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PIRMINIUS SLA RINKIMUS
I

SLA narys

amerikiečius stovais

yra ispanų pilietinio

skaičiuotos ir pasiųstos į centrą, }ir 62 JAV piIiečiai visami krai
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Daugelis nustebo, kodėl 38-toj 
kuopoj d r.. Degėsy s gavo tokį

LIZA ALEKSEJEVA
GALI IŠVAŽIUOTI

POPIEŽIUS GALINGESNIS
NEGU DARBININKAI

AMERIKIEČIAI NENORI 
IŠVAŽIUOTI Iš LIBIJOS

PREZIDENTO NUTARIMAS
SKAITOMAS AGRESIJA

— Amoco. Oil bendrovė ne
veda jokio biznio su Libijos naf
tos bendrovėmis. Exxon bendro
vė baigė biznį su Libija spalio 
mėn. pradžioje.

šVaziavu^^ Amer^kcr 
di r ba n t ie ms na f t c s 
valymo pramonė j -

Amerikos bendrovės 
investavusios dideles

TRIPOLI. — Libijoj gyvenan
tieji ir dirbantieji Amerikos pi-t 
iečiai nenori važiuoti namo, — 
praneša Associated Press. —

MARATHON DARBININKAI
VAŽIUOJA NAMO

supranta 
r austrų 

('aries” vra

Vyčio, jis “greitai nukrypo į al
koholizmą ir mirė neaiškiomis

čių, bet yra įstojęs gerokas 
skaičius naujai atvykusiųjų.

Prancūzu 
žino, kad 
kitus siunčia inirlin, 1x4 
eina

yra ‘ 
ai-.’ 
Jo-’ Penktadienį aukso uncija 

kainavo £407.

na prezidentas va- 
apsaugo prezidento

apie tai nežinojo, 
tiktai vėliau, kai 
buvo dingęs iš sos

NEW YORK, N.Y. — Praeitą 
trečiadienį New Yorke įvyko

VARŠUVA, Lenkija. — Lešek

kai reikia. Amcri- 
noii nuo jo apsisaugoti.

— Libijos vyriausybe bijo, 
kad Amerikos inžinierių r che- 

j mikų atšaukimas neigiamai at
silieptų į naftos gamylk ir į 
krašto pragyvenimo lygį)

*-*-**>^*?DU NAUJI “AUŠROS” NUMERIAI
- Pro geležinę uždangą prąsisk- 

-verbė 25_as (198.0 gruodis) ir 27- 
as (1981 birželis) s sąvilajdinės 
Au&os numeriai. 25-jame nu- 
.meryje^ aprašomas 550-ųjų metų 
nuo Vytauto Didžiojo mirties 
minėjimas.. Iš Tėviškės, Žiburių 
perspausdintas kun. Prano Ga
vėno -laiškas Popiežiui Jonui-!
Pauliui II-jam apie lietuvių re-1 i 
.liginę padėtį Seinuose. Straips-i 
nyve “Partijos pažadai ir tikro- ; 
vėLnagrinėjąmos sovietinės sant 
varkos.nuolatinio “deficito” prie- 

.žastys. “Dabar.laisvės kovos,ba
liai -į- moralė, kultūrą”, tvirtina 
rasinio. “Mūsų vėliavą,— krikš-

šalintas Vykiu to Didžiojo bius 
tas, stovėjęs prieš DL Kunigaikš 
tystės žemėlapi. Dvidešimt ketu
rių patriotų pasirašytame atvira
me laiške DLK Vytauto vainika
vimo dieną (1979 rugsėjo 8) klau 
siama: “Kodėl niekinama Lietu
vos praeitis?” Kitame atvirame 
laiške, adresuotame Tiesos redak 
toriui A. Laurinčiukui, protes
tuojama prieš Balio Gajausko 
šmeižimą, Straispnyje “Kas nu
žudė keturis komunarus?” teori
zuojama apie 1926 m. gruodžio 
17-os perversmą. Pirmą syki 
spausdinama Kosto Kubilinske 
anti-sovietinė poema “Raudona- 

t Kubilinskas 1948-ais~ - - - - Z. čioniškasis. patriotizmas” auto-1 sis rojus
rius. Panaši idėja skelbiama metais buvo Įstojęs į partizanų 
straipsnyje. .“Tautinis .gyventojų gretas, bet sekančiais metais iš- 
pasiskirstymas Lietuvoje”: “Nors} davė savo kovos draugus. Pasak 
esame susirūpinę tautos rusini
mu,.bet. .. ne rusams ar lenkams ____ . __________
reikia karą skelbti, o moraliniam aplinkybėmis, kažkodėl atsidū 
puvimui...” Spausdinamos iš
traukos iš 1979-ais metais para' 
šytu Viktoro Petkaus laiškų.

.Aušra tvirtiną, kad-okupantai šie 
kia “sužaloti Rasų kapines"*. Ap-~ 
rašoma kaip 1980 in- VėĖnių ihė- 
tu iaulių karių kapinėse “garbės 
sargyba, gėlėmis ir prakalbomis 
buvo pagerbti kritę kovose už 
mūsų Tėvynės laisvę ir nepri. 
klausomybę”.

Aušros 27-as .numeris pašvęs
tas “masinių, išvežimų ir bolše
vizmo kankinių, atminimui”. 
Spausdinamos”'ištrąukos iš “Lie
tuvių archyvo” apie masinį trė
mimą iš Lietuvos 194I.m.; patei
kiama knygos. “Žemaičių kanki
niai” sahtfauka.' Vedamajame, 
pavadintame “Kruvinųjų darbų 
pėdsakai nędyląf’, rašoma:” “Rei
kia laikytis'tautinio solidarumo", 
“sayuju brolių' meilės”, kad sėk
mingiau galėtume atremti visų 
mūsų nedraugų piktuosius kės
lus”/

POGRINDINIS “VYTIS” 
PASIEKIA VAKARUS

Vakaruose gauta nepilna po
grindinio Vyčio sesto numerio 
kopija. Leidinio data nepažymė
ta, bet jame spausdinama 1979- 
1980 metų medžiaga. Aprašomas 
Vytauto Didžiojo 550-ųjų mirties 
metinių minėjimas 1980 m. spalio 
25 d. Trakuose. Sekančią dieną 
Vilniuje buvo uždarytas Gedimi
no pilies muziejus ir takas į Ge
dimino kalną; kalno papėdėje 
budėjo milicija ir KGB. Atida
rius muziejų paaiškėjo, kad pa-

KALENDORCLIS

Gruzdžio 12: Aleksandras, Ru- 
tavilė, Gruodis, Kirpėja, Visgi
nis,1 šeiva.

Gruodžio 13: Liucija, Dulūnė, 
Kastytis, Tvermė, Jaugėdas.

Gruodžio 14: Via taras, Trai
naitis, Alnis, žvangutė, Guna.

Saulė teka 7:08, leidžiasi 4:19.

Oras debesuotas, Šaltas, gali 
snigti, o vėliau lyti.

Priešakyje matome Povilą Dargi, ponią Gertrūdą Dargienę, Genovaitę Meiliūnienę, dak
tarą Vytautą Dargį, Josephine Mileriūte, Ej.phreisine Mikuži ūtę ir kitus ekskursantus.

ręs Makejeskoje, prie Maskvos”.
* * *

ARCHITEKTAI IR INŽINIE
RIAI — PAGALBĄ GEĮM- 

^MLNO KALNlIlC

Komunisto mėnraštyje (1981 
rugpjj išspausdintas architektų 
A. Nasvyčio ir G. Lauciaus bei 
inžinierių N. Kitkausko ir J. Lu
košiūno pasirašytas laiškas, ku
ri am esšaukiarnasi “greitesnės pa
galbos” Gedimino pilies 'kalnui 
Vilniuje.- Kalno šlaitai ardomi 
vandens?, rūpesčių- kelia šlaituo
se tankiai suaugę lapuočiai me 
džiaį dėl kurių/šlaitu- paviršiu? 
neapąiigęs.-.’- žolę. . ’ Nuo 197į-ųjų 
metų:projektuojami įcilrio tvar
kymo darbai. 1977-ais metais pa
rengtu projektai konservuoti ku
nigaikščių rūmų griuvėsius, ku
rie “irgi prašosi greitos pagal
bos”. bet iki šiol darbai dar ne
vykdomi. “Gedimino kalną rei
kia tvarkyti skubiai” — ragina 
laiško autoriai, - (ELTa)

Sekretorius Haig tariasi šu 
italais dėl santykių su da
bartinių Libijos diktatoriu
mi. Prezidentas Reaganas 

įsakė atJaukti iš Libijos 
visus amerikiečius.

ptaskutinis šią. metų SLA kuo- mažą balsą skaičįu^-Vienintelj praneša Associated Press. . —- 
pos narių sitsirinkihias. Kuopa- ateakymą iš'ažsrią.gavoEnei'te^ąžltAjnerikoSi piliečiai, išgirdę apie 
yriU gana 'didelė, jai priklauso Į dr. Degėsys. visą laiką buvo la- prezidento įsakymą važiuoti na- 
didokas skaičius senų amsrikie- bai užimtas savo profesijos rei-!1UO, pareiškė savo įsitikinimą,

-kalais, o Susivienijimo reika-Įkad Libijoje dabartiniu metu 
Jams jis neturėdavo laiko. Jis, <hrbli yra saugu, jokio pavojaus 

SLA eilėse nėra skirtumo tarp j visą laiką skubėdavo is. konfe-} En nėra, 
seno nario ir.organizacijon įsto-j rencijų ir SLA susirinkimų, nes- - M.....

Jiems visiems S buvo’ susirūpinęs kitais reikalais, i Libijoje, i
• — Mano žmona ir aš dirbame, 

ir mudu jaučiamės'
j saugūs, — pareiškė Paul Baden, 
j— Be to, mudu čia uždiibame 
į daugiau, negu Amerikoje už- 
’ dirbtume.
Į Buvo apklausinėti kiti -ameri-
• kiečiai. Associated Press atsto
vams jie pareiškė savo įsitikini-’ 
’ mą, kad gyvenimas ir darbas
Libijoje yra saugus. Jie nema-

- pasakė LibijosSno’ kad (:hadafi S1^ ,eroris‘ 
reikalu ministeris Ab-Pus 1 Ameriką. Libijoje dirbam 

_  Prezider-tie-b Pareigūnai mano, kad nu- 
-_ Į tarimas afšaukli i

nėra gerai apgalvotas.

jusio “dypuko”. 
vienodai rūpi SLA reikalai. Jie 
žino, kad organizacija tvarkin
gai vedama, pinigai be reikalo j 
nesvaistc’mi ir daromos pakai-j 
tos, kai klausimas pribręsta.

Praeitame susirinkime įvyko 
pirminiai SLA rinkimai. Gruo
džio mėnesį SLA kuopos stato 
kandidatus ateinančių metų SLA 
Pildomosios Tarybos ir komisi
jų narių pareigoms eiti. Gruo
džio mėnesį visos kuopos turi 
teisę siūlyti savo kandidatus. į 
Ateinančiais metais atstovus 
vykdomiesiems organams rinks 
trejiems metams. Iki šio meto 
juos rinkdavo dvejiems metams, 
bet dabar Pildomąją Tarybą 
rinks trejiems metams.

Jau balsavo’ kelios kitos kuo-j 
pos, bet jų balsavimo rezultatai 
mūsų dar nepasiekė. Mums pra
neša, kad'senos ir didelės New 
Ycrko kuopos kandidatai Pildo-r 
nesios Tarybos pareigoms fia-|rika ir toliau imsis tokiu prie-į žurnalistė, 
vo tiek balsų: . ; nionių prieš Libiją.

1) Povilas P. Dargis preziden- j 
o pareigoms gavo 32 balsus;

2) Al. Čaplikas vicepreziden
to pareigoms — 32 balsus;:

3) Genovaitė Meiliūnienė, sek
retorės pareigoms 32 balsus;

4) Euphrosine Mikužiūtė, iž
dininkės pareigoms — 32 balsus;

5) JčLsephine Mileriųtė. iždo 
globėjos pareigoms — 32 balsus;

fi) Kristina Austin, iždo globė
jos pareigoms — 32 balsus; ,

7) Dr. Vytautas Dargiu dak- į 
^aro kvotėjo pareigolnš — 29} 
balsus;

8) Dr. D. Degėsys, daktaro 
kvotėjo pareigoms — 3 balsus.

Balsavimų kortelės buvo su-

ABU DABI, Arabų Emiratai. Į
— Prezidento Reagano įsaky- į 
mas išvažiuoti iš Libijos visiems! 
naftos pramonėje dirbantiems 
Amerikos inžinieriams yra karo 
paskelbimas 
užsienio i

j dessalam Zaggar.
j tas mano, kad jis Libijos gyven-J 
tojus nukankins badu, susUbdy-, 
damas naftos siuntimą į užsie
nį. Prezidentas klysta. Mes im
simės visų priemonių, kad Libi
jos naftas būtų ir toliau iiveža-!
ma iš Libijos. ■ Valensa, Solidarumo unija, ko-

— Amerikos prezidentol nula . munistų partija ir socialistai 
rimą mes skaitome agresįa, — ! tiktai Lenkijos darbininkų 
pridėjo ministsfis Zaggar. — Į stovai, tuo tarpu popiežius
Mes esame pasiryžę prašyji ara- ’ nas Paulius II atstovauja visai Į 

Į bu valstybių pagalbos, jei Ame- i Lenkijai, — pažymi Amerikos1

PREZIDENTAS NENORI, KAD DAR KAR I Ą PASIKARTOTŲ 
IRANO TRAGEDIJA, NUKENTĖTŲ NEKALI ! PAREIGŪNAI

WASHINGTON, D.C. — Pre
zidentas Reaganas ketvirtadienį 

; įsakė pranešti visiems Ameri
kos piliečiaans galimai greičiau 
išvažiuoti iš Libijos teritorijos. 
Dabartiniu metu Libijoje yra 
1,50!) Amerikos piliečių. Ketvir
tadienio vakare Valstybės de
partamente buvo svarstoma 
naujai susidariusi padėtis ir pri-j 
eita išvados, kad saugiausia 
Amerikos piliečiams laiku išva
žiuoti iš Libijos.

1 Dauguma Amerikos piliečių, 
J chemijos specialistų, dirba naf- 
j tos pramonėje. Kartu su ameri-

- t kiečiais ten dirba visa' eilė Vo
kietijos, Olandijos ir Norvegijos 
naftos pramo’nės specialistų. 
Dalis vokiečių ir prancūzų dir
ba Amerikos inžinierių prie
žiūroje, —-y—*-*-.

Pasilarimas vykd kartg su 
i Amerikos naftos pramonės at
stovais. ’ 1 
piliečiams, 
J r degalų 
nukentėtų 
kurios yra 
sumas Libijoje.

