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“THE AMERICAN SPECTATOR” 
APIE OKUP. LIETUVĄ

Amerikiečiai išski 
dc iš Teherano

egzis- i TEHERANAS, Iranas. — Du 
j Alžiro keleiviniai lėktuvai, pra- 

“Juoko ir Užmaršties knygos” ’■laukę ’r antradienio
pagrindinės temos vra Čekoslo- Į įsisodino 52 amerikiečius 
vakijos likimas ir'bolševikinis ir.i;skrldo i A1 ir?> telegrafavo 
totalitarizmas. Knvgai pasiro- į korespondentas savo dien- 
dzius Prancūzijoje 1979-ais me-!raščiui Londone. Alžiro lėktu- 
tais, Prahos valdžia atėmė iš ’vai turėj° lšskristi P’rmadienio 
Kunderos Čekoslovakijos pilie- *>e* lėktuvai buvo sulai- 
tybę. “Aš nežinau, kas mano 
tautos laukia ateityje”, — sako 
jis. “Nėra abejojimo, kad rusai j 
darys visa, kas įmanoma, pa-! 
laipsniui ją ištirpdinti savo civi 
lizacijoje”. 

aje ♦
“LIETUVA GYVA”, RAŠO 
BRAZILIJOS DIENRAŠTIS

Mėnraštis The American Spec- sienis nežinotų apie 
tator savo 1980 m. spalio nume
ryje išspausdino Francis X. 
Maierio straipsnį “Katakombos 
po raudonomis užuolaidomis”, 
kuriame jis taikliai aprašo lie
tuvių religinę bei tautinę rezis
tenciją ir kritikuoja Vakarų ne
pakankamą dėmesį jų kovai. 
Maier palygina ypatingą ame
rikiečių televizijos ir spaudos 
susidomėjimą šią vasarą iš Ru
sijos ištremtomis feministėmis 
su beveik visiška tyla apie Ni
jolės Sadūnaitės* bylą.

Maierio nuomone, Maskva 
griežčiau elgėsi su Sadūnaite, 
žinodama, kad Vakaruose, ypač 
Amerikoje, religija nėra laiko
ma pažangi ar aktuali tema. 
Bet, rašo jis, Sovietų elgesys su 
Sadūnaite taip pat rodo, kad jie 
bijosi nerusų tautų nacionaliz
mo, kurio jie nesugebėjo nu
stelbti, nežiūrint oficialios, pro
pagandos. - j >

Maieris pn-menaf-Rad po ant-i?'0“10 W™5“, 
roto nasanlinin karo liatuviai' česlavu‘ Mtlasiul, kurioje buvo -

t tvirtinama, Tad Lietuva, “jos 
’kultūra ir dauguma jos gyven
tojų jau- neegzistuoja”.

Atsakomo autorius pabrėžia, r sjlis Kirilą ir šv. Metodijų, 
. J kad visų persekioji- [paskirdaaiasj uos Europos glo-

Remdamasiš LKB Kronikos irie-Į mų, Ūijįtųyąį'^rą jgyvaį'va Jbėjais greta šv. Benedikto, kurį 
džiaga, Maieris išsamiai, atpasa-i kiekvieno lietuviu "širdyje fr Europos globėju 1961 m. pasky-

rojo pasaulinio karo lietuviai 
aštuonerius metus vedė partiza
nini karą prieš Sovietus ir pra-[ 
laimėjo dėl Sovietų skaitliilgu
mo, jų “aplinkos naikinimo” 
taktikos ir *‘kontraterorizrno’’.

teneija”

kyli ir amerikiečiai neišlesiti.
Irano vyriausybė pasikeitė 

j keliomis telegramomis su Alži- 
j ro diplomatais ir Aižire veikn- 
j šia Warreno Christopher grupe.

52 amerikiečiai, pabuvę ke
lias. valandas Aižire, tuojau iš
skris į Vokietiją, kur Wiesba- 
denc yra didelė Amerikos ligo
ninė. Toje ligoninėje bus tikri-

Spalio 23 d. didžiausias Bra- narna kiekvieno išlaisvinto arhe- 
zilijos dienraštis O Estado de rikiečio sveikata -Išlaisvintųjų 
Sao Paulo išspausdino straips- giminėms patariama nevažiuoti 

Jo auto- Į į Vokietiją, bet laukti grįžtan- 
pasirašęs inicialais B.J. i įjų Amerikoje.

dienraštyje tilpusią žinią, apie.Į PAGERBĖ ORTODOKSŲ ’ 
ŠVENTUOSIUS

VATIKANO MIESTAS.— Re
liginių žinių Tarybos praneši 
mu, popiežius Jonas Paulius II 
pagerbė du ortodoksų šventuo-

nelį “Lietuva yra gyva”- 
rius, ]
L.M., atsiliepia į spalio 10 dieną- Ronald Reagan antradienį buvo prisaikdintas JAV 

prezidentp pareigoms. Jis pasakė turiningą 
ir pagalvoti verčiančią kalbą.

Ox

CARTERIS IR PATARĖJAI DIRBO 
IKI PENKTOS VALANDOS RYTO

RONALD REAGANUI LABIAU RŪPĖJO SUIMTIEJI 
IRANE, NEGU INAUGURACIJOS CEREMONIJOS

WASHINGTON, D.C. — Ira- reiškė Nabavi. — Amerikiečiai 
* no valdžios nutarimas išvežti taip pat turi daug laiko, jeigu 
kalinius iš aerodromo ir įsakyti iki šio meto jie neįsakė bankams 
Alžiro lakūnams užgesyti mo
torus parodė, kad Irano parla
mento atstovas Behzad Nabavi! apie Irano

pervesti pinigų į Alžiro banką.
Prezidentas Carteris, patyręs 

valdžios nutarimą 
neišleisti 52 įkaitų, atsisakėvisai nesirūpina Amerikos įkai

tų išleidimui sutartu laiku. Pir
madienio rytą jis įsakė atvežti

Į visus 52 amerikiečius į Tehera 
j no aerodromą, o vakare jis įsa- 
‘ kė tuos pačius amerikiečius grą- 
jžinti į buvusios Amerikos am
basados rūmus. Jis kaltino Al
žiro diplomatus, netiksliai pra
nešusius susitarimų vertimus.

j Nabavi norėjo pervesti į Lon
dono banką visus aštuonis bili
jonus dolerių, tuo tarpu JAV 
pervedė tiktai dalį.

Prezidentas Carteris, sukvie
tęs padėjėjus, pradėjd paruošti 
papildomus dokumentus, įga
lioti Aižire dirbančią grupę ribje tiirėTiFliūh' patikrinta visų 
juos pasirašyti, pranešė Iranu’ 
vyriausybei, kad visi dokumen 
tai pasirašyti ir išsiųsti i Tehe
raną, Federalinis ir Anglijos, 
bankai informuoti apie reikalą- 
nąinėtas sumas padėti į Alžiro. 
■banko sąskaitą.

' Prezidentas Carteris, praneš . 
damas apie perkeltas sumas ii 
pasirašytus dokumentus, priini-;
nė, kad Įkaitai privalo būti iš i pasveikintų? 
leisti dar prieš tai, kai jis per ' RĄnald Reaganas visą pirma- 
leis Reaganui prezidento parei Į dieni buvo susirūpinęs 52 ame- 
gas- Jeigu įkaitai iki to meto rikievių likimu ir prašė Carter! 
nebus paleisti, tai susitarimai informuoti jį apie visos šios by- 
neturės jokios galios. Jie tūlėj.
būti sutarti ir reikalas baigtas. ' labai nesmagu, kai patyrė apie

-—’ .Mes turime daug laiko naują Irėrio valdžios .trukdymą, 
amerikiečiams paleisti, — pa- *--------------------

vykti i Vokietija ir pasveikinti 
išleistus, amerikiečius. Irano val
džia juos sulaikė ir nutarė ne
išleisti.

Ronald Reagan, patyręs apie 
naujus Irano sunkumus suim
tiesiems išleisti, paprašė prez. 
Carterj, kad jis vyktų į Vokie
tiją sutikti 52 amerikiečių net 
ir tuo atveju, jeigu jis jau ne
būtų prezidentu. Prez. Carteris 
tada turėtų visus prez. Reaga- 
no įgaliojimus ir vyktų j Vaka
rų Vokietiją pasveikinti atvežtų 
amerikiečių. Wiesbadene yra 
didelė JAV karo ligoninė, ku-

PRISAIKDINTAS PREZIDENTAS REAGAN 
IR VICEPREZIDENTAS GEORGE BUSH

koja tikinčiųjų persekiojimą į mintyse.; Gyva savo gyvastin- 
Lietuvoje. “Lietuvos katalikų j gurno valia ir dvasia. Gyva ir 
vargai”, — rašo jis, — “tėra;dėl to, kad daugelis valstybių 
dramatiškiausias pavyzdys” to, visiškai '■ nepripažįsta neteisėto 
kas dabar dedasi visoje Sovie- (ir laikino Lietuvos užgrobimo”, 
tų imperijoje.

“RUSAI LAIKO LIETUVIUS
SAVO RESERVATE”, RAŠO

MILAN KUNDERA

(Elta)

SALVADORE DAR 
TEBEINA KOVOS

SAN SALVADOR, Salvadoras.
Lietuvos padėtį iškalbiai prisi-j— Salvadoro kariuomenės dali- 

minė nuo 1975 metų Prancūzu! niai gerokai apramino maišti- 
joje gyvenantis žymus čekų ra- ninkus, norėjusius pagrobti 
šytojas Milan Kundera, ką rik kraštd vyriausybę. Maištininkai,

rė popiežius Paulius VI.
Paskyrimas laikomas utdcliu i 

žingsniu katalikų ir ortodoksų 
suartėjime, šv- Kirilas ir šv. Me
todijus, gyvenę 9-me šimtmety
je Balkanų kraštuose, yra lai-1 
komi slavų apaštalais, šv. Kiri
las sukūrė alfabetą ir padėjo, 
pamatus slavų literatūrai.

— Kasdien auganti Sovietu 
Sąjungos karo mašina sudaro 
pavojų pasaulio taikai.

anglų kalba pasirodžiusios “Juo- Įsiveržę iš Nikaragvos, turėjo nios sako, kad dar vyksta susi- 
ko ir užmaršties knygos” auto- didžiausias "viltis savo, tikslus rėmimai su maištininkais San 
rius. The New York Times kny-’įvykdyti; bet kai jų centras bu- Vicente, Chaderiiango ir Morą-’ 
gų priede taip byloja: “Jei vai-;Vo išgriautas ir ,300 maišlinin- zan provincijose, prie Hondu- 
kystėje man kas būtų pasakęs: kų užmušta, jie pradėjo sku- ras pasienio. Kariai nori nusta- 
vieną dieną tavo tauta pranyks biai trauktis atgal į Nikaragvą, lyti jų centrą, o vėliau ruošiasi 
iš pasaulio, būčiau atmetęs tai,j j§ provincijų ateinančios ži- maištininkus sunaikinti, 
kaip nesąmonę... žmogus žino,į 
kad jis mirtingas, bet neabejo-Į 
ja, kad jo tauta gyvens amžinai. 
Bet po msų invazijos 1968-ais 
metais kiekvienas čekar supra-i 
to, kad jo tauta gali būti tylo-j 
mis ištrinta iš Europos, kaip per j 
pastaruosius metus iš pasaulio I 
tylomis tirpo 40 milijonų ukrai-! 
niečių, pasauliui visai nekrei-j 
piant dėmesio. Arba štai lietu-! 
viai- Ar žinot, kad 17-e šimtine-į 
tyje Lietuva buvo galinga Eu
rope's valstybė? šiandien rusai 
laiko lietuvius savo rezervate, 
kaip pusiau išnaikintą, nuo lan
kytojų užtvertą gentį, kad už-

PREZIDENTAS RONALD REAGANAS PASAKĖ 
TURININGĄ.IR DRĄSINANČIĄ KALBĄ

WASHINGTON, D.C. .— Ant-. nistraciją. Jis pasidžiaugė, 
padienį, sausio 20 d. vidurdienį, , tvarkingi prezidento rinkimai 
Į sostinėje buvo prisaikdintas ir vyriausybės perdavimai tapo 
JAV prezidentas Ronald Rea- tradicija, iš kurios daugelis ga- 
gan ir’ viceprezidentas ’Georgeilėtų pasimokyti.
Bush- Juodu prisaikdino; Aukš
čiausiojo teismo pirmininkas 
Prisaikdinimo ceremonijose da
lyvavo ■ prez.- Jimmy Outer ir 
viceprez. Walter Mondale.

Pasibaigus priesaikai ir pa
spaudus ranką buvusiam prezi
dentui 
dentui 
dintas 
ningą,

Carteriui ir viceprezi- 
Mondale, naujai prišalk- 
prezidentas pasakė turi- 
padrąsinančią ir pamo

kinančią kalbą. Naujas prezi
dentas pirmiausia padėkojo 
prez. Carteriui, kad jis pajėgė 
taip gražiai ir tvarkingai per
duoti jam visa valstybės admi-

KALENDOReLTS

f T*

i
f

kad

AMERIKOS GYXTNTOJAI 
TURI SAVO VALDŽIĄ

Prez. Reaganas* pasakė turi
ningą kalbą, įkuria viso < pasau
lio gyventojai privalėtų studi
juoti ir iŠ jos pasimokyti. Pri
saikdintas prezidentas, be kitų 
svarbių dalykų, pasakė, kad 
Amerika yra vienintelė valsty
bė, turinti tokią demokratinę 
valdžią. Amerikoje yra laisvi 
rinkimai, čia yra laisves politi
nės partijos, čia dauguma pasi
sako už geriausius savo atsto
vus. Amerika prieš 2o0 metų ’ 
pripažino pagrindines žmogaus 
teises, jomis pagrindė savo poli-Į 
tinę veiklą ir todėl šiandien yra ? 
vienintelė, turinti pačių žmonių 
rinktą vyriausybę.

Prezidentas pabrėžė, kad JAV 
yra galingos ir turtingos, nes 
visą laiką gerbė pagrindinius 
laisvės principus, ji gerbė savo 
kaimynus ir pavyzdžiais rodė, 
kaip jie privalo susitvarkyti 

I krašto viduje, kad karšto pilie
čiai gyventų laimingai.

Chicagos merė Jane Byme 
pirmą kartą nuo 1955 m. pa
naudojo veto teisę prieš miesto 
tarybos nutarimą panaikinti Ci
viline tarnyba.

