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Nacionalizmas Sovietų Sąjungoje

200

REAGANAS LEIS TARTIS SU RUSAIS
APIE VISAS GINKLŲ RŪŠIS

Anglų profesorius nagrinėja, nacionalizmą Sov. Sąjungoje

Londono universiteto profeso- bei Lenkijoje ir bundantis pa- j
rius Peter Reddasvay nagrinėja baltiečių vienybės jausmas. Kai į
nerusų tautų’ nacionalizmą Pie kurių vadovaujančių estų disitų Korėjoje leidžiamo žurnalo dentų nutęsimas 1983 metais;
“Freedom. Digest” išspausdinta- padėjo valdžiai atstatyti kontro
mė straipsnyje “Disidentizmas lę-, bet Estijoje dar tebesijaučią
Sovietų Sąjungoje”. - Pasak jo, bruzdėjimas. Disidentizmas esąs
n aęionalizmo sti pr ūmaskartais., daug silpnesnis Latvijoje, kur
priklauso nuo jo ryšių su tvirta nepajėgta suorganizuoti: net ir
tautine religija. Katalikiška Lie palaido nacionalistinio sąjūdžio.
Nacionalistinį sąjūdį Gruzijoje
tuva .aisčiai išsiskiria kaip res
publiką, kurioje šie ryšiai yra Reddaway vadina tvirtu, bet be I
pasiekę beveik “lenkiško” tamp foliniu. Tačiau-nors tautinė Gru- j
rumo, t°<lėl tautinis disidentįz- zijos stačiatikių bažnyčia tradi- j
mąs Lietuvoje turi gilias šaknis -elniai buvo daug silpnesnė už
lietuviu ar ukrainiečiu kataliku
ir jo neįmanoma ištrinti. ■ • . Toksai pat Bažnyčios - tautos, bažnyčias, pastarojo dešimtme
santykis, rašo Reddaway; egzis^. čio bėgyje jai pavyko dalinai iš- j
tuoj a VąSrarų Ukrainoje, tačiau sivalyti nuo korupcijos ir pa-keld4į Uni tų Katalikųj'Bažnycios ry-JI savo vadovybės lygį. Nors Grušių su .ukrainiečių nacionalizmu < zJjos Helsinkio Grupė buvo greiji prfėš 40 metų buvo paš&elbfa"tai užgniaužta, gruzinų nacionaneiegalia. Kadangi nacronaliz- dizmas nesiliaują stiprėjąs. Ribomas Ukrainoje labai pavojingai tas -pelitinių ^ateštų skaičius leiSovietų valdžiai, ukrainiečių na džia spėti, ka-d valdžia vengia
cionalistai buvo ypatingai griež- vėl -išprovokuoti nacionalistinį'
' tai" represuoti ir reikalavimai le s?jhdį,;.kaip 1978, metais, kada'
galizuoti Unitų I^žnyčia buvo naujos ikons titucijos proj ek tas1
atjnėęti, Ukrainos Helsinkio gru 1 sukėlė didelius neramumus.
X^cionaJĮiaraąs_ Armėnijoj irgi
pe b>ttvp-sutriušldn.ta ypatingai
nuožmiomis ^priemonėmis.; da u-

CtORBAčIOVO PRAŠYMAS AMERIKAI: — NEBANDYKITE

ATOMINIŲ GINKLŲ ERDVĖJE

WASHINGTON, D.C.—- Ame-šiai pasitiki sekretoriumi Shultz
rikos kariuomenės vadovybė yra j ir žino, kad sekretorius klaidos
Įsitikinusi, kad naujai paruošti nepadarys. Prezidentas žino, kad
ir į erdvę iškelti Amerikos elekt sekretorius duotų įsipareigojimų
roniniai ginklai sudarys sąlygas blogiems tikslams nepanaudos.
amerikiečiams dominuoti Žemės
Prezidentas nori, kad sovietų
paviršių. Tuo galima išaiškinti
Amerikos kar’uomenės vadovy valdžia sutiktų tartis vhų rūšių
bės maišali ?nę p ra n eš i m u ose ginklais. Bet prezidentas pirmon
apie sekantį erdvėlaivio pakili eilėn nori, kad sovietų valdžia
nereikalautų jokių privilegijų ir
I mą į erdvę. Kariuomenės vado
vybei visai nesvarbu, ar rusa: nuolaidų.
žinos tikrovę apie naujus gink
AMERIKIEČIAI RIŠA
lus, ar nežinos.
SAVO DOKUMENTUS
Baltieji Rūmai ketvirtadienį
PARYŽIUS, Prancūzija. —
pranešė, kad prezidentas ReagaJean Gerard, JAV atstovė Jung
nas yra pasiruošęs leisti Ameri
tinių Tautų auklėjimo, kultūros
kos atstovams, vykstantiems Į
or švietimo organizacijoje, ket
pasitarimą su A. Gromyka.
1
virtadienį pradėjo rišli, dėti į
kalbėti apie
ūsas A metiko*
3
dėžes visits JAV dokum^Kš,
ginklu rūšis.
kad paskutine šių metų dieną
Gorbačiovas priešingas
galėtų išsivežti.
naujiems bandymams
Senegalijos atstovas Amador
(Iš Londono ateinančios žinios Mahar M .Row, paskutiniu de
sako, kad Michailas Gorbačio šimtmečiu tvarkąs visus Jungti
vas. kalbėdamas su.. Anglijos nių Tautų švietimo k kultūros
-t- darbiecių partijospirmiemku organizacijos reikalus, paraškė,
ni
Nei! Kmnocku pareiškė, -kad so kad JAV išėjimas iš UNESCO
fesvaldzią. Aįmenivietų valdžia nenori jčkių nauji nepakenks tarptautinei orgaiiiReddawav
rašo,
kad
ortodOk
nįetaisg ^ipiždą^f^įj^^&siden.
. , :icija ,^a at
IZRAELIS REIKALAUJA DAUGIAU ■' Amerikos elektroninių bandymi sacijai. Kaip ji tvarkė iki-šio
tmkaanaTNd^^^niška.^-TiMlėr
sinio
islamo
'iškilimas
Irane
ir
tiWni£i
. ,
‘ erdvėje.
meto
tarptautinius reiklius,
J.T. KARIŲ LIBANO PIETUOSE
' šitą savo nuomonę Gorbačio- aip ji juos tarkys .ir ateityje.
vale
Į-pę^nndi^ oficialios '. represijos labiau pa1-- miisuImoniĮ pasipriešinimas soArmėnijoj-Helsinkio Gru-‘ vietinei Agarilstand okupacijai
I vas jau anksčiau pasakė ir bri Teisybė, pripažino M. Bow, kad
1 Anglų^rof^Otiųs' Įžiūri'-• Vpat »•-.žėidė
:
, - ų-. ■ •
IZRAELIO DELEGACIJOS PIRMININKAS GEN. A. Gn.BOA
ir kitus- dįsidentją sairabūrius; --suikėlė K rėmiau s nerimą- ir pritrligU eS.f ų. dišĮdentizmo sustžpre tų premjerei Margaret That amerikiečiai mokėjo stambias
:
PRANEŠĖ, KAD KITAIP — NEVERTA TARTIS
j imą 4Q%)-1981 metu bėgyjė. Jf kelies areštu bangos juoš bėvęik vedė pri? keliu karingų sovieticher, kuri tix.‘čiadi°nį buvo Pe minas pinigų šiai organizacijai,
JERUZALĖ.
—
Izraelio
gene■
—
,
-----.
—
-■
—
i&šJŠkai
nutildė.Nv
J
nių
musulmonų
įkalinimo.
Vidu

dalinai skatino ivvkiai. Lietuvoje
kine ir viešai pasižadėjo 1997 bet organizacija apsieis ir Sbe
rio Azijos ir Kaukazo musulmo- ■rotas Anics Gilhca, Izraelio dele- į Felipe Gonzalez pareiškė, kad metais perleisti Hong Kongo su JAV mokesčių.
'
.
gacijos
pasitarimams
su
Libanu
į
jis
kalbėjosi
su
Chadafi,
kuris
! nų disidentizmas tebėra mįslė —
verenines teises Kinijos vyriau---- ----------- ' ft
. kol kas jis dar neišsiliejo į vie pirmininkas, ketvirtai denį pra- prižadėjo nesikišti Į Ispanijos sybei. Manoma, kad premjer"
MASKVOJE MIRĖ
šumą ir nesudaro tiesioginės nešė, kad Jungtinės Tautos pri- vidaus reikalus. Apie tai. kad jis Thatcher iš Pekino skris į Ame
MARŠ. USTINOVAS £
’ -ę.grėsmės sovietinei valdžiai.
valo pasiųsti daugiau karių . Į būtų davęs pinigus vaškams, E, riką, susiriks su prezidentu Rea^
LONDONAS,'
Anglija:
—
pietų Libaną.
(Elta)
' Gonzalez nieakd negirdėjo.
ganu ir informuos prezidentą
•hailas Gorbačiovas penktadienį
Izraelis labai gerai pažįsta
Gonzalez tarėsi su Chadafi dėl apie .pokalbius su Gorbačiovu pranešė Anglijos žurnalistams^
— Valstybės departamento pietų Libaną, žin-o pasienio gy
Ispanijos vaisių ir naftos. Ispa Premjerė būtu norėjusi ilgesnį kad Maskvoje ketvirtadienį miventojus
ir
jokiu
būdu
nesutiks
pareigūnas Michael Amacost
nija turi daug vaistų, bet negali laiką pabūti Pekine ir išsikalbėti -ė sovietų maršalas DimitrijUs
paeriškė, kad Afganistane kovos leisti keliems Jungtiniu Tautu
jų parduoti Europos Bendrajai su dabartinės Kinijos vridovah T Ustinovas.
niekad nepasibaigs, jeigu .sovie kariams patnaliuoti pasienio, nes
rinkai. Ispanai turi Žentą ir Me- Į l>et laikas jai neleido Kinijoje
jie nepajėgs to tinkamai pa
tu karo jėgos neišeis.
praeitą savaitę pats “Tass”
lilia uostus šiaurės Afrikoj. Cha ; ilgiau užtrukti.
daryti.
dafi prižadėjo prie šių uostų
■Amerikon kariuomenės vado
— Penktadienį aukso uncija
Izraelis nenori leisti šijifams
Ustinovas atsistatydino iš sovie
nesikišti.
vybė nekalba anie elcktronin.es
ar palestiniečiams vėl apšaudyti i
. kainavo 8308.
tų gynybos ministerio paiįjflSb
naujoves erdvėje, bet yra pašiaurės Izraelio mokyklas ir ne
Tada pranSimas sakė, kad pasigrimio
manyti,
kad
j'js^i
suuodė
— 3,000 britu angliakasiu Not- leisti ūkininkams be baimės
Pakistano vyriausybė, jos
'raukės ministeris serga vėžate;
apie
naujus
JAV
ginklus.
i tinghamshire nutarė neklausyti dirbti savo laukus. Kol Libanas teisn i už nedidelę vagystę gaMaršalas buvo sovietų fizikas.
Prezidentas Beagaans leido
nesusitars su Jungtinėmis Tau lės nupiauti vieną pirštą. I ž di
centro ir streikuoti.
tomis ir negalės atsiųsti dau delį nusikaltimą galės nupiauti Valstybes sekretoriui G. Shultz Jis, sovietu fiziko Andrėjaus*Sagiau karių keliams kontroliuoti, visą ranką. Jeigu svetimas vy inforinuofi šiaurės AUrnb: Sa eharovo padedamas, pramoko
Į tol Izardis neatšauks savo gink ras prisitaikys prie žmonos, tai j iungos U'*s. reik Jų minirteriam* skaityti Amerikos fizikų pa ne
apie gatimųs.poka’bius pasitari
luotų pajėgų iš Libano.
viešoje aikštėje jis bus išreng
Kai generolas vAnios Gilboa tas, pririštas ir teismas galės me sn Siąvirtų^Sąjungųs užsienio gaminti. Maršalas Greek a žadė
reikalų jninisįeriu A. Gromyka jo pavergti visą pasaulį; jeigu
pranešė apie tokį Izraelio nusi jį sunkiai bausti.
turės atominę bonri>ą. Jrs pa
statymą, prie jo buvo kiti Izrae
į Ženevą tartis rii Gromy ka dėl skyrė Ustinova šiai sričiai vadolio karo komisijos nariai.
— Praeitą ketvirtadieni Etio abiejų didžiųjų valstybių gink vauti. Maršalas Ustinovas labai
pijos lėktuvai, lankai ir kulko lų kontrolės planų, ta: preziden nusiminė, kai įsitikino, kad nu
FELIPE GONZALEZ
svaidžiai apšaudė Etiopijos pa tas leis sekretoriui tartis r ki sai išleido bilijonines sumas ato
MATĖSI SU CHADAFI
KALhNDOKftLlS
sienyje esančius Somalijos kai tais punktais, kvriucs Gromyka minėms bomboms, o dabar ffe.
MADRIDAS.—Ispanijos prem mus ir paskirus viensėdžius.
Gruodžio 22 d.: Zenonas,
gali iškelti. P:ezidcr.*a\ nihiiau- gali jų naudoti.
jeras Felipe Gonzahx ketvirtaAnastazija, Ilgis. Girinė.
dienį pasimatė su atskridusiu
.e.
Gruodžio 23 d.: Viktorija,
Libijos diktatoriumi Muamar
Dobile.
Chadafi. Didžioji Ispanijos spauGruodžio 21 d.: Kūčios, Ado <ta pirmuose puslapiuose kaiti
mas ir Ieva, Korė, Grožvilė.
I no premjerą Gonzalez, kad jis
“NAUJIENŲ” SKAITYTOJAMS, BIZNIERIAMS,
pradėjo tartis su biauriu žmo
Gruodžio 25 d.: 'Kalėdos, Dir
gumi, besikasančiu j kitu vals
PROFESIONALAMS. BENDRADARBIAMS IR
vone, Gryno tas.
tybių vidaus reikalus. Spauda
Gruodžio 26 d.: Steponas kan tvirtina, jog M. Cfoadafi davęs
VISIEMS GEROS VALIOS ŽMONĖMS LINKI
kinys, Jogaila, Ženiberis.
vaškams, kurie organizuoja teno
I Saulė teka 7:14. leidžiasi 4:2!k
ro veiksmus prieš Ispanijos civiOras šaltas, gali snigti.
t? -
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Linksniu Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų

