių stovylų tarpe yra Michelangelo 
Dovydo stovyla (jos kopija), kuri per 1971 metų 
žemės drebėjimą sugriuvo ir sudužo, o dabar pa- 
toriaus Thorvaldseno sukurta Kristaus stovyla. 
keista kita replika. Labai įspūdinga danų skulp- 
Būtina prieš stovyla atsiklaupti i specialias 
klaupkas ir pažvelgti į Kristaus akis. Keistas, 
beveik jaudinantis šiurpulys pereina visu kūnu, 
pažvelgus į Dievo Sūnaus begaliniai malonų akių 
išreilkimą.

Šiose kapinėse yra palaidota ir lietuvių, bet 
katalikų apeigomis laidojama Kalvarijos kapi
nėse, rytiniame Los Angeles, arba šv. Kryžiaus 
kapinėse, prie Culver City, čia pastaruoju laiku 
lietuviai ir laidojami.

Nors taip skamba, bet PASADENA nėra lie
tuviškas pavadinimas. Kilęs iš Chippewa indėnų 
i ”-mės ir reiškia ‘slėnio karūna’. Dėka geležin- 
keij ravedimo atsiradę apelsinų sodai išsivystė 
į mie-tą. o \\ -iau lapo pensininkų pamėgtuoju ro
jum. Gieūkeib’ sistema sudarė sąlygas steigtis 
• ,r r>u i>‘i. ‘cri“ dabar čia daug fabrikų ir sandė

lių. Kalifornijos Technologijos Institutas, Jet 
Propulsion Laboratory .(NASA padalinys) ir 
Pasadenon nemaža mokslo ir tyrimų įstaigų dar
buotojų. Garsus Community Playhouse teatras 
su dramos studija, o ypač Aleno Muziejus, turįs 
viduramžių tapytojų, kaip Rembrandto, Rubenso, 
Van Gogh, ir vėlesnių, kaip Picasso, El Greco ir 
Matisse kūrinių,pastato Pasadenos miestą į meno

I garsenybių plotmę.
Maždaug vienodo su Glendale didumo gyven

tojų atžvilgiu (po 140,000), Pasadena garsi la
biausiai Naujųjų Metų Rožių Paradu. Paradai 
pradėti jau 1890 metais, o dabar jiems sunaudo
jama daugybė rožių ir kitų gėlių. Taip pat tą pa
čią dieną įvyksta ir vadinamasis Rose Bowl, ame
rikietiškojo futbolo baigminės rungtynės tarp 
rytinės ir vakarinės Amerikos universitetų ko
mandų.

Miestas mėgiamas turtingųjų luomo, todėl 
čia daug stambių vilų ir brangių namų. Yra įsikū
rusios čia ir kelios lietuvių Šeimos, bet savo atski
ros bendruomenės neturi.

BURBANK miestas pradžioje buvo tik Los- 
Angeles apylinkės pirmojo aerodromo vieta. Vė
liau čia užaugo didelės aviacijos įmonės (Lock
heed) dirbtuvės, o svarbiausia čia susitelkė did
žiuma filmų industrijos, gi pastaraisiais laikais 
ir televizijos pramonė. Kaip ir Glendale, anks- 

jčiau Burbanko plotai priklausė ispanų Verdugo 
' šeimai, o galiausiai didesnis miesto plotas atiteko 
■Los Angeles dantų gydytojui Burbankui, turėju

siam čia avių ūkį. Nuo 1887 metų dvaras buvo 
padalintas sklypais ir virto miestu, bet įregist
ruotas tik 1911 metais su 400 gyventojų. Dabar 
Burbank turi apie 82,000 gyventojų.

Miestas turi keletą paykų, kurių didžiausias 
yra Wildwood Canyon. Ypač kalnų šlaituose gy
venvietės gražios ir su gražiu vaizdu į apačioje 
gulintį Losangelyną. Nors lietuvių čia yra kelios 
šeimos, bet nei bendrų namų, nei atskiros ben
druomenės neturi, nes labai arti Los Angeles. Čia 
viename parke kasmet įvyksta piknikas,ruošia
mas ‘Lietuvių Dienų’ žurnalo, kurį leidžia Antan
as Skirius.

GABRIELIAUS ARCHANGELO MISIJA
Vienas iš daugelio Los Angeles didmiestį 

supančių atskirų miestų yra apie 30,000 gyvento
jų skaičiuojąs San Gabriel, kuriame 1771 metais 
pranciškonas Junipero Serra įkūrė ketvirtąją 
iŠ eilės misijų stotį. Misija yra senesnė už patį 
Los Angeles miestą ir aplinkines vietoves. Iš tie
sų, tai yra kaip tik toji vieta, iš kurios du kunigai, 
keli indėnai bažnytiniai tarnai ir 11 šeimų iške
liavo ieškoti naujos gyvenimui vietos ir surado ją 
už 9 mylių. Naują vietą kunigai pakrikštijo EI 
Pueblo de Nuestra la Reina de Los Angeles (mū
sų angelų karalienės miestas), o jau greit žmonės 
ėmė sutrumpintai vadinti Los Angeles.