— Respupblikonų ir demo
kratų ginčus Illinois Senate 
svarstys Illinois aukščiausiasis 
teismas sausio 26 ir 27 d-

išk-isfų amerikiečių sveikata- 
1 ^rezidentas Carteris sutikės 
tokią misiją atlikti. Reagąr.as 
žinrijo, kad prez. Carteris asme
niškai- įdėjo nepaprastai daug 
laiko ; ir energijos suimtiesiems 
išlaisvinti. - Reaganas norėjo, 
kad prez. Carteris būtų pirmas 
oficialus vyriausybės atstovas, 
kuris juos vyriausybės vardu

gą. Pačiam Reaganui buvo

„ IRANAS VĖL SULAIKĖ ĮKAITUS, 
BET ŽADĖJO GREITAI IŠLEISTI

ILGA NELAISVĖ IR ĮVAIRŪS GRASINIMAI

Revoliucinė Irano vyriausybė 
pasižymėjo savo žiauriu elgesiu 
su 52 amerikiečiais įkaitais. Pir 
madienj dar kartą paro'dė savt 
nesiskaitymą, neišlesidama įkai 
tų numatytu laiku: jie iš aero 
dromo buvo grąžinti j buvusią 
Amerikos ambasadą. Jų kelionė 
atidėta iki antradienio.

Štai tie įkaitai, parode neeili 
ne ištverme:

Thomas Leo Ahem, 47 metų, 
narkotikų kontrolės pareigūnas, 
iš McLean, Va.

Clair Cortland Barney 
Kalis įCfiurch, Va.

William Ė. Beik, 43. ryšių pa 
reigūnas* West Columbia, SC.

Robert Olof Bhicker, 52, eko 
naminis patarėjas, Little Rock,

Donald John Crooke, 24, vice 
konsulas, Ellicott (lity, M<1.

VVitthm J. Daugherty, J.A 
misijoj Teherane sekretorius.

Robert Engelmanų 33, laivy
no įgaliotinis, Hurst, Texas.

William Gallegės, 21, marinų
sargybinis, Pueblo,

o pareigūnas, Rockville, Md.
Duane L. Gillette, 23, laivyno 

ryšių pareigūnas, Columbia, Pa.
Alan B- Golacinski, 29, sau

gumo pareigūnas, Silver Spring, 
Md.

(Nukelta j šeštą puslapi)

Bruce W. German, 43, biudžė-

Bal tieji Rūmai, kurh rinktam
prezidentui Ronald Reagan, p vėliau i nauju prazidentu ~

nuvyki inaUgutsrajai paruoštą vietą.

George Bush antradienį 
buvo prisaikdintas vice

prezidento pareigoms.

JAV Atstovų Rūmų narys 
Donald L. Toteri, respublikonas J korporala 
iš Hoffman Estates, žada kandi- { Colorado, 
datuoti i Senatą^ 1984 jmertai s.

Sausio 21:, Agnietė, Garsė, 
Rungailė, Lygiškis.
. Saulė teka 7:12, leidžiasi 4:52.

Snigs- ir lis



Tmoderni mozaika ir magaryčios
Į Dėsto RIMAS NERIMAV1CIUS

Maironiškai - tik kitoniškai
Tas ne lietuvis, kurs tėvynę 
Ginklu iš priešo išvaduos;
Tik tas lietuvis, kurs “Striptizą’ 
Aukštai iškėlęs paraduos.
Tas ne lietuvis, kuris mano, 
Kad ALTa atstovautų mus, 
O VLIKas tautos atstovybė, 
Tą vargas amžinai užgrius.

— Todėl, brolau, kąd yra 
lengviau valdyti- kraitį, ruga 
moterį* -. ~ ,
- . * * •

Kauno restorane
— Miniateris pirmininkas už

draudė valdininkams medžioti 
privatiniuose miškuose- Ar tai' 
ne geras dalykas?

— Kas čia tokid? Geriau, kad 
jis būtu uždraudęs medžioti sve- 

| timuse kišenėse, renkant ino- 
; kesėius. ’ ,

£ * Jįt
Technikos stebuklai

(
Gyvos diskusijos vaikų kam

baryje. Aštuonerių metų Elena 
tvirtina:

— Aš netikiu, kad gandras

Nereikia turėti giminiu
Dvi dienas Timofejus Vasiljevičius j ieškojo savo; 

brolėno Seriogęs Vlasovo. O trečią dieną, prieš pat išva
žai, damas, rado. Susitiko tramvajuje.

Įlipo Timofejus VasHjevas į trimvajų, išsiėmė de- 
š mtuką, norėjo duo,i konduktriui, tiktai ži ii — kas 
gi tatai? Konduktoriau* asmenybė lyg būtų labai pažį- 
stama. Ti mole jus Vasii ■ vi hus įsižiūri — taip. Taip 
ir yra ! — Serioga Vlasovas, savąja persona tramvajaus 
konduktorius.

— Na! — suriko Timofejus Vasiljevas. — Serio
ga! Argi čia tu, šaunusis bičiuli?

Konduktorius susikonfuzijo, be jokio matomo rei
kalo pataisė špūles su biletukais ir pasakė:

Tas, kurs su sandalais, sako:

—Tiktai, žinoma, reikia įspėti. Q tai ašenai per šias 
dvi valandas daug pergyvenau. Va šitai iš jūsų pusės 
negerai.

Čia vėl vagone pratrūksta linksmas juokas..
Ir viskas pasibaigia visų bendrajam labui.
— Tuojau, dėde,... tiktai biletus išdalysiu.
— Gerai! Galima,—džiugiai pasakė dėdė.—Aš pa- 

lauksiu.^
TimWejus Vasiljevičius nusijuokė ir ėmė kelei

viams aiškinti :
— Šitai jisai mano tikrasis giminaitis, Serioga Vla

sovas, brolio Petro sūnus ... Aš jo septynetą me
tų nemačau . . .

Timofejus Vasiljevičius džiugiai pažiūrėjo į brolė
ną ir suriko jam:

— O aš tave, erioga, šaunusis bičiuli, dvi dienas 
jieškau. Mieste rausiuos. O tu štai kur! Konduktorius..

Neatstovauja tautos VLIKas, 
Kol ten “reorgų” dauguma. 
Ir lauk išguitas frontavikas 
Su “tiltininkų” visuma.
Tas ne lietuvis, kurs idėją 
Tėvynės laisvės puoselės.
Bet tas lietuvis, kurs “Rodiną” 
Laikys aukščiau tautos garbės.
Tas ne lietuvis, kuris sako: 
“Tauta Sovietų pavergta”.
Bet tas lietuvis, kurs kasdieną 
Groja sukta Maskvos fleita. ..

Vytautas Klausutis

•jų ponais. Ponų čia seniai nėra. 
Yra tiktai socializmo statytojai”.

© Drąsus vyras nuo' vilko ne- 
; bėga, — tiktai vilkas nuo jo 

bėga-

e Infliacija daug kam laba 
naudinga. Pvz., namas, pirktas 
pi'ąsš HO melų už $8.000, dabai 
parduodamas už $60,000. Mane 
draugas prieš tris metus nusi
pirko naują Buicką, o dabar par- 

j davė uždirbdamas $1,000. Bet 
J infliacija turi ir rebusų. Pavyz- 
į džiui. pirksi namą ir mokėsi 
;20i4'< už gautą namui. pirkti 
i paskolą: kol gyvas būsi neišsi- 
: mokėsi...

galėtų atnešti kūdikius!... i
— Kodėl ne? — atsako jos 

septynerių metų broliukas. ™ 
Dabartiniame technikos amžiu
je viskas galiniai

* * įc

Kareivis
Ką turi daryti pirm prade- j 

dant valvti šautuvą? — klausiai
• i

leitenantas.
- Pažvelgti į numerį! — ai-! 

sako kareivis.
- O kam tas? i> 

Kad per klaidą ncišvaly-j 
turn svetimo šautuvo, ponas lei
tenante!

* * #
t

Tai ne bėda j

- Sveikas, Jurgi, kaip reu-. 
matizmas, žmona ir kitos ne- ; 
laimės ?

Dėkoju. Išsigydžiau-
- \uo reumatizmo?
— Ne, nuo žmonos. Pabėgau; 

su jaunu italu. .
— Tai tikra bėda ;

Kas taP fJ?^* bėda! Italas J 
dabar siūlo man tris šimtus do-! 
lenų, kad ją atsiimėiau.

C sakoma, jog kai kalbi su © Magaryčių pilstytojas su 
gėlėmis, tai jos geriau auga ir , lagalbininkais Imki \isiems 
žvdi. Netikiu. KM aš nuolat šne-' skaitytojams laimingų Naujųjų
kėdavau su savo Jeronimu. lai 
jis ėmė ir nudžiūvo-.. •I

e “Kai vesiu jūsų dukrą, tai 
kalsiu turtingiausias žentas”. 
“Kai tapsi turtingas, tada kal
bėsime apie vestuves”, atsakė

Metu, sūktelkime dainelę: 
Tas demonas toks galingas. 
Ir visiems jis reikalingas;
I pagunda žmones veda. 
Ir daug laimės duoti žada-.

Don Pilotas

A L’ S E N O S

Saują aušinu, brolyti, 
Tiesiai iš arpo ausies, 
Teks veikėjus apdalyti; 
Kurie mėgsta medalius, 
Gaus iš‘karto po kelius.

rleg struoli mūs’ veikėjai, 
Besidangstantys laurais, 
Ir “Rodinas” pasekėjai, 
žvaigždę Lenino kai gaus. 
Su maskoliais tik draugaus-

— Sveikas, įpve! Atrodai ne
kaip nusiteikę^ šiandien?

— Žinai, Maiki, man darosi 
pikta, kad mokyti žmonės naiki
na žemaičių, dzūkų, aukštaičių, 
zanavykų ir kapsų istorines kal
bas. Jie nukalė kalbą pagal vie
ną kurpalį, kurią išmokti labaiI ną tNUl peili, KUl ta J-CLMO-A

į sunku- Bet žemaičiai taip leng-

Vyro atsargumas

Lietuves luejcs meną
Vptkūnai Lietuvos
Per žonglierius mums skardena: 1

: vai nepasiduoda naujovėms. Jie 
1 savo tradiciniu užsispyrimu kry-

žiuočius išvijo iš savo krašto. 
Žemaičiai per amžius garbino 
savo dievus ir dievaites, tary-

dzūkelis ėjo iš Merkinės į Pa
langą, į šv. Roko atlaidus. Tu, 
tėve, žinai, kokie šaunūs atlai
dai ir kermošiai būdavo Palan
goje. Net iš tolimų kraštų žmo
nės suvažiuodavo ir sueidavo. 
Tas dzūkelis vakare vieną ūki
ninką žemaitį pasiprašė nakvy
nės. Ūkininkas jį priėmė, pakvie
tė vakarienės, o po to, pasiūlė 
jam pernakvoti daržinėje ant šie
no, nes gryčioj neturėjo jam vie 
tos- Tiktai įspėjo pasisaugoti 
žvarbo.

— 0 aš tave, Serioga, šaunusis bičiuli, dvi dienas 
j Nėra, sako. Vadinasi, iš adreso išvyko. Kur, atsakau, 
J išvyko, atsakykite, sakau, man. Aš jojo tikrasis dėdė. 
[Nežinom, sako... O tu štai kur — konduktorius, ar ne?

— Konduktorius, — tyliai atsakė brolėnas.
Keleiviai ėmė su smalsumu apžiūrinėti giminaičius. 

Dėdė, laimingas, juokėsi ir su meile žiūrėjo į brolėną, o 
brolėnas,, matyti, konfuzijosi, ir, jausdamasis, einąs 
tarnybos pareigas, nežnojo, ką sakyti ir kaip elgtis 
su dėde.

— Taip, — vėl pasakė dėdė, — konduktorius, vadi- 
jnasi. Tramvajų linijoje?

— Konduktorius .. .
— Sakyk, koks atvejus! 0 aš, Serioga, šaunusis bi

čiuli, įlipau į tramvajų, žiūriu — kas gi čia? Kondukto
riaus apipavidalas, tursi, perlyg pažįstamas. O čia tu. 
Ak, kad tave septyni-aštuoni!... Na, mangi džiugu... Na, 

i aš jau patenkintas...
! Konduktorius vietoje patrepleno ir staiga pa
sakė :

— Mokėti, dėde, reikia. Biletą paimti... Ar toli 
jums?

> Dėdė, laimingas, nusijuokė ir pliaukštelėjo į kon
duktoriaus krepšį.

—Užmokėčiau! Dievaži! Jei būčiau įlipęsd kitą nu
merį arba gal būti, vagonas paleistas - ir bafeta - užmokė- 
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čiau. žūtų.mano pinigai. Ak, kad tave sėptynetas-aštuo- 
netas ...

— Dvi stotys, — nusiminęs, pasakė konduktorius.
— Ne, ką gi tu? .— nustebo Timofejus VasiljevL 

j Čius. — Tu, nejaugi, tu teisybę sakai ?
. — Mokėti, dėde, reikia, — tyliai pasakė kondukto-
I rius. — Dvi stotys... Dėl to, kad negalima nemokamai be 
| biletų važiuoti...

Timofejus Vasiljevičius Įsižeidęs suspaudė lūpas 
ir sūsčiai pažiūrėjo į brolėną.

Knduktorius ilgesingai pažiūrėjo i langą.
— Plėšikauji, — piktai pasakė dėdė. Aš tavęs, to

kio kiaulės, septynis metus nemačiau, o tu štai ką? Pi
nigų, važmos reikalauji. Iš tikrojo dėdės.? Tu nemosuok 
man rankomis. Nors ir tikras mano giminaitis, bet tavo

$ Kai Floridoje pradėjo snig- ’■ 
Ii. tai žąsys godžiai lesė snai
ges ,mjnydamos. kad šeiminin
kas beria grūdus.

• Indijoje prie lauko teatro 
iškaba įspėja: “Kas ant kuprio! 
sėdėdamas užsnūsta ir krisda- : 
mas žemėn nusisuk? skrando.’ 
mes neatsakome. Jeigu kam gy
vatė įkanda. iaip pat u e mu ę ! 
reikalas. Šventoms karvėms bi-: 
lietu nereiki: ’ .

S Laiški -š ck. Lietuvos, tarp 
kita ko. rašo: “N vadinkite mu-

Kūmu lėle, tu neturi supra
timo. kaip atsargus yra su val
giu mano antras vyras. Pirmu
tinis vyras, duok jam Dieve 
dangaus karalystę, valgė viską, 
ką lik p?daviau.

— Dėl to jis ir atsidūrė ana
me pasaulyje.
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Lengviau

Pasakyk man, kedė! L'ų, 
vra; karaliai gali valdyti :a:i 
nuo keturiolikos melų am’iaus, 
o a sixesti — tik nuo 1S?

“Ncbesukil t?n galvos, 
Nepriklausot nuo Maskvos’’...

1 elonais į sovietus 
Ridi produktai ir žmonės!
O iš sovietų malones 
Vėl sugrįžta neo šti. 
Su arbūzais pakrauti. ..

Klapčiukai tiltų tiesėjai, 
Ibi dirselės mūs’ tautos;
“Tėviškės” kursų tiekėjai 
l’ž arbūzas iš Maskvos 
žaidžia laisve Lietuvos.

