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Sekretorius George Shultz tariasi 
su britais dėl Falklando ^salų

BRITAI NENORI IŠKLAUSYTI APIE PASITARIMUS 
j. SU DABARTINLXIS ARGENTINOS VALDYTOJAIS

LONDONAS, Anglija. — Sek- neš’ partijos reikalauja, kad vy- 
Tetorius Georgę Shultz iš Porių- riausybė greičiau būtų perduota 

civiliams.
, e Prez. - Reaganas džiaugiasi, 
kad sekr. ShuĮtz užmezgė labai 
Šiltus ryšius su socialistinės Is- j 
panijos^ vyriausybės premjeru, i 
Ispanijos prisidcjimšs prie šiau
rės Atlanto Sąjungos yra d’de- 
Jis pliusas.

dar-

gali josbųVoiitLskridęs į Londo^ 
na, kur tifrėjb progos išsikalbėti 
su britų yyriaųšytoes nariais, f

Pirmai klausimas; kurį bandė 
aptarti šir*1n4raiš, čBuvo Falk- 
lando salų klausimas. Britai sa-_ 
las atsiėmė,-viius belaisvius ati-’. 
davė, befįiems nepavyko atnau
jinti santykių 'su Argentinos

Argentižoš •generolai norėtų* 
kad brifj^jyypaiišybė principe 
sutiktų tartis su Argentina apte, 
tolimesnjįfealirEkįipą. Argenti
nos generolai norėtu- kad britai 
pripažinttį; Argęįtinai -FaĮkl^n-. 
do salų sįvęrepb^ tęi^.J *

Piritai ndri .g^ūti ,. 
. r;aUy^®imk : ;

Argenfifto^ Jieparaoštų k aro i 
jėgų jsivefžijnąM So.^Cfeorgia įr

. .Ealklandįį ■
didelins ;tiūn^olhi5. Falklajado i . •. . . - v.
salose žu^di drdt&ąs\britų karių ^nia^.pranešė nu
skaičius, rfeųvcr./nuškandmtL du 
geri karoįląiyžiA

Be to^ė hrit&riis/: reikėjo /su
kaupti dideles4‘^nįkhiėt-as paj&

ŽINOJO APIE PĄSIKĖSINIMĄ J 
PRIEŠ POPIEŽIŲ

ROMA, Italija. — Rumunijos f 
prezdięntas Nicolae Ceausescu j 

^žinojo, kad ruošiamas pasikėsi
nimas prieš popiežių Joną Pau
lių II; Ištisą mėnesį prieš 1981 m. 
gegužės" 13 dieną, kada popie
žius* buvo sunkiai sužeistas, iš 
Bulgarijos sostinės Sofijos atva
žiuojantieji diplomatai jį infor- 

. mavo^^jie ruošiamą pasikėsini- 
; ml p^R'fJopiŽži&įis gyvybe/Tas

t inieči baigti
kovas. E&Uar ^rfo^ąžuoš^ isą- 
- v -
nieko jftUjąrlj-;
nes karišKį7vądoyybės.. ti^bar- < 
tiniai kamlisniįuėts vadai bus iii 
bai patenKiriti,. jeigu jieusyerijg*. 
karo teisntttf-už krašte įf^kdytas^ 
bjauriais‘?&^-nes;^isos_ puliti-;

skaitąs, bet

įminu diplomatai.
.v. Ceausescu apie pasikėsinimą 
^ątyrė, bet jis nekreipė -dėmesio. 
fWaiie^ną-apie ruošiamu pasi- 
. kesiniflraė^^š^r bulg^ęor, 
klikas Todor ,/' —”

Kada įvyko pasikėsinimas, tai 
Ceausescu : buyo -plačiau irtfor- 

, muotas apie įvykių eigąj.

; _ Kongrese' kojrnįfetb 
ęyra įsitikinę;* kad.vertėjo ištirti, 
{kurie Kongreso’a tstovai* yra įta- 
;riami:kyšių> ėnume.^—^

nariai
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VARŠUVA. — Lenkų policija 
buvo suėmusi Lesek Valensą, 
Solidarumo unijos pirmininką 
ir viso lenkų Solidarumo judė
jimo vadą ir atvežė į Vai šuva, ‘ 
į vidaus reikalų ministeriją. Teu 
atsakingi pareigūnai jam pasa
kė, kad vyriausybė nutarė ne
leisti jam pasakyti kalbos prie 
paminklo prieš 12 metų nužudy
tiems darbininkams Dancige.

i Tada Valensa paklausė, ar jam 
leis pasakyti kalbą patiems lai-‘

j vų taisymo darbininkams, nors
.‘jau ir ne prie paminklo. Pats Pasa^ė 
| Valensa jiems priminė, kad jis
įpals buvo laivų statybos darbi J>e* mes žinome, kad dvasia,mes
* ninkas, elektros specialistas. j

CINCINNATI, Ohio. — Nedi- j Vidaus reikalų ministerijos.
KOALICINĘ VYRIAUSYBĘ SUDARĖ KRII&č. DEMOKRATAI/deliam lėktuvui nukritus, žuvo • pareigūnas jam pasakė, kad vy-

SOCIALDEMOKRATAI, SOCIALISTAI IR LIBERALAI 
i " . " 9 i > x ■-*- -■ V-- ‘ '£•- • 'T

ROMA, Italija. -- Ketvirta- tėję ir ten juos apgyvendintų. } 
dienį italų parlamentas 3I9 bal
sais prieš 24-I, pareiškė pasitikė- 
jižą* Amintore*\EanfanU sudarys 

Mm kabinetui.
Už koalicinę vyriausybę bal

savo Italijos krikščionys demo
kratai, socialdemokratai, socia
listai ir liberalai. Prieš koalicine 
^l^iišybę balsavo komunistai, 
o 15 turėjusių teisę balsiioti su
silaikė. Jie nepajėgė apsispręsti.

Halų Senatas taip pat patvir
tino dabartinę vyriausybę ir pa
linkėjo sėkmės. ,

Fanfanf pranešė parlamentui, 
kad pirmadienį jis informuos 
apie bulgarų intervenciją į pasi 
kėsinimo prieš popiežiaus ^yvy- 
bę bylą. Niekas nemanė, kad 
bulgarų ambasados aukšti parei
gūnai galėtų būti įvelti. Policija 
aiškiai nustatė, kad Bulgarijos 
atstovybės tarnautojai atgabeno 
turkus iš šiaurės Italijos į Ro
mą, surado jiems butą prie Šv. 
Petro aikštės ir ten juos apgy
vendino. Kelionių biuro vedėjas 
Sergej I. Antonov suimtas. Su
imtas dar vienas tarnautojas, o 
antrajam pavyko pabėgti į Bul
gariją. Italų valdžia nepagalvo 
jo, kad bulgarai padėtų turkų te 
roristams įvažiuoti į Italiją, su
rastų jiems butą &v. Petro aikš-

BALFo direktorių suvažiavimas St. Peterslnirg, Fla., 1982 m. spalio 9-10 dienomis. Kai
rėje stovi: St. Petersburg BALFo pirm. Jonas Vaiauskas, vidury sėdi C.V. pirm. M. Ru 
dienė, prel. J. Balkonas ir gen. sekr. Jokūbaitienė. Dešinėje stovi dir. 1). Bobelienė ir kiti.

Parlamentas pareiškė pasitikėjimą 
koalicinei Fanfani vyriausybei

ŽUVO KETURI
FBI AGENTAI

Solidarumo pirmininkas atsisakė 
kalbėtis su lenkų generolais
NELEIDO VALENSAI KALBĖTI DANCIGO

LAIVŲ STATYBOS DARBININKAMS

tas Lcšek Valensa, Policija
bininkams nieko neaiškino, bet 
tuojau išvaikė klausinėjančius 
darbininkus.

i

Kada greta esančioje bažny
čioje buvo laikomos Mišios už 
nužudytų darbininkų sielas, dar
bininkų grupė išlksė ilgą kas
piną, ant kurio didelėmis raidė
mis užrašytas žodis "Solidaru
mas*’.

t Kun. Henryk Jankowski, sa
kydamas pamokslą bažnyčioje, 

‘ Mes nežinome, kur yra 
mūsų vadovas Lešek Valensa,

esame su juo, jis ne vienas”.

Kunigas susirinkusiems pri
minė. kad neseniai Valensa va- 

riausybė neleis jam kalbėti, ] dovavo dešimčiai milijonų len-keluri FBI agentei, vienas in- riausybė neleis jam kalbėli ; j (]ovavo dešimčiai milijonų len- 
ę vesHgatorius ir i<S melų sukčius Dancigo darbininkus. Jam buto Xebus laip lengvai tas nuo- 

Pats Agca pnsiįažino \ail iš Carl sužeisli krt“’>. ir a!šk'ai k»<< laikas
a buvęs įBulgarijoję’ ir ten imon^ buvę *-*>»• 
dcesis. EuhRClfkali* nibFvk^i-.tž-TnėŠ septyuis metus oš Alba

Didelis žemės drebėjimas vyko Taivano vandenyse 
ir užliejo plačius salos pakraščius.

KALENDORĖLIS
Gruodžio 18: Kristupas, Gerd- 

vilas. Jaug:lis, Stirna, Arvistas, 
žengė, Gervydas.

Gruodžio 19: Nemezijos, Faus
tas, Gintautas, Migila, Gerdvihs; 
Teterva, Eglėnis.

Gruodžio ^: Julius. Gražvflė, 
Jaudėnis, Va>Sis, Mitė.

Saulė teka 7:13, leidžiasi 1:22.
Oras vėsesnis, gali pasnigti.

____  išblaškyti. Bažnyčioje 
vyriausybė tokio leidinio-___________ policininkas norėjo, kri-
” banfj kunigą sustąl)dyU, bet ku

nigas jam tarė: £*A$ kalbu ne į 
tuos, kurie yra bažnyčioje, bet 
tiems, kurie yra susirinkę lauko 
pusėje. Pirmiausia bažnyčioje 
turi nusiimti kepurę!”

Policininkas, tuojau nusiėmė

neduos. \

Tada nrnisterijos pareigūnes 
jam pasakė, kad vyriausybės at-

je, kaip vartoti modernius gink-) ny Parko National banko vag> 
lus. Kartu su juo Bulgarijoje i l»ų ir sukčių grupė pavogė virš 
buvo dar du turkų teroristai. Bet J t,0(>0. Jiems pavyko tuos pi- stovai norėtų* su juo pasikalbėti 
šiems dviem turkams pavyko: nigus pasidalinti ir lengvai gy- 
pasprukti iš buto ir pabėgti į; venti. Ne visi pinigai buvo pa- 
Turkiją. Ten juos išaiškino/tur- 
kų policija ir abu gerokai paka
mantinėjo. Jiedu prisipažino 
prie visko. Nė vienas nebuvo ko^ 
munistas. Jie buvo dešinieji 
ekstremistai, panašūs į Irano ši- 
jitus. Agca jau buvo nušovęs 
garsų laikraštininką Turkijoje, 
jis buvo suimtas, bet jam pavy
ko pabėgti iš turkų daboklės.

Kada turkai davė italams ži
nias apie pasikėsinimo prieš po
piežių Joną Paulių II ruošimą, 
tai tada italai pradėjo sekti įta
riamus bulgarus ir juos suėmė. 
Jie

įvairiais vidaus ir užsienio rei
kalais. Tani tikslui jis ir atvež- 

;fes į Varšuvą,‘Lešek Valensa at-
%Oskįė, k^dkjis nėra pasiruošęs kepurę. Jeigu jis butų to nepa 

x 4 - - daros, tai bažnyčioj? buvusieji
Jie^kelbiaj Jcad \siekia demo- kepurę būtų jam nuplėšę, o-jį 
kratinės Lenkijos, 
pasakyti kalbos laivu statvbčs

* 4 . *" ■*- * . i

darbininkcTmš, net paminėti nu-į 
žudytiLs prieš 12 metų, tai su to
kios valdžios atstovais jis nėra 
pasiruošęs kalbėti. f

Vidaus reikalų ministeris pra-

turės aiškintis teisme.
Bulgarija reikalauja 
išduoti suimtuosius

Bulgarų valdžia reikalauja, 
kad būtų išduotas Sergej Anto
novas, bet italų valdžia atsisakė 
tai daryti.

