
— 300 šiaurės Korėjos spi-cia

— Šiaurės Jemene žemės dre
bėjimo metu žuvo 3.009 žmonių.

Price 25c
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-- Pielų-Afrikos.valdžia už
draus juodaodžiam* ^darbinin
kams naktimis pasilikti baltųjų 
apylinkėse.

ir kelis svarbesnius kelius, 
bai dažnai afganistaniečiai 
puola Sovietų karavanus ir 
verčia juos į pakalnes.

sekiojamų. Apie milijonas afga
nistaniečių dabartiniu metu yra* 
Irane. L / •

Sovietų karo jėgos; nusileidi 
nuo kalnų. Rusai kontroliuoja'

Kalėdų Senelis sveikina visus geros valios lietuvius ir Naujienų 
skaitytojus, siekiančius tiesos ir gerovės.

Lenkų valdžia atšauks ka
ro stovį šių mėtų gruodžio 31 d. į

Library uf Congress r
Gr

Wash.^-3., D c 2o^s

THE LITHUANIAN DAILY NEWS
Wednesdav, December 22, 1982 Cliicago, IlL — Trečiadienis,

Nikaragvoj įvesta kairioji diktatūra, 
/ .^tvirtina F. Fiallos Navarro* f * .

7 VYRIAl'SA'BĖ IŠKLAUSĖ AMBASADORIAUS PASIŪLYMU 
KEISTI POLITIKĄ, BET VYRIAUSYBĖ JĮ ATMETĖ

MANAGUA', Nikaragua. — 
Dabartinė Nikaraguos vyriausy-’ 
bė yra “kairioji diktątūra’y bet, 
ne demokratinė sandinistų siste
ma, —pareiškė Fernando Fiallos i 
Navarro, 9; mėnesius, buvęs Ni-' 
karagvos ambasadorium Wash-: 
ingtone. Vyriausybė provinci-. 
jos laikraštyje leido paskelbti 
buvusio ambasadoriaus' pareis-j 
kimus, ^patariančius keisti poli
tika, atšikfalytį;. Kubos patarė] ų 
ir gauti paskolą iš; Amerikos. 
Dabartinė vyriausyiįė, apsvars
čiusi ambasadoriaus Fiallos pa
siūlymą, ne tįstai jį ametė, bet 
ir jį patį .atlėido . iš ambasado- 
naus pareigu T.

Vyriausyl^i nepatiko, kad jis 
užėmė-Į Jo^įą griežtą politiką 
prieš Kubą, Sovietų Sąjungą ir 
dar pasodė nesikišti į kitų vals
tybių vi^aus^rėikatusų; . :

kad leistų įvesti demokratinę 
sandinistų vyriausybe, su laisva 
spauda ir sąžinės laisve, bet jis 
pralaimėjo.

Diktatorius Castro norėjo 
įkalinti Pastorą

Kubos diktatorius pralaikė Ni- 
karaguos didvyrį Pastorą ketu
ris mėnesius, neleisdamas jam 
išvažiuoti/ Sandinistas Pastora 
buvo bepradedąs galvoti, kad F. 
Castro jo jau neišleis iš Hava
nos, bet jam vis dėlto pavyko 
įtikinti diktatorių, kad jis'nesu
darys jokio pavojaus dabartinei 
Nikaraguą valdančiai grupei.

Maistininkas Pastora labai 
džiaugėsi, kad jam gyvam pa
vyko išvykti iš Kubos ir pasiekti 
Kostą R^ą, kur jis ir vėl pasi
sakė Už demokratinę Nikara
guą su pagrindinėmis žmogaus 
teisėmis, žodžio ir spaudos 
laisve. „ .
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- Pasikėsinimo organizavimas - tai karo 
skelbimas, - sako gynybos ministeris’

POLICIJA NUSTATĖ. KAD BULGARAI ATGABENO 
TERORISTUS I ŠVENTO PETRO AIKŠTĘ

mos. Sekančio žingsnio ėr/K s. 
Italija. Ji atšaukė savo ambasa
dorių Sofijoje.

Italų vyriausybė, pavadintai 
pasikėsinimą prieš popiežių ka
ro veiksmu, rengiasi imtis toli
mesnių žingsnių prieš Bulgariją. 
Tuo tarpu neaišku, kokie tie 
žingsniai bus, bet galima laukti, 
kad abiejų valstybių santykiai 
bus žymiai pablogėję. Italii 
vyriausybė supranta, kad J* jai 
reikėjo anksčiau imtis žingsnių 
prieš Bulgarijos atstovybę. Tada 
jai būtų galėję būti lengviau 

Išaiškinti tikruosius pasikėsinto- 
jus prieš popiežiaus gyvylię ir 
tikruosius tikslus. linki nemanė, 
kad trys bulgarai būtų galėję 
turėti ryšius su Maskva. Jie ma
nė, kad fanatiška musulmonų 
neapykanta prieš katalikų baž
nyčią galėjo versti' teroristus

FiaĮIos č&augaĘ pataria buvu
siam antbąsfdoštui- pasišalinti 
iš -namu; nes gresia pavojus, 
patekti j kalėjimą.

Ikišiomefą-vjva’eilė ■denioki'^- 
tų ir liberalų, paėjusi^ tarnauti 
dabartinei sandinistų vyriausy- 
bei. jau suimti ir izoliuoti >š .vi- 
suomėTifniodarbęr  ^Pradžioje? bb- 
vo bandoma/sudaryti' įspūdį, 
kSd NikajAguoj: bu"s piesta dę- 
mokrąįmė sa^vąpk^ bet dabar 
aiškėja; kaįFiš^A'yriaustbes eiHy 
būva: el^ia^uoji^ąš;’Wekvienas, 
kuris neprilą^) -sąt^y.kiąms su. 
Sovietų SąjungajrMaskvai tar- 
nauį'aKčioiiftiš'^hK-'bėfnis?'''- ’ ’ A ~J

Komunistinė sandinistų grupė 
naudojo kiekvieną konfliktą sa
vo pozicijoms: sustiprinti. . Ko
mendantas Zero (Pastora) buvo 
išvykęs: į" Klibą įtikinti Castro,

• • ' f1’

ROMA, Italija. — Pasikėsini
mo organizavimas prieš kitos 

■valstybės atsakingus pareigūnus 
lyra karas, — parlamentui pa
reiškė Italijos krašto apsauga 

Į ministeris Lėlio Lagorio, Italijos 
’ socialdemokratų partijos veikė
jas. -- Bulgarija, karo nepaskel- 
t busi, vežė į Romą apmokytus 
į teroristus, kad nužudytų popie
žių. Tai yra karo veiksmas, nu
kreiptas prieš Italiją, todėl mes

! privalome iš pagrindų išaiškinti, 
kuriais sumetimais dabartinė 
Bulgarijos valdžia ėmėsi lokio 
žingsnio.

Bulgarijos valdžia reikalavo, 
kad iš kalėjimo tuojau būtų pa

rleistas Sergejus Ivanov Antonov, 
buvęs Balkanų aviacijos bendro
vės pirmininkas. Tai tvirtino 
Melimęd Ali Agca, kai pajuto, 
kad patys bulgarai nori prie jo 
prieiti ir nužudyti, kad negglėlų imtis tokių žingsnių prieš |x>pie- 
liudyti, kas jam padėjo pasiekti žhi. Aiškėja/ kad komunistai 
Romą pojfe- randa Įjendr^kąlba su likfbi-
žių Joną Paulių II-jį. n»ais fanatikais.

—Italijos vyriausybė nepa-. 
Lis suimtųjų bulgarų, kol neiš- 
aiškins, kuriais sumetimais Bul- 
gąrijos atstovai Romoje padėjo 

^turkams pasikėsinti prieš dabar-

' KALENDORĖLIS

Gruodžio 22: Anastazija. Ze
nonas, Odinas, Gadvyga, šanlis, 
Kilmė. - ■ _

Saulė teka 7:15, leidžiasi 1:21.

Oras sauulėtas, šiltesnis.

Komendantas Žero grįžo f Nika
raguą, pasiekė šiaurės indėnus 
ir pradeda kartu su jais organi
zuoti perversmą prieš kairiųjų 
diktatūrą, y bijančią spaudos ir 
žodžia/l^svėsa^ h ' *

MIRĖ MUZIKAS ARTHUR 
RUBINSTEIN

:J’ŽENEVA, Šveicarija. — Prr- 
madienį savo namuose niirė 
garsus pianistas Artūras ■ Rubin
steinas. sulaukęs 95 metų .am
žiaus. Jam betrūko vieno mėne
sio iki 96 metų. . .

Muzikas pradėjo grotiv labai. 
5ankili:' '^0s': ^rifdėję^'-'dėSimid^ 
melus, jis jau grojo scenon. Pa
sirodė scenoje vos sulaukęs 
3 metų.

Rubinsteinas turėjo nepapras
tai gerą klausą, galėjo suderinti 
instrumentus ir turėjo lengvas 
rankas ir pirštus pianino kle- 
višiams.

Nebuvo tokios valstybės, ku
rioje jis nebūlų ruošęs koncertų 
ir džiuginęs ne tik muzikus spe
cialistus. bet ir paprastus žmo
nes. Didžiausias jo džiaugsmas 
ir pasitenkinimas buvo groti.

Ji buvo pamilęs Anelę Myl- 
narskaitę, kuri vasaros atostogas 
praleisdavo Lietuvoje. Kaip pats 
Rubinsteinas. taip jr jo mylimoji 
Anelė pažino kelis lietuvius mu
zikus. Karo pabaigoje,"kada Eu
ropoje būvo didysis pasimeti
mas, ne tiktai Rubinsteinas, liet 
ir Anelė padėjo keliems muzi
kams surasti pasimetusias lietu
vių muzikų šeimas.

RUSAI ATVEŽĖ MASKVON 
BABRAKĄ KARMALĮ

SOVIETŲ KARIAI NESITRAUKS Ls AFGANISTANO, 
KOL NEPALAUš KOVOTOJŲ Už KRAŠTO‘LAISVĘ

MASKVA, Rusija. — Sovietų Sovietų karo jėgos ir dabaiti- 
valdžia negali atšaukti savo ka- nė vyriausybė jau ištisus tris 
ro jėgų iš Afganistano, kol So
vietų kariai nepadės dabartinei 
vyriausybei sustabdyti pasiprie
šinimo jai, — sukviestiems 
spaudos atstovams pareiškė Af
ganistano premjeras Babrakas 
Karmalis.*

JEMENE ŽEMĖ DREBĖJO 
KELIS KARTUS

MARĄMA, Bahrein. — Antra
dienį oficialiai paskelbta, kad 
šiaurės Jemene praeitą savai lę 
žemė drebėjo kelis kartus. Dre
bėjimo metu žuvo 3.309 žmo
nių. Paskutiniame pranešime tus 
skaičius 509 sumažintas.