Naftos bendrovių atstovams 
buvo; pranešta, kad Libijos dik 
tatorius Maomar Chadafi iš
siuntė į JAV žinomą teroristą, 
vadinamą ‘‘Carlos”. Jis yra drą- 
susĮ.lr gabus organizatorius. Ji 
suruošė kelis užpuolimus Pran 
cūzijoje, Vokietijoje ir Aus Iri 
joje. Jis suėmė visus Vienoje 
posėdžiavusius naftos gaminan
čių Valstybių atstovus, išvežė j 
aerc’dromą ir išskrido į Alžiriją 
Vienos policija pradėjo “Car 
los” ieškoti, kai jis su visais at 

jau buvo aerodrome 
besiruošiąs iš .kristi. Nė viena 
naftą gaminančių valstybių ai 
stovas nebuvo nužudytas, bet 
mirtis jiems jau švaistėsi api 
galvas.

Trečiadienį “Carlos”, kitų ly 
dinias, buvo apsistojęs Meksiko- 

'• je, bet Meksikos atsakingi parei 
gūnai nieko 
Jie patyrė 
“Carlos” v»u

Minister’s Za^ar priižinoj Darbininkų galingiausioji jėga 
kad atšaukimas 1,500 Antikos/™ ’)anc,«e’ Pilsudskio laivų 
piliečiu, dirbančiu penkiie di- s,at^s d’rbluvėse, tuo tarpu 
delėse Amerikos naftos llndroj P°P,ezius semia ^vo jėgą KrO- 
vėse, pakenktu Libijos ūkįi, bet I kuvoJe’ Piet,nėę lanki oje. Po- 
Zaggar pabrėžė, kad Libijl kitų ’ P’ezu’s daro itak* nc ,ik i kata‘ 

tik-, bažnyčia, bet taip pat jvalstybių specialistu pad&ama,« ‘ - , ,
. x- i i : platesnius gvvenloju sluoksnius,galės vis tiek gaminti palanka- . .

i 1 PAniA?iiK atdnvaiiio vieno T.on-
mai naftos ir ją parduoti

Balsams skaičiuoti Komisijai. 
Sausio pradžioje ši komisija su
skaičiuos balsus iT paskelbs, kas 
kandidatuos Pildomosios Tary
bos pareigoms. Kandidatuos 
daugiausia balsų gavusieji.

■ Popiežius atstovauja visos Lcn- 
į kijes gyventojų dvasią, d Valen- 
I sos ir kili atstovauja tiktai dar-
> binink.šką Lenkijos dalį.
! Chicago Sun-Times reporterė
1 Georg i e Anne Geyer, pavažinė-l 
jusi po įvairias Lenkijos provin-l 

j cijas ir pasitarusi su įvairiais; 
ui rvi u -i i’ • ; atstovais, priėjo išvadčs, kadi— Mobil Oil korporacips 1 n- . v. \ / T i

v r- juo* J • - popiežiaus žodis Lenkijoje vrapolio ofise dirba 3o amerkiecjai. r J J .r . . svaresnis, negu valdžios atsto- j įw 9
. r, onnAn L x ~ ’ vu, Valensos ar kitu lenku.te. Pagamina 32,000 natinių 4 ‘ *
naftos kiekvieną dieną. 1 • - ~ J |

__________ Į — Libijos valdžia gauna dr.
— Libijoje veikia ^onoco, ’ deles sumas iš naftos, bendro-

Marathon, Mobil Oil, Amerada vių ir tuo gali padėti gyve n to
iles naftos bendrovės. jams rūpintis savo poreikiais, i

n

Atsaking: pareigūnai ėmėsi

pasitaręsJanasPrcz. R. Bca
su Valstybės departamento 
pareigūnais, įsakė visiems 

amerikiečiams išvažiuoti 
iš Libijos.

TRIPOLI. Libija.— Mara'hon 
naftos bendrovės darbininkai 
gavo iš savo vadovybės įsaky
mą tuojau važiuoti namo. Ma
rathon bendrovėje tebedirba 
liktai 20 amerikiečių. Palyginus, 
tai yra nedidelis amerikiečių 
skaičius. Jie užima atsakingas 
vietas, prižiūri naftos gamybą 
ir jo' pardavimą. Bendrovė pa
gamina 17,300 statinių naftos 
kiekvieną dieną.

Marathon bendrovės vadovy
bė Amerikoje visą laiką bendra
darbiavo su prezidentu, ji ir at
eityje glaudžiai dirbs su prezi
dentu Reaganu. Amerikos atsto
vybė apskaičiuoja, kad Libijoje 
yra 1,500 amerikiečių, gal dar 
daugiau. Pačioje Libijoje esan
čios bendrovės mano, kad ten 
kai kuriems amerikiečiams nėra 
labai saugu; bet ne vist nori iš 
Libijos išvažiuoti.

MASKVA, Rusija. — Liza 
Aleksejeva, prof. Sacharovo po
sūnio žmona, per radiją patyru
si, kad gali važiuoti į Ameriką, 
niekur negalėjo gauti reikalin
gų dokumentų. Ji pirmiausia 
norėjusi pasimatyti su pačiu Sa
charovu ir su jo žmona, bet pa
sirodo, kad jai kol kas neleidžia 
pasimatyti su badavusiu profe
soriumi.

Ketvirtadienį per radiją Sovie
tų valdžia paskelbė, kad ji ga
linti užeiti į įstaigą ir pasiimti 
pasą vykti į užsienį. Ji pasą atsi
ims, bet nežino iš kur ji gaus^pi- 
nigų kelionei. Ji galėtų pasisko
linti kelionei rublių, bet rubhai 
užsienyje netinka. Sovietų val
džia Lizai dolerių neduos. Be do
lerių jai darosi sunkumų iš Ru
sijos išvažiuoti.

priemonių apsaugoti prezidento, 
Valstybės ir Krašto apsaugos 
sekretor ų gyvybes. Tai ne toks 
lengvas dalykas. Ketvirtadienį, 
kai prezidentas Reaganas turėjo 
išvažiuoti iš Baltųjų Rūmų ir 
dalyvauti susirinkime, tai susi- 
rinkim ) v.eton važiavo keluri 
panas is automobiliai. Ta pačia 
kryp'imi važiavo ir palyda. Jei 
“Car'os” ir būtų žinojęs, kad 
prczjdcntas vyko minėta kryp- 
I mi. vis tiek jis nebūtų žinojęs, 
kuria maš 
žiues. Tai

“Carlos”
karo dalyvio sūnus, apsigyvenęs 
\ tnezueloje ir besiverčiąs pre 
kybą. Sūnus mokėsi aukštojoj 
mokykloj, laisvai kalba angliš
kai ir prancūziškai 
vc'kiškai.
policija 
drąsus, 
ir pats 
kiečiai



ZIGMAS I. GURA

Jei 
teisės 
mat v

(Tęsinys)

pažvelgsim atgal 
kultūros istoriją, 

iru, kad kiekviena
’ s >a-<. indėlį i

j lau'.ų
tai pa-

tautai

vir>x * i-j 
'Utėiimu

ui turi • 
vo sa- i

m-iikią. Ypatingai : 
v ...a.iia anglu,

- “ ’:i:ri po žiar- 
I?’ ’- m. pi okla- I 

s k isvės ir asmens 
dėsnį, būtent.

.i būti nuteistas ki |

jiems pakakdavo vienašališko 
įskundimo, įtarimo nfenatikrinte 
* r neišaiškinto, ši bažnytinė bau- 
iž’smoji trise veikė iki XIX am- 
ti uis vidurio. 1859 m. Lenkijoje

> teisino sprendimu buvę 
g.nla tariama ragana 1793 
iis. šimtai tūkstančių ne 
ą žmonių

i tūkstančiu 
buvo paskelbiami 1 
ikais, kankinami i 
ant laužo, žudą- j

,ivo žiauriai ir kil- ■

ijj)

būdu gaut
VUS: lik 11

Teisėtumo ir teisingumo 
Ii, nei kitu 
charta ba-

/♦as 3 luomams: dva 
bajorams ir miesto 

masės priklausomųjų 
nelietė (valsiielis buvo 

inventorius

teismai veikė ne 
pasaulinės vyriausybės prita

rimo ir pa/urnos, nes ir valsty
bėm eretikai atrodė pavojingi 
visuomenės priešai, amžiais au
stai, y tosios dieviškos tvarkos ar
dytojai. Taigi inkvizicijos teis
mai veikė, k<>. juos rėmė ir pa- 
i uLnės valdžios. Inkvizicijos 
arba i erginiai teismai išsivystė 
ne lik dėl religinio fanatizmo, 
lai buvo labai palanki priemonė 
atsikratyti politinių priešų ar 

Nuteisto asmens tur

Kalifornijos pakraščiuose

-c. jodinėjančiufc aru ant fuwHiJ 
avilių. r

vienas bernas yinaęs } 
avilį, ir raganos jį nunesusios J 
KazKOKį kną pasaulį, buvusi 
vasarą, ir ten jos ėmusios žir- 
mauu. bernas įskisęs is avilio 
l anicą ir taip pat pasirasKęs žir
nių. rasKum raganos sugrįžę ar

pu Kliams: 
žmonių 
kikomas kaip 
daiktas), bet ji davė pradžią 
A ngli j os parlamentarizmui.

Panašūs principai buvo įra
šyti ir Lietuvos*statule 1529 me 
tais, kuriafne buvo irgi daug ir 
romėnu kasės skoliniu.

Įdomus supuolimas, kaip tik
tai tais pačiais 1215 metais bu-J 
vo panaikintas taip vadinamas j 
Dievo teismas? Kad suprasti mil- j 
žihišką skirtumą tarp šių avie * 
jų sistemų, pakaks prisiminti. Į 
jog Dievo teismai ir Dievo įsla- < 
tymai buvo suprantami štai! 
kaip: įtariamą asmnį įmesdavo | 
į vandenį ar į ugnį ir manė, kuo 
jei liekailas.-tureju likti gyvas.! 
Taip/pat suleisdavo priešingas 1 
šAlis į dvikovą. Kas laimėdavo, I 
to teisybė. Vėliau buvo prakli- j Anglų politikas Disraeli 
knotas įstatJ’mas'“akis už aki 
dantis už uantį”. Tai jau 1juv<- 
duieiė pažanga. Vadinasi, jei iš- 
mušei kam akį, turi būti ir tai. 
akis išmušta, bei reiškia lik aki- 
ir tik viena, ne daugiau, šia 
kraujo kušlo teise buvo įparei 
gojami nužudyto š.imos nurisi 
ar giminės, ar artimieji, keršyt 
nužudydami užmušėją ar jo’ gi
minę. Toks kraujo kerštas net 
Šveicarijoj panaikintas tik NVil 
amžiuje.

Taipgi nuo XIII 
1292 m. veikė mkvizl 
teismai, kuriems mažai rūpėjo 
nustatyti t i k ra nusikaltimu,

varžovu.
las buvo konfiskuojamas; tai 
buvo didžiausias pajamų šaltinis 
šventosios inkvizicijos instituci
jai. Inkvizicija Ispanijoje per 

>(K) melų sudegino virš 30.000 
žmonių. Ispanijoje inkvizitoriai 
būdavo labai godūs pasidalinti 
k o n i is k uo į uosc d va r u ose rast as 
jaunas mauru kilmės verges ir 
dėl jų net susivaržydavo.

Pagaliau, religinių inkvizicijų

buvo ne tik 
ar religiniai 

liguisti asme-
dūlį tamsuoliai
na likai, bet ir
;s, kuriems net moterų kauki-1
mas teikė didelį malonumą, f

i. „i: i 0.6 i18U4 - j 
I831, ‘‘Curiosities” šiurpiai ap-į 
rašo .tai: -Niekas nebuvo tikras 
ar jis gyvens rytoj, ar atsiras! 
ugny, ar kalėjime. Tėvai nepa-. 
sibkėjo vaikais, žmona — vyru, Į 
sesuo — broliu. Savo polinkiams 
Datenkiaii jie visada, esą, suras- I

šim met

Tikra “curiosity - keista re
tenybė” įvyko su Joana d’Arc. 
1112-1 131.V.30, Orleano Mer 
geie. Prancūzijos didvyre, sukė
lusią prancūzų entuziazmą ir 
žymiai padėjusia gelbėti kraštą 
nuo priešų: pagaliau irgi inkvi
zicija ją sudeginusi ant laužo

ka tulikų Bažnyčia vėliau tik 
j 1V20 m. ja paskelbė šventąja.

Giordano Bmnd, gimęs, u-18 
metais, italų filosofas, 1600 m. 
buvo ■ inkvizicijos pasmerktas 
kaip eretikas ir gyvas sudegin
tas lauže už panteistinės filoso
fijos skelbimą ir vienuolynų 
kritikavimą. Panteizmas tai to
kia filosofinė doktrina, pagal 
kurią Dievas sutapatinamas su 
pasaulio visuma.

I’rcf. kun. Husą, gimusį 1371 
į metais, garsų ■-čektr pamoksii- 
i ninką, apkabino etezijė, kalino,- 

kankino, ekskomunikavo ir 1415 
mėiais Konstapge .sudegino ant 
laužų,', nežlųrim, ka<f Husas pa
reiškė pripažįstąs popiežių ir 
neigė, jam pareikštus kaltini
mu >. Mat. Husas drįso iškelti 
aikštėn kunigų nedorą elgesį ir 
ištvirkavimą, ir propagavo są
jūdi siekti tyresnio ir gilesnio 
religingumo, moralinės refor
mos. Ir Jeronimą Pragiškį, Hu
so draugą, ir buvusį ąpsilankius 
pas didįjį Lietuvės kunigaikštį 
Vytautą. Konstancos susirinkime 
i liti melais irgi pripažino 
Jku ir sudegino.

(Bus daugiau)

ere-

Biznieriai apskaičiuoja, kad 
metais ekonominis gyve- 

s Amerikoje pagerės.
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silauks, arklį — pasidarys tui tin. ’ 
gas, žiedą iiteįkė* arba ves. ■

133) &u£iU vakarą padeda į ’ 
lėkštę popieriaus ir uždega. Pas
kum, nepajudinę pelenų, neša 
prie sienos ir žiūri į šešėlį. Ką
и. n pamato, ras ir atsitiks.

134) Paimk-----  staliuką, dvi
žvaki, veidrodį ir užlipk ant
aukšto. Ant staliuko pasistatyk vafiarusKOse raganos gy-
veiorodį, užsiaek žvakes ir žiū
rėk. Pamanysi velnius, kaistus, 
vandenį.. • is to gaiesi spręsti 
apie savo ateitį, laip darydavęs 
vienas vaikinas, bet daugelis bi- 
jouavę eiti, nes dažnai pamaty- 
uavę Karsta — ir reikėdavę mir
ti. (is J. riadaikienes, leKiSKių
к. , vabaininkųv.).

