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ŽEMAITĖ - ŽEMAIČIŲ KARALIENĖ 
TAUTINĖ ŽEMAIČIŲ PASAKA

Iš Dr. Martyno ir Valerijos Anysų knygos 
“žymios Lietuvės Moterys”

ĮVADAS

žemaitė, žemaičių karalie
nė, yra paimta iš “Die Mythęn, 
Sagen und. Legenden der že- 
maiten” pirmojo tomo. Pasa- 

. ~ kos-ir. legendos yra surinktos 
dr. ' Edmundo Veckenstedt, 
\yriausiojo senųjų kalbų , mo
kytojo. Nikalojaus gimnazijoje 
Liepojoj, Kurše. Būdamas 
Pirmojo Pasaulinio karo (1917 
— 18) metu Liepojuje, auto
rius išdraskytoje gimnazijos 
bibliotekoje tuomet surado ke 
lis (o. veikalo fragmentus, šis 
dabarties .lietuviams beveik ne 
žinomas ištisas veikalas jau 
anksti vokiečių kalba buvo'at
spausdintas Karl Winters Uni- 
versitaetsverlag, ; Heidelberg, 
18*33 m. autoriaus yra išversta 
Pasaka lietuvių kalbon, išlei
džiant kai kuriuos pasikartoji-

■ mus ir nelogiškumus.
žemaitės legendą dr. Vecken 

stedt labai aukštai Įvertina ra
šydamas:

“Viskas yra grynai tautinė, 
"turtingo, jausmingo pasaulio 
ir galingos; Vaizduotės išraiška. 
Didysis? ariškos mitologijos 
kūrinys yra logiškai pagrįstas, 
viskas sudaryta pagal kiekvie
nos giminės tautinę ypatybę ir 
išdabintas šventu bei demoniš
ku papuošalu”.

Tame pačiame tome dr. Ve
ckenstedt duoda platų žemai
čių dievų bei dievaičių apra
šymą, gerų ir blogų šmėklų ir 
žemaitiškų prietarų, iš ko ma
tyti, kad legendos vokiečių 
kalba autorius buvo gerai susi
pažinęs su žemąĮčių^mitalogi- 
ja. Reikia pažymėti, kad že- 
maitės legendos ' fragmentus 

, ankstyvesniais laikais pakar
totinai yrą, atspausdinęs dr. j. 
Šliupas. Nepagrįstais reikia 
Ja iky t i .kai kuriuos aiškinimus, 

. .kad dr,,,Veckenstedt šią ..legen- 
.dą.sųkųręs iš.sąyo. fantazijos. 

Į.. . Autorius

■ .Dievas,,- pasivertęs elgeta, il- 
. gai keliavęs po pasaulį, norė- 
- damas jsitikinti,. . ar tikros.- yra 
žinios* kad žmonės žemėje, po 
jų sutvėrimo i esą labai pablo
gėję irmieko negerbia. Jis; ap
lankęs.tūlus kunigaikščius, ba
jorus ir daugelį sodiečių, bet 
-jie .visi. jam rodę kietą širdį: 
nedavę- nei valgio, nei nakyy- 

•f.nės. Vienas kunigaikštis,, pa- 
matęs: ant ^elgetos piršto bran- 

: gų žiedą, Įsigeidęs jį gauti, bet 
-.«< Dievui atsisakius jam žiedą 

atiduoti, - kunigaikštis ji apšau
kęs vagimi., .žiedą jis pasiėmęs 
jėga, o. elgetą nuteisęs mirti
mi. Besiruošiant jį,pakarti, ei 
getą paslaptingai .t dingęs iš 
<-akiy.-'l-j ' ■

' Dievai dabar Įsitikinęs, kad 
jo'angelai Jani buvo tiesą pre- 
nešę apie žmones. Todėl ;Die- 
vas nusprendęs visus blogus 
žmones sunaikinti ir tik keletą 

' gerųjų išgelbėti. Tuo tikslu 
dievaitis Švaistikas- gavęs .isa- 
kt’mą pastatyti rūmus iš kris- 

: ;thlb, 'kurie stovėtų erdvėse tarp 
dčngaus ir žemės. Dievas lie- 
jjęs Į juos sunešti daugelį daik- 

' 'tų,- reikalingų žmogaus gyve- 
‘ '’nimui, o Ugniedokas bei Ug- 

’ ' Siiegavas gavę Įsakymą nukaL 
’■dinti mergaitę nuotaką iš gry- 
r no aukso, kuri'tuose rūmuose 

'■’’gyterittf taip, kaip žmonės, tik 
’begalėtų kalbėti. - ■

Kai viskas’biivo atlikta, vie
na sodietėj kilusi iš paprastų 
žmonių,1’ hei getų,' nėi blogų, 
pagimdžiusi sūnų. Tuo pačiu 
akimirksniu jds pirkioje sušvi
tusi, skaidri šviesa. Po kiek lai 
ko šviesa pirkelėje dingusi, o

su ja kartu ir sodietės naujagi
mis. Tą pačią naktį dar kita so 
dietė, kilusi iš tokių pat žmo
nių, susilaukusi dukrelės. Ir 
jos pirkioje sušvitusi nepapras 
ta šviesa ir jai taip pat nauja
gimė dingusi.

Dievo paliepimu keletas jo 
angelų moterų gimdymo metu 
buvo įžengę į jų pirkeles, paė
mę naujagimius ir juos-nune
šę į kristalinius rūmus. Pirkio 
se pasirodžiusioj! šviesa buvu
si pasiųstų angelų spindėjimas.

Kristalo rūmuose auksinė- 
mergaitė vaikus priėmusi ir 
juo.s, ąuklėjusi kuo puikiausiai. 
Vaikai greitai paaugę ir sustip
rėję. Kadangi tuose rūmuose 
niekas nekalbėjo žmonių kal
ba, todėl abu augintiniu pali
kusiu nebyliu. Berniukui ir 
mergaitei paaugus, juodu su
situokusiu. jaunoji nebylė mo 
tina pagimdžiusi dukterį. Auk- 
sinė mergaitė naujagimę auk
lėjusi taip pat, kaip anksčiau 
jos tėvus., -šita* naujagimė mer
gaitė dėl savo tėvų žemiškos 
kilmės buvusi pavadinta

ŽEMAITE.

Vėliau Dievas paliepęs kitai 
dievaitei Žemaitę išmokyti vi
sokio žinojimo ir meno. Po 
kelerių metų Žemaitė išaugusi 
gražiausia ir protingiausia nuo 
taka, kokios žemėje dar nebu
vo buvusios. Dievas tuomet ją. 
davęs Perkūnui kaip žmoną. 
Kartą Perkūnui nesant namie, 
Žemaitę aplankė kiti du dievai 
čiu, Augštis ir švaistikas. Iš 
tos bičiulystės gimęs berniu
kas, kuris turėjęs visų trijų 
dievų savybes. J Jam buvo -duoy - žemaičiams pirmą kartą 
tas vardas Dungis.- Jo motinai 
žemaitei prašant, Augštis jį i 
paėmęs Į dangų. Nors jo-tėvai 
ir buvę dieVai, bet jo motinai 
esant žemaitiškos kilmės, Dun 
gis nebuvęs tikros dieviškos 
kilmės, ir paaugęs turėjęs eiti 
Į žeme žmonių-valdvti. Iš kiek 
vieno savo tėvų jis buvo gavęs 
dalį jų jėgos bei galios. »■

Nuo to laiko, kai minėtieji 
dievaičiai buvo apsilankę pas 
Žemaitę, jie tarp say^s pyk ėsi. 
Kai Dievas apie tai sužinojęs,’ 
jis- pageidavęs, "kati Perkūnas, 
Augštis ir švaistikas susitaiky
tų. Bet . minėtieji dievaičiai, 
keršydami žemaitei už tai, 
kad ji buvo atsidavusi visiems 
trims, nusprendę ją ištremti Į 
Auksinius.rūmus, kuriuos Ug
niedavas jai buvo pastatęs. Jai 
ten buvęs parinktas žemiškas 
vyras, §u kuriuo ji gyvenusi. 
.Iš šios santuokos kilę: daug vai
kų, kuriems toliau tuokiantis? 
išaugusi plati giminė, žemaitės 
palikuonys, pagal jų prosene
lės vardą, buvę vadinami

" —ŽEMAIČIAIS —
Kai jų tiek priaugę, jog jie 

Auksiniuose rūmuose nebetil- 
pę, Žemaitė jiems paliepusi iš
sikelti Į žemę ir ten apsigyven
ti. Tuo ir pasibaigė Žemaitės 
ištrėmimo laikas. Ji dabar ga
lėjusi gyventi kristaliniuos^ 
rūmuose,, kurie stovėję erdvė
se tarp dangaus ir žemės. "

Kadangi žemaičiams žemė 
nebuvo žinoma, todėl jie ir ne- 
žinoėję, kuriose šalyse jie turė
sią apsigyventi. žemaitė jiems 
patarusi taip keliauti, kad saū- 
lė visuomet jų dešinėje pusėje 
tekėtų ir pusiau kairėje pusėje 
nusileistų. Tuo būdu ji jiems 
nurodžiusi keliauti Į šiaurės 
vakaras. Tuo pačiu ji jiems 
liepusi tol keliauti, kol ji pati 
padangėse ranka arba kitokiu 
ženklu parodysianti tą šalį, ku
rioje jie turėsią pasilikti. Tai

Aš esu Žemaitė, tave ir tavo giminės prosenelė!

sutvėrimėlis. Vietomis jiems 
tekę kovoti ir su nuodingomis 
gyvatėmis.*

Žemaičiai išmokę prisijau
kinti laukinius gyvulius ir juos 
panaudoti visokiems darbams. 
Jie pasidirbę Įvairių Įrankių 
medžioklei, žvejybai ir žem
dirbystei; išmokę žolę pjauti 
pj au tuvu, taurą nukau ti j ieti
mi ir medžius kirsti kirviu.

