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BUENOS AIRES. — Argenti
nos- teisėjas Pedro x Norvaiz 
spaudoje, paskelbė pareiškimą, 
kad jis atsistatydina iš teisėjo- 
pareigu. Praeitą antradienį tei
sėjas Norvaiz įteikė teisingumo

sutvarkyti, išaiškinti "ir tiksliai 
paskelbti, bet buvęs ministeris 
to nepadarė.-

Teisingumo m misteriui teisė
jas Norviaz parašė, kad dabarti
nė karių vyriausybė; nesiima

ndn atsistatydinimo pareiškimą,. dyti.‘Jis reikalauja, kad nusikal- 
o trečiėdienį jis jau pasirodė Ar- ’tėlis būtų suhntas: Jeigu valdžia 
gentines dienraščiuose'

Teisėjas- Norvaiz protestuoja, 
kad dabartinės ‘vyriausybes niį- 
nisleriai neklauso teisėjų 4saky- 
mu. Jeigu jau dabartinė vyriau- 
sVbė-nąturŪpriemonių priversti 
buvusių valstybės “ ;tarnąutojų’ 
klausyti tėfctaų? .tai' jam,Heisė- 
jin, nėra jokios prasmės būti 
teisinėj į ' .. j . ; , .

Teisėjas Norvaiz keliose by
lose jau yra paleidęs valdžios su- 

■ imtus 'žmones, kąi policija teis
mui : nedavė- įrodymų- kaltini- 
mam<A Teisėjo sprendimas >pa-

_. ,spren^j»ą^bųyp palvritwąs#;
Traukė teisman neyykusf 

ministėrį - ? ; i

Į teišėjo Pędro'Norvaiz (eismą 
būva;.paduofąs 
buvu^ĮVi'fiįft 

$ tinez'
tina^įęa^'
pare^P'^J77S?7<?7?\'■ ’

T eismas y SiorVaiz ■ •
klau^^^,’ Ek^ause 
siu 
sinfej$įg4^^^7 7' '

TRYS VALSTIJOS 
BUVO BE ŠVIESOS

LOS ANGELES, Calif — Tre
čiadienio vakarą yėją$Jr, audra 
išvertė vieną didelį elektros 
stulpą, kmįs .nuįraukė jaidus ir 
sustabdė elektrą į didele Kali- 
fęrnijos. Neyados ir Oregono- 
dalį. Elektrą pavyko atstatyti 
vienoje Kajifornijos sritie, bet 
kitos.:vietovės pasiliko visai be 
šviesom. •

pisngylaixl ir didieji f as Ve
gas yįešbųčįą^lįko be?,šyies.os^ 
Jie prasė’galirrrai greičiau siųsti 
lemputėms, šaldyfuvams ir ki
toms mašinoms reikalingą sro
vę, bet inžinieriai nepajėgė tos

At

Mąt*-
rMikąl'taiprpat 'feršviėsos*
Traf Įkas ta ip pat ‘ ne t ur ėjo švie- 
štL Ta' ptogą pasinaudojo vagi- 
Sįai-ir. apvogė kelias krautuves.
* < ’. - a • V .

ItalųVpioku-foiras^įsakė' su-; 
rimii“ Jūrikgf-‘Bafciri Gelėnk. pade-į

džios?4^ip/nepri^urėjo ir\mėisą- 
kė sulyarkyt F:ūiŽo;/atskžito- 
myb^i^iništeris žm&jp^ jog Ui

jfufeį AgcaĮ pasiek^tęRpnią ir 
įsikurti? ' ? 7 ‘ ‘*4?

ten

n

AFGANISTANE KREMLIUS NETEKO 
10,000 KARIŲ, DAUG SUŽEISTŲ

ANDROPOVO ATSTOVAI PRANEŠĖ, KAD B.VNDYS ’ 
LIKVIDUOTl ĮSIVERŽĖMĄ, BET PAŽADO NEI’IIJTO

AVASHINGTON.įD.C.— Vals- ro jėgas permesti į Afganistaną, 
tybės deparlarpentas praneša, 
kad Sovietų kariuomenės vado
vybė neteko apie 10,(XX) žuvusių 
karių, turejo didoką skaičių su
žeistų Afganistane, pareiškė pa
reigūnas Laurence S. Engle
berger.

Valstybės departamentas pa
rašė 14 puslapių išsamų prane
šimą apie Sovietų karo jėgų įsi
veržimą Afganistanan prieš tris 
metus. Sovietų vadovybė dar ir 
šiandien laiko Afganistano, pa^ 
sienyje kelias divizijas. Jeigu 
kiltų reikalas, tai Sovietų vy- 
riausvbė yra pasiruošusi tas ka-

- Kūčių dieną Naujienos 
buvo>į^ pareiga atskaitomybę išeis.

KALENDOReLIS

Gruodžio 24: Kūčios, Adomas, 
Ieva, Postovis, Titonė. Jogaila, 
Metile.

^faudinukais papuošta eglutė žiba miestų kiemuose.

Gruodžio 25: Kalėdos. Graž
vydas, Aiškutė, Medinis, Valytė, 
Eidravas, Dovilė.

Gruodžio .Steponas, Gry- 
notas, Eigailė, Vihrotyfc, Smalsa.

Gruodžio 27: Jonas evang.. 
Eglė, Dautartas, Vaideliota, 
Karta.

Saulė teka 7:16, leidžiasi 4:25, 
Oras debesuotas, gali lyti.

PREZ. REAGANAS NORI }- 
PASITARTI SU VYSKUPAIS?

■ ‘ . I ų ■' • 1 ’ • *

PHOENIX, Ariz. — Preziden
tas Reaganas pakvietė įtakinges- 
riius Amerikos Romo katalikų 
bažnyčios vyskupus, kad atvyk

stu į Baltuosius'Rūmus paMtarfi 
apie prezidento ruošiamą laišką 
atominių ginklų reikalais.

Prezidentas, žinodamas vys- 
kupų nuomones, galėtų sureda? 
guoti platesnį laišką tikintie
siems, kad jo nuomonės daug 
nesiskirtų pagrindiniais klausi
mais.

J.

Pernai Afganiistane buvo tiktai 
85.000 rusų kariuomenes,-, bet 
dabartiniu metu rusai ir vėl ten 
turi 105,000 ginkluotų vyrų.

Šiomis dienomis į Maskvą bu
vo atvežtas Babrakas Karmalis. 
Jis pareiškė, kad rusų kariai ne
gali būti atšaukti, kol pačiame 
Afganistane gyventojai bus už
sienio agentų kurstomi.

Rusai nepajėgia nugink
luoti ąfganistaniec:ų

Engleberger tvirtina, kad
Andropovo pažadai nepildomi. 
Andropovas prižadėjo rasti bū
da Afganistano konfliktui likvi
duoti. bet paskutiniu metu jis 
pranešė, kad tuo tarpu dar ne
galima laukti pakaitų.

Naujoji Sovietų vyriausybė 
nenori tartis su afganistanie
čiais. Ji nori primesti afganista
niečiam* Babrako Karmalio va
dovaujamą vyriausybę, bet per 
trejus metus Afganistane neat
sirado nė vieno įtakingesnio af
ganistaniečio. kuris būtų sutikęs 
su Babrako vyriausybe ir jo pla
nais kraštui valdyti. Dabartiniu 
metu -Afganistane yra apie 800 
tūkst. afganistaniečių, kurie va
da atkaklią kovą prieš rusus, s

Vienas laikraštininkas paklau
sė, iš kur afganistaniečiai gauna 
kovai reikalingus ginklus. Engle- 
pėrgeris atsisakė tuo reikalu kal
bėti. Tiktai pastebėjo, kad dau
gumą ginklų gauna nelaisvėn 
paimtų rusų.

Prezidentas rengiasi pakviesti 
Minneapolio arkivyskupą John 
Roach, Chicagos arkivyskupą 
Joseph Bcrnardin ir dar vieną 
kitą. Jis nori išsikalbėti su arki* 
vysk. Roach, nes žino, kad jis 
yra Walter F. Mondale šalinin
kas. Patyrus arkivyskupo nuo
monę. prezidentas žinos ir demo
kratų partijos kandidato nuo
monę apie apsigynimą atomi
niais ginklais.

— Paskelbtas atsakingų parei
gūnų nutarimas, kad nė vienas 
lenkas nebūtų išvežtas į Lenkiją 
prieš 1983 m. liepos 1 d.

— Chicago* policini okas Rob
ert W. Carroll gavo 3 metus ka
lėjimo už narkotikų pardavinė
jimą. J*s išmestas iš policijos.

MASKVA, Rusija. — Leonidas 
L Zamiatinas trečiadienio po

pietę sukvietė užsienio žurnalis
tus ir pranešė, kad Jurijaus 
Andropovo pasiūlymas liečia tik
rai tuos atominius ginklus, ku
rie yra Europos uostuose. Jis 
kalbėjo apie SS-20 raketas euro
pinėje Sovietų Rusijos dalyje. 
Jeigu sąjungininkai norėtų tar
tis ir dėl raketų, esančių už 
Uralu, sovietinėje Azijos dalyje, 
tai tada reikėtų pradėti naujas 
derybas ir dėl jų tartis ir susi
tarti.

Visi žino, kad ši Zamiatino 
pastaba, neaiški Andropovo kal
boje. yra labai svaribi. Zamiati
nas buvo girdėjęs, kad britai ir 

’vokiečiai esą ametę Andropovo 
pasiūlymą. Zamiatinas prašė 
konferencijon atėjusius laisvojo 
pasaulio žurnalistus, kad jie 
paaiškintų jo padarytą papil
dymą ir prašytų savo kraštų vy
riausybes, kad jos priimtų And 
rppovo*' ‘ f,padĮj>’Ią^pą9 uįyųią- 
Andropovas ant greitųjų paruo
šė pasiūlymą, norėdamas pra
nešti VakaranĮs naujos vyriau
sybės pageidavimą susitarti.

. Prezidriftas Reaganas rudens 
pradžioje buvo pasiūlęs išrengti 
visas JAV 572 atomines raketas 
Europoje, jeigu Sovietų valdžia 
būtų sutikusi visai išrengti savo 
600 vidutinio dydžio raketų, bet 
Sovietų valdžia tada nepriėmė 
šio prez. Reagano pasiūlymo. 
Dabar Sovietų valdžia padarė 
naują planą ir jį jau pasiūlė. 
Trečiadienį aiškintojas Zamiati 
nas papilde Andropovo pasiūly 
mą, kad visiems būtų aiškesnis 
Sovietų pasiūlymas ir kad va
kariečiai jį priimtų.

Sovietų informacijos agentū
ra Tsss pridėjo, kad Leonidas 
Zamiatinas yra komunistų par
tijos Centro5comitelo propagan 
dos užsieniuose viršininkas ir 
kad komitetas jį įgaliojo vado
vauti centro komiteto skelbia
mai informacijai. Zamiat’nas 
jau anksčiau yra komentavęs 
Sovietų valdžios poziciją įvai
riais užsienio klausimais. Jo ra
šiniai dažnai pasirodydavo Prav- 
doje ir Iz vest i jos .

Zamiatinas taip pat pranešė 
užsienio žurnalistams, kad bul
garai nevadovavo turko pasikėsi
nimui prieš popiežių Joną Pau
lių II-jį. Italų spaudoje tuo rei
kalu paskelbti spėliojimai netu
ri pagrindo, tvirtino Zamiatinas. 
Jam buvo priminta, kad tokį liu
dijime pad;re suimtas turkas

Sergei I. Antonov atvežė į Romą 
ir surado butą prie pat šv. Petro 
aikštės. Zamiatinas į šias smulk
menas nesigilino.