! loaį a. učių vaKarą žmonės ei- 
davo žvaigždžių ziuryti. Jeigu

Į danguje būdavo daug žvaigždžių 
! ir jos susibarusios krūvomis, tai 

ženuias geriems metams (10).
IčsoJl Jei kūčių vaKarą dangus 

žvaigždėtas, gerai Vistos dės. 
(Dargužiu k., Pagirių v.).

137) Jei kūčių vaKarą dangus
žvaigždėtas, gerai gyvuliai augs 
(ib). ‘ _

138) Jei kūčių vakarą yra dan
guje daug žvaigždžių, bus daug 
grybų. (Išlaužu k., Pagirių v-).

i

Musų tautosaka
Jonas balys

Pastaba. Tekstai yra duodami pasižiūrėti; ką pamatysi, tas ir 
tokie, kokie jie buvo rasti origi
naliuose užrašymuose, v

(Tęsinys;

118) Kūčias valgydami įrau
kia iš po staltieses šieną. Jei iš
traukia ilgus šienus, tat kitais 
metais bus geri linai/ jei trum
pus — blogi. (Janušonytė, Pa-* 
nevėžio par.).

119) Po kūčių atneša pundelį 
nušukuotų linų, ir šeimininkas 
traukia pluoštelį. Jei ištraukia 
ilgą ir baltą pluoštą, tai bus geri 
linai, jei striuką ir pilką — blo- 
gi (35).

Pakūčisvę, 'dar prie stalo 
sėdėdami, traukia iš po staltiesės 
po' vieną šieną. Kas ištraukia il
gesnį, tas ilgiau gyvens (2).

121) Kūčias valgant nežiūrė
damas traukia iš po staltiesės 
šieną ir matuoja gniaužtemis. 
Kiek gmauščių išsiteks, tiek de
šimčių metų dar gyvens (28).

122) Kūčių vakarą šeiminin
kas ištraukia vieną šiaudą is 
slogo ir žiūri: jei varpa yra, tai

, bus derlingi melai, jei be var
pos, rugiai blogai derės (36).

123) Pavalgę kūčias, traukia 
šieną. Kas ištraukia šakotą stie- 
oelį, tas i.gai gyvens ir bus lai
mingas, kas lygų — to gyveni' 
mas busiąs trumpas ir nelai
mingas (5).

124) Kūčių naktį galima su
žinoti visas kitų metų nelaimes. 
12 vai. jos visos esaničos ant gy
venamųjų namų stogų (31).

125) Kūčių vakarą klėty ant 
stalo uždega žvake. Dvyliktą va
lantį eina pro rakto skylute I

si ant pagalvės vorą — būsi lai
mingas (37).

140) Pavalgę kūčias eina du ap
link gryčią vienas priešais kitą- 
Vienas sako: “Kuč Kalėdos/kuč 
Kalėdos...” Antras sutikęs klau
sia: “Kas čia eina?’’ — “Dievas”. 
(Daugiau nežinojo. ----- 37).

141) Kas pirmas pavalgo kū-

liai (31).
144) Kūčių vakarą tėvai susta-

atsitiks (21),
126) Žiūrėk kūčių naktį į 

veidrodį. Kas praslinks pto akis, 
tas ir atsitiki: jei mergaitė — 
apsivesi, jei karstas — mirsi... 
(1į_ 

. 127) Jei nfoH kokį žmogų pa
matyti, pastatyk prieš veidrodį

. (fVi deganti žyaki ir ilgai žiūrėk. I čias. tas pirmas ir mirs (25). 
Pradžioje tik mirgės, paskumĮ 1^2) Kūčias pavalgius neiti į 
pasimatys mažas paveikslėlis,^ orą, nes kerėtojai leidžia tokį vė_ 
kuris netrukus išaugs dideliu.^ ja, kuris gali užkerėti (6).
Kambary turi vienas tebūti (31).^i 143) Kūčių vakarą visados šiuo

128) Jei kas 12 v. paima stik-I ja gryčią, nes naktį apsilanko Ma 
lą vandens, įmeta į jį auksinį ! rija ir Kristus. Išnešę šiukšles, 
žiedą ir apie ką nors mąsto, tai * merginos klausosi šunų lojimo, 
lygiai 12 v. jam tas pasirodo. Iš kur unys loja, iš ten bus pirš- 
(Pane vėžys).

129) Pavalgius kūčias reikia ei
ti į kitą kambarį ir pro kojas žiū- į to ratu savo vaikus ir paduoda 
rėti į veidrodį. Ten pamatysi sa- į jiems po maža terbelę. Paskum 
vo ateitį. (Baikokų k.. Krekenų-j sėja žirnius- Kurio vaiko terbe- 
va). j lėn daugiau žirnių įkrenta, tam

130) Kūčių vakarą buria iš! reiki 
adatų plaukymo. Kiekvienas pa
ima adatą ir, padėjęs ant šaukš
to, atsaargiai nuleidžia ją į van-j 
denį. Kieno adata plauko pavir-| 
siuj, tas gyvens, kieno skęsta — metai, ir atvirkščiai (7). 
mirs (29).

131) Kūčių vakarą samdinin-M šieną žiūri, kokių grūdų liko ant 
kai stoja prie lango ir klausosi] stalo. Mat, kitais metais tie javai 
šeimininkų kalbos. Jei jų kalbo-< geriausiai derėsią (5).
je išgirsta žodį “išeik”, tai jiemsj 147) Jei vakarą nuo miško pu- 
reiks iškeliauti nebaigus tarnys-1 sės pučia tirštas vėjas, bus daug 
‘ės, jei išgirsta žodį “neik”. tai| riešutų, miškinių obuolių (9). 
laimingai ištarnaus visus metusi 
(7)’
T32) Vakarą paima gabalėlį švi- ■ čias (9).
no (arba vaško) ir, jį sutirpinę.) 149) Kas pirmutinis, parvažia- 
pila į šaltą vandenį. Paskum van- ves iš piemenėlių mišių, apliuobs 
denį išpila, gauna šiokį tokį pa-’ gyvulius, tas pirmas ir nuo lau- 
vidalą ir iš jo ateitį spėja. Pav./ kų nuims. (Kurkliai, Pušalotas), 
jei gauna, tarsi, šautuvą—šauks. _ _
kariuomenėn, vaiką — vaiko su- -—--------------------------- :------—

skirti didesnė dalis, ir 
priešingai (7).

145) Pavalgę kūčias, pamažėl 
nuima nuo stalo šieną. Jei ant 
stalo paliko grūdų, tai bus geri

146) Nuėmę nuo stalo kūčių

148 Kad važiuotų piršliai, par
neša namo paliktas lauke akė-

150) Kūčių naktį, sako, raga-

iesi, Kad netunncios is kuo pa
saulio žirnių, bernas įsiėmęs iš 
Kišenes žirnius ir parooęs. ras
tum tas bernas ėmęs oziuti, ir 
i^uoziuvęs (9).

lui) iručių vakarą raganos, pa
sitepusios pažastis kazKOKiais ne- 
ocllculs, joja anc avinų i žirnių sa
lį. jxą jos ten aaro, nežinia trb).

jaučių našų raganos prie 
akeles vanojasi (2a).

itk>) Jei nori kuerų vakarą pa
matyti velnią, turi tris kartus 
apioegti apie gryčią — ir prie 
uuxų jį rasi (21).

lot; in orint atsiginti nuo ra
ganų, reikia auksiniu rakteliu 
apiorezn aplink save ratą arba 
paaeti ilgą rožančių ir į vidurį 
.atsistoti (23). .

lob) bem žmonės, norėdami 
apsisaugoti nuo piktųjų dvasių, 
ima “apiotką” ir kiša po šelme
niu. (K. Jasevičiūtė, Viešintos).

lob) Seimininkė vakarą užsi
dega grabnyčią ir švęstu van
deniu siaksio namus, kad apsi
saugotų nuo visokiu nelaimių, 
vaoniskėlis).

la7) rteuKia iš grabnyčios pri
dirbu mažučių kryžiukų ir jais 
apnpmti visus namų kampus, 
įuo budu namus ir turtą nuo 
piktųjų dvasiu /apsaugosi (23).

13b) Kad Apsaugotum namus 
ir turtą nuo pavojų, kūčių vaka
rą išdegink duryse įr-slenksčiuo
se Kryžius (7). 7 :

13^) • Per jižgavėhias įsiūti į 
marškinius, sūrio gabalą ir ne
šioti jį per visą gavėnią. Velykų 
rytą su tais pačiais marškiniais 
nueiti bažnyčion. Jei bažnyčioj 
ous koks burtininkas, tai pama
tysi ant jo galvos ragus. (Velžio 
j n ranęvežio ap.).

160) Kūčių vakarą mergaitės 
nešukuoja galvų, nes nuo to pa
vasarį vištos rūtas iškapsto. 
(Velžis).

161) Mergaitės kūčių dieną 
nesiprausia ir nesišukuoja. Tik 
pakūčiavusios prausiasi ir šu
kuojasi. (Vabalninkai, 13).

162) Jei kūčios esti jaunam 
mėnesy, linus reikia sėti dirvo
ne, jei sename — se?aoj dirvoj 
(12).

163) Kūčių vakarą negalima 
gulti nesukalbėjus poterių, nes 
labai baisūs sapnai kankins. 
(Kudokaitė, Baibokų k., Kreke
nava) .

164) Jei nori, kad miške gy
vatė neįkirstų, tai atsimink, 
kokioj dienoj buvo kūčios. (Ve
lykių par.).

(Bus daugiau).

11

Kaimietis ir Mirtis
Žiemos laiku,

■'Sulinkęs po sunkia našta šakų, 
Senukas — buvo šalta ir žvarbu, —

Nusikamavęs dėl sunkių darbų, 
Lėtai krypavo 

f Į skurdiną trobelę savo.
Jis nešė, nešė, metė žemėn savo naštą, 

Ant jos sėdėdams, atsiduso, pats sau mąstė: 
“Ir koks aš vargšas, Dieve mano!

z Ir buvo taip iš seno.
Aš nieko beturiu, žmona dar ir vaikai 

Ir mokesčiai valdos.
Ar buvo mžm pasauly geresni laikai? 

Dienelės linksmesnės nebuvo niekados”.
Tokioj tat nevilty, prakeikdams savo dalią, 

Jis šaukiasi Mirties. Jinai ne Už kalnų,
O už pečių tiktai vienų.

Akimirksniu čion atsirasti gali, 
Ir sako ji: “Kodėl šauki mane, seneli?” 
Pamatęs baisią ją, kaip iš-arti atrodė, 
Vos Vos ištart galėjo vargšas žodį: 

“Tave šaukiau čionai aš ne iš pykčio — 
Kad naštą šią pakelt tave prašyčiau!” 

• « t
Iš pasakėčios šios gali patirti, 

Kad kiek bebūtų dėl sunkių naštų 
Gyventi mums kartu, 

Bet dar karčiau numirti.

LIETUVIŲ TAURAGĖS KLUBAS

KALĖDŲ ŠVENČIU IR
NAUJŲ METŲ PROGA 

sveikina savo narius ir jų draugus
KLUBO VALDYBA

1 - ---------------------------- —.
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LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGOS 
TREMTYJE REIKALAI

LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGA TREMTYJE 
SĄJUNGOS GARBĖS TEISMAS 

1981 m. rugpjūčio mėn. 27 d.
Detroitas

Teis-trolės Komisuos ir Garbės 
mai turi teisę kooptuoti narius 
— kandidatus į vakuojančias jų 
sąstate vietas ir rado:

St. U6str. sako, kad dalinio

amžiaus vidurkis “sutaU•’ apiė 
60 ar nei daugiau metų Dawge 
lis tų Organu Narių labai d įžnai 
serga bei negaluoja ir todėl daž
nai išvyksta Floridon, Arizonon. 
Kalifornijon e"c. ne tiek pramo
gauti sa\o_s€ a kančias jėgas ir to
dėl jų išvykimai užtrunka pus
mečiais. Todėl yra reali ir logiš
ka būtenybė, kad v:si valdomie 
ji organai naudotųsi teise koop 
tucti narius bei kandidatus į va
kuojančias valdomųjų organų 
vietas.

Sąjungos Garbes Teismas sąs
tate? Pir-kas G.Š. Dipl. Teis. Ma- 
RIJONAS ŠNAPŠTYS ir Teisė
jai; BALYS GRAŽULIS ir AN
TANAS NORUS

SVARSTĖ Š. Jono s., ŠOSTA- valdyba gali kooptuoti esant rei- 
KO koeptavimo klausimą į va^t 
.kuojančią Sąjungos Garbės Teie- į 
mo Teisėjo Kandidato vietą ir 
rado, kad

1. Šaulys Jonas Šoštakas, gim., 
1934. X. 29 d., yra ilgametis St* 
Butkaus šaulių kp. narys,

2. Jis yra apdovanotas Šaulių 
Žvaigždės Ordino Medaliu ir ei
lę metų ėjo Kuopos Šaudyme 
Vadovo pareigas,

3. Š/Jn. Šostakas išbuvo šešis 
metus, t. y: dvi kadencijas Cent
ro Valdybos nariu būdamas C. 
V-bos Šaudymo Skyriaus Vado
vu. I tas pareigas jis buvo išrink 
tas:

:a) 1970 m.. Balandžio 25-26 d.
Visuotiname Atstovų Suvažiavi
me, Detroite,

b) 1973 m. Balandžio 14-15 d.
4. Š. Jonas Šostakas yra bai

gęs Kolegiją,. 1963 m., ir turi Biz 
nto Administracijos . mokslų Ba
kalauro laipsnį.
j Sąjungos Garbės Teismas va
dovaudamasis išdėstytu ir rem
damasis LST Statuto 116, 120. 
132, 143, 153, 159, 179 ir 181 
straipsniais, o taipgi įsigyvenu
sia praktika bei LŠST Statute 
1979. XII. 15 : d. Insterpretacinic 
Sąjungos Garbės Teismo Spren
dimu, kuris yra visiems Sąjun
gos nariams privalomas

NUTARĖ: \

į Ilgametį St. Butkaus š. kp. na
rį, 1970-1^76 m. laikotarpyje; C. 
V. Šaudymo Skyriaus Vadovą 
Diplomuotą Admin.. Joną SOS- 
TAKĄ kooptuoti Saj. G. Teismo 
Teisėjų kandidatu.

G. Š. Dipl- Teis. Marijonas 
Šnapštys Sąjungos garbės Teismo 
Pirm-kas

• Balys Gražulis Antanas 
Sąjungos Garbės Teismo

Norus 
Teisė-

?; L. Š. S- T.
SĄJUNGOS GARBES TEIS-

MAS 1979. XIL 15 d.
-- .. DETROITAS...

Sąjungos Garbės Teismas sąs-

kalui daugiau narių su spren
džiamuoju balsu (St. 153str.) 

St. 159 str. sako, kad Centro 
Valdyba esant svarbiam reikalui} 
gali kooptuoti ir kitus šaulius pil ’ 
nateisiais nariais.