Aiškiai nustatyta, kad žemės 
drebėjimas prasidėjo jūros gilu
moje. Dūmai ir sieros rūgštis 
pradėjo veržtis iš subangavusių 
Parsijos įlankos vandenų.

Rubinsteinas gyveno ištaigin
gai. Kurį laiką jis gyveno New 
Yorke, Los Angeles, Londone, 
Paryžiuje, Romoje ir pietų Pran
cūzijoje, bet lengviausia jam bu
vo kvėpuoti Šveicarijos kalnų 
oru.

Ten jis arčiau susipažino su 
Charles Chaplinu ir kitais artis
tais. Pietų Prancūzijoje Rubin- 
steinas dažnai susitikdavo su is
panų menininku P. Picasso. Pia
nistas dažnai pagrodavo meni
ninkui, o menininkas kąrtas nuo 
karto bandydavo duoti kitokią 
meno formą skrendantiems gar
sams.

finįi popiėSh^ — parjamenlui 
pareiškė užsienio reikalų minK- 
teris Emilio Colombo. Užsienio 
ministeris pabrėžė, kad Bulgari
jos ambasada turi žymiai dau 
giau žmonią, negu italai turi sa- 
vo ambasadoje Sofijoje.

Griežčiausią pareiškimą parla-
tiktai 20 Afganistano žemumų mentųi padarė socialdemokratų

• Ua- atstovas Lagorio. Niekas neina- 
Ai--, nė. kad Rulgarijos valdžios at- 
su- stovai būtų atvežę turkus popie

žiaus gyvybei atimti.
Bulgarija, patyrusi, kati Ita

lijos vyriausybė nesirengia iš 
leisti Sergei, Ivanovo Anlpnovo, listų moko Irano jaunus vyru 
atšaukė savo ambasadorių iš Ro* kaip vartoti naujus ginklus

PROFESIONALAMS, BENDRADARBIAMS IR

VISIEMS GEROS VALIOS ŽMONĖMS LINKI

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų
“NAUJIENŲ” SKAITYTOJAMS, BIZNIERIAMS,

metus veda kovą prieš Afganis
tano daugumą, bet nepajėgia su
klupdyti afganistaniečių. Rusai 
jau išžudė tūkstančius afganista
niečių, bet iki šio meto niekas 
nepradėjo jokių pasitarimų su 
Babraku. Pakistano diktatorius 
Zia Juliak Washingtone pareiš
kė, kad niekas nenori tartis su 
vyriausybe, įvesta į Afganistaną 
Sovietų tankais.

Pats B. Karmalis kelis kartus, 
bandė sukviesti užsienio žurna
listus Kabule, bet niekas į jo 
konferenciją neateidavo, užtat 
dabar jis atvežtas j Maskvą.

Karma f s nekalba apie 
rusų intervenciją

— Jokių pakaitų nebus Afga
nistane, kol nebus sustabdyta 
užsienio intervencija į Afganis
tano vidaus reikalus, — pareiš
kė Karmalis laikraštininkams. 

.— Pasipriešinimas - dabartinei 
vyriausybei yra—užsienio impe
rialistu organizuojamas. Sovietų 
karo jėgos privalo padėti dabar
tinei vyriausybei palaužti tą už
sieniečių pasipriešinimą.

Karmalis visai nenori kalbėti 
apie Sovietų karo jėgų interven
ciją į Afganistaną, bet pačių af
ganistaniečių pasipriešinimą rn; 
sams ir rusų primestai valdžia 
vadina imperialistine užsienie
čių intervencija. . ’

Dabartiniu metu Pakistane 
yra 3 milijonai atbėgusių afga
nistaniečiu, rusų karo jėgų per-

KINUOS PREMJERAS 
LANKO AFRIKĄ

KAIRAS, Egiptas. — Kinijos 
premjeras žao Zijang atvyko į 
Egiptą ir tuojau^susitiko su pre
zidentu Hosni Mubaraku.

Kinijos premjeras nori ap’an-, 
kyli 10 naujai susidariusių Af
rikos valstybių, kad galėtų pa-, 
tirti apie gyventojų gyvenimo 
sąlygas ir planus ateičiai, čiu En-I 
lajus 1901 metais buvo sustojęs 
Egipte ir pasikalbėjo su to me-, 
to Egipto pareigūnais. Iki šio’ 
meto joks įtakingesnis Kinijos 
pareigūnas nebuvo Afrikoje su
stojęs.

Kai čiu EnlajiLs buvo Egipte, 
tai pačioje Kinijoje 'Lengas 
Hsiaopingas, čiu Enlajaus pav?-j 
duotojas, susižinodamas su ka
riuomenės vadais, administravo 
Kiniją.

Pirmadienį premjeras pasima
tė su laisvojo pasaulio spaudos 
^stovais ir jiems įteikė paruoš- 
tą pareiškimą apie šią kelionę 
ir tikslus. \

Italų policija nustatė, kad bulgarų agentai atgabeno j Romą 
tris turkų teroristus popiežiui nušauti. Italų parlamentas 

nutarė ištirti klausimą, kuriais sumetimais bulgarai 
įsivėlė j pasikėsinamą prieš popiežių.



JUOZUI AUDįNUI MIRUS
Spalio 16d

pasiekęs 84 m. amžių, views-m
ntiausių Lietuvos politinių w*- pekWrjbm Kaiįpe, 1936-39 mJ 
k ėjų ekonemistas Juozas Audė
nas.

1 iJsimekąlįaimą, 1930-36 
į jis dirbo mokesčių Ins-4

-k- Kauno nąiėsto savivaldybės 
finansų skyriaus vedėju, i - . i 

Gimęs 1898 ni, rugsėjo 25 d. Paskutinėje nępriklausomos' 
llu.'i-Akėng km., PmhMjo yls,J Lietuvos A. Merkio vyriausybė . 
L Iš: apškr., bežemio uki-Tjč J. Audėnas buvo žemės įkio. 
j-inki) rimoje, Juozas Audickas- ministru, šiose pareigose" būdą- 
Aud :-v pradžios mokyklą lan- mas, jis patyrė visos tautos tra
ke keliose vietose, kur tuo įaiku gėdiją, kurią, jis aprašę, knygoje,

“Paskutinis posėdis’’ (New Yor- 
kę, J966 pi.). Netrukus jis^pasi- 
jautė nesaugus Sovietų okupuo
toje tėvynėje ir 1941 m. vasario, 
mėp. persikėlė Vokietijon.

Vokiečių okupacijos metu J. 
Audėnas grįžo į Lietuvą jr yėl. 
Įsijungė Į krašto ūkio darbą. Dir- 

“bo LL tūlyje. Tuo pat laitu Lie-, 
tavos politiniai veikėjai pradėjo 
planuoti nepriklausomos valsty ’

! hLOV oJ cNohvJH<2 jQjI f O-Z-t ėl 1Z I O T-trLi

jo ię ■ au S teko kunotis nuoino- 
jtnt žemę. PT^iajam pasauli-, 
t. ąfi) ka:-u: baigiantis, Juozo 
Audėno gyvenriuoje apylinkėje 
i d ip-Biužt? rajone 1919 metu 
: radžio]e vyrai pradėjo organi- 
z:k>-:» j karinius dalinius kovai 
]>r.cš bo’iš vikų gaujas. Juozas: 
buvo vienas pirmųjų, stojusių į 
tokį dalinį prie Papilio komen
dantūros. Kai okupacinė ratido-i 
noji aauija buvo išvaryta iš Pa- Į'Uės alsUa-tv'-uia. Sutarta sudaryt* 
pilės apylinkių, Juozas Audėnas ■'naują poJfinį pogrindžio cent- 
įsoojo į Pašto, telegrafo ir tele-> ra.. Į k-arj įeitų po vieną atstovą 
fono kursus Kaune, kuriuos bai- j uuo vkų liet, partijų, turėjusių 
gęs, nuo 1920 m. pradžios buvo 'savo rLL”— 
paskirtas Panevėžio pašto istav 

ąįon. Dar padirbėjęs Biržuose, atstęvų nuo aktyviai besireiš 
'4920 m. rugsėjo 16 d. pasisiūlė | kiančių -kovos oi-gamzacijų prieš

atstovus demokratiniuose 
Lietuvos seimuose, ir po vieną

okupantą. ’
J. Audėnas rašė (“Tėvynės 

.argas, N r. 2, 1 j ’ ,
. "Baigus susitarti ir gavus visų- 
organizacijų pritarimą, T943 m. 
lapkričio 25pirmą ■-fc&ria su- 
sifmko agi-, Balio .Gaidž'iūDp bu
vę, Parodos gatvėj e? 9a. Kaune, 
ievynžą: organizacijų, atstovai 
Jais buvo; į)rof. Antanas Tumė
nas, 'krSėi&ĮaiiiįĮ .dinadkratų; 
prof. Steponaš"Kairj-s,-soclaide- 
.nkikratų:.^doi^^/fiarnusis. 
Lietuvių Froh tdi jGai-
dąį ūnas, tąutinJrikų;. j tiozas Ką -

. naujoku ksriuomenėn ir buvo 
/paskirtas Mažeikių stoties ko
mendantūrom! 921 m. rudenį, 
jau tarnaujant Kaune, Juozas 

: įAudėnas pradėjo vakarais lah- 
. "kyti Mokytojų Profesinės Sąjūdi

gos Suaugusiųjų gimnaziją, ku / 
y-ą baigęs įstojo į Lietuvos uni-„ 
^.rsiteto teisių fakulteto ekuno- 

vjnuų skyrių. ’
;n.Studijuodamas, Juozas Aude-<’ 
- |nas apsisprendė politiškai ir įsi
jungė į Studentų "‘Varpo” drau- 

1926-23 m. buvo tos drau-
jNgijos pirmininku. Baigęs studi; v_

1941 m.. įstojo irų Lielūvds j liPus^ '(dabar /V.

tas Audėjas, H«udL'T i-r-i JtMtoti. (28)

niais ntieiĮi bažnyčiom Jei baž
nyčioje bus koks burtintjikąs

.(Kndokaitė, Baibokų 
kenava).

marškinius sūrio gabalą hr ne
šioti jį per visą gavėnią. Vely-

yBearj viMos rūtas iškapsto.
(VdJias)
~ . Mergaitės kūčių dieną

kioj dienoj buvo kūčios. (Vely
kių par.).

(Bus daugiau).

gųę. (Velžio v., Panevėžio

160. Kūčiij vakarą mergaites

Stasys Kieia
6538 So. Albany,-Chicago, Ill.ni

(Iš Europos Lietuvio)

’l^askutmi-s ’posėdis” — 1966 
kitos paliko rankraščiuose.