į

BETLIEJAUS KuTELEJ
ty šermukšnių skystimo.
4 Seniau nebuvo-papročiu keis
Dabar žmonėse gyvas >pjrte~ Uis'dovanomis šeimos narių tar•Katate. -Nuskendo sapnuose Betliejus.
Kaip žmome. Kūciomn* vaginame ne tik dieną prieš Ka /taras, kad kai gimsta •'Kristus įpe- Sode raišiotfavo-obelų lieme-Didingos.palmės šlama, visnerimstu.
t da>. bet ir tam tikra patieka j vtdumaktį, tai prisiteėlia visi Uu ni* šiaudais, kad-dnoių daug vai- ‘
Kilodavo tris kartUs bičių
lais apk autą stalą. Paprastai ivĮ rnirėlia’ ir eina lankyti savo fta-š
“Nurimk,pasauli! Nūnai Dievas-gimsta!”
ZfKllS vartojamai daugiskaitoje’ mu. Krikščionybei paplitus kaf 'avilius kad daug spiečių leistų.
laėiai rytu lietuviai ir Nlaž. Lie- kur buvo tikima, kad Kūčių uak
Bariai ir prietarai
‘^Nurim, pasauli! Nūnai Dievas gimsta!”
UlV<" žmonės vartoja ir vienas^ lį ateinąs pavalgysi “Dievo Avi4
Plačiai buvo titjma, jog Kū I
Lauke žiema, suirusi kūtelė.
:
j
k ritą — F.ūčia-os. Dzūkai taip nelis" arba angelai.,
i'ba
s - P', t Kūčių stalo šieną, kurį dedJ įčių vidurnaktį vranuuo*pasi<iary
pat c ir < > Lr i«< * i ’ i
Viduj jos senos ėdžios telikę,
daro
-aldu.s,
arba
net
pavirsdapo
stall
e-e
(mat.
Krislus
įgimtu
iansn ‘kl;
lito
Šalia jų klūpo Šventa Panelė,
ant šieno) Kalėdų rytą sųšerdaf va vynu, bet tik vienai Sekun
arO;< nei
Kl
0 vystykluose Jos sūnelis klykia,
vo gyvuliams, išskyrus arklius, dei. Vi iuinaktį gyvuliai tvar
K
-tu
Žmonijos .-pegąilėti Jį maldausiu.
: dinnnus >ko’ kūne Kristui Betliejuje gimus tuose kalba, bet kas tyeia’kląusoC
P'lt
nedalyvavę ir nešildę Jo kūne^ si jų kalbom, sužino ii apie savu
HuI'a^
Neverk, neverk, brangusis kūdikėli!
mirų. Be lietuvių, tokį tikėjimą !
iio savo alsavimu.
(Kutja).
JL žodis kilo iš
kalbos žodžio
Kūč’u dieną dirbami tik bū; turi vokiečiai ir skandinavų tau i
naujosiu
Lni Kalėdoms pasiruošti darbaū
' lęukkia tpupo>).. Mat.
Dar tavo dvasios sielvartas negėlė,
Kūčių vakaią spėjama ir
valg s iš stambių kruopų aroaį Negalima verpti, malti, JopytC
Dar tavo rankelės nuo -darbų nevargo.
ryžių su medumi bei raziiiKomis^ Negerai skolinti, nes savo laime buriama. Jaunimas nori žinoti ’
g j savo ateitį, kada ves Senesnieji į
būdavo šventinamas cerkvėje ir. atiduosi
Neverk, neverk — dar, maelas, nepatyrei
Pamatę vakarinę žvaigždę, vi® :nori ž uoli kada mirs, koks bus
valgomas per šermenis. Kalėti l
Žmonių skriaudos, pasaulio veidmainystės, —
Išvakarėse gaminiavo papiktės, -i sėda piie Kūčių stale. Visi, (teriius arba oras. Kūčias vai-,
Šiandien jie tavo sieloj dar apmirę —
nes Kūčias: vilios miežių ir , šeimyna stengiasi tai dienai su- gan t traukiama iš po staltiesė',
kviečių kruopos Ukrainiečiai | eiti kartu, nes Kūčios yra viso šieno smilgos — kas ištrauks il
Dart&imės vystyklas'tebėr tave suvystęs.
Kūčia- gamma panašiai kaip -ią^ i šbimos šventė. Kartu valgo J-r gesnę, tas ilgiau gyvens.
Spėja ir iš šešėlio: jei galvos
lietuviai, ir valgo ne tik prieš Į šamdintei. Pasimėląę - vk>i< pra
Ji glaudžia, supa ir karštai bučiuoja
Kalėda>, bet ir prieš Tris Kara^, džioje laužo Dievo pyragą arba, /šešėlis neaiškus — tasai žmogui
Ir meilės, džiaugsmo ašaromis prausia.
kalėdaitį (apiotką). ‘Maldą ir ka-.j mirs. Danguje skaitomos žvaigž
Bet 'Kūdikėlis dar liūdniau dejuoja:
Lietuvių Kūčių patiekalai bū iėdaič o laužymą- atlieka ir pra'-»dės. Liejamas tirpitas vaškas.
Krikščionybė Kūčias įprasmi- nes švęsdavo tris dienas. Pirmą1
Už -žemės- žmones Jis auka. didžiausia.
tlavo įvairų virtų grūdu košė Sų veda šeimos galva. Visa tai da- (švinas vandeny ir iš susidariu.- i.oo Kristaus gimimų. M at/Kalė Kalėdų dieną visi švęsdavo na-;
čšių figūrų bandoma spėti atei- dų ‘vigilijos dieną yjrą pasninko jiuose, nes ji buvo laikoma du
medum ir aguonomis. Lietuvoj •4’dma pirmųjų 'krikšeįon6ų
hmidy daugelio švenčiu išvaka uninimui- Seniau ^kalėdaičiai; jf j:s Merginos spėja apie vedyba j dieiia, todėl ištisą "dieną nieko dele šventė, ir tikrKaJėdų Diedas’
“Eisiu, apimsiu Tėvo kojas,
rės' turi daug didesnės >\rarbos; r<u laužvrr.as turėdavo save ’ce*t j
j*! e va I som a. i r t i k raka re; ž vai g ž vaikščiodavo po namus su vai-j
M t rainu būriniai
nėgu pxc js šventės dieną, kaip ;F rėmo ui jas.'
jiems danguje sužibus*, sėdama kų būriu.
Už. juos ant kryžiaus mirt žmogumi.stojęs,
/
Pu
Kūčių,
.vakarienės
išneš
u
j
Užgavėnės.* Joninės T.mrę papb j" KiL 'Kūčių • yafepiai.. tūri :būtr
spne stalo, tačiau -visi vaTgiti yra }- Visokios pramogos būdavo Ka
-IšJo -skubaus-leidimo maldausiu!”
r uty yra išlikę daug >labmeldiš- vp&sninkruiai, ne mėsiški. Dažy si šiukšles laukan, klausosi iškų?. pasninkiniai. ■
ledų- antrąją dieną. Tą dieną i
r .
\Juozas Paukštelei
niausiu būdavo paduodama ’ į Kū ‘nos 'šalies girdisi šunų lojimas*,
ku’mo pėdsakų. S'v rbiaii-ia K
žaidžiami įvairūs žaidimai, kaip Į
Kalėdų eglutė ,
ėhi stalą avižinis ar Spalgenų kv tai iš ten ir bus p šliai. ‘ApKabičiu-apeiga būdavo
“Meškos vedimas”, “Gervės ke_«
®džių patale
nirhas. Pirmiausiai buvo val§6-lt sielius, sostinis, miežiu -gruce, na tvoros pagaliu: ir skaito: iiąš
pimasj jaunimo pramogos, dažtj
Kūčių vakarą uždegama
lys. basly atseit beinąs. Basos puošta eglutė, po :kurįa ‘įrengia giliausiai su privertimu bnciuo-!
mas įvairų šutintų grūdų rnrįi-;■ 3>aršė:aL šutinti kopūste!
nyš, tikrosios Kūč;o>. šis valgis ravykais. piočinys (“starribiai mal me: gmos bėga laukan, pasigrie- ma maža .prakartėiė jr sudeda-, ’tis- Persireuge meškomis vaiki-Į
Visoje šioj žemėj tiek daug vietos,
ir'iki šiol išliko vadinamos “kū-u tų kviečių ragaišis), šližikal oia .>vetimų malkijglėbį ir.pai* mos -dovanos. Eglutės p josimu ūai stengiasi išsubamti mergų
Ir Betliejuj — tiek šiltų namų....
čia’’’.’Jisai ir būdavo skinas mm ! (kvietinių milui
medum ir šin! šusios skaito- pora ar lyka. •tradicija kilo iš Vokietijoj- -Gra- •nas suodžiais (laimės ženklas
©Dangaus-Karaliui —ėdžios
tinti vėlėms. Po stalu dar- pa-l c tikri! m tešlos gabalėliai trinių '■Jei pora, :ai ateinančiais metais .■“fienė Brieg 1611 meteis pirmą sekantiems metams). Būdavo it
Verkia Motinos širdis -skausmu.
-gaus y^;ą^ įneštą gaidį Tesiu^į fkartą įrengė eglute savo-narnuo- “vaidybinių- žaidimu tarp 'mei
Gedavo duono> ir dnnkos už-j ‘Aguonų “piene’’).
VartcUimi ir Kūčių stalo gė-a is papiftu atskiru ’grūdų krūve-- ;še. Vėliau eglučių .puošimas-pap. lučių ir bernelių’būrių, vaikš-j
klydusioms vėlėms:.- arba prie
Angelai Tau džiaugsmo giesmes gieda*,.J* ’- .
iželių: kurios • merginos krūvel^, [ lito Anglijoje,įPraiieteįji^/’Ru-- žiojant, • dainuojiąit, keičiantis;
kak-tv garsvvtninko. Dažnai K£i- rima*, kaip “šermukšnynas’’- (i5
spausrąį iš.'šeĮrnidcŠAi-o ubgųy.r -gaidys pirmiausiai lesa, toji pi r* sjįoje ir šiaurinėj Ttatijdjėą
čiu vakarienės metu neseniai
P&hedelei sveikinti ateis..:.
žmonėmis ir atliekant įvairius’
*
ąna
ištekėk.'Žiūri
ką^pirmiaui
visi
^tenpi^šni^
gr
’
buvo
rūsiam šeimos nariui .padėdavįr
Drauge su -kitais -žalumynais .-įsivaizduojamus ar-pamėgdžieji;
'Pirmos ašaros Tau skruostais rieda — :
;
ta
snapu
‘
palies:
žiedą
(ištekėsi^
a lauš stiklinę
;• palo
r
mo
;
veiksmus.
ą
j"
(Advento vainikas) eglutė y fa;
■ ©kurie atsūmė — kaip -su tais?
davo ant stalo valgį. Tedu r, da [ d vaši u. Sak<ima. i -kati įkas bijV- ’kreidą (mirsi), duon-ą (vargui* pagoniško
Trečią
Kalėdų
^dieną
žmonės
tikėjimo liekana;,
ir. kiaulienos- * pridėdavo — vi ■ numirėliu, tas tegul po Kūčių iš-. gai gyvensi), Ką pirma sūtiką kaip ai/sisaugojimas nub'dvaSiųL lankydavo kaimynus ar toliau
Kaip su tais, kurie Tave, išjuokia ?
.4
kapu atneštu- h
vėlėms.' ę. r- ''
;
t
v^ėria
“-. i 4 .*-nuo
’•
L. rišv’r- išėjusi i lauką — tekio Vardą vaisingumo simbolį^, -krikščiony- 'gyvenančius gimines.
Su'mumis, kur-žodžiais mylim tik?....
,
pus vyras.
. * ------------------- .-------___
•bes įprasminta kai^, medis,: pa
——,
Laikas nuo Kalėdų iki Triiį1 ..•
'Seniau darydavo būrimus nuo gal legendą _ išaugęs iš Adomo
Jėzau, Tu visiems malonės duoki,
'<
jų
Karalių
buvo-vadinamas
Tar-j
gai išsirengus. Viduraakti nuvl burnos. Jis reiškia. Kristų- arba
Pražūties pavojui nepalik.
.pušvenčiu, tuo pačiu ir visi va-J
W4B
L.AIMINOŲ
LINKSMŲ KAŲE
ga (vėtau — basa) bėga apie tre*
U JU xfr- ..i -.R-:
1
,
kaip .a^žinas^^ /d^gau<H3.^ _ šventv?^ajs. Sunki|Ji •
iįtą arba? palėpėje aplink kam£
Okupuotos Lietuvos literatūrinio pogrinžio
NAUJ
vi ies ženklą. zV į
.a^t
negalima. Būdavo dirbtiA
■ oą5. šliMija grindis išnešdama są? lutes reiškia Knetaus sviesą,
religinė poezija.
"
.
.. . ^
- - .J
o
svarbiausia
reikėdavo
daboti?
;
<šlavas laukan.-. Mat, nuogumas eglutės, papuošinįai k dovanos.
kad kitai 'dienai neliktų nepa-j. ^
Magijoje'turi didelės reikšmėj
Kristaus gimiino dvasinės1
baigtas darbas.
L ‘ Moderniškesni būrimai: žiū- dovanas.
•*•
urėti į veidrodį, ^pastatytą terpi, Šiais laikais Kalėdos yra šyen/ 1 Rokiškio apskrityje.būdavo ii-’ — Mišiugana! vėl bara žmona.
—Mano-gi tėvas , si kartą pitl
dvieju, žvakių ir į žiedą, įrnešz. čiamos vieną diėfiąL AŠžinaš ’xima, kad laumės,< pagavusios/Kas -kerta eglaitei galūnę- — Ir -g^ai išsisuko su dovanomis, —
Vą vandens stiklinėm
’ b skubėjimas netėrdžia ilgiau lik? koki nepabaigtą darbą (kaip pa- «pati išėjo turgų kabkuto pirk- giriasi ar skundžiasi Jonukas
liktą kuodelį), pasilikdavo jo ti, ofkai sugrįžo^ eglaitė buvo■ pk Antanukui.
< \ B.etfginė Kūčių prasmė
į ? ii be darbo Ąm^akoj \Santa dirbt ištisus metus, o nerado-: ruošta. Vietoj galūnės tėvas Du
Claus, at rodo. Smarkiai' konku
— Ką gi tokio jis tau davė.
Mūsų tautoje iškilminga Kū-f ruoja >u Kristum- VisūotMis Ka‘ sios darbo ieškodavusios jo ki- kirtęs stalo kojasrių'vakarienė yra išlikusi iš pir- tėdų paprotys —siųsti pergalė- .nose namuose.
— Kalėdų proga jis davė pyPagal L. Enciklopediją paIr Gl Kalėdų Dovana
^U)Ut krikščionybės laikų, ’kat das sveikinimus;' yjiač. tbir ’gyve
-los, kiek, tik man jtijpo
ruošė A- M.
da krikščionys, baigę pasninką nantiems giminėms, tr 7 drau
"ir budėjimą, parsinešdavo palai- gams. Ypač paplitoždovantj pir-Į
Kalėdų Eglaitė
rinntos duonos ir bendrui susės kimo paprotys. Vtsą tai skatina
davo pasistiprinti, šis paprotys prekybininkai, kurie iŠ parduo-j Paive+ka tėvas ’turgaus
-kartu >u krikščionių tikėjimą tų prekių, atvirukų ir Lt. padaro Maitę Kalėdoms- Per didelė.'! tro
Kalėdų švenčių jf Naujų Metųjproga
Stė:o į Lenkiją, o iš ten Į Lie- didžiulį pelną,
mbą netelpa. Iš žmonos gauna
k ‘
<tlivą
•( -barti.
Kalėdų -štienįitfiaj; \
pv
,.
sveikiname visus “Naujienų” laikraščio skaity
Tačiau tai. kad Kūčios štiprkii
.
j4 — Nepyk, nepyk, as nukirsiu
4šfilaike iki mūsų laiku, teologų, Lietuvoje seniai! Kalėdas žmo-: galinę, ramina tėvas motiną.
tojus. bendradarbius ir prijaučiančius; linkėdami
-ir mokslininku tvlitihimu, rėria ėškoti iš seniau. Kai]) tik
ALGIRDAS IR ^bDONA BRAZIAI
daug laimės ir ilgos bei-geros sveikatos.
e
aiškina,
jog
Kūčių
prietarai
į.
’ >” ■„
•• Justice, IN.
aip vėliu madmimas,
NAUJIENOS APDANKYS JUS
kę iš pagonių.
M. ŠULAITIENB, “Aplink mus ir-mūsų