Savo kelionėje jie priėję prie 
didelių vandenų. Iš pradžių 
jie drąsiai ryžosi vandeni iš
semti, kad sausomis kojomis 
galėti} pasiekti kitą krantą. 
Vienas dievaitis matydamas jų

pasakiusi, žemaitė pakilusi i 
dangų. : ;

Varginga buvusi žemaičių 
kelionė. Jie turėję peržengti 
augštus kalnus ir plačius slė-. 
nius. Jų kelias ėjęs per balas 
ir dykumas, per plačias upes 
ir gilius ežerus, kol jie pasiekę 
dideli vandeni. Kelionėje jų 
laukę daug pavojų. “Jie sutikę 
plėšrių žvėrių ir nedraugingų 
laukinių giminių, su kuriomis 
jiems tekę kovoti. ‘ šioje sun
kioje kelionėje žemaičiai buvę 
priversti daug ko išmokti, kad 
galėtų išsaugoti savo gyvybę.

ėjus iš Auksinių rūmų, pasali
ais, jiems atrodęs naujas ir pas
laptingas. Jie, suprantama, tu- 
rėję savo kalbą, kurios.jie bu
vo išmokę iš savo prosenelės, 
bet visąs kitas žemiškas gyvie- 
nimaą. jiems buvęs . svetimas^ 
Jie nepažinę..sniego, . kurio jie 
gausiai rasdavę aukštų kalnų 
viršūnėse. . Jie dirbdavę daug 
nereikalingi} darbų, eikvoda
vę daug jėgų. Jiems trūkę daug 
Įrankių. '■
' Dienos metu jie matydavę 
danguje saulę, o naktį mėnuli. 
Jie galvoję, kad tai esą gražūs 
žaislai, šū kuriais galima žais
ti. ’ Todėl jie darydavę bergž
džių žygių, kol pagaliau sug
urate, kad nei saulė, nei mė
nulis, nei pats dangus nėra 
pasiekiami. Jų kelionę sunki
no ir laukinių žmonių giminės, 
su kuriomis jiems tekdavę ko
voti. Kartą žemaičiai buvę 
priešų beveik apsupti ir būtų 
buvę Sunaikinti, jeigu žemai
tė nebūtu atsiuntusi kelis die
vaičius jų išgelbėti. Greitai apię 
žemaičius susidaręs didelis eže 
ras ir jie buvę priešų nepasie
kiami. Priešui • pasitraukus, 
ežeras dingęs ir žemaičiai ke
liavę tolyn. Ir daugeli kitų 
jiems kelią 1 pastojusių priešų 
dievaičiai išsklaidę ir taip 
jiems gelbėję tęsti savo kelionę.

Viši šie nepasisekimai ir var
gai turėję *fr geni’pusių.' že
maičiai pamažu išmbkę nau
doti tam tikrus daiktus: varto 
ti ginklus kovoje, statyti pala
pines tose vietose, kur jie ma
nė ilgiau sustoti. Vėliau jie iš
mokę statyti namų sienas bei 
stogus, pasidaryti langus ir 
duris.' Ne vienas iš jų buvo 
pučiamas taurų ir kitų plėšrių 
žvėrinį. Išgirdę varlių • kurki
mą ežeruose jie manę, esą 
vandenyje pasislėpę didžiuliai 
slibinai, bet buvę nustebę ma
tydami, koks mažas ir nekal
tas buvo tas ' triukšmą; keliąs 

denį* ir vanduo tuojau išsekęs. 
Sausomis kojomis jie perėję, j 
kitę krantą. *. i • i

Kova su gamtos sąlygomis ir 
nedraugingomis ■ giminėmis že 
maičius-išugdė kietais ir karin- 
gais žmon-ėmis.: Jie buvo daug 
išmokę ir Įgiję- tiek patyrimo,' 
jog'patys galėję-sau -padėti. Bet 
jie nebuvę sukūrę, jokios tiky
bos, -nes jokia kita tauta jų-.ne- 
pamokiusi; p jų dievaičiai 
juos- lydėję ir<gynę nuo visokių 
nelaimių, jiems to nešinant.

Po ilgos kelionės žemaičiai 
pasiekę-tautą, .gyvenusią-neto
li, didelių jūrų.:.’šita tauta že
maičius - labai- vaišingai pri
ėmusi. Tos giminės žmonės 
irgi turėję daug kentėti nuo 
Įvairių priešų ir todėl mielai 
susidraugavo su žemaičiais, 
■šie mokėsi iš žemaičių karinio 
meno, o žemaičiai iš jų savi
nos! visa tai, ko jiems trūko. 
Žemaičių Įtakoje svetimoji tau 
ta tapusi karingesnė ir drąses
nė. Ji priėmusi daug žemaitiš
kų 'papročiu ir jų k a llx>s -žo
džių, jog galėję su žemaičiais

LIETUVIŲ. MENAS 
(K Balzeko muziejaus foto archyvų)

lengviau susikalbėti. Po to jo
kia kita nedrauginga giminė 
negalėjusi susijungusių žemai
čių ir latvių nugalėti. Atsimin 
darni, kad jų prosenelė Žemai
tė jiems buvo liepusi tol ke
liauti, kol ji parodysianti jiems 
šalį, kurioje jie turėsią sustoti, 
žemaičiai tęsę kelionę. Latvių 
giminė keliavusi kartu, nes lat
viai bijoję, kad juos vienus ne
draugingos giminės galėsian
čios sunaikinti. Be to, jie ti
kėjosi surasti geresnių dirvų 
bei ganyklų. * .Taip jie, kartu 
keliaudami, pasiekę aisčių ap
gyventus kraštus, kuriuose, jie 
buvo vaišingai priimti. Toliau 
keliaudami žemaičiai pasiekę 
šalį, esančią .prie plačių jūrų.

Staiga padangėse pasiro
džiusi jų prosenelė Žemaitė su 
vėliava rankoje. Aiškiu balsu 
ji jiems sušukusi: •

— žemaičiai, štai jūsų žemė!
Žemaičiai paklausę savo pro 

senelės ir apsigyvenę tame 
krašte. Latviams žemaitė bet
gi buvusi svetima ir todėl jie 
netikėję jos pažadams. Jie at
siskyrę nuo žemaičių ir kelia
vę toliau. Jie pasiekę Baltijos 
jūrą, bet jos peržengti negalė
ję, nes neturėję dievaičių* ku
rie, kaip žemaičiams, vande
nis išskirtų. Todėl jiems neli
kę kitos išeities, kaip pajūryje 
sustoti ir apsigyventi žemaičių 
kaimynystėje. Toje vietoje jie 
ir dabar tebegyvena. ■ ■. < • ?’

Žemaičiams labai patikusi 
ši šalis, kurią žemaitė, jiems 
buvo paskyrusi. Ji buvo graži 
ir derlinga. Upėse tekėjo skaid 
rus iš švarus vanduo ir jos nė- 
buvo per gilios ir per sraunios. 
Didelių kalnų ten nebuvo, bet 
apstu žalių pievų ir derlingi] 
laukų. Karingesnių už juos 
kaimynų irgi nebuvę, nes ke
lionės metu žemaičiai buvę iš
mokę geriauikariauti, negu jų 
naujieji -kaimynai.- ’ 
’ Žemaičiams pastoviai apsi
gyvenus, žemaitė prašiusi die 
vų leisti jai eiti žemėn savo tau
tą tikybos pamokyti. Ji norė
jusi Savo giminę dar ir kitų da
lykų pamokyti, kurių jie dar 
bežinoję , kad juos apsaugotų 
nub’visų pavojų/ Tr; jos sūnus 
Dungis prašęsis kartu vykti 
pas savo brolius žemaičius.

Dievas juos leidęs viena sąly
ga, kad po kurio laiko jie tu
rėsią grįžti. Buvę susitarta, kad 
jų buvimui prailginti kaip pir
moji vyks žemaitė ir, jos lai- 
kuĮ baigiantis, atvyks jos sū
nus Duųgis. Toliau jiemdviem 
buvo pareikšta, kad juodų ga
lės savo tautą mokyti ir valdy
ti, bet, karui vesti turės gauti 
leidimą iš danguje susirinku
sių dievų.

Kaip, pirmoji išvykusi .žemai 
tė Į savo vaikų.. kraštą Vieną 
dieną siautė baisi audra,, rodė
si, jog pasaulis sugriūsiąs. 
Audrai praėjus, debesys išsi-. 
blaivę ir saulės spinduliai vėl 
palietė žemę. Staiga žemaičiai 
pamatę aukštai padangėse ne
paprasto grožio moterį, jojan
čią ,ant auksinio žirgo. ;Ją sekė 
daug dievaičių ant tokių pat 
arklių. Auksiniai'.skalikai ir 
sakalai lydėję raitelius. Erd
vėse skambėjusi švelni muzi
ka; Kai suskambėjusios liūd
nos gaidos, žmonės pradėję 
raudoti, net negyvj daiktai lieję 
ašaras. Linksmesniems gar
sams suskambėjus, žmonės 
pradėję džiaugtis, juoktis ir 
šokti... Dangiškas spindėjimas 
pripildęs debesis,} ir žemė ma
loniai kvepėjusi. Po kurio lai
ko pakilusi nauja audra, daug 
didesnė negu ankstyvesnioji. 
Tamsūs, debesys ,nusileidę ant 
žemės ir palietę tyrumą. Au
dra išsiblaiviusi ir saulelė vėl 
pradėjusi šviesti. .

Tą patį vakarą vargingai, ap
sirengusi moteris įžengusi Į 

vieną sodietės pirkelę, prašy-. 
dama valgio ir nakvynės. So
dietė buvusi našlė ir neturtin
ga, nes jos vyras buvęs miręs 
ir jos du vaikai sirgusiu. Ne
turtingoji našlė visvien sutiku
si jai duoti nakvynės tik tuo at 
veju, jeigu viešnia pasitenkins 
šiaudų guoliu asloje. Našlė 
skundėsi, kad jos namo sienos 
ir stogas esą prakiurę: vanduo 
ir vėjas lengvai veržiasi i vidų, 
o malkų pakurti krosniai ji ne
turinti. Paskutini kepalą duo
nos ji norinti dalintis su vieš
nia, bet antroji pusė turinti 
likti jos vaikams. Viešnia su 
šiuo siūlymu sutikusi. Ji paė
musi ant medinės lėkštės pa
duotą duoną, kad ją peiliu pa-; 
dalintų. Ji dar paprašiusi krū- 
zo (ąsočio) vandens. Kai sve
timoji moteris paėmusi duoną 
ir vandens ąsotį Į savo rankas, 
ir, nors jau buvo gerokai sute
mus, pirkelė nušvitusi tokia 
šviesa, jog sodietė maniusi* 
kad jos namelis .užsidegęs.