K. Vabalėlis

tum senovės graikai, kurie į- 
amžino savo garbingą praeitį. O 
kok:e stiprūs žemaičiai buvo. 
Net Butkų Juzė rašo, kad “ne.

l priedeliai žemaitį pakorė, musės 
į jo kojas kandžiojo, o jis ištesė

jo, tarytum kojas tik pakuteno...
— Tu, tėve, prisimeni senuo- 

, sius laikus, bet mudum gyvena
me dabar, kai pasakomis mažai 
kas betiki.

— Leisk man pasaokvti savo 
nuomonę apie kalbas. Tu man 
neoasakok. žemaičių kalba yra 
pati seniausia, pati pirmoji lie
tuviška kalba.

— Bett, tėve, tos jūsų kalbos 
niekas negalėjo suprasti. Tai ne
buvo gryna lietuviu kalba, bet 
žargonas. Dzūkų kalba taip pat 
sumaišyta su visokiais ^pridėč- 
kais”, pav. kas žodis, tai “dzie”. 
“dzievaži”. Aukštaičiai turėjo 
keistu sąvokų, pav- banką vadi
no ubonka”. o buteli — uban- 
kas” arba ‘‘banka”. Mūsų kal
bos veteranai Jablonsk’s. K. Bū 
ga ir kiti susirūųino tokiu ba- 
bebniu kalbo> chaosu, kai tos 
pačios tautas žmonės k;dba pen. 
kiomis skirtingomis kalbomis ir 
negali suskalbei! tarp savęs.

Malki, tu gal ir tiesą sakai, 
bet aš manau, kad žemaičiai tur 
pirmenybę. Net ir latvių kalba 
panaši j žemaičių, aukštaičių 
tai o pat T»k per nesusipratinu 
aukštaičiai sako: “negabu pa
siekti”, o žemaičiai sako: “nega
liu prigauti”. Aukštaičiams šh 
žodis reiškia ka nors apgauti...

Mūsų kaYboje buvo daug 
svttifnų įtakų iš kaimynų, kaip 
v:i: slavizmo, germanizmo. To
dėl ^kiekviena Lietuvos krašto 
dalis kalbos atžvilgiu turėjo 
orfrblomų. Aš 1au. tėve, pa paša - ’ 
kokiu vieną atsitikimą. Vienas

Kitą rytą šeimininkas pakvie
tė dzūkelį pusryčių ir paklausė: 
— Gerai išsimiegojai, žvarbas 
nepągavo?

— Buvo.net du žvarbai atėję, 
bet aš, jūsų įspėtas, gerą kuolą 
dėl visko buvau pasidėpjęs. Kai 
pradėjo šienas judėti, tai aš kad 
daviau su kuolu, tai žvarbas tik 
plumt ir nugriuvo, o žvarbukas 
tak-tak išbėgo iš daržinės...

— Visa ūkininko šeima nusi
juokė, kai dzūkelis pasakojo, 
manydami, kad jis juokus kre- 
Ga. Ūkininkas išlydėdamas sve
čią, dar ir lašinių dzūkeliui į ku
prinę įdėjo. Kai ūkininkas nu
ėjo į daržinę, rado kumelę už
muštą. o kumeliukas stovėjo 
prie jos, šieną pešiodamas. Ma
tai. tėve, ką skirtingos kalbos 
padaro.

— Matai, Maiki, tas dzūkas— 
įblavukas, nemokėjo žemaičių 
kalbos.

— Užtat aš ir sakau, tėve, kad 
turi būti viena taisyklinga lietu
viu kalba. Pikžolės ir geroje dir
voje veisiasi, bet reikia jas pa
šalinti. Lietuvoje dabar lietuvių 
kalbą, ypač raštą, rusai nori už
slopinti. Amerikoje mes taip pat 
pradėjome svetimybėmis užsi
krėsti.

— Negerai, Ma;kr. Lik svei
kas. Kada nors vėl susitiksime.

— Sudie, tėve!

rankų neišsigandau. Nemosuok, nekelk vėjo prie 
keleivių.

Timofejus Vasiljevičius pavartė rankoje dešimtuką 
ir Įsikišo Į kišenę.

— Kas gi čia, broleliai? —■' kreipėsi Timofejus Vasil
jevičius Į publiką. — Iš tikro dėdės reikalauja. Dvi, sa
ko, stotys... A?

— Mokėti reikia, — vos neverkdamas pasakė bro
lėnas. Jūs, drauge dėde, nepykite. Dėl to, kad ne mano 
Čia tramvajus. 0 valdybos tvamvajus. Liaudies.

— Liaudies, — pasakė dėdė. — Manęs šitai nelie
čia. Galėtum tu tikrąjį savo dėdę gerbti. Vadinasi, Įsi
dėkite Į kišenę, dėde, savo darbo dešimtuką. Važinėkit Į 
sveikatą. Ir nesugrius dėl to tvamvajus. Aš anądien 
traukiniu važiavau... Konduktorius ne giminė, o ir tasai 
sako: prašom, sako, Timofejau Vasiljevičiau, čia jokiu 
sąskaitų nėra... Taip sėskitės... Ir atvežė ne giminė... 
Tiktai pažįstamas, žemietis. O tu, vadinasi, ką—tikrąjį 
dėdę... Neduosiu tau pinigų.

Konduktorius nusišluostė rankove kaktą ir staiga 
paskambino.

— Išlipkite, drauge dėde, — oficialiai prsakė 
brolėnas.

Matydamas, kad reikalas rimtėja, Tim^fe^us Vasil
jevičius pliaukštelėjo rankomis, vėl išėmė dešimtuką, 
paskui vėl įsidėjo į kišenę.

— Ne, pasakė, negaliu! Negaliu tau, suopi 'u, su
mokėti. Tegu verčiau išlipsiu.

Timofejus Vasiljevičius iškilmingai ir pasipktinan- 
čiai atsistojo ir buvo beišeinąs. Paskui atsigrįžo.

— Dėdę... tikimąjį dėdę varai, — įtūžęs pasakė T'mo- 
fejus Vasiljevičius. — Nejaugi aš tave, suopi... Aš tave, 
šuns vaike... Aš tave už tai sušaudyti galiu. Aš turiu 
daug galų Smolname (bolševikų centras Petrogrąde).

Timofejus Vasiljevičius naikinamai pažiūrėjo į bro
lėną ir išėjo iš tramvajaus. - r J ‘

(M. Zoščenko, Satyrinės Novelės. 200 pšl., 
kaina $2. gaunamos Naujiena į
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JAUKI LIETUVIŲ KELIONĖ i 
KARIBŲ JŪROSE

Rašo VLADAS RASČIAUSKAS

laive prie juodo stalo mano“ lai
mė nesnaudė- Kai buvo pavo-j 
jinga, lai ji snūsteldavo, nieko 
nesakė, bet kai buvo didesnė 
suma, tai ji man pakuždėdavo,! 
kad rizikuočiau. Tą vakarą' 
man išmušė net $30. Monte Car- Į 
lo kazine tai būtų menkas da- ■ 
Ivkas, nes ten išsineša tūkstan- į 

! čius, bet Karibų jūros laive lai
mėti 530, tai jau gerai.

8 vai. vakaro buvo vakarienė, 
o po skanios ir sočios užkandos,) 
šic's smagios kelionės direkto- ’ 
rius Mr. John Kenny visus ke- j 
leivius paprašė prie vakari -nę | 
papildomo punčio. Visi buvome 
užprašyti į parodines laivo sa
les,. kad galėtume visi daly
vauti Punčio pobūvy — Punch 
Party.

Turiu pasakyti, kad tai 
gudriausias išmislas. Pats

Vladas Rasčiauskas

Pasibaigus pamokoms, kaip 
lengviausia skęstančiame laive 
išsigelbėti, visi -vėl išsiskirstėme 
ir padėjome savo plūduriavimo 
korkus. Nutarėm, kad po pamo
kų, jeigu ir skęstų laivas, tai 
mes nepaskestume. Bet dar ge
resnis nutarimas, tai kad toks 
didelis laivas negali paskęsti.

Korkus padėjom, apsirengėm 
ir išėjome pasidairyti, ką mes 
galėjome, kaip mums pasakė, 
rasti .įdomaus-

Jaunimas nuėjo į šokius, kur 
visą laiką smagiai grojo Show
boat Quartet. Orkestras grojo 
pačius lengviausius šokius. Lai
vas taip lengvai plaukė, kad 
buvo malonu, šokai tarytum 
būtum šokęs “Argono” salėje. 
Šoko jaunimas, lengvai galėjo 
šokti ir vyresnio amžiaus ke
leiviai.

Man rūpėjo išbandyti savo 
laimę. Susidarėme grupę ir nu
ėjome prie 'automatų ir prie 
juodojo stalo ruletės. Aš vis gal-, 
voju, kad kiekvieną žmogų ka
da no’rs turi lydėti laimė- Jeigu ■ 
laimė nelydė tų, ' tai būtų labai 
liūdna gyventi. Nereikia norėti, 
kad visą laiką būtum laimin
gas, bet laimė negali visa laika 
miegoti.

Turiu prisipažinti, kad tame

pats 
pun-

čius buvo gerai atrodantis ska- Į 
nūs gėrimėlis. Jis buvo ne stip-1 
rus, ne saldus, ne rūgštus, ne 
svaiginantis, bet visas šias gė
rimų savybes į vieną sujungęs. 
Punčio spalva buvo rausva, o 
skoniška 
netroškino, bet prie kito stik' 
t E2.ukČ .v - i- j i sos prie gražiu akiu priarlėli, Dideles parodines sales pada-! , /

* x i rk 11 t y t T? nr/lzn IIay V) 11 q
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I (gruodžię 20 g.) ir Radrę Klu- 
■ bo moterų surengtomis parapi

jos žemutinėje salėje (gruodžio
I 24 d.).
I Šmulių kūčių parengimui va- 
* dovavo kuopos moterų vadovė 
] Judita Paškausk enė ir Marcelė 

Uksienė, kurioms talkino visa 
eilė darbščių še'mininkių — se
sių šaulių. Buvo gerai paruošta 
tradiciniai Kūčių valgiai (net 
12 žuvies patiekalų). Dalyvių — 
virš 50. Maldas sukalbėjo kūn. 
dr. Vincas Bartuška ir prel. dr. 
Petras Cellešius.

Radiio Klubo moterų reng
toms Kūčioms suorganizuoii va
dovavo Klubo valdybos pirmi
ninkė D. Kaškelienė ir valdybos 
narė — parengimu vadovė CK 
Macėnienė. Dėlto šios Kūčios ir 
gavo “Radijo Valandėlės” Kū
čių vardą, nors toms Kūčioms 
Radijo Klubo pinigų nebuvo iš
leista nei vieno cento — visas 
išlaidas padengė jų dalyviai, sve 
čiai. D. Kaškelienei ir O- Mace- 
nienei talkino geras būrys radi
jo valaindėlės rėmėjų — talki
ninkių su darbais, produktais. O

3 darbo ir -produktų buvo tikrai
daug, nes kryžiaus formoje sus-J mus ir labai sudėtingus tyri- 
tatyti ir puikiai papuošti stalai 
tikrai, kad buvo kraute apkrauti 
Kūčių valgiais, kurių nors ir su 
geru apetitu atsilankę apie 60
svečių neįstengė “sudoroti”. Kai | iniau kelio.; Tai ir buvo pada- 
bant apie svečius, noriu primin-! ryta. J. Andrius maždaug su 
ti, kad buvo šiose “radijo valan-1 “pusantros” kojos grįžo namo, 
dėlės” Kūčiose ir labai įdomių 
svečių — net 3 iš okupuotos 
Lietuvos, atvykę čia visai nese
nai. Buvo ir daugiau svečių iš 
tolimesnių‘Amerikos vietų — iš 
New Jersey, Washington state, 
iš -Šiaurės Kalifornijos ir kt.

mis ir kepsniais. Vienu atveju 
radusios ligotą ir pagalbos rei
kalingą moteriškę (lietuvę) su 
dviem mažais vaikais, sutvarkė 
popierinius reikalus ir išrūpino 
nuolatinę valdžios pašalpą. Ar 
bereikia geresnio lietuviškos ar
timo meilės pavyzdžio? Niekas 
už tokį darbą neprašo padėkos, 
bet padėkoti reikia ir tai galime 
padaryti, gausiai atsilankydami 
Lietuvos Dukterų draugijos ruo
šiamame baliuje sausio 21d. 
parapijos salėje, Los Angeles.

» * s
Nors linkime visiems laimin 

gų Naujų Metų, tai vistiek lai
mė ne mūsų rankose, nes kai 
kuriais atvejais nauji metai 
prasidėjo ir labai nelaimingai, 
nors vistiek yra ir kiek laimės 
nelaimėje. Toks pavyzdys. Gai
la tik, kad tas pavyzdys liečia 
labai taurų lietuvį, savanorį kū
rėją, visuomenininką Juozą 
ANDRIŲ, gyv. Santa Monica; 
Calif.

Kažkuriuo laiku, pernai -r- 
1980 m., J. Andriui ■ teko tvkti 
ligoninėn, kad padarius reikia-

M. Iliustracija -

Išgėrę po kelis stiklus pr.sa- 
vilkiško punčio, užvedėm pačias— gulbes pieno- Jis*. - r . . _ *
I Į Įdomiausias pažintis. Pirma, r.e-

1 žuviai nesisuko, neturėjom dra-
i

vėjai buvo apdairūs, 
po ąsočio, bet jie 
su stiklų pripildytu Nespėdavo 
jie pripildyti stiklų, o netrukus 
rausvas skystimėlis iš stiklų iš
garuodavo.

Man dingtelėjo mintis, kad 
žalia penkinė gali reikalą patai
syti. Ponui Kenny nieko nesą-, 
kęs ir svarbią mandagumo tai
syklę sulaužęs, padaviau pada
vėjui žaliukę, kuri viską patai

v.’ ,- aukštu pareigūnu užkalbintinese ąsotį 1, . -, . -: kai pakvietė .visus i laivonespėdavo vi- ... ,džiają salę-, kur grojo pats ge
riausias Mardi Grass orkestras, 
tai su visais net pirmais var
dais vienas kitą vadinome ir, 
panevėžietiškai tariant, pokal
bius “ant tu” vedėm.

Didžiojoj salėj kelionės di- 
i rektorius ponas Kenny visus ke- 
; leivius supažindino su pasakiš- 
j kos kelionės vyriausiais įgulos 
1 j ’ ■ ~

sė. Nespėdavau vieną stiklą iš-Į.

daugiau

negaliu 
amžiaus

Juo’ daugiau šoki, tuo 
ir nori.

Aš dar ir šiandien 
suprasti, kas vyresnio 
žmogui duoda tą energiją ir gy
vumą, kad užmiršti visus reu
matus ir padedi į šalį visus ne
rangumus, o šoki tarytum nie
kad tų bėdų nebūtum turėjęs, j 
Gal geras orkestras padėdavo, 
gal besisukančios gyvos šokė
jos, o gal punčas visus artritus 
išvarydavo ir senį padarydavo 
30 metų jaunesniu.