’■« 
. į»

 >
 W

K.

y jį/ariją pavadinti “Vyriausiu Lie-j 
tuvos ISlaisvipimo Komitetu”. 
1914 m. balandžio pabaigoj Ges- i 
Tipas susekė pogrindžio organ i j 
'taciją fr<bdžiąją dalį VL'lKa na
rių suėmė._

J. Audėnui pavyko pasislėpti 
■ir įtaro sąmyšyje atsidūrė Vo- 
įjętijoj,.,1946 18m. Ilanau sto 
nykioje difbo Lietuvių Tremti
nių Bendruomenėje kaip Centro į 
komiteto vicepirmininkas. 1949 
metais ĮKU’sikclė į JAV, kur vėL 
įsijungė Į^tuvių veildon.

1 . / *A teis aaeiais m erai r VLIKa 
įiets aHžymėli savo veiklos 4(h ?

sukaktį. Per tą laiką VL1J 
Ko pirmininkai daug Teartų pa
sikeitė. Buvo Steponas Kairys J 
Mykolas Krupavičius, Antanas 1 
Trimakas, Vaclovas Sidzikaus-J 
kas, visi jau mirę. Po to 4juvo: 
J. J. Valiūnas, dabar K. Bobelis./ 
GlJuozas Audėnas per visus 39. 
metus buvo lyg dešinieji VU-’ 
Ko pirmininkų ranka, 4aug 
puvo v^cepiĮT»inipku. IflįH 
pradžioje, A- 
j. Audėnas ęjo Vtl&o 
ainko pareigas Ski « 
sėjo pins^-
hinku 'buvo V-. Sidtež*
kaušas/ —// ’ '•, i< *-

dėn* I..,.. POSfcMfe 1SSS ®-
Velki)eš,.kbrfe^rthFe Vl^-oste as-,y_i^,- - kT iM -

- 1963 
bix Jis buvo' geibianijĮsl yr- papro 

žmonių,^ bėt pat ir-tarp visųT ; i ■/ \ r
jįelūv^. ^isį si^ <
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143/1 Kūčių vakarą visados

iįNuo 1912 m. b^yp^tes rsąyų)^sšį;nius?:Tii^.<nj^^ę^^^^;Joba£i
;yiėnlro koiijiteįų‘i^viu,;-ov nuo' Tfeksnyšis ląisv4s;^pydį^ij; ,dr, ■ galuose; 'Bene paskutinis jo 

iĮfotniusjNažląuskąs (dabar Kaz- ^^i^bis ."?^nsiminimaii i apie 
/ J fas);, vįęb^bčs sąjūdžio, ir Juo- Stasį Lūšį"’ buvo atspausdintą^

ranka ir taip' pat, pasiraškę^ žir 
nių. Paskum raganos sugijž<3 

raganos 
iš kito 
išsiėmęs 
parodęs

apsfaragPti -uo piktųjų dva. 
šių, k?aą ^aplotkę” ir kiša po 
šelmeniu. (E. Jasevičiūtė. Vie
šintos).

156 šeiimnankė vilkai ą užsu 
dega grabnyčią ir Švęstu van
deniu šlaksto namus, kad apsi-
saugotų nuo visokių nelaimių. 
(Joniškėlis).

157. Reikia iš grabnyčios pri- 
dirbti mažučių kryžiukų įr jais 
Tpbpinti visus namų kampus. 
Tuo bū^u namus ir turtą nuo 
piktųjų dvasių apsaugosi. (23).

158. Kad apsaugotum namus 
ir turtą nuo pavojų, kūčių va. 
karą išdegink duryse ir stenks- 
čduose kryžius. (7).

159. Per užgavėnes įsiūti į

pakūčiaVusios prausiasi ir šu
kuojasi. (Vabalninkai, - 13K = -.

162. Jei kūčios esti jauniam
mėnesy, linus reikia sėti dir
vone, jei sename —senoj dir
voj. (12). „ _ —-----

163. Kūčių vakarą negalima 
gulti nesukalbėjus poterių, ries
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ALGIRDAS IR ALDONA BRAZIAI .//

AL’S HILLTOP LOUNGE ;
8514 ROBERTS ROAD . ]

Lawn. Illinois 60455 TeL: 598-9661 i

Taip, kaip ir pernai, -aukoju vieno mėnesio pensijos čeki —-S500 
paramai lietuviškos patriotinės spaudos — Naujienų.

Kartu pridedu if $40 prenumeratą, kuri už mėnesio baigiasi.

LINKIU NAUJIENŲ ŠTABUI IR VISIEMS GEROS VAIJOS 
RAŠYTOJAMS BEI -BENDRADARBIAMS

ANTHONY PADVEK
fah’view Heights. -Illinois

lo^žmojilš fair Ž/ieri
pifsliaL (31$.

14i;Kūčių nakarą tėvai sus-’ 
j tato ratu/s&vq 'vaiku s ir paduo-- 
■ da jiems .po mažą terbelę. Pas-’ 

kum sėją ž’rniuš. Kūno vaiko; 
terbelėn daugiau žirnių įkren-į 
ta. tom reikia ! skirti . didesnė j 
dobs ir priešingai. <7). j

145. Pavalgę kūčas pamažėl • 
huiino nuo stalo šieną. Jei ant j 

. stalo paliko grudų, tai bus ge-<
ri metai ir a’t^ikš&aL (7).

146. Nuėmę ftūo stalo kūčių'
šieną, žiūrį kokių grūdų liko ant; 
stalo. Matkais metais tie javai] 
geriausiai daresią. _ (5). j

147. Jei vakdrą nuo miško pu-j 
sės pučia tirštas vėjas, bus Sįf 
daug - riešutu, miškiniu obuo- 
^ (») . / '

148. Kad važiuotų piršliai, W 
parneša namo paliktas lauke 
akėčias. (9).

1’49. 'Ras pirnuitmis, par\Gi-|^ 
žiaves iš piemenėlti 
JitK^s gyvulius, 
_nuo lataku norms.
’Pušalotas). -V

<150.- Kūčių n akt J sako, raga-1 M 
- nbs jodinėpnčios. oru ant tuš- j 
<siu avilių. r’ '; Į W
b * Kartą vienas Petras įlindęs i j 
•nvilį. ir raganos ji nunešusios j

i 151. . Kūčių lyakarą ragarfos, į 
į pasitepusios pažastis kažko-, 
: kiais "riebalais, joja ant avilių i. 
į žirnių šąli. Ką jos ten daro, ne- 
į žinia. (10).

152. Kūčių naktį raganos prie 
aketės vanojasi. (25).

153. Jei nori Kūčių vakarą 
pamatyti velnią, turi tris kar
tus apibėgti apie gryčią — ir 
prie durų jį ten rasi. (21).

154. Norint atsiginti nuo ra- 
aantL reikia auksiniu rakteliu 
apibrėžti aplink save ratą ar-4 
ba padėti ilgą rožančių ir į vr ■
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A.L. Menininku Klubas

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

Tel. >25-2781

vykdyti
dovai neperdavė nei galerijos 
kasos, nei dokumentų, ir iki šiol 
nežinoma, klek galerijos pinigų 
jie nunešė. Tuo metu “Drauge” 
buvo paskelbta, kad $3,000 iš ga
lerijos kasos Klubas perdavė pa- 
skulxJUiis sudarytam Čiurlionio

nįo smurtas, įvykdytas po jėz 
tu stogu ir jų rankomis.

(Bus daugiau)
Domas Adomaiti

1 Jnksmy Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų 
visiems draugams ir kostumeriams linki

g. Linksmų Kalėdų-.ir, laimingų Naujųjų Mėtų j 
I ’• linki visiems savo klientams ir draugams j

Čiurifynio G 
eigėjų ir j tetui.

Po eilės trukdymų iš M. Klubo 
vadovų. 1966 m. lapkričio mėn. 
č. Galerijos Globoj Komitetas 
buvo sudarytas. Kuh. J. Borevi- 
vli i antrą kartą pakeitus galeri
jos užraktus, L. Menininkių Klu
bo vadovai buvo išrakinti* iš ga
lerijos ir ji perduoda Glpbos Ko-

federaėiją — A. L. Menininkų 
Klubą. Dail. Kolba buvo išrink
tas tos federacijos pirmininku.

Su laiku Klubą sudarančios 
grupės nustojo veikusios arba 
nusisuko nuo to Klubo veiklos, 
išskyrus Čiurlionio Galeriją. Pa
mažu j M. Klubo vadovybę su
lindo žmonės visai kitų tikslų 
siekti. Nebegaudami savo grupių 
įgaliojimų, jie panoro Klubą pa
daryti ^paprasta organizacija ir, 
pamiršę kokią kultūrinę grupę 
jie atstovauja, visi “pasidarė” 
Čiurlionio Galerijos tvarkyto
jais. Taip pat jię’'ėmė tvirtinti, . .
kad Klubas yra jję ;Uk Čiurlio--nąs. Tatai išgirdęs, prof. M. Mac- 
nio Galerijos, bet jr Meno Kuri- kėvivius nenorėjo tikėti savo auį- 

ir .susigriebęs už galvos

‘ ’ AVADDYBAl
PAULMASILTONTS — Pirmininkas 
’JENNY'POVILAITIS — Vicepirmininkė 
ROže DIDŽGALVIEN£ — NuL rašt ir koresp. 
HERMAN DANTA — Fin. raštininkas 
JOSEPHINE MASILIONIS — Kontrolės Raštininkė 
MATT POVILAITIS ■— Iždininkas

užvaldę Klubą ir pavertę j) br- 'šūktelėjo: “Juk jis buvo Ta»ko- 
ganizącjja, kurioje... kiekvienas mosios Komisijos sekretorius! 
galėjo būti balsuojantis Tiarys, Pas jį buvo- visi mūsų pasitari- 
jre pasijuto pilnais galerijos ir mų ir nutarimų protokolai!** 
Kūrinių Fondo “bosais”, Kai Lie
tuvos konsulas dr. Daužvardis 
paklausė “Tai Jfls Fondo kūri
nius galite parduoti?“, naujai iš 
rinktasis Klubo pirmininkės Po
vilas Gaučys jam a'šovė: “Sies 
esam Amerikos: pilieėai ir Lietu
vos konsulas mums negali duoti 
nurodymų“. ,

Galerijas steigėjai ir jos tvar
kytojai nesutiko su tais pakeiti
mais ir protestavo, Užtat, jėzui
tai su Gaučiu ir Co. 
girdėta smurtą 
leriją atėmė iš jos 
užgrobė saviems tikslams. Dai
lininkui Z. Kolbai mirus, Jonas 
Jakaitis “Drauge” tatai pavadino 
ląąlševikiniu “Nacionalizavimo’? 
žodžiu. !