WASHINGTON. D.C. - Prez. 
Reagsnas, antradienį susipažinęs 
su Andropovo pasiūlymu suma
žinti 25? Sovietų vidutinio dy
džio raketas, pasiūlymą atmetė. 
Rritų premjerė Thatcher ir 
prancūzų prez. Miterandąs taip 
pat atmetė šj Andropovo pasiū- 
lyiną.

WASHINGTON, D.C. — fe 
kistano diktatorius Z‘a Juliak 
savaitės pradžioje turėjo iš
skristi namo, bet jis tebeguli li
goninėje. Praeitą savaitę jis pra
leido Kanadoje. Jis planavo at
skristi į New Yorką, o iš ten jau 
skristi į Vakarų Europą, bet Ka
nadoje jis pasijuto silpnai. Ke
lionės, kalbos, pasimatymai su 

'laikraštininkais jį lafcai išvargi
no. Jis planavo vykti į New Yor- 
ko ligoninę, bet jam buvo pa
tarta skristi į Washington^ ir 
užeiti į karišką Walter Reeif li
goninę.-Ten jam buvo sutrikta 
pirmoji pagalba. Bet gydytojai 
nori, kad jis pasiliktų kelicjns 
dienoms. Tada gydytojai turgtų 
progos nustatyti negalavifnų 
priežastis ir atrasti būdus svei
katai sustiprinti.

Pakistano prezidentas Zia jau 
praleido veik visą savaitę Wal
ter Reed ligoninėje. Bet jis turės 
dar kelias dienas ten praleisti. 
Jam bus tiksliai nustatyta ne
galavimų priežastis, o tada^pš 
galės skristi namo.

IZRAELIS IR LIBANAS ?
PRADĖS DERYBAS

JERUZALĖ. — Izraelio ir U- 
bano atstovai susitarė atc’nįn- 
čią savadę pradėti pssilarinįjįs 
apie atšaukimą Izraelio karo jė
gų iš įvairių Libano strateginių 
pozicijų.

Atrodo, kad Izraelio vyriausy
bė, patyrusi apie dabartines Iz- 
rsebo gyventojų nuo’aikas, atsi
sakė nuo visos eilės reikalavimų, 
be kurių pirma ir kalbėti ne
norėjo.

— Illinois gubernatorius pasi
rašė įstatymą, draudžiantį sek
madieniais pardavinėti automo
bilius. Teisėjas Joseph M. Wosik 
paskelbė, kad tes įstatymas yra

Meilinei Ali Agca, kurį bulgaras prieš JAV konstituciją.

— Adv. Richard Trumka pri
saikdintas angliakasių unijos 
prezidentu, kad sumažėtų nusi
kaltimų skaičius unijoje.
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Bandymai pakreipti likimą 
įėWjdh įtUen

1. Nuo fcihčiu stalo šlerią Ka
lėdų dieną išdalina po trupu
čiuką gyvuliams, kad “gėriai!
eitu rankdm’L

2. Kūčių šieną vakare arklia
ganiai pasideda po pagalviu iv 
Kalėdų ; *ryįą ’duoda arkliams, 
kad vasarą, išjojus nakties ark
liai, neitų nuo' jų toli.
' 2.‘Kai pavalgo, tai visų vai- 
-giri ’po trtųjučįųką palieka “D^e J 
vo' avinėliui”.- |

.4/ Jei ild. Kūčių vakaro nesu i
■ . * r

grąžinsi <ikolų.tai,per visus inf-i 
tus būsi skolose paskendęs. į-

6; Merginos bėga į tvartą (tik* 
ne -į savo) - ir žiūri prie ko tvar-: 
tį pribėgs: jei prie karvės

t dokumentas, kuriuo šaviiiihfets

4

Vai broliukai,“vii sesutės.

Devise r.elcUnpjamo turto 
p£gal tėsatiS&Hą 46vaft>j^inis.

KSsė į šato 
vyro nu.4isavyb§.

Dupletfiaviehi fcjų 
tiį namaij įrengti 2-jų šeimų 
gyveniniai.

ExSctitiSr — tėšiarnėnfe nu
rėdytas fėstĮirientę? sudarytojo 
asmuo jo valią vykdyti, 

j - Fixture — kilnojama nuo^i- 
į vybė, kuri neprikfaušij Seilės 
’ sklypui,,bet gali būti savininko 

perkelta, nesužalojūs nekilno
jamo turto, tai yra namų, kaip 
antai: palapinė, divonai, pečiai, 

s baldai ir kt. • - .
Š _ t < a . - - f ~ \x. ;

Foreclosure — teismo proefe- i 
sas,iškeltas morgičio davėjo ąr- 

J ba paskolos kiedjtoriads bet ku 
rį interesą apsaugoti arba išjieš 
Roti, nukreipiant jiešknį į sko^ 
Jninko nekilnojamąjį turtą.

Front foot — standartinis ma
tavimas vlenos. pėdoš pločio,pra 
sidedąs nuo gatvės linijos į že
mės sklypo gilumą, paprastai 
nusifęs-į^ 1(

.vaUHs ir dAfioveg vengiant

i 5. skilvio suxi«

£Lfs hietaiš. Hėiltekės, jei - prie 
jaučio—ištekės.

7. Vakarė merginos po vienu 
puodu padeda žiedą, o po kitu 
— raktą, po trėčiū — skepetą. 
Viena nežiūri, kas kur įiavožta, 
o kitos tuo laikū sumaino. Jei 
įspėjo žiedą tris kartus; tai iš
tekės šįmet, jei rakčiuką —bhs 
gera šeimininkė, jei skepetą, 
t ai pa/iks senmergė.

8. Vakare aplink trobą nešda
vo pupų, o iš vidaus klausdavo: 
“Kas čia eina”? Atsakydavo.- 
‘Ponas Dievas”. — Ka čia ne<

laišą‘? — "Labas dienas”! 
darydavo, kad javai derėtų.

Namus perkant,
Dedication — žemės sklypo 

savininko dovana nekilnojamo 
turto viešam naudojimui; kar
tu sū oficialiu nuėmimu.

Deed — dokumentas, kuriuo 
žemės sklypą > perleidžiamas iš 
vieno asmenį kitain.

Dėfault — iš sutarčių • parau
nančių- prievolių f<netęsejima^. 
bankrotas, nėlesejimaš atlftff
prievolių' sutartyje nustatymu ekonominio pasenėjimo.

žinotini terminai ■
laiku. '

Defeasance — toks dokumen
tas, kuris pansikiną^4&i kurių 
kitų dokumentų arba nuosavy
bės efektą. *

Depreciation — turto vertės 
mažėjimas, paeinąs nuo gedimo, 
per paprastą vartojimą arba su 
sidėvėjtma: -dėl atmosferos vei-

Draųg su' jotais sailnueina

nai kas aaiiiai sodinėti
‘Ir suspausti dfžitigai ranką. 
Daugel laimės į&Iinkėti.

I - * V *" įr: -i . •

Įfūn prasideda lėnfetfnes,.
Ima skristi atvirutės,-* 

siuevejtma>-uei auuusieros vei- J:.
?. ų -■> k . . LRaso 4etks irKimo arba ae! funkcionahnio arkT , - ,. .J Ir broliukai ir sesutes.
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Šv. Kalėdą if Naujų Mėtii proga 
sveikiname Naujienų skaitytojus 

if mūšų įstaigos rėmėjus.

JUZEFĄ ŠIMAITIENĖ, SYLVIA KRUMPLIĖNe, ROMA 

‘ ĮRfcNA EIjfcšTRUBTENĖ VLADAS

:x-;;?^4iWį;įikT(jiiAs- šnUrris, petraš 

. LEIPUS; itAiJIUNDA.S MERKYS, ALGIS REGIS, 

blETER glntilas, ludvis j. Mironas 
ir Paul j. Galvydis.

Į Periodiškai patikrinti svei-

Svajoja meilė — pėdai taeta 
Tau svetimais keliais. lfc..

PATARIMAI KASDIENINIO
GYVENIMO SRITYJE Į 

Vienas išminčius yra pata-1 
tęs laikytis sekančią taisyklių

dytojUL
i 7. Palaikyti linksmesnę nuo

taiką, vengiant alkoholinių gė
rimų bei tabokos.

Jtledicus L.—

r

Giedraitis

Atsigulk kada tdrį palinkimą 
ptie miego. Atsikelk, kai jį>a- 
bfeždi n tfeimiegi; o paskiau 

; imkis darbo.
i Valgyk tada, kai esi alkanas
I ir geyk^kaį esi ištroškęs;
j Kalblk lik kai reikš

X TW.- > tr -ftr a _ t

Dėdamas savo parašą, aty-J 
džiai pagalvok ir susipažink sū?

• ^rranty — sutarta  ̂jų arba dabgiati asmenų, turiii.
.. * j. * u čių skirtiiigtiš Interesus.

Joint tenancy — dviejų it 
daugiau asmenį laikomas ben- ■ 
drąi neųfhojaiiiaš turtas dėl ly-: 
gaus paveldėjiihb. . .

- - (Bus daugiau).

. tegūoti t>irkėj| (vad. grantee), 
į ,Grantee — Ismifc^ kufidnl ne

krlnopamas jurtas yra perlei- 
*; džiainas

c iSrkntbr — asnit^į'kuris, ne- 
. : kilnojamąjį iųttį jiėnėidžia, L 

y. pardavėjas.
Grbss lease— riuošžvybės su

tartis, pagal Kurią nucmuotojtu 
Menka Visos nuosavybės išlai
dos, paprastai, tenkžtičfbs, kaip 
valdytojui .

Habendurrt clause ifttįrėti

O štai jaunas bernužėlis, - 
Pasirėmęs, .mąsto, mąsto, 
Kaip čia reikia ^parašyti, 
Kaip išreikšti svarsto, svarsto.

- ‘ kiekybę:
Hėriditaments — plačia pras

mė' nuosavybė, kurion įeina ž&- 
N tire, šventoje: ir inkorporuota 

'Nuosavybė, kaip teisė į kelią 
(sęrvijųtaš) ,

Hbldbver tenant — nuomi- 
: fiinkas, žftfis ‘0šiKela Vaidy- 
fnė nubižiUotoje nuosavybėje, 
nuomos sutarties terminui pa-

Jai l inkė« jisa i' sveikatos, 
Kft kuo nori pašposauti, 
Jam šaltinislaimės matos. 
Rūpi draugę pasigauti.

kvalifikacijos
įstaigos vedėjas apklausinėj a 

. Pasitikėk . nsžiau kitais, oj kandidatę j sekretorės vietą: 
daugiau savimi. | —Tamsta tvirtini) kad esi pil-

Išlaikyk duotą pažadą. Į nad kvalifikuota totas karei- 
Nenešiok savo širdyje neapy-;

kautos ir keršto ir nereaguok f r 
įžeidimus.

Kur tik galėdamas pagelbėk; vau a

s?
- Savaimė aišku. Kai tarna- 

ankstybėšriėje vietoje, di-

dos ir neturėtum. Ė verstas atleisti manė, dėl to, 
tapenti Sat Tercia, I kati perdaug žlnau.