Toje šviesoje ji pamačiusi 
viešnią auksiniais rūbais ir 
aukso karūna ant galvos, šis 
reginys trukęs tik trumpą va
landėlę, po kurios spindėjimas 
išnykęs. Svetimoji moteris te
besėdėjusi pirkioje, rankose 
laikydama aukso lėkštę su švie 
žiais pyragais ir puošnią taurę,, 
pilną putojančio gėrimo. Kam 
barys pasilikęs šviesus, nors 
jame nedegė joks žiburys; 'Var 
gingoji sodietė stebėjosi visu 
tuo,- kas buvo įvykę. Svetimo
ji moteris ir karto pakilusi ir 
tarusi:

— Aš esu žemaitė, tavo.ir 
tavo giminės prosenelę!
— Jūs esate kilę iš manęs ir 
vyro, kuris man dievų buvo 
parinktas gyventi, kai aš bu
vau i Auksinius rūmus ištrem
ta. Aš parinkau šalį, Į kurią 
jums liepiau keliauti. Try’s die 
.valčiai, man prašant, jus lydė 
jo kelionėje,, nors jūs jų nepa
žinote.. Jums pasiekus šią šalį, 
aš vėl pasirodžiau padangėse, 
laikydama-.» rankoje . vėliavą. 
Tai buvo ženklas, kad ta šalis 
yra jūsų. Jūs mane matėte an
trą kartą, jojančią padangėse 
ir dievaičių lydimą.. Tamsieji 
debesys mane nunešė. žemėn, 
ir aš dabar pasiliksiu pas; juos.

— Aš atvykau'žemėn jus pa
mokyti tikybos. Aš atidengsiu 
jums daug paslapčių apie die
vus ir žmones. Jums parody
siu rojų ir pragorą, ir jūs1 su
žinosite apie sielų nemirtingu
mą. Aš valdysiu savo tautą ir 
ją padalysiu laimingiausią vi
same pasaulyje.

— Aš noriu būti jūsų moti
na, teisėja ir karalienė. Po ku
rio laiko aš vėl pakilsiu dan
gun, o pas jus viešpatauti at
vyks mano sūnus Dungis. Bet 
ir jis negalės čia visuoniet pa
silikti, nes dangiškiesiems ne
leidžiama dangų visam laikui 
palikti ir žemėje gyventi. Jei
gu jūs laikysitės nurodymų jus 
lydės amžina laimė; priešin
gai jus ištiks didelės nelaimės.

— Tu mane matei pilname 
spindėjime, auksiniais rūbais’ 
bei aukso karūna ant galvos, 
apšviestą dangiško spindėjimo. 
Duona ir gėrimai Įgaus skalsą, 
ir jie niekados nesumažės, šią 
naktį tavo vaikai išgys ir bus 
gražesni bei sveikesni, negu 
anksčiau. • J

— Tu būsi mano pasiuntinė 
ir rytoj eisi Į žmones ir skelbsi, 
ką ėsi mačiusi ir girdėjusi.

.Vaikai tuoj išgijo, kai sveti
moji moteris Įžengė i jų patal
pą. Kur ji pasirodė, buvo švie
su kaip dieną, nors nedegė joks 
žiburys, kambary s atšilo, nors 
krosnis nebuvo šildoma, Šie-

• <
nų ir stogų plyšiai užsidarė, 
kaip geriausio amatininko su
taisyti. ___

Žemaitė, pasilikusi žemaičių

krašte, lankydama to krašto 
gyventojus, juos gydė ir mokė 
norėdama tapti žemaičių šalies 
valdovė. Bet žemaičiuose atsi
rado daug priešų, kurie stojo 
kovon su jos šalininkais. Tuo
met žemaitė paprašiusi die
vaitį Algi apie tai pranešti jos 
buvusiam vyrui Perkūnui, kad 
jis jos priešus sudraustų. Per
kūnas, sukėlęs .didelę audrą, 
žaibais nutrenkęs Žemaitės 
priešus. Po to visi žemaičiai ją 
pripažinę savo karaliene.

Ugniedokas ir Ugniedavas 
karalienės prašymu pastatė rū 
mus, kurie buvę iškalti iš vie
no akmens. Rūmuose stovėjo 
auksinis teisėjo sostas, kuria
me karalienė atsisėsdavo, kai 
norėjo teisti. Kiekvienoje sos 
to pusėje stovėjęs iš aukso pa-, 
dirbtas nykštukas. Sosto deši
nėje stovis nykštukas turėjęs 
rankoje sidabrini paukšti, o , 
kairysis auksinį liūtą. Rūmuo
se buvo atvaizduoti Įvairūs gy
vuliai, paukščiai ir žuvys. Vi
si jie buvę iš aukso ir dramblio 
kaulo padaryti. Iš rūmų auk
siniai laiptai vedę Į nepaprasto 
grožio sodą. ...

Tiltas, einąs per ežerą į rū
mus, buvęs-išklotas aksomu, o 
tilto rankenos buvusios-pada
rytos iš dramblio kaulo. Abie
jose pusėse, dieną ir naktį de
gę žibintuvai, kuriuos’laikė iš 
geležies* vario ir sidabro pa
dirbtos milžiniškos . žmogaus 
pavidalo statulos.

Karalienė Žemaitė pati va
žiavusi ugniniame'vežime, ku 
ri traukę auksiniai sparnuoti 
žirgai. Jai Į erdves besikeliant, 
jos vežimą traukę auksiniai 
ereliai.

Žemaitė savo giminei ati
dengusi požemyje pragara- su 
visomis jo baisenybėmis. Auk
siniais laiptais ji juos nuvedu
si į nepągrą&to. grožio sodą, iš 
puoštą auksiniaLs rūmais ir ki- 
tais pastatais. ? Ji -šarvo žmones 
pamokiusi viso to, ką jie buvo 
matę danguje ir pragare. -Pra
gėrė viešpataująs ‘ ’Pėklfus. 
Bemokydama1 savo' žmones ti
kybos,’ ji juos raginusi laikytis 
tiesos ir nedaryti nieko'netei
singo, nes gyvenimas nesibai
giąs mirtimi.*

Ji 'toliau savo'žmones’išmo
kiusi statyti laivus; • kuriais že
maičiai pradėję jūromis’plau
kioti. Savo'kelionėse jie sveti
mų kraštų.' žmonėms ' papasa
koję apid savo - laimingą šalį, 
valdomą jų mylimos .'karalie
nės žemaitės.' •

Dievaitis -Svastikas visus su
kilėlius prieš ijo< ' valdžią , ir 
i kraštą besiveržiančius prie
šus nubausdavęs -Giltine'bei Ma 
ru. '■ Nuo visų priešų apsaugoti, 
žemaičiai gyvenę laimingi su 
savo karaliene žemaite. • 
' Bet šis laimingas gyvenimas 
pasibaigęs ir nelaimės prasidė
jusios, ‘ kai žemaičiai iš gero 
gyvenimo išdykę, pradėję ne
beklausyti savo karalienės pa
mokymų ir dieviškų paliepi
mų. Įrodinėdami, kad žemai
čių krašte esą per ankšta, dau
gelis žemaičių kunigų -r val
dovų sumanę pulti vieną kai
myninę gentį, grobti jos turtus 
ir-pasisavinti.jos kraštą.. Kara
lienė šiam sumanymui mažai 
ir pagaliau visai nesipriešinu
si, nors ji turėjo aišky dievų 
paliepimą nekelti karo, jeigu 
nebus duotas danguje viešpa
taujančių dievų leidimas.Ka
ralienė Žemaitė šitą jai dievų 
statytą sąlygą gal jau buvo pa
miršusi, arba dėl ilgo .gyveni
mo žemėje jau jbuvo pradėjusi 
žemiškai galvoti ir visokioms 
žmonių užgaidoms pasiduoti.

Kaimyninė giminė buvo už
pulta. Aštrus žęmaičjy kardas 
pjovęs žmones kaip dalgis žo
lę. Užpultojo krašto turtai l»u-

z (Nukelta Į 2 psl.)



*

ir kultūrinės veiklos didieji pagrindai, kurie tuorąet 
kilniai skambėjo, lygiai ir šiandien mums visiems te
bėra nepaneigiamai reikšmingi.

Ai čia kalbu apie tų vienų inintj, norėdamas pabrėš-
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Ibfeč^ViLAS DAIGIĄ~ŠLA- Prezidentas

Musą Shšjvienijimo istorija didele dalimi yra mūsų 
ateivi jūs f š^ssdį 'istorija.1 Suširieaijimp praeitį, jo taip 
sakanjfFsIoriją, ’ prisiiMniata dėl ypatingai reikšmingos 
aptinJęyiMEs.- “ 'r

Mie^. ašj noriu jus visus paprašyti'
įsidėmėti tą nepaprastą aplinkybę, jog šisai mūsų $ei-‘ 
mas Įustyiu^p vietoje, kur gimė pati pir-
mutiąėkur gimė,nęišpasakytos reikšmės 
Ameriką .̂ l|ętu.vu^ gyveąiiąe. idėja steigti Susivienijimą.’

Ataąpųs E. Rixvjv, Brooktyne, kur-, buvo daugiausia lie
tuvių, nesenai perplaukusią Atlantą, tolimais 1886 
metais spalio-October 16 dieną susirinko šviesūs pat
riotai.—Aną laiką-savo tautą—mylintieji ■ veikėjai- susi
būrėp^-prrmędeartą pasakę tą brangų--žodi Susi vie-] 

 

nijitias!