Bylą teisme užvedus, atsirado 
taikintojų, kuriems pavyko gin
čo šalis prikalbinti pasiduoti 
Trečiųjų Teismo sprendimui. Po 

Į visų reikiamų sutikimų buvo su
daryta Taikomoji Komisija iš 
tuometinio LB pirmininko Jono 
Jasaičio, kun. Broniaus Krišta- 
navičiaus, S.J., ir prof. Mečio 
Mackevičiaus. 1964.X.25 d., po 
eilės posėdžiiį ir pasitarimų, tos 

' Komisijos pirmininkas Jonas Ja
saitis raštu pranešė ginčo ša
lims Taikomosios Komisijos 
sprendimą ir jį paskelbė spau
doje. Bet visų nustebimui, kun. 
Krištąnavičius užsigynė, kad jis 

I nieko apię tolti sprendimą neži-

. jl.Sio smurto šaknys buvo išau
gintos anksčiau. Lietuvių Jėzui
tų Provincijolas ir Jaunimo 
Centro statytojas kun. Br. Kriš
tąnavičius paskyrė tame centre 
du kambarius visoms veikian
čioms lietuvių kultūrinėms gru
pėms: dailininkams, muzikams, 
scenos darbuotojams, rašytojams 
ir architektams, su sąlyga, kad 
jps sudarytų kokią nors bendrą 
organizaciją. Čiurlionio Galeri
jos steigėjas ir jos pirmininkas 
dąib Z. Kolba pakvietė visas tas 
grupes ir iš Jų -atstovų sudarė nių Fondo savininkės. Pagaliau^ sims

tautai * 
pinkų kti-J 
eturėėajnįj. 

vz f*-*

Cosmos Parcels Express Corp. T 
MARQUETl'E GIFT PARCELS 8ERVIC1 

1301 W. 69th St, Chicago, HL 60629 ♦ TA >25-2711 

T. RILANTINAI ' • ” t-

Būga pas geriausius šinjtmočio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančiai- ištraukas, paruošė tikslius vertimui 
L tr patarė mume toliau atudijuotL .

Ginčo šalių susHarimu gimęs! 
tJurtion*> .Galerijos Gloi>os Ko-? 
mitelas, vienaj šaliai nevykdanti 
susitarinii), iŠ karto atsidūrė sun-j 
kuinuose. Po kelių mėnesių jo! 
veiklos, konsulas dr. Daužvar-; 
(lis, pasitarimuose Uu galerijrs! 

įsteigėjais- ėmė . nusiskųsti, kad! 
{padėtis galerijoj esanti tokia pat: 
!kaip ir anksčiau,: skolos nemo-Į 
1 karnos, pranesiinė bei dokitincn-į 

tų Konsulatas negauna ir pan.,j 
, . ¥p siūlant tuos klausimus., syars-i 

.3M t* x* • Wti Globos Komiteto"po^žiuo-'
parašus del Trečiųjų Teismo ’ . . . . , T T>j. Z; .ese, pirmininkas kun. J. Bnrevi-sprendunu vvkdymb, tik del x.J v t. y. čius neranda laiko” sušauktu jiems žinomų priezasoių, prade? . ,x. Ai- . . .. .* . į . .TJu - - posėdžio. Galerijos steigėjųjo susitanma boikotuoti/Paars- ,x. , . .. ‘ .

j • ..spaudžiamas VY’kdyti susitari*kėlus Klubo vedamai dvigubai^ x * i n. •i , -p, mus, Globos Komitetas paskelbssaskaitvbai, to klubo. Revizijos: ' ’ . x. • r; , i . spaudoje pranešimą Įsipareigo-Konusija panoro nuodugniai .: , . . , ,. t .x , m j jimai ir ju vykdymas’ ( Nau- oat>knnt, atskambę. Tada „,nM„ 19į7Jv^ la-iau ))UV; 
Klubo vadovai be jokiu ceremo- įrr l - i ...........o \ x r» Klubo vadovai nekreipė i ji deni j u visa Susmnkimo rinkta Re- .. z. tr . .. x ž... ,, .y mesio. ‘ivizijos Komisiją pasalino iš 
Klubo. Bet “išmestieji” sušaukė 
Klubo visuotinį susiritikimą, ktG 
ris patvirtino visus susitarimus 
ir įsakė P. Gaučiui ięį’Čo.-Juos

ŠIS TAS Iš ČIURLIONIO GALERIJOS 
ČIKAGOJE ISTORIJOS

Visa palikę traukėmės nuo Galerijai”, kurios idėją jau bu 
sevikinio maro vildamies ne- 
latyti “d e m okratiškiausios 
Uips” pašventintos kasdieni- 
melo, apgaulės, žudynių ir 

djes. Buvome kuklūs ir 
ugėmės laisve. Buvome jaut-

?i s netiesai, skriaudai, nes pa- 
p nuo to kentėjęmę. Jautėme
i ios įsakymą ršau k U pasauliui 
. ieškoti jai pagalbas; jautėme
■ jgą atsiteisti už niukstąį^a- 
;rdn»ą ’r gyvenimą

Steigėjų laimei, Meno Kūrinių 
Pondo ir kiti dokumentai liko jų 
rankose. Kai visokie taikingi žy
giai nieko nepadėjo, Galerijos į mitetui, į kurio pirmininkus įsi- 
steigėjai 1963 m. nuėjo į šio j prašė ktfn. J. Borevi&pis/- Į 
krašto teismą it užvedė bylą J Menininkų Klubo vadovai — 
Nr. 63 S 11102 Circuit Court of P. Gaučys, Br. Mącevičius, Ana 
Cook County, savo teisėms ir Č J tolius Kairys ir Go 
Galerijos paskirčiai apsaugoti.

Treciųjų teismas ir Galerijos 
Globos komitetas

1 Kur galima Mtik išgerti, bet ir gerai pavalgytu ; į:z
-! ’J . * . r > ’T . „ J \ į, '■ . *

WALTER ir ELIZABETH MISEYICH, Sari:":
CAROL MISEXTCH - CARROLL, Mgr; L : i i' 

2200 West Cermak Road Chicago, iii 
Telef.: Virginia 7-8874

Taip nusakytas Čiurlionio Ga
lerijos Čikagoje yaėno-
j j iš čnirlionia .Q^lerijos^ Jnc^, 
informacijų. Tiėpą ’̂*ryteliai bti- 
vj: dail. yjenonas Kolba — gale
rijos suma.hj’1ojąs ir-jbs “pelav, 
} rof. Adomas Varnas, dail. Mi
kas Šileikis; dail. Jonas Tričys ir 
jiems- padėję keli kiti asmenys.

.ląu 1956. V.2f>, suorganizuoda- 
i:ii Lietuvių*Dailininkų Sąjungą buvo 
Amerikoje, crof. A. Varnas, Z 
Kolba, M. Šileikis, J. Tričys, A 
Skupas-Coope;r ir kiti kalbėjo ’ riją, 
apie reikalą įsteigti meno centrą! Ameriko 
ir rinkti dailės kūrinius nepri- Klubui, 
klausomai 
Sąjungos
Z. Kolba tų metu liepos 13 dieną1 kur privati nuosavybė ir steigėį- 
parašė raštą ĖJB pirmininkui j jų teisės dažnai yra saugomos 
Bajerčiui, prašyclamas paramos daugiau kaip žmogaus gyvybėį 
išnuomoti patalpas “Čiurlionio • šis aktas yra aukščiausio laipsj-

į vo išsikristalizavusizAtsakymas 
j atėjo neigiamas.

Gyvendamas jėzuitų kaimy
nystė ję ir susidraugavęs sp pro
vincijolu kqn. Br. Krištanąvi^ 
čium, Z. Kolbą 1956.VIf.29 dienį 
kreipėsi į juos raštu, prašydaį 
mas patalpų galerijai. Gavęs tei< 
giamą atsakymą, jis tų pat metui 
Migpiūčio mėp. suorganizavo" 
Čiurlįonio Galerijos vadovybę: 

^prnjm^nkas ir administratorius 
Kolba, direktorius — M;
‘i * •'' ■

šįjtųk:x, vicedirektorius — A. 
Škupas-CoojieT, iždininkas — 
Kantria ir nariai— prof. A. Var- 
naj ir J. Tričvs. Jie fonnąbap ■ * > perėmė į Meno Kūrinių Fonda.
17 kurmių iš Morrison vriešbuį
lyj<4 parodos. Ta pąfĮ’
gnldrijuš vadovybė suorganiza-t 
vo viešą*črurMdnio Galerijos ati
darymą Jaunimo Centre H>57.X;j 
20 d J, kartu suorganizuodami d>-

- * ? • t : , J.
džiulę dailės parodą. 7
' 'T^er pterAetJą inefu jų tvarko-* 
ma Ciurliojiįo Galerija subūrė:, 
daugumą išeivijos dailininkų^ 
surinko per 100. meno kūrinių 
įį-^ondą. neprikiąu.sojnai LŽetU\ 
vai ir susidarė gražų būrį lau-“į 
kytojų. Deja, 1062 m. .spalių'j
18 d. įvyko, ko niekas nesi likėjo! 
— steigėjai ir galerijos;vadovai'

“išrakinti” iš savo galeri- 
Jėzųitas kun. Kidykas, pa

keitė galerijos užraktus ir gale^ 
savo turtą, perdavė 
Lietuvių Menininkų 

kūrinius nepri- Klubui. Netektų stebėtis, jei 
Lietuvai. Dailininkų1 taip atsitiktų bolševikų valdo- 

pirmįninku išrinktas1 manie krašte, tačiau, krašte,

mas.
tų Provincijolo kun. Br. Markai- eilė 
čio sušauktą 
abiejų ginčo šalių posėdis, nuta
ręs vykdyti Taikomosios Komi
sijos sprendimą, pagal kurį tob- 

įvykdė nėr riiešnį galerijos tvarkymą perf
Ga-J duoti specialiam Globos Koini-

Treėiųjų Teismo sprendimas 
birvo užmirštas bevelk dvejus 
metus. Tik . bylos eigoje ameri
kiečių teismui įsakips patikrinti 
užgrobtąją galeriją; prisimintas Monografijai Leisti Komitetui,: 
J. Jasaičio paskelbtasis sprendi- Viiplp sudėtyje, be P. Gaūč>o >ri 

1966.IV.16 d. įvyko Jėzui--K. Brfdūno, buvo surašyta visai 
enų. Iki šiol nesulaukė-i 

jo pravestas mp per 15 metų hei monografi
jos,’ nei pinigų grąžinimo. Visa Į 
tai parodo, j kokias rankas buvo! 
atsidūrusi idealistų dailininkų’ 
įkurtoji Čiurlionio Galerija Či-j 
kągbje. j

V . ■ ■ -į. ’ autoriuš,' ; --f;. ■
> paruošė, .suriarkė ir ifcpąusdmo ’ geriausią

■ Chicagos liėfiįviuj istoriją ;
ri> (1S69 — 195b metai).- ri
C ..... 664ipsL, vardynas. \ ; į-

_ ,' • ». *y. f : ■> ‘ . |r’ . ' * į ' .1 * • 1 ’ "

-ri;'’ Minkšti viršeliai ‘ Kaina $15. ; r i
; ■' -Peršiuntimas — $1.' l' ' - ' 

j- . r-- • ■ - v s

1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija'
A. -- , ■ > * *’• -
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popiežių jis buvo girdėjęs, bet jo asmeniškai 
juo nekalbėjęs, nors apie jį nemažai skaitęs 
ir girdėjęs iš draugų. Policijai jis prisipažino, 
joje atsiradęs tiktai prieš kelias dietas. Kad iš

Mare®

ChicagD M54M3 per te». |M-00 p^ 
gfx months $12 00 per S uMMiths. b* 
ttber USA locaMHe H0.00 per mr 
Į '\00 per sx tscsxthj. $1X00 per 
three months. Cintdi $45.00 per year 
sčher countries $4X00 per jear.
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gari tą, iš kurios jis atvykęs į Italją ir apsistojęs Romoje.
Daugiau iš suimtojo policija nieko neišgavę, nes jau

nas vyras tylėjo. Jis uždarė burną ir nieko apie savo pra
eitį niekam nesakė. Kai Agca užsičiaupė, tai italų policija 
visiškai jį izoliavo. Jokio susisiekimo su žmonėmis. Nie
kas jo nelaukė, niekas nieko neklausinėjo.