Misijos sienos paderytos iš akmenų ir plytų I 
ligi 5 colių storumo, todėl iki šiol išliko, nežiūrint 
1812 metais atinresnio šėmė* drebėjimo, kuris an

griovė tik varpinę. Pranciškonai vėl atstatė var
pinę, išmūrindami ištisą sieną su giliais Įdubimais 
atskiriems varpams. Iki šiol ši misija turi gau
siausią misijos relikvijų kolekciją, kaip varinį 
krikštui indą, kurį 1771 m. dovanojo Ispanijos 
karalius Karolis III, arba šešias įvairių šventųjų 
stovylas, atvežtas iš Ispanijos, apiplaukiant visą 
Pietų Ameriką 1791 metais.

Kartais žmonių vadinama ‘misijų karaliene’, 
j San Gabriel stotis po pirmųjų sunkių metų pasi
barė vynuogių, alyvų, apelsinų ir galvijų dvaru 
i ant ‘tūkstančio kalnelių”. Daugiau kaip šimtmetį 
misija buvo pakeliui įvairiems pirkliams ir tikin
tiesiems. Pavyzdžiui, pirmasis Kalifornijoje pa
gamintas 99 tonų burinis laivas sukonstruotas 
šioje misijoje ir išardytas pervežimui dalimis į 
San Fedro uostą (prie Long Beach).

Pagrindinis koplyčias altorius buvo atga
bentas iš Meksikos miesto 1790 metais. Taip pat 
čia saugojamas 300 metų senumo Gailestingosios 
Dievo Motinos paveikslas. Misijos muziejus tūH 
seniausią indėnų bažnytinio meno kolekciją. Iš 
viso pasivaikščioti apie San Gabriel misiją ir pa
tirti faktų iš istorijos, architektūros ir meno yra 
labai įdomu. Gaila, tik retas keliautojas turi 

|tam laiko...

(Bus daugiau^
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Anot Biblijos, žmoni j ds padermė prasidėjo tik šu dviem spe
cialiai sutvertais asmenim — Adomu ir Ieva. Ar protinga manyti, 
kad tai tiesa? Taip, nes dabartinis žmonių skaičius patvirtina 
tokias mintis. Visi juk žino, kad žmonijos padermė nuolat dau
ginosi per visą žinomąjį isterijos laiką. Pagalvok kiek žmonių 
šiandien būtų Europoje, jei penki šimtai metų atgal nebūtų at
rasta Amerika

Visai nereikia jokio nepaprasto gudrumo ar tikėjimo nutarti, 
kad jei mes pradėtume su dabartiniu proporciniu žmonijos dau
ginimusi, ir darytume atbulą aprdkavimą nuolatinio mažėjimo 
per visus praėjusius šimtmečius, tai pagaliau ateitume į tokią 
vietą, kurioje būtų randama tik viena pora — pačioje istorijos 
pradžioje, kuomet, anot Biblijos, buvo sutvertas žmogus.

Kurie domitės, prašome parašyti atvirlaiški. Gausite dovanai įvairių 
knygų, padedančių suprasti šv. Raštą.

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJAI
5421 S. Mozart St., Chicago, IL 60632

OR. PAUL V. DARGib 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Commit? thfUksa 
Mtffclnec dlrwktwrios

VALANDOS: 3—ū darbo

T*L: Mž-1717 xrte*

TEL 233-5893

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 W*$t 103rd Stre«t

Valandos pagal susitarimą.,

OPTOMETR1STAS

KALBA LIETUVIŠKAI

2618 W. 71*+ St. TeL 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko akinius 

ir “contact lensei”.

LIETUVIŲ PENSININKŲ SĄJUNGA
Š.m. gruodžio mėn. 16 d. 2 vai. po

piet, Šaulių Namuose, 2417 W. 43rd 
St, lietuviai pensininkai ruošia kalė
dinį pobūvį prie eglutės, su progra
ma ir vaišėmis bei loterija. Išlaidų 
padengimui bus renkama du su puse 
dolerio (2-50) įžanginė auka. Visi 
esate kviečiami dalyvauti ir, jei gali
ma, laimėjimams atnešti gerų dovanų.

Juozas Skeivys, vicepirm.
t. ■■ —— -------- i - ——  ------------ ■ l _ —

' Chicago s Lietuviu Suvalkieciy drau
gijos narię priesmetinis susirinkimas 
įvyks penktadienį, gruodžio 18 d., 
6 vai. vak., Vyčių salėje, 2455 W. 
47th. St Nariai kviečiami atsilankyti, 
nes yra daug svarbių reikalų aptarti. 
Bus ir valdybos rinkimai. Po Susi- 

[ rinkimo — vaišės.
t Eugenija Strungys, rast.

INKŠTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST Mrd STREET 

Valandos: sutrati. 1—i popiet

Į Marquette Park* Lietuvi y Namu 
■ §avininky organizacijos vaidyba kvie- 
* čia visus narius kuo gausiau daly
vauti priešmetmiame susirinkime 
gruodžio mėn. 18 d. .7:30 vai. vak., 
punktualiai, parapijos salėje, 6820 

i So. Washtenaw Ave. Yra susidarę 
i labai svarbių reikalu/aptarti ir at- 
j vyks miesto bei apylinkės gerinimui 
1 komisionierius Mr. Harry Sikorski. 

. Bus pravesti valdybos rinkimai. Po 
, to — kavutė.

Juozas Skeivys, vicepirm.-

■ Ofiso telefono; 776-23S3,
Raodencife M«L: 40-5545

• J
i

3
Nes

Prostatos, inkstų ir šlapumo *
lakų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33710

x TeL (813) 321-4200

PERKRAUSTYMAJ

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. Tat 925-80*3

POKALBIS SU APOLI
NARU ŠALČIUM

(Atkelta iš 4 psl.)

retu būt viešai pasmerktas,
tai yra tiesioginis. bendravimas 
su okupanto tarnais apžmeižiant 
mūsų išeivijos veikėjus. Tai būt 
didelis nusikaltimas tautinei 

drausmei.
Reiškia Jūsų, p. Šalčiau, nuoino 

ne reiktų prieš tokius “rašėjus” 
reaguoti. Ir kas turėtų reaguoti?

Pirmiausia šmeižtais paliesto
ji turėtų pareikšti, kad yra nau
jas būdas, kai su pagalba Ame
rikoje gyvenančios lietuvės, ke
gebistai juos šmeižia. Kartu pa-

Apdrausta* perkraustyma* 
iš įvairių atstumų.

ANTANAS VILIMAS
Tai. 376-1&32 arba 376-599v

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Šeštadieniais ir sekmalieniais 
nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto. 
Stoties WOPA - 1490 AM 

transliuojamos iš mūšy studijoj 
Marquette Parka.

Vedėja — Aldona Daukus 
Telef.x 778-1543

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO. H. 60629

r

“Lietuvos Aidai
KAZĖ BRAZD1K5NYT* 

Prosrwnot vxW|*

reikšti apgailestavimą, kad tokių ; *
turiine, kurie bendrauja su okU-1 
panto samdiniais. Tęliau mūsų 
spauda neturėtų reklamuoti to
kio šmeižto, talpinant nė tok 
skelbimą, bet ir “rasejos veido 
nuotrauką. O viešumon iškelti 
šį niekšingą “biznįn, vedama su 
Vilniaus okupanto tarnais. Tu
rėtų paskelbti, kad už tautinės 
drausmės laužymą ji užsitarnau
ja pasmerkimą. O be to, reiktų 
iškelti ir tą faktą, kad ji grasina 
pateikti okupantui ir daugiau . 
šmeižiančių pamazgų prieš mūsų 1 
yisuomeninkus, kurie tik del jos, 
tokio nusikalsiančio veiksmo j 
pakels balsą-

Kokia Jūsų nuomonė dėl Drau 
go paskelbtos šios ‘'knygos" rėk- 
lammio skelbimo?

Jau esu minėjęs spaudoje, kad 
didelė klaida šią knygą reklamuo 
ti bet nemažesnė patyrus, kad ji 
atspausdinta kegebistų Vilniuje, 
šio žygio nepasmerkti.

Baigiant šį mūsų pasikalbėji
mą norėčiau Jus paklaustų kaip 
vertinti tokį Petronėlės Kazlaus 
klenės žygi: gabenimų rankraš
čių, asmeniškų kurt. B. Suginto 
laiškų, apzmeizti mūsų mirusius 
ir gyvuosius visuomenės veikė
jus?

Tokiam žygiui pasmerkti mes 
nerandame žodžių. Tai nusikal
timas, kurio niekas negali patei
sinto. Ne vien tik dėl te, kad ji 
daug netiesos save rankraščiuose 
prirašė apie vyskupą, gydytojus, 
visuomenės veikėjus^ poetus ir 
mokytojus. Bet jos už vis didžiau 
sias nusikaltimas^ kad ji nugabe
no savo ranka parašytus rank
raščius ir juos įteikė kegebis- 
tams, kurie šiandien smaugia mū 
su pavergtuosius brokus,- kurių 
rankos yra suteptos mūsų bro
lių krąųįu.Be to, baigiantį reik 
pabrėžti,'kad toks įvykis yra pir- 
mąstkaratlikusi biaurų darbą grį 
žo i išeivijos visuomenę ir grąsi- 
na toems, kurie ją smerkia.