šokom iki. vėlyvos nakties. | 
Kiek laiko buvo - negalėčiau Į spalvų tris plotkeles _ gautas

mus — daktarų buvo prieita iš
vados, kad dešinėje kojoje pra
sidėjusi gangrena gali būti su
laikyta tik koją nupiovus že-

Kad J. Andriaus nelaimę la
bai sujaudino lietuvišką visuo
menę, galima spręsti jau ir tik 
iš to, kas jam pareiškė užuo
jautą, kas juo rūpinasi pade
dant žmonai Onai ne tik prižiū
rint Juozą, bet ir ją pačią, kai 
tokios nelaimės sukrėsta ji buvo 
gavusi lengvą širdies smūgį. Iš 
(). ir J. Andrių padėkos per ra
diją jiems pareįškusienis užuo
jautą ir rūpinusiems vienų ar 
eitu, ar abiem iš viso, paduodu 
čia tik kelis, kurie daugiau ar 
nažiau atstovauja “tam tikrus 
sluoksnius” mūsų visuomenėje: 
/LIKas, A. Jonaitis iš Cleve- 
iando — Lietuvių Karių Vete
ranų S-gos Centro' V-bos pirmi
ninkas, Los Angeles ramovėnai 
ir birutietės, taip pat Lietuvos 
Dukterų Draugija, generolas St. 
Raštikis su žmona, pulkininkas 
J. Andrašiūnas, A- Lukšienė, E. 
Ir č. Gedgaudai, M. Lembertie- 
nė, Alb. Markevičius, d-rė Kau
linai tienė, A. Skirius su šeima, 
prel. J. Kučingis, net daugelis iš 
tolimesnių apylinkių. Paminėjau 
vos kelis.

Labai išskirtiną padėką And
riai pareiškė Albertinai MILIE- 
NEI, Alenai DEVENIENEI, 
Marcelei- VAIČIENEI,' Anato- 
liui DIČIUI ir k., kurie sunkiau
sioje Andrių nelaimės valando
je jiems parodė ypatingo rūpes
čio ir teikė visokeriopos pa
galbos- - ,

(Bus daugiau)kur rūpestingo-šeimos gydytojo 
dr. J. Gudausko priežiūroje ti
kėjosi greitai pasveikti, nors 
jau ir invalidu. Bet... bet.. - 
dr. Gudauskui ligonį atidžiai 

. stebint, jis buvo vėl, nelabai se- 
I niai prieš šventes, grąžintas li- 

D. Kaškelienė patiekė malo: goninėn, kur buvo nustatyta, 
nų siurprizą iš okupuotos Lie- kad toje pat kojoje gangrena 
tuvos — geltona, žalia, raudona “lipa” aukštyn ir tą pačią koją 

reikia vėl trumpinti — piauti, 
irpasakyti, nes direktorius, prieš i prie§ pat Kūčias. Tos plotke- dabar jau aukščiau kelio, kas ir 

atnešdamas punčo ąsočius, įsa-i p< Celiešiui pralaužus buvo padaryta labai artimose
I * A i vi ž* 4- -i • i X . nnlAr» cm e’ . ..

nariais- Pradėjo nuo laivo kapi
tono, o pabaigė tokiais pačiais 
įtakingais laivo: ir plaukimo 
viršininkais, i

Vėliau laivo orkestras užtrau- 
j kė senus ir modernius šokius, 
! kurie laivą supo kartu su ban
gomis. Man šokti visuomet pa
tikdavo. Kai įsišoku, tai įsivaiz
duoju, kad man grįžo dvidešim
ti metai ir galiu sukinėtis taipį
'kaip aš’ tais laikais sukinėjausi, linguoti jūrą- (Bus daugiau) j riene kJrf/ malda palaimino

GERA PROGA NAUJIEJIS SKAITYTOJAMS—
VL. BAKCNAS

gerti, o jau priešakyje stovėjo 
du pilni stiklai. Mes manėm, 
kad tą stebuklą žaliukė darė, į, 
bet vėliau įsitikinome, jog tai j 
buvo tikras stebuklas. Nematy- j 
davome, kas stiklus pripildyda- Į 
vei, bet mes matėm, kad stiklai 
buvo pilni.

kė išnešti iš salės visus sienų 
laikrodžius. Jis norėjo, kad pa
jaunėjusiems keleiviams laibas 
sustotų, o mes galėtume pasi
džiaugti prabėgusia jaunyste; 
užmirštomis dainomis ir ūžian
čiais prašvilpančios jaunatves 
aidais. Jūs negalite įsivaizduoti, 
kaip smagu Karibų jūroje pasi
jausti jaunu, kai gali šokiais

— New York o vandens atsar
goms išdžiūvus, meras prašys 
prezidento pagalbos vandens 
atsargoms sudaryti.

UŽ DEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN- 
; ČIAM0S TREČDALĮ METŲ!

Visi lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas 
savo asmenišką dėmesį, gerai su jomis susipa 
žinti ir jas užsisakyti.
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS

PASTABOS IŠ TOLO w

iš rankų į rankas atlaužus po švenčių (Kalėdų ir Naujų Me- 
__x.-_ s”’- [yj išvakarėse. Grįžo namo,

mielos žmonos. Onos globon ir 
priežiūron (med- priežiūrą la
bai nuoširdžiai tebevykdo šei
mos gydytojas dr- J.“ Gudaus
kas). Sako, kad gangrena “su
stojo”’, koja gerai gyja ir taip 
bent ta “laimė” baisioje nelai
mėje paguodžia ne tik jį patį ir 
jo šeimą, bet ir- lietuvišką vi
suomenę, kuri J. Andriui linki 
dar daug metų ištverti bent jau 
tik stebint lietuviškąjį gyveni
mą išeivijoje (jis su žmona Ona 
planuoja pavasariop persikelti 
Čikagon —• prie žmonos ginti-

mažą gabalėlį apėjo visus šių 
Kūčių dalyvius. Taip pat D. 
Kaškelienė perskaitė įdomų, iš 
okupuotos Lietuvos gautą, Kū
čių vakarui skirtą eilėraštį “Ak, 
neverk mamyte” (autorius nes
kelbiamas) .

Labai jaukioje, šventiškoje 
nuotaikoje, puikia Kūčių vaka-

ENERGY 
WISE »

NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MENESIUS 
UŽ 10 DOLERIŲ.

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus ] plati
nimo vajaus talką!

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, be! galimu įkaitytoji; 
reikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

(Tęsinys)

Linkėjimų, naujų metų proga, 
•šį kartą buvo kur kas daugiau, 
negu anksčiau — per lietuvišką 
radijo valandėlę. Gana anksti, 
gruodžio 20 d. “pagavau” per 
Los Angeles Australijon vyks
tantį Pasaulio Lietuvių Bendruo 
menės pirmininką inž. Vyt. Ka- 
mantą, kuris perdavė Kaliforni
jos lietuviams savo sveikinimus 
ir linkėjimus. Taip pat paskuti
nės praeitų metų mūsų radijo 
valandėlės metu Kalifornijos lie
tuviams sveikinimus ir linkėji-

, mus perdavė lietuviškosios pa
rapijos klebonas prelatas J. Ku
čingis, JAV Lietuvių B-nės Va
karų apygardos pirmininkas R- 
Dabšys ir Amerikos Lietuvių 
Tarybos Los Angeles skyriaus 
pirmininkas F. Masaitis. Visi 
Sveikinimai ir linkėjimai buvo 
labai taktiški, labai lietuviški — 
be jokios “politikos”.

Kalėdų šventes pasitikome net 
dvejomis bendromis kūčiomis: 
sesių šaulių-/J. Daumanto kuo
pos)) surengtomis J. ir K. Ka
ružų “Villa Trakai” svetainėje

1739 S. HALSTED ST, 
CHICAGO, IL 60608

• H anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede doL
Pavardė ir vardai .__________________________
Adresas

JA Y DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St, Chicago, DL

* RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS RZEKMENY8

Atdara šiokiadieniais nuo

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo _ 
yra naujaa skaitytojas. Priede  dot 
Pavardė ir vardas ____________________
Adresas _______ 1________________________________

, kuris

Tel. 476-2206
Sponsoriaua pavardė, vardas ir vietovė siHiBinaaiiniiH

kun. prel. Petras Celiešius, besi- 
vaišindami sulaukėme vidunak
čio — kai reikėjo skubėti lietu- 

1 viškon šventovėn — bažnyčion, 
į Bernelių mišias, kurias atnaša
vo mūsų lietuviškojo gyvenimo 
globėjas — 
prelatas Jonas Kučingis. Nerei
kia priminti, kad bažnyčia buvo 
perpildyta vietinių ir iš toliau 
atvykusių lietuvių.

Pora žodžių noriu pasakyti 
apieO^įčias, kurioj galėjo būti 
— l&pięlkivo surengtos, dėlto, 
kad^renuvo rčikalo, .Būtent, Lie
tuvės Dukleių.Drąugijai, kuriai 
pirrėininkauja S-’ Šakienė, prieš 
šventes paskelbė' kad lietuviai 
neturintieji šeimų, draugų ar gi
minių prie kurių stalo galėtų pri 
tilpti Kūčių vakare — užsiregis
truotų toje draugijoje ir tokiems 
bus surasta lietuvių šeimos prie 
kurių stalo tokie vieniši lietu
viai galės atšvęsti Kūčias. Tr ką- 
gi — tokių, kurie niekur negali 
pritūpti — neatsirado, neš visi 
lietuviai sutoilpo prie savo šei
mų,“ giminių, drangų ar bendrų 
Kūčių stalų. Tai labai geras ženk 
las.

Dar pora žodžių apie Lietuvos 
Dukterų Draugiją. Pirmininkė 
S. Šakienė su A. Vaicekauskiene 
prieš šventes aplankė net vie
nuolika lietuvių ligoninėse ir 
prieglaudos namuose, juos ap
dovanojo šventinėmis dovanėlė-

-: parapijos • klebonas nįų), «r v • « TkT • 1 ' z

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuviiką spaudą fa 
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėt! ui pridedamus___ dol.
Pavardė Ir vardas_____________________________________
Adresas_______________________ _________—---------------

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa
vaites «ujdpaiinimui nemokamai be jokią įsipareigojimų.
Pavardė ir v*r<5x ...
Adraaas  _____ —------——.   , 

liėjuri li tpaudot ir galim* gauti knygų nnkoji

Amerikos lietuvių politika
5 Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Ajmw-ikcw lietuvių paetrn-
I gas daryti Jtakot j kraito politiku. 102 p*l. Kaina I15A.

Kuygoa bu> Uaiųsto*, jei 11.56 tekia arba Money Orderi* 
but paaixjataa tokiu tdr«Mi:

N A U JIINO g,
JTW M. BaM«d SU Chk*r». JI. MMf

Snug holds 
loose dentures* 
comfortably snug 
Ease sore gums from loose-fitting 
dentures with soft easy-to-use 
Snug’ Bradd Denture Cushions. 
Snug gives tempo- .
ray re*ef untrf you oM’G 
see a dentist Now , ,W 
available m the 2- .
cushion or new I , f

4-cushion econ- I
omy package. '^3

Change the oU and “ 
■filters evary 3,000 to 
6,000 miles to avoid 
wasting gasoline.

Don't be a Bom Loser!

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
• LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno ir mokslo 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vinco 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankos, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V. 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis ir 
M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, A. Rūkštelės ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik $3.

• DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos ir tau
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimis 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja $2.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūko aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausas 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už $2.

• LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausko 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitOvardžių pavadinimai ir jų vertiniai į vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusi, knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina 56.

• KĄ LAUMES LEME, rašytojos Petronėlės Orintaitės atsb 
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik $3.

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik ne 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe
ziją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja $6.

• SATYRINES NOVELES, M. Zostenko kūryba, J. Valaičio 
vertimas. 200 pel. knygoje yrt 40 sąmojingų novelių. Kaina $2.

Knygoe gaunamos Naujienose, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
IL 6O6OS. Užsakant psštu, pridėti dolerį persiuntimo Klaidoms.
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Kalbant apie Lietuvos padėtį, pagal atvykusių žydų 
Izraelin samprotavimus, nenumatomi jokie didesni dar
bininkų keliami reikalavimai. Ten nesama didesnio disi
dentų sąjūdžio, kuris galėtų paruošti tokiems uždavi
niams lietuvišką darbininkiją. Lietuvoje plačiai veikia 
katalikiškas pogrinds, kuris veik išmtinai gina tikinčių
jų reikalus ir mažai yra surištas su tautos socialiniais ir 
ekonominiais reikalais.

Plačiau pasireiškę tautiniai sąjūdžiai yra arčiau su
tapę su visos tautos gyvenimu, bet savo nacionalistiniu 
nusistatymu nukreipė kovą ne vien prieš Sovietų okupa
ciją, komunistinę santvarką, bet ir prieš visus rusus. 
Tuo tarpu visose Lietuvos Įmonėse yra nemažai dirban-

suomenės tvarkymo modelis? 
Tai yra toks, kai laisvai gali bū
ti išpažįstamos įvairios idėjos, 
kai žmonės laisvai pagal savo 
pažiūras buriasi į įvairias orga
nizacijas, kai nesiskundžiama 
nei draugijų, nei laikraščių per
tekliumi, kai nėra nei akcijos, 
nei pastangų turėti tik vieną par 
tiją ar vieną organizaciją, su
kuriant jos mandatą iš bendros 
kalbos ar bendros kilmės mito.

Ar galite įsivaizduoti, kad to
kia laisvė būtų įmanomą bolše
vikinėje sistemoje?

»
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Lietuva ir Lenkijos įvykiai
Rašant Lenkijos Įvykių temomis buvo atsižvelgta i 

jų tiesiogini ir netiesiogini ryšį su Lietuva ir lietuvių 
tautos vedama laisvės kova. Dabar galėsime tiesioginiai 
atsigręžti Į savus reikalus.

Pirma mus pasiekusi žinia iš Lietuvos skelbė, kad 
nuo spalio mėn. buvo sustabdytas lenkų spaudos Įveži
mas Lietuvon ir labai suvaržytos kelionės tarp abejų 
kraštų, šios Sovietų valdžios priemonės matomai su
trukdė pogrindžio spaudai pasiekti Vakarus.1 ‘ -

YJ-ta žinia, pasiekusi mus dar gruodžio mėn., prane- 
,?j apie ąkubią atsarginių dalinių mobilizaciją. Dar ne- 
uraa.išįąk 'lietuvių buvo mobilzuota ir kuriam tikslui bus 
pask'rti,’’ bet nesunku suvokti, kaip tai buvo malšinant 
Vengrijos sukilimu, bus pasiųsti Lenkijos invazijai.