# ■ * *

i NEREIKIA RŪPINTIS L
j — Nuo to laiko, kai aš nusi- 
| pirkau autotaobilį, man nerei- 
j kia vaikščioti į banką su sutau- 
) pų knygele/fĮ: 1 ‘ u,

—; Ar dabar važiuoji? ■
— Ne, dabar netųmi atlieka: 

mų pinigų... •'
* * < 5

:‘-y- " ' --------------- 1

VYRESNIO AMŽIAUS AS- I 
MENINIS NAUDINGi PA. ■

TARIMAI j
‘ PiA>įi ir pati I1*1™3 i “*lė,a

ląlyga apsaugoti sveikatą ir su- Į51 v n " —
tetikti yft^nid amžiaus yra,r v 

VKįjįrhmės medietaos,-'

i Tik tolumoj jos balso aidą, 
’ Praeidamas, girdi. fžinovų į . ■ . - -

oailsėk 1
rit^Sivalgyk ir itaeik i nuŠi Ir td Jauti> ^ip nutolus, 
gerai išsimi^tt ‘ ‘ ■‘jLyg visko netekai. -

Modern ' irieį gydytojai 0i laisves-tolius, .
gerokai. išplšRėj..taisykles svei7Neužsnigti takai, 
kafši išlaikyti, čia suminėsime - J ...
sverbeshius patarimus: ’ žemei klojanti išlėto

1. Racionalus poilsis, skiriant Baltaisiais patalais, 
miegui’8. vatend^is per parą, o . 
vieną dieną ištiso jimlsio. •

2. Progii . pasitaikius past- į LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAbliNGŲ NluiŲJŲ AIETŲ 
vaikšeibti ir fiziniai pasimauk- į ’ , .

fihKittie visieiifs/ŠąVd koštuinefilnti 
ir draugams

vertimo būdas.
TSs primeną rriūsū 

patarimus: tinkamai

Homestead •— nekilnojamai 
turtas, paties savininko užtin
tas, kaip antai, namai. -Savinin
kas turi specialias teises ir pri
vilegijas.

f Indenture -- formalus raštu nuotykiai 
F dokumentas, padarytas tarp 2

SNINGANT 
žeme klojasi iš lėtoJau 

Baltais patalais.

'ii

į — Ar aš labai-, pasenau? -- 
j kjahsia pcfciia Nauragienė sve- 
J-čio. • - .‘j

— Visai ne! Tamsta atrodai, 
-kaip TK-kos metų rožė.

* * . * -
• Ne tas geraSjkurį visi giria, 

bet tas,kurs gerus darbus dirba.

3. Nesinęrvuoti ir kuo ma
žiausiai jaudintis nemaloniais

is.
4. Kasdien valgyti šviežius,

Linki laimės- kodaugįaUsia. 
grimęn jai. Kalęęlų Diedą 
tšvėetžioja, išdėlioja. 
Apie linksmą mėsaėdą.

XXXtXXT*

JULIA S RESTAURANT
STANLEY, JULIA IR SŪNŪS BENEDIKTAS, šav

5 | 4656 So. Western AVe; Tel. VI 7-9406

H

M|

irtREALTYI tTT TXXXtYTYrTTXXXX*XXXXtXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

95! West 63rd St. Tel. 436-7878

H 
M 
M
R 
Mj

■ • Išvedžioję apie laimę. .
t Džiugią laime romantinę,. 
Tąją didžią žemės ■ laimė, 
Tvėri&rfčiąją. šeimyninę.

Todėl skaitant šį’ laiškeli. 
Jos šitdelė stfvirpėjrr;
Mat rašytojas pataikė, 
Josios mintį jis atspėjo.

Vžrv1i’šfas K-tlėdų' Diedas.
Prasidėjo. mėsaėdas. > 
.B”^n k;Hbos'sutartinėm 

Tr linksmybės vestuvinės.
Perkūnas

M 
M 
K 

S

VhMII Įtek llAstiaiMiis

Naujiem^, Cfir

ArtifeHctrt TrtfM

J į CHICAGO, ILL

K
M

3

RTE LLR

NUO
turtm
Martell Cognac skoniu Ujo 17 J5 m 

O kai žmonės taifj l^ai ka ndr 
jūs žinote, kad tai yra I4batxrd.

Sveiks.

Sveikinam su Šv. Kalėdomis 
ir Naujais Metais

gimines, (fedigiis. pažįstamus ir bendraminčius . 
bei visus Naujienų darbuotojus. Linki Jums viso 
geriausio visa - - • .

Pranskevičią šeima

ŽIEMOS ŠVENČIU - KaI.EDV i’ilOGA
Vietoj kalėdinių atviruku, skirdama. NĄIJIUNDMS auką, 

sveikinu Nattjienį redakciją *T adįjitniš t raciją bėi 
klubicčius. prie klius ir geros valios li',!uvius.

Linkiu visiems linTcMftai jfraleslt Šveikui 
k feitfiin##! sulikti NaujdošitA Mctrts.

Julia Sačaiišlcaš-Ramanauskienė

Alalquette Park, Chicago

to

Katerių ir Xliuju Mėtą įtettgii 
sveikinti tišus Pžsatfftb Ifehlttdk; lihfclu 

gelrfc it J^kttttk.

keUbtadamas apliftktrt IHėHfebaH
kHJtė feti sutikęs liettMtis, UtfNH lt Snittvitl 

šį Žiemos šveričiij štė!kihlfh| s.

4 v-51 on da\\ Dec



DOMAS ADOMAITIS

ČIKAGOJE ISTORIJOS
(Tęsinys) 7

Pats Laiškas “Draugui” buvo 
teks: “Gerbiamas p. Redakto
rių, prašau patalpinti “Drauge” 
šį mano laišką:

šių metų vasario mėn. 19 d.
1 draugas” savo kultūriniame 

priede Įdėjo nuotrauką, po ku- 
> a yra toks ožravas:,“Čikagos 

7 ai ckuiiM&ijy kĮ/ L-vtuves 
CaneiaLne V k į. 
I iUŽvard ene čhrrbeniu Grle^i- 

jungtines parodos atidari
au rzoga vasariu m1'^

ūsą praplėsi; seka: 
Čiurlionio Galerijos.: 
sveikinu garbing^oį 
ir kolegas dai’inHki': 
į instituciją, 
laimės Įkurti.

Lciiuni, su 
y. a nuj^ir^Įi už ipatio įlinkiai 
uždirbtos ir-nuo šeimos nutrauk
ius pinigus. Skydai^ stovą; ir k ii 
parodoms ruošti įrengimai,>kif- 
Haįs jūs, kolegos, taip mielai 
naudojatės^ yra pądaryfi iš len
tų, kurias aš .ant -savo pečių su
nešiau. Keli tūkstančiai mano 
pinigų, išleistų galerijai steigti," 
ją ugdyti ir jos idėją apsaugoti," 
atrodo, yra sudėta tik tam. kad 
iš manęs —ir sveikatą praradu- 
.sro— būtų tyčiojamasi, kad vie
loj bent pinigų grąžinimo —^bū
čiau ir toliau terorizuojamas. 
Nesijaučiu, kad savo kūrybin
giausius metus sunaudojęs Čiur- 
liondo Galerijai, esu to viso užsi-

kiiriž ;-a

t kuriu jūs sėdi'.e.

p laęs. Zenonas Kolba, čiurlio 
nįio Galerijos steigėjas. Čikaga, 
1972 m. vasario mėn. 20 d.”

DąiL Z. Kolbai mirus, Lietu
vos atstovas Wasningtone J. K.J- 
įeękaj 1972.V.1 d. parašė tarp 
kitko4 taip naujam Čiurlionio 
Galerijos, Ine., pirmininkui inž. 
D. Adomaičiui: ‘Iš savo pusės, 
teturiu vieną į Jus prašymą — 
malonėkite padaryti visa, ką ga- 
i-j?. Raikysite reikalinga, kad 
čiu^ibhio C^erpqs ginčas butų; 
gražiai užrauktas. Ta proga pri
duriu, ks^l esu parašę p. J, Dauž- 
card enei, Lietuvos gen. Konsu-Į 
lei, ją prašydamas padaryti visa^ 
ką ji laikys ręžk'alinga, kad aukš-i 
č:au narnėtas 'ginčas būtų pri-j 
vestas prie galo, kaip Jūs savo 
.. — \ *1 J • • A r v • . *rįkUė- Ją prašiau veiktj 
mano vardu, kur, eventualiai, 
tatai būtų reikalinga.” į

. ! i t lĮ t • i
; t -e tę r ri
Pasitarimai Ę'etuvos

Gen. Konsūlate
.' ’ Gavusi neribotus Įgaliojimus. 
Lietuvos Gen. Konsule J. Dauž- 
vardienė 1972-m. rugsėjo 14 d. 
sukvietė ginčo; šalių .pirmąjį pa
sitarimą. Iš viso tuo reikalu bu
vo septyni Gen. Konsulės su-

*>

’ KALĖDŲ PAPROČIAI IR BURTAI
X *

čia — tenai nūtekės, ir kur šu-1 
lys ibja — iš ten bus piršliai, 
<3>-

175. Jei kūčių naktį labai šu
nys loja, tAi hiėfcaėdc biis daug į 
piršlių. (Smilgių v., Partevėžiol' 
av )- c —:

176. Po, kūčių ^ina tuinų Skai; 
tyti. Jei vfenatne pfcihte randai 
po ponį 4-1 Ištekės, iyka — ne.!

~ 177. Ęąslių skaitymas. Prie; 
tvoros priėjusios*1 sako*.

‘kulnelis”... Jei pa.1?-, 
kuinas”^

kulnelis”. —

(Tęslpys) t

Ji 65. Jei kūčių vakarą kas atfei 
na. tai tą laikb ragnriilim 
norinčiu pikta padaryti. (32)

166. Jei kūčių vakarą- ‘Sveti- 
mas žmogus ateina, tai jis (ji) 
e«ąs raganius į Jie)? (2).
; 167. Jei kū^iiį Į vąįęarą yra 

svetys, ji vaišiną ir džiaugiasi.
į Tatai esanti didelė laimė. (5) i

168 Kas kūčių vakarą vaikš- 
I to, tą dvasios vedžioja, ir jjs ne

gali atminti, kur reikia nueiti, 
(čelkių k., Rękiškio v.).
Kūčių burtai apie ištekėjimą 

bei vedimą • *
169. Pavalgę kūčias:eina į lau 

ką ir klausosi. kun‘6fe į pusėje 
šunys loja. Iš ten bus piršliai. 
(37).

70. Kūčių vakarą paklausyti, 
kur šunys loja— į tą kraštą rei? 

j išvažiuoti. (Panevėžys).
171. Pavalgius kūčias, mergai 

tės bėga basos malkų parsinešti. 
Iš kur girdi šunis lojant, iX ten » « _ • Vl» • /< 4 \

, nas { 
kutinus baslys “kuinas” gaus 
našlį, jėj ‘pcūinelis’’ — berną J 
(2i). 1

178., Ąpkąbina rankom kiek* 
apima baslių' (tuinų, štakietu). 
ir skaitor našlys, baslys... Jei pa
skutinis , bus “našlys” — gaust 
našlį, jei baslys — berną. Taip; 
pat tipukia iš po staltiesės šier 
nūs ir Į skaičiuoja: našlys, basj* 
l$s../(l). į

179. Jei berniokas ar mer* 
gaitėms kūciose pasitaiko kur 
eiti, jie būtinai turi pakelėje pO\ 
rorhis skaičiuoti medžius, tvou 
ras, stulpus. (36). 5

? 180. kūčių vakarą reikia pa J 
imli dvi žvaki, rankšluostį, vei3 
dtodj ir nueiti į negyvenamą: 
trobesį; Uždegti žvakes, pasta* 
tyti veidrodį. Nubraukus rank^ 
šluosčių rasą,oamatys mylimai^ 
(I5). : - ‘ ’ j

• iltriionio Galerijos, Ine., atsto
vą*. Kai Gen. Konsule pakvietė 
svarstyti ginčo užbaigimą, Čiur
lionio Galerijos, Ine.,, pirniinin- 
kas r Adomaitis paklausė, kaip 
yra su Jėzuitų' meno galerija, 
apie kurią adv. Žumbakis. anks
tesniame pasitarime pranešė? 
Kun. Korevičius visų akivaizdo
je ėmėsi tvirtinti, kad apie tai 
(Jėzuitų meno galeriją) jis čia 
girdis pirmą kartą iš Adomai
čio!? Tada iš vietos pakilusi 
Gen. Konsule paėmė iš spintos 
bylą j r, kreipdamasi į savo sek
retorių P. Labanauską, pasakė: 
“Juk, mes teisingai užrašėm ir 
pranešėm kam reikia”. Toks 
viešas vienuolio melas visus ap
stulbino. Po labai najaukių mi
nučių tylos, prasidėjo gana dra-

■ galeriją, 2) Dabartiniai tvarky- 
: tojai perduos Čiurlionio Galeri

ją ir jos turtą naujai vadovybei, 
sudarytai iš 10-15 lietuviškų or
ganizacijų atstovų: Tėvų Jėzui
tų atstovas naujoje vadovybėje 
gali būti, gali ir nebūti.