Zn. Vis

Žmogus, kuris tegalvoja tik 
apie save ir tik sau gerovės ieš
ko — negali būti laimingas.

LAIDOTUVIŲ DfRKKTORlL’B

CeUDEIKI
KALĖDŲ PAPROČIAI IR BURTAI |

MŪSŲ TAUTOSAKA

JONAS BALYS
Pastaba. Tekstai yra duodami 

tokie, kokie jie buvo rasti origi
naliuose užrašymuose.

VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

— GORDON FUNERAL HOME -

1729 South Halsted Street, Chicago

TeL 226-1344

205) Vakarą merginos prineša
ant aukšto visų valgių ir po tru
putį padeda prie kamino. 12 v. 
eina žiūrėti. Jei pamato vyriškį 
valgant, tai jis bus jos vyras J 
(28). I

206) Pavalgius kūčias nusiauti Į 
kojas ir tris kartus apibėgti apie 
trobą. Jei sutiksi vyrą, tai ištekė
si, jei moterį — ne (26). t

207) Vakarą suleidžia visas viš
tas Į pečelių. Paskui po vieną , 
traukia, lesina ir girdo. Jei višta ‘ 
pirma lesa, tai vyras bus iiė gir
tuoklis, jei geria — bus girtuok' 
lis (38).

208.) Mergaitės pasirenka po 
karvę ir po vakarienės eina jų 
pažiūrėti. Kurios karvė stovi, to
ji ištekės, o kurios guli — toji 
liks netekėjus. (Ustronijds viė- 
nk-, Vadaktėlių vai.).

209) Nueiti svetirnan gurban. 
Jei pirmiausia užtiksi jautį (vy
ras karvę), tai ištekėsi, ir atv. 
(33).

210) Merginos, susukusios ke
letą savo plaukų, degina juos ir 
prataria vyrišką vardą. Jei tas 
vyras netoli gyvena, tai ateina tą 
pačią naktį, o jei toli, tai rytą ir 
atėjęs klausia, kam jį šaukė (31).

211) 12 v. nakties užsidegti vaš 
kinę žvakę ir žiūrėti po pečium. 
Ką pamatysi, už to ištekėsi bei 
tą vėsi (26).

2Į2) Po kūčių atsistoti ant sta
lo'‘ii žiūrėti pro ko>s į dūris. 
Kas pasirodys, už to ištekėsi bei 
tą vesi. Tik reikia grįčioje būti 
vienai (vienam), ir stalas turi 
būti apdėtas.kūčių valgiais (26).

213) Susukti tris kamuoliukus 
siūlų ir uždegti. Jei pakulos de
gdamos pasikelia, tai padegusi 
jas mergina ištekės (26).

214) Kūčių vakarą merginos 
' gula išpintomis kasomis. Kas sap
ne supins, už to ištekės (37).

215) Jei ištraukia ilgą šiaudeli 
— toli nutekės, jei trumpą — ar
ti (37).

216) Jei 12 v. eisi 3 kart apie 
grįčfą, susitiksi jaunikį (37).

217) Paima du kibiru ir spyna 
surakina Raktelius padedą po

■ pagalviu. Kas sapne spyną atra- 
kins, už to. ištekės (37).

(Bus daugiau)

GAIDAS - DA1MID
SENIAUSIA E8 DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

(Tęsinys;

198) Kūčių vakarą mergaitės 
eina malkų vogti. Iš pavogtųjų 
malkų padaro palovy tiltą ir 
laukia sapnų (29).

199) Surašo į korteles eilę 
(paprastai 12) vardų (vyrai 
merginų, merginos vyrų). įr pa
sideda pd pagalvių.. Padeda ir 
kelias tuščias korteles. Rytą pa
budę traukia vieną kertelę — ir 
tai bus jų draugininkų vardai. 
Jti ištraukia -tuščią kortelę, tai 
dar neištekės.

200) Mergaitės prirašo ant 
kortelių vyriškų vardų, paima

. keturis kortų karalius ir viską 
sudeda po pagalviu. Naktį nu- 
budusios traukia po vieną. Kor- 

■ ta parodo jaunikio plauką (28).
201) Tą patį (kaip 198, 199) 

■daro &v. Andriejaus ir šv. Jono 
išvakarėse. Traukia pirmąjį mie
gą numigusios. (Rinčių k., Pane
vėžio par.).

202) Prieš šy. Andriejų (lap
kričio 30 d.) mergaitės padeda 
po lova vandens bliūdą. Jei su
sapnuoja, kad kas tuo vandeniu 
prausiasi, tai tas btis jos vyras.
— Prieš naktį privalo kieto, sau
so sūrio. Kas sapne pagirdys, už 
to ištekės.- (Žemaitija).