Statuto V-me Skyriuje, kuris 
kalba apie LŠST Valdomųjų Or-‘ 
ganų sudarymą, 137-me str. sako ■ 
ma, kad Suvažiavimų ar Konfe- j 
rancijų nutarimai yra privalomi 
visiems šauliams, LST daliniam 
ir... Centro Valdybai. Juk ne.

.j abejotina, kad minėti nutarimai * 
yra privalomi visiems centri-J 
niams bei Daliniu Valdomiesiems; 
Organams bei jų Nariams, t. y.J 
visiems Dalinių Garbės Teis-j 
mams, DaliniųKontrolės Komisi-j 
joms, Sąjungos Garbės Teismui 
ir Sąjungos Kontrolės Komisijai. 1 
Tačiau gaila St. 137 str. žodme- 
niškai to nepasako. Yra aišku, 
kad vieton žodžių “Centro Val
dybai” privalėjo būti įrašyti i 
“Centriniams Organams” arba. 
"‘Centro Valdybai ir kitiems vaLi 
domiesiems organams”, nes nėra 
jokios abejonės, kad be valdybos 
turėta mintyje ir kiti valdomie-; 
ji organai. -

Kadangi St. 116 ir 159 straips-j' 
niai yra tame pačiame V-me sky-j' 
riuje, tai darosi pilnai supranta
ma kodėl ir tuose straipsniuose 
greta žodžių “valdyba” nepami-

Sąjungos Garbės Teismas sa 
vo narių bei kandidatų koopta
vo imą vykdo jau nuo 1973-197 
m. kadencijos. Taigi dabar jai 
yra trečioji kadencija. Tai įro 
do, kad ši vykdoma praktika nė 
ra jokia naujovė, bet įsigyvenu 

i praktika. Vienkart čia pabrėž 
'•na. kad anks»hau kooptuotieji
broliai vėliau 'ūksiančiuose Su
važiavimuose buvo išrenkami į 
tas pozicijas.

Tad Są:ungos Garbės Teismą, 
remdamasis išdėstytu ir vado 
vaudamasis St. 1, 34, 116,118, 120 
137, 153, 159, 179, 181, ir 201,str.. 
str.,

NUSPRENDI

tate: Pirm: G. š..Dipl. Teis. MA darbo trukdymas, ypač Sąjun
gos Garbės 'Teismui, Yra pemę- 

jąį:‘ Dipl. Agr. JURGIS BAUB- lyg aišku, kad,tokios darbą truk 
iįį'S ir LEONARDAS ŠULCAS, Į dančios padėties Statutą priimaix 
skrijant Teis. Kand. KAZIUI tieji Suvažiavimai tikrai nenorė- 
RAŽAUSKUI svarstė Statuto jo. Be to, Sąjungos narių, ypač 
interpretacijos klausimą ar Kon- Jos Valdomųjų Organų Narių

RIJONAS ŠNAPŠTYS ir Teisė-1

Interpretuoti Statutą, kad Dali- . 
nių Garbės Teismai. Dalinių Kon ■ 
trelės Komisijos ir Sąjungos Gar 
bės Teismas bei Sąjungos Kon
trolės Komisija turi teisę koop
tuoti narius bei' kandidatus į tų 
Valdomųjų Organų sąstatuose va 
kuojančias vietas.

Dipl. Teis. Marijonas šnapštys 
Sąjungos Garbės/Teismo Pir

mininkas ’
Dipl. Agr. Jurgis Baublys 
Sąjungos Garbės Teismo teisė 

-jas Ų '
Leonardas Šulcas

Sąjungos Garbės Teismo Tei
sėjas ’

j _____ . '
nėta “irkiti valdomieji organai.” ] -.
Juk Teismams ir Kontrolės Ko-- r ts zn
misijoms stsiranda labai svarbi 
situacija t. y. svarbus reikalas; 
užpildyti jų sąstate vakuojančias 
vietas. Jei daliniuose —- net 
būryje, kur sušaukti visuotinį 
susirinkimą nėra jokia problema, 
yra numatyta valdybai teisė ko-; 
optavimui, tai Centrinius Voldo- 
muosius Organus — Sąjungos: 
Garbės Teismą bei Sąjungos Kon 
trolės Komisiją “palikti” be ko-, 
optavimo teisės laukti nepilnus 
tris metus iki įvyks sekantis Vi
suotinas Atstovų Suvažiavimas 
ar gal Konferencija (kas iš viso 
menka galimybė) būtų- tikras

.r**

Vilniuje Rasų kapinių lankytojai didžiausią dėmesį 
kreipia į Mikalojaus Čiurlionio kapą;

■Nesisielokime bažnyčiomis .
’ iš plytų, akmenų, ■ 
.nes jos ant žemėš greit išnyks 
• su masėmis žmonių.

Švenčiausioji bažnyčia—žemė 
’ su tuo, kas joj yra.
‘ Altoriai, sakramentai, dvasi- 

sinkai —
žavėtina gamta!

Ir melskimės joje be žodžių, 
' džiaugsmais, veikla, viltim, 
kad būtų ji visiems kaip rojus, 

; širdy kiekvienam—Kristūs!
' Gamta su jos stebuklais’nuo- 

. stabiais — ■ 
bažnyčia kiekvienam,

. kas su protu, širdim, jausmais 
'joj meldžiasi ir,mąsto.

Kz. B-nis
1981-82

AR KALĖDOS PAGONIŠKOS KILMĖS?
Religinės paskirties žurnalas 

.“Awake!” analizuoja Kalėdų 
šventės pradus. 1660 m. Massa
chusetts Bay Colony, Naujoje 
Anglijoje, buvo, draudžiama 
švęsti Kalėdas. Panašiai buvo ir 
Anglijoje 17 šimt. Kalėdų šven
tė buvo panaikinta, tariamai 
kaip pagoniška Saturnalija, - šė
toniška, prietariška ir, pagaliau, 
vedanti prie nieko.

Tokie ir panašūs potvarkiai ir 
įstatymai likb^tolŲpraeityje-Bet 

< pasiliko. klausimas: \ ar - Kalėdos 
'iš tikrųjų .yra pagoniškos kil
mės? Tik giliau pasiknisus po is
torijos lapus, gal rasime tiksles
nį asakymą.

■Kalėdų-data' -

Visos enciklopedijos ir patį- 
krinamoji' literatūra/ sutinka.: 
kad. Jėzaus gimimo data neži
noma.- Bažnyčia ..Jėzaus, gimimo 
:datą pasiskolino/ iš pagonijos 
tradicijų, gruodžio 25, dieną, t.y. 
•iš romėnų su jų‘ visais paprp- 
čiaii ir apeigomis. Teigiama,kad 
bažnytinis kalendorius turi dau- 
giau^įrodymų dar prieš krikščio 
niškus laikus kalėdines šventes, 
kurių elementai susijungia kar
tu su Saturnalija ir Mitros gi-

' . MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 ♦ TeL 925-2787

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių,
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« lt f 1ST INGAI BPILDOW RECEPTAI • FANNIE MAY SAX- 
DUMYNAI • KOSMETIKOS RE3KMKNYS

Atdara šiokiadieniais nuo

B*ttn*3ienlaJi nuo B vai
rtlrtizlnltM

mimu. (Enciklopedia Britani
ja). Paprastai ta data laikoma 
gruodžio 25 d., kuri sutampa su 
pagonių apeigomis, apie tą patį 
laiką, kai pradeda dienos dary
tis ilgesnės. Tada apvaikščioja 
saulės “atgimimą”. Gruodžio 25 
d., kai saulė pradeda grįžti į šiau 
rėš padanges, -Mitros garbinto
jai apvaikščioja saulės sugrįži
mą.

Saturnalija buvo septynių die 
nu romėnų šventė, prasidedan
ti gruodžio 17 ir baigiant gruo
džio 24 ;d., skirta Saturno, agri
kultūros dievaičio garbei. Iškil
mės būdavo didelės: gėrimas, pa

prie Kalėdų senelio populiaru
mo. šv. Nicholo legendą (olan
diškai Sinterklaus) 19-tame 
šimtmetyje rašytojai Washing- 
Irving ir Cement Moore, rašy
dami kalėdinėmis temomis, la
biau įšgarsino.

Ąžuoliukas ir amalas
Pagal New York Times—“Vi

sokios rūšies žalieji medeliai bu
vo vartojami daugumoje Euro
poje. dar prieš krikščionijos lai
kus žiemos metu pagonių apei
gose. prašant pavasario sugrįži
mo.”

Teutonai ir keltai Viduram
žių Vokietijoje ir Anglijoje ąžuo 
lą laikė amžinos gyvybės sim
boliu. Amalas buvo druidams 
šventas (senojoje Britanijoje), 
kurie amalą laikė galingu gink
lu nuo demonų, raganų, nuodų, * 
ligų ir nevaisingumo. Skandi
navijoje amalas buvo taip pat • 1 
šventas, kad priešai, atsistoję

Kai kurie autoritetai Kalėdų 
eglutę skiria Bonifacui, kun^ 
įtikino 18-to šimtm. \ ----------
mesti garbinus ąžuolą. Pagal le
gendą, kai Bonifacas nukirtęs; 
vieną šventąjį ąžuolą, jo vietoje 
išaugo graži eglutė. Bonifacas • 
papasakojęs naujiems konverti
tams, kad eglutė būsianti jų 
šventas medis — Kristaus me
dis.

Kiti mano, kad Kalėdų eglutė 
atėjusi iš Rojaus medžio. Gal to
dėl eglutė buvo labai populiari 
Vidurramžių Vokietijoje. Ka
da buvo vaidinamas gruodžio 
24 d. veikaliukas “Adomas ir Ie
va”, eglutė buvo statoma iški
lioje vieto’e ir apdekoruojama 
žibučiais. Kalėdų tradiciją gali
ma priskirti vokiečiams, maž
daug pradžioje 1531 metų Stras- 
burge, Vokietijoje. Vokiečiai tą 
tradiciją atsivežė į Ameriką, čia 
ji buvo išpopul’arinta. Pirmą 
kartą Kalėdų eglutė 1882 me
tais buvo apšviesta elektros lem; po amalu, padeda savo ginklus 
putėmis New Yorke, Edward 
Johnson namuose, pagerbiant 
Tomą Edisoną, elektros lempu
tės išradėją.

Kalėdų senelis

Legenda apie Kalėdų senelį 
(Santa Claus) tokia. 4-tam šimt
mety Šv. Nicholas Myra mie
stelyje (dabar Turkijoje), išgir
do, kad vietos gyventojas netu
rėjo pinigų savo trims dukte
rims pasogai. Jis slaptai įmetęs 
kelis aukso gabaliukus per ka
miną. Auksas turėjo įkristi į pa
kabintą židinio viduryje kojinę. 
Nuo to laiko vaikai tiki, kad do
vanas atneša Kalėdų senelis su 
ilga barzda.

Pirmieji kolonistai, olandai 
Amerikoje taip pat prisidėjo

1- • 4 vokiečius

ir pasibučiuoja vieni su ki- 
ta;s...

Fantastinės legendos išsivystė 
apie minėtus augalus, jungia
mus su Jėzaus gyvenimu. Vie
na legenda teigia, kad vienas 
krūmas, yadiamas ąžuoluku (lot. 
quacus), nėra tas pats ąžuoliu
kas. šis yra panašus į Poinse- 
thia, prancūzų vardu, kuris at
vežė į Pietų Ameriką, neturėjęs 
lapų ir uogų. Bet Marija, kai pa
guldžius! vaikelį Jėzų po tuo 
krūmui, slėpdama nuo Herodo 
kareivių, bėgant iš Egipto, tai 
tas krūmas staiga apsidengęs ža
liais lapais,,,

Apie Kalėdas ir Naujuosius 
Metus yra daug legendų, burtų 
ir spėliojimų.

M. Šileikis....

METMENŲ 41 Nr. daug rašo
ma apie Algimantą Mackų,, ku
ris anot Delijos D. Valiukėriaitės 
žanginio:

“.. .dideliam lietuvių egzilės 
nuostoliui- .. žuvo parašęs vos

s!linksminimas, šokiai, dovano- keletą pluoštų tobulų, meniška1 
į brandžių eilėraščių.”

Savo bendralaikiams jis atmin 
tinas ir skalsia veikla platesniuc 
se baruose, ypač Margutyje. Ra
šydamas jo biografijos bruožus 
prie to sustoja Algirdas Titus An 
tanaitis:

. “Netikėtai mirus Margučio ra
dijo valandėlių žurnalo redakto
riui Dr. B. Dirmeikių! (1961. III 
13) iki tol jam pagelbėjusiam

mis pasikeitimas, žalumynais 
pasipuošimai ir t-t.

Gruodžio 25 d. Mitros saulės 
dievaičio gimtadienio minėji
mas. kilo iš babiloniečių Švie
sos dievaičio. i
\ Bandant pagonis atversti į ka
talikybę, Romos bažnyčia 4-tė 
šimtm. viduryje “sukrikščioni
no” Mitros gimtadienį, priimant 
kalėdinius papročius, kaip Jė
zaus Kristaus gimimą — Kalė
dos.

Kalėdų eglutė

Algimantui Mackui teko perimti 
ir žurnalo redaktoriaus pareigas, 
į šį darbą Algimantas metėsi vi
su rimtimu, pasiryžęs iš Mar
gučio padaryti svarų kultūros ir 
meno žurnalą”.

Kas jam anot Antanaičio,. ir 
pasisekė.

Iš tikro, kaip matosi iš paties 
Mackaus laiškų ištraukų K. Os
trauskui, paskelbtų tame pačia
me Metmenų nr., 1961. V. 25, jis 
skundėsi:

■ “tas magazinas (Margutis) man 
pradeda'kainuoti per daug‘ner
vui Tur būt; reikėtų vęlnioniško 
gudrumo ką nors iš jo išlaviruo-

(Nukelta į penktą puslapį)

parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas bet kada ir 
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius

Inz. LIŪDAS MIKŠYS, 50 metų studijavęs, kaip
IŠ PRAEITIES ŪKANŲ 

ATEINA LIETUVA,

Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimus 

ir patarė mums toliau studijuoti.

BOB WOW

S LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno ir mokslo 
1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vince 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Jdriiko, V. Stanko^ 
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 ducrmenimil 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja $2.

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

e LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausko 
Įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės !z 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys ūlustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitovardžių pavadinimai ir jų vertiniai J vokiečių kalbą. Laba! 
naudingoje 335 pusi knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina |fl.

e KĄ LAUMES LJEMjR, rašytojos Petronėlės Orintaitės atst 
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapiui, 
bet kainuoja tik S3.