S. Antonovas vadovavo Bul
garijos aviacijos bendrovei, at- į 
nešančius keleivius j Romą. Jis | 
visuomet galėdavo atvežti mąi-i 
šus j aerodromą ir galėdavo iš j 
vežti iš aerodromo.

I dalyti, nes nebuvo patogu be bai^į 
mės lai padaryti. ?

Stambių sumą vagys paslėpė.’ kaf^ su vyriausybės atstovais.
Carl Johnson pinigus buvo pa
slėpęs netoli Cincinnati. Ilgai jis 
tylėjo, bet prieš dvi savaites jis 
prisipažino, kur jis ftrri paslėpęs 
dar neišleistus pinigus. Jis daug 
papasakojo FBI agentams, bet 
nepasakė tiksliai, kurioje vieto
je pinigai buvo paslėpti. Jis ne-’ 
pasakė, bet sutiko parodyti. Ke- laikė Valensą visą ketvirtadienį 
turi FBI agentai, vienas pohei-' Varšuvoj, bet Valensa nepakeitė 
įlinkas ir Johnsonas pasiėmė 
lėktuvą ir nuskrido į Cincinnati. 
Bet nelaimėj, lėktuvas sudužo 
ir visi lėktuve buvo užmušti.
Dabar FBI ir vėl nežino, kur li
kusi suma yra paslėpta.

Atrodo, kad nuo italu polici
jos pabėgę du turkai pasiekė 
Turkiją, pateko j policijos ran
kas ir pradėjo giedoti. Jie papa 
šakojo, kaip juos pasiliko bul
garai, atvežė į Romą ir apgy
vendino pačiame centre. Butelio 
langai ėjo į šv* Petro aikštę, ku
rioje popiežius susitikdavo su 
atėjusiais maldininkais. Agca pa
matė popiežių, išėjo iš savo buto 
ir čia pat jį sunkiai sužeidė. Ita
lu parlamentas nori informacijų 
apie visą šitą reikalą.

— Britų premjerė neteko ke
lių savo partijos narių pasitikė
jimo, nes jie balsavo su darine 
čiais. Reikalas ėjo apie juodukų 
imigraciją į Angliją.

CHICAGO, Ill. - žurnalistai 
Roy Larson, Gene Muštai ir Wil
liam Clementi tvirtina, kad kar
dinolas John Cody maišė savo 
asmeninius pinigus su Chicagos 
arkivyskupijos pinigais.

Arkivysk. Bemardin ketvirta- 
Idicnį pranešė, kad jis baigia vi

są kardinolo Cody bylą dėl baž
nyčios pinigų eikvojimo. Jis per
žiurėjo advokatų paruoštus do-s 
kumentus. iš kurių aiškiai ma
tyli, kad kelis kartus kardinolas 
maišė savo asmeniškus pinigus 
su arkivyskupijos pinigais. Kai 
kildavo reikalas, tai kardinolas 
į bažnyčios sąskaitą įdėdavo sa
vo asmeniškų pinigų. Kartais 
bažnyčios pinigus jis Įdėdavo į 
savo asmenišką sąskaitą.

Arkivysk. Bemardin apgailės-! 
tavo, kad kard. Cody nepaliko’ 
pilnų banko redokrdų. Tardyto
jai- ir advokatai turėjo tiktai t 
70% dokumentų apie naudotus 
pinigus. 30% dokumentų nėra.| 
Be dokumentų negalima daryti 
jokio sprendimo.

Arkivysk. Bemardin priėjo 
išvados, kad neverta daugiau lai-

dares, tai bažnyčioj* buvusieji

savo nuomonės. Ministerijos pa
reigūnas paaiškino Valensai 
naujai priimto įstatymo para
grafus. baudžiančius už kalbų 
sakymą be vyriausybės sutiki- 

. mo. Valensa nieko į tai neatsa
kė. Tada jis buvo grąžintas į po
licijos saugomą automobilį ir 
vakare parvežtas 
leistas.

Visame Dancige buvo didoki 
būriai specialios militarinės po
licijos maištininkams malšinti. 
Gausūs policijos daliniai saugo- . 
jo visą Dancigo bloką, kuriamo 
gyvena Valensa su šeima. Dar
bininkų būriai p adėjo i 
Jauti, kad pasakytų, kur išvež !

— Penktadienį aukso 
kainavo |410*

uncija ko leisti tyrinėjimams, nes nėra 
dokumentų.

o neleidžia Pali tferokai apkūlė.
Valensa patarė vartoti 

taikias priemones
Le:ek Valensa žinojo, kad gali 

įvykti susikirtimų su policija ir 
valdžios atstovais, bet jis patarė 
darbniinkams nevartoti prievar- 
Iso. Jis iš anksto patarė vartoti 
legalias priemones, nes kitaip 
patiems darbininkams teks vė
liau nukentėti, šias mintis ji> 
norėjo pakartoti darbininkams, 
bet jam neleidi).

Ministeris Urban pareiškė, 
kad joks leidimas nebuvo duo
tas. Jeigu kas bandys šauklį-su
sirinki mą dirbtuvėse ar prie pa
minklo ir ten sakyti kalbas hi 
tas suririnkimas bus nelegalus* 
Ministeris leido grupėms darbi
ninkų padėti vainikus prie pa
minklo. Vainikų atnešimą ir pa
dėjimą paminklo papėdėje rodė 

; tek vizija, bet ni kam neleido 
re ka-' jokių kalbų.

Vyriausybe tik si gauti pa
skolą iš Amerikos ateinančią si- 
valię, bet valtys yra labai silp
nutės.

namo ir pa-

Naujai išrinktas Michigan^ 
gul*ernatorium J. Blanchard 
pareigas perims 1983 metų

sausio 1 dieną.
(K. Sragausko nuotr.)

Sovietų ]H)licija pradėjo ty
rinėti dviejų JAV koresponden
tų žinių gavimo šaltinius.* Jie 
klausinėja re poricrius Robert 
Gillette ir Walter Wisniewski.

— Penktadienio vakarą grobi
kai paskyrė paskutiniu laiku 
Honduras prezidento dukrai 
gelbėti. Jeigu nepa^kcibs grobi
kų pranešimų, tai ją šaudys. Pre- 
zid nlo 33 metų duktė yra gy
dytoja*

J ~ Buvo pasiūlymas išgriauti 
Į Fort Sheridan Ilinojaus valsti-
joje, nes jis labai vn^s, bet rei
kalas dar atidėtas.
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Vladas Būtyis

Rožė Didzgalvienė

DRAUGAMS IR RĖMĖJAMS

MBMMi

pykstama, kai jis to nepadaro. 
Bet aš čia nekalbu apie medici
ną prof^įįą, g Ūktai jpie Pūt
vio šeimos'ir artimųjų psicho-

ęąo- 
ijna—■ 
kad.

rrur- 
buvc

Sunkiausias amatas, tai išmok.
-- -j - - ; J ’ * ‘ 4 * . ~ :

ti -kaip' reikia gyventi. .

buvo sunku apsiprasti 
. kad po medicinos at- 

tėvas

linkiu visiems giminėms, draugams 
. ’ ir artimiesiems

us Maujierru

NE TIK MEDŽIAI, BET IR 
GĖLĖS SIMBOLIZUOJA "

KALĖDŲ ŠVENTES

Su Kalėdomis rišasi nemažai „ .' • i--.-: i t*k
legendų apie medžius įr ge-.

svenro- 
nors 
krv-

įt£ Juk ir dabar, pačiuose pa. 
UgŠiusjuosę kraštuose su mo 

figoninėmis ii
lyvas ir kitu? vaisinius me

džius. Mat, tada esti derlingos^ 
r>L (S).

104. Kūėioms išvirtus žirnius 
sunkdavę per ruginius šiaudus. 
Paslfum sumaišę juos su taijs 
šiaudais aprišdavę obelis. Pa
vasarį jps geriau žymėdavusios 
ir daugiau vaisių duodavusios.

j r ė, švęsim 
U H9s lietuvi 
ėkničs ir lai

yą į tą, -atg^t1 
Kę^įąus — Kūd^ketip

fIjcg, susirgus
oėydyp įnsįptdši į jį. Nors jis 
bųyp garsus akių/ bet ne sir- 
dięs Jįgu specialistes, j s turė
jo seną praktiku k daug viso
keriopos patirties li^nL g^lb- 
>tmt.K Dr Avižonis sajė nelaimės 
atveju mokėjęs gelbėti ligonis 
ir puo tokio susirgimo, kokį 
turėjo Vladas Pūtvis. Niekas iš 
artimųjų tuo neabejojo, bet ne
laimės atvejais žmonės blaško-

ir primygtinai paklausiau, ar jis 
-negirdėjo "iš tėvo lūpų-savo mo
tinos ir Sopulingosios Motinos 
(Mater Dolorosa) paminėjimo. 
Ir Stasys tikrai prisiminė gir
dėjęs iš tėvo žodžius “Mama, 
Mama” ir “Mater Dolorosa’/ Bet 
negalėjo pasakyti, ar tai buvo V. 
Pūtvio įprastiniai posakiai, ar 
mirštančiojo šaukimąsis Dievo 

. Motinos ir saVu teip mylėtos mo 
tinos užtarimo^ kuri atsisveiki
no šį pasaulį \<u spmcHndulįuo-- 
jančiu tikėjimu, <nUtdama 
nojo jaunąjį Vladą vardan Dier 
vo Tėvo, ir Sūnaus, 
sios Dvasios, ir prašė, kad

į josios atminimui darytų 
jžiaus ženklą . .
Į Ir tuoj po Vlado Pūtvū 
i ties ir vėliau mūsų visų 
j daug kalbėta apiejo mirties prie 
Į žastį. karčiai apgailestauta to. 
j kas buvo galima ar reikėjo pa- 
į daryti, bet liko nepadaryta-Prof 

d r. Petras Avižonis kuris buvę

W". Kad v^arą 
šuoliai. sodininkas 
ąra eina Į sodą ir 
beli aokabin 
akūboniu k

Toji -žydintį" piktžolė nuo toh 
mėįsikieciu yra vadinama PgJ 
Vadinimą nuo Joel Robert Poin i 
Biiera (Kristaus >Ginliino"' GėJ

i netikėtą, žiauriai supurčiusį 
smūgį. Gi šeimai—kaip, manau, 
ir kitoms šeimoms panašiais at
vejais — 
si£ faktų, 
stoyų nuraminimo 
taip greit ir taip nelauktai atsi
skyrė su gyvenimu.

(Bus daugiau)

100. Bitjnirkąt ’* manydavo; 
kąd kūčių vakarą bitės' kalba 
■Pakūčiavę eidavo prie kiek- 
^’ieno avU’b klausyti. (Vidugi 
įriri- Saločių v.).
r 101. Pakūčiavę bitininkai nu 
eina prie avilio, suduoda ir kinu 
-ny.' Jei bitė^ atsiliepia, tai ki 
Mis mėtai s jos bus

Ąjįvokatas Robert ZąpoUs praves Balzeko Lietuvių > mųzie- 
jįaųsKalbių šventę ateinantį sekmadienį, gruodžio 49 <L; 
Rietuvių ; la;. tiniuose Ramuose, esančiuose Chieageje^ 

ĄV'?; skanaus lietuviško nuristo,’-’(f ne-1 
^į^ąstai WO& Melų visky šokių. Kiekvienas <jalyyis:-gąus

Stasys suprato, kad tėvas mirs-» 
ta, ir puolė prie jo, šaukdamas: 
“Tatuk‘. Tatuk,’\hepalik mūsų’” 
Bet tėvas, truputį pakilęs nuo 
pagalvės, vėl susmuko į pagalyęj 
ir daugiau jokiožodžio neprarįa- Į 
rė. Bet jis nenusisuko i sieną, į 
kaip tai daug mirštančiųjų pp- } 
daro. Numirė šiek tiek pasisĮu- Į 
kęs ant šono į Stasio pusę, su i 
giedria nuotaika veide, lyg ^ą j 
malonaus būtų girdėjęs ar mja I 
tęs Ta maloni išraiška veisle { 
liko ir po mirties,
Stasys savo pasakoji muose p te- J 

džiovė nepaminėjo Vlado Put- ’ 
vio posakių, kuriiįos man ir ki- j 
tiems buvo tekįsę; jo lūpų gir
dėti kritiška^ arba (įidėįfc jtain 
pbs ir stiprių pęęgyvenųpų aL 
vėjais. Tada 'sš Šfes’o sneciaįai i

užderėtu 
kūčių va- 
kiekvieną 

Žiolonis 
Pušaloto v.).