įietuviųKtkuto§ 1 . ilpatys <aušrininkai ir
ki omis aušrininką mintimis gyvenusieji darbuoto
jai pareiškė troškimą sukurti Susivienijimą. Jie turėjo 
galėjoje ne tik čia New Yorke, tais laikais skurdžiame 
Bix>bklyne gyvenusius,: daugiausia iš žaliojo kaimo 
atvdkusius, didesnio patyrimo neturėjusius ir mokslo 
žinia pasigendančius lieturius, - bei ięHnos tūkstančius 
brolių, kurie Pensilvani joją IrIllinojuje buvo priversti 

x lįstilį gilų požemi ir kasti juokiausiose sąlygose anglis, 
arba ir kitus vyrus, knije fldkdayo sunkiausius darbus 
ir bavo menkiausiai atlygiu 

džiapii. *
Jau tada spėjo įsįįurti

žodžių neieškodami, Susivienijimo * teigėjui kvietė 
“visus geros valios lietuvius“ į bendrą tautinį kultū
rinį darbą ir pasakė, kad įvairių nusistatymų bei įsiti
kinimų lietuviai gali Susivienijimui priklausyk, tuo 
pabrėždami, jog kiekvieno nuomonė bus gerbiama 
ir jokia srovė ar partija bei sekta Susivienijime neturės

reikalu tvarkyme ir taip pat sugebėjo prie kitų mūsų 
raktinės darbų prisidėti. Liucija Spereuskienė, atlik
dama visų eilę raktinės darbų, daugiausia dėmesio sky
rė techniniams vajaus arba kitaip sakant naujų narių 
įrašymo reikalams. Pagaliau buvo gyvas reikalas nuo
latos palaikyti pastovius ryšius su kuopų valdybomis ir 
orga&iaaloriais, ypatingai vajaus akcijoje, šiuos dar
bus dar nuo dr. M. J. Viniko laikų atlikdavo Juozas 
Petrėnas, kurio pastovus rašymas Tėvynėje palaikė 
mūsų veikėjų aktyvias nuotaikas ir gelbėjo vajaus sėk
mingumui. Tad B. Pivaronienė, turėdama patyrusį

josi
tuvi:

tikn

tartos? nedidelės draugi- 
? pradėjo veikti BėtuviškoJ parimijbs. Bet vatos lie
kos organizacijoš vėilyė^k^^rięna atskirai'ir, ben- 
įnąstu paėmus, -- ---
tyėje.
ąts gyvenimas
<jau stiprią org^|i|^

pagalba. Dabar naujos 'mašinos įsigytos, jos veikla, 
laikraštis išleidžiamas, kaip man žinoma, iš atskirai 
atsiunčiamų k o p i j ų. Bet čia vėl negerovė:, M 
tai pašto streikas ir aplamai pašto uudelsimas mūsą }

aitytojams laiku patiekti. Daugeliu atvejų, t 
žinodamas tikrąją padėtį, nieko daugiau negaliu pada
ryti, kaip tik pareikšti apgailestavimą dėl buvusių 
techninio pobūdžio trūkumų.

Visai netikėtai Susivienijimą ir visas kitas fraterua- 
lines organizacijas užklupo Pensilvanijos valstybės le
gislatures sprendimas apkrauti taksais fraternąlinių 
organizaciją apdraudas. Teko imtis nedelsiant griežtą 
priemonių. Skubos keliu susijungiau su kitomis frater- 
nalinėmis įvairių tautų visuomeninių grupią organiza
cijomis, tariausi sa ją vadovais ir padariau vietos po
litikos sluoksniuose atitinkamus žygius, kad būtą nu
imta taksų našta nuo mūsų Susivienijimo/ ' , ,<.i

Kadangi šis svarbus epizodas prabėgo nepaminėtas,; 
mūsiškių spaudoje, nors jo pasekmės galėjo būti nuos
tolingos mūsų nariams , kai Susivienijimas jiems ir j^ , , , „ 
šeimoms išmoka apdraudas,. trupučiuką plačiau aptar
siu Pensilvanijos mėginimą uždėti taksus ant apdrau- . 
dos premijų. , . ’ < -

Pensilvanijos valstybė 13 mėnėsią pergyveno fis
kalinę krizę. Gubernatorius Raymond P. Shaferis jo
kiu būdu negalėjo subalansuoti savo biudžetą. Norė
damas padidinti mokesčių pajamas, Priisilvanijos val
stybės mokesčių departamentas 1970 nu pradžioje su
manė papildyti 1963 m. Švietimui Remti Mokesčių įsta
tymą (Tax Act of 1963 for Education). Sugalvota už
dėti 6 nuošimčių mokesčius ant apdraudos premijų. 
Nežiūrint apdraudos bendrovių 'ir pašalpos draugijų 
bei pavienių apsidraudusiųjų spaudimo, 1970'm. va
sario 26 d. apdraudos mokesčių projektas buvo priim- 
tas valstybės atstovą rūmuose ir senate.

Priimtas įstatymo projektas nuėjo.pas gubernatorių 
Shaferį. Shaferis delse ir nepasirašė ant dokumento. 
Tačiau pagal Pensilvanijos konstituciją, Įstatymo pro
jektas be gubernatoriaus "parašo automatiškai įsigali 
po 10 dieną. Taigi kovo 9 d.‘ pirmasis mokesčių ant 
apdraudos premijų įstatymas visoje Amerikoje atsira
do Pensilvanijos teisyne. Pasak naujo įstatymo kiek
vienas Pensilvanijos gyvwitojas, turintis gyvybės, au
tomobilio ar namą ąpdraudą, privalėjo mokėti, šalia 
įprastą duoklių, dar 6% Pensilvanijos mokesčių depar
tamentui. Jau kovo 3 dį .Pensilvanijos mokesčių dėpar- 
tamento švietimui remti taksų Biuras vįšoms komerci-
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nėra, ir fratemaiinėni apdraudos organizacijoms iš
siuntinėjo registracijos formas ir, apmokestinimo lei
dimo (license) lakštus., •

šis neteisingas įstatymas gąlęjo turelį toli sekančias’ .
pasekmes. Juk, ne tik apsidraudę Pensilvanijos gj’vęn- 
tpjai būtą buvę priversti mokėti taksus taz premijas, < 
bet taip pat, ir apdraudos bendroves, Kas būtą buvęs ‘

ti, jog šiuo keliu mūsų Susivienijimas iki šios dienos,' SLA .Centro štabą, greit įsijungė į mūsų organizacijos 
per tuos aštuoniasdešimt septynerius, ėjo, nenukryp
damas, ir senų garbingų tradicijų besilaikydamas. Ši
tos kilnios tradicijos mums svarbios ir ateičiai, nes jo
se glūdi mūsą Susivienijimo jėga ir pirmenybė prieš 
kitas organizacijas.

Tiesa, reikia pripažinti, kad Susivienijimas visais 
laikais turėjo priešą, kurie jam bandė pakenkti. Da
bar priešu lyg ir nesimato. O jeigu pasitaikytų mėgi
nimų egoistiniais sumetimais, pasinešus asmeniškai ką 
nors laimėti, tai šio pobūdžio intencijomis skleidžiami 
gandai, kaip- 'praktika akivaizdžiai parodė, jokios 
reikšmės neturi. Susivienijimo narių susipratimas yra 
aukšto lygio ir juos išmesti iš lygsvaros niekam ne
pavyksta.

Mūsą Susivienijimo dabartinis darbas savo esmėje 
nėra lengvas ir sunkumai sutinkami kiekvieną dieną. 
O pastarieji metai, tenka pripažinti, mūsą organiza
cijai buvo išskirtinai gausūs netikėtais įvykiais.

Turiu pažymėti, pirmoj eilėje, pasikeitimus Pildo
moje Taryboje, kurie šiame dviejų metų laikotarpyje 
įvyko. Kaip jums visiems gerai žinoma, šią Pildomo
sios Tarybos kadenciją SLA sekretorės pareigose pra
dėjo Bronė Pivaronas. Dr. M. J. Vinikui, didžiajam 
Susivienijimo ugdytojui mirus, ji buvo pakviesta sek
retorės pareigoms eiti. Ji atėjo ir kiek galėdama nuo
širdžiai mūsų, organizacijai dirbo. Tačiau turim pri
pažinti, jog jai šis darbas nebuvo lengvas. Vien nuo
širdaus noro Susivienijimui patarnauti nepakako, dar 
reikėjo pagrindinai susipažinti su labai sudėtinga ap- 
draudos " procedūra ir visomis detalėmis, kurios šį 
“biznį” normuoja."' Bet laimingu būdu šis darbas B. 
Pivaronifenei buvo -kiek palengvintas, nes ji rado dr. 
M. J. Viniko per daugelį metų išlavintą SLA Centro 
štabą. Geru žodžiu turiu paminėti Margaret Williams- 
Aušriūtę, kuri po kelią dešimčių metų sėkmingo darbo 
buvo pasitraukus, bet Pildomajai Tarybai kviečiant,- 
ji sugrįžo atgal-ir sekretorei savo geru patyrimu ir nuo.

EąsjSrdz&tjdaibtt daug pagelbėjo. Taip pat ji rado Geno- 
vąHę Banienę, kuri dan^netų dirbdama SLA Centre, 
sugebėjo puikiai pažinti visus organizacijos reikalus ir 
kaikuriais klausimais naujai sekretorei suteikė praktiš
kus patarimus. Toliau prisiminkime Domą Blažienę, 
kuri jau buvo pakankamai patyrusį ligonių pašalpos

ir
tada7 
galt® lietuviams ir t; 
siojL Skriaudų ir n 
nan® žingsnyje. Ir 
žinomas anglių kasy 
yra .vertingesnis, n 
kia pinigus mokėti, 
dari d. “Tad pirmojį^ 
m ui bu vo ta, kad 
sian ; sužeistam ar ||| 
ŽUVC;

Čia yra mūsii organizacijos fraternalinės dvasios 
užucmazga. Bet šiandien peržjVel^tJ^ąąi .SusįyiepijHno 

turime pripažinti, jog tu r kas svarbiau^ buvo 
,s ,, Susivieni jiino idėjas. Daug

įpinamą Mva-

l

IS

3 jjg

j

ffei eina &!ŠkoįS'

u-

. prae ĘtĮ, 
igvvtas

žymiuosius darbus ir jos veikla buvo pakankamai sėk
minga. Tačiau atėjo laikas, jog jos sveikatos stovis jai 
neleido toliau pasilikti nelengvose pareigose. SLA Pil-. 
domoji Taryba pasiryžo ieškoti naujo SLA sekretoriaus. 
Po ilgesnių pasitarimų su Pildomosios Tarybos nariais, 
o taip pat su visa eile atsakingų Susivienijimo veikėjų,, 
buvo nominuotas ir oficialiu Pildomosios Tarybos bal
savimu išrinktas Algirdas Budreckis SLA Sekretoriaus 
pareigoms. Jis yra Amerikoje gimęs, jau pasireiškęs 
lietuviškoje veikloje ir daugumai buvo priimtinas. Jo 
darbas SLA Centre nėra ilgas ir suprantama, kad jis 
pilnumoje nespėjo pasireikšti. Bet jis gilinasi į Su
sivienijimo reikalus, deda pastangas aktyviai veikti ir 
netenka abejoti, kad jis sugebės mūsų organizacijai 
būti naudingas.