Tuo tarpu italai iš turkų valdžios patyrė, kad Agca 
buvo fanatikas musulmonas, šijitas. Turkijoje priklausė 
pačiai dešiniausiai Mahometo tikybinei grupei. Jfe buvo 
susižavėjęs mula Chomeini, bet Turkijoj šios rūšies fata- 
ukų buvo mažai. Turkų vyriausybė uždarė sienas su Ira
nu ir jokių tikybinių fanatikų neįleido. Agca buvo laiko
mas turkų kalėjime. Jis privalėjo lankti teisino, berijo 
by les nagrinėjimas ėjo labai lėtai.

Italai tuo tarpu patyrė, kad vienas Agcos bendra
darbis grįžo į Turkiją. Policija jį tuojau sučiupo ir pra
dėjo klausinėti, kokia jo pažintis su Agca. Kaip jie pateko 
Bulgarijon, kaip ten mokėsi šaudyti ir modernius ginklus 
vartoti. Bet, svarbiausia, jis papasakojo turkų tardyto
jams, kaip jis iš Bulgarijos pateko į Italiją.

4

Per gruodžio menesio 17 die- » ir naudingiau galima būtu 
nos Marquette Parko Namų S^. siektas mūsų organizacijos 
vinbikų sustrinkirną buvo vie- Lis, visuomet duoda Trrims pas- 
oo issSokėtio įžeistas triūsų di* katinimą? cfažnai atsilankyda- 
ažiai serbiamss Marmteta* Par naas į namų sav. organizacijos

at
tiks

Kodėl įvėlė bulgarus i pasikėsinimą 
prieš popiežių?

Iš Italijos ateinančios pačios vėliausios žinios sako 
kad bulgarai buvo įvelti į pasikėsinimą prieš popiežių 
Joną Paulių II-jį.

Italijos policija, pajėgusi suvaldyti Milano srityje' 
veikusias “raudonąsias brigadas”, išaiškino, kas pagrobė

• JAV generolą J. Dozier, surado jo slėpimo vietą, sučiu
po šimtus adresų “raudonųjų brigadierių”, juos visus 
čiupo už pakarpos? susodi-nollgiems metams Į kalėjimą ir 
apgąmhfo kpnrSfiištinę veiklą visoje Italijoje.

Praeiti?; metų gegužės 1 dieną Varikahė/; 'Šv. Petro. 
aikštėje, buvo paleistos kelipŠ-Mutijos į popiežių Joną Pau
lių II-jį, į petį ir Vidurius, ir sužeidė porą tikinčių moterų 
Šv. Petro aikštėje laukusių Šv. Tėvo paTmminiiiibrrt ”''

Italų policija ir šiuo atveju parodė, kad ji moka sku-. 
biai ir labai apdairiai veikti. Ji toje pačioje aikštėje su
čiupo 23 metų jauną vyrą, paleidusį kulkas į popiežių- 
ir į niekuo dėtas maldininkes. Policija apsupo Šv. Petro 
aikštės dali ir apklausinėje kiekvieną žmogų, kuris pasi-- 
kėsinimo metu buvo aikštėje ir galėjo matyti, kaip tas' 
pasikėsinimas vyko. .. a'* '

Policijai pavyko nustatyti, kad ne vienas vyras kėsi
nosi nužudyti popiežių. Be suimtojo jauno vyro, toje pa
čioje aikštėje buvo dar du gerai ginkluoti vyrai. Visi trys 
vienas kitą pažino, kalbėjosi ir, galima spėti, kad vienas 
kitam būtų padėję, jeigu būtų buvęs' reikalas. Jie būtų 
padėję sužaloti arba nušauti popiežių, jeigu pirmasis būtų 
nepataikęs ir popiežius būtų nesužeistas.

Šovusįjį policija sučiupo, bet kitiem dviem pavyko 
pasprukti iš aikštės. Italų policija greitai veikė, bet 
dviem pasikėsintojo bendrininkams pavyko iš aikštės pa
bėgtu Tai buvo nesunku padaryti, nes ręyolvęrįp šūviai

a -< >* • % ’i iv* i i • ■> x % > x* * - ® **** ixmIo I *4«-XI<U 5<i y♦» UX cį<liLl£wx4.JUo
Antrasis Ageos bendradarbis pateko j Vokietiją.- Po- fa> ^a^M.U^oms « už tai j siisirrnkinjus. Kaip x?ią dažnai

buvo aišku, kad buvimas aikštėje buvo pavojingas gyvy
bei, todėl dauguma ir bėgo iš aikštės. Kartu su minia, iš 
aikštės paspruko ir kiti du pasikėsintojai.

Policijai pavyko nustatyti, kad popiežiaus gyvybę 
norėjo atimti jaunas turkus Mehmed Ali Agca. Kad apie

JUOZAS ŠVAISTAS

ELDORADO
(Tęsinys)

Tas jaunuolis, atrodė, neišlaikytų ir bematant 
pasileistų trepsėti grindimis ir kraipytis su viso-

— Taip, taip, piliete. Čia teks mums truputis 
pasikalbėti ir kai kas užrašyti, — lyg žaisdamas 
pasakė jis.

— Rusiškai aš nemoku! — griežtai nukir
to Žydrė.

— Gailą. Labai gaila. . Turėtum mokėti. Bet 
ką gi dabar bepadarysi... — tuo pat linksmu nusi
teikimu kalbėjo jis ir paspaudė mygtuką ant stalo.

Netrukus įėjo jefViTine" ėilutė vyras ir pa
klausė : r . .

too pat linksmu nusi-

— Vertėjo pabūsi.
Ne tiek Baranovas klausinėjo ar rašė, kiek 

žiūrėjo į suimtąją. Atidžiai Žiūrėjo ir vis šypso
josi. Keista, nešugaunama buvo ta jo šypsena. 
Toks elgesys pradėjo pykinti Žydrę. Ji kietai tvar
dė -i, nes bijojo įštrątį Ij pnasįeržti staigiu užsi
degimu. T-tai treleistūift jai atrodė. Tai moteriš
ko silpnumo ir isterikos pažymiau Ji rbuvo nusi- 
.‘aciu<; • •sai šaltai i- ramiausiai laikytis tar
doma.

Tai tucanet toji moteriSiė sugal 
vęjo ir labai užsi^yrusj ir bū
tinai iš manęs sužinoti, ar yra 
nxAamo& algos Marquette Par
ito namu savininkų valdybai ir 
kiek kokiam valdybos narini 
yra mokama algos? Man atra
kina, kad aš nieko nežinau apie 
Marquette Parko namų savinm 
kų valdybos algas 5r aš niekam 
iš valdybos' jokio algos čekio ne 
išrašiau ir aš tik girdėjau, kad 
IS81 metų valdybai buvo moka 
mos algos ir tik apie $35 dole
rius metams, tai tos vadinamos 
algos neišeina dineai net vie
nas pilnas centas, tai ar tas ga
lima skaityti alga, sš tuo labai 
abejoju. Ar verta kelti /ginčus 
'lėl nepilno vieno cento’

P. Matukas per tą susirinki
mą pareiškė, kad jis ir; p. Ja- 
siūnienė net tris dienas važi- 
nėjo po Marquette Parką, rink
dami loterijai rengiamam ban
ketui dovanas. .Tai p£gal Mar
quette Parko namų navininkų 
Valdybos- algą, sįkalę, jie uždii- 
bo. po tris nepilnus centus. ; O 

' gal ir to neuždirbo,' nes,, kaip 
, girdėjau,, ne visiems valdybės 
nariams-yra mokamos., “tos di- 
delės algos”. TokiO didelib ųž- 
darbld, aš manau, kid’.tbiji n». 
tėriškė neturėtu pavydėti 

’ jiems . Bet te j; moteriškė, mari 
dar- <šitaip, .pasakė: s “jeigu 
jau vaidybą yri. mokamos d- 
gos, tai {tomet,# ji norėtų bū-

icija ir iį labai lengvai sučiupo. Gerai apklausinėje ir per
davė italams. Pasirodo, kad antrasis taip pat papasakojo, 
kaip jis iš Bulgarijos pateko į Italiją. 7. \ .