203) - Sukarpo pbpieriu mažais 
. gabalėliais — ir ant vienų gaba

lėlių surašo vyriškus vardus, o 
ant kitų — moteriškus. Keletą 
popierėlių palieka tuščių. Pas
kum tuos popierėlius susuka į 
dūdeles ir vyriškus vardus supi
la į vieną dėžutę, o moteriškus
— į kitą. Vaikinai traukia po vie
ną moterišką, o merginos •— po 
vyrišką vardą ir paskum žiūr; 
popierėlių- Katram (katrai) ten- 
ka baltas 'popterėlis; tas (ta) liks 
"ant ruginių šiaudų“. Taip daro 
ir prieš Naujus Metus (34).

204) Naktį (12 v.-) reikia nusi
vilkti nuogai, vienoj rankoj tu
rėti žvakę, o antroj — veidrodį 
ir eiti tris kartus apie kaminą 
Tenai sutiksi Savąjį (38).

iW)5-<k7 SU. HERMITAGE AVENUE
TeL 527-1741 — 1745

1330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Aikštės automobiliams pastatyti

AMSULANSO 
PATARNAVIMAS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTES AUTOMOBILIAMS PASTATYT)

tėvas ir sūnus

2533 W. 71st Street
j| 1410 So. 50th Ave^ Ciceru 

lelef. 478-2345

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 
TeL: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINT

j

VAKARŲ VĖJAI

1

1 Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujųjų Metų

R. VILIAUS

TaL YArdj 7-1111

Tel: OLympic X-10W

WAS So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAfayeUt 3-3571

3319 So. UTUANICA AVE. TeL: YArda 7-1138 -1133

V, 8, BL Wednesday, !>c*rfrtjrr ?W. > S4X.I;
X

TURIM* 
KOPLYČIAI

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

P. J. RIDIKAS
So, HALoTKD STREET

112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

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

Kasdien nuo pirmadienio iki‘penk
tadienio 8:30 vai. vakaro- 

Visos laidos iš WCEV Stotie*, 
banga 1450 AM.

St Petersburg. Flsu, 12:30 vaL p.p. 
ii WTIS stoties, UtO AM bang*.

2646 W. 71st Street

Chicago, Illinois 60629

EUDEIKIO KOPLYČIOS 
46(^07 So. Hermitage Avenue 

Tel.: YArds 7-1741-1742

1330-34 So. California Avenue 
Telefonas: LAfayelfe 3 * 0440 

MODERNIŠKOS AIR-CONhtTtONED KOPLYČIOS

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LAUKA WĮC£2

2424 WEST 6rth STREET KEpuMic 7T212
1102S SOUTHWEST HIGHWAY, Pnloe Hill*, HL >74-441*

Chlcegof 

Lietu viv 

.xidotuviij 
Direktorių

f

kr%25c4%2585%25c5%25b3%25c4%25afu.Be


LOS ANGELES ŽINIOS
X’OLĖTA SUTKIENĖ

Californi jossėkmingai

praktika. Lin- 
sėkmė 

advokatei ir ją 
sveikiname.

sę verstis teisėk 
kime geriausios 
naujai 
dž‘;ii

mūsų 
n u o b i r"

Le; 
t tiška Los Angį les Šv. Kazimie
ro bažnyčioje pakrikštijo Lino ir 
Onos Baškauskų sūnų Aro Vi- 
dūno Simo vardu. Krikšto tė
vais buvo Lino 'esutė Asta iš 
Brocton, Mass, ir jo pusbrolis 
Mykolas Baškauskas. 

♦ ♦ *
HERKULIS STROLIA

to, lapk. 28 d. sukaktuvininkai 
dalyvavo sūnaus Lino ir mar
čios Ono- Bukauskų sūnaus Aro 
krikštynose. 1

J. ir A. Baškauskai yra veik
lūs Broctono lietuvių kolonijos 
nariai, išauginę ir išmokslinę sū
nų ir dvi dukras: Linas verčia-1 
si statyba, Lucija kartu su savo 
vyru profesoriauja, o Asta bai- 

dant^lės mokslus. Mūsų mie- • < 
liems sukaktuvininkams priklau
so geriausi mūsų linkėsimai. 

* * ❖

ALGIS IR IRENA REGIAI

mie gamintos šviežios liriuviš-1 
kos dešros, koldūnai, kšiniuo- ■ 
čiai, žagarėliai, skaniausios bab- 
kos, napoleonai, tortai, raguoliai, 
ir daug kitų neišvardintų lietu-1 
visko aukščiausios kokybės na- ’ 

' mie gaminto maisto. Kūčių stalui j 
t įvairios silkės, mišrainės, šliži- 
i kai ir stintos. 2419 W. Lithua
nian Plazą Court. Tel. 476-4622.

SLA 63-ČIOS KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

iki šiol gyvenęs New York Sta
te, atvyko į Los Angeles nuo
latiniam gyvenimui ir laikinai 
yra įsikūręs Glendale, Cal. Her
kulis yra mirusio muz.
Strolios sūnus ir kartu su 
tėveliu seniau gyvenęs 
Angeles.