Trečia žinia, gauta iš Izraelin neseniai atvykusių 
iš Lietuvos žydų, kurių pasakojimus ir samprotavimus 
perdavė žurnalistas Jigaelis Bar-amas Tėv. žiburių pus
lapiuose. Atvykusių žydų pranešimu: “Lenkijos darbi
ninkų streikai ir laisvųjų profesinių sąjungų pripaži
nimo faktas sukėlė didžiuli susidomėjimą ir viltis pa
vergtuose kraštuose”. (TŽ. 1980. XII. 18).

Toliau nurodoma, “kad iki šiol pasipriešinimas So
vietų okupacijai reiškėsi sukilimų, pertizaninių karų ir 
koloboraivu su išoriniais Sovietų priešais formomis.Ne- 
žiūrint didžiausios dirbančiųjų eksploatacijos ir visuoti
no masių skurdo, nepasireiškė darbininkų streikai”. Su 
prasidėjusia detentės politika, Helsinkio sutarimais, 
ėmė reikštis Soviet Sąjungoje platesni disidentų sąjū
džiai, kurie ėmė skleisti Vakarų demokratijos laisvės 
principus ir ruošti darbininkiją kovoti esamos konsti
tucijos ir valstybės Įstatymų ribose.

Pirmieji darbininkų streikai Sovietijoje pasireiškė 
Gorkio ir Tartu miestuose, kurie buvo greitai likviduo
ti, patenkinant darbininkų reikalavimus. Streikų kovos 
forma sukėlė Kremliuje didžiausi susirūpinimą, nes ji 
pakerta pačios sistemos pagrindus. Dėl šios priežasties 
Lenkijos darbininkų sukelti masiniai streikai išryški
no visos komunistinės sistemos krize, iš kurios Krem- 
liaus vadovai ieškojo išeities.

čiųjų rusų, kurie kiekvieną aktyvų lietuvių veiksmą ne 
be pagrindo laikytų nukreiptą ir prieš rusus, tad jie tal
kininkautų Sovietų organams sukeltų streikų už- 
giaužimui.' p

Iš Čia daroma išvada, kad dėl Lietuvos pogrindžio 
politinio ir idėjinio nusistatymo, bei imant dėmesin atvy
kusių rusų darbninkų priešiškumą lietuvių siekiams, 
streikai Lietuvoje yra negalimi ir nenumatomi. Nebent 
streikai prasidėtų didžiuose Sovietijos centruose, tuo
met, kaip tat būta 1905 metų revoliucijos laikotarpyje, 
prasidėtų ir imperijos pakraščiuose.

Iš kitos pusės, lietuvių išeivija su nemažesniu dėme
siu seka Lenkijos Įvykius ir svarsto galimumus, kaip 
ir kokiu būdu galima panaudoti Lenkijos Įvykius Lietu
vos laisvės kovai. Pirmas ALTas Įsijungė Į Amerikos 
lenkų kongreso suruoštą mitingą Chicagos vidurmiesty- 
je, tikslu paremti prasidėjusi Gdanske darbininkų strei
ką. ALTo dalyvavimas šiame mitinge buvo atžymėtas 
plačioje amerikiečių spaudoje ir padarė- teigiamą Įspūdį 
lenkų išeivijai. Tuo savo žygiu ALTaš pasiekė' politinių 
laimėjimų, nes ta proga iškėlė ir Lietuvos laisvės reika
lą. Savo keliu ALTas netiesioginiai moraliai atsilygino 
lenkų kilmės, atstovams Dervinskiui, Rostenkowskiui, 
Zablockiu!, Pucinskiui, kurie daug pasitarnavo. Kongre
se, paremiant Lietuvos bylą.

PLB ir JAV LB vadovai, pamatę ALTo politinius 
laimėjimus, nutarė panašiu keliu susikrauti sau politi
nio kapitalo. Tam tikslui jie užmazgė ryšius su Ameri
kos lenkų susivienijimu, kuris tėra vienas iš daugelio 
lenkų išeivijos organizacijų, ir sutarė palaikyti artimes
nius ryšius tarp lenkų ir lietuvių. Pastarimų pasėkoje 
Bendruomenė paskelbė visiems lietuviams maldos 
diena.

Nieko ypatingo negalima pasakyti dėl maldos dienos pa
skelbimo, bet kai minėtame pasitarime buvo svarstoma 
kaip turėtų pasielgti mobilizuoti lietuviai Sovietų in
vazijai prasidėjus, tai tokių klausimų svarstymą reikia 
laikyti neleistinu prasižengimu.

Vien VLIKas ir Diplomatinė Tarnyba yra Įgalioti 
vesti panašias derybas su kitomis valstybėmis ar tauti
nėmis grupėmis, nes turi tautos Įgaliojimus ir neša pil
ną atsakomybę už savo žygius prieš tautą. Be to, tokiais 
opiais klausimais nekalbama viešumoje, nes okupantui 
suteikiami pateisinimai sustiprinti priespauą ir perse
kiojimus krašte, kas vakariečių buvo sąmoningai ven
giama, prasidėjus Lenkijos streikams.

Pasirodžius spaudoje neatsakingiems Bendruome
nės vadų žygiams, VLIKas ir ALTas privalėjo savo ofi
cialiuose biuleteniuose paskelbti, kad nepritaria tokiems 
LB žygiams ir apieTaį tiesioginiai pranešti Amerikos 
lenku susivienijimui.

V. K.

ANTANAS KLČYS

PROFESORIUS, MANAU, KLYSTA
(Tęsinys)

Taigi, jei pliuralistinis visuo
menės tvarkymo modelis išeivi
joje yra neigiamas, kaip dr. T. 
Remeikis teigia, tai čia Platonas 
yra nieko dėtas-

Kai dėl Rousseau, tai tiesa, 
kad jis prileido, jog respubliko
je daugumos valdžia yra visaga
lė ir ji galinti nepaisyti mažu
mos ar atskirų individų balso. 
Yra taip pat tiesa, kad jakobi
nai, teroru valdę Prancūziją, 
yra buvę Rousseau mokiniai. Bet 
nėra jokių įrodymų, kad tie, ku
rie paliko savo vardą lietuvių 
tautiniame atgimime ir kurie 
įsteigė Vasario .16-tosios Lietu
vą, yra. buvę. Rousseau filosofi
jos įtakoję-. O -ką jau kalbėti 
: api e tąi, • kad: abiej ošė tautos da
lyse butui į kraują jaugusios to 
prancūzo'teorijos. Ir taip Įaugu
sios, kad riet- mesta į Jaunimo 
centro langą plyta būtų tų ža
lingų idėjų rezultatas.

Kai Lietuva tapo nepriklauso
ma valstybė ir kai jos gyvento
jų politinės bei visuomeninės 
pažiūros galėjo laisvai formuo
tis-, buvo jau bent pusantro šimt
mečio nuo Rousseau veikalų pa
sirodymo. Nuo to laiko pažiūros 
į demokratiją ir respubiką bu
vo visur žymiai pasikeitusios. 
Prancūzai jau nebe nuo šian
dien yra viena indįviduališkiau- 
sių tautų ir niekas jos nepava
dins “a nation of sheep’’, kaip 
vienas sociologas pavadino kraš
tą, kur į žmonių charakterį esan 
ti įaugusi anglo-saksų liberaliz
mo perspektyva.

Sunku pasakyti, kiek daug bu
vo užkrėsti Platono-Rousseau 
idėjų Lietuvos Steigiamojo sei
mo atstovai, bet jų priimtoje 
1922 m. konstitucijoje buvo pa
žangiausi ano meto demokrati
nio valdymosi elementai, pave
dantieji tiek vykdomąją, tiek ir 
įstatymus leidžiamąją galią pi
liečių išrinktiems atstovams. Gi 
proporcinė rinkimų sistema da
vė balsą ir mažumų partijoms, 
ko nėęa dviejų partijų sistemo
je. Tokiu būdu demokratinės

Lietuvos politinė santvarka es
mėje buvo artimesnė J. S. Mill 
anglo-saksiško liberalizmo idė
joms, negu, pavyzdžiui, Jungti
nių Amerikos Valstybių.* £ *

Čia buvo nukrypta į praeitį 
daugiau kaip pusė šimtmečio at
gal ne dėlto, kad įrodinėčiau,, ko 
kio aukšto laipsnio valstybingu
mą turėjome nepriklausomoje 
Lietuvoje, bet kad paneigčiau 
dr. T. Remeikio tezę, jog tole
rancijos lietuviškoje visuomenė
je stokos šaknų reikia ieškoti 
mus jau nuo seno užkerėjusiose 
Platono ir Rousseau kaž kokios 
“organinės vienybės” doktrino
se. ' - . * -

Įdomu, kurioje pusėje reikia 
ieškoti kaltininkų, kad išeivijo
je yiš tebeieškome “organinės 
vienybės” pagal Antano Smeto
nos sukurtą modelį? Bet dar Įdo
mesni dr- T. Remeikio žodžiai:” ( 
“•. .taip ir Lietuvoje nepajėgia
ma deklaruoti sąžinės laisvės”. 
Rašo esamajame laikę, reiškia — 
dabartinėje, bolševikų pavergto
je Lietuvoje. Argi profesorius ne 
žino, kd lietuviams nevalia dek
laruoti sąžinės laisvės? Ir iš vi
so jiems nieko nevalia dekla
ruoti, išskyrus tai, - kas sutinka 
su pavergėjų interesais. Čia tai 
tikriausiai nei Platonas, nei 
Rousseau nėra kaltas.

Kitas įdomus Calumet kolegi
jos profesoriaus išsireiškimas: 
“Abiejose tautos dalyse pliura
listinis visuomenės tvarkymo 
modelis yra neigiamas”.

Kad pavergtoje Lietuvoje vi
suomenės tvarkymo modelis nė
ra pliuralistinis, tai jau daugiau 
negu aišku. Čia Įrodymų nerei
kia. Ir tai visai ne dėl Antano 
Smetonos paliktos “organinės 
vienybės” doktrinos, jeigu iš 
viso tokia yra kada buvusi. Kad 
bolševizmas yra totalistinė sis
tema. tai jau visiems žinoma. Ir 
kad virš tos sistemos yra dar ir 
imperialistiniai Maskvos intere
sai. taip pat, rodos, įrodinėti ne
reikia. Ir kaip tokiose sąlygose 
galėtų reikštis pliuralistinis vi-

Bet išeivijoje vis tik esanti 
viena susipratusi dalis, kaip tvir 
tina dr. T. Remeikis, kuri (ne
žiūrint net amžiaus skirtumo) 
įsisavinusi anglo-saksiško libe
ralizmo sampratą. Toji šviesioji 
dalis esanti Lietuvių Bendruo
menė, kurios eilėse Calumet ko
legijos profesorius yra žymus 
veikėjas Štai jo žodžio iš minė
to pasikalbėjimo “Draugo”: “LB 
demokratinis pagrindas, jos sąs
tato įvairumas leido i reikalus 
šalčiau pasižiūrėti, respektuoti 
skirtingas nuomones (mano pa
braukta, A. K.). Iš viso LB sa
vo veikloje praktikavo minėtą 
auglo-saksišką pliuralizmo mode 
lį. Manau, kad tai didelis LB va 
dovavusių žmonių nuopelnas, už
tikrinęs Bendruomenės gyvas
tingumą ir visuotinos organiza
cijos charakterį”.

Kaip Lietuvių Bendruomenė 
praktikavo ir toleravo pliuraliz
mo, ir dargi anglo-saksišką, mo
delį, tepaliudija keli vadovavu
sių žmonių pasisakymai

Stasys Barzdukas, Lietuvių 
Bendruomenės ideologas, ilga
metis “Pasaulio Lietuvio’^ redak 
torius, daug veikęs šios organi
zacijos ’viršūnėj e: 'ttN eabe j o j am 
privačios iniėiotyvos produkty
vumu. Bet pagrindo taip pat tu
ri ir abejonė jos tikslingumu — 
mes visko turim per daug: per 
daug partijų, per daug draūgi- 
jų, per daug laikraščių, per daug 
minėjimų, per daug parengimų 
ir ■ susirinkimų, pagaliau per 
daug ir visokių leidinių”. (“Pa
saulio Lietuvis” nr. 20, 1966 m.)

(Bus daugiau )

— Viceprezidentas Mondale 
pareiškė, kad jis stengsis tapti 
Demokratų partijos kandidatu 
prezidento pareigoms.

— Lenkijos darbininkų Soli
darumo unijos vadovybė pasiūlė 
vyriausybei įvesti penkių dienų 
40 valandų darbo savaitę visa
me krašte.

— Kinijos vyriausybė nešau
dys Mao Cetungo našlės, bet jos 
liudijimus naudos kitiems ko
munistams teisti.

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

VINCAS ŽEMAITIS

Povilo Kušnerio knyga ir Povilo 
Rėklaičio recenzija

(Tęsinys)

“Die Bedrohung der Provinz durch die polnische und 
toils auch lilauische Propaganda nach dem unglūcklichen 
Ausgang des l.Weltkrieges hat die geschichtliche Fors- 
chung in Ostprcussen... bclebt. Im Jahre 1923 entstand, 
in enger personlicher Verbindung mit dem Staatsarchiv, 
die Ilistorischc Kommission fūr osl- und vveslpreussische . 
I^ndesforscliung als Mittelpunkt fūr die gcnschichtliche 
l?o"rschung in beiden Provinzen. ■

. (Po nelaimingos Pirmo pasaulinio karo pabaigos, 
lenkiškos, o iš dalies ir lietuviškos propagandos grasini
mai provincijai, pagyvino istorinį tyrinėjimą Rytprū
siuose... Palaikant artimą asmenišką kontaktą su Vals
tybės Archyvu, 1923 m. buvo įsteigtas istorinio abiejose 
provincijose tyrinėjimo centras Rytu ir Vak&rų Prū
sijos kraštų tyrimo konvsija.)

“Kitas tos komisijom steigėjas, |>of. dr. Keyser, rašė 
apie naujosios institucijos tikslus:

“Es gal*, las seit Jahrhundcrtcn im Preusseulande 
vcnvurzelte Deutschtum seiner Bevolkerung gegen Ver- 
leumdungen und Enterdrūckung zu schūtzen; es galt, 
das An ccht dės deulscben Volkes auf don Besitz der 
l,an<s<b ften an Weiclvsel. Prcgel und Meine! zu bc- 
^riinden ’.

h '.ė>o npsa» <»ti jau šimtmečius lYūsuase įsišak- 
r.ijU'i vokiški.<'•:» nuo š neižto ir pavergimo; reikėjo mo- 
!wucli vokiec u ’aulos teises į Vislos, Priegliaus ir Ne
muno kr sf'i nnos ’ybę)

a-'"t agė visas istorines, literannes ir ar-l

•cheologines Rytprūsių draugijas, apjungė visus tyrinė
tojus, paskirstė jiems darbus ir ėmė leisti jų parašytus 
veikalus. Į tokią Komisijos apimtį Tilžės Lietuvių Lite- 
rarinė Draugija neitilpo; jai nebuvo skirta jokių darbų, 
jai ir nebuvo skirta jokios pašalpos. Dėl to ji 1925 m. 
turėjo užgesti” (po 45 metų mums visiems dar ir šian
dieną labai vertingo mokslinio darbo. V.Ž.). (M. Gelžinis. 
“Lietuvių Literarinė Draugija Tilžėje: 1879-1925”, ‘“Nau
jienos”, 1980-III. ‘27, Nr. 57. p. 5: t.y. septynoliktoji šios 
įdomios studijos atkarpa.)