Tuo tarpu Agcai buvo suruošta teismas. Jis; prisi
pažino, kad kėsinosi nužudyti popiežių. Jis gavo 30 metų 
kalėjimo ir pateko dar didesnėn izoliacijom Izoliaeija pri
vertė Agcą “giedoti”. Jis papasakojo,'kad iš Bulgarijos 
į Romą jį atvežė grupė bulgarų. Pats vyriausias kelionės 
organizatorius buvo Sergei Ivanov Antonov. Jis vadovavo 
bulgarų aviacijos transporto bendrovei. Savo’ žįrikQe’ji^ 
turėjo grupę jaunų, ir paslankių bulgarų. ĮJįęyaiy^ę^ė 
tiktai apmokytą Agcą, bet ir kitus duų. Romą,- Antonovas 
surado. Agcai;butą prie šv. Petro aikštės. Atriodo, kad ir 
Ivanovas pradėjo “giedoti”. / : ■. ;' ; į -’.g;

Italijos parlamente kilo didžiausias sųsirupmįįims,’ „ v;._ . ,, .. _
apie Bulgarijos pareigūnų įsivėlimą į pasik«s^zaą>įfl^ j rriūsų; pa'r^pijGš . klebonas
popierių. Nei užsienio, nei vidaus, nei italų
Misteriai neabejoja, kad pasikėsiniftaį buvo padarytas 
be atsakingų bulgarų valdžios atstovu žinios. ‘Itafijęs 
krašto apsaugos ministeris Lėlio Lagdrio pareiškė parla- . j. .. j. z v u-: -
mentui, kad toks bulgarų valdžios; ėlgėsys -yra- lįaro ai-Da įgaliotas žmogus. Jis ga-
veiksmas taikos metų. Negalima apmokyti ir siigti ągėn: -urkus į Bulgariją pasiųsti. Jis galėjo įpareigoti bul-
tų į kitą valstybę žudyti atsakingų pareigūnų. Tai ypa ^ar^,3 ^ Rpmą: 'šitas klausimas turės
karo veiksmas. ' . yi ,

p-pJi būti navniinfras? Tim f.^mn ire hnvc Twrnnnc-Lrt / ‘ ’ *.4 z'75v TU
: jNuoširdžiąi sveikinu visus geros vaMoAlietuvius, spaudą,-
organizacijasJradijo programas bei veiksnius Kalėdų Švenčių ' - į;
ir -Naujųjų 1983 Metų progaūjAj "A - i y- J; ’ • '

, Linkiu yisiems praleisti Kalėdų šventės malonioje, ramio- - ' 
je tos šventės nuotaikoje. TMRkiu'-Tisiehišvdairiė^ sėkmes ir J' 
sveikatos Naujuose Metuose. . - .. '■

delis :•
Aą manau; Jsad nei ■ Marquet

te .’Paiko;- namų savininkų,pirmi. 
nĮn^uį,? nei valdybai! toji • kaitė 
dęptikUUso, Gal tik tiek, 'kad

'-Ži1 Mikužis:.- aut 
greitųjų;. nesudėjo \ -.sugiaften-' 
tų.6ii / ir neparodė tam išsišokė
liui ’-.durų,; pro kurias; ISanaima

fcmmį ji-; S;' •?,.. 
t <• 2 ’Y» b>._4'- *- .''y ,5''. *. •■ - ■ ..

Be to, dar.turime Vieną-niro

suamet randa : priekabių/ - prie
į;inetųt.^ , . ,, , ... ... -

Marųifette.. Pąrko 'sa-virnnku vai . butų namą, <fet;iibfėtų.,ett dii-b-

- f

<tį"S pareigomisį P&reigonųs 'pa-
y*fr~ > r ■* • ' ►. • ’f. * • A ' r . ' 1 ’i

83metų
Begalėjo pri

_ ’ii ■ ■

ti: i& nęgjflną centą pienai. Man 
tai/jrtrt^;Tabat juokingai, bet 
čia- 'j®! i Efebe " juoko : reikalas, 
kri^mėt j^es turime ;Įhkių gėb-

- Amerikoje 'vadina

—:’’’ 
''.J&ątĮpRįe* Tarkb; ,Nsfeų'iSąčir

< . '77- šiaurės Korejaį ^niet pii-. 
davė liauni Įvairių ginklų Jųž 
du bilijonus dolerių.- Tais gink
lus Trapas puola-Iraką, , .J.

nizuoti pasikėsinimą prieš popiežių? Iš .viso, kam-popie
žius gali būti pavojingas? Tuo tarpu jis buvo pavojinga^ 
dabartinei lenkų vyriausybei. Jaruzelskįo vyriausybė už
draudė jam vykti į Lenkiją. Pats popiežius nofvjo vykti 
į Čenstakavos 600 metų sukaktį. Gen. Jaruzelskis pasiuntė 
pareigūną į Romą, kuris patarė popiežiui ten-nevažiuoti. ;

Popiežiaus įtaka Lenkijoj yra labai didelė. Sovietų 
valdžia norėjo okupuoti Lenkiją, bet ji pabijojo popie
žiaus. Jeigu popiežius būtų pataręs lenkams pasiprie-,’ 
šinti rusų invazijai, tai rusams būtų *buv£ labai sttfiku 
okupuoti Lenkiją. Tiktai Maskvai popiežius buvo pavo- ’ 
jingas. ' J .i,.-;/-'.- v i“-' r '

— Jeigu jis pavojingas, tai reikia jį nužudyti, — gal
vojo Kremliaus valdovai. Kas galėjo imtis iniciatyvos 
nužudyti popiežių? Savaime aišku, kad iniciatyvos galėjo

Lietuvos išlaisvinimui ir mūsų^broliųTėvynėje grįžimui i. laisvą, ; 
gyvenimą išlaisvintojeTevynęjėp ' .

Juzė Daužvardienč
- .-.*■•• ' : . į-< uvos Generalinė Konsule

• — Taigi... Tik dvidešimties metų! Tokia jau- kėši silpnute švieselė.-Pro tą pžft vUkėlį retkar- jis, kol patys važiuojantieji ar -kas kitasdnusiiks
nutė ir daili. Tikrai daili, aš teisybę sūkau. Pats čiais pažvelgdavo sargybinis,i^prikišdamas vieną ' “** ’ * 1 ' ‘ 

!smagumas, pats gyvenimas... Ir pasitaikyk to aki ir-paigišviesdaftHteWiiine f* 5
man tokia nelaimė... Stačiai pi*oto pamišimas. | Žydre sėdėjo ir skendėjo savo mintyse. Pas- 

, Įkliuk tu man dabar šitaip! kum mintis sekė vaizdai Viskas draikėsi ir narp-
Minkštas, ramus Baranovo balsas tarytum bujosi: 6a dabartis, ten praeitis, čia vėl dabartis 

užuoūnitji ar našiaailėiima reikštu .Tto U-ncnina «• Tol _ ....1—^*1. u.-.
ir be perstogės skrodžia akims? Žydrę, ij’g hipno- davo pasyvus, lyg merdiat, dažniaūsiai be jokio 

Įtizuodamas ją ar staigių Jšgyvenhno atmainų-'be- valios įtempimo ar aktyvumo. Bet kartais sąmd- 
I laukdamas, žydrė atkakliai pakelia sį kSastingąj} ningai psuwg sudaro žydrė kurią nors vieną mintį 
gundymą. Nė vienas jos Veido bruoželis neparodo ar vaizdą ir lūpestingai praleisdavo prd Gegelių 
nusiminimo ar atgailos žymių. koštuvą. Ryškiausiai iškildavo mintis apie mirtį,

j Baranovas kitėja. Jis tampa piktai nepaten- tiesiog užkimdama šaukė' kaip griaus-
kintas, tačiau susivaldo ir ištvermingai veda iki miškas bolševikinių mitingų kalbėtojas: “Mirtis 
pabaigos. Baigdamas paklausia dar: proletarų revoliucijos išdavikams! Mirtis sjųiuvu-

— Gal galėtum, piliete, ką nors pri/Wrti? O jai buržuazijos niekšams! Mirtis visiems.tiems, 
kekių nusiskundimų yra? ; -

— Ne! Nieko, — kirste nukerta žydrė. jtattJfttoJhimėjimus!’’ ' „ ■
.rių riksmas, nei Icrau- 

_ sąjūdžio^ nusistatymas "nebe- 
buvo nauji žydrei dalykai .

Taigi, nieko.. . Vadinasi, gaila. Bet ką gi : Nei šitoks isteriškas gatvių riksmas, nef|trau- 
' dabar bepadarysi... Jeigu nieko, prašau pą$- ’gBjŽfįis boKerikų sąjūdžio, 
rašyti. buvo nauji žydrei dalykai.

Suėmimo protokolas buvo Wgtas. Žydrė vęj ! . '**Taip* — skausmingai ^raudėsi jos ^flvoje.
trinus aukštais žemiau atsidūrė savo urve. v— <*V-ieHjnteIis< dabar ma*h sprendimą*.—. ffkfaitrinns aukštais žemiau atsidūrė savo urve.

Kai sugrįžo, tokių stiprių šalčio šiurpulių ne
bejautė jau. Tarytum Šilčiau buvo pasidarę. Su
grabaliojo sėdynę ir persikėlė artiaū prie durų. 
Atrodė, kad čia daugiau oro ir tarytum grynesnį 
jis. Mažytė apskrita išplova duryše vienintelis

Fakiausia. viruso Baranovas ir vėl žiūri į ją, -buvo taškas, kur šiek tiek galėjo pasidžiaugti
. J .. - _ A. ... _ 4. - -  _ JL _   ’ 1 < • V • . . . W a - -oedama< ia)v‘nm pats su savimi. akys. Pro tos išpjovos storą stiklą vos-ne-vos smel-

mirti*. Sunaikinti ir su purvais sumaisyti/ kad 
niekam nepasiliktų kaip kilnus sektiname pev\~- 
dy«, Jekjų daugiau nusileidimų nei pasigailėjimo. 
Proletariato diktatūra žiauri. • Suriku/ geležinis 
diktatūros vežimas galvotrūkčiais darda. Be jo- 
kio atšižvelgįmo triuškina jis visus — savas ar 
nesavas, jei. tik pakliūva po to vežimo ratau. O, 
vežimas dardės. Gali būti,* kad ilgai da|<fės <Taf-

sprandą. Tik vis dėlto labai sVarbū teisingai nu
statyti, kas gi pagaliau yra tasai tikrais niekšas 
ir išdavikas : ar tas, kuris myli ir giria savo kraš
tą, nori laisvai, savaimingai gyventi ir tvarkytis 
pagal daugumos valią, ar tas, kuris brutalia jėga 
įmverži“, pelerina po kojom visas šio krašto žmo
nių teises, siekimus ir smurtu verčia paklusti savo 
nuostatams? Katro pagaliau kova yra teisinga ir 
garbžn^rižfiė?* '

Šita mintis fliaubihgiaurioji buvo. Ji daug 
daugiau negu pati įnirtis kaitindavo žydrę. Mir
ti nebijojo ji. Su tuo,-kas dabar įvyko, ji tarytum 
susigyveno jau. Kūniškas sunaikinimas nebebuvo 
jai toks opus ir baisus. Svariausia, kad šita jos 

dvariškai būtų beprasmiška, kad didžiau- 
šioji rusimai ^ij&tiska nesąmonė pasiliktų nesu- 
naikinta ir netgi pateisinama, štai kodėl skaudu 
buvo jai t&p anksti numirti, kada tiek maža pa
dalyta dąr, “kad tiek nedaug nuveiktą šioje lem
tingoje didžiausio visa tautos pasipriešinjkno 
kovoje. ,

Protarpiais, kaip saldus poilsis, gaivia pagųp 
dos viltimi nuiyisdavo jai broliai. Vienas pratrin
tas KrnviUj antrasis —Titnagu. Su pasitenkini
mu, net pasidldžtuodariia vaizduodavos juos abu. 
'’'T-ril;' ’">2 ’

(Bi* <kntiaut

4 — ^^ujieno^. Chicago. TH
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Chftriea StasukaitU

24 Hour Service(312) 226-1344

(Tęsinys)

EUDEIKIS

iai tų

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAD1INGŲ NAUJŲJŲ METŲ

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Siuntėjo Pavardė, Vardas

Adresas

from

476-7575

5201 S. We^į Ąv|4 ftieagu, X180636

489-3113

1065 Oakton St, Des Plaines, IL 60018 297-0720

10630 S'. Cicero Ave

■nniimiru

'būrį, jos paši
lų artimųjų ir

dievuti*, nes gimė Graužikuose, 
senelio buvo nešiotas ant rankų, 
gavęs iš jo įdomių žaislų, givtfe-

AM6ULANSO 
PATARNAVIMAIUfcieafMr

Laidrtavlų

Dšrrttorię

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECLALYBi: AKIŲ LIGOS 

3W7 W«t Ifttad Str»et 

Valandos pagal msitarimą.

rašytu filosofiniu, optimizmu ir 
aukos dvasia persunktu rašiniu 
“Būk stipresnis už laimę.. ?’