Chicaecs III. Padėkos Dienos 
proga buvo atvykę į Los Ange-^ 
les aplankyti savo sūnų Algį, 
tėvelius ir uošvius Juozą ir Ele-* 
na Truškauskus, sesutę Eleną irt i 
švogeiį Igną Bandžiulius bei ar-j 
timuosius. i

Gruodžio 20 d. 2 vai. p.p. Ka
zio Mačiuko Real Estate įstaigoj 
įvyks SLA 63-čios kuopos narių 
susirinkimas.

Juozo
Snvo

MIRĖ

Lapk. 27 d. po sunkio^ ir ilgos 
ligos mirė NATALIJA MISA- 
VICH 83 metų amžiaus. Didelia-! 
me liūdesyje liko duktė Elena 
kuri . Į .avo mamytę visą laiką 
slaugė ir ja nuoširdžiai rūpinosi. - 
Lapk. 30 d. velionė po pomaldų 
Šv. Kazimiero bažnyčioje buvo 
palaidota San Fernando Mission! 

’kapuose. Natalija buvo uoli pa-Į 
rapijos narė, priklausė kat.
Terų sąjungai, buvo labdarį 
.religinga moteris.

(Atkelta iš 5 čio puslapio)

slopinus’ų Lietuvos valstybe, 
pajėgų darbas, kuriam buvo pa- j 
ruošta tam tikra tarsi pačios 
LLtuvcs aktų inscenizacija”.

Naciu teisė buvo irgi panašiai 
’aliai žiauri, ir gyvenimo lai1/

m o
ir

JUOZAS IR ALBINA 
BAŠKAUSKAI

iš Brockton, Mass., ai vykę į Los 
Angeles pas savo vaikus Linų

tė savo vedybinio gyvenimo 40 
metų sukakti. Ta proga Šv. Ka
zimiero bažnyčioje buvo atlaiky
tos jų intencija šv. Mišios, o po 
•to savo tėveliams pagerbti buvo 
■suruoštos jaukios vaišės, kurio
se dalyvavo šeimos artimieji. Be

iM!lininiui?;:

Lietuva, tėvyne nuno!
Tu esi tartum sveikata.
Brangint išmokstam ją tada, 
Kai jau jos netekom.

Straipsnyje ’ 
nhitičas buvo 
o Veiverių mc 
jos mokytojas.

“Auklėjimas 
ne Seinų miesto 

zjkytojų seminar;-

Upytes klubas
Upytės Draugiško klubo prieš- 

metinis narių susirinkimas įvy- 
iko ko gruodžio 4 dieną Anelės sa- 

girnų lapo sumalta, panaikinta. Į Įėję. Pirmininkė Anne Wiechecki 
Tikėkime, kad žmonija persirgs atidarė susirinkimą, pasveikin- 
ir komunistinę ligą ir tuomet dama visus atsilankiusius na
gai trečias pasaulinės valstybės J rius, ir pranešė, kad mirė du 
kodeksas suteiks pasauliui tikrą • klubo nariai — Della Dubek .ir 
taiką ir ramybę. I Antanas Brokevičius. Atsisloji-

Kai aš rašiau ‘’Kultūrą” ir da-1 mu ir minulės tyla nariai pager- 
bar šiai “Teisę”, tai norėjau, 
kad lietuviai nepasitenkintų tik j reikšta gili užuojauta.
knisinėjimusi savo mėšlyne, bet Į Į klubą įsirašė viena nauja 
retkarčiais pažvelgtų ir plačiau, narė — Harriet Erinei, kuri bu-

bė mirusius, o jų šeimoms pa-

ir to’liau. Tai juk ne pro 
orientuotis ir daugiau.

AISOME KLAIDAS

Zwn4 — Pardavimui . — Mamai, ±am4 —; Pardavimai
MAL ESTATI FOR SAL B J RRAL R STATI FOR SAL»

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAM! 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

rinkimų 1932 metams. Kai pa
tirta, kad valdyba sutinka dar| 
vienus m Jus darbuokis klubo 
naudai, nutarta ją perrinkti.

, Valdybą sudaro: pirm. Annel 
Pa- ( Wiechecki, vicepirni. Kazimie

ra Stukas, nut .rast. Antoinette 
Kalys, fin. rast. Anna Condux, 
ižd. Mary Radzukenas, koresp. 
Antoinette Kalys.

Knygų revizijos komisiją su
daro: Anna Casty, Nellie Skinu- 
lis ir Peggy Davidauskas. Val
dyba ir komisija susirinks Anna- 
Condux namuose 1982 m. sau
sio mėn. 1 d., 1 vaL pc’piet. I 

Buvo pasiūlyta rengti Bunco • 
Party. Pirmininkė apie tai dau-l 
giau praneš sekančiame susirin
kime.