KŪČIOS IR JŲ PAPROČIAI
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LINKSMU KALĖDŲ SVEM3U

IR LAIMINGŲ NAUJŲ MUW
\
v . - ‘ .
Daug džiaugsmo šv. Kalėdų proga, ir kad 1985
•metai būtų Limes ir džiaugsmo metai, linkime

Pr. ŠULAS, Socialinio skyriaus vedėjas.

artumą, nežiūrint nuotolių, ir bus‘tštSamu tysininku vi
sai išeivijai, ^tdįHEŪiai už savo krašto iaisvę.

PRAŠOM NAUDOTIS PATOGIA UŽSAKYMO FORMA
Siunčiu $45- ’Plfetau Siuntinėti Naujienas Chieagoje
kaip velykinę 4dvuią.«ętortls (pusei;metų $24). Kitose
vietose — $40xjjasmtoėtų
VTAąpA8, PAVARQe,:

nariams ir visiems lietuviams

namus” skyriaus vedėja, ir

Visuomenei ir'paskiram asmeniui Naujie
nos dabar yra reikalingesnės, negu bet kada.
Todėl šių Velykų švenčių proga Nau
jienų prenumerata yra ideali ir prasminga
dovana tėvams,-, vaikams, giminėms, drau
gams, kaimynams, pažįstamiems, seneliams
ir kitiems.

- “ ~k

NR. IR GATVfi ,:i
MIESTAS .

zip’

apylinkės Valdytai
Adresas:

-

i-

DETROITO NAUJIENOS

j

VENCLOVA

<*'. '

‘

-

1

3

.

A :*

LlfcTŪVlV VARDAI,

MADINIAI IR SKUBIAI
ŽUVO RAŠOMI LAIŠKAI

rutienė. Maldą prieš valgį sukal
bėjo klebonas A. Babonas ir tuo
PAVARDĖS IR VIETOVARbžUi
praš
alėjo
vaišės.
Plotkeles
lau

Amerikos Lietuviu Tarybos
(Tęsinys).
? informuota, Detroito Lietuvių žė vienas nuo kito, valgė ir vie
Anga£
Kr«
Organizacijų Centro valdyba nas kitą sveikino su Kūčiomis ir
Kalbin nkas D. Deaschev (Diė
pas. Suviįą, Baliu(|a^ Rama, JrrĮ
• gruodžio 9 dieną suruošė organi ateinančiomis Kalėdomis.
rh i a k isch^n S p rach resle, 1957 ęįrane.,V?-Q4V3, V.^rupa^, . Sav4
Kūčių maistą iš 12 patiekalų
zuotą ir masinį laiškų rašymą.
m.) priminė šiuos senovės tra
nas. Sųmapta, Gąvąįa, Dfvąlx
patiekė
sesės
šaules
—
šv.
duo