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupraf- 
tw ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik M 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir poe» 
riją. Dabar būtų jf galima pavadinti kovotoju už žmogaus teisei 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja M

> SATYRINIS NOVET.ftS, M. Zosčenko kūryba, J. Valaičla 
vertimai. 200 pd. knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina KL

Knygom gaunamos Naujienoje, 173S So. Hals ted St, Chicago, 
IE Ulsakant pridėti UlaldomMi

3 — NiujiendK, Chicago. 111., Situriay-Monday, Dec. 12 14, 1981
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Lenkijos drama nesibaigia
Lenkijos Įvykiai, buvę visą laiką pasaulinės politikos 

centre, kažkaip nuslinko Į antraeiles pozicijas. Šią padėti 
nulėmė keli faktoriai. Pirma, Sovietai, ilgą laiką grasinę. 
Lenkijai invazija, kariniais manevrais ir Įtūžusią propa
ganda, nepasiekė savo tikslo, o tai privertė juos pakeisti 
politiką Lenkijos atžvilgiu.

Jau buvo minėta šioje vietoje, kad Sovietai, be gra
sinimų ar tiesioginės invazijos, gali pavartoti ekonomini 
spaudimą, nes žymi žaliavų ir energijos dalis, gaunama 
iš Sovietų Sąjungos. .Iš spaudos pranešimų žinoma, kad 
paskutiniais mėnesiais Sovietai sumažino naftos prista- 
tymą,, kas padidino energijos krizę Lenkijoje.: Visa tai 
daroma su tikslu paskandinti lenkų mases desperacijoje, 
kad sukėlus vidujinę .konfrontaciją, kuria pasinaudojus 
Sovietai galėtų ateiti Į pagalbą- Varšuvos vyriausybei ir 
komunistinei partijai.

Kaip tik ta kryptimi pasuko paskutinieji Lenkijos 
įvykiai. Pagal spaudos pranešimus, Solidarumo federaci
jos vadovybė, susirinkusi slaptam pasitarimui Radome, 
svarstė galimumus perimti valdžią iš subankrutavusios 
komunistinės vyriausybės. Apie tai sužinojusi Varšuvos 
vyriausybė, spaudoje ir televizijos programose pakėlė di
deli triukšmą ir apkaltino Solidarumą ruošiant pervers
mą krašte, a-

Arkivyskupas J. Glemp, norėdamas Įvykiams užbėgti 
už akių, pasiskubino paskelbti visų vyskupų vardu viešą 
laišką, kuriame kvietė abejas puses vengti konfrontaci
jos, atsisakyti nuo aštrių reikalavimų ir ieškoti bendre 
sutarimo, kaip išgelbėti Lenkiją nuo gresiančios ka
tastrofos.

Antras momentas, nustūmęs Lenkijos Įvykius Į antrą
sias pozicijas, tai pradėtoji Sovietų milžiniška, taip vadi
nama, taikos ofenzyva, radusi platų atgarsį Vakarų Eu
ropoje ir netgi satelitinėse valstybėse. Jei pradžioje vaka
riečiai su pasitenkinimu žiūrėjo i vykstančius Lenkijoje 
Įvykius, kuriuose pramatė sovietinės imperijos byrėjimą, 
tai dabar iš džiaugsmo trina rankas Kremliaus viešpačiai. 
Pagal jų Įsitikinimą, Įsisiūbavę protestai prieš atomini

privęrs. Vąkąrų Europe yxwu^Mi 
slinkti į neuci,‘aknno. pozicijas įr ięšfyūįi dąr dįdęs#w 
ben4ra4ąi'biavinio su Sovietais, pamažu atsipąląklųojant 
nuo, Ameiikęs dominavimo.

Tį’ai įlgų mętų Sovietų politika, kuria buvę riekia to 
Vąkarų Europos finiandizącijos, bent šiuo metu prądėp 
duoti apčiuopiamus rezultatus. 'Į'amę kontekste Mrikijpį 
Įvykiai atsidūrę visai kitoje šviesoje. Atmetus visus įjto' 
sumetimus, kurie anksčiau sulaikę Sovietus W- 
jes užmačių, kaip pritaikymas Ūkiniu įr dipioųMi^ų 
sankcijų, kas būtų itin skaudu nederliaus metais, b^t jpū 
išeinant iš taip vądinamęs taikos ofenzyvos, sfrątę^įjb^- 
Magkvaį ajšįu, kad pradėjus karo, žygį i kei^ij^ tuo 
pąčiu būtų sužlugdyta vįsa. jų planuota įr vykdomą t V 
Taikos ofenzyva.

Ypačiai dėl šio antro motyvo, Soviętąį susiįąįkę nųę 
Įtūžusi,og propagandos ir grasinimų gink.įu. ^ųrųaĮštoti 
Lenkijoje iškilusius socializmo priešus, peš, kaip, tMt da
bar turi išlaikyti savo taikos nešėjo aureole. Jų paucląį 
dąug prisidėjo, bent pradžioje, ppez- Ęęagano if Vals
tybės sekretoriaus A. Haigo gan kąrįngį paą-ęi^ifląąė 
grasinant net lokaliniu atominių karų, kas buvo, stygaa- 
niąį išnaudota kairiųjų partijų ir komunistų, nukreipiant 
plačius gyventojų sluoksnius prieš atomini kąrą įf Ame
rikos tariamą agresingumą.

Pačioje Lenkijoje situacija diena iš dienos blogėja. 
Nors derlius yra nuimtas, ir sudorotas, bet maisto,, truku
mai nesumažėjo. Vien Amerika yra suteikusi maistų pa
galbos. už 820 milijonų dolerių, į šią sumą ųeįeina maisto 
siuntos privačiais keliais. Nemažas maisto siuntas, siun
čia Bendroji Rinka, vien kalėdinėms šventėms pasiųsta 
dovanų 8.000 tonų mėsos, bet pagerėjimo nesimato. Lešek 
Valensa viename savo pasikalbėjime prasitaręs, kad jis, 
nuvažiavęs Amerikon, parveš už 5. bilj, papildomo ipaisto, 
kuris bus dalinamas per Solidarumo Įsteigtus punktus. 
Kur dingo. Lenkijoje maistas, kurio netrūko prieš Solida
rumo revoliucini prasiveržimą?-

Bendru požiūriu, Lenkijos Įvykiai, prasidėję kova už 
darbininkų teises, išsiplėtė už lenkų tautos pilietines 
laisves ir Įgavo aiškiai revoliucini charakteri. šįųp 
metu, revoliucinis. Įsibėgėjimas nukrypo Į anarchinįo po
būdžio masių veiksmus, be aiškaus tikslo ir. nerealių sie
kių, kas nieko gero nežada Lenkijai ir visai Vak. Europai.

Masės neatsižvelgia nei Į Maskvos grasinimus, nėr 
Į Varšuvos vyriausybės ar kompartijos reikalavimus, už
baigti streikus, nei pagaliau neatsižvelgia i Solidarumo 
kongreso nutarimus ar asmeninius Lešek Valensos pra
šymus susilaikyti nuo chaoso kėlimo, jau nekalbant apie 
Lenkijos Bažnyčios hierarchų nevaisingas pastangas.

Lenkija skęsta chaose ir netvarkoje. Nors Solidarumo 
išvystyta revoliucinė veikla sunaikino komunistinės vy
riausybės ir valdančios partijos autoritetą, bet savyje 
neturi jėgų ir konkrečių programų santvarkai pakeisti, 
ar bent kompromiso keliu surasti tokį sprendimą, kad. 
išgelbėjus Lenkiją nuo katastrofos. Čia glūdi lenkų tau
tos tragedija, nes pakartotinai išryškėjo, nepasikeitęs jos 
charakteris.

Kaip istorijos praeityje, taip ir dabartyje lenkai yrą 
pasiryžę mestis į žūtbūtinę kovą, bet nesugeba jos pra.- 
vesti iki užbrėžto tikslo, o pasiekę laimėjimą, nemoka 
išspręsti svarbiausių problemų ir sukurti žmonišką gy
venimą.

Praeityje lenkų bajorija buvo paskendusi anarchijoje 
ir, jų pačių išsireiškimu, Lenkija laikosi netvarka. Tas 
valdymo principas tęsėsi apie pusantro šimto metų, kol

LOS ANGELES, CALIFORNIA
Madų paroda ir koncertas.

: Šv. į^aziiniero parapijos lai- 
Ikęastyje. buvo toks skelbimas 
>— kvietimas: ‘plūsti talentin- 
t j ■ ’ -

Igoji rūbų kūrėja Stasę Koron-’ 
fkevičienė sutiko prįstatyti visų 
'eile savo paskutinių rūbų ino- 
’ dėlių. Tai įvyks Tautiniouse 
: Namuose gruodžio 6 d. 3 vai. 
' po piet, sekmadienį, šio ren-1 
ginio visas pelnas eis muzikės 
p. Metrikienės dainų. Visi kvie- 
mui. Programoje sol. Regina 
Kungienė supa^iųdins su keletą 
p. Merikienės dainų. Visi kvie
čiami dalyvauti ir prie, kavos 
įr pyragaičių, pasigėrėti šių 
kelių ponių įvairiašake kūry
ba. Įėjimas $4.00 asmeniui.” r

Ir tikrai, gruodžio 6 d. popie
tėje Tautfįnių, naųvį salė bu
vo pilnų publikos, kurios dau
gumą sudarė mpterys ir mer
ginos. Buvo ši,ek tiek ir vyrų. 
Be abejo, kam pasižiūrėti ma
dų buvo . ne pirmaeilis tikslas, 
tas atsilankęs turėjo progos 
prisidėti prie gero sumanymo 
— išspauzdįntį kompozitorės 
Onos Metrikienės kūrybą.

O, kas tokjos pramogos, ren
gėjai, sumanytojai? SJkelbimė- 
lyj.ę nieko nęprasitarta, tik pro
gramos pradžioje Klevą Rūta 
Vidžiūnienė palakė, j.og jokia 

j organizacija prie tp renginio 
neprisidėjo, viskas sum a ny ta 
ir padarytą prįvačįa. iniciatyva, 
kaip paaiškėjo, ir buvę, pąti 
K. R. Vidžiūnienė, veikli visuo
menininke, žurnalistė ir nove
lių rašytoja, laimėjusi premi-

jų už dailiojo žodžio kūrybą 
(Moters žurnalo ir ktj.

Stasė Koronkevičienė nuo 

seniau yra pasireiškusi moterų 
rūbų projektavimo mene, šioje 
rpofesijoje designer ji dirba 
žymioje firmoje. Ji patį daly
vavo parodoje Tautiniuose na
muose ir parodoje rodytus dra
bužius modeliuotojoms pasko
lino. Modeliuotojos buvo: Aud
ronė Bužai tė? Rūta Juodikytė, 
Eugenija Vizgirdienė, Erika 
Villeta Gedgaudienė, Inga Vįz- 
Vizgirdaitė, Ilona Bu£ėnaitė7 
Daina Petronytė, Jūratė Cgian- 
skienė. Jos po du kartu, skir-
tingaįs drabužiais prieš publiką 
Stasės Koronkeviuienės kūrybą 
demonstravo, gi pabaigoje ii 
Rūta Klevą Vidžiūnienė, repre
zentuodama orios išvaizdos^ da
mos apsirengimą, kartu su* pa
lydovu šuniuku Taškiuku. 
linksmai publiką nuteikė.

Prieš kiekvienos modeliuo
tojos išėjimą, Marytė Sandana- 
modejiuo’tojos pavarde ir per- 
modeliotojos pavardę ir per
skaitydavo rodomų drabužių 
charakteringąsias ypatybes — 
medžiagą, pasiuvimo išskirti
nuosius bruožus bei kokiomis 
progomis tinka nešioti. Kom
pozitorė Ona Mętriki.euė vįsa^ 
modeliuotoj.as lydėjo pianino, 
muzika. Įtalpai solistė Regina 
Kungienė padainavo keturias, 
Onos' Metrikienės kompozici
jas: Nemunėlis, Vyturėlis, Ten

kaimynai susitarę, ėmė dalintis jos žemėmis. Deja, per ne
lemtas unijas su. Lenkija, Lietuvą ištiko dar didesnės ne
laimės. Buvo vėliau “moksliškai” įrodoma, kad darbinin
kija ir liaudis yra atsipalaidavusi, nuo bajoriškos puikybės 
ir anarchistinių polinkių, bet mūsų laikų Lenkijos įvykiai- 
sugriovė tariamus moksliškus išvedžiojimus. V. K.

inano tėvynę ir — Dainos, 
muzika ir gėlės.

Modeliuotojoms — Stasei Ko- 
ronkevičienei, Onai Metrikie- 
nęi ir Reginai Kungienei pub
lika padėkos plojimų negai
lėjo, Programos eigoje, o taip 
pąt ir pp prograrųos^ kas no
rėjo galėjo vaišintis kava, ar
bata ir p; ragaičiais.

Pabaigos žodyje Rūta Kleve 
Vidžiūnienė pranešė, jog prįe? 
kurį laiką Dzūkų draugija Či
kagoje buvo paskelbusi kon
kursą parašyti muziką dainai 
apie Dzūkiją. Kcnkursan bu

vo nusiųstos 8 kompozicijos. 
Kaip tik dabar gauta žinia, 
jog pirmąją premiją laimėjo 
Onos Metrikienės kompozicija. 
Ona Metrikienė, kaip pranešė
ja pabrėžė, yra trečios kartos 
Amerikoje gimusi lietuvaitė, 
niekada Lietuvoje nebuvusi. 7

Tikrai gruodžio 6 d. popietėj 
buvę pųikics progos pąsigėrė- 
-ti moterų kūryba.

J. Klausėikis

— Motorola Co? rengiasi susi
jungti su Four-Faze kompiute
rių bendrove.

SEKRETORIUS HAIG BANDO 
SUSITART SU EUROPIEČIAIS

BRIUSELIS, Belgija. — Sek
retorius A. Haig bando tartis su 
europiečiais dėl Libijos sauva
lės,. bet europiečiai pečius pa
krato ir laukia sekančia klausi
mo. Sekretorius gana ilgai kal
bėjosi .su Italijos užsienio reika
lų ministerių, bet šis nerodo jo
kio susidomėjimo Libijos dikta
toriaus glaudžiu bendradarbia
vimų su Kremliumi. Taip pat 
šaltai laikėsi ir Prancūzijos, mi
niote ris.

PATS. SKAITYK IR DAR, KI 

TUS PARAGINK SKAITYKI 
DIENRAŠTI “NAUJIENOJ

Andrius MironasSusipažinkime su Kalifornija z
(Tęsinys)

Rytiniame Los Angeles gyvenamieji rajonai su 
ispaniškai kalbančiais žmonėmis; mažasis Tokyo 
tiniame Los Angeles gyvenamieji rajonai su* is
paniškai kalbančiais žmonėmis; mažasis Tokyo 
(Little Tokyo), su sutelktomis japonų vietovėmis 
ir verslais; kiniečių dalis, panaši į Sap Francesco 
kvartalą, tačiau žymiai mažesnio masto,; maža fį- 
lipiniečių kilmės žmonių kolonija ir didesnė juo
dukų bendruomenė, kuri ne tik čia, bęt ir kitose 
miesto dalyse vis plečiasi. Juodukų ęęntras yra 
priemiestis Watts.