Po susirinkimo buvo Kalėdų} 
vaišės. Buvo | 
“Happy Birthday’’ i 
metų narei Mary Neberieza, ku
rios gimtadienis pripuolė tą 
dieną. Popietis užsibaigė sma- j 
gioj nuotaikoj. Visa valdyba lin
kėjo visiems nariams linksmų Marquette Parko siunčia geriau- 
švenčių. sius linkėjimus visiems Švenčiui

Sekantis klubo susirinkimas proga, 
įvyks 1982 m. 
Anelės salėje.

j Eina pirminiai rinkimai. Visi 
j galime užmokėti nario mc'kestį 
•» ir privalome nominuoti kandida- 
; ties SLA Pildomajai Tarybai. 
1 Susirinkimą pradėsime 2 vai., 

o 4-tą turime baigti. Visi nariai 
kviečiami atvykti.

Kuopos Valdyba

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233
— Dr. Antano Rukšos knygą 

“Kovos dėl Lietuvos Nepriklau
somybės“ — lietuvių-lenkų san
tykiai ir kovų pradžia, 619 pus- 

j lapių, išleido LKVS “Ramovė“ 
| Centro valdyba, talkinant Kario 
Į redakcijai. . šią labai vertingą i 

knygą galima įsigyti pas “Ra-J 
movės” skyrių valdybų narius; 
Clcvelande pas skyriaus pirmi
ninką A. Gaižutį, 10108 Hiller 

uuvu naieuy i Ąve , Cleveland, Ohio 44119, 
progos sudainuoti J Įelef q.216) 481-0791. Knygos 

.r.../’,aUiS1^i kaina 17 d., pridedant 1 dolerį j
1

ŠIMAITIS REALTY
REZIDENCINIŲ IR PAJAMINIU 

NAMŲ PARDAVIMAS.
INCOME TAX

INSURANCE NOTARY PUBLIC 
Skambinti tel. 436-7878 
2951 West 63rd Street

Linksmų Kalėdų!
pašto išlaidoms padengti.

Marytė Lukoševičienė is

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto laidiniu.
Dirbu ir užmiesčiuose, grali, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Ava. 
Tek 927-3559

DĖMESIO 
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensinin- - 

kam s. Kreiptis:
A. LAURAITIS 

*645 So. ASHLAND AVĖ. . 
TeL 523-8775 ; 5;

* P

vo vienbalsiai priimta.
Rast. Antoinette K5Iys per

skaitė protokolą iš praeito susi
rinkimo’ ir kitus užrašus. Prane
šimai priimti be pastabų^

Ligonių lankytojas pranešė, 
kad sirgo Anna Klimanskis ir 
Peggy Davidauskas. Dabartinių • 
metu jų sveikata gerėja/

Klubas nutarė Kalėdų švenčių
>

Vietoj kortelių aukojo j 
vasario 5 diena! Naujienoms.

i

šali
1 i 
i i
i

“Lietuvių ir Lenkų Simbio-j 
zėj”, rašydamas iš
Adomo Mickevičiaus žodžius ir 
gerai nemokėdamas lenkų kal
bos, padariau klaidų. Dabar pri- j 
puolamai radęs V. Augustailie- -i - •• „ „ cA. t. , ‘proga pasveikinti Naujienas, So-

phie Barčus radijo valandos ve-
•; deją, Dariaus-Girėno posto vete

ranus ir vaikučius su Palsy.
Prieita prie naujos valdybos

atminties į
A. Kalys

nės tinkamą citatą, aš ja pasi
naudodamas ir atitaisau savąją 
netiksliąją: 3 Venta delikatesai atidara 

kasdien nuo 9 iki vai. vak. Na-

KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ 
PROGA SVEIKINU SAVO 
DRAUGUS, PAŽĮSTAMUS 

linkėdamas laimės 
ir sveikatos.

STASYS KIELA 
Marquette Park

3 2 butų mūrinis namas, naujas 
stogas ir porčiai. Modernūs ra
diatoriai, gazo šildymas. Mar
quette Parke. Sena kaina $52,000

g Statybai gražus sklypas 
Marquette Parke. ' A.

I Dengime ir taisome visa rū- 
į šių ifogus. JUž darbą garan- 

tuojamė: ir nesame apdrausti, 

V} ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue.

Chicago, IL 60629 
4344655 ar 737-1717

Prašome!
Pagal savo išgales aukoti TAUTOS FONDUI: savo uždavi
niams vykdyli, Lietuvos Laisvės Iždui — laisvajai Lietuvai 
padėti atsistatyti, . G kalbcimis ELTOS informacijoms leisti, 

radijo transliacijoms į okupuotą Lietuvą finansuoti 
ir politiniams kaliniams gelbėti.