Apdraustu ptfkraustymu 
iš įnirty atrtvmy, 

ANTANAS VILIMAI 
Tai. 176-1882 arba 37669H

“Lietuvos Aida?
KAZt 6RAZDŽK»YTt

VARDAS, PAVARDĖ

NR. IR GATVĖ____

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

7159 So. MAPLEWOOD AVI 
. CHICAGO, U. 4M2*

pasitikusias vyresniąsias duktė 
ris Qnų it Sofiją vyriausią su 
nų "Stasį ir v

ŠąRtagos pirnrinfečkes ir pasižy- 
mėjęs tautos veikėjas Vladas 
Putvinskis, 'Čia jau visos viltys 
įšrLklaidė ir jj suprato, kad 
tJmrtija su Vyteniu tėvo mirtį

DR. C. K BOBELIS 
Prostatos, inkstų ir šlapumo 

takų chirurgų*. 
5025 CENTRAL AVĖ. 

ŠĮ. Petersburg, Fla. 3371® 
Tek (813) 321-420®

• be tėvų ar globėjų sutikimo 
raštu draudžiama plikti bet ko
kius senus, išmestus daiktus.

Sveikinti -savo mielus gimines, ištikimus 
. draugus ir gerus kaimynus,_

linkėdama jiems LINKSMŲ KALĖDŲ 
.ir LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ.
' MARION DAMBROS

6918 So. Rockwell St.
; _ ; Chicago, IL 60629

RADIJO ttlMOS VALANDOJ

Šeštadieniai, fr sekmalieniai, 
nuo B:30 iki 930 raL ryta. 
SWi*» WOPA - 1490 AM 

translruo|amo* 0 mūšy tfudijor 
Marquette Parke.

tadtenro 83© rrt. vakaro- 
Viaog laidai iš WCEV stotie*.

banga 1450 AM.
St Petersburg. Fl»., 1230 vaL p-p. 

U WITS atoMea, 1110 AM banga.

2646 W» Virt Street

Ckic&go, DUdom 6062*
TetoL 778-6374

Emilija p&tvienė energingai 
užlipo j 3^cią Žmuidzinavičių 
uąinų aukšlę, ryžtingai įžengė į 
kambarį, kuriame dar neseniai 
buvo brangi viešnia, atvykusi

PERKRAUSTYMA1

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė

ŽEMA KAINA
Priimam Master Charge 

ir VISA korteles.
R. ŠĖRIKAS. Tai 925-MM

Vladas POtvis
Karčiausius apgailestavimus ir 

priekaištus šeima taikė sau pa
čiai. Tėvo mirties fakto šviesa-

1733 S. Halsted St .; Chicago, Ill. 60608 
W . ,< Telef. CA 6-0970

DR. RAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Waatcheiter Community klinikos 
Medicinos direktorių*

1*M S. Manheim Rd, Westchejter, ill. 
VALANDOS: 3—9 darbo dietomis 

ir kas antrą šeštadienį 8—3 vaL 

TeL; 562-2727 arba 562-2728

North Ave. Office: 3434 W, North XL

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

vėliau senelį ne kartų lankęs 
Jiaune.

Vaidievutis buvo vienintelis 
Pfih'io anūkas, kuriam teko su 
senebu atsisveikinti kovo 6 die* 
nos vakare. Jis ir dabar širdyje 
tebenešioja anų vaiko dienų 
vaizdą: lempos šviesoje paslap
tingai atrodantį namų Senučio 
veidą, įvairių ženklų ant unifor
mos krūtinės ir diržo sagties 
blizgėjimą, tokią rimtą greta 
besėdinčią Senutę, tiek daug 
žmonių su uniformomis, taip 
keistai tylinčių, taip tyliai be
kalbančių, vis bežiūrinčių į už- 
vrigusį Senutį...

Emilijos Pūlvienės skausmas 
maišėsi ir su džiaugsmu. Jinai 
džiaugėsi vyro maloniai nusitei- 
;kušių, ramiu veidu ir jai ant 
stalo paliktu, nespėtu išsiųsti

TURIMI

KOPLYČIA* 

/ĮSOSE MIESTO 

DALYSE.

try® vaikai Aleksandrą, Ju- 
U1« ir Kymantas ir mudviejų su 
Sofija du vaikai — Vaidievutis 
ir Raminta. Kymantas su Ra
minta 1929 melų kovo mėnesį 
buvo dar kūdikiai. Kiti trys anū
kai senelio neužmiršo. Labiaų-

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

Telef. 476-2345

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

VANCE FUNERAL HOME
, 1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650
w TeL: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJLMO ŠERMENINI 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

K VILIAUS

VAKARŲ VĖJAI

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES it 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2454 WEST S3rd STREET 

Valandai; antrad. 1—4 pnptM, 
katvirtad. 5—7 y*L vrt. 
06ac telefeaas: 774-2818, 

ImMmcIIm tateLi 448-5545

tusiuoju.
>r ' (Bus daugiau)

Visuomenei ir paskiram asmeniui’-Naujienos 
dabar yra reikalingesnės, kaip bėt kada; .\ ■

Todėl Kalėdų ar Naujų Metų .proga ^’aujtenų 
prenumerata yra ideali ir prasminga 5ęyūi^\|ė<: 

.'-.y '' Arams, vaikams, giminėms, Raugams,''kaimynams, 
pažįstamiems/seneliams k kitiems.^ ^y •

Naujienas padės Jums išlaikyti giminės ar 'ąr?thhi^ 
nežiūrint nuotolių, ir bus išflkimu ryšininku visaiišeivį ai, kow 
jančiai už savo krašto laisvę- . * ., •

PRAŠOME NAUDOTIS PATOGIA UŽSAKYMO FORMA ŲC

Siunčiu $45.00. Prašau siuntinėti Naujienas Chicag^ė kaip 
kalėdinę dovaną metams (pusei metų $24.00)‘J Kitosfe vietose — 
$40.00, pusei metų — $22.00.

vesni nusiskundimai silpna svėi 
kata, jį taip kankinęs negalėji
mas nudirbti to, ką buvo ųžsb! 
brėžęs. Jeigu tėvą idealizuodai- 
mi būtumėm laiku supratę, kad ręs^ir ji dą/ fu re jo ‘vilties jį įy

OPTOMETR1STAS

KALBA -LIETUVKKAT
2611 W. 71rt SL TeL 737-5149 

Tikriną aki& Pritaiko ct-inirI.

s “contact lenses”,

(LAGAAVKlj

1^4 WEST #>U STRUCT 71211
llfeZh SOUTHWEST HIGHWAY, Prtoi Hilu, p 174-4411

nfl7V» t • V4 pamatyt Bei nespėjo yipš- 
KUvAAl j bot^5* balp reikliai apšilti, kai 

v kibučio radi jo gtrsiakalbis jau 
kelintą karią kartęjn, kad Kaune

nokiu ar kiteteiM būdu sustiprin 
ti jo sveikatą ir prailginti jo 
venižną. Bet pc Įvykusio fakto 
visuomet atsžr-rfida daug W 
“gal" ir •— ypač tuo
met, kai neeilmu snogus, ttt-i 
rįs save idėjos sekėjus, dar,,. », & .. .., . , . * ... , 'ta. Tvirtai ji laikėsi pagaliau jgyvas būdamas ima tapt. 
genda...

Emilija Pūtvienė su jauniau 
šia d^kra. Emilija ir sūnum Vy 
tautu, dėl užpustytų kelių. ii 
besiyėJuojančių traukimų j Kau^iįti ąlįųsių 
ną teatvyko kitos dienos, |. y\ j draugųjį V ' 
kovo 6-sios d. vakare. ‘Aųtobų-- 
sai nėjo. Jai su vaikais -reikėjo 
iki Šiatiiių važiuoti Arkliais, rq- 
gėmis apie 50 Ijilometyų. ,-‘ -

Oras buvo btaurus, sniego nė-’ 
paprastai daug, ąri.t ą.tei’: 
rasdavo vis naujps vėjo atblokš-; 
tos pusnys. Pasiekusi 'ŽiaiiiiiLs, 
Emilija Pūtvfėiė šūžii|6jo, kad 
traukinys į Kauną, vėluoja, riet, 
aštuonias valahdaš. Tądą jiųal. 
su vaikais .nuėjo Vi^btiUh. įiB-> 
laukti. Jai dar niekas riebuvo- 
pasakęs, kay. ■ $u iyri >

Vedėja — Aldona Daulrot 
TiMu 778-1543

savo gyvenimo ifraugą mirties 
patale,, jau atšalusį. Nors labai 
kėBiėdane, bet neparodžiusi ki- 
tiems savo ’ašarų, po <tsisveiki- Į Naktį, vietoję garbės sargybinių 
-MKia^yni -sėdosi šafe-jd"itl t*—;Ą;;- 
prniriinąjo lankytojas, artimus 
ir svetimus,, šaulius ir ne šau- 
■UfiS,-,:«ig^audinusiiĮs. ir ašaro
jančius,’ rimtus, ir šaltai oficia- 
jiškiis. ‘Ų;-.. ,L ..



LIETUVIAI SENIAU ŠVĘSDAVO 
KALĖDAS NET IŠTISĄ SAVAITE

protėviai 
istoriją, 

pagriebi i

Vienas graikų rašytojas dar 
prieš Kristaus užgimimą mū>ų 
protėvius vadine “ugnies ir 
saulės garbintojais*’. Kokiu bū
du jis buvo priėjęs tos išvados, 
nepasako. Matyt, graiku ir ki 
tokie pirkliai atkeliavę pas lie
tuvių gimines nusipirkti gin- 

; taro, mėgdavo pasisvečiuoti ir 
pasiteirauti apie vietos žmonių 
papročius, tikėjimą ir socialinę 
santvarką. Tų pirklių, pasakoji- 

’ jimai sudaro ankstyviausias 
žinias apie mūsų protėvius.