Labai Įdomus vaizdas Į visas šali^ iš mį.ęęto 
rotušės 25-jo aukšto. Kiti dangoraižiai taip pat 
turi stebėjimo taškus pastatų stoguose. Tik vasa
ros metu, kada rudas stąo^o debęsis iškilęs \^įrš 
stogų, nelabai malonu žvalgytis pro jį. NJiesto 
centre galima rasti Įdomių krautuvių ir kitokių 
pramogų.

Juodųjų kvartale yrą viena savotiškai Įdomi 
vieta — 107 gatvėje (nr. 170U) kyla aukštyn vie
nintelis toks pasauly meno paminklas — 1920 me- 
•ais Simon Rodis pradėtas ir 1954 m. pabaigtas 
: tatyti ’ štas, s> darytas iŠ Įvairių nuolaužų: 
sudauž ,ų bu.clių, keiamikos ar porcelano gaba
lų ii geležies. Iri vadinama Watts Towers. Gaila, 
aidi?ka či:: nėra ’.abaLžavi

Visame Los Angeles didmiestyje yra nemaža 
toli einančių gatvių — iš šiaurės Į pietus arba iš 
rytų Į vakarus, bet jas daug kur nukirtę greitke- 

j v ■ > t i "%,

lių pylimai. Yra atskiri rajonai nepątogųs gyven
ti arba sudaro rasinius ghetto. Daugiausia juo
dukų turi priemiesčiai Watts, Copjptoją įr Gad
son, bet dabar juodosios tąsęs žiąo^ių netrūksta 
ir baltųjų rajonuose. Azijos geltonosios rąsė^ 

! įvairūs atstovai yra parpėgę Gardęną miešta 
i (virš 60,000 gyv.), bet mėgsta spiestis kompakti
nėmis bendruomenėmis ir kitose dalyse, 
žvaigždės ir direktoriai ar bankininkai) jąu nuo,

Turtingoji klasė (milijonieriau filmų 
I senų laikų užsitvėrė mūrinė tvora Bei- Air rajone 
[ (tarp Ęeverly Hills ir Westwcodoi, nętoli. UCLĄ).. 
Tačiau Įvažiavus Į rajoną, iš gatvės nieko negali

ama pamatyti, nes kiekviena nuosavybė tvorų įr 
tankių augalų uždengta, o policijos patruliai 
stropiąi saugo dieną ir naktį.

? FILMŲ SOSTINĖ
Būti Los Angęies mieste įr nepamatyti svar

biausių Hollywood© vietų, lygu auvykfį Romon 
ir nepamatyti popiežiaus. Hollywooda^. yųa Lę§ 
Angeles miesto dalis to paties vardo kalno papė
dėje, siekianti ir Griffith kalno šlaitus, tarp Bur- 
banko, Glendale ir Beverly Hills miestų. Vakari
nis Hollyvvoodas liečiasi su Beverly Hills miesto 

' ribomis. Viena stambiausiųjų studijų, Universal, 
dabar sudaro atskirą rajoną ir vadinama Uni
versal City, juoba, kad aukštas, status kalnas ir 
Hollyw’oodo greitkelis skiria nuo likusiojo Holly- 

woodo.
Hcllywoodas yra Amerikos filmų lopšys ir 

milžiniškoj fibąių, p^ąjmonės centras. Visame 
mieste išmėtytą filmų, studijų, o jas atpažinti 
galima if aukštu tvoipi įr belangių pastatų ,jei- 
gią ųęjęą iškąbų, skelbiančių jų vardą. Dalis Holly- 

■^ę©do miesto yra užlipusi Į aukštokus kalnelius, 
k.urmp5e, mėgstą gyventi filmų aktoriai, tačiau 
š.įąis laikais jįę išsjbąrsfę įolimesniuose ir rąmesr 

Sunset ir Hollywood bul
varuose, prie gatvės sankryžų, galima pamatyti 
berniukus, siūlančius už porą dolerių Įsigyti fil
mų aktorių gyvenamųjų rajonų planą, bet ver- 
ičiaų nusipirkti bilietą autobuso ekskursijai, ku- 
ęį ąpvežioja po Hollywooda ir po Beverly Hills 
gatves, parodo, kur koks aktorius arbą aktorė 
gyyer^ ayba anksčiau gyveno.

Garsus Hollywood Bowl, atvirame ore kon- 
I ceytų. estrada, yra pačiame miesto viduryje. Tai 
uegjius sįėpelis, kūpamą seųjąu indėnai atlikda
vo sąvą ręHgūįęą apeigas. Dabar Velykų metu 
•gią rengiamos yisų tikėjįm,ū, žmonėms Sąulėte- 

apęigę§ (Sunrise, service.),, Į kurias suvažiuo
ja tūkstančiai žmonių. Trūkstant vietų automo
biliams pastatyti, jie surikiuojami net abipus 

; greitkelio.
Bene įdomiausia ir visus keliautojus patra- 

kiąnti vieta yra Grauman’s Chinese Theater, fil
mų teatras, kuriame iki šiol Įvyksta kai kurių 
filmų tradicinės premjeros. Bet pagarsėjęs ne 
pats teatras, o aikštelė prieš Įėjimą Į šį pasta
tą, nes čia cemento grindinyje žymiausieji ak

toriai ir filmų žvaigždės yrą Įspaudę savo ran
kų plaštakų ir padų įspaudus, bei Įsirašę savo 
vardus su data. Ši ceremonija atliekama ir da
bar, dalyvaujant žymiems filmų pramonės žmo
nėms, laikraštininkams, fotografams ir žioplių 
miniai, čia pat, tarytum kokiame nuotraukų al
bume, išstatyta visų Oscarų laimėtojai, o apnn- 
kiniuęsę suvenyru kioskuose, galima gauti Įvai
riausiu nųp^ąukų, stątuĮ.ęįįų. vę^ayęlįų U albu
mų atsiminimui.

Įdomu pasivaikščioti paoiu HoUywoodo cen
tru. Vine gaįyės irfipU-ywood BpĮvąro sankry
ža laikoma šių prięmiesčio centru, (odė! prieš ke- 
leris metus filnjų industriog ptop^gatoriai suma
nė Hollywood© bulvaro šaligatviuose įmūryti 
penkiakampes žvaigždes su Įrašytais jose filmų, 
plokštelių, scenos ū; tęlevįzįjos. žymiausių akto
rių vardai^ Nuo. (įflyęr Sjįijęet Ųą
Brea Bulvaro, iš viso apie 29- miesto blokų, žmo
nės eina per tuos gąrąui-s varaus... Retas ku
ris pasižiūri ką jis mindo, ir tik naujai atvykę 
žmonės su pagarba žiūrį Į sąvo mėgiamus me- 

| nininkus. Vine ąątvėję šios žvaigždės, išdęliotęs 
šaligatviuose tarp, Yucca ir Sekna skersinių gaK- 

I vių, tik per du* blokus. Dar daug žvaigždžių iš
turi jokio įrašo, atseit, laukiama, kada koks ak
torius ąrba aktorė pakankamai pasižymės, o ’a- 

įda su tam’tikromis čeremonijomis bus Įdėtas jo 
j vardas.

(Bus daugiau)
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Be to, žmogui dar niekad nebuvef suteikta kito ganėtino išaiš
kinimo apie žmogaus pradžią ir likimą, nežiūrint to, evoliuci 
ninkai patiekė priešingų nuomonių.

Pirmos Mozės Knygos Aprašymas apie Sutvėrimą

Biblijos aprašymas apie sutvėrimą, ir Edeno Daržo apysaka 
apie žmogaus puorimą, pateko dideliam evoliucininkų kritikavi
mui. Bet pastaruoju laiku daugelis mokslininkų linksta kiton 
pusėn Šiuose dalykuose. 1932 metais Prancūzijos profesorius Rene 
Ihevenin, Amerikoje atspausdintuose savo straipsniuose apie 
žmonijos padermės amžių, pasakė: “Pirma n:gu mokslas paliaus 
atkasinėti * kapus ir jūrų dugnus, gal pasirodys, kad daug tieses 
slepiasi žmo'gaus puolimo apysakoje”.

Kurie domitės, prašome parašyti atvirlaiškį. Gausite dovanai įvairių 
knygų, padedančių suprasti Sv. Raštą.

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJAI
5421 S. Mozart St., Chicago, IL 6C634?
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OR. PUR V OAPG.LX -
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Medicines 41 rėkt ari ut
19^ 1. Manheim WestdKCter. tL
VALANDOS: 3—9 darbo dienombi i-

SUSIRINKIMU

TEL. 233-5893

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS •

3907 W»st 103rd Street

Valandos pagal susitarimą.

Lietuviu Motery Apšvietus draugi
jos priešmetinis nariy susirinkimas 
įvyks šeštadienį, gruodžio 12 d., 1 vai. 
popiet, 3808 So. Union Avė. Narės 
prašomos atsilankyti, nes yra svar
bių reikalų aptarti ir bus rinkimas 
valdybos 1982 metams. Taipgi turė
sime ,kGrab-bag”: Po susirinkimo bus 
vaišės. Rožė Didžgalvis, rast.

xA1M/T»

VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPI . VAI A

GORDON FUNERAL HOME

’729 South Halsted Street. Chicae

Cel 226-1344

GAIDAS - DA1M1D
sehlAWi SB DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO [STAIGA

Lietuvio ūkis gražiai kksrėįo ir daug prisidėjo prie ekonominio klestėjįmo

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETR1STAS 

KALBA LIETUVIŠKAI

2618 W. 71s+ St. Tel. 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko akinius 

ir “contact lensea”.

LIETUVIŲ PENSININKŲ SĄJUNGA 
į Š.m. gruodžio mėn. 16 d. 2 vai. po
piet, Šaunų Namuose, 2417 W. 43rd 
St, lietuviai pensininkai ruošia kalė
dinį pobūvį prie eglutės, su progra
ma ir vaišėmis bei loterija. Išlaidų 
padengimui bus renkama du su puse 
ocuerio (2-50) įžanginė auka. Visi 
esate kviečiami dalyvauti ir, jei gali
ma, laimėjimams atnešti gerų dovanų.

< ; Juozas Skeivys, vicepirm.

• Chicagos Lietuviu Suvalkiečiu drau
gijos nariu priešmetinis susirinkimas 
įvyks penktadienį, gruodžio 18 d., 
o vai., vak., Vyčiu salėje, 2455 W. D* t TTONT A Q QPTRTTTTQ 47th St. Nariai kviečiami atsilankyti, nes daug svarbių reįkaių aptartt

' ‘ Bus ir- valdybos rinkimai. Po susi
rinkimo — vaišės.

; Eugenija Strungys, rast.
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Valandos: an trad., 1—4 popiet, 
ketvirtad. 5—7 vah vak. 
Ofiso telefonas: 776-2830, 

Ra&dtziciįto teisi: 443-5541

Marquette Parko Lietuviu Namu 
Savininku organizacijos valdyba kvie
čia visus narius kuo gausiau daly
vauti priesmetiniame susirinkime 
gruodžio mėn. 18 d. 7:30 vai. vak-, 
punktualiai, parapijos salėje, 6820 

"So. Washtenaw Ave. Yra susidarę 
taoai svarinu- reikalų aptarti ir at
vyks miesto bei apylinkės gerinimui 
komisionierius Mr. Harry Sikorski. 
Bus pravesti valdybos rinkimai. Po 
to — kavutė.

Juozas Skeivys, vicepirm.

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
lakų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
SU Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

> ..... . ■
PERK KAUSTYMAI

Leidimai — Pilni apdraus 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TeL 925-8043

Apdraustas per kraustymas 
iš įvairių atstumų.

ANTANAS VILIMAS
Tai. 376-1882 arba 376-599*

SOPHIE BARČUS
AADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Vedėja —■ Aldona Daukus 

Telef.: 778-1543

M “Lietuvos Aidai”

KAZ6 BRAZDžIONYTt 
Profircmo* vedėja

gfce...
so mere will flvs

HEART A
FUND r

Kasdien nuo pirmadienio iki peak 
tadi&nio 8:30 tai. vakaro.

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM. \ 

St Petersburg, Filų 11 J# ttL
U WTJ6«4e<šet, IlW AM

2H4 W> Tirt street

Illinois 60ft29 
Tolei. 778-5374

L__________ -_____________ -

Mirė
Kietų

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

šeštadieniais ir sekmalieniais 
nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto. 
Stoties WOPA - 1490 AM 

transliuojamos iš mūšy studijoj 
Marquette Parke.

*A-’ -iV"*
4,. .-i

Gyvačių lizdas - tarybinis filmas
Kultūros židiny j eBrooklyne š. nors esmėje tai yra diametraliai 

m. spalių 26 d. Lietuvių Jauni- priešinga lietuvių, siekiui išlai- 
mo Sąjungos skyrius etnografi
nių filmų vardu pristatė Tarybi
nės Lietuvos “gerbūvio” filmą- 
Leiskime toliau šiuo klausimu 
kalbėti DIRVAI (Nr 44, 3 psl. 
1979 m. lapkričio 8 d.) straipsniu

PRO ŽIŪRONĄ
Lietuvoje “anų laikų” ir par

tizanų karikatūrizavimas bei dis- 
kretizavimas ir vėl ryškinama { mienu — ąžuolas buvo lietuvy- 
naujai sukamame filme “Gyva-j bės simboliu toli siekiančioje is- 

i

‘ kyti gyvą skriaudos supratimą 
(nepaneigiant normalaus progre
so gyvenime) ir kovingumą lais
vei atgauti. Skaudžiausia, kad 
tori liūdna veikla randa prieglo- 

į bstį natūraliai pasitikėjimą iš
šaukiančiuose religiniuose židi
niuose.

Siekiant ryšių su tautos ka-

torijoje ir priespaudoje esanti 
tauta liko ištikima pareigai. Nėra 
laisva nuo jcs išeivijoje augusi 
ir brendusi karta. Ąžuolas nega
li būti pakeičiamas žilvičiu!

L. B. neša atsakomybę už sa- 
:jau-

čių lizdas”.

Gi čia, -Kultūros židinyje Bro- 
oklyne, š. m. spalio 26 d. Lietu
vių Jaunimo Sąjungos skyrius, 
etnografinių filmų vardu, prista- j 
tė Tarybinės Lietuvos “gerbū-l „ .