Nepamirškite tam tikrą procentą ir savo testamente įrašyti: 
Not-For Profit, Tax Exempt Corporation 

Lithuanian National Foundation
P.O. Bo.r 21073, Woodhaven, NY 11421

£

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

QUALITY NEWSPAPER
SERVICE COMPANY

Quality Photo Engraving
Same Day Service

517 S. Jefferson
Chicago, Illinois 60607 

461-9055

— Gera Naujieniete sveikina 
su šv. Kalėdomis gimines, drau
gus, pažįstamus bei visą Naujie
nų štabą, ir visiems jiems linki 
Laimingų Naujų Metų.

§ Su $15,000 pirkėjui proga 
Marquette Parke gauti labai 
švariai užlaikytą mūrinį namą, 
nes pardavėjas duoda paskolą 
seniau imamais procentais,.

VALDIS REALTY
2644 W. 69th St.

(Lithuanian Plaza Ct.) 
737-7200 arba 737-8534

Laikrodžiai ir bransenybia
Pardavimas Ir Taisymas 

2645 West 89th Stratf 
Tek REpubllc 7-1941

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

VISIEMS MŪSŲ KLIENTAMS, PAŽĮSTAMIEMS, 
GIMINĖMS IR ARTIMIESIEMS

LINKI ; K

TALMAN DELIKATESAI
2624 W. Lithuanian Plaza Court

L. ir M. KUPCIKEVIČIAI, savininkai M

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų 
linki visiems savo klientams, draugams 

ir pažįstamiems

ANTANAS VILIMAS
SU ŠEIMA

3400 So. Lituanica Avenue 
CHICAGO, ILLINOIS 

Tel.: 376-5996 
arba

Tel: 376-1882

— JUOZAS IR STASĖ MAC- 
KONIAI sveikiname seses ir bro- Į 
liūs šaulius, gimines bei pažis-! 
tarnus, linkėdami linksmų šv. Prašom palikti savo telefono nu- 
Kalėdų ir laimingų Naujų — merį automatiniame aparate. 
1982 — metų. Vietoje atskirų ---- --------------------- —------------- -
atviruku — siunčiame “Nauji e- . nmn
nams” auką. KAIP SUDAROMI

TESTAMENTAI
Tuo reikalu jums gali daug 

padėti teisininko Prano ŠULO 
paruoštą, — teisėjo Alphonse 

i WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’’ 
t „ * j * •> j l n išleista knvga su legališkomisI wanted to write and tell you, - ©

at this special time of Thanks- ormom1^
giving, how grateful Ronnie KnYSa su formomis gauna‘ 
and I arc for alt you have done ma Naujienų administracijoj 
to help us and o\ir Party. | 

As I think about all the events 
that have filled our lives since 
coming to Washington, one' 
thought is how much your sup
port means to us bo’th.

And I know how deeply Ron
nie feels about the help you 
have given as a contributor to I 
the Republican National Com
mittee. ’s

ANT. MARMA GAVO TOKĮ 
PREZIDENTIENĖS LAIŠKĄ

November 16, 1981
Dear Mr. Marma:

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

ENERGY
WISE '

■Much df the success he has 
achieved this year for our coun- j 
try is due to the encouragement 
and support he has received 
from you, Chairman Dick Rich- i 
ards and the RNC. I

I am also deeply grateful for 
your thoughts and prayers lhal 
helped bring us thrdugh mo
ments of grief and uncertainty, 
last Spring. |

Our cduntry is stronger and 
freer today because of the 
strength of your principles and 
the generous sacrifices you Ivave . 
made in support of the Repub- giving, 
lican National Committee.

May God bless you for the joy 
and hope yon have brought us 
on this very special Thanks-

Organize car pooh bQ 
save gaaolln*.
Doni b« a Bom LomK

Sincerely,
Nancy Reagan

— ■■ ■ I I s

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus ,

P. MEDAS, 4059 Archer Avenvt,

Chicago, III. 60632. T»I. YA 7-5980

ŽL f 1 M K U S
H*tary Public ' 

INCGMI TAX SERV1CI
4259 S. Maplowod. Tai. 254-745 
Taip pat daromi vertimai, jdrhinl\ 
lėkviotknal, pildomi piilatybo* prs 

tymai Ir kltekl blankai.

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolix Arsrrf f 
3201 (/į W. 95th M 
Everj. Park, III. 
40642, - 424-4454 V

State ami Casualty

AdVOKRUU

GINTARAS P. ČEP1NA3
Dtrixj valandos: nuo B vaL ryU 

iki 6 rak vak. SeStadlenį nuo
9 vaL ryto iki 12 vai <L

Ir pagal susdtarima.
Td. 776-5162 arba 776-51C

ZS4J We*t 63rd Street
CMexo, ID. <0621

“LIUCIJA”
Miko šileikio apsakymų knyga 

“Liucija” jau atspausdinta.
Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

kymai, 184 psl. Kaina $5.
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 0729 So. Campbell 

Avež Chicago. IL 60629.

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

6 — Naujiena*, Chicago, 8, m. Wednesday, December 18, 1981