Taip dalykams pakrypus, čiur- 
f'jlionio Galerijos Direktoriatas 

ą, ku
rį adv.« Frank Zogas, galerijos 
vicepirmininkas, tų metų gegu
žės 9 d. pasitarime įteikė Gen. 
Konsųlei Daužvardienei ir adv. 
Žumbakiūi.. Tą žinią ir persi
tvarkymo projektą Direktoriato 
pirmininkas nusiuntė (1973-V- 

. L9) ir Lietuvos Atstovui J. Ra
jeckui, o nuorašus — Gen. Kon
sulams.

Rudenį, 1973.X.30 d., Gen. j
Konsule sušaukė dalyviais gau-j matiškas minčių pasikeitimas, 
sų posėdį. Jame dalyvavo: Jė
zuitų Provincijolas kun.- G. Ki- 
jauskas, kun. J. Borevičius, A. 
Kairys, V. Balukienė — atstova
vę Globos Komiteto likučius, įr vardienės. Tas nutarimas nef 
kan. V. Zakarauskas, prof. M. šampanu buvo aplaistytas. Ta- 
Mackevičius ir D. Adomaitis — čiau, dar prieš pirmąjį* tos ko-

*1 . - ' . . v ■ . _ • I llvlllu AJT3 ivl 1 HJO .Lzll vxkLv> Isaukti posėdžiai. Po atvirų išsi-.| s.udarė Vadowbės projektą 
kalbėjimų pneita nuomonės, H Franį „„f, 
kad “Dvi galerijos” yra negerai 
ir reikia jas sujungti. Tačiau, 
1973.V.3 d. šalių advokatų pasi
tarime Konsulate, kun. Borevi- 
ciaus adv. P. Žumbakis padarė 
tokį netikėtą pareiškimą: 1) Tė
vai .Jėzuitai, atidaro savo meno.

privedęs prie nutarimo sudaryti 
galerijų suliedinimui dokumen-. 
to paruošimo komisiją, vado
vaujamą Gen. KonSuIės J. Dauž-

misijos posėdį, 1973.XIL3 d. ai-, bus piršliai. (11).
vykęs į konsulatą kun. Borcvi-, 172. Vakare mergaitės išneša 
čius paieiškė, kad jie nutarė pe]enus jr žiūri, iš kurios pusės 
pasilikti prie “Status quo” ir su: vėj.|S pučia. Iš ten bus pikliai; 
Direktoriatu nesijungU”. Jis taip • 32) 4
pat pasakė, kad paveikslų doku
mentu niekam ■—net Konsulams ;
— neduos.

Tai buvo galutinis
Lietuvos Atstovo ir Konsulų pa- p 
stangoms užbaigti Čiurlionio Ga- : 
lerijos ginčą, o galerijos steigė
jams paraginimas nieko nebe
laukiant atgaivinU. pertrauktą ’ 
Čiurlionio Galerijos, Ine., veiklą. 
Tai buvo taip pat galutinis akių 
atidarymas visiems, iš kur gale-i 
rijos ginčas buvo planuojamas ir! 
diriguojamas. , j

^teigėjams padaryta Dangų ‘ 
siekianti skriauda. Tikime, kadĮ 
skriaudėjams lengvai tatai nė--j 
praeis., žmonių jie nebijo, bet: 
Aukščiausias, nežiūrint kokiu,- 
rūbu- jie ’ užsivilkę, jiems ne-j 
padės,, f,, y..

173. Išėjusios laukan griebia 
i paeiliui malkų glėbį ir, įnešu- 
j 'sios į vidų, • skaito, porą' ąr ty-

smugis^^ Geriausia, kad malkos būtų 
vogtos t. y., iš svetimos paša
lės paimtos. (37). .

174. Vakare išėjusios j Riemą 
mergaitės žiūri, į Kur vėjas pu-

Liga '-raita atjoja, pėsčia išį 
ęina.. I

Linksmų Kalėdų, ir laimingų Naujųjų Metų 

lihki visiems lietuviams

VALDIS REAL ESTATE

Linksimų Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų 
linki visiems klientams, draugams 
\ ir pažįstamiems . /

I BRIGHTON BAKERY■ V ■ ••• - / ■ ■■ •• - . >

V ANTANAS MACKEVIČIUS, SaV. >
’ ' ‘ : :7d -L' ■ , . ' -

; ' - - 4 - - t: x .’y;5- ' . . u - ♦- <

2457 Wiest 46th Place Chicago, Ill. 60632
į Tclef.: Virginia 7-1250

8359 So. Saginaw Chicago, Ill. 60617
/ Tel. 734-3400 - ’ '/ . <

SIUNTINIAI Į LIETUVA
KAISTAS B EUROPOS SANMUŲ

Z6CS West 69tb St, Chicago, DI 60629 ♦ TeL S25-278Į 

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekią, 

MARUA NOREIKIENt

KlLANTl^At

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVIC1

JAY DRUGS VAISTINE
1759 W. 71rt St, Chicago, ID.

Atdara šiokiadieniais ntsd

a SCBEPAN, BA, Reglatmofei

4 KtrXSTTNGAI aPILDOlC RECEPTAI •FAUNU 
DUMYNAI • K0SMETIK06 AUKKCm

Kiekvieną minut) šiame krašte 
gimsta .8 kūdikiai.

2644 Lithuanian Plaza Court 
Tel. 737- 7200 arba 737-8534

Aleksas Ambrose,
- - ’r y y į ■ " ' - ’ * •*■ i Į ’ * " ' a ' '

i: CIIICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS J

. ; - autorius, • ‘’
paruošė,- Sutvarkė ir išfepausdind' geriausią

j    u . ' _ _ -.a ■ _ •** ’ A. r- ■ - ' .*■

(1869 — 1959 metai).
664 psl., vardynas.

Minkšti viršeliai. Kaina $15.
Persiuntimas — $1.

1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

i :. Inl UODAS MIKŠYS, ■ i ; I į*

50 metų studijavęs, kaip

IŠ PRAEITIES ŪKANŲ 
- "ATEINA LIETUVA,

paraSė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas bet kada ir 
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
Ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium ir prof. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimui 
4 • J .te patarė mums toliau studijuoti ( ;a

*5 j
n-r--” $25. Kieti viriWiii Palto 81 T
“ ’ -V ‘ *

,* *^!*" NAUJIENOS
lį J8 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 50008 ™*j

LINKSMŲ ŠVENTŲ KALĖDŲ
IR LAIMINGŲ 1983
NAUJŲJŲ METŲ ■

linki bariams "
ir geros valios, lietuviams

" ■ t į. * .'f* , > » ’ * X 7 ,

(R) LB Brighton Parko
Apylinkės Valdyba •

\UL£WUkltU ■

CHICAGOS ANGLIJOS-BRITANIJOS 
KLUBAS

SAVO NARIAMS, -DRAUGAMS IR 
VISIEMS “NAUJIENŲ” SKAITYTOJAMS

■ . , ' LINKI .

LINKSMŲ ŠVENTU KALĖDŲ IR
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ • *

_ . . .y

3 Xfcujiknos, Chicago, ni. — Frldąy^foftdiy, Dėc. 24-27. 1982



ligoninėse. Kuboh grįžusiėji kariai daug plepėjo. t
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SECOND-CLAJĖ FOSTAO PAID AT CHICAGO, ILUWOa

C*nadoj«

vieoAis

. *4800

Naujiena aia* kaaflen, iiifcirltt

A.

•i^OO 
IKOO 
t 1-00

. moo

. ni-oo

. i oo

MS-0C 
134.00 
11X00 H sora. Mat 4XX4O0X 

tolim &kh >
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Scbtcritfileo Ratam

Chicago $45.00 per year. $3400 per 
ifx months, $12.00 per $ month*. Ir 
•ther USA locsl’Ue* >40.00 per. JW 
l to.00 per kx month*. $1X00 per 
three months. C*n*d* $4500 per year- 
ether countries $48.00 per year.

pusei metų ___ .--.v—
trims mėnesiams ___
ridam mėnesini is:

iriose JAV vietose: 
metams -

NAUJIENŲ raštinė atdara kaa&ėh. Hakyrua artrafet******. 
ryio 9 vai. ryto iki 5 vai popiet žecudieniaia — iki U vtL

Labai nerangūs Kalėdos
Vakar priminėm lietuviams, kad šių metų Kalėdos 

yra neramios visam pasauliui. Nėl-ainibs todėl, kad So
vietų Sąjungos priešakyje atšištojO žfiio’guš, hobintis val
dyti visą pasaulį ir nesivaržantis jokiomis priemonėmis 
savo tikslui pasiekti.

Sovietų Sąjungos gyventojai neturtingi-, Sovietų 
darbininkai išnaudojami daug aršiau negu bėt kdriamė 
diktatūriniame krašte, Soriėtų maršalai ir kagebištai 
nesistengia atleisti varžtų ir duoti duonos, riebalų ir 
pieno išalkusiai- daugumai, bet žiūri tiktai savo asme
niškose naudos ir, apiplėšė pavergtų kraštų.tsandėlius, 
maišais veža į “socialistinį į rojų’’; kiekvieną vertingesnį 
dalykėlį. Anksčiau yįską -Vežė iš Pabaltijo kraštų. Lie
tuva Sovietų karo jėgoms, policijai ir maištininkams 
buvo “Amerika”, o dabar tokia “Amerika” yra Afga
nistanas, Etiopija ir Iranas.

Pirmąją karo valandą lietuviai sukilo prieš okupantą, 
bet sukilimą baigė Antano Sniečkaus ir Michailo SusloVo 
daliniai, sekę Sbvietų karius, įžengusius į Lietuvą ir apie 
dešimtmetį naikinusius kiekvieną-, kuris drįso “socialis
tinei statybai” pasipriešinti.