Atskirai turiu paminėti mūsų organo “Tėvynės” rei
kalus. Deja, turiu pripažinti, jog šiuo laikotarpiu 
“Tėvynė” išgyveno iki tol nematytus sunkumus.

Pradėjus “Tėvynę” redaguoti dabartiniam redakto
riui Juozui Petrėnjii, pradžioje viskas ėjo nustatyta 
tvarka. Bet po kiek laiko įvyko raidžią rinkėjo — lino
tipininko pasikeitimas, šiais laikais lietuvią linotipi
ninkų nėra daug ir gauti naują, vietoje pasitraukusio* 
buvo nelengva. Nauju raidžių rinkėju atėjo Domas 
Penikas, kuris nors nebuvo,- taip tariant, profesiona
lus linotipininkas, bet buvo nuoširdus mūsų organiza
cijos veikėjas. Jis dirbo uoliai ir negailėdamas savo 
jėgą. Deja,' vieną liūdną dieną jį ištiko širdies smūgis 
ir jis mirė darbovietėje, eidamas savo pareigas. Čia 
turiu pareikšti savo gilą dėkingumą jam už tai, kad jis 
kiek galėdamas mūsą organizacijai gelbėjo. O greta 
to, paaiškėjo, jog Susivienijimo turima raidžią ren
kamoji mašina visiškai sugedo ir jos jau nebegalima 
buvo sėkmingai naudoti. Naujo raidžią rinkėjo nepa
vyko rasti, o jeigu toks ir būtą surastas, tai jau seno
ji “Tėvynės” laikraščio spausdinimo sistema nebūtą, 
įmanoma dėl nurodytos priežasties — renkamosios 
mašinos netinkamumo. • :

Jau senai Pildomoji Tayrba buvo nusistačiusi per
eiti į naują “ofseto” sistemą. Visas ‘^Tėvynės” leidb 
mas susitrukdė pirmiausia kol buvo įsigytos naujos rei
kalingos mašinos, o vėliau, kai nebuvo galima greitu 
laiku tas mašinas gauti ir reikėjo pasinaudoti svetimą
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Sales & Service
DAN LIUTIKAS, savininkas

PASIRINKIMAS SPALVOTŲ AR PAPRASTŲ TELEVIZIJŲ • 
RADIJŲ IR STEREO, TAIPOGI TAISYMAS.

2412 WEST 71st St, Chicago, DI. 60629, Tel.: 471-2446

ji—i.

“RŪTA” RESTAURANT'
JANINA ir KAZYS BALTRAMONIAL Sav.

■ su ■

Cosmos Parcels Express Corporation 
Cosmos Travel Bureau, Incorp.

sveikinss^O 
ministraci taimautojus, narius,
geradarius ir visus geros valios lietuvius

Su nuoširdžiausiąįs linkėjimais

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ
linki visiems savo klientams ir draugams

linksmų Kalėdų .šyęnčįu įr laimingų Naujų 
Metų linki visiems savo kostumeriams 

ir 'pažįstairtiems

į

i

įf > ? A

lt«UA

RESTORANAS
GENOVAITĖ* IR -JONAS MALIORIAį sav.

1

>

Telef.: 842-9559
3139 So. Haisfeti 'street, Chicago, HI.

2 — Naujienos, Chicago a, ill. — wednes., December 23, 1970

Linksmų Kalėdų Švenčių ir laimingų Naujų 
Metų linkime visiems savo klientams 

ir draugams

ANTANAS VILIMAS
PERKRAUSTYMAI ARTI IR v>>- 

TOLIMŲ DISTANCIJŲ

823 West 34th Place 
CHICAGO, ILLINOIS 
Tel.: FRontier 6-1882

■ ’; (Atkelta is 1 psL)
vę grobiami. Su žymiu turtu ir 
daugybe vergų žemaičiai griže 
į saro sali. To dar negana. 
Vos iš šio žygio sugrįžę, jie jau 
galvoję apie kitą puolimą. Jie 
žinoję iš pasakojimą, kad toli 
šiaurėje esąs didelis ir turtin
gas miestas, kurio šventyklų 
stogai esą net auksu dengti.

— Kodėl gi mes negalime ir 
savo stogus auksu dengti , jei 
gu tai daro mūsų tolinu kai-, 
mynai ? Mūsų stogai liko sama 
no ti,'^kadangi mūsą dievai mus' 
per ilgai kelionėje laikė,. ..kai 
kitos giminės sau rūmus staty
dinosi. Eikime ir pasidalinki
me šiuo turtu. Grįžę, auksu ir 
sidabru statydinsime sau tu
mus, kokius, mūsų karalienė' 
turi, — kalbėjosi tarp savęs, 
kunigai — valdovai.

Ir vėl nesipriešino žemaičių^ 
karalienė savo giminės galiū
nų užsimojimams. Ji apie tai 
net nepranešė Perkūnui, kuris' 
iki tol jai visuomet padėdavo.

Žiemos metu žemaičiu ka- G • . •riuomenė pasiekė aną turtingą 
miestą šiaurėje. Jau iš tolo jie 
pamatė paauksintus šventyklų 
stogus ir statulas. Atrodė, kad 
miestas tikrai turtingas. Leng
vai miestas buvo paimtas, nes 
jo gyventojai buvo blogi karei
viai, kurie negalėjo atsiginti 
nuo karingąją žemaičių. Mies
tas buvo apiplėštas ir auksu, 
sidabru ir kitu turtu prikrau
tais vežimais žemaičiai ruošėsi 
grįžti namo.

Pasaulyje visur skraidąs 
dievą, pasiuntinys Algis, suži
nojo apie visa, kas žemaičių 
šalyje darosi. Jis pranešęs vy
riausiam dievui, kad iki šiol 
dangiškų būtybių vesti, globo
jami ir saugomi žemaičiai, ka
ralienės žemaitės pavaldiniai, 
nebesilaiko pažadui, bet elgia
si kaip laukinės giminės, gy
vendamos iš plėšikavimo, gro 
bimo ir žudymo. Dievas bai
siai supykęs ir įsakęs Perkūnui

(NuRelta į 3-čią psL)

laimingu 1971 Naujųjų
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LIETUVIŲ MOTERŲ DRAUGIJA

Oil

1403 So. 49th Avė.' • ’"
Telefonas 652-0743
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Linksmi! Kalėdų ir
Metu linkiu visiems savo pažįstamiems 

ir draugams

Cicero, HI. 60650
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SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJE 1 fondams, kurių
i .(Atkelta iš 2-ro psl.) -i'i -i -j.< 

dar pavojingesnis dalykas, tai kad šis įstatymas blūtų 
precedentas kitom valstybėm, kaip antai: New Yorlčui,

, New Jersei, Marylandui, Masaėiusetui, Konektįkutui ir 
t Illinojui paskelbti panašius įstatymus. Juk ir šiom vals

tybėm reikte reikia pajamų. Negali būti kalbos, kad 
šis įstatymas būtų kenksmingas mūsų Susivienijimui.

Sukruto komercinės apdraudos bendrovės, sukruto 
ir fraternalinės pašalpos draugijos. Pensilvanijos 
Fraternalinis Kongresas, atstovaująs 73 draugijas, įskai
tant ir SLA, ragino fraternalines apdraudos organiza
cijas atmesti tas formas ir pažymėti, kad jos neliečian- 
čios fraternalinių draugijų. Kaikurios draugijos net 
ryžosi eiti į teismą ir kvestionuoti įstatjjmo teisėtumą. 
Dar kitos draugijos kontaktavo Pensilvanijos seimelio 
lyderius ir įtaigojo juos, kad įstatymas būtų atšauktas.

Mūsų Susivienijimas irgi prisidėjo prie šios akcijos 
Visų pirma, SLA Sekretorius neišpildė mokesčių de
partamento prisiųstų fdrmų'ir liepė centro raštinei su
laikyti visus pomirtinių išmokėjimus penšilvaniškiams 
kol reikalas nebus išspręstas. Antra,' aš, kaipo SLA 
Prezidentas su kitais frąternalistaiš kontaktavau Pen-’ 
silvanijos seimelio didžiuuivs ir mažumos lyderius ir 
gavau iš jų pažadą, kad įstatymas bus atšauktas. Ma
no geras ir asmeniškas prietelius atstovas Irvis iš Pits- 
burgo ypač daug pastangų padėjo seimelyje įstatymą 
atšaukti.’

Netrukus, kovo 16 d. Atstovų Rūmų bilius Nr. 2045, 
kurį Įnešė atstovai Fineman ir Irvis, buvo skubiai pra
vestas ir tą pačią dieną gubernatorius Shaferis pasirašė 
tą naują įstatymą, kuris panaikino 6%' mokesčius ant 
apdraudos premijų.

Laimė, kad nei vienas Susivienijimo narys neturėjo 
mokėti mokesčių per tą savaitę, kada galioja mokesčių 
įstatymas. Dėkui budriems fraternalistams šįkart ne
praėjo toks įstatymas. Tačiau, kas apie ateitį? Juk 
valstybės j ieško naujų būdų rinkti mokesčius. Mūsų 
SLA kuopos tat turi budėti ir užkirsti kelią tokiems įne
šimams į valstybių seimelius — legislatūras.

Turiu atkreipti Jūsų dėmesį „taip pat į dividendų iš
mokėjimą, kuris atliktas pasiremiant praeito seimo nu
tarimu. šį išmokėjimą buvo pavesta tvarkyti man ir 
sekretorei. '

Pasitarę su aktuaru Mr. R. E. Bruce, paskyrėm atitinka
mą sumą iš mūsų praeitų dviejų Įlietų uždarbio. Tačiau 
skirstant šią .sumą tarp "narių, paaiškėjo, jog prisilai
kant kiekvieno nario apdraudos didumo, apdraudos 
klasės, o taip pat atsižvelgiant į nario išbūtą laiką Su
sivienijime, tik tie nariai, kurie ilgiau išbuvo Susivie
nijime, turėjo stambesnes apdraudas gavo "kiek dides
nius čekius. Kaikurie nariai gautus dividendų čekius 
paaukojo pasirinktiems fondams.- Kaip matysite iš 
Seimo įnešimų, net siūloma dividendus skirti mūšų

i jo. o dar daugiau reikalu iškels pals gyvenimas. Tik 
] reikia, kad mes būtume pasirengę-būti aktyvūs*'- kad 

o taip pat ir visu kilų SLA! veikėjų, I mes sugebėtume laiku ir pakankamai uoliai atsiliepti'į-'

;ali būti panaudotos labdariu
-giemsTr Keleivių kultūriniams reikalams. 