. c.; -r,., z- . i__ Vxr I augintine. Nepaisantvio'filmą... Filmą C ei kam ky_ „ ... -
».a klausimas del ]o oficialumo...), | J \ -

taip pat buvo rodomas iri , Ta,P T»t >»«*»
rtov-e'u Mis,jos Jungtinėse Tau-Į problemų svarstymų. V,- 

| =ų diskusijų pagrinde turi sto- 
j vėti svarbiausias mūsų veikto s 

tremtyje tikslas, būtent laisva 
ir nepriklausoma Lietuva. Tame 
kontekste turėtume svarstyti:

1. Ar yra naudinga turėti ša.

tose.
Tai skamba iššūkiu lietuvių 

daugumai-, kuri atsisako statyti 
b^ndrs daribavimą su okupantu 
ri bendravimą su tauta toje pa
čioje plotmėje. Kartu kyla klau
simas. kuria kryptimi suka LB- 
nės globoje stiprėjanti Lietuvių 
Jaunino Sąjunga? Tuo labiau, 
kad J labai laisvai naudojasi lie
tuvių visuomenės pasitikėjimu 
ir parama.

Jaunimo ir riatyvos neliečia
mumo aurolė (— kad tik neis- 

tinti, neužgauti, neatstum
ti) beveik apsaugo renginį nuo 
bile kokios kritikos ar klausimų, Į

lia Vilko taip vadinamą PLB po- ■ • 
litinę komisiją?

2. Prie ko veda Amerikos Lie
tuvių, Bendruomenės veržimasis 
į ArtYerikos Lietuvių Tarybos 
veiklos sritį ir į Vasario 16 d. 
aukas, kurios bendru susitarimu 
turi eiti Altai?

3. Ar yra reikalingos dvi Lie
tuvių Bendruomenės? Jei ne, 
tai kodėl JAV ir PLB vadovybės 
nenori kalbėtis su taip vadinama 
Registruota Lietuvių Bendruome 
ne? To negana, puolamas kiek
vienas kuris bent pamini, kad to
kia padėtis yra. j

4. Kaip žiūrėti į tas vietoves 
kur ALTa rengia Vasario 16 d. į 
minėjimus, o LB ne tik nedaly- ■

• vau j a, bet gretimai rengia kitus . 
minėjimus?

5. Politikoj turi dalyvauti visi, '
bet vadovybė turi būti viena. į i

Simpoziumo moderatoriumi j 
buvo Jonas Pabedinskas. Disku
sijose pasisakė eilė dalyvių. Nu
taria- šios rūsios: p^sikalbojimus: . 
tęsti toliau. Kęstu trečiai pažade-' ** 
jo imtis iniciatyvos sukviesti se- W 
kantį pasikalbėjimą.

LGiJo-«r7 SO. HERMITAGE AVENUE
.Tri. >27-1741 — 1742

Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
UARQUETTE FUNERAL HOME

Iš KITOS PUSĖS

ti.

tė linksmą laikraštėli pritaikyti 
rimtesniam skoniui. Tai supras
dama Vanagaitienė, Br. Dirmei
kio teigimu, redaktoriams davė 
laisvas rankas. Ko ji pageidavo 
— buvo pasisekimas. Man ji 
skundėsi ne dėl Mackaus refor
mų. bet tik dėl “menkos grupe
lės” jam pritariančių. Nepaisant 
to. ji magaziną ir toliau leido. Tik 
jos palikimo paveldėtojai jį tuo-

b*

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

Ttlef. 478-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 
Teh: 652-5245

TKUŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
. Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštės automobiliams pastatyti

Gyv. Marquette Parke, Chicago j e
1981 m. gruodžio 9 d. 11:10 vai. vak., sulaukusi 
amžiaus. Gimusi Lietuvoje, Raudanrcnių kaime, 
par. Amerikoje išgyveno 60 metu.

91
Merkinės

Piliko nuliūdę: du sūnūs —: Anthony, inarii Viola, ir 
, marti Alvina, trys anūkai — Susan Hanlon, jos vyras 
in, Randall ir Robert, du proanūkai — James ir Kris

tina hariion, bei kiti giminės, draugai ir tpažjstAmi.
Velionė buvo žmona mirusio Anton F. Slankaus.
Priklausė Lietuvos Dukterų draugijai, SLA 217 kuopai,

, Suvalkiečiu draugijai ir Viltnaus Krašto Lietuvių 
. Clrfcagtfs sKyriut.

Kūnas bus pašarvotas Petkaus Mafxfuclte kopiViSoja, 
2533 W. 71 st St. Lankymo valandos: jfcitadienį nito 5 Vai. 
popiet iki 9 vai. vak., sekmadienį nuo SVsk iki vai. vak.

Pirmadienį, gruodžio 11 d., 9 vai. ryto bus lydima iš 
kojdyč.cs į šv. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčių, o po 

unngų pama.dų bus laidojama 8v. Kazimiero Lietuvių 
kapinėse.

V s: a.a. Konstancijos Stankunės giminės draugai ir pa
žįstami nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse irsute&li 
,ai pa^kJjnį patarnavimą ir atsisveikinimą. ‘

Nuliūdę lieka: *
Sūnūs, marčios, anūkai, proanūkai

Laidotuvių direktorius Donald A. Petkus, lel. 176-2345

(Atkelta iš 3-čio puslapio)

Bendradarbių, galima, sakyti, 
nėra, o skaitytojų dauguma se
nieji lietuviai amerikonai”.

Beveik po dvejų metų 1963.
II. 3 buvo kiek gerėliau:

“Dėl to viso magazino turiu ir 
kitų tobulėjimų planų-.. Vienok 
atvirai tariant, stoviu prieš patį
didžiausią sunkumą bendra-, jau likvidavo, pasilikdami pelnin 
darbių stoką. Tiesa> atsiunčia ii 1 
čia vienas kitas pilietis... kokį 1 
raštą, bet su jais nėra ko prasi- ( 

! dėti.” i
I Man rodos, kad po tokiu skun- 
i du galėtų pasirašyti visi mūsų 
į redaktoriai. Tuo tarpu pagal An 
| lanaitį didžiausia Mackaus kliū~- 
j ds buvo kita: į

“.. .reformom žurnalo ledėja 
L. Vana7?Jtie^ę e žino žymiai 
daugiau ne^u panašios naujovės; 
radijo p”Cg'*amc^e, įskaitant ir 

j ‘Pelkių žibu ėlį”, reikalaujantį * 
i beveik k4virč o -kelh:ma<s ne j .v .1 - J sejevos is cis’i

Į kad Josids vyra.s buvo vedęs kito
• Sovielų p:lietę. Aleksejeva da
bar Į. odė, kad jiedu buvo “vedę 
iš toio'b Sovietų valdžia tokių

Į vedybų nepripažįsta, bet dabar 
t vis vien nutarė išleisti ją iš Ru- 

Nieko nesako apie A. Sa
charovo bado streiką.

TAV?YMO BONUS

pertraukiamos valandos laiko”.
Kodėl fe lydėjo Reikalaut’ dau 

giau ne:š k tų veršininkų, ko^ 
dėl jie turi fę$ti ^avo ^iklą ir! 
:ai neapsimokant? žinoma. Va- 
nagaitierė tcje pczitiįoje atsira-1 
do visai atsitiktinai, "lygiai kaip 
redaktoriais tapo Br. Dirmeikis, 
bu v. Lietuvos Aido vyr. red. ir 
tas pats Mackus. Gyvenimas ver

R. VILIAUS

Tesnę veiklos šaką. vm 
(Iš Dirvos)

A. SACHAROVAS GERIA 
APENINŲ SUNKĄ

MASKVA, Rusija. — Andrei 
Sacharovas, sulaukęs 60 metų 
amžiaus, apelsinų sunka taiso 
per 13 bado die^ų sulipusius vi
durius. c į o - 7 m Jnn. 58 melų 
amžiaus Elena, rūpina J savo 
dukra, kur; škm s d eromis pla
nuoja išvažiuoti į Ameriką.

Sovic.ų valdžia nenorėjo Alek
nos tvirtindavo,

)
Lietuvių z

caido tuvių »

Direktorių

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

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608

IKWM

AM6ULANSC
PATARNAVIMAI

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICJJ

4424 WEST 6JHK STRIUKI XEjubhc 7T21I
LLU2S SOUTHWEST HlLrHVVAl, Palo* MUK, III >74-4411 t

**54 So. HaKSTKD STREET TeL YAjrdi 7-1J Ii

BUTKUS - VASAITIS
T«L: OLympic 2-1063

f
i

1
|

Tel-: YArd« 7-1138 -1131

GEORGE F. RUDMINAS
1319 So. LITUAN1CA AVĖ.

PETRAS BIELIŪNAS
4348 Sa CALIFORNIA AVE. TeL: LAfayetU 3-3571

— Naujiena, Chicago, III., Saturday-Monday, Dec. 12-14, 1981



URAGANAS PRIE KLAIPĖDOS
PASKANDINO TANKLAIVI
savaitę Angbjos. Aus-

• C’andiios radijas cs-i . ” Į salio įvykiu laidose štai
H OS

!ių P
minėti Lietuvą ir jos uo> 

Klaipėdą. Visos stotys labai

kitu j 
darbu.

Px-a n ošimuose buvo}?; j;cda.
i kvlbiarna
i t■;?:Likęs
dii/o Gibr
E c Ašim? x:k r 

krovii
Didžiąją nelaime Lietuvai 

pajūriui ir Kuisių mariom^ 
ri aprašmėti ir okupantu
tvarkoma spauda lietuviu k;

ima-
rusu

“I/iivai, lapkričio 20-s'os vaka
re sinoptikų Įspėti 

išplaukė iš 
Bet ‘ Globė 
perspėjimą

i cikloną 
r i ra jūra.

H L

uosto i

Dvieili vilk
•I l

mazuto pajudė- 
au plaukianti i*

linu, kai vėjo greitis 
iki t r isd eš i m t i c < rr e: r ų 
kandę ir nutrūko svar 
nai. kapitonas is 
i išorinį reidą, 
padedamas, tan 
rijomis tonomis 
f o iš vietos. Tai
uosto vaitų laivą didelės barei- 
ir štorminis vėjas užmetė ant 
pakrantės seklumos, o po to jis 
lūžo perpus”.

Kelių kilometrų ruože nuo jū
rų prekybos uosto iki vakarų lai 
vu remonto įmonės iš anklaivio 
ištekėjusią mazutą siurbia aštuo
niasdešimt mašinų, iš Ventspilio 
ir Leningrado atskubėjo laivai, 
1400 kolchozininkų iš Klaipėdos 
apylinkių padeda semti mazutą 
ir padaryti užtvara prie Kuršių 
marių, nes juodoj alyva prasiver 
žė prie Menragės ir Girulių plia
žų pakrantės. Gražiajam Lietu
vos pajūriui padaryta milžiniška 
žala.

MIRĖ SKULPTORIUS
ROBERTAS ANTINIS

Lapkričio 23 Petrašiūnų kapi-

tuvos skulptorius a. a- Robertas 
Antinis. Jis mirė Kaune, sulau
kęs 83 metų amžiaus. Robertas 
Antinis sukūrė paminklą žuvu
sioms kariams lies širvintais. Ne 
priklausomybės paminklą Rokiš-

LIETUVIS DAŽYTOJ AT

Dažo namus iš lauko 
ir iš vidaus.

Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St.
(Town of Lake)

Skambinti YA 7-9107

”r.

vusiems dėl Lietuvos Ne- ■ 
žemybės Biržuose ir daug 
e i n u m en ta I i ų sku 1 pt ū ros 
1937 metais tarptautinėje 
ar< doje Paryžiuje Rober
tais gavo aukso medalį. 
X parką puošia jo sukur
kė žalčių karalienė”. An- 
ū yba užima reikšmingą! 
< tuvių dailės istorijoje.

JAS LIETUVIS
VYSKUPAS

■■T-

\ Floridos Amerikos j
j Liet, klubo žinios j

Klubo narių metinis susirinki- ’
A mas Įvyko lapkričio mėn. 7 d., (mas įvyko lapkričio mėn. 7 d., Į 

dalyvavo 162 nariai. Susirinkimą i 
atidarė klubo pirmininkas A. Kar1 

t nius. Pagal pateiktą dienotvarkę’ 
susirinkimo pirmininku buvo 
išrinktas M. Šilkai;is, sekreto-, 
rium — St. Vaškys ir balsų skai-j 
čiavimo vadovu — K. Urbšai-. 
tis. 1

MnmI, itni — P«rd«vlmvi . « FUmal, Ittni — 
ttAL ESTATS FOR SALI | KKAL 1STATI FOR SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKŽJTMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

Susikaupimo minute buvo pa
gerbti visi šiais metais mirusieji 
klubo nariai- Susirinkime buvo 
pateikta iždo apyskaita ir pada
rytas revizijos komisijos prane- 

- Šimas. Klubo pirm. A. Karnius 
padarė smulkų pranešimą apie 

j dešimt mėnesių laikotarpyje at- 
Į liktą veiklą, kuri buvusi gyva ir 

įvairi. Per ateinančius du mėne
sius dar būsią visa eilė renginių, 
jų tarpe ir klubo 20-ties metų su 
kakties minėjimas gruodžio mė
nesį su įvairia programa.

Atskirai pranešimą apie t. š. 
grupės “Banga” veiklą padarė 
grupės seniūnė R. Kriaučiūnaitė • 
ir apie futbolo komandos “Per
kūnas” — P. Vienužis ir V. DL 
džbalis. A. Kamiene, klubo ats~- 
tovė prie tarptautinės organiza- j 
cijos SPIFFS, padarė pranešimą 
iš tos organizacijos veiklos.

Į naują klubo valdybą išrink
ti: pirmininku — A. Armalis, vi
ce pirmininku — K. Vaičaitis, se 
kretore — A. Krulikienė, finan
sų sekretore — Ir. Kačinskienė, 
ir iždininku — J. Kirtiklis.

ežu paskyrė prel. Joną' 
, koris gimęs 1933 m. Lon j 
. .iijuoju Nuncijum Vidu-, 
Afrikos respublikoje ir 
iniu atstovu Čade.
Jonas Vytautas Bulaitis

(•s iš labai religingos ir tau 
U':pratusios lietuvių šei- 

:kūrusios- Didž. Britanijoje 
I ulinį karą. Jo tėvas • 

- Bulaitis buvo vienas iš! 
;iu hetuvių veikėjų, dirbęs.
Londono lietuviu tautinė-!i 

ir Lkybinėse organizacijose, i
as V. Bplaitis, dabar 
pakeltas į vyskupus, 
igė Londono jėzuitų Į 
vėliau studijavo filo-j

iją ir teologiją Grigaliaus uni-!
ritėto Romoje. Kunigu buvo jjtl j<UOpOS nariams ir šeimoms 
^^ntas Romoje 1958 m. va-, kalėdinis renginys — KŪČIŲ

2 d, o prelatu pakeltas! VA^RIENT/įvyks š.m. gruo- 
! džio mėn. 19 d., šeštadienį,

6 vai. 30 min. vak., Vyčių salėje.

k f ___

fi

p(

X'p’C1

Svc’kinu seses ir brolius šau
lius, o taip pat gimines ir pažjs 
lamus, linkėdamas linksmų Šv. 
Kalėdų ir laimingų nauju — 
1982 — metų.