Afganistaniečiai nelaukė karė pabaigos. Jie pradėjb 
skini! Šovielų tankų Įgulas, kai platūs Sovietų lankai 
išgriovė kailių kėlius ik jiėmš neliko kelio atgal. Snie- 
gan ir šaltin ikliūvusius tankistus gelbėjo Sovietų avia
cija, bet ne visūS. ir ji pajėgė, pasiekti. Šaltis ir savo že
mės plyšius žinantieji afganistaniečiai privertė russus ir 
rusų į Afganistaną nuvarytus lietuvius, kazbekus, gūdūs 
ir tadžikus kelti rankas if pasiduoti nelaisvėn arba žūti 
kartu su Sovietų karo vadais*

Etiopijoj kovas plahaVO jhunesnieji Sovietų genero
lai, bet patį juodžiaus^ dafbą ten atliko iš Kubos nu
skraidinti Sovietų ginklūs'v&ftoti mokantieji kubiečiai. 
Castro buvo prižadėjęs netrukus grąžinti Angolon ir 
Etiopijon pasiųstus kubiečius, bet gfeitai Įsitikino, kūd

valdytojus.
Dar sūhkesnė padėtis trane. Pradžioje pats ihūta 

Chomeini naudoju persiškai praihbkūstiis fūSlš ihsne- 
niškai savo apsaugai, d dabar tife patys Ahdhopovo Įgel
tai kontrolhidja kaHUbihehės vėdovybėn paskiftūs Mir
tiškus šijituš. Rusiškai kalbantieji agentai 
Amerikos ambasados ūžeftiilftdį jie piririiėji skaitė Am
basadoje rastus dokuihėntūs. jie If SiAWdfeh saU|ū ihutą 
Chomeini Aub nepažįstamų ūžpūbilkų. Jie išvežė IŠ ttūftd 
dviejų bilijonu doterių vertą Irano auksą iftodėrhi^hs 
ginklams pirkti. Jie tikisi sunaikinti hegtūsią tfako ka
riuomenę it valdyti turtingas naftos veršihėš. Čhbmeihi 
ištuštins Irano iždą, kaip savd laiku jį ištuštiiid Dehinaš 
su Stalinu. |

RooseVbitąs, ČAftėfiš, 'd 'dAbAr. ph'ėž. RbftšM ^ė'AgA- 
nas tikisi suvaldyti Izraelį, bet aiškėja, jog tai ne toks 
lengvas dalykas. Kol Izraėlio priešakyje storeįo Ben Gu
rion ir Goldą Mėir, tai šū jais gAMjb šiišikalbėti. jiedu ’ 
turėjo laiko Skorubskio išklausyti ir patarti Vokietijos 
socialdemokratams rusų pavergtą Lietuvą užtarti, bet “ 
kai Izraelio priešakin atsistojo suktas Bėginąs ir jani! a 

pilniausiai pritarė Izraelio bolševikuojantieji tikybiniu- ’ 
kai, tai Begino užsienio reikalų ministeriš važinėja po 1 
Centro Ameriką ir siūlo Izraelio karių paimtus ir nie
kam nereikalingus ginklus Nikara^ūAi ir kitoms maiš- 
thūjAhcibrns Pietų ir Centro Aihėrikbs valstybėms. Nei 
Ben Gurionas, nei Goldą Mėir tokio žingsnio bebūtų žen- 
gusi-, bet Beginui viskas galima. Tą gali pądąrytį jr. ge- ku patyrimu ir linksmo' bei ,.aii

5 tąšs faktais.

.?t4etuvos /Geibėjimo KomitfeId- 
j reikalų Vedfeju J. .’ Braveiaieiil, 

C ; jįs įtiate'^r -.^tėbėjp . anų: laiku

MINČIŲ TĄSA
Visada yra malonu, skaityti V. Ttidėl lik retasis tėra išgyve. 

Bakūno išvdžiojimtts apie Klai‘ Aęs tiek šių laikų Maz. Lietui 
pėdą. Matomi <fel rt>, kad jis1 Tsforijbš'ir lik retasis tėra,

pasiremia kokiomis naoiftbnt-i Įtėisffitaš .tiek’ kaltetij apie Klai- 
iėmis ar spėjimais, Sėt ašmenis 

kaus pergyvenimo kondensuos

Visa tai atsilieps ne tik Į ArtimuosiusRį^us,-^ėf
i-1 

talkomis pasinaudos ’.gerai mfermUpWs JūHjųs‘; Andrb-

nerolas Ariel šaronasš demoralizavęs- Izraelio ginkluotas 
pajėgas ir primelavęs tyrinėjimo komisijai. J - L ';

i Indiją, Japoniją bei, pagaliau, j 71OJ
povas? Fė'renigš'užsienio Šnipinėjimo tinklą^ jis i^eįsiaVo j vėW=

Sovietų karo reikalams. Nėra tos Įstaigos pasaulyje,-kū-i v£no- visą Liėtoynš^vyrkdsj^s. 
rioje jis neturėtų savė agentų- ^NelaimiiigiaūsibjfVj^a
Margaret Thatcher. Rūstį’ kbmūhfetamš’tarntŪjA.ftė tiki 
papusti btitų ž'v'ąi^yb’os agėlŪMi, bėt pačiai iVk^hŪšiaš' 
pozicijas turėjusieji imformičijos viršininkai.. Jie dirbo X V.. ' -i e*1 - - W, Kė-*. *—'V- -•’S •<, X * Cr* 1
Kremliui iš Londono ir Washington©. Amerikoje.jiems 
nereikia lįsti Į Įstaigas. Jiems užtenka įsigyti departa
mentų spausdinamas Įvairias statistines žibias-, kad ži-

• ilotų, k&s čia dar'bhiA ir planuojama dūrytl?; j ;

. pėtią, kiek jis yra. J© pagalba, 
ats^iŪstlto^<IPasiįa;bbši iš tiolo”

' str^§ŠiuuosB s. rii. /‘NAuji^ų’’’
'rirJžfe .jsaiš-;

kihtes . klalduitariSs paveikslas,. 
kiai^n.'g ’al; . vaizduoti.

. Komi:

V. Bakūnas mandagiai „gailisi 
manim, kad, parodydamas sep* 
tynius Gelbėjimd KcBniteto na
rius, padariau klaidą. Čia turiu 
atsikaltinti, nurodymu, kad, 
kuomet žmogus esi pragyvenęs 
tris šimtmečio “bertaipius” ir 
peržengęs 75 metų slenkstį tuo 
met laikas pasidaro brangus, 
pradedi skubėti, ypatingai, jei 
norisi dar, daug, daug ko pa
sakyti. Todėl lengviau praslys
ta ir vienas bei kitas nepatik
rintas teigimas; tad panašių 
klaidų man ir ateityje pasitai
kys. Kviečiu visus, kurie skai- 

’ tydami mano rašinius, atrastų 
kokią nors klaidą, mane patai- 

| syti —' ne nuomonėmis, špėlio- 
ijmais ar nugirdimais, bet fak
tais ir dokumentais. Už tokią 
paramą būsiu nuoširdžiai dė
kingas, kaip dėkingas. . esu ir 
mielam V. Bakūnui.
bĖL Ml. <1. BALIO STRAiPŠ- 

w
Nekdrį laiką mūsų tremties 

spaudoje pasirodė flr. Jorio Ba. 
Iio straipsnių, svariai gravirnc 

• JŠnŠiį ( Mažąją Lietuvą. . \Pra- 
dSoje autorius pasinešė Įtikinti 
skaitytojus, kad nėra prasmės 
siekti Maž. -Liėtųviąs; prijungi
mo prie Lietuvos valstybės, ries

iStėib iiaižai: j an

Ltotavfcs . rreViritiikaciią: Taip 
būk jtlri il^&ir^iihe'tfivižgu "sa. 
vb jįijtiagftftb užmačioms feji- 
zūbti arba, kšd tief&resime is
torinių teisių į M. Lietuva, nes 
ji niekuomet nepriklaųsiusi’SJjie^

k’agebistams tiek pinigų, kiek gęn. Ustinovas išteisdaVoJ ^ėj^Į§ūi>eniatū^. t§h.pėt-|y .gi

rini įįSsIinhįąTpani^ <M2n**U<"£? "'P13? >'A 
bėjtao Kotaitato 'tikrąją ^ba kad retu-,
iš penkių ArW;JąhWs.-«W* * °
kto. Lėbarto, šauliriskjo iir 
vėlaičio’ šitokios sudėties-VetS. 
Komitetas figūruoją' įr štsišau- -- . • "_ • - _ ' / _ ' Jk" . **

j resytmės istorijoj^ pradžioje NL 
; blaivoje negyventa jokių Ik^ 
Ūtvių. Pastarieji, esą," iš Did. Lii

■ tilths atkeliavę, tesą ateiviai MA 
žčįė Lietuvoje. Pastaruoju lai- 

A . .. , , į ..... ku jis nueina dar.toliau. Jis vi.
, praneša teisinu reporteriai, sąi paneigia kokios nors Maž:

Cook apskrities teisėjas' McMillen- priėjo išvados, kad Lietuvos egzistencija ir yėngrd 
ĮOįe wardė' ĄkrtaŲ^amitviė^ mieštu gyvehtčjiį ma- ibs vardą vaitoti. O four be jd 
žuma. Jis he Marquette Par^ė įyvėMricTĮ-.“-7 '^ -

..... . ■ — Beturiu mažumą, bet nuo praeitų inetų-yėik iki South j '
neskubėjo Stalinui šaukti gydytojo, 'Hco- Western Avenue išvijusią JietavW jūodžril daugumą,
mitete užsidarė duris ir atidengė, kaip sako,, kortas. ;Iš? 15-to.wardo aldęrmanu ir dabar drir $ra aid. Frink
kėlė dalį Stalino šuhybių. LatitendM Bėrifa.^taip pat] D. Bridy. Praeitų ąietų įriŪžiojėkeli jlųnį j&^įrjam 

_ ...... ■ suvarė keliasdešitht šratiį. Alderihanas: Bęady tiirėjo/kp-;:
blausius valstybės klausimus, bet jam nepavyko. Suslovas lias savaites pragulėti-ligohinėj, kol dalį ištraukė. Ne 
su Chruščiovu kirto jam pirmąjį smūgį. Andropovas .ąp-1 višus, nes jie buvo toliau rilmeštL 'Marąuętte P^ką už- 
dairesnis negu Berija. Jis iš anksto taip susitvarkė, kad imti norėjusieji juodžiai turiėj'b stotį i tėišmį. o vėliau 

. . kgjėjjjną. Jie dar ir dabAf'ten tebesėdi. a

Kuo šitas reikalas pašildaigs,.tuo tarpų dar neaišku.

bet tuo tarpu jų nesimato. Savo laiku juk Stalinas gele
žine kumštimi valdė visą Rusiją. jis net Chruščiovą pri
vertė šokti kazoką, bet Chruščiovas i to neužmiršo, t jis

mitete užsidarė duris ir atidengė, kaip sako, kortas. ;IŠ-

norėjo pagriebti partijos vadovybę ir spręsti pačius svar-

tą tikimo. faftfę’,iK .dugno.'. ’..'
— '—i iiTl,,. ,* 11 ' r ~d

niekas pirma jam nekirstų. r . ,
Prieš pačias Kalėdas Chicėgojė BuVb iškeptas žalias ( ______________ _ „„„

blynas. Jis liečia tiktai lietuviui Ne visus iibtŪvius, bet . Jeigu lietuviai teismo ir šratų pažiba • Km virbnti iš 
tiktai Marquette Parke gyvenančius.; Tačiau; jėigii jūb-i Marquette Parko, tai nukentės visa eilė didelių lietuvių

. . . 1 T> J** • •• * •» ' 1 u. OVA ecu V1OO. U11C UlUUllU- UUlU V1U.
Siųsti j ai icarus namo neapsimoka. Pradžioje jis suzeiš- džiai bandys tą blyną tuojau suvirškinti, tai reikalas įstaigų. Tuo tarpu tiek'Ugalime pasakyti, kad teisėjo 
tuosius siuntė namo gydyti, bet netrukus įsitikino, kad gaij paliesti visus lietuvius, Chicagoje gyvenančius ir po McMillen nutarimas Marquette Parito Beturiu tarpe su- 
saugiau juos gydyti Angntoje Ant greitųjų pastatytose visą kraštą išsimėčiusius. kėlė didelių rūpesčių. /-’ K

yeng:;l 
. - M jj

negalima apsieiti, ten; jis jĮ ’paši 
lato kobutėss — “Mažoji Lietu- 

'< " /t
Toki Maž. Lietuvos neigimį 

'dp B. aUIefca/gana agresyviai 
užgaalto^anč-ai. Kitaip galvoi 
-Įeitieji jam yra imperialistais: 
Juofe3arwiš, fanatikais, Derinė
tais, žmonėmis, mažapročiais, nė 
moką suprasti istonjos. ŽdriglU 
riuodamas tokiomis priekabin
gomis sąvokomis, jis pasidarė 
konjraveršiniu sau pačiam. J4 
pri^taravimai ypatingai/ ryš
kėja. kai jo dabartiniai rašiniai 

j lyginami su jo paties senaiu pa- 
‘ skelbtomis iž vadomis i apie ,Ma". 
žąją Lietuvą. : -

(Bus daugiau)

JUOZAS ŠVAISTAS

ELDORADO
(Tęsinys)

Vieni būdai palikti tokie pat* nepakeisti, kiti pato
bulinti ir su naująja technikas pažanga sujungti.”