‘ ! "Mano paties.
Besirūpinančių mūsų organizacijos sėkmingu veikimu, bręstančius lietuvių viešame gyvenime poreikius. J - - 
didžiausias rūpestiš buvo visada ir šiandien dar aštriau Jau seniaiTftūsų Susivienijimas suprato reikalą tu- 
atsistoja, tai SLA A ajaus reikalai arba naujų narių į ,-ėti namus ar vietoves, kur lietuviai, pirmoje eilėje, 
iTbšyinas. Jokiu būdu negalima pasakyti, kad yra sun j žinoma SLA nariai galėtų didesniąlne skaičiuje sdsi- 
ku gauti naujų narių. Praktikoje matome, kad tie or-[rinkli ir bendrauti, šis reikalas aktualus, ypatingai 
ganiza toriai 
jos naujų narių gauna net dešimtimis. Visa bėda, kad 
organizatorių skaičius yra nepakankamas. Kalbėdami 
apie vajų turime atvirai pasakyti, jog niekas kitas, bei 
tik mūšų kuopų valdybos ir veikėjai yra atsakingi už 
vajaus šėkmingumą. Negalima kaltinti nei SLA Cent
ro, nors tai dažnai bandoma daryti, nei Pildomosios 
Tarybos dėl vajaus nepakankamo gyvumo. Ir SLA 
Centras ir Pildomoji Taryba gali pagelbėti veikėjams 
jų kilniame naujų narių įrašymo darbe, nes jie patys 
juk negali būsimų prospektų pasiekti. Šiuo atžvilgiu 
mes reikalus pataisysime, jeigu kiekviena veikli kuopa 
pasirūpins turėti energingą ir sumanų organizatorių 
ir pasistengs jam pagelbėti, nurodant tinkamus pros
pektus. Plačioji lietuvių visuomenė kaip buvo anks- 
čiau, taTp lygiai ir šiandieną yra mūsų Susivenijimui 
palanki, dauguma lietuvių gerai supranta kaip jiems ir 
jų šeimoms svarbu priklausyti Susivienijimui ir kartu 
su juo dirbti lietuvišką darbą.

Dabar apie Susivienijimo visuomeninius ir kultū
rinius darbus. Aš pats artimai dalyvauju Amerikos 
Lietuvių Tarybos (ALT), lankau suvažiavimus, daly
vavau Lietuvių Kongrese Detroite. Kiti Pildomosios 
Tarybos;nariai irgi yra veiklūs svarbesnėse mūsų orga
nizacijose, mūsų laikraštis “Tėvynė” jautriai atsilie
pia į Alto, o taip pat ir i kitų svarbiųjų organizacijų 
pageidavimus, pati Pildomoji Taryba savo suvažiavi
muose irgi skiria lėšas lietuviškiems reikalams. Bet 
mūsų Susivienijimas turi, kaip jūs visi gerai žinot, dar 
platesnius visuomeninėje ir kultūrinėje srityje užsimo
jimus. Yra įsteigta SLA Tautinė Fondacija, jos ižde 
tuo tarpu dar nespėta sutelkti didesnių sumų. Bet SLA 
Tautine Fondacija darosi vis labiau populiari ir jai 
aukos nuolatos plaukia, čia irgi mūsų kuopos gali 
daug nulemti. Mes gerai žinome, kad daugelyje kuopų 
laikomi be judėjimo šimtai, o kartais ir tūkstančiai do- 
lerių. Tiesa, kuopos dažnai aukoja savo noru lietuviš
kiems reikalams, bet jų aukos visada apsiriboja dešim
timis dolerių.' Tokios aukos nesti įspūdingos ir plates-, 
nėš reikšmės neturi. Jeigu mes pasirūpinsime į SLA 
Tautinę Fondaciją sutraukti didesnes sumas, tai suge
bėsime padaryti žymiai stambesnį įnašą į Amerikos 
lietuvių tautinius darbus.

Mūšų Seimai tarnauja ne tik praeities veiklos ap- 
žvalgetir- jie taip pat šaukiami dar svarbesniu tikslu: 
sudaryti planus ateičiai.’ Prieš akis turime visą eilę 
svarbiųjįįUdarbų. Kai kas jau šiandien mums išryškė-

kurie sugeba ir turi pakankamai energi I šiandien ir tuo bus rūpinamasi. -
Greta to, ypatingai svarbus ir mūsų Susivienijimo 

ateičiai pats reikšmingiausias klausimas lai jaunimo 
įjungimas į mūsų eiles. Juk turime tūkstančius gra
žaus ir veiklaus jaunimo. Žymi dauguma yra palanki 
Susivienijimui, nes jaučiasi mūsų organizacijos ne 
siaurą, bet bendrinį pobūdį. Laukiame, kad šio seimo 
metu jaunimo telkimo reikalais bus padaryta išsamūs 
sprendimai. Mes turime jaunimo kuopas, bei reikia jas 
pagyvinti, reikia daugiau dirbti jaunimo tarpe ir ne
abejotinai rezultatus turėsime gerus. Neabejotina čia 
gali nulemti mūsų veikėjų asmeninė iniciatyva.

1

i
Metų bėgyje iždininkės žinioje'ir priežiūroje yja mor- 

gičiai, bonai ir bankų sąskaitos. Sekretoriui prirengus 
išmokėjimo čekius,, pagrįstus dokumentais ir patikslini 
tomis sąskaitomis, prezidentas -ir iždininkė pasirašo anb 
Čekių, o iždininkė išsiunčia kuopos-sekretoriams, nariams? 
ir įrodytiems asmenims. Vedu detališkas skaitlines, su* 
rištas su išmokėjimais, o bendras skaitlines su bendrom? 
įplaukom. Įsirengiu bonų ir morgičių nuošimčių ir iš£ 
mokėjimo lakštus. Prirengiu mėnesinius raportus, suį? 
rištus su bankų skaitlinių išlyginimais (Bank reconcilia^ 
tion reports). ; - •

Metų gale prirengsiu smulkmeniškus bonų, morgičiiĮ: 
ir pinigų bankuose metinius raportus, šią medžiagą sek^ 
retorius vartoja suderinimui su centro sąskaitomis irt 
pnrengimui metinių raportų valstijoms. Atlieku ir kitujį 
darbus,' surištus su iždininkės pareigomis. ,<‘

(Tęsinys 4 psl.) - ,
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' JOHN IR HELEN JOKUBONIAI

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone YArds 7-3401

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted SL Phone YArds 7-1911

G. F. RUDMINAS
3319 So. Lituanica Ave. Tel. YArds 7-1138-1139

3 — NAUJIENOS, CHICAGO », ILL, — WEDNES., DECEMBER 24, 1970

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 
Linki Visiems Chicagos Lietuviams

SVEIKINAM “NAUJIENŲ”' SKAITYTOJUS 
BIUS SU; ŠVENTOMIS KALĖDO 
NUOTAIKINGŲ ŠVENČIŲ IR DAUG 

METUaSF.!

JUS IRBENDRADAR- 
TR' LINKIAI'VISIEMS 
laimės? Naujuose

CHICAGOS LIETUVIU LAIDOTUVIŲ 
\ DIREKTORIŲ ASOCIACIJA

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. California Ave. Phone LAfayette 3-3572

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone COmmodore 4-2228 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228 
South Holland, Illinois

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, Ill. Phone: Olympic 2-1003

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

PATARNAUJAME DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime koplyčias visose miesto dalyse.

(Atkelta iš 2-ro psl.) 
žemaičius ir jų karalienę nu
bausti. j I

Ir pasigirdo žemaitės r ū niuo
še rūstus Perkūno balsas:

— Kadangi tu, žemaičių ka
raliene, sulaužei duotus paža
dus; nesutrukdei savo žmonių 
nuo kitų kraštų puolimų, žu
dymų, aukso ir sidabro grobi
mo net iš šventyklų; tavo val
dymas yra pasibaigęs, ir tu pa 
ti esi grąžinama įf Aukso rū
mus, iš kurių buvai išsiųsta
pas žemaičius. Tavo sūnus 
Dungis paguos tave ištrėmime.

— Tavo žemiškieji rūmai 
bus sunaikinti, kad ženiaičiuo 
se nebeliktų jokių pėdsakų 
apie tai.

— Iš šiaurėje tebesančio ka
riuomenės nė vienas nebegris. 
Aš suklaidinsiu jos vadų protą, 
kad jie juos vestų į pražūti. 
Neteisingai pagrobtas auksas 
neteks jiems, nė jų vaikams.

— Aš sukelsiu priešus prieš 
žemaičius iš šiaurės ir vakarų. 
Daug amžių jie turės stovėti su 
kardu rankose ir niekuomet 
neturės paauksuotų stogų. Pa
sitenkins samanotomis pirkelė, 
mis. Išgirdus tokį pragaištin
gą dievų sprendimą, žemaitė
surinko pas save visus jos ar
tybėje gyvenančius augštus pa
reigūnus bei karius ir jiems 
pranešė dievų sprendimą, kad 
jos buvimo laikas žemėje yra 
pasibaigęs ir kad ji grįžtanti 
ten, iš kur ji buvo atėjusi.

Omai nusileidęs tamsus de
besis ir jis ją paėmęs į augšty- 
bes. Jos rūmai, kuriuose ji daug 
metų buvo viešpatavusi, dingę 
dar tą pačią naktį. Kitą rytą 
apylinkėje gyveną žemaičiai 
pastebėję jų vietoje platų eže
rą. Pagal padavimą jis šian
dien vadinamas Platelių ežeru.

Šiaurės kariuomenės vadai 
per ilgai buvoję užimtame mies 
te. Pagaliau jie nutarę grįžti, 
kad juos pavasario šiluma ne
užniktų. Keliui sutrumpinti

(Nukelta į 4-tą psl.)
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Mutual Federal Savings
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

INSURED SAVINGS ♦ HOME LOANS

2212 West Cermak Road * Chicago, Ill. 60608 ’ ' Tel.: 847-7747

OFFICERS
PETER KAZANAUSKAS

President
CASIMIR G. OKSAS
Exec? Vice-President

WALTER MISEVICH 
Vice-President

STEPHANIE SIMONAITIS 
Secretary - Treasurer

ANTHONY L. LAPINSKAS 
Attorney & Ass. Secy-Treas.