105. Kūčias valgant deda po 
stalu šiaudų kūlį. Paskum tais 
šiaudais sėdami javus biržyja ai' 
ba apraisioja obelis, vdldami^į 
geresnio derliaus.. (37).

106. Pakūčiavę yisį bas^ bėg
davo į ^odą raišioki šiaudais O^ę 
iių.Kiekvienas stengdavo^ kuo 
daugiausia obelių apraišioti, ti
kėdamasis daugiau vaisių gau
ti- (U).

107. žirnius reikia košti avių 
tvarte — mąt, ąyys geriau aug
sią. Moterys kūčiose kirpda- 
mos avis, užsivelka vyrų kami- 
zelkomis — mat, avys nedve -

■ rią;;(22).
,108. Jei kūčių vakarą sninga 

.'lideįįais gabalais, tai* avys yęs 
daug gėriuku’ir

/.109.’ Ąvįsr'reikia -kirpti kū- 
yiose. To \o raganos jau niekad 
ių. nękerpąnčioš; .Į?).:'. -y 
ų410;-Kad avys-po du-gėriuku 
yeštu/ kūčių vakarą geria ’po 
.^u stiklu alays K dviese eina 
;nėr žodžių; itad avis : gėriukus 
mylėtų, vyras muša ją/, kūčių 
vakarą kepure. (Katkūnų k., 
Joniškėlis)^ \ • _

llį. Jei kūčių pavalgius ątei-^ 
na viešnagėn dų žmogus, tai 
'.ws _yės po du gėriuku; o jei 
Vknoę _ pQ vieną. (4).

112. Jeigu kūčių^ vakarą siu
vą, tai avelės būva\ma^?s;teip 

jei pirmas ateina^ į* kūtę sti 
rioriais kailiniais, avelės veda 

rėryčįūs.'
;113. Kūčių vakarą .moterys 

'’opo drabuži baltais lopais (ar
ba siuva baltą rūbą), kad avys

HlKUfc TORIAI 
k. m. au;V» ’’ŠĮUl 
JOHN K HAKWm lĄS^A

•< i m
- >įi:i

..KALĖDŲ IR N
ŠVENČIŲ PROGA 

J?ne Byrne.
C^iicagos miesto

skaitytojas ir 
sveikata

• ■ ■ - ‘ ateina

KALĖDŲ PAPLOČIAI IR BURTAI 
(Tęę^s)

91. Kūčių naktį žiūri pro raju 
dopą skarelę i veidrodį.Ką vei 
drodį pamato, tąs išsipildo.Vie
na pom\ taip pamokė kitą 
teri^ke ir klausė,, ką ąna 
čiusi. Mc^eriškė atsakė, 
mačiusi sėdintį jos poną, 
rria suprato, kad jos vyras 
tą’ moteriške, ir griuvo negy
va. (E. šukytė. Pilviškių v,

par.).
92. Kad bitės vasarą eitų ’ 

da'bą. kūčiose neturtingiems 
'-esą alaus. (18).

S3. Kūč-u viinrą bitininkam^ 
ryįkia jxisicte^di medumi, tai 
ių bite^.dar daugiau prineš me 
dans. <17).

94. Kūčių vakarą dainuoja. 
“Nebūk skūpus, bitininkė!!, at
nešk kūčių vakarėliui ųor§ stik 
Hnelę!” XSlekiskiai, Y<<,bą^SY 
par. 13).

95. Kūčių vakarą reikia 
kartus pakilo.tj bites, tąi 
giau spiečių leis.; į 17).

96. Jeigu kilčių dieną sninga 
tai bitės kitais meteis daug spie 
chi leis. (8) > . y y :./ ų >

97. Jei per kūčias . puštoj rat 
vakarą bi tės 'lęfeks į' mišką. (Jš: 
Jaųžų s.. PagitĮtį;'y.). •.' ■ - ;y t*

98. . Jei kūpite^TKtktį' sninga; 
tai; kitais mei^iš bus., daug .nię- 
daus. ■*

99. Jei kūfįssė' yąajngą, buri
geri metai ir .bitės gėra? spib^ 
sis. (2). ‘ , .*4

9^gybe zmo 
nių miršta ir jaunesniam, 
negu 55 m. amžiuje, be jokio 
peršėjimo, prieš tai gero dak
taro patikrinti. Nuolatiniai gin
čai medicinos ir kt. giminingų 
mokslo šakų žurnaluose rod°r 
kiek daug dar ir šiandien apie 
širdies ligas/ nėra žinoma. O 
anų dienų žinojimas būvą jje- 
palygmąipąi mažesnis, gi pasi

sekant padavimus, laurų me
dis apsaugojo nuo audros ir 
pęrkūnijos šventąją Šemią jos 
kelionės metu. Iki šiol tikima, 
kad žaibas niekad ęetrenks į 
lauro niecį.

Ryšyje su rosmąrįn^ ruike- 
1 kūnas m tiįos laikus, kad Jjao- 
žapas su bego -nuo Er£ 
do pęer^ekiojuiiu į Egiptą. Apt 
rozp^yio šakelių bųyp nuka
binti Kudįkįo ^ąbpže^kd. NUP' [ 
to laiko rozmarino žiedąi neva :

Skubiai sugrįžęs pas tėvą, ra
do jį visai ramų. Skausmai buyo 
visiškai išnykę, jų nelįko nei 
pėdsako. Bet tai puvo prįešmir- 
tina ramybė, ligonis jau buvo 
galutinai palaužtas. Užteko ne
didelio smūgio ir širdies neat
laikė. Greit pradėjęs aprimti 
Stasys išgirdęs tėvo žodžius, 
4 Stasy, aš jau atgaunu tik'pin*ę 
kvapo, aš atgaunu tik ketvir-

l’Al.'L J RIDIKAS ...........    Prezidentais
OIXJA RYI’Kl/S ...... ...... .. Sekretorę ii; biznio .vąde’įu
VORI’ERT JA.\’K0WR7a Vykdomas^ Vie.ęprez. įj

Sek retorės pavaduotoja;
Vie pre:-, pa^dųotok’ 

ii’ Sekretorės pavaduoto a 
...........■...... :..... . Iždininke

rytį ir pasitaiko visokių nenuo 
<eklumų.

Nors paskutinysis Pūtvį lan
kęs daktaras, dr. Parcevski^ 
hųvy tikras žejnaitis, o turėjg 
tik lenkišką pavardę, Lenkijos 
>pįąu<% kuri Kaune greit at$i- 
jąscįivo,an.uo metu rašė kad dė^ daktaras padarytų 
VI. Pūtvio netikėtos, pergrei- 
tos mirties, šauliai kaltina dr. 
Paęęęysįų r\eiūpestingų gydi
mu. Iš Pūtvio šeimos, kiek ži
nau, dr. Paįčevskio piktomis 
intencijomis niekas nekaltino, 
šeimai buvo tik skaudu dėl 
abiejų Pūtvį .paskutinėmis va
landomis lankiusių daktarų už 
tikrinimų, kad gyvybei negrę- 
siąs pavojus. Buvo skaudu ir 
dėlankstyvesnio -užtikrinimo," 
dbg ligonis esąs sveikas, kaip 

;^įpiarą^ ir dėl fakto, kad Pūt- 
viąj nepagelbėjo buvimas RauĮ 
'dbnojo Kryžiaus ligoninėje, 
r'Žiūrint šių dienų patirties aki-

Tarp ki;-ko, toji ■‘poinsettia’’ 
gėlė gavo -Amerikoje savo pa-, 
sett vardo, žmogaus gyvenu-j 
įsio Pietų <Caroliq.os. valstijoje.

r Gilėjęs Vladas

(Kupinu). " ‘
* 115. Kad Pievas sergėtų jau

kus, ir kacį avys po d^ gryčių 
yestų, kūčiose reikia išgerti ių 
stiMu alaus. (18).

115. Kūfių yakąrą negadinu 
4ėU ant gogu įes 
perdi rbi Kai š>ną nuima, 
tada jau galima. (17^.

(Bus daužau) (

i (tema T "X*

barimą ir* neturėfcma į, y. PŪTVIO GYVENIMO BRUOŽAI 
nešti dovanų, nuraškė kelyje I ; r
keistą pikžolę. Kai atsiklaupur| (Tęsinys)
si dėjo prie : altoriaus , tą piktžo-1 :■<
ię", pastebėjo, • kad ji pražydo!

■k. - • ■*to*w*w* -44*
.V.. . ■ •

;<ML • •
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VINCAS STAUGAITIS ‘ ' 1 *

Liehviu Krikščįonių Demokratu1 
Tarybossiįvažidvuhas ta -j

(Tęsinys) ' -r X. / Detroite ir New York^. NeP 
. Pavažiavimą iš vakaro no,s

. u iš Washingtono sakino Vy- į05
: a i>iojo Lietuvos Išlaisvifnmp1?*** S\^tl 
-imiteto piminnkas* dr. Kazv/^ ^ai kitur, o Čikagos .t 

-obelis, kartu paipformuodam^ f į? ^ai paaugo. (Ci^
c-?* Pabaltijo reikalu režoliud-m; P*“*0i 
rs eiga Europos Parlamente narn?)' .Z;
.I. politinėje komiškoje. Jis,per-/ PQsiota, nes yra neX,
/ '. ė sveikinimus ir kj^ięn- ° ’r nuoma. .
i ričio, centra komiteW^r#^!^^. “

rtmja.|Tas klausimas toluu sv?.r 
Moma> ir specialiai neforsuoja-

", Centro komitetas . laiko, kad 
ėdamose sąlygose VLIKb yeikfa 
yra ' tiksli, prasminga ir veiks- '

it,Birutė, Veikai M v -
iUi-.Jj-J dėka, dd Kaziui; Bjobeliuir kuns-;

idicĮeliū atsakėniybes jausmu, ai 
^T^idayimtV?pasiaukojimu ir kury

> - j - ,. «. <. ta ^tingumu dirba, nedėkingą, . bet /su-Kuruią pęda kąąhrjdtrbp jBu- ® ' V?
u pos :KD -jaunitį i’r
ropos KD Sąjungos eilėse*- tdą- , įįrikščictnys demokratai dirbą; 
bar Europos Parlamente—Srisa-' ?•visosę VŪKo institucijose.' 
vų- kraštu < vyriausybėse—užimą į ^liupĮš ttaė reikalą žiūrėti <( 
svarbias ir aukštas viėtas.p k. j Į 4^itį fr jai ruoštis.

suvažiavŲną. |aip paį ^yeikj-j \ L^D^.;^u6šiydžiai beudridar^ -Rudi.Jš tikrųjų jis nereikalingas 
no buvęs Lietitvoš Krik^čionRjpbiąijia sit pristatymo, bet vertas pagarbos.
Demokratų partijos cenfro . ko-’ įsęįič|<>nilš jjnjpėįrūs;. &ų yieniy? 
riiteto 'narys,: dabar • LKDS? .įrfš Aanų^ii/taifbiŽįsTnę taip.-
stevas Šveicarijoj garbusispro^tahtykiafhe dri' .........
c:'. Juozas Eretas^ .nenuilstantis-. KDJdiit&s^iĮ. L^B yya mepkL } tiri, kurio jis.nėra net matęs.Ma- 
kunigų auklėtojas preL. 'Larfe/''-. Špliųnaš’.^asi^
Tulaba, PA., šv. Karimieib' lėitadžįav^ė i'Tęvynės Sargų” ir LK';
tuvių kolegijos rektorius J5prn’'6LĮ;^ Bfįiįeteniįf Dėkojo T.S'. re-, 
je, Lietuvos Ūkininkų J Sąjun- Pėtrui ;Maldeikiui ir
gos vardu Jonas Sakąs,,'ięun'iA^-i'^^įifr^^^.,^ntahui Balčy- 
tanas Petrauskas ir St. Peters- Į’7‘aip Biuletenio rtl 
burgo KD skyrius. ' ’’ y) Wt^aičiųi‘ bei talkini

3.
Apie Sąjungos veiklą triinp^jgtįį ii^č?Erąi, ‘

kalbėjo pirm. Vladas- -Šėiiižn^jtaj^ra^^h1^ . __________
Džiaugėsi, kad 'centro'komitetas! '..kžd'Ir^etė LKDfe'koni‘,yįiyos judintojai ir vietinės po-
g,ana veiklus;, kaip ir kai kuri^^tĄėį^ij^lff^ts 'Č^^je-1983 rof* 
skyriai,, nors yra ir pradingįršfų,",•geg^žės^žri.'kurioje*’ b&s -  --- D-n. <T-. _ 3 . ..Tt.

haw ji skypai Jtitųr, o Čikagos it

-ybos pirm. inž. <
;aus. su kuriuo ka tik

- telefonu ir taręsis anos 
)!i.ięijos pravedimo reika-.