Nejučiomis atsiversdriVŪ žydrei skaityti isto
rijos puslapiai. Pirmiau jlė Atrodė, kaip tolima 
laukinio sužvėrėjusio žiriOgriūs praeitis, niekad 
nebepasikartosianti jali. feėt Mai dabar aiškiau
sia tikrovė. Tokia ryšž^ ripčiūbį&iftia tikrovė, kad 
pralenkia visas žmogsiiš H 
sinti. Siaubingai atgaja 
ordos, viduramžių inkvižtHJtfs, despotiški nesu
griaunamų pilių valdovai. Tose pilyse gilūs aklini 
pdŽėihUį. JuriSfe hežmdriiškal kafjunrithl ir lėfca

bodusios meilužės, kabo belAfcfial, pft^aliau. net 
tėvai, broliai, seserys ir kiti giminės, jeigu išdrįso 
pasipriešinti vaMūttd ir i-į7žcfel pažaboti žvėriškas 
jo polinkius. , -

Čia Žydrės mintys lyg atsigauna ir pasitenki
nimą pajunta: “Bet ir prilš Valdovas, bestija ta
pę?-, dažniausiai ne -savo mirtimi numiršta, ir jį 
kas nors prisitykojęs nudobia ar pasmaugia, nors 
'abai saugifei, ūfesiraMh^’ K* sAŽg^i^^isfcUtęs 
•niegcdr-"'. Argi nepanašiai dabar vyksta ir 
Trcniliūje? Tr ten ienas kilo bijosi ir žudo lenk- 
yniaudaiui. ReUte iš aukštųjų jų vadų natūralia, 
avc mirtimi numiršta.” <

prasti ir patei- 
ilfenas, totorių

Kartais vis dėlto nesusivaidydavo žydrė. Iš Turbūt pamanė, kad aš nėsūprahtū.' Taigi, silp- myli dar manė? 0 gal.
•iiin nrišr.krtovn ii nrip Hum ir imrlavn rton. mith nn^n'n r>: —• •< -SS, tiki-ųjų prišokdavo ji prie dura ir imdavo dau- nutę, naivią mergaitę, mat, pasigavo. Oi niekšai, 

žytis. Norėdavo nors sargybinį prisišaukti. Rūšiš- . w’ ~ - - - - ------ --
< v—— ' — -- - - - - - - - i — £ - * L5. *..

sistaciusi neatsakinėti tri kalba bėlšėVIkų tardy
to jams. šaukiamas sargybinis niekad beatsitik
davo. Toks jau, matyt. Įšakyrtiriš biiyd duritriŠ 
Laukdavo progos pašnekinti jį priėjusi prie dūfų 
ir žvelgiantį pro vilkelį. Niekė nepydavo irztūb ; 

, metu. Sargybinis tyiMaVd khip autoriiata^. wTOt- 
rai, lyg klaikiam vaftftibknlį pAšAUlyjė.. / — ts- 
gąstihgai atsiliepdavo josios sąmonėj.

I Sargybinio vietoj pašnekindavo ją gyvtehim'o | 'įĮšl žibohės... Laiminga, gražia eile spiridūliuo- 
šauklys. Dažnai jis ateidavo ir pasibelsdavo Už ja jų dfertbš ir vakarai. O kur gi manoji meilė

■

žytis. Gorėdavo nors sargybinį prisišaukti. Rtišiš- Pasibiaurėjihris nuĮni’rte Žydrę. Nebehorėjo 
kai susikalbėti ji mokėjo, tik iš pririeto būvo hū- HlgiAu- priė ttį ftllu^ iri išgyvenimų apsistoti.

Stėhgėsf SUgbįžH į>rlė bUvūsios temos, bet veikiai
_ nėbėSteigAhdė. p'radėfo krinkintis: “Kokia sunki 

Hfh*. W Hėhėpaklusni pašiūrė friano atmintis. Na. apie ■! 
duhį feį gi aš eik ^ihnfaU buvau pradėjusi galvoti^ 
r • Kažkaš grrižėšttie Ir Įdomesnio buvo sujudęs 

“TO- bū Stefoj fr 1^0 drito tu mari... Kai£ šiltas 
— is- kvėptelėjimas žiemius sakuose. A-a! Atsiginiau 

jau: gyvenimas ir jaunystė. Taigi, gyvena ir my-

durų. Jautriai, ilgesingai, tačiau beviltiškai skųs- 
Tdavoši jam Žydrė: “žinau, kad tert tbliAbi ūt 11| 

.\. . .. ~ — v -—t--bhisiiįjų požemių, už retai teatveriamų dura .yramirtimi verčiami zuti įvairus sosto varžovai, nusi- i 1\ ^,-j r - • '*•"‘7■ > v gyvenimas. Didelis, gražus gyvemmaš. Jis VeraA, St&tfiktfArinn. Karštai, jausmingai glamotiėjū jis
1 kunkbliuoja. Daug vietos ir erdvės visiems. Ir ‘
Igyveria žmonės. Jie džiaugiasi ir linksminasi, ri- 
I sai pimirsdami. kad ciA tatp pelėsių it brido ftėh; 1 
čia, kankinasi ir daūgėiiš mfr&ri. Visrii riė dėl 
savęs ir ne dėl savo 
malonumas, pati jaunyste. Taip 
nyste gudriai norėjo paspekuliūoti balrdytūjks 
Barahovas. Su ypatinga intonacija buvo jis .pa
brėžys: Tokia' jaunutė ir daili... Pats smagu
mas, pats gyvenimas...’ Rafinuoti budeliai. Spe
cialią žmonių terorizavimo ir suvedžiojimo mo
kyklą yra išėję. Psichologiškai Čiupinėji. Bet 
kaip? Knisasi į pačias jautriausias sielos gelmes.

dabar!? Ak!... Buvo. .Viskas tiktai t^tvo... 
Kaip hdfhžRs alkanų smilčių dykumoje. Šūmir- 
guliavo, sužavėjo ir — dingo. Bet vis dėltė tuvel

augėlis miršta. Visai nė nei, uiiet i 
b kaltės iūiri žūti, kada pats lietais 
ihyste. Taip... šita ittAho jįti- rife*

mane. Taigi.. Jonas Žiobrys, paskutinių ihedi- 
* birios Mirisfi Nuderi tas. Tėke smarkus, ratingas 
prislrO^yd?lv6. O Štrii pribūgd bolševikų. su- 

ti^pašrik^S .. Kbdėl jis pabėgo I Kodėl 
ŠuiRb &ti hikrid btpfirilš 'ir kitais mfcftĮ vy-

Višfcdri ilgėliau ir priekaištingai susčri^sty- 
davo, kai tik prisimindavo pabėgusius, šįkart vei-

L.. ? Bet ne, ne! Tai negali 
ir neturi būti b’Skaudžiausių abejohiųir pasku
tinio be viltiskūmO iš toto kratėsi.

Laikas slinko. Taip pamažu, taip iš lėto pa
judėdavo jis, jog Žydrfei nuolat pasirodydavo, kad 
visiškai sustojo. ŠŪnkus toks, nenugalimas, visa 
saVO masė, kriid didžiausias šaldantis kalnų ledy
nas, atslinko čion tašai laikas ir žiatinAUšiai 
gilfr&to. ų ■ ' ' ' ' ? '

^LAikhagydo VišAš žMždks”, hŪOlat mėgsta 
žmonės lengvai paguosti sūvo artimuosius, nelai
mės ištiktus. Iš dalies tiesa. Tik būtinai reikia 
pridėti; koks laikas, kada ir kokiose aplinkybėse.

žydrės sąlygose laikas vė&ė žudomai, čia jis 
ne tik kad he gydė, bet darė visus skausmus ir 
didino juos. -Prie,dvasios kančių ilgainiui prisi
dėjo Ir kūno hėgalavin&i. Dieną iš dienos ėjotlo- 
gyh. Krūtyje diegtai raižė, sąnariuose pradėjo 
gelti. Kojos išputo, sutino. Galva nuolat apsvai
gusį kaip sudaužyta. Visas kūnas apdribęs, ne
pakenčiamas. Vargsta sėdėdama, bet ir judant 
ne^ęriau. Vos, voa bepavilkdavo savo kojas; atsi- 
renrtfems siėhbė. - ■

Liguisti, dusdama iš pa^kūtin ųjų savo 
trokšdfrjb Ž^dH: *Ak. kad bėht truputėlis švls

kiai atsileido: V‘O gal ir gerai padarė, kak! jaikti 1 Ži* gatriushro. v. Nuts valandėlė kfetbj sknWus
pasitraukė? Tikriausiai sveikas ir sauglis Išliks 
jiš ten užsienyje. Grįžęs pavaduos mužį,iuvu- 
«iūs... Bet kur dabkr tasai "mano Joneliit kaip 
jis gyvena, kaip jam sekasi? Ar atsimena ir beW-

’ V *' V. \'V^’ ; 'v \ ’< g .- J* ■ > *

miego.. t”

icago T u<1. 5T
4



Naujienos, 1739 & Halsted St, Chicago, IL 60608

Tri.-. 562-2727 arba 562-2728

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Wastchaster Community klinikos 
Medicinos direktorius

1938 S. Manheim Rd., Westchester, UI.
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis

Funeral Home and Cremation Service A

Charles Stasukaitis

NAUJIENŲ KOREKTORIAUS

EUDEIKIS

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

tokiu adresu:

TEL. 233-4553 
torvte. 855-4504, P*9» 06058

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

W7 West 103rd Strwf 

Valandos pagal susitarimą.

Šių Kalėdų švenčių ir Naujų
jų Metų proga linkiu ateityj vi
siems taurios širdies lietuviams 
ir lietuvėms kiek galint mažiau 
demonstruoti savo asmeniškas J 
ambicijas, o grįžti prie tokio 
lietuviško broliškumo,kokį viens 
kitam jausmadove, kai be sa
vo tėvynės ir tik svetimuose 
kraštuose viens kitą sutikdavo- 
me.

Meskime visus persiaukštini- 
mus ir “mandrumus” i sali, ir 
mėginkime “šušveicuoti” abi 
Bendruomenes į vieną, be am
bicijų, gaminį, o . abi Čiurlionio 
Galerijas nupaišykime ant jung 
tinio paveikslo drobulės!

Juozas Zemcūtis

i bitumo gamykla, kuri naudos 
naftos atliekas ir gamins keliiį 
rūšių bitumą/ reikalingą kelių 
tiesėjams ir statybininkams. 
Šiais metais Mažeikių statybos, 
trestas turėjo atlikti darbų dau- 

v giati kaip už keturis milijonus 
Į rublių. •t

Į gyventojus, įneša gamtos moks- 
! lu atstovai, ypač medikai.

» * *
KAUNO KONSERVATORIJOS 

SUKAKTIS
Lapkričio žž-23 d. Kaune bu. 

vt> pSmifiita Valstybinės kon
servatorijos 5€ metų sukaktis. 
Katino konservatorija bdvo pir. 
moji Lietuvos aukštoji muzikos 
mokykla. Sukakties proga Kali' 
nan atvažiavo didelis būrys kori 
servatorijos pedagogų ir du s tu 
dentų kolektyvai —mišrus cho
ras ir kamerinis orkestras.

Apie aukštosios muzikos mo
kyklos Lietuvoje istoriją, jos 
reikšmę respublikos kultūriiiia- 
me gyvenime ir ateities per
spektyvas pasakojo rektorius 
prof. J. Karpavičius. Be to kal
bėjo katedrų vedėjai: J. Gaū.