Vietoje Kalėdinių atvirukų, 
aukoju Naujiendms .

Vladas Išganai t i*

— Gen. T. Daukanto juru sau-

saro
1964 m. liepos 1 d.

1963 m. prel. J. V. Bulaitis:
buvo paskirtas šv. Sosto apaš- yjsį kUOpOS nariai, jų šeimos ir 
taliskcsios delegatūros attache. sve£įaj kviečiami dalyvauti. Vie- 
Korė oje. 1967 m. perkeltas į Či-j |os rezervuo'jamos iki š.m. gruo-
je. Kuri laiką ėjo diplomatines m£n J5 į. pas kuopos pa- 

Panamoje, daugiau kaip rengimų vadovą y. UTARĄ, tel.
- - ’ ’) ir 847-0664.

I
i —J. Andriaus sudarytą Lietu- 
; vos žemėlapį ir išleistą Devenių 
j Kultūrinio Fondo, galima įsigyti 

siunčiant užsakymus šiuo adre
su: Devenių Kultūrinis Fondas, 
P. O. Box 10782, St. Petersburg, 
FL 33733. Kaina $6 + 65c per
siuntimo išlaidoms padengti.
NAUJA AUKSO PUOŠMENŲ 
SIUNTA, ką tik gauta iš Italijos. 
18 ir 14 karatų apyrankės, Kleo
patros grandinėlės ir kt. Gera 
prc'ga pigiau negu bet kur nusi
pirkti. Skambinti J. Šimaitienei 
763-0337 arba 436-7879. (Pr.)

— Dėmesio! Kas norėtų siųsti

pareigas -
5 metus Kenijoje (Nairobi) 
nuo 1979 m. iki šiol Sudane.

(Iš Dirvos)

DALEY GALI BŪTI 
CHICAGOS MERU

CHICAGO, Ill. — Valstybės 
gynėjas Richard M. Daley ket- *• 
virtadienį pareiškė pasitenkini-! 
mą savo’ bendradarbiais, kad j 

ąnmukėti v iscuš bavu rin-1 
kūninės kampanijos skolas. Po-J 
litikui tai yra labai svarbus da
lykas. Dabar jis gali pradėti gal
voti apie ateitį. Ketvirtadienį 
buvo didelis pobūvis, kuriame 
valstybės gynėjo draugai nume
tė jam didelę naštą nuo pečių. I

T • 1 v • • • , • . . t.Laikraštininkai tuoi paklausė. 1 v x -m - T • x... , •’ 1 i hetuviskas programas i Lietuva
ar jis jau planuoja kandidatuoti j 
Chicago's mero pareigoms. Da-Į 
ky nusišypsojo ir pasakė, kad!
tuo reikalu jis dar nieko negal
voja. bet laikraštininkai jam 
priminė, kad burmistre J. Byrne 
jau “žino”, kad jis kandidatuos. 
Daley bus pats stipriausias jo
sios oponentas. Gali būti ir kitų 

j kandidatų, bet jie nesudarys jai 
! lokio pavojaus, kokio sudarytų

B. M. Daley kandidatūra.

ar Ameriką, prašome tuoj kreįn- 
tis — “Lietuvos Aidai”, 2646 V. 
71 st Street, Chicago, Ill. 60629. 
Tel. (312) 778-5374 arba studi
jos tel. 436-5035. Programos 
eina trumpomis bangomis — 16 
metru, 16 metru ir 31 metru. Dėl 
kainds susitarsime. “L. A.” pro
grama Chicagoje veikia kasdien 
8:30 vai. vak. 1150 AM banga.

Po susirinkimo bus vaišės.
V aldyba

— SLA 2C0 kp. metinis narių] 
susirinkimas įvyks sekmadieni, | 
š.m. gruodžio 13 d., 2 vai. popiet 
2549 W. 7lst St., Chicago. Kuo
pas valdybos rinkimai ir SLA 
Pūdomosios Tarybos narių no- 

leijos. Taipgi priimsim na- 
mokesčius už 1982 metus.

Kuopos Valdyba
I i!l

SLA 63-člOS KUOPOS
SUSIRINKIMAS

Gruodžio 20 d. 2 vai. p.p. Ka-i 
zio Mačiuko Real Estate ištaigoj į 
įvyks SLA 63-čios kuopos narių 
susirinkimas.

Eina pirminiai rinkimai. Visi} 
galime užmokėti nario mo'kestįl 
ir privalome nominuoti kandida
tus SLA Pildomajai Tarybai. 
Susirinkimą pradėsime 2 vai., 
o 4-tą turime baigti. Visi nariai 
kviečiami atvykti.

Kuopos Valdyba

R.L.B. SUVAŽIAVIMAS
IR KŪČIŲ VAKARIENĖ

Pi. Liet. B-nės Tarybos Prezi
diumas 1981 m. gruodžio mėn.

Direktoriais išrinkti: E. Bazė- 
nas, A. Budrikis, A. Grabauskas, 
P. Juška, R. Kriaučiūnaitė, P. 
Mičiulis ir J. Pupelionė.

Į revizijos komisija išrinkti: Į. 
Kačinskas, M. šilkaitis ir J. Žvy- t

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTAR1ATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

ŠIMAITIS REALTY
REZIDENCINIU IR PATAMINIŲ 

NAMŲ PARDAVIMAS. 
INCOME TAX

INSURANCE NOTARY PUBLIC 
Skambinti tel. 436-7878 
2951 West. 63rd Street

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimu.
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai, 
KLAUDIJUS PUMPUTIS ' 

4514 S. Talman Ava.
-Tel. 927-3559

Linksmų Kalėdų!
D Ė M E S I O

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

Liability apdraudimas pensinin
kams. Kreiptis:

X LAURAITIS - <
<645 So. ASHLAND AVI. %.

TeL 523-8775
——

e 2 butų mūrinis namas, naujas
i nys. j stogas ir porčiai. Modernūs ra-.

. vv. ... ! diatoriai, gazo šildymas. Mar-
Kai kurie auKsciau minėti pa-• .. _ ’° _ . . rn-n nan.... .. . • 1 v + quette Parke. Sena kaina $32,000reigunai jau išrenkami kelintą u

12 d. (šeštadienį) 9 vai. ryto kartą iš eilės. Reikia džiaugtis, Į 
Lietuvių Tautiniuose Namuose | kad tokių darbščių žmonių, nebi- ’ 
(6422 So. Kedzie Avė., Chica- i jančių visuomeninio darbo, atsi^ 
go, Ill.) šaukia Tarybos narių ir] randa. Klubo nariams gi reikėtų 

’ padėti klubo valdybai visuose 
jos darbuose. Atsiminkime, jog 
išrinktieji pareigūnai dirba mū
sų visų gerovei. Taigi — būkime 
jų darbų talkininkais. i

atstovų metinį suvažiavimą.
Po suvažaivimo 7 vai. vakaro 

toje pačioje salėje rengiama traJ 
spc- 
pro-

<jau-

dicinė Kūčių vakarienė su 
cialiai tai dienai pritaikinta 
grama.
Visuomenė kviečiama kuo

siau dalyvauti suvažiavime ir 
Kūčių vakarienėje.

Dėl pakvietimų Į Kūčių vaka
rienę prašome teirautis pas Apy
linkių valdybos narius arba 
511-3880.

Nauji klubo nariai. Valdybos 
nutarimu priimti aktyviaisiais 
nariais Fredas Paliokas ir Mari
ja Paliokienė. o garbės nariais, 
oaaukojusiais po $100.00 —■. dr.

tel.

g Statybai gražus sklypas 
Marquette Parke.

Dengiame ir taisome visų rū
šių stogus. Už darbą garau- 

^tiiojąmė ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
? 6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717;

g Su $15,000 pirkėjui proga 
Marquette Parke gauti labai 
švariai užlaikytą mūrinį namą, 
nes pardavėjas duoda paskolą 
seniau imamais procentais.

VALDIS REALTY
2644 W. 69th St.

(Lithuanian Plaza Ct.)
737-7200 arba 7.37-8534

Giedrė sirmėnienė, dr- Vincas Prašom palikti savo telefono nu- 
Širmėrias ir Stepas Lungys. j merj automatiniame aparate.

Pardavimai Ir Taisymas 
2646 West S'Hh Strae? 
Tel. REpubllc 7-1741

? 1■■ ■ J

Siuntiniai į Lietuvą : 
ir kitus kraštus

F. NEDAS, 4059 Archer AvėniM, 
Čhieago, JU. 6063Z Tel. YĄ 7-59M

t - -

Ilgameti? patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuvių Įstaigą:

American Travel Service Bureau 
8727 S- Weet»rn Ave^ Chicago, Ill. 60643 

Telef. 312 238-9787 
patartiivlnws užsakant lėktuvu, traukiniu, latru kelto• Nemoknzxn* ostarnavlDus lėktuvu, traukiniu, laivu kello-

fdU (cruises), vienbučių ir automobilių nuomavimo rezervaciias; Parduod*- 
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones i Lietuva ir kitus ta/aštus; 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infor- 
Giacijp^ vjsaia kelionių reikalais.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik rebai rezervuoti vietas 
B inksto — prieš 45-00 dienu.

—SLA 134-os Moterų kuopos 
narių susirinkimas įvyks gruo
džio 12 d., šeštadienį, 12 vai., 
Chicagos Savings bendrovės pa
talpose, 6201 S. Western Ave., 
Chicagoje. Kviečiame visas na
res dalyvauti. Bus SLA Pildo
mosios Tarybos nominacijos ir 
kuopos valdybos rinkimai. Atsi
neškite dovanų dėl “Grab Bag”.

BOSTON, MASS.
Seniausia lietuviška radijo 

programa Naujojoj Anglijoj, va
dovaujama Stepono J. ir Valen
tinos Minkų, švęs savd 48 metų 
sukaktuves So. Bostono Lietu
vių Piliečių Draugijos trečio 
aukšto salėje sekmadieni, 1982 
m. kovo 21 d., 3:30 vai. popiet.

— Sdvietų valdžia būtų kalti
nama Sacharovo mirtimi, jeigu 
jis, pabadavęs dar kelias dienas, 
būtų miręs iš bado.

Tradicinės bendros Kūčios bus — 
rengiamos klube gruodžio mėn. 
24 d. vakare. Smulkesnės infor- 
maęuo^ bus paskelbtos vėliau 
sekmadieninių p;etu metu.

Nauius Metus sutiksime klube 
gruodžio men. 31 d., tačiau visos 
informacijos bus suteiktos vė
liau, sekmadieniais.

— Ernest Digweed testamente 
paliko $57,000 .Jėzui Kristui, jei 
jis grįžtų į žemę. Giminės krei
piasi i teismą, kad jiems ati
duotų (uos pinigus, nes prieš 
mirti Digwood nežinojęs, ką 
darąs.

We’ll help you moke the right move.

.. ...............................................................

M. i 1 M K U f - •
NrtaryPvŪc -

INCOMI TAX SIRVICl
<25f S. Maplewood. Tel. 2*4-745
Taip pat daromi vertimai, gimlnh 
Iškvietimai, pildomi pilietybes prt 

žymei Ir kitokį blamcaL

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naujienose galima gauti nepaprastai Įdomius gydy

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

Dr. A. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečia 1905 
metų Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
susirūpinimų____________________________

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

Minkštais viršeliais, tik
Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 

ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

money orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant $1 persiuntimo išlaidoms.

?8.00

84.00
83.00

*2.00

173J 8e. HALSTED ST, CHICAGO, IL I0S08

SUSIVIENLTIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžJaxisla Ir turtingiausia lietuviu trateTnAlln^ ar- 

fxnixadja, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA — atlieka kultūrlnlur darbui, gelbsti tr kitiem*, kurie tuoi 
darbus dirba.

SLA — ISrnokėĮo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu 
apdrandu savo n ariama.

"A -
SLA — apdraudžia pigiausiom!? kainom!w SLA neieško pelno, na

riams patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Hekvienaa lietuvis ir lietuviu draugai g>U 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia h* Taupomąja apdranda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, Hekiančiafli 
aukštojo mokslo ir ju gyvenimo pradžiai.

*I.A — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
11,000 apdraudof minia temoka tik $3.00 metama.

SLA — kuopu vyra visoje lietuviu kolonijose. Kreipkitėf 
J ?avo apylinkės SLA kuopu veikėjus jie Jums 
mielai pagelbės 1 SLA įsirašytu

Galite kreiptis ir tiesiai 1 SLA Centra:

LITHUANIAN ALLIANCW OF AMIRlCA
Ftew Yart, K Y. 10001

MT W. Mtk $».
TH. (til) Ml-»I

L— - - ---- ------- --------- ------ • - i - - ■ >

“LIUCIJA”
Miko šileikio apsakymu knyga 

“Liucija” jau atspausdinta.
Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

kymai, 184 psl. Kaina 85.
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729 So. Campbell

Ave.. Chicago. IL 60629.

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI, 

nuomoti ar apdrausti savo nuo
savybę Chicagoje ar bet kuri 
Amerikoje, prašome skambinti 
ar užeiti į mūsų įstaigą.

Mes visuomet pasiruošę 
jums patarnauti.

Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuterį.

Virš 500-tai namų pasirinkinTJi.

BUDRAITIS REALTY CO. 
6600 S. Pulaski Road 

Tel. 767-0600 
DĖMESIO!

Gaminu elektrines mašinėles 
bulvėms tarkuoti. 
Kas norėtų įsigyti, 

skambinti
Tel. WA 5-4878.

HOMEOWNERS POLICY
F. Zepolii, Ajenf f 

W. 95th St 
^Everg. Perk, lit 

<0642, , 4244654 V.
S?ate F»rm' f:re ana Casually Camp.m,

Advokatai

GINTARAS P. CEPtNAS
Darbo valandos: nuo 9 vai ryU 

iki 0 vaL vak. šeštadieni nuo
9 vai. ryto iki 12 vaL d. 

Ir pagal susitarimą.
T<X 776-5162 arba 776-51U

Z64S We4 63rd Street
CMeaco. ID- 60629

JOHN GIBAIUS
Advokatų įstaiga 

6247 S. Kedzie Avė.
(312) 776-8700KAIP SUDAROMI

TESTAMENTAI
Tuo reikalu jums gali daug 

padėti teisininko Prano ŠULO • 
paruošta, — teisėjo Alphonse j 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’’ A T .SO IN NEEDOF PORTER, 
išleista knyga su legališkomis 
formomij

Knyga su formomis gauna.
ma Naujienų administracijoj^ 6 — Naujiena, Chicago, Ill., Saturday-Monday, Dec. 12-14, 1981

HELP WANTED — MALI 
Derbintnky Retkh

FULL & PART TIME 
Must Be Experienced.

2952 WALLACE 
842-2146