- '' '-
ii plsčių įttjžinčiū5 Įtakinguose
F-j ncūzijos ir Europoj ta 
rrento sluogsnhiose. Ną vienas ’ši davimu^pasiaukojimu ir kury

Ūbdjį feikalin^ą darbą. ; * f

M

f

renkamas naujas centro komi
tetas. Jo vadovaujamam -ck. tuo
met jau baigsis devinti metai

*' (trečioji kadencija).
: ?4.
' ■ Algirdas Kasiulaitis, šiuo me- 
,tju einąs Clevelendo skyriaus į?lr 
jnininko pareigas(Antanui Gar- 
kai, ii ganiečiui pirmininkui išsi- 
,kėlus gyventi į Floridą) suva
žiavimui pristatė inž. Antaną

Kasulaitis padėkojo Rudžiui už 
taip daug atliktų darbų tėvynei 
Lietuvį jo atveju, tėvų kraš-

žai yra lietuvių išeivijoje, kurie 
būtu prasmingiau įsijungę į 4ie- 

’tuvių tautos dvasinį gyvenimą,

Namie

Į „ .. SIUNTINIATJ UFTUVA

J.- KAISTAS Iš EUROPOŠ ŠAN£MtLlU

tarnauja geriantiems nei paverg 
tosios tautos, nei išeivijos inte
resams. Vadinamoji “senoji” iš
eivija po II-jo pasaulinio karo 
yra atlikusi didelių ir pasigėrė-

nial ^aSyto-jai.
* * •

NUTEISTI BRAKONIERIAI

Žuvinto rezervate yra uždraus
ta medžioti ir žvejoti. Bet kai ku
rie gyventojai nepaiso to drau 
dlijiOt'Keli nėt sumušė rezervato 
piižiflrėtoją, kuris pagavo bra- 
kbnieriua.

> ’ i į > t

Alytaus rajono liaudies teis-^ 
' mas nagrinėjo A. ir J. Visclgį*

Sovietų aukščiausias termas 
nagrinėjo Kapsuko (Marijampo
lės) gyventojų Z. Kiverio ir J. 
Damhlaviciaus bylą. Jie In^vo

* kaltinami pavogę iė traukinio 
vagono 20 dėžių verpalų, kurių 
v^ęlė 26,201 rublįaL

Pasislėpę traukinyje, jie luk
telėjo, kol jis pajudės iš Kapsu
ko stoties. Tada, įėję j vagoną, 
išmetė dėžes ant geležinkelio py
limo. Bet,’traukiniui Bestoj ūš 
Kazlų Rūdoje, jiems teko nuva- bylą. Jų kaltė buvo visiška; įr<M 
žiuoti iki Kauno. Dėžes paslėpė dyla. lTž peki^ėtą žvejybą reze^; 
Z. Kiverio teta E. iRtįdžionienė, \afe, grasinimus' bei smurtą, 
njiisivežusi jas į KazlęlROdą. prieš pafreigūną ir už padarytą

* T Jsmas nuteisė Z, Kiverį ir, jam lyčinj kūnosužalojimą, AI-' 
J. Damidavičių 10-viai melų vydas ir Juozas Veselgos mite m 
laisvės atėmimo, konfiskuojant ti po 5 metus laisvės alėmimo.j 
turtą. Be to, iš jų priteista ma
terialinė žala, padaryta valsty
bei. Bausmę atlikti jįię nusiųsti 
į darbo stovyklą. ’ ,

♦ » *
LITERATŪROS KRITIKA

*r * *
PAVERGTOJE LIETUVOJE 

BALTiSTŲ-SLAVISTŲ
PASITARIMAS* • • £ , 

Lapkričio 2-5 dienomis Bad;
’ Zarovę, Rytų Vokietijoje, įvyko 

Lietuvių literatūros kritikaš i tarptautinės baltų-slavų santykių, 
pradėjęs recenzuoti knygas dar 
būdamas gimnazijas suole, Kosr

pis ir krikšęięnybe tikįs. Savo 
privačiame ir visuomeniname 
gyvenime jis ramiasi krikščio
nybės principais.

Krikščioniškoji, demokratija
yra svarbus pasaulines politikos j tinų žygių ir darbų tiek Lietu

vos laisvinimo, tiek vad. trem- _ _ > ,
tinių šalpos ir rėmimo srityse.! tas Korsakas-Rącįžvilas pagaliau 
Tų laikų išeivija suprato Ame J pasiryžo išleisti^ savo raštų rin- 
rikos vyriausybės aparato veik- ' kinį.
lą, suprato politikos kryptis ir.| Dabar Vilniuje išėjo iš spali- 
tą žinojimą panaudojo Lietuvai dos Literatūros kritikos I tdmaš, :k$s, bet jis į pasitarimą nubūvi 
ir lietuviams gelbėti, šiandien kuriame atspausdinti pirmieji ajvykęs.
dažnai gaila tų pastangų, kai ma 
tai tiek daug pasimetimo ir ne
vienybės.

Krikščionys demokratai turė
tu kreipti mažiau dėmesio į tai 
ką kiti daro ir sako; ieškoti ma 
jziau tikrų ar tariamų, reikalin
gų ar nereikalingų sąjunginin-' 
kų; rūpintis mažiau tais katali
kais, kurie dirbdami visuome
nini ir politinį darbą, užmiršta- 
savo krikščionybę ir dirbti savo, 
Žarbą kietu užsispyrimu ir ne-Į 

♦ ’ * y Imažėjančia ėnergija. ‘Esate di
dėlės pašau H o KD šeimos na
riai.. Daugiau . dėmesio kreipki-j 
te į Europą ir jos įvykius beit 
reikajus.” . >

veiksnys. Gal pats svarbiausias 
Europoje. Mums labai svarbu 
jungtis i, didžiąją, pasaulio Jcrili- 
šcioniškpsios denv>kratijos šei
mą ir per ją kovoti už Lietuvos 
laisvę ir pavergtųjų lietuvių tei
ses.

’Užsiminęs, kad anglai į Euro
pos Parlamentą -yra įnešę vadi
nama . “tuščios, kėdės” rezoliuci- 
ją, inž. Rudis pareiškė, kad toji 
rezoliucija nėra .beveirtė. At
virkščiai' tai gali būti dar vie
nas naudingas ginklas musų ko-

tyrinėjimo komisijos posėdis, 
kuriame iš Lietuvos buvo alvv* 
kęs prof. V. Mažiulis, iš švedi-t 
jos — latvė prof. V. Rūkė-Dra- 
vlnla ir kiti. Komisijos pirminin
kas yra akademikas K. Korsa-

; K. Korsako t straipsniai, rašyti 
1926 m. ir vėlesnieji iki 1953 m 
Pirmoje knygojfe- paliesti dau
gumoje, bst ne visi, prieškari- lis — tai' kitam;

(Iš Europos Lietuvio)

Miegelfe — tai man, o darbe-

kultūrinį; veikimą ir politinę,ko voįe*' ir -pastangose x:ž; laisvę 
Įvą, kaip Antanas ir Marija Ru^

\jdziai. Jie ir organizacijų vadai, eitą savaitę specialiose iškilmė- 
talkinirta|įr, kultūrinių renginių bei span- se Notre Dame universitete ir- 

Mbs mecenatai/ir gžosuš aukoto- f gpbųvo.tuščia kėdė. Tęn garbės 
jjąi, taip reikąlingai šalpai. Jie 
ir* lietuviškojo gyvenmo bei

kalbėjo Rudis,— pm-

se Notre Dame universitete ir-

daktaru buvo pagerbtas Solida
rumo. vadas LecH Valensa; bet* 
jo ten nebuvo, jis sėdi kalėjime. 
Tuščia kėdė garsiai bylojo-apie 
Valensos, įtaką fr asmenį, o tuo 
pačiu ir apie komunizmo ban
krotą. Taigi anglo Pefgusbn re
zoliucija mums gali būti .pana

šiu iškalbiu liudinSfku,
*tA. Rudis savo, žodyje pareis- Yra' grupių/- kurios, nėra'atsar„

jitikos sumanūs lenkėjai paverg- 
josios Lietuvos, reikalui., 'Ponas 
Rudis yra ir krikščioni s ir de
mokratas ir krikščionis demo- 

: kratas. Kasulaitis.' kviečia x Rudį 
\tartr suvažiavimui žodį. ' - j ,

ke, kad jis iš tiėstį yra kriJcščio- kingos ir dažnai savo veikla nei NUTEISĖ ^GROBSTYTOJUS
Z' 7 • > ' . '' r' . - ' _____________

PAVERGTOJE TĖVYNĖJE
PAVERGTOJE LIETUVOJE . .

Aleksas Ambrose,

^Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų M
B linki visiems savo klientams, draugams 3
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/ . paruošė, sptvarke ir ifepausdino geriausią 
'z ' / Chicagos lietuvių istoriją

' . (1869 —1959 metai). ta
664 :psĮ., vardynas. .