Į šiuos politinius vokiečių mokslo tikslus labai gud
riai buvo įtraukti in lietuvių kilmės vietiniai, ir besiku
riančios Lietuvos mokslininkai. Gana silpnas, vos ketu
riolikos puslapių, kalbinmko Kazid Būgos bandymas 
(hipotezė), iš kalbinių duomenų spėti aisčių giminių 
priešistorines teritorijas, buvo 1921 metais atspausdintas 
Leipcige išleistame daugybės (51) autorių įvairių straips
nių rinkinyje ir padarytas genialaus tarptautinio auto
riteto galutiniu žodžiu (“Die Vorgeschichte der aisti- 
schen-baltischen Šlamine im Lichtc der Ortsnainen- 
forschung” Aisčių-baltų giminių pruistorė vietovar
džių tyrinėjimo šviesoje). Lieluvišliai jis buvo spausdin
tas “Lietuvos” dienraštyje ir, daug kuklesniu vardu 
(“Aisčių praeitis vietų vardų šviesoje”), vėliau atskirai 
asmeniškai išleistas paties prof. Būgos; taip pat labai 
maža (20 pusi.) brošiūrėle. Abiejose laidose (tik sukeisti 
vietomis) yra du “aisčių giminės žemės" žemėlapiai: 
“500 m. po Kristaus” ir “XIII amžiaus pradžia (1201)”. 
Rot apie juos vėliau-

Sekančiais. 1925 melais. Karaliaučiuje pasirodo dr. 
Paul Karge aistringas “mokslinis” veikalas: “Die Lilauer- 
frage in Alfpreusscn in geschiehtlicher Beleuchtung” 
(Lietuvių problema senojoje Prūsijoje istorijos šviesoje); 
pagrindinai paremtas vien tik prūsų lietuvaitės Gertos 
l’ndrikaitės (Gertrud Hcinrich-Mdrtensen) ten pat ra

šyto doktorato rankraščiu. Dr. Karge “atidengia”, kad ji, 
Karaliaučiaus universiteto docento Georg Gerullio nuro
dymu bei skatinimu, jau 1919-21 metais mėgino Vydūno 
minimą (ir “Rytprūsių, istorinio tyrinėjimo komisijai” 
dabar be galo naudingą) “tiesą” kelti. Su Gerullio pa
galba savaip ir kitoniškai interpretuodama kai kuriuos 
šaltinius, ji buvo jau net priėjusi išvados, kad “Schalauen 
und Nadrauen sind mienials auch nur Grenzgebiete Li- 
tauens gewesen” — kad Skalva ir Nadruva, t.y. Nemuno 
žemupys, niekados nebuvo netgi Lietuvos pasienio sritys! 
Jų gyventojai prūsai visi “išmirę” be pėdsakų, ir, tik po 
to, jų vietas užėmę “svetimšaliai” lietuviai. Paul Karge 
beveik nieko naujo ar originalaus prie to neprideda, tik 
šį tą papiklo savo paties “mokslinių tyrinėjimų rezulta
tais”: pavyzdžiui, kad sūduvių kalba neturėjusi “nieko 
bendro su lietuvių” (hatte nichts oder so gut wie nichls 
mit dem Litauischen zu tun) — arba — kad tikrovėje 
ne vokiečiams, bet žemaičiams priklausei užpuolikų - ag
resorių titulas! Tačiau, jo sukelto “susidomėjimo bei pri
tarimo <lėka”, Gerullio-Endrikaitės doktoratas Įiora metų 
vėliau yra, “Klai|>ėdos Krašto” leidyklos, atspausdina
mas “naujųjų- prūsų” sostinėje -- Berlyne (“Beitrage zu 
den Nationalitatcn- und Siedlungsverhaltnissen von 
Preussisch Litauen” (Apie Prūsų UetuvOs tautybių san
tykius l>ei kolonizacijos sąlygas), Memelland-Verlag, 
Berlin, 1927; iš viso' 87 pusi.). Tiek šį, jo žodžiais “gra
žios, tamsiaakės lietuvaitės su vokiška pavarde” kūrinį, 
tiek ir Paul Karge knygą Vydūnas aptaria ir vertina 
savo, anksčiau minėto, veikalo ('*700 metų vokiečių- 
lietuvių santykiams”) 395-102 puslapiuose.

Tais pačiais, 1925 metais, pas tą patį Georg Gcrullį 
— per ketverius metus pagarsėjusį ir Būgai artimai pa
žįstamą profesorių Leipcige —, atvyksta jaunas Lietuvos 
stipendiatas Antanas Salys. Savo, po dar keturių metų 
užbaigtoje, disertacijoje; “Die žcmaitischen Mundarten”

(Žemaičių tarmės, 1929) jau netgi ir jam pasiseka “pil
nai įrodyti”, kad nei sūduviai, nei nadruviai, nei, dar 
labiau, šalusiai (klaipėdiečiai) niekados nebuvo lietuviai, 
bet prūsai! Martynas Gelžinis suskaičiavo, kad tik vie
name Endrikaitės-Mortensenicnės, kariu su savo vyru, 
vėliau rašytame darbe, ši pro'f. dr. Salio disertacija yra 
cituojama 68 kartus! ...

Dr. A- Saliui namo sugrįžus. į Miuncheną ir, vėliau, 
Berlyną, atvažiuoja dar jaunesnis studentas — Zenonas 
Ivinskis. Savo disertacijoje: “Geschicbte dės Bauern- 
standes in Litauen bis zum 16.Jahrhundert” (Berlin, 

11933) (Lietuvos ūkininkų luomo istorija iki XVI šimt- 
Imečio) jis rašo, kad XVI šimtmetyje ūkininkų baudžiau

ninkų socialinė padėtis Lietuvoje buvo tokia nepaken
čiama, kad jie buvo priversti masiniai bėgti į Rytprūsius 
— ir labai rūpestingai surinktais duomenimis įrodo, kad 
ši masė galėjo siekti iki 1.(103 asmenų. Nepamini Max 
Behcim-Sclnvarzlxich veikalo' “Colonisationswerk in 

iLitbauen” (Prūsų Uetuvos kolonizacija, Konigsberg 
1879), kurio tezė labai panaši, tik diametraliai priešinga: 
kad Rytprūsių ūkininkai dėl nepaprastai blogų gyvenimo 
sąlygį būriais bėgo Lietuvon (Sūduvon?). Ir taip pat, 
kad tie 1.000 nebūtų pajėgę apgyventi nei pusės apskri
ties, kai Rytprūsiuose lietuvių apgyventų apskričių tuo 
metu dar buvo apie |>enkiolika.

(Bus daugiau)

SKAITYTI DIENRAŠTĮ "NAUJIENOS" 

PATS SKAITYK IR KITUS PARAGINK
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7. Apie šitą rūstybės dieną tautoms kalbėjo-dar kitas pranašas, 
Izaijąs, sakydamas: “Viešpats išeis kaip karžygys, pakurstys savo 
uolumą kaip kovotojas; jis pakels balsą ir šūkaus, pasirodys ga
lingas savo neprieteliams. Aš ilgai tylėjau, buvau tylus ir kant
rus; aš šauksiu kaip gimdanti, išsklaidysiu ir kartu sunaikinsiu”. 
— Izaijo 42:13,14.

Blogo Viešpatavimas
Nuo to laiko, kai mūsų pirmutiniai gimdytojai prasižengė 

prieš Dievo įstatymą, glogas turėjo viršenybę žmonijos reika
luose. šėtonas buvo žmonijos pasaulio valdytojas. Jėzus kalbėjo 
apie, jį kaip “šio pasaulio kunigaikštį” (Jono 12:31, 14:30).

šv. RAŠTO TYRINĖTOJAI, 5421 So. Mozart, Chicago, IL 60632

OPTOMITR1STA*
KALBA LIETUVIŠKAI 

2613 W. 71 ». TeL 737-5149
Tikrina akla. Pritaiko akiniu* ir

“contact laDMS”’ 
VaL asai ivaitarūp*. Uždaryta trad.

TUVIŲ DIREKTORIUS

CHARE
VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

— GORDON FUNERAL HOME —

1729 South Halsted Street, Chicago

Tel 226-1344

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai

s

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPiCIALYBt AKIŲ LIGOS 

3907 Wwt 103rt StrwC 
Valanrina pa&Ml gi tarimą

s 
5
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DR. PAUL V. DĄRGIS 
GYDYTOJA* IR CHIRURGĄ* 

WtaMiecter Co^tmunity idinlkec 
Mtdicbiet direktorius

ARMAGEDONAS IR PO JO - PASAULINE TAIKA 
“Ji* aurinka Juo« | vht«, kuri habraiikai vadinama ArmagedMt* v

• (Apreiškimo 16:16)

I- prof. oahjMttlein BĘtud«s eur la nationality des Aesti." 
išleistos Bade 1948 Vol. I, 80 psl

XU! amžiaus 
pradžia (1201)

.‘H^'ZkaS

Vrlfli

s, QMjnskas

(Tęsinys)

“Lietuvos Aidai”
KAZĖ BRAZDŽIONYTe 

Programos vedėja

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

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

St Petersburg, Fla., 12:30 vai. p.p. 
iš WTIS stoties, 1110 AM banga.

2646 W. 71st Street
Chicago, Illinois 60629 

Telef. 778-5374

Tryliktame šimtmetyje po Kristaus Dčltie 
vietos pagal K. Lugos 1924 m. paruošt

D-ras J. MATUSAS.

KLAIPĖDOS SENOVĖ

OPūco

Orša
Sansaras 

O

^TiJjroJe.

kanu

SUSIRINKIMŲ

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGtJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Valandos: antrai 1—4 popiet, 
ketvirtai 5—7 vaL vak. 
Ofiso telefonas: 776-2880, 

Rezidencijos talef.: 448-5545

Žemaičių Kultūros klubo metinis 
narių susirinkimas įvyks trečiadienį, 

. sausio 21 d., 1 vai. popiet, Aneiės Ko- 
j j ak salėje, 4500 So. Taiman Avenue. 
Nariai prašomi atsilankyti, nes yra

Į svarbių reikalų aptarti ir jau laikas 
užsimokėti nario duokles. Bus ir vai
šes. Rožė Didžgalvis, rast.

Tarybinės svarstyklės

Kaunietis V. Lesčinskas spa
lio 30 d. “Tiesoje” stebisi nevie
nodomis svarstyklėmis šio mies-

IX—XI amžiai vadinami vi
kingų laiko tarpu. Tuomet šve
dai ir danai atplaukdavo į Bal
ti j o pakraščius, čia prekiaudavo, 
o kartais tas žemes ir nukariau
davo. Jie, gavę variagų vardą, 
Įsteigia Rusiją, kur pirmiausia 
iškyla Naugardas ir Kijevas. Be
ne jau Vl-me amžiuje švedai iš 
Gotlando salos apsigyvena Bal
tijos pakraštyje. Vėliau karalius 
Tvaras kuršius (lietuvių arti
mus giminaičius) priverčia mo
kėti duoklę. Dabar atkasta šve
dų-vikingų sodybų Latvijoje 
(prie Grobino, tai senovinė Se- 
eburg), prie Aistmarių (Vis
kantuose), pagaliau manoma,

to maisto parduotuvėse. Nusi- • jng jje bus turėję prekybos cent 
dešrelių Tilžės, ir Klaipėdos apylinkė-

P ŠILEIKIS, O. Pr
oHTHOPKDA.H-PRnTFZTSTAs' pirkęs 200 - gramų <
Aparaui-Proteui. M©d. ban-z 152-joje parduotuvėje, jis nuta- se. V kingai daug dalykų atvežė

iš Drusino į švedų Birkos mies
tą. Auie laivus mini žinutė apie 
šv. Adalberto mirti (997), pas
kui arkivyskupas Bruno (1004), 
pagaliau Adomas Bremenietis sa 
vo “Hamburgo Bažnyčios istori
joje” (X a. antroje pusėje). Ru
sų kronikos (Naugardiškės) mi
ni tryliktame amžiuje prūsus, 
gyvenančius Did. Naugarde. 
Greičiausia jie čia bus atsidan
ginę jūros keliu. Pagaliau, lietu-. > 
vių pajūrio labai artimi giminai- • 
čiai kurišiai savo laivais net už- • 
puldinėdavo svetimas žemes. - 
Galima kalbėti net apie ištisą 
kuršių laivyną. Kartais jie pirk
davosi laivų iš švedų, gyvenan
čių Gotlando saloje. Popiežius 
XIII amž. buvo priverstas už
drausti, kad krikščionys gotlan- 
diečiai nepardavinėtų tokių da
lykų pagonims kuršiams. Tą raš
tą viename savo veikale paduo- ( 
da

6845 SOUTH WESTERN AVE
Tel. 737-8600-01
9837 SOUTH KEDZIE AVE.
Tel. 422-2000

d»ž>L Special! toleatat
Aret Supports) ir L f *.

M50 WMt 63rd $t„ Cblcigs. IP. 4M29 
Talaf.; PRaapect (-£•&<

DR. C. K. BOBELIS
Prostatos, inkstų ir šlapumo 

takų chirurgija.
5025 CENTRAL AVK

St. Petersburg, Fla. 33710
TeL (813) 321-4200

rė jų svorį patikrinti “Pasima- Švedijos, tačiau vietiniai gy- 
tymo” parduotuvėje. Ten tos ven tojai daug ką dirbdinosi ir 
dešrelės svėrė tik 130 gramų.' pa^al savo senuosius, savitus pa- 
Dėl 70 gramų skirtumo V. Leš- vyėzdžius.
činskas vėl grįžo Į 152-ąją par-, 
duotuvę. f

j svarstyklės rodė ne 200 gramų, 
o tik 175, nors sumokėta buvo 
už 200.

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairių atstumų. 

ANTANAI VILIMAS 
TeL 376-1882 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš WOPA, 
1490 IciL A. M.

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 4:00-4:30 
vai. popiet. Šeštadieniais ir sekma
dieniais nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto.

Vedėja — Aldona Daukus 
Falaf.: HEmlock 4-2413

^159 So. AAA PL E WOO D AVĖ. 
CHICAGO. IL 60629

G Extra strength 
relieves problem itching.

It's called BK2OZENE*«nd 
It has 20*> more anesthetic 
than Lanacane.^ B»COZENE < 
extra strength anesthetic safely 
cools all kinds of problem itching 
virtually on contlct. And 
BiCOZENE * antibacterial action 
speeds healrnq of itchy genital or 
anal areas.