;Buvo parašyti ir išsiųsti Valsty
kų vardus- Atis, Al senes. Artis,
Į>feaįka (nimfa). Matąga, Ntati*
na, sližikai su aguonų pienu, žu
bės sekretefiui G. P. Shultz laiš
Bistras. Bubalis, Bu tares/Butas,
la, ŲevųtaS, Balis, Vaiiąva (dieiį
Brisenis. Brinką, ArtiE; Asta
kai, praši n t, kad nedeportucių vis, vinegre.tas, įvairūs kompovybė), KaĖkas, Sakas, Kevalas?
ji karalienė), Astika, Balu$u Ren! Estijon esĮ<j Kari Limias, nes ten tai ir saldus pyragas, nusigeriant
, doritis, Bendiokos, Dainės/ Dr yal4niki.s, Vąnga, Vaida. Virinis^
jam grėstų mirtis arba visam vynu bei kavut?. Maistas gerai
VhI?, Auoka (karalius), Saka*
p: ruoštas ir skanus.
1
’ dila, Diogoris, Diomedis (kara^
tE'mžiui kalėjimas.
Po vaišių, antroji italis —
; liu.<*, D^ris. Dudis, Arsa, Didą, Čas, Vištą^Sj, Daiva, Vasaris, Sų$
deva, Sakuni, Vala. Saridįka^
; šv. Antano psrąpijoje b'avo weikininiai įsu Kūčiomis ir atei
; Diles, Dita. Dale (karalienė), Dh
J
.-parašyta? 100 pavieąių laiškų ir nančiomis Kalėdomis. Svečius
į da, Garoules, Genules, Gudiią, Dahūvjį ėic: i; . ....
Dr. G. Mūechlhjann (VerzeĘ
.apie tiek-pa-l Dievo Apvaizdos sveikino Vilniaus Krašto Sąjun
Dalis. Dutenis. Senis. Z’nis, Zuchin’s, der geschjliciįen Tjame^j
parapijoje. Buvo pabandyta tris gas pirm. Albertas Misiūnas ir
ris. Kantas, Keiris. Kentis. Ker.
CLiškus parašyti ant D.L. Orga parapijos aukų rinkėjų vardu
ses, Kodis, Medą (karalienė)> Wuerzburg) .išvardijo šiuos st^
nizacijų Centro pailgintų blan Juozas Kinčius. Gražų eilėraštį
Kotil?., Gaudila (karalienė), Kd- nuęsiųs. graikų vardus: Alcisį
Ąrnyntos (kąralijųs)^Bųtfs, Ka*
dų ir ant kiekvieno blanko pa apie gyvulėlius deklamavo atvy- '
j tila, Gaudila (karalienė), Mantą;
rijotis, Milets. Cyrcne, Diome*
la rašę, po 40 žmonių.
kūsį atostogų iš Suvalkų tri- i
i Mantis, Mata, Mentis, Mastutis,
Diape, Dorflės, Ledą
sekretoriaus SĖultz rašji- kanipio penkių. metų mergytė
! Medis. Musatis. Naris, Našia,
Eurpftis, Linos (dainius)^
ra’je atkreips dėmesį į pasirašiu- Elziutė Grigutytė. Jai svečiai
Arelis, Vitus. Sadališ, Šairtis^Se§i|ųjų skaičių. 43į mums palepg- šiltai-.paplojo. Maisto gamintojų '
dila, Silenas. Sintonis, Sintulu; Štedėa^ .MęiĮoriis, KąūnoSi. AI*
vintų darbą .ir pigiau apsieitų,: vardu dalyvius pasveikino ir pa
Sis-aulis Sitalkis (karalius), Sk moha/ Nėmęsrs; PnjteušijĮd^eyaiį
th) , .Alkrrięjįis, Ąlcįnrede, Ąlkpėj'; mes nežinome, 'ar atstoja dėkojo visoms talkininkėms ir
re įgytume (Įgyčiau) amžiną xa, Skaris. Zogas, Sukis, Strj- jheŠą’ Klimane; Sąlipbnis, Mani
DIDYSIS IŠGELBĖTOJAS
pavienius laiškus ar ne.! Kas talkininkams Stefanija Pauli- •
gyvenimą. Pasitikėkite Juo šian •mas, Tariles, Tarula, Tautome-. lis, Semele Įdfeivėj/LąinU, T&u*
mi'rs į tą klausimą galėtų at- kienė..
oien. įsileiskite Jį dvasiniai į dis Tauta (karalienė), Tziriilps
Kūdikis
gimė
ėdž
ose.
Viešpa

ndamns
tikėjimu
man
su
saks-li?- *■'«,
.• ■<
(Bendros kūčios praėjo geroje
savo širdį, savo gyvenimą- J s Linas, Mastys. Tyrules. Kareliš; hęųį (karahūs), Atys, Tėtis, Šie*
ties
angelas
paskelbė
"
‘
didi;
ą
išgelbėjimą.
Užtai
pala
\
'
’
tnuotaikoje.; Pubkkos atsilankė
— KRISTUS yra DIDYSIS etc.
r“ytč:
J
džiaugsmą,
kuris
buvo
visai
tau
i
dėkingas
Viešpačiui
ir
da
; T.RADIGJNĖSBENDROS
pilnutėlė mokyklos klasė, net
IŠGELBĖTOJAS’
į Dr. J. Muir (Original Sansk aUf.'. Ę. ;Fcerstęmann CGėsęhif
/ s KŪČIOS DETROITE
vietų pritrūko.-r Sekančiais me tai”. Ištikrniu. tai buvo ‘‘Ger.ou
Vytautas .Gzbay j rit Texts. 1871 m.) iš origina ęhte ll t.į įminėją senovės go?
tais šauliai suras didesnę patal- Naujiena" — gimė nusidėjėliu tydam> kitus pasitinkant Kris
liu sanskrito raštų išskaitliayo ; Įtį yafdhs į Augis;
- Bendros kūčios įvyko- gruo
Išgelbėtojas! Iš mergelės Mari ' taus pralietu krauju ant Kalva-1
pą.
Ant.
Sukauskas
’
džio 1',6;d; Rengėjai >- švyturio
stebuklingai užsimes
•įos
o c- kudi-i riios kryžiaus ir priimant Jii ESTIJOS KOMJAUNUOLIŲ i t“to senovės indų vardins: In Ją; ĄEgaitis, Ovida; ?Ėhrva, 6auJūrų šaulių kuopa. Į susirinku-,
kis. užaugo ir niekuomet nenu-j asmenšku Išgelbėt ecu. Lankiau VADAS PABĖGO 1 VAKARUS dra ( dievaitis), Arūnas,- Angi- (tarikig,, Vfednca, Gamas; AriaJ
Kalėdas Chicagoje
ras, Sanoka. Prastutis., Akutis, rikįš Ermąnari^iš, Witrikis, Ąnsius pr.ie kūčių stalo trumpą žosidėjo. Atėjus laikui. Jis-prisis-1 si misijų laukuose, kur žiban
Londono
The
Daily
Telegraph
’
Dėvėtas. Dana, Visva, Munis, &aIia,-.CyrQlą: jgila,.Tąųtifa, Badflį tarė tos kuopos pirmininkas
Naktį patiltėje^ pasitinka pl- tatė žydams, kaip jų pažadėta tys veidai ir pasikepęs gyveni
pranešė,
kad
iš
Estijos
pabėgo
’
yiląĮ Taų^o^ąti, yitigis. vAiąriBronius Valiukėnas, žvakutėms lietis pilietį ir sako:
sis Alesija>. Ištvėręs savo priešų mas liudijo buvusiuose lauki
dar
vienas
.estas.
Jis
yra
Estijos
Į
kišį. Ąf^iarįX^.Ariiia, Arą, Ąu— Gera^ žmogau, ar nesiteik-’ neapykantą, numirė ant kw- niuose, vudu garbintojuose išuždegti -pakvietė šv. Antano pa
Suomija privalo gražinti dėm^Tįsi;Bąlta, Bjanjdirapijos '^kleboną kun..- Alfonsą tum žmogui Kalėdų šventėms žiaus. Taip, atpirkęs mūsų nuo- gelbinčio t'kėjimo realybę. Sė komjaunimo sąjungos sekreto-;
j į Sovietų Sąjungą kiekvieną Įį ^40^, Gūndęęikis, Ąu^įi^,
Babohą .ir St. Butkaus kuopos dovanoti savo piniginę? Kaip dėmes, pergalėje mirti ir prisi- dėjau tarp senu ir jaunų, mir r i aus pavaduotojas.
> 5£ri<TiiitS jfc&i'ri.iž nSilcra Tąaučlimatai,’ išskiriant šitos šaudyk-, kėlė iš numirusiu. Šiandien ties liga sergančiųjų žmonių ir! 28 metų amžiaus Hillar Raig,;-pabėgėlį..
pirm. Vincą Tamošiūną.
Panašiu būdu rugpiūčro mė tjų ilHgiąfoė r SM, Sfee^utes, sį
< Kūčių.’ • ’dieniai pritaikintą eilė- lės^ aš nieke kito neturiu prie Kristus išgelbsti kiekvieną, ku- džiaugiausi kartu su jais užtikri dirbęs Saku vietovėje* pabėgo;Valia, Wambą; VU
ĮrašlĮ perskaitė šaulė Sofija Si- dūšios...
nimu. kad Jėzus yęa ‘^ąnintėlis, iš Estijos praeitą lapkričio mė-į nesį į Švediją pabėgo Estijos įeP niU,
j singumo ministerijos pareigūiias
neri, bet pabėgimą jis planavo
]
dėmių, Jųc.masitiki,
Kuris parūpina išgelpėiimą.
jau dvejus metus. Jis pasakė: ;j Valdo Randpere su žmona. EL.
Herbertai Vander pasakoja,
“Buvau nepatenkintas laisvės 1
- kad jis užaugo tikrųjų krikščio ba ore. Kaikur išstatytos statu
stoka ir savo pareigomis, kurios]
niu namuose ir, jam atrodė, jis lėlės prie namų, vaizdiniai pri
vertė mane indoktrinuoti, estu .*
niekuomet nebuvo giliai pasken mena Kristaus gimimą. < Net resu Š-y. Kalėdomis, Dievišku Kūdikėliu, kartu
dęs nuodėmėse; tačiau supra. į Ilginiai laikraščiai pripažįsta/ jaunimą sovietškai”.
< •

i

ir su1 Naujais Metais. Linkiu visiems Dievo

- palaimos ir daug, daug geros sveikatos.
i

f

Gracę Bųkoff (Bukaveckiene)

tau vieną dieną”, — jis. toliau
pasakoja,: — “kad .^kiekvienas
esame kalti Dievo akivaizdoje ii’
patys nepajėgiame išsigelbėti iš
savo nuodėmių. Todėl pasitikė
jau Jėzaus Kristaus atlikta auka
ant Kalvarijos kr\<žiaus, taip

T

kad švenčiame Kristaus gimtadienį? tačiau visf^ižiai, -štarti
tiek per giesmės; tiek per kal
bas neįgauna jokios .-reikšmės,
iki į JĮ asmeniškai neįtikime Jis
mirė vietoje mūsų (vietoje ma
nęs). kad per tikėjimu Įlc malo-

t '"New Buffalo,-^Michigan.
j

c v-y
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2759 W. 71st St., Chicago, III
• atTESTINGA’ 15PILDOMI RECEPTAI
DUMYNAJ

• FANNIE MAY SAL-

® KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo
? vai. ryto iki 10 vai. vakaro.
Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto Iki 8:30 vai. vak,

.Jis pabėgo užsirašęs sovietų
turistų ekskursijon, kuri vyko į,.
Helsinkį. Jis ten nuvažiavo auto- ,
busu j Suomijos uostamiestį
Turku, iš kur nuplaukė 'keleivi-1
niu laivu į Švediją ir paprašė
politinio prieglobsčio.
Jis negalėjo likti Suomijoje,
nes to krašto valdžia būtų išda-;
vusi jį sovietams. Suomija turi'
su So v. Sąjunga sutartį, pagal
kurią privalo grąžinti kiekvieną r
sovietų pilieti, kokiu nors būdu _
nusikaltusį.
Pabėgimas iš Sov. Sąjungos,
pagal to krašto Įstatymus, yra
didelis nusikaltimas. Ir, jeigu
sovietų valdžios Įstaigos apkal
tina savo pilieti, tai niekam ne
valia kaltinimo patikrinti. Tokiu

Sveikinu Nąujjėniį
’visusi ęikMi^banę/ ‘ *

~

‘

ją,
- ran

LINKIU. 14
' IRLAIMI

D. £T HLMAN, B.S., Registruotai vaistininką?

gimines, draugus, pažįstamus ir bendraminčius
bei visus Naujienų darbuotojus. Linki Jums viso
geriausio visa
4
..