DIRECTORS

PETER. KAZANAUSKAS ’ 

PETER KRAUJAMS 

ANTHONY L. LAPINSKAS
WALTER MISIVICH \

CASIMIR G. OKSAS
JOAN K. OKSAS , _ \ 

STEPHANIE SIMONAITIS

OFFICE HOURS: Monday, Tuesday, Friday, 9 A.M. to 4 P.M. Thursday, 9 A.M. to 8 P.M. Saturday 
9 AM. to 1 P.M. No Business Transacted on Wednesday.

GRETA NAMO DIDELĖ VIETA AUTOMOBILIAMS PASTATYTI
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Štai SLA Morgičiu Paskolos ir Išmokėjimai 
-į -Į,-.

1968 m. gruodžio 3il d. .išmokėtos paskolos 
,, -įę pįlnai atmokėtu dvi --- --------------------

1968 m. gruodžio 31 d. -paskolų balansas ....
1969 m. gruodžio 31 d. išmokėtos paskolo....
(pilnai atmokėtų nebuvo)

1969 m. gruodžio 31 d. paskolų balansas _ $62,590.00
; Sumokė ti’Nuošimčiai:

.. 1968 rp. ųųošimčįų iškolektuota
1969 m. nuošimčių iškolektuota

Midi. Consolidated El. Co. 1969 m. kovo 1 d. 17,000.00 
1st Mtg. 3.50%
Tennessee Gas Trans. 3.00% 1969 m. birž. 1 d. 29,000.00 
U. S. Treasury Bills 6.70% 1969 m. rugs. 25 d. 50,000.00 
plus 3.00 per Girard Trust Banką

Visose einamose sąskaitose $89,122.59

$ 8,029.00 
$69,936.25 
$ 7,346.25

Viso $134,000.00

$ 3,308.80
$ 3,064.52

Viso nuošimčių per du metus_  $ 6,383.32
\ paskolos paskirose valstijose 1969 m. gruodžio 31 d.:

’ • ’ - *< * Jr *- * ■ * ' y

‘ Valstija , Skaičius
Indiana _____________________  1

1969 Nupirkti Bonai
Bonai Pirkimo Data

Bell Tel. Co. of Penn. 1969 m. rugpjūčio 4 
Debentures 8%
Subrendimo data: 1009 m. rugsėjo 1 d.
U. S. Treasury Bills 6.70% 1969 m. rugs. 8 d.
plus $3.00 (per Girard Trust)
Subrendimo data: 1969 m. rugsėjo 25 d.
U. S. Treasury Bills 7.50% 1969 m. spalio 1 d.
Subrendimo data: 1976 m. spalio 1 d.

Petty Cash (SLA Centro priežiūroje ........ :...
Pomirtinio Fondo Taupomoji Sąskaita 
(Union Natl. Bank. Mahanoy City, Pa.) 
Jaunuolių Fondo Taupomoji Sąskaita .......
(Western Penn. Natl. Bank, Pittsburgh, Pa.)

$ 2,000.00
$ 9,358.91

$20,538.15

Pas Value 
$50,000.00

$50.000.00

$25.000.00

1969 m. Viso Pinigų Bankuose ...........  $121,019.65*)

Apart iždininkės reguliarių darbų, dalyvavau visuose 
Pild. Tarybos posėdžiuose ir bendrai prisidėjau prie mūsų 
organizacijos reikalų ir problemų sprendimo. Dalyvauju 
SLA komisijose, būtent, investmentų ir Tautos reikalu, 
ir atstovauju SLA Amerikos Lietuvių Taryboje. Atlieku 
Pild. Tarybos paskirtus darbus pagal savo geriausią iš
manymą.

SlA t'ONbį STOVIS 1968 1R 1969 METAIS

1. PAJAMOS, iš visų šaltinių kurie sąskaitose, pa v.: 
Duoklės, normos, perkėlimai, nuošimčiai, morgičiu 
atmokė j imas, certifikatų paskolų atmokė j imas, aukos, 
administracija, atmokėtos studentų paskolos ir atmi^ 
keti bonai ir t. t., iš viso buvo:

1968 m. _____ ___ __ -............ —
1969 m. ................................. ............

2. IŠLAIDOS:
Pomirtinės (suaugusių ir jaunuolių)

1968 m. __ ......................................-
1969 m.................. ——........ —.....

$402,652.92
$409,021.46

$142,479.00
$115,427.93

f New York"...
' -'b Ohio> 4* ji a 

Pennsykania

• 'Viso (1969 m

Bonai

1
4
1
5

Viso
$ 8,600.00
$ 1,200.00
$21,650.00 
$14,330.00 
$16,810.00

cAIetoi

1968 m. gruodžio 31
1969 m. gruodžio 31

Viso . .....  $125,000.00
Euphorosine Mikužiutė, 

Iždininkė

Bonų Santrauka
Par Value
$3.604,000
$3,595,000

Gauti Nuošimčiai

$134,322.69
$136,876.33

gruodžio 31 d.) ___ _ 12

H. BONU RAPORTAS
1968 m. Atmokėti Bonai '

.ipi.v Atmokėj?1110. Bata
•Federal Iiand-Bank’^4% 1968 m'.7 birž.- 6' d. 
:-U.-S.-Treasury'3žž % 1968 m. gėg.’5 d.

$62,590.00

Par Value
$25,000.00
$90,000.00

Viso 1968'm. ....... $115,000.00

Bonai Pirkimo Data
U. S. Treasury 6% 1968 in. gęgužės 5 d.
Subrendimo data 1975 m. gegužės 1 d.
Public Service Electric1968 m.-birželio 20 d.
& Gas Co., 1st & ReL-^tg. 7% '
Subrendimo data 1998mr birželio 1 d.
Commonwealth Edison Čb.1968 m. rugs. 26 d.
1st Mtg. 6% Ser. 16 >
Subrepdimo cįatą .1998 m. spalio 1 d.

- A - Viso 19^8 in. J

J17AZ 
r

Bonai - jk .■ t ?
S. Treasury 4.00% 1969 m. spalio 1 d

s Atmokėjimo Data

$271,199.02Viso

Visi bonai yra depozituoti Mellon National Bank and 
Trust Company, Pittsburgh, Pa., ir yra šio banko prie
žiūroje.

Par Value 
$90,000.00

$25,000.00

$50,000.00

? p.
$1'65,000.00

III CASH RAPORTAS
Cash Įplaukų ir Išmokėjimų Santrauka

1967 m. gruodžio 31 d. Cash Balansas .... $118.252.21
1968 m. Visos Įplaukos .............................. $403,789.52
(Įskaitant atmokėtus bonus)
1969 m. Visos Įplaukos .....
(Įskaitant atmokėtus bonus)

$407,789.88

Viso ..

1968 m. Išmokėjimai ............................-
(Įskaitant investmentų pirkimą ir t. t.)
1969 m. Išmokėjimai ....................... .....
(Įskaitant investmentų, pirkimą, 
dividendų mokėjimus ir t. t.)

$929,831.61
$419,923.65

$388,888.31

SLA IŽDAS
Ištyrę organizacijos rekordus ir dokumentus, mes 

įsitikinome, jog mūsų organizacija kiekvienais metais 
stiprėja.

Kaip Tamstų daugelis jau žinote, 55-tas Seimas Čika
goje nutarė Susivienijimo nariams mokėti “cash” divi
dendus. Tas nutarimas buvo implementuotas ir Pildo
moji Taryba kartu su SLA aktuaru išdirbo planą mokėti 
dividendus už 1968 ir 1969 metus, pagal kiekvieną narį, 
kuris buvo gerame stovyje 1968 m. gruodžio mėn. 31 d. 
Cash dividendai buvo apskaičiuoti pagal aktuarinius dės
nius, ir visi apskaičiavimai buvo raportuoti kiekvienam 
valstijos apdraudos departamentui. Mums malonu pra
nešti, kad šis nutarimas buvo įgyvendintas.

1968 m. SLA Pildomoji Taryba pasirinko aktuaru Ro
bert E Bruce, kurio įstaiga yra Illinois valstijoje. Aktu- 
aras Bruce patyrė, kad Susivienijimo finansinis, stovis 
yra stiprus. R. Bruce patarus, Susivienijimas įvedė su
modernintą fondų sistemą. Tai nereiškia, kad Pildomoji 
Taryba galėsianti sauvaliauti, nes Valstijų apdraudos 
departamentai griežtai prižiūri dispozicijas.
i

Aktuaras pastebėjo, kad Įstatuose dar yra senos atsa
komybės sistemos likučiai, kurie laikui bėgant kliudytų 
darniai raštvedybai, ir kad reikėtų sumoderninti Įstatus.

55-tas Seimas priėmė rezoliuciją, kuri suteikė Pil
domąją! Tarybai Įgaliojimą pakeisti Įstatus ir buvo sąs-

Ligos pašalpos

1968 m. • ..L.................
1969 m.........  ..........  
Taupomoji Apdrauda
1968 m.  ....... ...._.....
1969 m. ............k.......
Atšaukta Apdrauda
1968 m...............L_.....
1969 m. ................... ....

Atlyginimas Organizatoriams
1968
1969

1968
1969

m.
m.

Nuosavybės
m. .............

m..... .............

Atlyginimai daktarams kvotėjams
1968
1969
SLA

m
m.

Pild. Tarybai ir Komisijoms

m.C 1968
1969 . m

Tėvynės išlaidos
1968 m........ .....
1969 m

$ 15,692.26
$ 13,267.24

$ 13,750.00
$ 22,250.00

$ 17,999.94
$ 19,643.31

$ 2,955.91
$ 2,535.32

$ 14,378.25
$ 7,637.52

$

578.50
692.50

6,962.45
8,665.97

8,915.63
10,184.71

$25,000.00
13,000.00

Viso išmokėjimų perdu metus
1969 m. gruodžio 31 d., Viso pinigų bankuose

Pinigai Bankuose j
Girard Trust Bank, Philadelphia, Pa.
Pomirtinis Fondas ....... ............ ................. .
Ingoje Pašalpos Fondas............... ...... ...........