: drimAs, prof. S: Sodėckis, prof.. 
E. Baltinienė, prof. K. Grybau
skas, doc. E. Ignatonis ir kt.

z l.. Lapkričio 22 d. filharmonijos 
Kaimo filialo salėje įvyko dide
lis koncertas. Sekantį vakarą J. 
Gruodžio muzikos mokykloje 
rektorius J. Kamavačiuš atidarę 
parodą: “Kauno konservatorija, 
1933 — 1949”.

(Iš “Eur. Lietuvio”)

Pavergtoj Lietuvoj

PfeRKRAUSTYMAI

!

St. Petersburg, Fla. 33718 
TeL (8132 321-420f

Ofiso telefooM: 776-285Q, 
taidmcilM MriU 445-5541

Chicagoje ir apylinkėse drau
džiama parduoti bet kokj cigare 

čių popierį nepilnamečiams, 
jaunesnia 21 m. amžiaus.*-

OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2611 W. 71* $t T*L 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko akiniu* 

s “contact

* $

Prostatos, inkstg ir šlapumo 
takų chirurgija, j j

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CH1RURGUA 
2654 WEST 63rd STREET 

Valandos; antrai 1—4 popiri,

Leidimai — Pilna apdraed* 
, ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
...ir VISA kertele*.
R. ŠERINAS. TeL 925-8041

— Honolulu saloje eina pasi- 
lariniai tarp JAV atstovą ir 
Maršai salų atstovų apie atlygi
nimą už tominių bombų bandy- 
itius. i

BITUMO GAMYKLA 
MAŽEIKIUOSE

Prie Mažeikių naftos perdir
bimo įmonės baigiama statyti

»

i

SOPHIE BARČUS
turimi 

KOPLYČIAI 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

Lariotivlę

Direktorių

AJMULANSO 
PATAEkiVlMAŠ

Apdraustas ptrkraustymae 
ii Ivalrly itshuny.

ANTANAS VILIMAS
Tri. 374-18*2 art* J7A5P94

RADIJO iEIMOS VALANDOS 

šekudieniaii ir sekmalienuii 
OOO 8:30 iki 9:30 vaL ryta 
Stotie W0PA - 1490 AM 

irantliUojamo* H mūšy tfvdUat 
Marqu*H« Perka.

Vedėja — Aldona Deukuv 
Telefu 778-1544

Vilniaus miesto “Žinijos” irau 
gijos plenume, kuris buvo susi
rinkęs pastaruoju laiku, buvo 
raginama stiprinti ateistų ir fi
losofų bendradarbiavimą, pla

čiai! propaguoti lenininės filer 
sofijos žinias.

ATVIRŪKĄ PUOŠIA 
ŠLIŽIO POEŽUA

Vienas Chicagos priemiesčio 
skaitytojas savo kalėdinį atvi
ruką papuošė šiais Stasio Sližio

snį indėlį, ateistiškai auklėjant eiliuotais žodžiais:

ELENAI RIMKUS-RIMKEVIČIENEI

mirus,
liūdesio ir skausmo prislėgtus, Jos vyrą Petrą, dukreles 
Lietuvoje Danutę, Amerikoje Genutę ir Reginutę su 
šeimomis, gimines bei artimuosius širdingai užjaučiu 
ir kartu liūdžiu.

J. BLAŽYS

7159 Sa. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

“Lietuvos Aidai”
• • • < ** M f i. .4 w -
KAZt BRAZDtlONYTt

Programos rūdija

LINKSMU KALĖDŲ ŠVENČIŲIR LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲLinki Visiems Cllicagoš LretuviamsCHIGAGOS LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲDIREKTORIŲ AS0GIACUA
UdUnk> 8:30 nL vikaro. 

VUoa laidoa ii WCEV stotie*, 
batuta 1450 AM.

St Petertborg. Fla, 12:30 vaL p-p. 
U WH8 stotie*, 1110 AM banea.

2646 W. tikt Street

Chicago, IDinort 60629 
Triri. 778-5374

DėtRAs Sieliškas
4348 So. California Ave. PhcMe LAlifetfe S-£5tŽ

BUTKUS - VASAmŠ
1446 So. 50th AYk, Cicero^ 111. PhrMe: OLtrtfHė

STEPONAS C. LAUkaMCŽ
2421 WEST 69th SHEET 7-1^13
11023 SOUTHWEST HIGHWAY, Palds Hills. IU- 974-4410

“Tyli naktis, šventa naktis, 
Ji neša mtrins šviesias viltis. 
Pasauly bus ir vėl taika 
ir Lietuva bus vėl laisva”.
Šis posmelis tinka metų me 

tams.

štai Kaip atsirado

r Senovės romėnai kiekvieno 
mėnesio pirmąją dieną vadino 
“calendae”. Naujieji metai ir 
jų prddžia buvo sutinkami link 
smai ir iškilrinngai, o toji šven
tė vadinosi “tęstum Calendd- 
rum. v

Viduramžiuose Naujieji metai 
buvo pradedami gruodžio 24 d., 
6 kadangi Romos tradicija ir 
lotynų kalte tuo laikmečiu tu
rėjo nėmėnkos gyvenime į ta

ktas, tai ir romėniškas “cileh- 
dae” žodiš buvo patėkęs į se
nąją praneūžų bei sldvų kai

Yra teigiančių, kad ir lietuvių 
kalbon. žodis ‘‘Kalėdos” pateko 
tuo svetimybės pasiavinimo ke
liu, nors yra ir teigiančių, jog 
žodis buvo paskolintas iš seno
sios bažnytinės slavų kalbos ar, 
net iš lenkų žodžio “kolenda”, 
kuris turi kalėdinių giesmių 
prasmę.

Palikę tuos kalbinius tyrinė
jimus kalbos specialistams, ga
lime pasilikti prie dabartinės 
to žodžio prasmės, kuri reiškia 
Kristaus glmiitio paiiiinėjimo 
šventę.

Linkšmtį Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų 
visiems draugams ir kbstuineriams linkiA. LAURAITIS

■. ■ • - -.j ■

INSURANCE AND REAL ESTATE 
4645 So. Ashland Avė. CHfėhgD, I1L 

Telef.: LA 3-8775

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ 
'NAUJŲJŲ METŲ

visiems geros Valios lietuviams

HILDA Ir JULIUS RUZAS

BUTKUS - VASALUS
Tri.: OLympic T-1M4

TeL: LAfayHU 1-3571

į

įimtiiii
S —- Naujienos, TIL *— Friday-Monday, Dec. 24-27, 19N2

SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 
4040 ARCHER AVENUE 

CHICAGO. ILL. 60632

PHONE 254-4470

nauja u
Midland SMhirs ipt*!' 

nauja uiupyTDO u tatiUĮ 
paskslft ralius visį* mfr 
su apylinkės. Dėtajame 
Junu

iki 5100,000 !i ,

(312) 226-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

5

GAIDAS-DAIMID
SENIAUSIA m DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
Tri. 927-1741 _ 1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

IK

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME ' X .*

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue

TeL; 652-5245
nujŲ Koplyčių lajdojlvio šermenini 

Patarėjai if laidojimo direktoriai:

JĖAN V1NCE ir GEORGE ŠOKINI

Aikštė* automŽbiĖams pastatyti

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICI]

2424 WEST 6»th STREET REfubHc 7'1211
11Ū28 SOUTHWEST HIGHWAY, Prio* H1U, fU. 9.74-4414

TK/Trfr s A .-4

PETRAS BIELIŪNAS'
U« Sri CALIFORNIA AVE.



Sėkmingos Seniorų Vyčių Kūčios
aktyviai įsijungusius į mūsų 
aukščiausias institucijas — VL1-

1082 m. gruodžio 19 d 2 vai.
Vyčių salėje pirm. Ad. Gabalie- 
nė sukvietė prie garbės stalo sve
čius: ALTa pirm. dr. K. Šidlaus
ką, prof. K. Ėringį, iš Leningra-

per Romą atvykusius — dr. 
A; Pranskevičių, žmoną Liudą, 
16 melų dukrą Viktoriją, ir tos 
šeimos’ iškvietėją giminaitį Aug: 
Pranskevičių, inž. A. Rudį, V. 
Saniaską, kun. V. Daugintį. 

’Prie garbės stalo sėdėjo ir A. 
.Gabąlienė. Pirmininką ifti pa- 
kvietė St. Picžą, seną vyč ų vei- 

įkėją ir vieno žurnalo redaktorių.
Si. Pieža pakvietė kun. V. 

įDaugintį sukalbėti maldą ir pa
laiminti plotkeles. Prasidėjo 

■plotkelių.laužymas ir tarpusavio 
Isveikinimasis. Pirm. A. Gabalic- 
jnė su garbės svečiais laužė iš 
okupuotos Lietuvos gautą plol-r 

;kelę.
z Solistė A. Budginailė sugiedo
jo keletą kalėdinių giesmių. 
^Akompanavo vienas jaunuolis. 
^Solistė, pasipuošusi tautiniais 
^rūbais, ;su šypsniu veide puikiai 
(sugiedojo*.
\ St. Pieža supažindino su Vyčių 
veikla, priminė apie anais laikais 
suaukotus atsikuriančiai Lietu

vai $65,600, apie pasirašiusius na, BALFo pirmininke, esančia 
^vyriausybei daugyhę peticijų ir Paryžiuje, kuri rūpinasi Afga-

nistano belaisviais. Ji$ susijaudi
no ir pravirko. Sveikinu visus.

Mūsų maloni v’ršma A. Bud- 
ginai tė su visais dalyviais sugie
dojo dvi kalėdines giesmes. Bu
vome sugavėti. Tikra dvasinė 
atgaiva! Iš publikos 'Viėna po
nia akompanavo pianinu. f

Ant garbės stalo pastatytos 
trys raudonos žvakutės, kurias 
uždegė karo veteranas W. Kal
vaitis, V. Samaška ir 1. Sankutė. 
PrLiininta kovojusieji už laisvę 
kenčiančios Tėvynės.

Prasidėjo vaišės. Stalai baltai 
padengti, uždegta žvakutė, rau
dona, žydinti gėlė ant kiekvieno 
stalo. Pagal tradiciją, 12 patie
kalų ir bonka vyno. Ant lėkštės 
kiekvienam po gabaliuką plol- 
kelės. z |

Pirm. Si. Pieža pakvietė gar- j 
bes svečius tarti po žodį. Dr. K. ■ 
Šidlauskas, i 
kadencijai AI.Tw pi****!*^^-, ‘ 
sveikino ALTo vardu ir linkėjo {darė giesmės ir tokie o------
linksmų šv. Kalėdų ir laimingų j svečiai, kurie sėdėjo prie garbės į 
Nauju Metų. ! stalo. .

Prof. dr. K. Ėringis priminėj Dėkingi valdybai, ypatingai 
kovojančius tėvynainius ir neg.a-l pirm. A. Gahalienęi. ir K. Vi- 
linčius iškilmingai švęsti šveh- į džiui, kad taip iškilmingai galė-j 
čių. Jie dvasioje su mumis. [jome tremtyje atšvęsti tradie.i-

Dr. A. Pranskevičius džiaugė-i nes Kūčias.° ' į i
r' Padėka ir “Baltic’’ kepyklos Į 

savininkui už dovanotą pyragą, j

Salė puikiai tfekoNpla, ap
šviesta. Apšviesta '.eglutėjPrie 
virtuvės, ininiatiūrim^ valstybi
nės ir tautinės vėlav.ėlės su 
kute ir kryželiu, H Pas. karo 
pirmųjų Imijų kapeliono dova- ’ 
notų musų stovyklos klebonui) 
drauge su liturginiais rūbais, kai 
jis po karo grįžo į Angliją. 

£ įf. * \ ;

Iš viso dalyvavo 165 asmenys, 
išrinktas ketvirtai 4 Geras maistas. BHielo kaina $8. 
ALTo pirmininku, ■ Giediią, šventišką nuotaiką su- 

garbingi

si laimingai atvykęs su šeima ir 
nuoširdžiai sveikino dalyvius..