Look for BfCOZEM Creme in. 
the purple box at ynur pharmacy 
Or ask lor "By-Co-Zeen"

w VExmt strength. Use only ow 
niCOZENE

Kalbų mokslas (filologija) yra 
išrodęs, jog senieji lietuviai la
bai mažai tebuvo paveikti ger
manų. Visose lietuviams giminin 
gose arba antiškose kalbose, 
kaip rašo prof. K. Būga, pasisekė 
sumedžioti‘vos 11 germaniškų 
žodžių- Kitaip sakant, tie vieti
niai gyventojai buvo palyginti 
aukštai pakilę. To yra ir kitokių 
įrodymų.' Ana, lietuvišką ven
terį pasiskolino gudai, rusai, uk
rainiečiai ir lenkai, o mūsų se
nolių lašišą ir laivą — suomiai 
ir estai. Čia drauge gauname įro
dymą, jog mūsų žilų amžių se
noliai mokėjo plaukioti, kitaip 
sakant, brangino jūrą.

Įsakmiai apie tai rašo romėnų 
rašytojas Tacitas, gyvenęs 120 
— 150 m, po Kristaus. Jis savo 
“Germani;os” veikale sako, jog 
prūsai (tai buvo lietuviai, gy
venę pajūryje, taigi ir Klaipė
dos krašte) perdėm išvažinėj a 
visą jūrą”. Jūrų keliauninkas 
Vulfstanas apie 890 metus apra
šė savo keličnę Į prūsų Drusino 
arba Truso uostą. Jis netoli da
bartinio Elbingo. Archyvo direk 
torius C. Krollmanas (dar gy
vas), prof. Lohmeyęrio išleisto
je “Rytų ir Vakarų Prūsijos is
torijoje”, aiškiai sako, jog prū
su laivai reguliariai važinėdavę koks čia šlamštas lankosi!

EUDEIKIS
GAIDAS -DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

švedų prof. Neįmanąs.
(Bus daugiau) -

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Mokykloje 
1

— Na, ar žinai, Antanai, kodėl 
aš tave vadinu mažu kvailiu?

— Dėl to, kad aš nesu toks 
didelis kvailys, kaip jūs.. •Iš to, kas pasakyta, matyti, 

Ši kartą ^tos pačios jog ketiniai gyventojai Baltijos 
pajūryje (rytiniame) turėjo sa- 

j vitą gyvenimo būdą. Nors bu- 
į vo Įvairiausių įtakų, vis dėlto 
jie iš esmės nepasikeitė- Visai ne 
senai buvo paplitusi nuomonė, 
esą Prūsų žemę ir Klaipėdos 
kraštą vadinamais imperatorių 
laikais buvo užplūdę germanai ir 
čia Įsigyvenę. Dabar gi, pažinus 
senuosius kapus ir ištyrus mo
lio dirbinius (keramika) pasiro
dė. jog čia būta savitos kultū
ros. Nuostabus dalykas: vieni 
mokslininkai mėgsta kalbėti apie 
vokiškas įtakas, k’ti, atsieit, len
kai — apie lenkiškas. Sakykim, 
]enku tyrinėtojai (Briukneris, 
Kostševskis ir k.) net teigia, jog 
visų aistiškų arba lietuviškų gi
minių senoliai esą kilę iš laviš- 
kų tautų mišinio su kitais. Tuo 
nuo amžių čia pajūryje būta 
^av'to gyvennimo ir nuo kitų 
(slavu, germanu, švedu) skirtin
gu gyventojų. Prof. dr. J. Ži
linskas 1935. IX. 26 Rygos uni
versitete skaitė paskaitą, kur iš- 
rodinėjo. jog senieji prūsai nie
kuo nesiskiria nuo dabartinės 
Lietuvos gyventojų, atseit, lietu
viu. 'Jis, kaip profesorius gydy
tojas, tyrinėjo kastinių ir dabar
tinių žmonių galvos kiaušus (ant 
ropok>gija) ir dabartinių gyven
tojų kraują (serologija). Pasiro
do, jog net gudai šiuo požiūriu 
yra labai panašūs į lietuvius.

Tarybinė agronomija

Tiesos” lapkričio 5 d- laidoje 
gerai apmokami “išminčiai” pa-į 
sakoja: “šiuo metu vienas iš 
svarbiausių agronominės tarny
bos darbo barų — baigti suda- 

, rvti reikiamus vasariniu kultu- 
rų sėklos fondus, tinkamai ją 
saugoti ir ruošti pavasario sėjai. 
Visuose rajonuose sukaupta pa
kankamai varpinių javų sėklos, 
o ankštinių — dar daug kam 
trūksta. Ypač mažai jos su
kaupta Varėnos. Zarasų. Kaišia
dorių, Plungės, Šalčininkų ir Ši
lalės rajonų ūkiuose. Vienas iš 
pagrindinių ankštinių javų sėk
los papildymo rezervų — tarp 
ūkinis pasikeitimas. Kartu rei
kia pasirūpinti, kad visi ūkiai 
turėtų pakankamai linų, bulvių 

daugiamečių žolių sėklos..

I

ir

Tarybinis anekdotas
— Koks skirtumas tarp lais

vės Vakaru kraštuose ir Sovietu 
respublikose? —klausė Vilniaus 
universiteto profesorius studen
tą. Studentas alsakė:

i — Pilietis, kuris naudojasi 
laisve Vakarų kraštuose, lieka 
laisvas ir IO-čiai metų praėjus...

!g
IM

y

y

f-

Panaktinis: — Ko gi čia riog- 
sai visą naktį prie tavernos?

Girtuoklis: —Noriu atkeršyti' 
už išmetimą lauk. Tepamato’ visi

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

out the 
ouse

h—Sytvi. X. Low., N.H. F. L. |U‘

Sylvia K. Lowe, a member of the National Home Fashiont 
League, it Floor Fathion Specialist, GAF Corporation.

Tbe 'Great Room' Latest Trend In Interiors ’

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 
Tel: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĘ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštės automobiliams pastatyti $

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

2533 W. 71st Street
1410 So. 50th Ave^ Cicero

Telef. 476-2345

t

Chicaxoc
Lietuviu

Laidotuvių
Direktorių

AMSULANSO 
PATARNAVIMAS

TURIMI
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITU AN 1C A AVE. TeL: YArd« 7-3401

covering. It w GAF’s

the living and dining 
through the use of tha

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Tel.: LAfayette 3-3572

Walls between rooms in 
the home began to disappear 
in the early 1950’s when the 
so-called “open floor plan” 
in interiors enjoyed great 
popularity. An acceleration 
of home building was caused 
by returning veterans of World 
War IL

The desire for something 
different from the two-stcry 
homes many servicemen had 
left when they went off to 
war turned the new “ranch
style” houses into a trend. 
Climbing stairs became passe 
as all-one-level living was 
embraced by new families 
coping with the post-war baby 
boom.

Now as we enter the 
energy-conscious 1980’s, the 
open floor plan reappears, 
looking fresh and new. How
ever, this time it bears a 
different name. It is called 
“the gr^at room” which in
corporates living, dining and

food preparation activities in
to one huge space.

The spacious “great room** 
shown here features an eclec
tic group of contemporary 
furnishings. The open-plan 
concept is further enhanced 
by joining the kitchen visually 
with 
areas 
same elegant brick-pattern 
floor 
handsome sheet vinyl in the 
“Newburgh Brick” pattern in 
White.

This GAFSTAR Softred 
floor has an easy-care no-wax 
surface. The deeply textured 
pattern has the look of 
real brick, yet retains its 
natural shine with little main
tenance. The Quiet-Cor foam 
interlayer provides comfort, 
warmth and noise reduction. 
Available in 9’ and 12’ widths 
at your nearest home improve
ment center or building supply 
dealer.

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, IiL TeL: OLympic 2-1003

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANIKA AVE. Tel.; YArds 7-1138 - 113S

(LACKAWICZ)
2424 WEST 69th STREET REpubbc 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hill*, HL 974-4414 k

*354 So. HALSTED STREET TeL Y Arda 7-1911
4
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Marquette Parko Liet, Namu Savininkų į 
sąjungos susirinkimas į

Sausio 16 d. 7:30 vai. vakaro I 
nariai rinkosi į pirmąjį šių m* * 
tų susirinkimą. Džiugu buvo 
matyti bemaž visus pareigūnu^,! 
sutikusius kandidatuoti naujai- , ... kadencijai.

Pirmininkas J. Bacevičius pa- ‘ 
dalino savo įstaigos skoningai 
išleistą 1981 metų sieninį kak n 
dorė!i. Dėkojome.

Ta proga parodė du puošnius 
prezidento R. Reagan ir vice
prezidento Bush kvietimus į 
inauguraciją. Kas gali
apie $2,000? Reikia manyti, kad ( 
valdyba pasiųs Namų Savininkų 
Sąjungos vardu sveikinimus ir 
linkėjimus.

8 vai. pirmininkas pradėjo su- • 
sirinkimą. sveikindamas daly-• 
vius ir Lūkėdamas laimės ir j 
sveikatos 1981 metais. Nei miru
siu, nei nauju nariu nebuvo. Ga
na ilgoka dienotvarkė buvo pri
imta. Į

Angelė Katelienė perskaitė! 
du protokolus: lapkričio 21 d. ■ 
ir gruodžio 19 dienos. Abudu Į 
priimti. Pirmininkas užgyrė. kad ■ 
protokolai pasigėrėtini. I

mazes, s 
J. Bacev 
prašė tą

11 > - J — R. L.B-nės Marquete Par
ko apylinkės narių metinis susi
rinkimas įvyks 1981 m. sausio 
mėn. 25 dieną 11 vaL 45 min. 
ryto, tuoj pU lietuviškų pamal
dų, MarquePe Parko lietuvių 
parapijos salėje, 6820 S. Wash
tenaw Ave. Kviečiame visus 
narius ir jri jaučiančius kuo 
gausiau dalyvauti. Po susirinki
mo — kavutė. Iki malonaus pa
siniai vnio susirinkime. V-ta

Nwil, 2»m4 — Pardavimui 
t£AL ESTATE FOR SALI

_ Mimai, žamė — Fardavlm®!
REAL ESTATE FOR SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
Ji ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMCK2UIMA1S. 

u£L VISŲ LNFORMACUŲ KREIPTIS J:

vo sakinys, kur pažymėta, kad 
u atveju, jei nariai vis 
junga gali likviduotis, 
(rius stipriai reagavo ir 
įrašą išbraukti. Tiesą 
toji protokolo dalis iš- 
eikalingą erzelį. Kai- 

bėjo St. Vanagūnas, agr. Tallat- 
Kelpša. J. Eagdžius ir kiti. Bal
suojant. dauguma narių pasisa- ‘ 
kė prieš š a niekuo nepagrįstą 
prielaidą. i

Pinigai padėti į banką chąr-:
ukoti terio vardu, o ne Statute pava-'

d’inimu. Revizijos komisijos pir- j ---------------
mininkas J. Stonkus bandė aiš-’SVs Patlaba__k:
k’nris. M. Simokaitis ir V. Gar- korespondentas, 
beris susilaikė nuo komentarų.' (laUskas_  patik

A. Patackas įeina į mūsų dist- kienė - patikėtinė ir 
rilUo policijos komisiją kovoje lankymo atstovė, Kazys 
su banditizmu. Sausio 27 dieną ,^as — patikėtinis, (Ji 

z-x irrn rniii ’ TAncCu. IX-tll
šaitis

ascs gi oejas ir 
A1 tonsas (> u- 

etinis, Ona An- 
ligoniu 

Lcknic-

bus organizacijų - atstovų posė
dis. Ten bus iškeltas ir A. Siliū
no nužudymo reikalas.

C. Genutis padarė valdybos 
narių nuotrauką. Valdybos, na
riai buvo prisaikdinti. Ne visi 
dalyvavo susirinkime.

Čikagos miesto burmistre Jane
r;T„u 1 7 ' . i Byrne panoro ir jai pasisekėVIII distriKto komandienus ■ f . . • !

korespondentas, Aifon- 
is maršalka, Bruno 

Erčius — maršalka ir anglų k. 
korespondentas, Mindaugas Sta 
kėnas — parengimų komisijos 
pirmininkas, Veronika Stakė- 
nienė — parengimų komisijos 
koordinatorė.

atsiuntė sveikinimus su linkėji
mais- Buvo susirgęs.

J. Bacevičius pranešė apie da
romus žygius informuoti ameri
kiečiu spaudą ir organizacijas 
apy/ A. Siliūno nužudymą. Pi-1 
nj^ai — $1.000 būsią įnešti į Į 
/banką kaip premija asmeniui, 
kuris išduos žudiką. Perskaitė 
anglų kalba paruoštą raštą. Ke
letas asmenų pasisakė tuo rei
kalu.

Revizijos komisija (J. Ston
kus. M. Simokaitis ir V. Garbe
nis) sausio <8 d. padarė praeitų 
metų veikimo reviziją. Kasos 
saldo sausio 1 d. $13,681.45. Sav
ings and Loan Assn. bendrovėje 
laikomi S10.000 (certificate) su 
didesniu procentu. Kiti papras
toj sąskaitoj.

Narių Įsąraše įrašyta 772 žmo
nės, bet laiku nario mokestį 
įmokėję tik 222. Nesumokėję — 
483. Liūdna klausyti, kad mūsų 
tautiečiai nepareigingi.

Pirm. J. Bacevičius ir adv. Ch. 
Kai bemaž kiekvieną kartą pri
mena pareigingumo reikalą. Ki
tos etninės grupės prasineša pro 
mus ir politikierių nuomonė 
apie mūsų koloniją ir lietuvius 
ne kokia, nes mūsų dalyvavi
mas rinkimuose negausus. Iš 
tiesų, didelis apsileidimas, nes 
lig šio laiko neįsipilietinam. 
Pensininkams nereikia nė egza
minų laikyti. Problematiškas 
lietuvių kolonijos išlaikymas be 
politinio aktingumo.

Rev. komisijos pranešime bu- kauskas — kasos globėjas, Sta-

Miesto taryboj pravesti nutari-: 
rną. kad visi miesto tarnautojai 
priklausytų jos pavaldumui, o 
ne politinėms institucijoms. Tuo 
reikalu bus teismas. Vienas iš 
tarnaujančių panoro parinkti pa
rašų, kad politinės institucijos 
pirmaujančios. J. Bacevičius pa
sisakė,; kad mes ne politinė or
ganizacija. Nemačiau, kad kas 
nors būtų rašesis.* ir rėmęs bur- 
mistrės nutarimą.

Pirm. J. Bacevičius ragino 
gauti nuolaidas mokesčių mokė
jime. Kreiptis į valdybą infor
macijų reikalu. - *

Pirmininkas prašė narius tal-jauM ]*r J? atsiuntė per iždinin-

— Lietuvos šaulių Sąjungos 
Tremtyje Centro valdyba pasky
rė Naujienų paramai $50 auką 
ir ją atsiuntė per iždininką Si. 
Bernatavičių. Dėkui valdybai ir 
visiems tos organizacijos na- 
Tiams.