II Sveikinam
su Šv. Kalėdomis
t
Į
ir Naujais Metais
,1

.\.<,

Pranskevičių šeima

ror constipation relief tomorrow:
/ reachforEX-LAXtonight 9
Ex-Lax helps restore your system’s own natural
rhythm overnight. Gently. Dependably. Try it tonight.
You’ll like the relief in the morning.
Chocolated or pills, Ex-Lax is
“The Overnight Wonder?
Read label and follow
directions.
C Ex-Lax. Ine., 1982

50 metų studijavęs, kaip

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI
1. Dr. Kario Griniaus, ATSIMINIMAI IR MINTYS,
<H tomas------------------------------ ------------------------------ $10.00

2. Prof. Vadovo Biržiškos, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNY
GŲ ISTORIJA. I dalis 208 psl.
>6.00
I U dalis, 229 psl.----------------------------------------------- ------ $6.00

NAUJI NERINGOS RESTORANO SAVININKAI

3. Miko SOeikio, LJUCUA. proza. 178 psL

$5.00

4. Janinos Narūnės, TRYS IR VIENA. Atsiminimai. 172 psL $5.00

MARIUS IR EMILIJA KIELOS
sveikina draugus, pažįstamus bei klientus

šv. Kalėdų ir Naujų Metų proga
^060 South Talman Avenue

. Tel.: 476-9026

5. Prof. P. Pakarklio, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SAN
TRAUKŲ BRUOŽAI. 176 psl.

$4.00

6. J. Venclovos, S. DAUKANTO LIETUVIŠKA VEIKLA.
60 psL
--------------------------------------------- ------------ —

$2.00

NAUJIENOS, 1729 So. Halsted St.. Chicago. Ill. 60608 Apkite fekj Ir pridSkte vieną dolerį perduntimo ižlaidona.

ATEINA LIETUVA,
Hetitvtm

tr lietuvių kalbą. Jis mokės! kartu ®u kun.
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios
lietuvių kalbą liečiančias Ištraukas,
tr patarė mums toliau

r
i

t
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tKWW». Afroja, k«JdBfetliejausjmitėteiyje. Vlęa-Judėja
Nuputota.-Judeją
kyti Isiamę įstatymus nudkalbuvo okupavę romėnai. Jfe vaHe
-Lietuvą
ntes už misikapimtis. "‘Pakistane
šiandien valdo rusai komunistai. Judėjos gyventojai vedė
kovą prieš okupantą, kaip prfes -Jį Veda Ir ^tuviai. %)i-1
TH! LITHUANIAN DAILY NtWl
. yra 35 milijonai gyventojų, gaPublished Daily, Except Sunday. Monday tad Holiday,
dėlė Judėjos gyventojų dauguma kovojo priės okupantą, [
; linijų balsuoti, )>el referendume
bet buvo ir tokių, kaip šiandien jų yiį dr^Itiėttrvbje^uHe j
dalyvavo 16.1 mil. žiuonių.
I73f
Strwt, Chkafco, ft 6060< TrWphon* 421-4KM
šunuodegiavo okupantui, neturėjo drąsos ’prieš okupantą i
J leido jam taikyti Ldąiuo baily
[ pasisakyti, jam nusileisdavo, kovotojus okupantui -pa- j
PAVARDŽIŲ rašymas
'tCOND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS, ŪSPS 87404000
skųsdavo.
Postmaster: Send address changes to Naujienos
Vakarus yra pasiekusi IJetuOkupantas
pareikalavo,
kad
būtų
sudarytas
visų
Ju1
1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608
; roję 1982 metais -pagaminta so.
dėjos gyventojų sąrašas. }Kas nebffi-ftraiiktas į sąrašą, [
■ žistės Gražines Apanavičiūtė.s
tas bus sunkiai baudžiamas. Re to, Feikalavo, kad kiek-;
įdainuotų pbpuliarių kūrinių
As of JinuAiy 1, 11S0
metanu _______ ___
T40-0C
pusei metu _______
0C vienas gyvento jas Rūtų įrašytas į ^tvo gimimo vietos są
■plokštelė. Užsienio li.it. spauda
Subscription Rites:
f
trims mėcesiajM «
512. (X.
rr šiuo atveju reiškia nusistebė
Tienam
Chicago >45-00 per year, 424.00 per
M-OC rašą. Kas bus kitur įrašytas, tas ^ūsA&aūdžiamas/Gyven
Jx months, $12.00 per 3 months. In
jimą. plokštelės aplanke lietutojai turėjo skubėti'į'savo gimimo Vietą, kad taiku 'butų
other USA localities $40.00 per year, Kanadoj#:
w vės solistės vardo ir pavardės lo$22.00 per six months, $12.00 per
metanu __
įrašyti ir išvengtų bausmės.
Jlree months. Canada $45.00 per year;
j tyniškomis raidėmis iškraipymu
pusei metų _______
$24.00
■**her countries $48-00 ner year.
Sąrašas
to
mėto
romėnams
buvo
reikalingas
kad
žij
— solistė yra pristatoma kaip
vienam mėnesini
$5.00
notų, kur gyvena Judėjos gyventojai, kaip Writiten ru
■‘{fraziiina Apanaviehiute”, ma
25 cent® per copy
Užsieniuos:
tomai Siekiant palengvinti kitasams reikalingi visų pavergtų lietuvių sąrašai. Rusai turi
metuza ____________
448.00 ilgesnes rankas, negu romėnai. Judėjos gyventojai galėjo
tauė'ia<nis solistės vardo ir pavarpusei metų _ ~
moo
Nuo sausio pirmoe dftnos
I dės iš’.arin>ų.
laisvai judėti po visą Judėją, o lietuviai, norėdami išvengti
Dienraščio kainos:
Naujienoj eina ti/riien, išskiriąs’ rusų rankų, -turėjo bėgti į užsienį, Piėtų ir 'Šifcvtrės 'Ame
Chicago’e ir priemiesčiuasa:
ddkumehtų'ti^buvo. Tada ir krikščionių nebuvo- Teko va ’S faiids pastebi, kad tokia fo- ?
sekmadieimii, TErmadienius ir iven
tadienius. “Leicffia NaajįeiHi Bendro- riką, Afriką ir net Aziją. Rusai stengiasi lietuvius Ir čia
‘nėtinė-paVat’džių rašyba yra abmetams ______
dovautis
pagonų
dokumentais.
'Bet
-reikia
manyti,
kad
nė
'SultSškas ruslcizmas, hepa teisi
pusei metų_____
pasiekti. Jie naudoja klastotus dokumentus, kitokius ad
$24,00 fIL 50606. Telef. 421-6100.
trims mėnesiam*
visf ir pagonų palikti dokumentai‘buvo/tietikslūs. Pagonų namai i&kfėipiairtis fietuyiskas
510-UU
resus, kad suimtų net Ameriką pasiekusius lietuvius.
▼lenam mėnesiui .
uži-ašni/apielpagonus likę ūžrašai'sdko.-kati 'Kristus gimė' pavardės. Lygiu būdu smarkiai
$5.00
Pinigus reikia siąsti 'pašto Money
Kitose JAV vietose:
Orderiu kartu ’su užiakymu.
Fariziejai įskundė Kristų romėnams, jis buvo nuteis gruodžio 25 dieną. Todėl mes'visi Kristaus gimimo dieną •'klaidinantis yra ir kitataučių
tas ir prie kryžiaus prikaltas- Bet mes labai toli nuėjome.. ir švenčiame. Romėnų okupacija baigta, patys romėnai ' pavardžių ‘sulietuvinimas. 'Suli?- '
NAUJIENŲ raštinė atdarz kasdien, išskyrus sekmadieniu^
■Mes norėjome nustatyti, kada Kristus gimė. Žinome, kad -sužlugo, bet Kristaus taikos žodžiai tebejaudina žmonių tuvinant .svetimas pavardes la
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. popiet. Šeštadieniais — iki 12 yiL
jis gimė-Betliejuje. Reikia manyti, kad jis-'buvo įrašytas- ■sąžines.-švęsdami /I^lėd'as jaučiame, kad- netrukus su ba; dažnai įš viso yra sunku suvrikti, kaip jos yra rašomos oriį Betliejaus sudaromą gyventojų sąrašą.
?•
j,r'
trupės rūišų okupacija ir. sužlugs sovietinė imperija.
ginalia Tdlba. o “kariais'jos yra |
Visi švenčiame Kalėdas
Kristaus tėvai Betliejuje jokios nuosavybės neturėjo.
visai nesuprantamos.
E. L.
Kol atl&o formalumus, tai jie buvo apsigyvenę štaine- ZIA VALDYS PAKISTANE , dar penkerius metus valdyti
Antradieni dauguma lietuvių minės Kalėdas. Jas tėj'e. Tikrumoje — 'karvidėje. Bet Kristaus gimimą paDAR’PENiCETtIUS MĖTUŠ 1 Pskistaną. Ketvitradieni geneDabar Afganistane jypsai
■turi
115,000
'kaef iviij.r Jie "žudo
IŠLkAfe^DAS. .4-;‘-Pakistė4i^<,?ia
M Jis
švenčia tokia didelė dauguma, kad nesuklysime pasaky veikinti atvyko trys karaliai. Į Betliejų jienSs kelią 'rėdė
- ...... ...
^-s
gyventojus be joidbk fronto
dami. kad jas švenčia visi lietuviai. Jas švenčia Amerikos šviesi žvaigždė: Karaliai nu'silertkė Kristui, atnešė jam :no
*< -■'V
t --- «rvAr^k
’^imYo- ėriehis baldyti 'Pakis- Unij°'s'-'
penkerius:
lietuviai, jas švenčia rusų pavergtoje Lietuvoje, jas šven dovanų ir vėl iškeliavo. ■;
’ y - į. ■terminas ypreziaenlo pareigoms; ta
. ■
- ; -r
tania.
>.''
■'
.
;
.
>
••
:
čia po visą pasauli išbląškytjejf.
•
Niekąs; šių _karalių‘kelionės į Betliejų taip gražidi, pasibaigė.- Vietoj naujų- rinkimų,} • •• f| ’?•’ <
L
. - .'
/policija suėmė
geni'
Žia
■
Jtahak
pravedė
refe!
neaprašė,
kaip
Kauno
universiteto
profesorius
Vladas'
•
U
:
v-'--'r
<
'
V
tuo
dėžių
mariTuanos
- 1 ■
1
i ' •. « 4' /:>
Kalėdas švenčia visi tikintieji, bet jas .švenčia ii
ren<tamą,
kuriame
gyventojai
.-klausė
krašto
^Ttatbjųj
ar*
kuriomis
įukūnė
^ide
’e'i? u<.ni
netikintieji. Jie privalo švęsti, nes gruodžio 25 dieną gi Btanka, biržietis. Kiekvienam lietuviui vertėtų ^paskaityti mrejofpĄjšakyii^’an jie.-leis jamėlėū Takįstano^ vjTįąųsybei tai- Ban^kokb -ęėntre ''
” £
■ą
Stankos
knygelę.
;
r
męs Jėzus Kristus buvo pirmas maištininkas. Jis išvijo
Karaliai atjojo ir išjojo. Kristaus tėvai. į Betliejų
fariziejus iš'bažnyčios, nes buvo tikras, kad fariziejai
asmeniškiems savo tikslams išnaudojo pagrindinius tikė atvyko ir vėl išvyko. Romėnai Judėją valdė, ;bėt. iš Judė
jimo dėsnius. Kristus turėjo drąsos ne tik pasakyti fari jos ir vėl išžygiavo. -Reikia turėti vilties, kdd -rusai iš'-Lie- j
ziejams tiesos žodi Į akis, bet -jis turėjo drąsos ir ener tuvos paskubomis turės išbėgti, kaip iŠ Judėjos išmar-.
savo romėnai. Reikia turėti galvoje, kad romėnai, prieš
gijos fariziejus išvaryti iš bažnyčios.
Ką fariziejai vėliau su Kristumi padarė — tai kitas išbėgdami, gerokai Judėją apgriovė- Jiems teko vesti di
dalykas, bet visi tikintieji anibėtikintieji pripažįsta, kad delę kovą su vietos gyventojais. Jie sunaikino visus di
^šu's ;ūb^Lus
gruodžio 25 diena gimė didelis dvasios maištininkas, kuri desnius miestus ir miestelius, -tlie
ir šiandien, praėjus 1984 metams, reikia prisiminti ir ir sulaužė tiltus. Jie sunaikino net ir .tuos dbktimėntus,
kurie jiems buvo reikalingi gyventojams surašyti.
pagerbti.
?
-Praėjo pusketvirto šimto mėtų, kai romėnai prisiLietuvos atstįyh ^^tasio
Bučkio
Su Kristumi žingsniuoja visi rie, kurie dar ir šian | ^įnė apietKrfetq. visa Romos imperija jau baigė trupėti,.
dien turi drąsos pasisakyti prieš melą, ajigaulę, farizie- bet-prie kryžiaus romėnų prikalto Kristaus taikos žodžiai
• sveikinimas švenčių progą
jizmą. Su Kristaus dvasia gyvena visi tie, kurie drįsta pasiekė platesnių sluoksnių protus ir širdis. Jie įsitikino,
paimti rykštę ir ryžtasi vyti‘melagius, apgavikus ir fari 'jog karais, žudynėmis, masiniais teroro veiksmais ger
Lietuvos Pasiuntinybės ir savo, vardu nuoširdžiai sveikinu
ziejus iš savo tarpo. Fariziejai juos šmeižia, niekina, bet būvio nepasieksi.
r visus JAV lietuvius <Šv? Kalėdų ir Naujųjų Metų proga.
*
jie, kovodami •prieš:melą' 'ir ''apgaulę, galvas aukštyn iš
Apie Kristų Romoje .pirmą kartą prisiminta 336-ais
Esu nuoširdžiai- dėkingas spaudai, veiksniams, organiza
kėlę, botagu ii-’toliau pliauškia į žmogaus dvasios tvir
mūsų gadynės metais.-Dar tada metai buvo Skaičiuojami
cijoms ir. visiems geros valios tietiiviams'už ryžtingą veiklą
tovę įžengusius sukčius.
. Lietuvos Nepriklausomybės bylos labui ir už "dosnias aukas Lie
Visi žingsniuojame su gimusiu Kristumi, drįsusiu pagal senąją erą. Bet laikui bėgant. Kristaus. pasakyti
tuvos Pasiuntinybes namo remoritG-rėikalanį.
imtis
imtis priemenių
priemenių prieš
prieš fariziejus.
fariziejus Bet kada Kristus gimė? žodžiai tiek visus paveikė, kad jo skobiamos įhintys pa' Iš kokių šaltinių patiriame'apie Kristaus gimimą? Ar siekė įtakingiausius vsiuomenės siuoksnius. Buvo sunku
Linkiu, kad 1985 metai būtų jvfeiems sėkmingi asmeniškai
tikrai
žinome,
kada
Kristus
gimė?
Ar
yra
užsilikę
kokie
nustatyti
tikslią
Kristaus
gimimo
datą,
bet
ta
dieną
tapo
L1 L dl ZilllVlLlv., nuvici
o
*
ir atneštų naujų prošvaisčių Lietuvos laisvės byloje.
visos
mūsų
eros
pradžia.
Mes
jau
beveik
du
tūkstančius
dokumentai, ar turi apčiuopiamus Įrodymus, kurių šian
metų skaičiuojame laiką nuo Kristaus gimimo ir prieš
dieninis gyvenimas reikalauja?
rBr. 'Stasys A. Bačkis
Turime pripažinti, kad apie Kristaus gimimą jokių ‘ Kristaus gimimą.
•" Lietuvos atstovas
dokumentų neturime. Kristus gimė Judėjoje, nedideliame
Reikia neužmiršti, kad tais laikais jokių patikimų
i.
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į paklausimus atrodo, kad jis supranta, ko klau Ttomsts—%, -taip, ta$,Kuktai, 'aš r manau. *jis -fnutns
siamas.
žinomas. Navari, pasakyk, ar lūs Krieas' buvo
— Koks tavo vardas?
suimtas šarmą kaime?
, .■
—‘Ich verstee nicht.. .
'
— *Taip, jis TiNo sutintas, Jis 'burto vienas iš
Gyniotas stipriai supyksta:
— Atsakyk, afba aš tave tuojau nudėsiu. > penkių sužeistą, kurte sgulštfo -ūkininko daržinėj.
— Ir Marytės Budrytės buvo slaugomi ?
Jis užveda savb šautuvą Ir porą žingsnių
atsitraukia.
. — Jis yra tas pats,kuris nužudė mano tėvus!
— Nešauk, aš tuojau atsakysiu, — prašneko,
jis dabar lietuviškai.—Aš pažįstu jus: jūs^SŠtte^ -MtrikbTifūdas. — *t>abar jimTceršto vntandą. —
Gyniotas. Aš buvau suimtas Ašarinu kaime. Spyg-~
lys norejb visus mus šnfeitrfyti, bet jūs nesutikote.
Mano vardas yra -Navaris,- aš 'esu ia Klaipėdos, tančiam. Juk tavo granata jį apdraskė, taigi jau
todėl moku lietuviškai. Už tai, kad-jūs mūsų tuo- turėjai pi4|^ WMlfeWMiTViors ir nežinodamas.
Netepk sĮĮb rtftflįą, ftl0imas beginkli priešą.
Tegul jis
R- itadiwt.
— Gerai, Navari, — pasakė ‘Gyniotas ir nu teismą, ku^*Hi$Wmai
i aus.
las, kad būrys tuojau ateis. Belaukdami jie ap- leido savo šautuvą; — dabar tu mastu r i hu vesti
— Tadp, tahrfta *IHtenante; ačiū, kad man
[ žiūri gulinčius vyrus. Vienas jokių gyvybės ženk į Klaipėdą. Jei tu nenuvesi, arba mus-paklaidinsi, i
nuo neapWWtkb 'tfhfčmo keiksmo sulaikei: a
lų neberodo, vienas dar truputį gyvas, o du skau mes taye sušaudysime. ;
air chd^p
'filtravęs.
<
džiai blaškosi ir nesąmoningai dejuoja. Vėtra
— Ponas Gyniotas,, pasitikėkite, aš mbku gė- į
— Kokį* ttiftj5te,'u5dkvinį? — klausia toliau
saugo belaisvį, o Liudas stengiasi kaip nors pa ru už gerą atsilygintu'
dėti sužeistiems, bet jis nedaug "ką ‘tegali, tuo
— O kas yra tie .čia mirusieji ir sužeistieji
labiau, kad tamsu ir jų žaizdų nesimato.
‘Ar Žihki jų vardus? s
Netrukus atžygiuoja visas Gynioto būrys.
— Anas yra MWieĮ Schulz,
miręs. N eta
Kišeninėmis lemputėmis pasišviesdami, apžiūri ■gyvas
_
______ ______ Anas, neaištaip pat irlisRmA^iahMk.
[belaisvius. Jie visi vokiečių uniformoje.; MsfyMfgyms ar miręs,"yra'Tred Heiss
jie vykdė kokį’ žvalgybos uždavjnį ir netikėtai l*kuns taip stipriai dejuoja, yra. Fric fetum
! buvo Užklupti. Gyniotas mėgina klausinėti svei- 1macher.
kąjį belaisvį, bet šis kalba tik vokiškai ir atšaki- ,
7 Fricas Sturmmacheris! —• suriko L>ū
nėja “Ich verstee nicht’’. bet iš atsakinėjimo būdo — Tamsta leitenante, jūk ta vardas md