Minkšti viršeliai. Kaina $15. \ '
Persiuntimas — $1. ;

.t- . 4 , 4 t * j ta*

■; 1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

50 metų studijavęs, kaip

IŠ PRAEITIES ŪKANŲ

p&raįė 700 poslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas bet kada Ir 
bet Irar, bet kuria kalta buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
tr Hetuvfrj kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium ir prof. K- 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tik&lius vertimus 

. (r patarė mums toliau studijuoti. _

bfaa $35. Klėtį vtrieliaL Palto SX

NEBRANGIOS, BĖT VERTINGOS KNYGOS-
ją LITjBRATORA, lietuvių.H tėrameno ir mofaSff 

19M m. metraJti*. ‘Jame yra vertingi, niekuomet seiėnrtą, Viaėi 
Krėvės, Igno Šlapelio,'Vinco Madūno/P. Jdnlko, V. Stanio^ 
Z. Raukau, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiau* Ir Y, 
Meilau* straipsniai bei studtyM, , muštruotos nuotraukomis U 
M. K. Čiurlionio. M. Jūeiklo, V. Kašubas, A. Rflkitelės Ir A. Varafl'

e DAINŲ ŠVENTAS LAUKUOSE, poetės, ralytojos Ir ta* 
tinią ioidą pirmūnės Juorės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainą 
ivortM istoriją Ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu rtūtumi Ir nurinktais dumueniraU 
bei užkulisiai*. Studija yrą 151 puaL, kainuoja

> VIeNHO ŽMOGAUS GA V KNIMAS, Antano Rūke apra ty. 
taa Juozo Adom aičip — Dėdės Šerno gyvenimas. Tai ne sausai 
gyvenimo bruožą aprašymas, bet tiksli to isikcrtarplo buities Ht»- 
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliai*. Ta 206 puslapiu knyga 
parduodama tik už IX

- (

a' LlkTUV1*KASIS PAMAHTS, Henriko Tomo-TamaJanaft 
įdomiai paražyt* tfodija apie Rytprtriua, remiantis Pakalnės lt 
Labguvos apskritu duomenimis. Aprtiymal Įdomūs kiekvienam 
Beturiu! Leidinys' fflusrtruotaa nuotrąukomfa, pabaigoje duodami 
titervardžiu pav*dlnimi\^f jų vertinti! I voklečtjj kalbą. Labai

< KJ UAUH1S EIMl, r8lytojai Petronė]ėi Orintaltė* at*> 
minimai fr mfaty* apie tatnenl* fr vfrtM neprtt’ūetuvoje Ir ptr. 
mafrial* BoBevIJnj okupacija* metai*. Knyga turi 234 puslapiu*, 
bet kainuoja tik KL ... ' •'

• JULIUS JANONIS, poetas Ir reroUtaionJerfus, nesupras. 
Ua Ir khrfdmgjd Interpretuojama* gyvenimo ir politikoje; tik m 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir pc* 
riją. Dabar b<Jtq ji galima pavadinti kovotoju už žmogaus tehee 
Knyga yra dideMo formato, 265 puslapio, kainuoja fO.

> BATTWN18 NOTKLfS, M. foečenko Hryba, J. Vaiaffla 
verflmM. KW fi. bytdf« yra JČ «<mo}!njnj novelių. Kaina Cl

3 — N’rnJJmo*. Chtci^o. m.
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§ajL' Lake.'J^jty ligoniėj e 
ey ęClarkui Turėjo daryti 

eci^ operaciją/peš Įdėta diįb- 
Uine sird^ ;nėtinįapąąi. J^eikč.

-icinū, gyventoju, buvo visiškai iš- 
jpffiėję, likę be gyventoju ir pa- 
jBfeti dykra.-
wJSH"juokia padėtis gyvento
ju as^yįlgiubuvo ;ąnuometinėje, 
.pozarinėj? okupuotoje Lietuvo
je. Jokių. išvadų tuo reikalu'ne-

L-':--::.--•

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien. ižakme'' yritadyrčra 
erto 8 ral- ryto tfci 3 vai popiet. 'Šeštadieniais — jĮĮti U y«L

N’^š sausi* plns« dtaaa;
Dlanrasčšs kalneli

MjeW/I^ra labai.svArbus.Jž įnis 
Išsiuntinėtas'ir kitų"šalių -"yąls- 

' -tybįų IbibMaf^omš:'! : Reikią jsu:. 
: tikti', ir pripažinti," kad vokiečių.' 
kibą': suprantą; jr;'^ra.ępąjė^uĮ; 
jsbftįbtis^-j^ m cisib: ;>y^jalafe! 
daugelis žrjk^ųąająų’unokslinin- 

-ką.yKųygps’^šlerdimąs kamuosĮ

kūnas sĮšįrinknsilgu -Iri
plačiosios'' lietuvių - •. 'visoišnėnės; 

7aip svąrijaūą hįokslojjėikalb -iJ-Į 
leidimą-"parqntr pinigine ąūkad 

• ^Biginės' abkaš čekiai siųsti I 
šiuo Adresu: ¥ĖQC&AS
fund; -jįc; 4425 w. 7§rd ŠUį

l&y$&le jgjątQihę (Iš kaitęs 'į 'dęšųįą): Jąčkiį So”n<įą, dr. Pijų Grigaitį ir 
Stasį Michęlsoną. Sonata prądęjo dirbti įlejgivyję- dar prie Mičhelsono. 
Pastarasis buvo patenkiftta.s Sonetus rędągą.yjmų. Reikalai kitaip pakrypo, 

kai redakcijon buvo pakviestas’M. Draugą.

lių Naujienose, Savivaldybėje,'Sveikatoj ir Darbe. 0 Ame
rikoje Naujienose, Darbe, Keleivyje". ‘

Po kąro ir studijų, grįąęs, į ŠįąųĮįųs, Jackus $oųda 
dalyvavo daugelio orgąnižącįįų valdyboje,’'.p/yyzi^įm, 
Lįetuyęs Socialdemokratų Partijos Šiaulių ųųęsto sky
riaus ir Šiaulių apygardos, Kultūros-Švietimo "Draugijos, 
Kraštotyros, Povilo’ Višinskio Liaudies Universiteto, Ko
vai su Džiovą Draugijos, Smulkaus Kre^te"B^k6,’Sodr- 
to Klujpo, RofąrĮemų 'Klubą valdybose/

W-1$3Į m. |ųyo Šiaulių burmistrų. Tųp j^ijį^u 
ėjo Lietuves Miestų Sąjungos yąĮdybęs vigępirtį^iiko 
uardgas ir artimąjį bendradarbiavo sų los. g^ung&; pir
mininku adv". Jonų,Vileišiu. 7.; '.

šalia žurnalistinio ir visu.omęnipioidafboj: jis 1925 ra. 
suredagavo ^Sodžiaus Kalendorių”, Im^į išleido 
Bendrovė,- išvertė išrųsų jcalboš .]^ųfM. LįųBav^įj $Lię-

be galo nualintas, žymi dalis gy
ventojų per abi bolševikų ir na
cių okupacijas sunaikinta. Bijo
ta; kad- Masfcva,' prijungus tuš
čią, be gyventojų Mažąją Liėtu- 
yą'ptie^bfcpV "Lietuvos, tuo pasi- 
jišudodairta, turės' gerą progą 
didelį skaičių rusų apgyvendinti 
Lietuvoje' ir kiek galima grei
čiau lietuvius/ praskiestus ru
sais. surusinti, v

"Reikia g^pbeU,’kad 19.4Q.jr.. 
prąda’oję,. -įsWtąnt Klaipėdos 
.kraštą ir yjlniaus -kr, tuo metu 
deįųygs' gjyęnlojų. skaičius .sje- 
Jk| apįe _3^W;Q^)':(trĮs su .puse 
‘milijonoj. Pasibaigus Antrajam 
Pasauliniam karui; po dvlej ų 
•rusų-lxri^evikų ir. vokieti u-nac i ų 

visų, trėm^j, ’ iš.

įĮ^Vak^u^, "jp'yįeųtojų
skajči^s.: yugiažįtijo -Iki apie 
2,5.00,QQO pįviejų " su puse ųiili-

pašei meta ____
trims mėnf^gijms
ytenrm mėnesini

kitose JAV vietose:
meumx -7?. __ LL

. pMtrau^s i‘ Va.Ka?us_-
kelis metus ėjo Hochfeldo .stayyklcts; 'Jvi^u^ąrkųltųi^g 
skyriaus vedėjo pareigas. Jis redągąyę<įr tJetuvių-Trem- 
tinįų Ąmąti^ii^ų ir Darbininkų' Profesinės/Sąjųjogos 
laikrašti Bendras Darbas. • .=?<■*•**■»<; - •;

Amerikon atvyko m. ėmė rpi^iįiš.?P^y-j 
vau ja Ariierikoš Lietuvių Soėial^emokratų'S^tirigo? %0 
kuopoje, Lietuvių Darbininkų Draugijos Centro’’i vaidy--

Vartotojams?.. Parašė “Kame Mūsų Išganymas,:airba Kas 
via Kooperacija?, ir studiją apie Liętųyjbs- ^ydyaidy^^ 
vdkĮ| šviptirno srityje. p|r pjr^ąg .dę^atm^j,t^^<bųyą. 
išsp^i^dinte ''Sayįy?ąidyb)ų • D.epartam^o' ieick^'lLi^tųj 
v^Ką^^idyijės’'/ " y

Nacių pkųpącijos mietu Sdnda buvo Š^ūli^'s^pivąl-

tut£ae£iųė ^kųp. ląętuvos- val
džia ,nūo" tty p^sį§l|^į'p a^sa- 
kįušL -Dabar nebeprisimenu, ku-

Beriteky universitete vąr 
įjtojąmą ęlęk.tros ABftgję terapįjj 

" yra neteisėta. Abejojama, ką<

Visi pagerbsipie kuklųjį Sp^dų
Bostono lietuviai ėmėsi iniciatyvos pagerbti buvusį 

Šiaulių iniesto merą Jackų S.ondą (Sondeclq) ateinančių 
metų sausio 15 dieną. Jis minęs savo $0 metų sukakti.

Džiaugiamės, kąd jis gerai jaųrna^, atsikratė prieš 
kelis metus jį slėgusių negerovių, seka idsųpmeninį lietu
vių gyvenimą ir dalyvauja įvairių organizacijų susirin
kimuose bei rašo savo ąteįminimųs.

Istorikas dr. Algirdas Budreckis kruopščiai surinko 
didžiausią pluoštą informacinės medžiagos apie lietuviš
kos spaudos veteraną Soųdą. Spausdiname dr. Budreckio 
ra^inĮ^tiipųsį į>askutimąme-Vienybės numeryje, štai jis:

’ “Amerikos Lietuvių Tarybos Bostono skyriaus val
dybos iniciatyva Bostono yišuomenė puošiasi pagerbti 
Jackų Sondą. jc dey^ni^&eš>imt metų amžiaus sukakties 
proga. Solenizantas bus pagerbtas 1983 m. sausio 15 d. 
South Bostono lietuvių piliečių draugijos patalpose. Pa
gerbimui sudaromas Bostono Lietuvių orgąnizącįjų at
stovų komitetas.

Kas Bostone nepažįsta Jackaus Sondos? Nuo 1953 m. 
liepos 1 dienos jis redągąyo Keleiyj. Jam pačiam tekdavo 
net rašyti apžvalgas, taisyti korektūras, laužyti puslapius 
ir paruošti foto klišes. Ištesėjo tolerantiško, supratingo 
ir sugyvenamo redaktoriaus pareigas* iki Keleivio užda
rymo. Ilgus metus ALTo Bostono skyriaus valdyboje at
stovavo socialdemokratams, bet nesiriejo vien savo sro
vės veikla. Jis buvo ir tebėra dažnas dalyvis: Minkų ir 
Viščinio vadovaujamuose radijo koncertuose, Lietuvių 
Bendruomenės, tautininkų Šubatvakarių ir Bendruome
nės Kultūros klubo renginiuose. Be Jackaus Sondos ne
apsieina jokia iškilmė.

Jackus Sondą plamai žinomas išeivijoje ir Lietuvoj. 
Pasak ilgamečio Keleivio redaktoriaus Stasio Michėlsono, 
Jackus Sonda yrą “neišsemiamos energijos ir pasišventi
mo žmogus”.

Gimęs 1893 m. saųsįo 15 d. Telšių ąpskr. Alsėdžių vals
čiuje, šašaičių kaime. Baigdamas žemaičių Kalvarijos 
pradžios mokyklą, išvažiavo -į Vilnių, -kur įstojo į gimna
ziją. 1914 m. jau studentas Petrapilio universitete. Deja, 
karas ir rusų revoliucijos sutrukdė mokslus. Ilgainiui

— 'Teismas nutarė n s nagri
nėti iš naujo Wayne Williaius 
bylos. Jis nuteistas kalėti iki gy- 
šj? galvosi ■".■'•■'■'A

įgpkig- p^į^kym
W/few ■ '4^
smg"aĮ:S^r§|ę ąios

Vokietijoje, JįąĮės ųnjyęi^įe, ęk$tft^miiQ6 kųęsą. 
Bet tai sąųgą ąjęą^^iriė ęurricul^g

Sondą yrą gimęs ir brendęs pdaųgrio žęn^Je. Šaudąs 
veikla prąsidėjo 19U) m. Kaune, dąptoje maMeiyių kuo
pelėje. 19J1 m. jįs įsįtt^ųitę į Vilniaus ąkųąįmeąių vgĮ'la 
ir tapo jų kųopog vą^ų.