Inž. A. Rudis, esą, prieš va
landą telefonu kalbėjęs su žino- I

I 
I i !

VENECUELOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS

sveikina visus savo draugus ir prijaučiančius 
su Šv. Kalėdomis ir Naujaisiais 1983 metais!

>■► 
r-

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ
IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

VISIEMS MŪSŲ KLIENTAMS, PAŽĮSTAMIEMS, 
GIMINĖMS IR ARTIMIESIEMS

LINKI

TALMAN DELIKATESAI
2624 W. Lithuanian Plaza Court

L. ir M. KUPCIKEVIČIAI, savininkai

oneceo

miequon.ėlaoo b al loo

ip zoilopmai, ueidų. ourtcc.,

.ėctoo. ciiedoo .aiai

a tiktų* žodžiai, ctnxa
BUTŲ NUOMAVIMAS

> NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

MtiuL — Pardavimu MmaI, — Psr4rr
UAL 1STATI FOR SALI | RIAL ISTAT1 FOB t

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMDi 
IR HEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKUIMAI 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPUS L

MUTUAL FEDERAL SAVIN!
PETRAS KAZANAL’SKAS, Prezidentai

2212 W. Cermak Road Chicago, HL TeL 847

K. Paulius

t w •• ♦ T • • *
n. luArcė imat ouraincj l -

^KLLTTXaO

Talman Home’s 
1983 m. kalendorius

Naujiems Metams artėjant, 
kiekviena įmonė, bankas, laik. 
raščių redakcija arba, kad ir 
kįek didesnė draugija^ stengiasi fas George^A. Lane, S.J., 
]V1 .... V. X _I

Ii.

joy these beautiful photographs ja kaž kokia suvargusi cerkvė, 
by Rev. George Lane, but to'kai tuo tarpu viduje nėra ne-Į 
also experience the joy of yo ir 
own. discoveries.

Charles O. Jar?sek
Chairman and President

*

Pavarčius lapas po lapo vi s 4 
kalendorių, tebuvo matoma vien 
tik įvairių religijų bažnyėšči j,

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA 1
X BACEVIČIUS t- BELL REALTY

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

išleisti savąjį ateinančių metų

l Z 'Z J

Į lauko ir vidaus vaizdelį, kuris 
I kokių nors ypatingu meno tur- 

’ | tingumu nepasižymi, nors vis- 
“j kas ir nufotografuota spalvotai. 
r Tas fotografija.*, padarė fotogra- 

, nau- 
; dedamasis ^Chicagos, Churches

I kalendorių. Visi stengiasi tqkį| anj Sinagogues albumu,
I leidinį, kaip galint ^įdomiau irk Taip, tai'taip, gal nieko tam 
į patrajukliau papuošti, kiekvie- kaieridoriui-? ir> nebūtų galima 

no puslapio lapai skirstomi po primesti, bet viršelį “papuošti” 
gana įdomią nuotrauką.

Prieš pora dienų teko būti į rai nevertėjo.

J : Taip, tai'taip, gal nieko tam

rusų slaviška cerkve — tai tik- 
Kiekvenam Be- 

$ į Talman Home’s Savings and j tu viui, kuris savo sutaupąs ta- 
y Loan Association, kur gavau tt| me banke laiko, nemanau/ kad 

šios piniginio verslo draugijos* ra nacionalistinių rusu cerkve- 
’ j išleistąjį 1983 m. kalendoriė. Įėjo širdį-būt paglamonėjus. 

j Kalendoriaus viršelis papuoš- 
;į tas” kaž‘kokia slaviška - rusįš- 

! ka cerkve, su visai bereikšmiu J 
? bokšteliu, į kurį, vos metusi 
j žvilgsnį, gaunasi paprastas vatų 

das, ir dar lyg su išdaužytais J 
langais, šalimais šios nuotraiu 
kos, štai ką rašo šios Taupymo 
ir skolinimo bendrovės vyriausias 

valdytojas: ; '
į “Chicago’s riches are found!

in many places, and nowhere* 
> are they more abundant than į

m.

; Telieka tik pora klausimų tai
Talman Home S. & L. vadovy-

1 bei patiekti:'
į ..— Sakykit, ponai, kodėl jūsų
: 1983 metų kafendoriuj pirmau-

vienos lietuviškos katalikiškos 
bažnyčios, kurių ne mažai, ir 
gana gražių, turite net savo pa
šonėje? O kiek gi tų rusų šioj 
apylinkėj esą?

KAM MOKĖTI NUOMĄ? 
GERIAU MORG1ČIŲ. ELEKTROS RENGIMJ 

PATAISYMAI 
Turiu Chicagos mieste 

Dirbu ir užmiesčiuose, ji 
garantuotai ir s^žining, 
KLAUDIJUS PUMPUT 

4514 S. Talman AySc 
Tai. 927-3559

5 ir 4 kambarių medinis. 1 auto ga
ražas. Geri pamatai. Mažas įmokėji- 

J. Žemaitis . mas. Savininko paskola 10%.
* Į Brighton Parke.

Dailus pensininkui nedidelis namu
kas. 2 po 4. Alumimjaus 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

i

— Gruodžio 19 d. Čiurlionio 
Galerijoje, Ine., 4038 Archer 
Avė., buvo iškilmingas čiurlio-! 
mo Galerijos 25 metų sukakties i 
ir 10-tiss metų jos steigėjo Ze
nono Kolbos mirties paminėji
mas. Publikos atsilankė labai 
gausiai. Svečiai: kan. V. Zaka
rauskas, dr. Vytautas Dargis jr 
Teodoras Blinstrubas pasveiki-t 
no galerijos steigėjus, šia proga 
yra išstatyta Kūrinių Fondo,4 
skirto nepriki. Lietuvai ir velio-4 
nio Kolbos vitražai ir mozaika.-
(Vėliau bus daugiau žinių.)

— “Sveikiname Naujienas su 
šv. Kalėdomis ir Naujais Metais;. 
Skiriame $25 spaudai. paremti;

Leokadijai ir Stasys Juškėnai”-

in the houses of worship that dot 
the city.From grand to humble, 
these buildings stand as symbols* draudimas; Organizuojame.keliones į Lietuva ir fatus Kjafrtm

! of the faith and' love of beautv
i of Chicago’s people. In addition^ . _ __ L__
they are reflections of the his- * priei 43-60 dienu,
tory, the; diverse cultures, and 
artistic wealth of our great ci-

j ty. They are real treasures wai
ting to be discovered. i

For 1983, we at Talman Ho
me invite you to not only en-

; Ilgametis patyrimas sąžiningas darbas . į
; Jei ruoiiatėe keliauti — kreipkitės J Lietuviu Įstaigą:

' American Travel Setvice Bureau 
•727 Š. Western Avė, Chicago, DJ. 60643 

Ų Telef; 312 238-1787
> Kernotam patarnavimas užsaknnt lėktuvų, traukinių, laivų kelio 

dę ^cruisei), vieAbučl^ ir automobilių nuomarimo rezerv&enaa; Parduoda 

Sudarome iikvietimus giminiu apatlankymui' Amerikoje Ir teikiame^ infer 
nacijas risaia Velioniu reikalais. į

• Taupykite ftnMaml Chartered lėktuvais tik “edau rettaruon rietą

, Gera darbo proga geram lietuviui
: Chicagos Lietuvių Tautinėms kapinėms reikalin

gais prieveizda (manager). Pageidaujame lietuvio, 
gerai mokančio anglų kalbų ir rašybų, -taipgi sUsipa- 
žinusio su knygvedyste. Darbas pastovus ir/gerai 
atlyginamas, bet asmuo turi būti blaivus ir sutikti 
apsigyventi kapinių rezidencijoj skersai gatvės nuo 
kapinių. Dėl platesnių informacijų teiraukitės:

Lithuanian National Cemetery, 8201 S. Ke’an Avė.
Justice, III. 60458. Tel. (312) 458-0638

REPAIRS — IN GENERAL 
Įvairūs Taisymai

TAISO .ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

į BEI KROSNIS. ' 
Herman Dečkys 

Tel.'585-6624

; MISCELLANEOUS 
įvairūs dalykai

ASTROLOGIJA IR KQRTU
SKAITYMAS

Tarot Card Readings
$10

ELEONORA JAKŠTAS
4104 S. Archer Avė.

TeL 523-3685 ? ■ (Pr.)

Ąstrological-

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga 

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

DĖMESIO 
62-K METŲ AMI. VAIRUC 
Tiktii $120 pusmečiui autor 

Liability apdraudimas par.
Scams. Kreiptis:

A. LAURAITIS 
4M5 Sc. ASHLAND AV 

TeL S23-S775

%

Dengiame ir taisome vi 
šių stogus. Už darbų 
tuojame ir esame apd

ARVYDAS KIEl
6557 S. Talman Avei 

Chicago, U 60629
434-9655 ar 737-

u

Laikrodžiai Ir branktu;
Pirdivtais f? Taisymą
U46 West
T*L REpubtlc 7-1941

Siuntiniai į Lietu

£ P. NE D AS, 4059 Archer Ai 

< Chicago, III. 60632. Tel. Y A

V

M. ŠIMKUS 
: ' ' t ■

Netiry Public
INCOME TAX SERVICE 

4259 S. Maptewood, Tel. 254 
Taip pat daromi vertimai, gii 
iškvietimai, pildomi pilietybę: 

šymai ir kitokie blankai.

HOMEOWNERS

I

w&i* financing.
AT OUI LOW IATB

Iriterwt R>*«m

F»*d

Skambinti Y A 7-9107

SERVING CH1CAGOLAND SINCE 1905 .

2212 WEST CERMAK ROAD ■ CHICAGO, ILL 60606 

Peter Kazanauskss., Pres. Tel.: 847-7747

LIETUVIS DAŽYTOJAU

Dažo namus iš lauko
Ir iš vidaus.

Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St
(Town of Laka)

— Donald L. Langerbcrg pa
skirtas IPinois universiteto 
kancleriu Ciiicagoje .

KALĖDŲ ŠVENČIŲ PROGA
PASSBOOK 
SAVINGS...

KURIAM GALUI MOKĖTI 
DAUGIAU?

PIRKDAMI NAUJUS AR VARTOTUS 
AUTOMOBILIUS SUTAUPYSITE 

NUO $300 IKI $1,000

Chrysler New Yorker

BALZEKAS MOTOR SALES
CHRYSLER • IMPERIAL 
PLYMOUTH ♦ K CARS 

“U WILL LIKE US”

4030 Archer - VI 7-1515

W. Wth St 
Bv«r*. hA, I1L 
40642, . 42*-MM

State f ne y>d Casgžfo Cor‘i

Advokatas
GINTARAS P. CEPSNL

Darbo valandos: Kasdien:
9 vai. ryto iki 6 vaL vakar 

šeštad.: nuo 9 vaL r. iki 12 vs 
Ir pagal susitarimą.

TeL 776-5162 
2649 West 63rd Stree 

Chicago, DL 60629

sveikiname narius ir visus Marquette Parko lietuvius 
ir linkime, kad 1983 metai būtų džiaugsmo 

ir laimės metai.

R. Liet. B-nės Marquette Parko 
apylinkės valdyba

Lūg

;■ —t..

Mutual Federal 
Savings and Loan

advokatu draugija
V. BYLAITIS 

ir V. BRIZGYS
Darbo valandos:

Nuo 9 ryto iki 5 vaL popiet
Šeštadieniais pagal susitariu

6606 S. Kedzie Ava.
Chicago, III. 60629

Tel: 778-8000

PATS SKAITYK LR DAR 
TVS PARAGINK SKATT 
DIENRAŠTĮ “NAUJIENC

6 — Naujienos^ Chicago, HL — Friday-Mondayt Dec. 24-27t