[granata, ir ugnis kerštingai žybteli. Pasigirsta
skaudus sužeistųjų kliksmas.
KOVA IR MEILĖ
— Pasidtibkit, — vėl šaukia Liudas, bet jam
[atsako tik nesąmoningas šauksmas ir mirštąs
LIETUVOS LAISVĖS KOVŲ ROMANAS
' gargaliavimas. Netrukus pasirodo iškeltomis ran
komis siluetas.
(Tęsinys)
Jfetiu prišoka su durtuvais. Tamsoje pastebi
— žiūrėk, ten kažkoks juodas taškas, gal lai
’ kitus keturis -gulinčius ant smėlio ir be tvarkos
vas, — pastebi Liudas.
[ išmėtytus 'jų ginklus. Reiškia, keturi iš jų gavo
— Taip, tai laivas, gal jis plaukia Į krantą. ; granatos smūgį ir tik šis vienas išliko nepaifedfes.;
Pasislėpkime.
I Susirenka visus ginklus bei šovinius ir sudėto
Juodu atsigula už krūmų. Vanduo čia pat ir
dabar prieš dangų geriau galima įžiūrėti. Tai di
— Žinai, Vėtra, mes pasišaukime savo būrį
doka valtis, kuri plaukia į krantą, stačiai į tą žalia raketa, — sako Liudas, ir žalia raketos 'švievietą, kur jiedu slepiasi. Abu patikrina savo šau
I sa nutviskia padangę.
tuvus ir laukia.
Tolumoje pasirodo kita žalia raketa, tai ženk

I. PUŠĖNAS

Liudas ir Vėtra eina vandens pakraščiu. Po
kojomis smėlis, kai kur reti augalai pinasi, toliau
nuo vandens tankesni krūmai bei medžiai. Kiek
tik jų akys tamsoje gali įžiūrėti, jie tepastebi
vandenį ir tebesitęsiantį krantą.
Didelė, irklais varoma, valtis priplaukia prie
kranto. Penki vyrai išlipa iš valties. Ant jų nu
garų k'rš.» šautuvai, jie skubiai traukia valtį ant
smėlio
— Rankas aukštyn,
^unnka Liudas, laiky
damas gramtą rankoje.
Vyrai nei nngai sujuda, vieni šoka bėgti, kiti
! uola ant žem-.v. bet nė vienas nesuspėja, nes
s uu bangiu bal^u sprogsta Liūdo

JA Varitvbese gyvenantis bro I
lis kelis iškvict’mus buvo pašinu
tęs, kviesdamas atvažiuoti, bet i
okupanto pataikūnai jai leidimo I
nedavė Dvidešimto amžiaus 'ka
nibalai įuk neturi š'rdies nei pa-.1
sjgailėj’mo!
,
Miela sesė, ii'iekis ramybė- 1
je'..
Liūdintis brolis

Modernios poezijos knyga. Kaina 5 doL
viršeliai. Pasiųsime poeziją, ka
tokiu adresuj

I
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ŪR. PAUL V. DAUGIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

"WesHhestw Community klinikos
M*dkino* direktorių*

19U K Manheim R<U Westcbew, IIL
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis

TeL: 562-2727 arba 562-2728
TEL 233-SS53

Service'461-8200, Page 06058

Funeral Home and Cremation Service

PASIŪLĖ ĮSILEISTI
KOMISIJĄ

KAIP SUDaKOMI
TESTAMENTAI

Didžiosios Britanijos atstovas
i Jungtiniu Tautų Žmogaus Tei1 siu komisijoje, drauge su kai
| kurių kitų valdybių delegatais,
| paragino Sovietų Sąjungą įsi
leisti tarptautinę psichiatrų ir
j juristų grupę, sudarant jai są1 lygas ištirti, ar yra pagrįsti kal‘ tinimai, kad Sovietų Sąjungoje
i yra piktnaudžiaujama psichiati rijos mokslu.

Tuo reikalu jums gali daug
padėti teisininke Prano ŠULO
paruošta ir teigėjo Alphonse
WELLS peržiūrėta “Sūduvos”
išleista knyga su legališkomis
tormomis.
Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje.
Knygos kaina - $3.95 (su pe^
•siuntimu).