Studijųpdįgaąs Ęętrapilyje ve^kė įi^ųyių stų^mty 
draugijos valdyboje ir ^.ųrį laiką įųyą 
pačiu me^ų r^š^esi i^sų stų^ėpty nąrpd*dkų tarpe. Jąu 
po Didžiojo kaip Soųda HąĮės įųav^itete įįivą;jįtuv?ų 
studentų pirminų^ų.

Lietuymkįoje spaudoje §<^a pr^d 
gimnazijoj. įįįp ml jo pirmąjį koręspųj 
Lietuvos —
meiviu

TILŽĖS AKTO PAMINĖJIMAS
jT^sinys^ LTSR? ■ ,

• i-Tęhka' suabeįoU, ar beatsiras
tų mokslo žmogus,, kuris taip 
arfiipat ;ir išsamiM 'ipty. si^ipX- 
žinęs su Jomįs dviem įąutoųiis, 
kuris (besugebėtų Įr bęUūtų" .pa
jėgus ir. taip bešališkas pa'nkšų 
vjakaią' pąraišyii. Dėl tp -ąntfę^ 
sioš ■ to .yeikajo laidos išleĮdimas 
mums lietuviams,"-o :taip pat ir

skaitė 1982 m. birželio' JT dieną? 
Po paskaitos šėke Tįigpąt ir 
mūs klausimai. Buyo (paklaustą 
ir apie Maskvos pasiūlymą-^ŠTa- 
žąją Lietuvą fiidjungkijiEifj.ok^ 
Lietuvos. Di. Str^s^atj^y 
no, kad toks Mask vos pasiūlymas - ji padėtų.

Susipažinę su Mažosios Lietu- 
vqs netolima praeitimi, jos kjjį-; 
tūrnnu; kalbiniu ir rašto įnašo 
reikšme visai' lietuviu tautai ir 
jos gyventojų žiauriu likimu 
Antrojo Pasaulinio karo pabai
goje, kyla klausimas, ar okup/ 
Lietuvos, Maskvos pastatytoj^, 
taip vadinamoji Lietuvos Tary- kiais metais. Tuometinė'oksp. 
bu Soicalisttnės Respublikos vai-' Lietuvos valdžia to"padiU^nib 
džia .darė kokių nors žygių Mą- nerėmusi dėl šių ” priežasčių*: 
žają Lietuvą prijungti prie kraštas buvęs ūkiniu ^atžviTgib

^ųd^l^s ir n^t „

• >1982- į- kada teisininkas 
prot'ętri Aleksandras ’ Stromas, 
gj-y." Anglijoje//lankėsi JAV .ir, 
įskaitė", paskaitas“ Ilinojaus 
yersHete, Cliicagoje ir Urba^^fe.- 
ta proga Lietuvių Istorijos Drau
gija dr. Štromą pakviętė^fejjtąčvįj 

įt jos nariams ir svečiams“
paskaitą. Paskaitos temk "5?Lie-’ 
-tuvos inkorporacija į...Soviet’ 

! Š-gą istorijos ir tęi^ požiūriu; 
j ^r. A: štromasjs 0kup.<LŽefdvtJs': 
■jyAnglija,^^^^

joaei sete A_ 
trinu motetui# nu

Unjfcdoįi:

užsienyje, busivienijime Lietuviu Amerikoje,TAmęrikos 
Lietuvių Tarybos Bostono skyriaus valdytoj’ė,‘^gametis 
Socialdemokratų Partijos atstovas VLIKd taryboje-, ir 
seimuose. Buvo VLIKo vaidyboje 19^1969^ ^kaden
cijoje. '

Visuomet taktiškas, ramaus būdo; bet ir-kietas'že- 
maltis savo nusistatymuose — toks yrą Jaekųs Son^a. 
Tikimės, kad daug, daug draugų ir'^^drądą^ų. ^- 
gužės į South Bostono Lietuvių ęiiečm l^augiKte §alę 
paminėti visuomenininko Jackaus Sondos 90-aii gim
tadieni!” V " "r—.
^TAUTIMriĄMoJSvjrTMAS, SOLIDARU

MAS IR TAUTINIS RYŽTAS YRA' L1ETU-

TM1 LTTHUAMIAM OAKT
Iri*1? 4L* r J \ O VI

ywNlMbed Dc&y Sxc«pt Sgarijy W fW Ulk&isltJi K«vi Psk. te.
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JL’OZAS ŠVAISTAS

ELDORADO
(Tęsinys)

Jie buvo trise: Genys, Gandras ir Volungė. 
Tai ne pavardės ir ne vardai, bet prasimanyti 
pavadinimai. Taip atrodė saugiau ir patogiau, jei 
pakliūtų į priešo rankas. Ne taip greitai išaiš
kintų ir nukentėtų giminės, artimieji, kaimynai. 
Bolševikai, įsiutę dėl partizanų ^veiksmų, žiau
riausiai baudė ne tik pačius partįzapųs. jei su
gaudavo, bet ir visus tos vietos žmones, iš kur 
būdavo kilęs sugautasis. Todėl partizanai ne tiek 
buvo sųsii'ugįnę savimi, kiek likusiais^ kad dėl jų * 
nenukentėtų. Prispirti prie sienos ir neberasdami' 
jokios išeities, patys pasirinkdavo klaikiausią 'sa
vižudybės mirtį’: prišideifaVo granata prie veido 
ir čia pat susprogdindavo ją. Tokiu’ bučlį s^žaiųto 
lavono dažniausiai nė giminės nebeatpažindavo.

-7v, K-

D^i-žinė, kur laikinai apkloję minėta treįu- 
kė, buvę gena ir tuščia. Pirmiau sųkrąydayo čia 
pamiškės lankų šieną, žiemą patogesniu keliu 
parsigabendavo. Dabar niekas nebešienavo pamiš
kėj Žolė sužėlė, parudavo ir peršlapusi puvo. Gal 
?au tų lanl ų tikrųjų savininkų nebebuvo, gal jų 
irtas užėmė Pąvolgių IpųęliokąĮi ąr Kazachstano 
hdzai ai, o gal niekas nebedrįso toBau į pamiškes 

nukeliauti, kur nuo at tykinėjo ir siautė istrebi
telių gaujos. ...-

7o;,o <i:<)ž’nėj- Genys baigė dėstyti paskuti

nius nurodymus:
— Mes vyksime žąsele. Tu, Gandrai, kąįp„ 

geriausiai žinąs šias vietas, Ye^į ‘
eis Volungė, o aš paskutinį8!5- ?įj| įdių- ' 
ties teks mums išsiblaškyk įr yei^'^ayarąnk*" ** • ■
kai. Neįsivelkit į jokias kautynes. Nąujųgąi

“V„ <-,U 1 Jc.. v> ‘ a,,’uL ;y’

kėlės žymės rodė gana lėtą slinkimą. O juk jie 
Steigėsi" fs ,_______ gį.Laiškiai jautė, kad pra-

ę |Lrabužiai tikrai garuoja, 
Spartinti nebevalioję. Tų 

uų g's^sas ir Vų to atrodė pakankamai išda-
• •’-r? - r f’N ' ’

kiekvieną mūsiškių. Šiandien svarbų. j^ims kii^ J ųm^špųi^

kė, kad jau labai toli turėtų būti nuėję, bet pa- laižė žemę, nelyginant kaip alkana karvė kad 
gįęnižią |plę ąį$ nuganytos fiięyos. liežuvis 
Čia trumpėjo, siaurėtus darėsi, čia' vėl ilgas ir 
■platus nutįsdavo toliausiai. ■ • '

Trejukė kaip pąj;kritę, taip ir prisiplojo prie 
žemės sunkiu akmeniu. Prožektorius pašliaužiojo,

jog kojos, beieškodamas ty- 
 ___ ______ įkėlęs takelio, bruzgę^amos 

kalėjimas grūste prigrūstas naujam transportui 'nugarmėdavo į griovį, arba vėl sugirgždindavo 
į Sibirą. Būtinai reikia išvaduoti ir dar .^^t^ora , yjdm*neljoj5vyrą. Kamavosi ir skubėjo. Pagaliau 
tuziųu smarkiųjų jų knisių nusiųsti velnlamž’ T 
pasįcįziaugti. ”_____ ’ *r tdaųglaiko^tenka sugaišti;

Tyliai, atsargiai išlindo iš įr 1 įtaiga jjokšterėjo. Pirmasis ryškiai &ip
go. lyg uostydami orą. Klausėsi, kas galima is- -garsas loję fciirtinančio vienodumo erdvėje^ fey< 
gir,stį tarp kaukiančio šiaurės vėjo ir ^iįękšči^ ^rn^ėįėjč. Visi pasuko galvas garso link Me
čios rudens liūties. Kad ir kažin kaip stengėsi ' matant pajuto savo rankose šaltus, bet raįmųian- 
įsmeigti savo akių aštrumą į na&įe^ glu^um^ įflįjl pątikiipųs ™
nieko nepadėjo. Priešais vįmr vienodai tamsų įr 1,. yĘ eąįi
negyvu buvo. , .

Pajudėjo. Ėjo a^rąife^n^ pasj^ėdany 
Gandro nuovoka. Tačiau visų akys ir ausys yi^ 
tiek buvo įjungtos didžiausia įtampa. Nuo ilgo, 
akylaųs žiūrėjimo patamsyje pradėjo rodytis ta
rytum šviesos horizonte, tarytum raudoni ugni
niai rątilai sutviskėdavo netoliese.

Dingo valandos, minutės. Dingo bet koks lai
ko matas. Nuolat pasivaidendavo, kad tąip eina 
ir eina be galo. Keisti nejaukios amžinybes šiur
puliai pradėjo siausti visame kūne. Nuojauta sa-

rkeljo jrvyra. Kamavosi ir skubėjo. Pagaliau 
nerižin pradėjo pykti, nerimas didėjo, kad tie^.,,

— J
•kšterėjo. Pirmasis ryškiai stiprus 

inančio vienodumo erdvėje, Žydrė -
* L

Gandęų p^il^ę^. . yįsįų, kartumu pa
šnibždom nusikeikė jis:

Mat kpkjų ąpj>ąugos priemonių
Ąr tų įąukei, Geny ?

Mm ė fe .. -L \" r. 
turim pereiti! Atgal negi begrjsim, o į priekį 
kito kelio nėra. ' ’’ • ■' ’ **

— Na žinoma L -r pritarė Gandras. — O ten.

ŠI tiltą žūtbūt

gojo

3ęmyn eąųdona signalinė ra- 
ir^ aiškėjo. Ta? ažuo- 

: rpjų kęljjų ąr jau šiek tięk Š ųž- 
tkes. Ir ąžuolas ir kiti nakelės

pasiseki 
veik

rods

jo apie tolesni žygio 
s Gandro žodžius be

gęstant šiūptelėjo iš priešakio il
gas šviesos padas. Jis prašovė viršum galvų. Ąnų-1 
jų klaida šienis atnešė išganymą. “Gulkin>- 
tihkfyviai sudraudė Genys. Tačiau jo įspėjimas 
pagilino he raįkąmes. Pirmieji jau buvo pptįtritę. 
Prožektoriaus atšvaisto kampas veikiai j .
žemiau. Ilgas stiprios šviesos "liežuvis gkuuzim v*

mw
^ųrętąyo savaip;
.j^sferpmi artėti.

tepankęg. O postas, jei
aš neklystu, galėju įąU^intį, kad čia klaidino

V? V ’.(Bus dauoiairi f-

pats mintykjr ^ttus paragink 
SKAITYTrWNRASfl "NMULNOS"
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K. VILIAUS

VAKARŲ VĖJAI
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. M in k Ari 
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigų* 

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 & Halsted Su, Chicago, 1L 60608 

OOiliii^^

DR. PAUL V* DARGISt iš pavergtos Lietuvos
gydytojas ir chirurgas 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorių* 

1938 S. Minheim Rd, Westchester, UI, 
VALANDOS: 3—8 darbo dienomis

čyvėNlmo

Šičia rusas, tenai rusas, 
Pilnas rusų troleibusas. 
Nėr mėsytės^ nėr dešrytės 
Tik raudonos veliavytės.