Graikams, romėnams, finikie
čiams. arabams ir kitiems, pie
tinės Europos, Azijos ir- šiauri
nės Afrikos gyventoj ams, kur 

, klimatas yra karštas, buvo nuo 
4 stabu išgirsti apie ugnies ir sau 

lės garbinimą, nes ji
: čiai, žiūrėjo į tą viską visai prie
šingai. Ugnis jiems atrodė kenk- 
» smingas, įkyrus dalykas ir iš jos 
jie sutvėrė netgi pragarą.

Tuo tarpu Lietuvos krašte 
buvo pusiau šiaurinis klimatas, 
kur saulutė, ši veša ir ugnis, 
ypatingai žiemos metu, atrodė 
labai brangu- reįškinys. Tok; 
ugnies garbinimas užsiliko kai-1 
muose iki pabaigos praeito šimti 
mečio. Jis buvo vaizduojamas 
gražios dievaitės Gabijos for
moje. Net mūsų tėvai dažnai 
nejučiomis pasakodavo: “Gy
venk su mumis ramybėj, šven
toji Gabija.”

Išreiškimui pagarbos ir dė
kingumo ugnelei ir pačiai sau
lutei, mūsų protėviai paskirda
vo ne vien Kalėdų šventes, beį 
ir sausio mėnesio pradžią. Ta
me,. veik pąros savaičių laiko
tarpyje, įvykdavo visokių apei 

-pietie- gų, triukšmavimų, burtų, pra-

mos pradžią, mūsų 
buvo sukūrę tokią 
Tamsumo galybės 
saulutę ir pradeda tampyti ją 

Į tolyn, ir tolyn. Pasėkoje to, že- 
j mė sušąlą, žalumynai dingsta 
ir viskas rpluikui atrodo ne- 
jauku ir klaiku.

Tada atsiranda mūsų protėvių 
entuziastas žemaitis, kurks nuei
na ir išlaisvini saulę iš tamsy
bės namų. Saulutė pasisuka it- 
gal ir ima grįžti aržiau žmo
ni j, šypsodamosi, ir leidžia spin 
dubus žemėn...

Senų raštų skaityt. ObukcS

Premija jaunimui K

našavimų.
Svarbiausias dėmesys buvo 

skiriamas saulės grįžimui “iš 
nelaisvės”. Dramatizuodami žie-

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ 

NAUJŲJŲ METŲ
linkime visiems savo klientams ir draugams

Dr. Leono ir Irenos Kriaiiėe< 
liūnų šeima savo mirusiam sū
nui ir broliui prisiminti skirią 
kasmetine

EUGENIJAUS
KRIAUČELICNO PREMIJĄ. ■
Premijai skirti salvgos vra 

tokios: ; ■
1. Eugenijaus Kriaučeliūuo 

1,000 dolerių premija skiriama < 
lietuviui jaunuoliui, j 
pasireiškusiam raštais (lietuvių,' 
anglų, ar kita kalba), veikla,

H»m1, tam* — f
RIAL MTAT1 FOR 1ALS

BUTŲ NUOMAVIMAS
> NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI

• NOTARIAT AS • VERTIMAL

VISŲ RCŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY y • «
INCOME TAX SERVICE . .

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233 • į

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TEIUflNAMW 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKUIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS L

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai '

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

UAL 1ST ATI FOR SALI

ROCKWELL STANDARD
2552 W. 71st St., Chicago, HL

Gasas, vilkimas ir pilnas mašinų taisymas.
Sav. GLENN MARTIN ir ROGER LARSON

Tel.: 476-3991

o r ‘»premijai, ja skiria balsu daugu-
3. Prennjuotmo asmens ar; &. metu‘vasarj0

i }mkamumui 15 d- ir susitaria su Kriaučeliū- 
jvertinti sudaroma Jury komisi-j 
ja, kurion po vieną atstovą ski-

geriausiai j jaunimo vieneto

organizacmiu veiklumu, ar jaū- rja Pasaulio Lietuvių Bendruo- 
nimo vienetui (sambūriui, tau- r - -__ -
tinių šokių grupei, jaunimo cho-.! vas> Pasaulio Lietūvių Jaunimo 
rui, sporto būreliui), geriausiai| sąjungos valdyba ir JAV Lietu-

. - ---------3 ’rjvių Jaunimo sąjunga,, o dų ąt-
“*7 stovus paskiria Kriaučeliūnų 

1 šeima;

4. Jury komisija, .aptarusi as-

nimo vienetui (sambūriui, tau- menės jaunimo reikalams vado:

kAM MOKĖTI NUOMĄ? 
GERIAU MORGIČIŲ.

<'V

5 ir 4 kambarių medinis. 1 auto ga

mas. Savininko paskola 10%. 
Brighton Parke. 4 ..,

--------
Dailus pensininkui nedidelis namu
kas. 2 po 4. Aluminijaus langai. Nau
jai atremontuotas. 42-ra ir Artesian. 
Savininko paskolą.

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

Skambinti tek 436-7878

ŠIMAITIS REALTY
2951 West 63rd Street

i

Inu šeima dėl premijos Įteikimo ražas?Geri lramatat~Mažas įmokėji-
laiko ir pobūdžio; ■

5. Premijai asmenys ar vie
netai siūlomi raštu, nurodant 
tiksliai premijai tinkamunįo 
motyvus, ir siunčiami: Eugeni
jaus Kriaučeliūno Premijos Ko- 

i misijai, 12500 Pawnse Rd., Pa 
los Pąrk, Illinois, 60464.

ELEKTROS ĮRENGIMAI ' 

PATAISYMAI
Turiu Chicigos miesto lektbe^ 

Dirbu Ir užmiesčiuose. «rdt, 
larantuotaj ir sąžminsaL 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4514 S. Talman Avo, 
Tol. 927-3559

reprezentavusiam lietuvius j
Lietuva vieneriu metu gė<nrie:- . o o. j

2. Premijai gauti asmenis ar' 
vienetus raštu pasiūlo jaunimo] 
organizacijų vadovybės, jaurji^ mens ar vieneto tinkamumą PIkKITE ja v Taupymo Bonui

DĖMESIO'
62-30 METŲ AMi VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automebilift 
Liability apdraudimas pensinla- 

kams. Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 Se. ASHLAND AVL 
TeL 523-8775l

Viktoras Galeckas
4. I

į

NEPRIKLAUSOMYBĖS

Į 
t r 
i

mo grupės, vyresniųjų organi
zacijos ar paskiri asmenys iki 
kiekvienerių • metų gruodžio * 
31 d. (pašto antspaudas);

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų!

BALTIC BAKERY
JUOZAS ANKUS

X

linki visiems savo klientams ir draugams
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729 So. Campbell 

Ave.. Chicago. IL 60629.

MISCELLANEOUS
Įvairūs dalykai

RENTING IN GENERAL 
. Nuomos

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
•adėtl teisininko Prano ŠULO 
>aniošta — teisėjo Alphonse 
VELLS peržiūrėta, “Sūduvos*1 
įleista knyga su legal iškomi? 
brmomia

Knyga su formomis gauna-

ASTROLOGIJA IR KORTŲ 
SKAITYMAS — Astrological- '

Tarot Card Readings
$10 

ELEONORA JAKŠTAS
4104 S. Archer Avė.

Tel. 523-3685 (Pr.)

*
■M1

Lietuvių Pensininkų Sąjungos 
valdyba ir nariai

ŠVENTŲ KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ PROGA 
SVEIKINA NAUJIENŲ ŠTABĄ IR SAVO DRAUGUS, 

LINKĖDAMI DAUG LAIMĖS, GERU 
PASISEKIMŲ IR SVEIKATOS.

Sąjungos Valdyba
— 7 .---———--- .

$■' s ■R s » r s
a 8 9 X

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DEL LIETUVOS

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

KAINA — 217. (Persiuntimui pridėti $1) 
Siųsti čekį:r

r t ’

>UM"V
5 * ‘ Naujienos, 1739 S. Halsted St.

" Chicago, IL 60608

ŠVv KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ PROGA 
draugams bei pažįstamiems, Brighton Parko Lie- 
tuvių Namų Savininkų draugijos valdybai bei 
nariams linki daug laimės ir kuo geriausios 

sveikatos.

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ

NAUJŲJŲ METŲ

visiems klientams, draugams 
ir pažįstamiems..........

PROGRESS PRINTING 
'CORPORATION

. 3234 South Halsted Street
Chicago,’ Ill. 60608

STANLEY D. GAPSHIS, President

MARQUETTE PARKO centre 
prie vieno asmens nerūkančiam 
išnuomojamas miegamasis kam
barys su privilegija naudotis 
virtuve. . ■ . . .

Tel.: 476-5858

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

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talmon Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717

K 
R
•r
s

i| KURIAM GALUI MOKĖTI 
......iii

J
g
J

i
Tel.:. 927-0123 rI 

R 
R 
R 
R

Pirdavimai ir Tapymas /
2646. Wwt Pth Stroo* 
TeL Republic 7-1941 j

DAUGIAU?
PIRKDAMI NAUJUS AR VARTOTUS 

AUTOMOBILIUS SUTAUPYSITE 
NUO S300 IKI $1,000

Chrysler New Yorker

3ALZEKAS MOTOR SALES
CHRYSLER • IMPERIAL 
PLYMOUTH • K CARS 

“U WILL LIKE US”

1030 Archer-VI 7-1515

Siuntiniai į Lietuvą , 
ir kitus kraštus

. P. NEDAS, 4059 Archer Avenue,

I Chicago, 111. 60632. Tel. YA 7-5980
» r . ■ .. : (

HOMEOWNERS POUCY

w. n

LIUCIJA”
Vfiko šileikio apsakymų knyga 

‘'Liucija'* jau atspausdinta.

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

40641, . 424-4654
Lre Civily C c

Advokatas
- GINTARAS P. ČEPĖNAS k

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

i Šešta d.: nuo fi vaL r. iki 12 vai. d. 
Ir pagal susitarimą.

TeL 776-5162 
2649 West 63rd Street 

Chicago, HL 60629

i

4627 So. Hermitage Ave. Tel. LA 3-1510^
IR ANTRA KRAUTUVĖ

2616 Lithuanian Plaza Ct Tel. 737-678415

ADVOKATU DRAUGIJA
V. BYLATHS 

ir V. BRIZGYS
Darbo valandos:

Nuo 9 ryto iki 5 vaL popiet 
Šeštadieniais pagal susitarimą.

6606 S. K*d«l« Ava.
Chicago, III. 60659

Tel: 778-8000

PATS SKAT1Y K IR DAR KI
TUS PARAGINK SKAITYTI 

na Naujienų administracijoje, DIENRAŠTI “NAUJIENOS*

Į 6 — Naujiano*, Chicago, 8, 111. Wednesday, December 22, 19A2