1729 S. Halsted St

Charles Stasukaitis

i

24 Hour Service
-

■

— — - —-----------------

-

Sovietų tyriausybė visada atI metė tokius -kabinimus, laiky-Į
DJL1 B. GLEVECKAS
| danra juos šmeižikiškais, pažy
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
mėjo brit ųdelegatas ŽmegaUs
SPECIALYBĖ; AKIŲ LIGOS
i
teisių komisijoje Sir Charles
Miko
šileikio
apsakymų
knyga
3921 West 103rd Street
Evans, nors atrodo, kad gauna
“Liucija” jau atspausdinta.
Va Ii irios pagal gusi ta
mos žinios apie piktnaudžiaririią
• psidiiatrijos mokslu’Sovietų Są- 1|
Autorius pavaizduoja lietuvių
jungoje yra patikimos ir teisiu-.'Į
gyvenimą nuo XX šimtmečio
I
gos. Vakarus pasiekia labai'tiks
pradžios iki II Pasauliniokaro.
OPTOMETRISTAS
lios informacijos apie 'sveikų 1
22 ilgesni ir trumpesni apsa
KALBA. ^LEETUVIšKAI
žmonių įkalinimą psichiatrinėse ’
kymai, 184 psl. Kaina $5.
Sibiro
tremtinę
amžinybėn
‘
išlydėjus
Gaunama “Naujienose” ir pas
ligoninėse politiniais motyvais.
2618 W. 71st St TeL 737-5149
Tilrrwia akis. Pritaiko aiŽUlUŽ
Ave., Chicago, IL 60629.
Skaudžiai liūdna -žinia pasie- vos ponų raudonosioms ordoms . Tokionris aplinkybėmis, pažy• j |
ir ‘’contact leases”.
autorių: 6729 So. Campbell į kė J V Valstybėse->gy veriantį bro- ėkupavUs Lietdvą, jir jos vnenų mėjo britų delegatas, būtų-nau-ji
idf iĖgiminėEC kad Kaune 1984 m. metų (Ijikrelė Baniu nė, .vyras dingą, kad tarptautinei psiėhiat-1 j
^gruodžio T d.' mirė Sibire kele Anatolius ir motina Zofija buvo 'rų ir juristų grupei būtų teistai!
GĖLIŲ PREKYBA
tą metų kęritėgusidtėnįtinė,- .rnę- ištrėnitid^SiŠifą, .į .Ęra^sojars- nuvykti į Sovietų Sąjungą ir(|
INKSTŲ, PŪSLĖS IR
; “The Glasgow Herąld” korės- .dičįjfoš darbuotoja ir diplomno-; koi rajoną, kii^jpa^čkus, iš. gy - ^aplankyti tuos -politinius kali- Į
.pondentas
Mari rašo ta afeušėrė Lėoritija Prūsaitėl viiliriip :fraūFSn.ip’"buvo.‘.;iŠHięs- niuos, apie kifriūOs sakoma, kad
PROSTATOS CHIRURGIJA
pondentas Henri de Maid
apie turgus Baltijos valstybėse: Kesiūnieriė, gimusi 1911 m. lap £i Sibiin šniegįMitžpcši^Co]e''^y- rjie yra kalinami psichiatrinėse
*
2656 West 63rd Street
4 Valandos; 22 trad. 1—4 popiet
Vienintelė prekė, kuria esą gali kričio' U d. ’Mėilėlės vk., Alun-' kyjie^ė ypačių tikjinui Ą- pliki ir iigonūsėse.
;
Britų delegato pasiūlymą pa
ma be baimės turgulje laisvai tos valsčiuje, Utenos apskrityje. ,rtti.bgi. Tdip ^ĮMrb 'tremtyje, isOfise -Mtfcsus: 776-22SC,
siūlyti, esančios gėlės. Krautuvė
Baigusi akušerijos, mokslus,, -gyyėno'keletą, .metų. Tik Staii- rėmė Norvegijos. Prancūzijos, jį
"isadenclics W»f.: 448-554Š
se jų esą mažai ir greitai išpar-; kuri-laiką rtičbo ’Lietuvos Rau h’ui mints. ‘,tėiss;rupiho teisę Kanados ir Vakaru Vokietijos
duodamos, tačiau privatiškos. donojo Kryžiaus ligoninėje Kau sugrižtr i oJčupUĮOtą'.tė^ife. Gri atstovai.
moterėlių atgabentos gėlės esan. ne, o po kiek, taiko, bbvo per zo šunykę, sudžitn-ę .’ii- .siblriekeltu Birbti į Klaipėdos ligoni tiško C ingo sifeuktais 'sąnariais.
Pavyzdžiui, už vieną tulpę nę, kurios direktoriumi tuomet; Šitgrjžiisi n ^Kariną, ^vargais
reikia mokėti rubli. Už tiek pi būvo Mažosios 'Lietuvos lietuvis, nėgšalaiš Petrašį&niiose birtų 4čonigu esą. galima liaudies ręsto. kūrėjas - savanoris dr. V. 'Di- Icilijos -šešių iįafkštų flattie pate. pėje sgsvo butį^.-bet darbo i padžys. Vokietijos naciams Okupa
das — tryš rubliai. Tai esą jau vus Klaipėdos kraštą. 71 vėl gri gal.'savę spedaTjbę okupanto pa
. Prostatos, inkstų ir šlapumo
partijos pareigūno pietūs, tik be žo i Kauną ir dirbo Lietuvos ge taikūiiai 7nėtfa'vė. Ją paskyrė
1
takų chirurgija.
kąviaro.. .
ležinkelių valdybos geležinke kaip medicinos darbuotoją lan
Nors ir tokios gundančios gė liečiams Įsteigtame sveikatos kyti Žaliakalnio ir jo šlaitu na"St. ‘Petersburg, Fla. 33710
lių karnos, tačiau koresponden centre, kurios direktoriumi 'ir muesę sergančius' senelius- Taip
_
TeL (813) 321-4200
tas Lietuvoje matęs tokį vaizdą: vedėju buvo jau Australijojsį ji lakstė po Žaliakalni cingo su
‘Vilniuje gana blogai apsirengusi 'miręs tas pats mažlietūvis driįp suktais sąnariais iki pat savo
moterėlė atnešė visą puokštę Didžys. Gi Antrajam Pasaulin mirties, nes . buvusios tremtinės
rožių j bažnyčią ir padėjo prie niam Karui iškilus, bolševikams; pensija buvo labai maža; kad
Marijos altoriaus.
E. L.
nužudžius tėvą Joną Prūsą’h* butų galėjusi iš jos išgyventi
K fvairiv itstwny.
senelę Barborą Krajauskaitė - Nepriklausomybės laikais iš
ANTANAS VILIMAS
' •• Dėkingumas yra mažiausia Grigaravičienę, ji su savo vyru. dirbtas laikas uBuvo užskaityTeL 376-1S82 az 376-599S
dorybė, bet nedėkingumas yra Anatoliumi Kesiūnų apsigyveno
blogiausia vda.
(Anglų priež.) tėviškėje- Bet antrą kartą Madt:
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GENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
TeL >27-1741 — 1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNBKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MARQUETTE FUNERAL HOME
2533 W. 71st Street
1410 So. 50th Avė., Cicero
Teief. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

——------

Vance

funeral home

--—>

3

1424 South 50th Avenue
Cicero, HL 66650
TeL: 652-5245
fRIJŲ -KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI
‘Pitxrijal ir laidojimo direktoriai:
JEAN VANCE ir GEORGE SORIN1

PERKkAUSTYMAI

Aikštes lutomobibams pastatyti

NATIONAL OSTEOPATHJC MEOKME WEEK
ĮįįįE &S5Č7ČVT2 JUNi F# #8^ &E0AWE,.

Leidimai —- Pilna tpdnucU
ŽEMA KAINA
Priimam Master Chars®
u VISA korteles.
1.4ERŠNAS.
TeL 925-8063

Z:---- - ------------------

Doctors hF ost.eopathx

D

SOPHIE BARČUS

D.O.'S, ARE THE FASTEST
GROWING HEALTH GARE
PROFESSION. A KELLOGG
O
FOUNDATION STUDY
-PROJECTS A 71% GROWTH
FOR THE OSTEOPATHIC
PROFESSION DURING
THE 19803.

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai

RADIJO ŽKIMOS YAUAMDGI

_ SMi«« WOPA - 14Ėt AM

fc*rasUu»]»nw* S aHtay
Parka.
■VMėt* —

AMmm

Dmifcw

77a-rMJ

7159 S*. MoCPLIWOOO AVI.

11028 Southwest Hwy, Pilot Hills, fflinoii

Tel. 974-4410

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ 'į

NAUJŲJŲ M
. ..... .. U-I.HIX. -j

VISIEMS PAŽĮSTAMIEMS IR ARTIMIESIĖMS'LINKI
:

Lietuvos Aidaf
KAZĮ BRAZDŽIONYTt

VAS AITIS-B UTKUS

.

Walter Rask, kdliautojes po paefttfli

9727 S. Western Ava, Chioagoi Illinois H0643
1 7312) 4238-97F7.-8J

~":-9nn -.s.'si-'u i)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

S PRACTICE

Vladas Rasciawkas

‘ ^Treating the
WHOLE PATIENT
AND NOT JUST THE
DISEASE OR INJURY

rI

1446 South 50th Avenue
Cicero, Illinois

90 PEQCI.NT.C

Telefonas — 6 5 2-1003
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Kalėdų Senelio didieji rūpesčiai
Kalėtlų seneliui — Santa Claus į Kalėdii >eneli. purvais drabst
— Belinkimos siu metu žiemoki darnu*.
šventės’ Didi rūpesčiai kvailina j Belgrado lepūnėlis, Kalėdų se
jo galvą ir spaudžia jo gera ši'* i nelio dėka ant kojų atsistojęs,
dį Kaip ir kuriems vaikam* pa jokie dėkingumo nerodo’ ir v’h
dalinti turimas dovanas? Ar vi- Miką i primestinukų ir pamesti
s: vaikai yra verti dovanu9 Iki nuku šutvę.
Berlynas buvo lyg artas jūrų
šiol apie tai Kalėtų tiulis ma
žai tegalvojo. Skyrė dovanas, ne švyturys audringame gyvenime.
paisydama^ kam. O dabar di Ka> audru nešamas prarado tik
džios abejonės ir sunkūs rūpes rąjį kelią, galėjo Berlyne susi
čiai užgiriė Neviri gavę dovanas rasti. kuria kryptimi tenka irk
las i vertino; nevisi tinkamai jo j luoti. Deja, np kas kitas, bet tie
mis pasinaudojo. Apsidairė Ka primestinukai, gausias iš Kalė
lėdų senei s ir sumelė: tarp do dų sen.eho dovanas gavę užrie
vanas gavusių via piirncstinu- tė nosis ir pradėjo tą vietą tręš
kų. pamestinukų lepūnėlių, iš- ti lyg būtu ji skirta istorijos
dvkėliiupadaužu ir dar kitokiu. šiukšlynui. Ir visi jie kartui ir
Ar verti visi je dovanų? Ar 112 kiekvienas iii paskiria!, jau žai
tos dovanos kitus jų išvede š džia kareivėliais lyg besiruošda
kelio? Ar ne dėl tu dovanu, mi Kalėdų seneliui >mogti pašokaip kas jų pradėjo net pačiam nėn.
Kal?dų seneliui kumštimi gra
Kcrėj:i. Vie’.nnmas. Taivąnas
sinti, iš pasalų akiplėšiškai net ‘
ivg ugnikalniu vietos, kv- Jaupati Kalėdų senelį pulti’
kiama šsi veržimo.
Ana tas maskvinis primesti
nukas tik Kalėdų senelio dovanų po didžiulio potvynio iki šiol ne
dėka išnešė sveiką savo kailį, prieinamos, neramios vietos Ka
kai uodegą įkišo į karą ir toji lėdų senelio tik pažadais pasie
uodega buvo prišalusi. O dabar kiamos
tas primestinukas išdyko, pa.
Išdidi, vieniša Suomija Ka
dąuž skai elgiasi ir Kalėdų sene lėdų senelio buvo apeita ir masliui įamybės neduoda. Jis, tas kvinio primestinuko iki šiol
mąskvinis primestinukas, susi paišiojama tyloje kenčia didžiąmetė sū įvairiu vietų pamesti-j ją neteisybę,
mikais, išdykėliais ir i Kalėdų
VLoje Afrikoje giliai požemy
senelio ratus kaišioja pagalius. je giribsi neišryšldnti dunde
Varšuvos pamestinukas, išsi- siai. — gal ugnikalnių, gal pot
viliojęs iš Kalėdų senelio mili vynių. Visa tai Kalėdų senelio
jonines dovanas dabar niekinai rūpesčius didina ir jo dovanas
3^