TeL; 562-2727 arba 562-2728

TEL. 233-8553
Stryką 855-4506, P*s« 06054

DR. A.B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBK: AKIU LIGOS 

&QS 103rd Street 

Valandos pagal susitarisą.

Velniop saulė, velniop jūra, 
Velniop mėlynas dangus.
Pabučiuoki t man į rūrą, 
Aš tarybinis žmogus.

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaith

(312) 226-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

-.j.,..™ 1 n—i
— į

r OPTOMETR1STAS

2AL2A LIETUVIŠKAI
2618 W. 71»t St T«L 737-5149 

Tikrina airis PritaiVo akinira 

ir “contact lensea",

Velniop dešros ir skilandis, 
Velniop ir taikos balandis 
Ačiū partijai, tėvynei 
Už taloną patalynei.

PS. Dabar pavergtoj Lietuvoj 
'jau ir marškonei medžiagėlei 
nusipirkti reikalingas talonas.

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

Dr. LEONAS SE1BUTIS 
INKSTU, PŪSL1S IK 

PROSTATOS CHIRURGUA 
UU WEST Mrd STRE5T 

Valandos; antrai 1—4 poptat, 
kotyirtad. 5—7 y<L vat * ‘ 

Ofise telefonas; 776-2880,

Ne tik medžiai, bet ir gėlės ąmbo- 
lizuoja Kalėdų šventęs

E

Ar Kalėdos visada buvo. Vądin^mąs Yfjyę^iąms, atvirų 
švenčiamos žiemos metu- 1 tai durų”, per Kaįė^as paprotys pri- 
tenką atsakyti neimamai, nes^jp_ šj^ diępų, ijet iš vidur- 
pirmuose krikščionybės amžiuo- anprių gadypės. 
sę Kalėdos buyo — sausio 6 d, 
paskui — balandžio 20 d; ir net 
gegužės 20 d.

Tik ketvirtame amžiuje -po
piežius JulijusLsis//galutinai 
nustatė, kadyKristauA'; įmintas 
turi būti mtoimas bęL ęyraičia-, 
mas, gruodąo~25; dieną. į

Kristaus gimimą .pats pirmas 
dramatizavę ŠV, Pranciškus : iš 
Asyžiaus, Italijos, Grėbcio. vie
tovėje, 1223 metais tvarto-patal
poje su gyvais gyvuliais jis ins
cenizavo ši iwki.Po to tas “sta-. 
neles” paprotys .padclidpi Visoje- 
katalikiškoje Europoje.. ' '

Ir mūsų laikais Kristaus gi-r 
mimo sąlygose vaizduojanti ker 
telė yraišstatoma ne vien prie 
bažnyčių, 'bet ir krautuvių lan
guose beis kitose vietose. '

dų metu ruošdavo, net dvyliką, 
dienų užtrunkąįčjas, puotas, į 
■ • ’ į'! 1 • r - £ * • * ir • • «.t

. J^detatoisįjgkęty ir šlapumo..
takų chirurgija. <

. 501^ CENTRAL ĄVE. į

St Petersburg, Fla. 33714
TeL (813) 321-4206

■ • ... ■' > .>■*■•**

Linksmų Kalėdų įr laimingų Naujųjų Metų 
draugams ir. pažįstamiems

PERKRAUSTYMAl

Leidimai — Pilna apdrawfa 
ŽEMA KAINA —1 * 

priimam Master Charsa 
ir VISA karteles.

R.-URANAS. T«L 925-8068

Apdrausta* parkraustym^ 
ii įvaldę atetwey, 

ANTANAS VILIMAS 
Tok 876-1882 arba 3764994 BEVERLY HILLS FLORAL CQ

GENE ir BARB DRISH

4306 W. 63rd St. Tel. 582-8055
RADIJO iEIMOS VALANDOS

nuo &30 Iki 9:30 raL ryto.
Stoti* WOPA - 1490 AM 

tmuliuojamo* ■ mū«v rfvdijM 
IMarguatt. Park*.

Vediįa — Aldona Dtukw 
Tetofn 778-1543

715$ So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, M. 4«2?

KAZĮ BRAZDUONYTt

Kasdien nno pinnadiento iki peni 
tadJėhlo 8:80 nL Vakaro- 

Viso® laidos iš WCEV rtotM*.

ii wns ftotieą U10 AM banaa.
2646 W. 7 Ut Street

Chicago. ŪMikm 60629 
T«bL 778487/

nuolis, kuri ir dabar mes prok- 
tikuojame.

• Visuomet atsimink savo žmo 
nos gimimo dieną ir mėne- 
nį bet užmiršk jos gimimo 
metus.

Būdinga priminti, kad Uį._špja-. 
n^etU; svarbiaųsįas pa- 

,, buvo Sįęjto5 povas, kų-‘
jrį, sakoma, syeęįams padųodą- 
ya ig. Lietuvą DįdĮęį ktujigaikš- 
čį^i. - . " - •

Angliją, kįuų^ljįi i s Henrikas 
.'/.yęg^is. ^Įšt^htinas, ne- vięjų 

dėl to, kad buy>. 4^akęs nukirs- 
. jyįlį galvas kalioms ąavo žzpę-

nop^š; bet 4gL Įp,

-1

dėtais uždraudė . Kalėdų me
tų ^o?įtoti-.’ib8Žnyčių varpais 
į gįędįptL kalėdinės < giesp?.’^

Constance Smith

— Policija neleido Valensai 1 
pasakyti kalbos prie komunistų I 
nužudytiems darbininkam pa- j 1 
miuklo? bėt leido darbininkų | 
grupei atnešti vainikus.T —  - 4

— Kai kurie Izraelio kariai, :
buvę Libane, kai ten įvyko pa- 

‘ lęstmiečių žudynėm? tvirŪųa? kad 
gjTjy^s miništęris gen. šaronas 
nesakė teisybės koijaisiįai, Ūrian- 
ėiąi tuos įvykius.

į r;. - 5* ,

• - - L.. . {

— JAV galės nąu.doti ^u Ispa
nijos aerodromus ir vieną ląivy- |

r — Afganistane ketyjrtą<^e.ni 
įvyko ?žęmė§ drebė^.niąs Kabulo 
srityje.

ledu metu keli papročiai savo 
kilmę, tun is 19-to šimtmečių

tis” giesmes, nes ją tąsyk 
kompanavo Austrijos kunigas

’ Juozapas Hoheris.-.-.'
O Kalėdų eglutę puošiame, 

' onens to šimtmečiokpradžioje ją 
- pafs pirmas išdekoravo princas

i1 Kalėdinių sveikinimų laiškai, 
kurių tiek; daug tnes siunčiĄ. 
me savo’ artiniesiems, bicąų- 

• Liaraą ir paistomiems, jau yra 
-siunčiami neiolF. pusantro šiįn- 
to metu, Tą pragų paprotį į ma
dą į vedė viėnas Anglijos jau

NAUJIENOS APLANKYS KASDIENI...
Visuomenei ir paskiram asmeniui Naujienos 

dabar yra reikalingesnės, kaip bet kada...
Todėl Kalėdų ar Naujų Metų proga 

pęeą^nerata yra ideali ir prasminga doyana 
varna, vaikams, giminėms, draugams, kairpynan^ 
pažįstamiejn^, senęį^uns ii* kitiems. t

ijcąjūriųt nuotą^ ijr bu$ ištikirųų ryšininku visai išeivijai, kov£

PRAŠOME NAUDOTIS BAIGIA U2$A£Į FOR^ft

Siunčiu $45.00. Prašau siunjtyiėti Naujienas Chicago 
kalėda? ckvaiią melams (Musei /getų $2L(X)|. kitose vietose —

VAIDAS, l’AVAHpJĖ

MIESTAS____ 1 Valst. .......
ZIP CODE

Adresas:

— Amerikos kariai pasikeitė j 
mintimis su Salvadoro kariuo- j 
menės vadovybe apie susirėmi- j 
mus šiaurėje ir elektros srovės | 
sutrukdymus. «

— Dar 26 Vietnamo vąjkai i 
ruošiami kelionėn j Ameriką, 
pas savo tėvus, buvusius karius.

— Žemė drebėjo Sovietų kai
nuose, netoli Pakistano.

— Politinės partijos Ąrgęnti-. 
noje reikalauja, kad kariai kuo 
greičiau perduotų valdžią civi
liams ir kariai eitų pasienio 
ginti. ' j

Vietoj kalėdinių koptelių ir laiškučių, siunčiu 
Naujienoms 200 labai reikalingų dolerių ir 
sveikinu visus sayo ^raugus, pažįstamus 

Įęąrtimuosiu&Į linkėdamas

LinksmĘ Kalėc^ ir Laimingų 
Naujų Metų

TAI

UDEIKIS
GAIDAS-DAIMID

q '.^r* -r - n r

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGĄ
# v • *

TeL 927-1741 — 1742 
t A*

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefone 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME ’

2b33 W. 71st Street

i AI 1410 S0,50th Ave*’Cicero■ w- * Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 
TeL; 652-5245

TKDŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORIN1

Aikžtės automobiliams pastatyti

AMSULANSO 
FATARNAV1MA3

Lhtąvtę
TURIMI 

KOPLYČIAI

V ISOS i MI ESTO 

DALYSI.

^TEPQNAS C. LACK IB SŪNŪS
ILAGKAWICI}

W STKKgT _ . KKrnMic 7“121>
H WEST HIGHWAY* Palm Hilu, RL 174-4411 I

BUTKUS - VASATFIS
T< t OLy jnpic 2-1HJ

PETRAS BIELIŪNAS
U4g fAUEOpNU AVK T*U LAfayctU 1-M71



Haul, — PsrdavInxH
UAL ESTATE FOR SALI

NaomI, i
REAL ESTATE FOR SALE

Chicagos Pensininkų Sąjungos 
prieškalėdinis pobūvis

13X2 m. gruodžio 15 d. 2 vai., nas pranešė, kad Tautos Fordui 
popiet Saulių salėje pirm. St Va- j paskyrė $100, spaudai ir radijo
nagūnas gausiai susirinkusius 
dalyvius sveikino ir pradėjo 
programą.

TTyloš minute pagerbti miru
sieji, nariai.

Moterų oktetas, vadovaujant 
Br. Variakojienei, išpildė šią 
programą:

Meninė dalis — montažas, 
Maironio poezija, dainos ir gies
mės. Pranešėja M. Jonikienė. 
f “Apsaugok Aukščiausias”, dai
nas: “Ramios malonios”, “My
lėk lietuvi”, “Užmigo žemė”, 
?‘Mergaitė”, “Lietuva brangi” 
'drauge su oktetu giedojo visi 
dalyviai.

't Antroje dalyje B. Variakojie
nė deklamavo “Eglė” ir “Lietu
-vos”; giesmės: “Kalėdos”, “Pie
menys” ir “Tyliąją naktį”. Dai
noms ir giesmėms akompanavo 
Ji. Variakojienė.

Sužavėti menine programa. 
Plojome.

* Trečioje dalyje VI. Vijeikis 
paskaitė feljetoną.
v ■ S * ž
į Šeimininkės su talkininkais 
nešiojo į parengtus stalus karš
tą valgį su priedais, kavute ir 
pyragėliu.
? Po vaišių, pirm. St. Vanagū-

: _______

vai. po $50.
♦ $ *

Stalai apkrauti įvairiais fan
tais. Kelios grupės platino bilie
tus. Loterijai vadovavo nepa
keičiamas Br. Erčius. Fantus 
priiminėjo V. Paketurls su 
ponia.