— Cicero Juru šauliu kuopa 
paskyrė Naujienų paramai $25

ką J. Dekerj. Dėkui valdybai ir 
visiems tos kuopos nariams.

J. Navasaitis, Lantana, 
be raginimo pratęsė pre

numeratą. o savo gerus linkėji
mus atlydėjo’ 810 auka. Dėkui.

kininkauti šių metų veikimo už
mojuose.

Susirinkimas baigėsi 10 vai. 
vak. Buvome susirinkę parapi- j 
jos salėje. Suskaičiau - tik apie 
100 narių.

Pasivaišinę kavute šu Pyra’JTaip pat dėkui Floridos tautie- 
gaičiais, nesiliovėm tarpusavy je | užsisakiusiam Naujienas

komisijos j vjencrjems metams, bet pavar-disputavę revizijos ' 
prielaidomis. K. Baukns 

A
1981 metų Marquette Parko 

Lietuvių Namų Savininkų
S-gos valdybos sąstatas

Juozas Bavecičius — pirmi
ninkas, Aleksas Patackas — 
I vicepirmininkas. Juozas Skei
vys — II vicepirmininkas ir ko
respondentas, Angelė Katelienė
— sekretorė, Bronius Gelažius
— kasininkas-ižd. ir korcspo'n- 
(lentas. Petras Martinaitis — fi
nansų raštininkas, Algis Bara-

dės prašiusiam neskelbti.

— Vladas Maleckas, Lietuvos 
kariuomenės kūrėjas-savanoris, 

I mirė 1980 m. spalio 16 d. sene- 
1 lių prieglaudoje prie Mainzo 

’’ miesto. Vakarų Vokietijoje. Ten

They call it 
“The Overnight Wonder 

for constipation.
Arc you uncomfortable with your laxative? Then meet 

the little white pill they call '‘The Overnight Wonder’’ Just 
one pill at bedtime safely, surely stimulates your system’s 
own natural rhythm. Overnight. So in the morning, you’re 
back on the bright side. Comfortably! It’s 
a good feeling.

What is “The Overnight Wonder”? 
Ex-Lax- Pills. That’s right-pi//s from 
Ex-Lax. Look for the white box.

Use only as directed.

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gj*dy- 

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

Dr. A. Gussen — M INTA’S IR DARBAI, 259 psl., liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 

susirūpinimą. ......     $8.00

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais .. .........  $4.00

Minkžtais viršeliais, tik__________  $3.00

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik___  $2.00

Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 
money orderį, prie nurodytos kainos pri

dedant $1 persiuntimo išlaidoms.

NAUJIENOS,
1739 So. HAKSTED ST., CHICAGO, IL 60608

A ___________________________________________ _

mes 1899 m. Tytuvėnuose.

— Kanados LB Mantrealio 
Ayriaus valdybei! širinkti: Vin
cas Piečkaitis, Bronius Niedva
ras, K. Toliušis, Leonas Girinis, 
Juozas Šiaučiulis, Daina Vasi- 
lauskienė, Rasa Lukoševičiūtė, 
Audronė Jonelytė, Gintaras Na- 
gys ir Arūnas Staškevičius.

— Et. Peterskurgo Lietuvių 
klube bus numizmatikos ir fila
telijos parodėlė. Atidaroma sau
sio 25 d. vidurdienį, uždaroma 
7 vai. vak. 
rius yra J.

— Lietuviu Krikščioniu De
mokratu Sąjungos Cicero sky
rius š.m. sausio 25 <1. 11:15 v J- 
rengia pobūvį šv. Antano para
pijos salėje, 1500 So. 49 th CL, W2 W. Cermak Road 
Cicero. Bus Centro valdybos 
pirmininko VI šMiūno paskaita, 
meninė daiis, po to vaišės ir po
kalbiai. Visi kviečiami daly-; 
vauti. Valdyba I

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
Chicago, ILL Tel Virginia 7-77«

— Švento Rašto Tyrinėtojai 
duoda veltui kietais viršeliais 
įrištą knygą apie šventąjį Rarš- ■ 
tą. Pirmi atėjusieji į Naujienas 
galės gauti: 1) "Amžių planą”, 

j 374 psL, vardų rodyklės, arba 
12) “Kasdieninė dangiškoji nia- 
tna”, 200 psl., kasdieniniai pa

mokymai, arba 3) “Laikas pri
siartino”, 358 psl. i
Knygas veltui gaus pirmi at

jojusieji. Kas norės daugiau šios 
rūšies knygų, tai prašoma 
kreiptis į šv. Rašto Tyrinėtojus, 

Eduardas Stungevi-; 5421 S- Mozart Ave., Chicago,;
;-------- --  (P.-.) Į
I — Lietuviu Tauragės klubo 1 *■
metinis narių susirinkimas įvyks 
siu melu sausio 25 d. 2 vai. po-! 
piet šaulių namuose. Bus nau-i 
jos valdybos rinkimas. Prašom! 
atsinešti nario knygutes. Po susi- j 

cijos tarnyba pakartotinai pra- Į rinkimo — vaišės. Valdyba

— Dengiame ir taisome visų 
rūšių stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti 
ARVYDAS KIELA, 431-9655

Parodos organizato- 
Taoras-

— Inž.
čius, baigęs mokslus Hamiltono 1 įl 60632.
McCaster universitete, dirba ty- į 
rinėjimų srityje Toro’nto mies- j 
te. Būdamas studentu, jis įstei
gė lietuvišką radijo programą ir 
jai vadovavo.

— Imigracijos ir Natūraliza-

neša, kad sausio mėnesį visi 
svetimšaliai privalo registruotis, 
užpildant pašto įstaigose gau
namas korteles. Jas užpildžius, 
reikia priklijuoti pašto ženklą ir 
įmesti į pašto dėžutę.

— Bostono lietuviai minės 
Lietuvos nepriklausomybės su
kaktį vasario T5 d. 10:15 vai. 
ryto bus iškilmingos pamaldos | 
Šv. Petro bažnyčioje, o akademi- J 
ja įvyks 3 vai. popiet Piliečių į 
klubo salėje. Ruošia ALTo sky-Į 
rius.

— Čikagos Skautijos tradici
nė Kaziuko mugė įvyks kovo 
8 d. Jaunimo centre.

— juietuvos Vyčių choro me
tinis banketas įvyks sausio 21 d. ;
7 vai. vak. Vyčių salėje.

SIUNTINIAI I LIETUVĄ
KAKHA SOK7:;!,

2S0S V/tst MIS SL, CWc?^ EL S&S25 € T$L WA
Didelir pxfiirlnktmxj gero* įvairiu prekių 

į 
iMAISTAS U EUROPOS SANDELIŲ

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

Z5«I W. CKh Sk, Chkazo, ML — TeL WA 6-2737 J

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausin, didžiausia ir turtingiausia lietuviu fTaternalinė or

ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti Ir kitiems, kurie tum. 
darbus dirba.

SLA —išmokėję daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu 
apdraudu savo nariams.

A -
SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLa neieško pelno, na

riams patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis Ir lietuviu draugai ęall 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir ju gyvenimo pradžiai.

SLA —vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: ui 
$1,000 apdraudoa suma temoka tik $3.00 metama.

SLA — kuopą vyra visose lietuviu kolonijose. Krefpkitėa 
1 savo apylinkės SLA kuopu veikėjus, jie Jums 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti.

Galite kreiptis ir tieski l SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
N<w York, N. Y. 10001

>07 W.
th. ail) uj-ma

BUTŲ NUOMAVIMAS
• MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

.VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

• LIETUVTŠKAS RESTORANAS su 
namu ir įrengimais Marquette Parko 
rajone. Labai geras biznis, lengvos 
pirkimo sąlygos.
• 2 BUTŲ MEDINIS prie 63-tos ir
Maplewood. Labai tinka giminingoms, 
šeimoms. į

i ’
• MŪRINIS BUNGALOW Brighton 
Parke, 15 metų. Reikia skubiai par
duoti. Neaukšta kaina.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public 

Insurance, Income Tax 

2951 West 63rd Street
Tel. 436-7878 arba 839-5568

WANTED TO RENT 
Ieško Kambarly

• ČIKAGON ATVAŽIAVĘS norė
tų gauti kambarį Marquelie 
Parke. Nori atskiro įėjimo- Dir- 

•ba televizijos stotyje. Prašau 
į jam skambinti į duotą telefoną 
j 929-1400, nuo trečiadienio iki 

nuo 9 vai. ryto 
iki 5, vai. popiet, šaukti Tony.

IRANAS VĖL SULAIKĖ
ĮKAITUS, BET ŽADĖJO

GREITAI ILŠETSTI
(Atkelta iš pjrmo puslapio)
John Earl Graves, 52, santy- ’ Penktadienio,

Į kiams su visuomene, Washing- 
i ton, D.C.

Joseph Mitchell Hall, 31, ka
rinis atstovas, Bend. Ore.

Kevin Hermening, 21, mari
nas, Oak Creek, Wis.

Donald R. Hohman, 38, medi
kas, Sacramento, Cal.

Leland Holland, 52, pulkinin
kas ir sargybos vadas, Scales! 
Mound, III.

Michael H. Howland, 28, sau
gumo pareigūnas.

Charles A- Jones, Jr., 40, tele-į
tipo operatorius, Detroit, Mich.}

Malcolm Kalp< 42, Fairfax,
Va.

Moorhead C. Kennedy, 50,
Valstybės departamento tarnau- gen. ambasados konsulas, San 
to’jas, Washington, D.C

William F. Keough, Jr., 49, i 
amerikiečių mokyklos vedėjas, 
Waltham, Mass.

Steven W. Kirtley, 21, sargv-1 
binis, Little Rock, Ark.

Kathryn L. Koob, 41, sočia 
linių reikalų direktorė, 
fax, Va.

Frederick L. Kupke, 33, 
ninkas, Francesville, Ind.

L. Bruce Laingen, 57, reika
lų vedėjas, Bethesda, Md.

Steve M. Lauterbach, 28, ad
ministratorius, North Dayton, 
Ohio.

Gary Earl Lee, 36, administ-j 
racijos pareigūnas, Falls- 
Church, Va.

Paul E. Lewis, 22, marinų resnysis atašė, Tacoma, Wash, 
seržantas, Homer, Ill j Charles W. Scott, 47, armi-

John W- Limbert, Jr., 35, jos pulkininkas, Stone Moun 
Valstybės departamento tarnau lain, Ga.
tojas, Washington, D.C. I Donlad Sharer, atašė, Chesa-

James Michael Lopez, 21, ma- peake, W. Va.
rinų seržantas ir sargybinis, Į Rodney Sickmann, 22, mari- 
Globe, Ariz. : nu seržantas, Krakow, Mo

John D. McKeel, 26, seržan- Į Joseph R. Subic, 23, kari uo
tas, Balch Springs, Texas. ! menės policininkas, Bowling

Michael J. Metrinko, 33, kon- Gercn, Ohio.
sulas, Olyphant, Pa. Į Elizabeth Ann Swift, 39, už-

Jerry’ J. Miele, 42, Valstybės slėnio pareigūnė- 
depart, tarnautojas, Mount 
Pleasant, Pa.

Michael E- Moeller, 28, mar’, 
nu seržantas, Caruthersville 
Mo.

Bert C. Moore, 41, konsulas, 
Columbus, Ohio.

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą, 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai.
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė.
Tel. 927-3559

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

Liability apdraudimas pensinin
kams. Kreiptis:

A. LAURAITIS
4645 So. ASHLAND AVĖ.

Tel. 523-8775

GENERAL REMODELING '
• Alumin, langai, durys, medžio ' 
apmušimai. « Staliaus darbai, ce- j 

mento laiptai, porcini, stogai 
ir visa kita

FETINGJS CONSTRUCTION
7152 So. K?dzie Avenue

Tel. 776-8505

/"■-------
J DAŽYMAS IR REMODE- 

LI AV IMAS
I Nėra darbo permaže. Visus paimu.

Iš lauko ir vidaus.
Kainos labai prieinamos.

GEDIMINAS BARANAUSKAS 
4514 So. Talman Avenut 

Tel. 523-0383

Tuo reikalu jums gali daug S 
, padėti teisininko Prano ŠULO į 
š paruošta — teisėjo Alphonse 
: WELLS peržiūrėta, “Sūduvos*1 
, išleista knvga su legališkomis 
j formomis.

Knyga su formon>s gauna, 
ima Naujienų administracijoje \ 
•1739 South Halsted St.. Chica 

go, ILL. 60608. Kaina 53.90.

Richard H. Mcrefield, 50,

} Diego. Cal.
Paul M. Needham, 29, kapi

tonas ir logistikos karininkas, 
Belleview, Nebraska.

Robert C. Ode, 64, valdžios 
tarnautojas, Falls Church, Va. 

: Gregory A- Persinger, 22, ma- 
Fair- rinas, Seaford, Del.

j Jerry Plotkin, 47, prekybinin- 
ryši- kas, Sherman Oaks, Calif.

I Regis J. Ragan, 38, seržantas, 
Johnstown, Pa. ,

David Roeder, 40, atašes pa
vaduotojas, Washington, D.C.

| Barry’ M. Rosen, 36. spaudos 
[atašė. Brooklyn, N.Y.

William B. Royer Jr., 48, mo
kytojas, Hcliston, Texas.

Thomas E. Schaefer, 52, vv-

Victor L. Tomscth, 38, vyt. 
polit. pareigūnas, Springfield, 
Ore.

Phillip R. Ward, 40, admin, 
pareigūnas, Culpeper, Va.

Laikrodžiai ir brangenybės 
Pardavimas ir Taisymas 
2545 West 69th Strait 
Tai. REpubllc 7-1141

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avenue, 

Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-59S0

X.

4259

K ŠIMKUS
Notary Public |

RJCOMZ TAX SERVICE
S. Maptewcod. Tel. 254-7455 j 
pat daromi vertimai, giminių J

Iskviatimai, pildomi pilietybės pra- i 
tymai ir kitokį blankai. *

HOMEOWNERSPOUCY
F. Zapclit, Apent 
I2?S<4 W. 95th St 
Ev«rg. Perk, III. 
40642, - 424-1654

f----------------------------------- —\
ADVOKATŲ DRAUGIJA 

V. BYLAITIS ir V. BRIZGYS 
2458 W. 69th SL 

Darbo vai.: nuo 9 ryto iki 7 vak. 
Sesta dieniais nuo 9 iki 12-toc 

arba pagal susitarimą, 
felefonuoti 778-8000 

s__________________________ J

-------»■■ yi.wi>iimiiu ■— mi

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Dirbo valandos: nuo 9 vaL ryta 
iki 6 vai vak. Šeštadieni nuo 

9 vai. ryto iki 12 vaL d. 
Ir pagal susitarimą.

Tel 776-5162 arba 776-5161
2649 West 63rd Street

Chicago, III. 60621

6 — Naujienoj Chicago, 8, Ill. Wednesday, January 21, 1981