alina.
arabų į
akis’ — <ako zanavykas savo
kaimynui, kai šis pradeda r ie>-

ti” i puikybę m pelnytą kilti.
Arabai, dcvanemis aphcvanoti,
išdykaudami šunkeliais pasuko
ir Kalėdų senelio, briedžių pra
mintus takus sumaišo, l1^ mili
jono žydų įsikūrė savo apleistos
tėvynė- žemėje arabu pašonėje.
Virš 40 milijonu arabų tą įvy
ki pramiegojo ir dabar atbudę,
nerimsta, beveik visam pasau
liui grasina ir prašo padėti nuo
žvdu atritinti. Vieni ir kiti Kaledu senelio dovanomis naudoia<i. Jei tes dovanos ten ne mo
pavadinimu plaukia, tai skirtu.
•no nesudaro. — Kalėdų
dovanu aruodai nuo to neturtė
ja, bet liesėja.
Oi, oi. vra kuo ^irirūpinti
Kalėdų seneihif, o čia dar tokia
nelaukta, ankstyba, nepalanki
šalta ir gili žiema! Štai vietomis
traukiniai, autobusai, automobi
liai sustoja ėję dėl didžiųjų pus(
nių. Tai kaip čia Kalėdų sene-j
l ui su savo briedžiais visas pa-į
saulis apvažiuoti9 Apvažiuoti ir j
įsitikinti, ar visokie primestini- kai. pamestinukai išdykėliai —
padaužos, tinginiai — neklauža
dos, lepūnėliai — ištyžėliai yra.]
verti dovanėlių? O jei verti, tai]
j
kokių?
Kaip kada, kaip kam ir rykš
ė dovana praverčia. Tas kalvis,}
kalvio vardo vertas, kas kala sa 1
vo likimą. Lvdinvs tik tas uatvarus. atsparus, kuris ilgai ir kait
riai užgrūdinamas.

Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės j Lietuvi® įstaigą;

American Travel Service Bureau
9727 S. West*rn Ave., Chicago, AL 60643
Telef. 312 238-t787
irxnxae uisdmnt lėktuvų, traukinių. XxIvq ksiie(er^es), viešbučių ir automobilių nuomavimo reserv&djas; Parduoda
me <ruoniu drauoimus, organizuojame keliones i uieiuvą ir kitus k.*2Štus;
n-.-^ iškvietimus gimimų apsilankymui. Amerikoje ir teikiame infer*rsaks kelionių reikalais
o Taupykite skrisdami Ch&r
S
— pnes 4C - &J <Xieu4-

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERJCNAJE2

,

MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAM.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS £

|

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu
£212

Tel 847-774J

Chicago, Ilk

Cermak Road

BUTŲ

NUOMAVIMAS

B NAMŲ PIRKIMAS

• PARDAVIMAS

* NOTARIATAS

• VALDYMAS

• VERTIMAL

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTO1X
r.

BACEVIČIUS — BELL REALT3
INCOME TAX SERVICE

quette Parko. Bronius Sedleckas. iš Bridgcporto, Chicagoj ir
Anton Derasky, iš Marquette
Parko; Po $5 — V. Paketuris,
iš Brighton Parko, Mary Leppa,
iš Gage Parko, Chicagoj ir Bruno Paikus, iš Brighton Parko; o
senas Nau’ienietis ■š ~
Brighton
Parko - $25.
širdingai dėkojame visiems
už parama ir gražius linkėjimus.
Adminis'rac ja

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

banga 1490 AM per Sophie Bar
čus išgirsite “Gerąją Naujieną
Lietuviams”.
i LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.
■Malonėkite parašyti. Prisiusi-1
ČIA GERIAUSIA VIETA
me Jono Evangelijos knygelę.
LIETUVIAMS.
Mūsų adresas: Lithaunian Min
istries, P.O. Box 321, Oak 9 butų mūrinis. Labai geros pa j amok
Dilelis butas savininkui. Geras inves
Lawn, IL 60154.
tavimas.

1LEKTROS ĮRENGIMAI
PATAISYMAI
Turiu ChicAoos miesto
Dirbu ir užmiesčiuose, frehs
Montuotai ir sąžhdnįaL
KLAUDIJUS PUMPUTI!
4514 S. Talman Avė.
Tek 927-3559
- -----

3 butų mūrinis su garažu. Pelningas ,

&
— Snieguolė Zalatorė šiais pirkinys.
DĖMESIO
<
________
metais baigė Ulinojaus univer-4 Didelis, gražiai įrengtas bungalow.; 62-80 METŲ AML VAIRUOTOJAI
Tiktai $126 pusmečiui automobilio
si tetą Čikagoje bakalauro laips- A' Nebrangus.
liability draudimas pensininkagm.
niu iš pelitinių mokslų. Nuo ru
Kreiptis: A. LAURAITIS
4651 S. Ashland Avė.,
ŠIMAITIS REALTY
KAS Iš TIKRŲJŲ YRA dens ji priimta į Sangamon
Chicago, III.
KALĖDOS?
Slate universiteto viešųjų reika- 1
Tek 523-8775 arba 523^9191
rusu RANCE — INCOME TAX
Vargšas Kalėdų senelis! Visi
"‘Kūdikis mums gimė, Sūnus • lų aprašinėjimo kursą Spring-J
2951 W. 63rd St
iš ęo dovanų tyko, laukia, bet
mums <duotas; Jis viešpataus, Jo I fielde, kuriame ruošis magistrui ■
TeL: 436-7878
retai kas su juo nuoširdžiai, atvi
vardas yra: Nuostabusis, Pala-' iš žurnalistikos. Ji bendardar- j
rai bendradarbiauja, talkon ne
rėjas, Galingasis Dievas, Amži- Liauja spaudoje ir priklauso
kviečiamas ateina, kai prasideda
L. ;
nasis Tėvas, Taikos Kunigaikštis. skautams akademikams.
didžioji darby metė. O dabar, šių
RENTING IN GENERAL
Jo
viešpatavimas
klestės
ir
taika
žiemos švenčių proga, kaip tik
Nuomos
bus
be
galo.
Dovydo
sostą
ir
jo
Pavijos,
šiaurės
Italijoj,
mies

Kalėdų senelis tą didžiąją darbymetę pergyvena ir kartu gal karalyste Jis stiprins, vykdyda to burmistras neseniai kreipėsi
MARQUETTE PARK
mas
teisę
ir
teisybe
per
amžius.
vosūkio yra varginamas. O tas
Į Vilniaus miesto galvą, prašy WHIPPLE — 31/2 ^rge rooms,
Pulkų
Viešpats
tai
darys
savo
galvosūkis: ar visi verti Kalėdų
damas padaryti visa, kas galima, $290, inc. stove, refrigerator,
galia
”
.
(Izarjaus
9:6,7).
senelio — Santa Claus — dova
kad popiežius Jenas Paulius II
laundry room.
Malonėkite pasiklausyti kale-Į galėtų aplankyti Lietuvos sos iinų? O jei verti, tai kas ir kokių?
Call Jacob 779-3890.
Tai klausimas, kuris jau nea-Jdinės radijo programos antra-, nę Vilnių ir susitikti su Lietu- i
M. ŠIMKUS
tidėliotinas.
] dienį banga 1450 AM per <4Lic-1 vos katalikų bendruomene. Pa- ■
PRANEŠIMAS
J. P. Ir tuves Aidus” 8:45 vai. vakare, vija ir Vilnius, kaip žinoma, yra 1
Notary Public
i
Sekmadienį 9 vai. ryto radijo du susibi’odiave miestai.
j
INCOME TAX SERVICE
Li-etuvių Enciklopedijos
! dyklos knygas galima užsakyti 4259 S. Maplewood, TeL 254-7450
1 Čikagoj šiais vietiniais telefoTaip pat daromi vertimai, giminiu
; nais: 858-3837 ir 434-0211. Tu- iškvietimai, pildomi pilietybės pra
’ rime dar pilnų komplektų
.ai ir Kitokiei blankai. .
S
- - tuvių Enciklopedijos
— šv. Kalėdų;.ir Naujų Metų
na $366.00,. Encikh
švenčių proga'sekantieji skaity
Krėtuanica, 6 t. — $125.
tojai bei bendradarbiai atsiun
vės Raštų, 6:t. 4-$32.60. U
tė Naujienoms tokia paramą:
kykite šiandien. Leidyklo adPo $100 — Povilas P. Dargis,
resas: P. O. Box 95, South Bos
iš Pittsburgh, PA, Aleksandras
5
ten, MA 02127; telef. vai
Chaplikas, iš So. Boston, Mass,
(617) 282-2759.
ir Albinas Repšys, iš Bellwoodį.
111.; Kazys čiurinskas, iš St;
T
John, Ind- — $60: J. Balniouis;
LibertyANDfederal
Savings
JOHN GIBAITIS
išš Marquette Parko. Chicagoj
LCAN ASSOC1AXAI
— $35; Antanas Zumaras, iš CiAdvokatų įstaiga
cere, Ill. — $30; Po $15 — Au
Filadelfijos Federaline Liberty
6247 S. Kedzie Avė.
gustinas Pranskevičius. iš MaiS
(312) , <0-8700
quette Parko, ir Aleksandras
Taupymo ir Paskolų Bendrovė
sujus. iŠ Marquette Parko; Po
1984 metų sausio 29 dieną Filadelfijos FEDE
$10 — Vladas Bražicnis, iš Mar.,

I

Kalėdų proga advokatai Valdemaras J. Bylaitis
ir Vincas Brizgys sveikina visus savo klientus,
linki jiems sėkmės ir primena,
kad jų įstaiga yra
i

6606 S. Kedzie Ave.
Chicago, Illinois
Tel.: 778-8000
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RALINĖ LIBERTY TAUPYMO IR PASKOLŲ
BENDROVĖ, Filadelfijoje vadinama lietuvišku ban
ku, tapo pertvarkyta Į akcijų korporaciją. Jie at
spausdino ir pardavė 881,449 akcijas, tokiu būdu
38,400,000 padidindami atsargų fondą, kuris dabar
siekia 323,900,000. Akcijos dabar kiekvieną dieną
duodamos ir paskelbiamos daug laikraščių finansų
skyriuose ir ‘‘Over-The-Counter market” (OTC) su
šiais ženklais LFSL-PHIL.
Mūsų akcijas galima pirkti ir parduoti bet ku
rioje akcijas pardavinėjančioje įstaigoje. Kas nori
gauti finansines informacijas, prašomas rašyti šiuo
adresu:
-

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJAS

Dažo namus iš lauko
ir iš vidaus.

Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St
(Town of Lake)

Skambinti YA 7-9107
YOUR DOG NEEDS
VITAMINS. TOO

LIBERTY FEDERAL SAVINGS
į AND LOAN ASSOCIATION
, Att: Mrs, Barbara L. Elias,
Director of Shareholder Relations
202 North Broad Street, Philadelphia, Pa. 19102
Suorganizuota, kaip Filadelfijos Pirmoji Lietu
vių Namų Statymo ir Paskolų Bendrovė 1901 metais,
sufedėralinta 1942 metais su $360,000 kapitalu, o 1984
metais josios turtas siekia virš trijų šimtų milijonų
dolerių.
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C. S. CHELEDEN,
Emeritus pirmininkas

advokato DRAUGIJA

ir V. BRIZGY8 , x
Darbo valandos .
9 ryto ūd 5 vii. popiet

Chicago, I1L 60629

TH.: 778-8000
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A Sergeants
— Kinijos vyriausybė 1
užsienieičams lengviau r
į Kiniją. Tuo kiniečiai
daugiau užsienio valiutos
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Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
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