Iš viso dalyvavo 2«30 asmenų. 
Bilieto kaina $3. 1

Okteto dalyvės: vadovė — Br. 
Variakojienė. Br. Stravinskienė, 
M. Radzevičienė, M. Barienė, 
M. Jonikienė, L Pocienė, J. Paš- 

Fr. Pranskienė. 
oktetui už 

ir valdybai už 
sžs * $

Prie scenos valstybinė 
line vėliavos. Scenoje 
dekoruota eglutė. Stalai padeng
ti ir papuošti gyvomis gėlėmis.

Apie 5 vai. skirstėmės paten
kanti prieškalėdiniu pobūviu.

K. Paulius

šį sekmadienį, gruodžio 
19 d., 3-čią vai. |x*piet, Čiurlio
nio Galerijoje, Ine., 4(KJ8 Archer j 
Avė., bus Čiurlionio Galerijos,' 
Ine., 25 imtų minėjimas ir pa ! 
roda iš Kūrinių Fondo. Kartu 1 
bus dailininko Zenono Kolbos, 
čiullionio Galerijos, Ine., steigė
jo, 10-ties metų mirties paminė
jimas ir bus išstatyta jo vitražu,
mozaikos kūriniai bei projektai, j 
Visuomenė maloniai kviečiama 
į; atidarymą atsilankyti. Bus ga
lima įsigyti ir informacinę 5 
knygą.

kuris nuo4953 m. taip 
‘Vieną vakarą, įsijungęs! pat transliuoja į Sov. Sąjungą.

(Iš Europos Lietuvio)

kevičienė, 
Dėkingi 

programą
puikią 
vaišes.

ir lau-

TAISOME KLAIDĄ

BALFo pranešime turi 
pasakyta, kad surinko $1,455.50 
aukų, ne $14,555. N. R.

buli

Sakiausias amatas, tai iš-mok- 
ti, kaip reikia gyventi.

vai. Sfeaity’mjas iš Vilniaus j banga 
rašo:
savo radiją, atsitiktinai išgirdau 

Į piktai kailini apie musų gyve
nimą buvusį vilnietį Tomą Venc
lovą. Pasirodo, tai buvo eilinė 
Miunch no “Laisvės7’ radijo sto
ties laida”.

j ' Tiesa aiškina, kad Tomas 
I Venclova prieš kelis metus išvy- 
; ko iš Lietuvos į JAV. Dabar jis 
i “vaduoja Lietuvą”. “Jis aktyviai 
dalyvauja antitarybinių radijo 
stočių laidose, yra pristatomas 

j net kaip “‘Amerikos balso” bend
radarbis. .. !

Antras straipsnis aiškina kiek 
milijardų dolerių Amerika išlei
džia tokioms transliacijoms į 
Sov. Sąjungą. Bet paskutinis ir 
ilgiausias straipsnis aprašo kiek-4 
vieną radiją afefcirai. j

“Amzrikos balsas” esąs di
džiausias kapitalistinio pasaulio ! 

balsai kasdien sklinda' eterio] transliacijų užsieniui centras.' 
bangomis. Iš pažiūros jie saldūs i Įsteigtas 19-12 metais, lietų.viš-| 
ir malonūs. Iš tikrųjų — jfejkas transliacijas -jis pradėjo

■ *1951 metais; > Į
“Vatikano radijas’’ veikia nu-*

Pavergtoj Lietuvoj
IŠGARSINO UŽSIENIO Į

' RADIJĄ

Tiesa (lapkričio 28 d.) bemaž* 
visą puslapį paskyrė užsienio 
radijo transliacijoms suniekinti. 
Straipsnyje “Radijo diversantąi 
ir jų * talkininkai” buvo pasa
kyta: t

“Klausotės Amerikos balso iš 
Vašingtono..“Kalba Vatika-.i 
no radijas...” šie ir panašūs* °

Kas neįvertina lietuviškos 
kultūros, paveldėtos iš tėvų ir 
protėvių, tas nuvertina pats 
save.

Praeivis meta pinigą j aklojo 
puoduką, bet nepataiko ir pL 
ngas nukrinta ant žemės. Ak- 
lasai tuojau pasilenkia ir p:iimą 
pinigą. _ J

— Bet aš manau, kad tu iš- 
tikro aklas, — pastebi apsivy
lęs praeivis.

“LIUCIJA

* Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jd ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuvių Įstaigą:

American Travel Service Bureau 
5727 S. Western Ave., Chicago. IR 60648

Telef. 812 238-1787
® Mejiožmas pstEraxriiEsa ržssiant lėktuvą, traukiniu, latrą keHo- 

rteroises), viešbučiu ir automooUiu nuomavimo rezerv&ciias; Parduodi 
» kelionių draudimas; Organizuojame keliones Į Lietuvą ir kitus kiT.Hui 
Sudarome iškvietimus giminiu aplankymui Amerikoje ir tęikigm* 
manija visais kelionių reikalai*.
’ . Tiupyiite 'sknsdimi Chartered lėktuvais, tik ^irrr regsruon lieta 
Š laksto —-prieš 43 -60 dienų. ' . ; . y

kupini nuodų ir pagiežos, 
i' Vakarų propagandinės radijo ’ 
j stotys — tai melo ir šmeižto,11931 metų. Nuo 4940 m. trans- 
provokacijų ir diversijų centrai, j lluoJa lietuviškai. . ; :

Kas jose dirba? — žvalgybą: 
nių agentūrų samdyti asmenys, '

Miko Šileiklo 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 85.
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729 So. Campbell

Ave.. Chicago. IL 60629.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMTNAMW 
IB HEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKUTMAI3.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS k

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

2212 W. Cermak Road Chicago, I1L TeL 847-7747

1

BUTŲ NUOMAVIMAS
» NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

• NOTARiATAS • VERTIMAI.

VISŲ ROŽIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

KAM MOKĖTI NUOMĄ? 
GERIAU MORGIČ1Ų.

'Laisvoji. Europa” ir “Laisvė” 
. ............. ...........  _ —JAV finansuojamas radijas—' 

Įvairių tautu atplaišos, kariniai veikia nuo 1949 metų Vak. Vo- 
nusikallėliai,' savo sąžinę už pį- lelijoje. Metinis stoties biudže- 
nigus pardavę antitarybininkai. pas aP'e milijonų dolerių, 
žodžiu — žmonės, kurie už do- D’rl)a 2,000 žmonių. -— c*“'’’ 
terį, markę, svarą, pasirenge apj-i 1 - - - ,
.juodinti artimą, apšmeižti tėvų radijas transliuoja ir lietuviškaiL 

' Toliau seka D. Britanijos BBC, 
j kuri savo didumu seka pc» 

___ ____ ___ __ _ ‘Amerikos balso”. Turi, 6,000 
pyje yra skirtas Tomui Vencio- ;darbuotojų. Jr, pagaliau, Vaka-

žemę, čia dirba ir lietuviškieji 
buržuaziniai naconalistai”.

Pirmas straipsnis tame pusla-

ARTĖJANT 50 METŲ SUKAKČIAI,
LINKSMŲ ŠVENTŲ KALĖDŲ W

IR

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
: ; s LINKI VISIEMS ......

LIETUVIŲ PREKYBOS RŪMAI
LITHUANIAN CHAMBER OF COMMERCE OF ILLINOIS 

VALDYBA — DIREKTORIAI — NARIAI

Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKšOS , < 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS. DĖL LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBES

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

KAINA — S17. (Persiuntimui "pridėti $1) 
Siųsti čekį: r-rp.

Naujienos, 1739 S. Halsted St
-------- - Chicago, IL 60608

TESTAMENTAI
Tuo reikalu jums gali dau.

5 ir 4 kambarių medinis. 1 auto ga
ražas. Geri pamatai. Mažas įmokėji-; 
mas. Savininko paskola 10%.

i Brighton Parke.
— " t. f. . - -

Dailus pensininkui nedidelis mamu
tas. 2 po 4. Aluminijaus langai. Nau-. 
jai atremontuotas. 42-ra ir Artesian.' 
Savininko paskola.

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

Skambinti tel. 436-7878

ŠIMAITIS REALTY
2951 West 63rd Street

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto tolsta^.
Dirbu ir užmiesčiuose, greitu 

garantuotai ir sąžininga L į
KLAUDIJUS PUMPUTlf

4514 S. Taiman Ars. 
Tai. 927-3559

Oi M E S f O
62-W METŲ AMž. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobili© 
Liability apdraudimas pensinin

kams. Kreiptis: - : '
L L A U R A l T 11 

5645 So. ASHLAND AVĖ.
TeL 523-8775

— Straips-Į
nyje nepasakyta, kad “Laisvės’’, padėti teisininko Prano ŠUL< 

paruoštą, — teisėjo Alphons 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos? Į 
išleista knyga su legališkom 
formomia

Knyga su formomis gauni 
fų Vokietijos radijas‘‘VokieėiiL ma Naujienų adniinistracijojt

radijas transliuoja ir lietuviškai!
Toliau seka D. Britanijos BBC,

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga 

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

KURIAM GALUI MOKtTI! 
DAUGIAU?

PIRKDAMI NAUJUS AR VARTOTUS 
AUTOMOBILIUS SUTAUPYSITE : 

NUO $300 IKI $1,000

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

ARVYDAS KIELA < 
6557 S. Taiman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717

Pardavimu ir Taisymu 
2444 Wut FHh Stn*? 
T»L REpuMIc 7-1*41

ZARASIŠKIŲ KLUBAS
linki laimingu Naujųjų Metu, kad kiti 
metai būtų šviesesni klubo nariams ir 
(. visiems .gerps .valios ;li$tųYįųm^ ~

1982 METŲ VALDYBA:
PETRAS BLEKYS — pirmininkas.
KAZYS ČIŪRAS— vicepirmininkas.
PETRAS PADVAISKAS — sekretorius.
JONAS KRUMPLYS — iždininkas.
PARENGIMŲ KOMISIJA: Ona Blekys, Alfonsas 

Čieelis, Elena Kundrotas ir Matilda FoPus. '

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ
linki savo klientams, draugams ir 

pažįstamiems

A. G. AUTO REBUILDERS
3518-24 West 63rd Street 

Tel.: 776-5888 
Chicago, UI 60629 

ANICETAS GARBAČIAUSKAS, sav.

MM
• i

Chrysler New Yorker

BALZEKAS MOTOR SALES
CHRYSLER • IMPERIAL 
PLYMOUTH • K CARS

1 ’ “U WILL LIKE US” :

4030 Archer-VI 7-1515
W.SNV.N^S*«W.VAV.SW.W

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJAS

. Dažo namus iš lauko 

ir iš vidaus.
Darbas garantuotas. •

4612 S. Paulina St.
(Town of Liko) ;

Skambinti YA 7-9107

PASIKALBĖJIMAS KOL
CHOZE .

• •’ . •* \ >

— O kur nuėjo Petrėnas?
— Į lauką pajieškoti bulvių.
— O kada jis sugrįš? (
— Jei pasiseks, — už pusės 

valandos, o jei ne, tai už 10 me-

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. N EDAS, 4059 Archer Avenue, 
Chicago, 111. 60632. Tel. YA 7-5980

IL ŠIMKUS
Notary Public .

INCOME TAX SERVICE 
<259 S. Maplewood, TeL 254-7450 

Taip pat daromi vertimai, gaminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra • 

šymai ir kitokie blankai.

HOMEOWNERS POLICY I

W. 95th Et j

€0642. . 424-MM
STjtF Farm Fire Casu^’y

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS I

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

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

Tek 776-5162 
2649 West 63rd Street 

Chicago, Ui- 60629 _ ——----

ADVOKATŲ DRAUGIJA
V. BYLAITIS 

ir V. BRIZGYS
Darbo valandos: 

Nuo 9 ryto iki 5 vai- popiet, 
šeštadieniais pagal susitarimą.

6406 S. KedzU Ava. 
Chicago, III. «0i»

Tel.: 778-8000

PATS SKAITYK IB DAR KL ’

DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS"

Naujienos, Chicago, I1L — Sat -Mondayt Dec. 18-20, 1982