$808,811.96
$121,019.65

$23,390.77
$40,884.82

kaitose Įvestas vadinamas “Consolidated Fund Account 
ing”. ;-

, šiame raporte mes dar pranešime apie senoviškus 
fondus, bet faktinai šiais laikais šitie fondai yra sujungti 
pomirtinių fonde arba mišriame fonde (pastarąjį fondą 
aktuąras pavadino fraternaliniu fondu).

1968
1969

m.
m.

Sugrąžinti
1968 m.

mokesčiai

(Tęsinys 5 psl.)

$ 43,658.76
$ 51,647.95

$ 1,630.01

Linksmų Kalėdų ir laiiųingų Naujųjų Metų 
linkime riiusų klijentams ir draugams

VIKTORAS IR^ EUGENIJA BAČENSKAI

2943 W. 71st Street 
Tel WA 5-1661

,€5

KAVOS VARTOJIMO PAVOJAI kofeino. Tuo tarpu 1 g. kofeino

iJnii

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų
gausiems savo pažįstamiems irf g-!i• >; ’fi ,t -r- .‘i 

bendradarbiams linki* 4 • • < ” i t * > • . • T f ’ » . • > F X.? ‘ •

(Atkelta iš 3-čio psl.) 
jie vykę per dideli užšalusi 
.ežerą.... Perkūnas,. tai sužino
jęs,' liepęs šiltiėhiš'vejanfš'pūs- 
ti ir saulei šildyti, jog ledas 
greitai tiek ištirpęs, jog jis ne
belaikęs vežimų/ nei arklių, 
nei kareivių. Visi jie ten nu
skendę kartu su aūkšu, sidab
ru ir pagrobtu turtu. Nė vie
nas nebelikęs gyvais, kad galė
tų šią liūdną žinią Žemaitijon 
parnešti.

Žemaičiai dar ilgai laukę, 
kad grįžtų jų karalienė Žemai
tė, atstatytų, puikiuosius rū
mus ir viešpatautų senoje šlo
vėje. Jų viltims neišsipildžius, 
daugelis pradėję galvoti, kad 
Žemaitė nebuvusi jų prosenelė, 
bet gudri burtininkė, kuri sa
ve pasivadinusi žemaičių ka
raliene.

Po to žemaičiai pradėję dar 
mažiau laikytis jos pamokymų 
ir nurodymų. Žemaitės laikais 
viešpatavusioji dorybė žlugusi 
ir nuo Žemaičių pasitraukusi 
Laima, kuri juos saugojo nuo 
Įvairiu nelaimiu. Laimos vie
toje žemaičius pradėjusi lan
kyti Giltinė su savo nelemto
mis dukromis. Bet žemaičiai ne 
norėję tikėti, kad Laima vi
siems laikams nuo jų nusikrei
pusi ir vylėsi, kad ateisiąs lai
kas, kad karalienė žemaitė su 
savo kareiviais prisikels iš už
kerėto ežero ir išlaisvins že
maičių šalį.

Užsienio spauda praneša: vie
na moteris /kreipėsi Į gydytoją, 
nusiskųsdama tuo, jog dažnai 
persišaldo, .megadi miegoti, pa
sidarė labai nervinga. Pasiro
dė, kad ji kasdien išgerdavo po 
15-18 puodelių kavos. Dr. H. Beį
mano nuomone, kiekviename ka
vos puodelyje yra apie 1/10 g.

gali sukelti drebuli, vėmimą ir 
viduriavimą, o 10 g. dozė gali 
būti mirtina. . .. .
- Tokiu-būdu pacientė,' kuri dir
bo padavėja restorane, priim
davo kasdien didelę dozę kofei
no. Jos laimei, kofeinas Į orga
nizmą patekdavo ne iš karto.
PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

f

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 
linkime mūsų klientams, draugams ir 

pažįstamiems

ROYAL BLUE STORE
A. VALAVIČIUS, A. ČEPĖNAS, K. BRENCIUS

4359 S. Campbell Ave. Chicago, Ill. 60632 
TeL BI 7-9475

rios
Nesensta tos moterys, ku

tam neturi laiko.
(Pat Nixon)

GEORGE J. JONIKAS 
ir JOHN A. JONIKAS

7058 So. Fairfield Ave RE 7-0017

SKAITYKITE NAUJIENAS
4 — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL, « WEDNESk, DECEMBER 23, 1970

Ar žinote, kokios žingei-
džios yra moterys? Takios pat 
kaip ir vyrai. (Oscae Wilde)

e Teodoras Rooseveltas per
leido spaudos atstovams Bal
tuosiuose Rūmuose vieną kam
barį. Aš jiems dar pridėjau mau
dymosi baseiną. Vandens ten 
nėra, bet yra tramplynas nušo- 
kimams. (R. Nixon)

3655 NORTH WEST 34 ST. 
į MIAMI, FLORIDA

Sveikina visus lietuvius ir linki sulaukti 
sveikiems Šv. Kalėdas ir Naujus Metus

VALDYBA IR DIREKTORIAI

VALDYBA IR NARIAI

VISIEMS DRAUGAMS IR RĖMĖJAMS 
LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ 

NAUJŲJŲ METŲ

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ

VISIEMS MŪSŲ DRAUGAMS 
IR PAŽĮSTAMIEMS 

PETKUS ir SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street

1410 So. 50th Ave,

Tel.: GR 6-2345

Tel.: TO 3-2108 J* -



S. L. A. IŽDAS
(Atkelta iš 4-to psl.)

1969 m. ...L_----- - ------------ ------------- 8 2,430.65

Įvairūs išmokėjimai. Į kitų išmokėjimų pozicijų Įeina 
nuosavybės taksai, investicijų išlaidos, jaunuolių tau
pomoji apdrauda, apdraudos departamentams (egza- 
minieriams) išmokėjimai, federaliniai ir valstybių 
pajamų taksai ir social security, 1968 m. Seimo išlai
dos ir pn.
1968 m. ___ .___ ________ ... 8 40358.58
1969 m. ................   $ 39,516.87

Vaikų Atšaukta Apdrauda

1968 m. _.i........ .....................  ..... $ 3,937.63
1969 m. ......—_____     8 1,948-96

Pašalpos iš Našlių ir Našlaičių Fondo

1968 m_______ ____________________ 8 547.67
1969 m. ________   8 483.03

Atlyginimas Kuopų Sekretoriams

1968 m.............-..........................   8 4,107.74
1969 m. .............1..2.. .................... ....... 8 5,664.14

1968 m. Sem.i.4 8 9,757-35

Moksleivių Paskolos

1968 m. _________________________ 8 30030
1969 m. ___________________ ...____  8 250.00
Paskolos ant Certifikatų

- 1968 m.. __ __________ ____ _ _____ 8 44530
1969 m. ________________ ______ .... 8 2,400.00

3. NUPIRKTI BONAI:

1968 m. Public Service & Gas Company 8 25,474.75 
Commonwealth Edison Company of Pa. 8 50,60430
1969 m. Bell Telephone Co. of Pa.___  8 50,604.00

4. BENDRA SLA TURTO SUDĖTIS:

1968 m. 1969 m.
Įvairūs bonai .......... .... $3,5>90,599.43 83 ,577,735.05
Nekilnojamos Nuosavybės 8 29,47838 8 29,009.52
Morgičiar ................... $ 69,936.25 8 62,590.00
Paskolos Moksleiviams $ 10,575.00 8 10,475.00
Narystės Paskolos .... $ 7,527.74 8 9,905.95
Bedarbių Paskolos....... $ 1,082.66 8 1,046^0
Pinigų Taupomuose Bankuose 828,780.42 829,897.06
Pinigų Einamose Sąskaitose 869,837.66 891,324.55
Administravimo Sąskaitoje 8 3,500.00 8 2,000.00 '

BERNARDAS NAUJALIS

Ištvermingasis Lietuvos Miškų Briedis
Kada tai senai, senai ne tik 

prieš Didžiojo Lietuvos Kuni
gaikščio Kęstučio ir vaidilutės 
Birutės vedybas, ne tik prieš 
viešpatavimų Didžiojo Lietuvos 
Kunigaikščio Gedimino, bet dar 
anksčiau prieš gimimų Lietuvos 
karaliaus Mindaugo. Tada, ka
da dar Perkūnas dievaitis, dau- 
žydamasis dangaus erdvėse, sau
gojo laisvę ir garbę Lietuvos.

Tada, kada Lietuvos dainiai 
sėmėsi savo kompozicijos iš dau
sų vėjelio ir meliodingumų iš 
paukštelių, miškų giesmininkų. 
Tada, kada Lietuvos upėse ir eže
ruose knibždėjo žuvų ir vandens 
paukščių, giriose Įvairiausių žvė
rių ir žvėrelių.

Tada, kada Lietuvos miškai 
kvepėjo medum ir sakais, ir tada, 
kada kanklininkų, vaidilų ir žy
nių kanklių muzika migdė vai
kelius ir išvargusius Lietuvos 
žmonelius vakarais, o ankstus 
paukštelių klegesys žadino ry
tais, kad stoti darban. Tada da
bartinis Birutės kalnas Palan
goje, gal būt, dar nesi vadino ši
tuo vardu ir Palanga, gal būt, va
dinosi kaip kitaip, negu dabar. 
Tada Lietuvos šventųjų miškų 
platybėse, tarp kitų daugybės 
miškų gyventojų — žvėrių, gy
veno labai ištvermingos pader
mės gražiaragių briedžių kaime
nė.

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ 

linki visiems dabartiniams ir būsimiems

SL.4 PILDOMOSIOS TARYBOS IŽDO GLOBĖJA

CHICAGO, ILLINOIS

"F

Brighton Parko Lietuvių
Moterų Klubas

4

LINKI

VISOMS NARĖMS, RĖMĖJAMS IR VISIEMS 
y LIETUVIAMS

LINKSMŲ KALĖDŲ

LAIMINGŲ NAUJŲJŲ 1971 
METŲ

Vieną Gruodžio mėnesio nak
tį, susirinkusi ant dabartinio Bi
rutės kalno, briedžių kaimenė 
gėrėjosi dangaus žvaigždėtumu, 
Baltijos jūros platumu ir Švie
žio sniego baltumu, kuris užden
gė visų, prieš tai buvusį, žolė
džių maistų.

Kartu su džiaugsmu prisi
minė praeitos vasaros malonu
mus: žaliųjų lankų sultingųjų 
žolę, krikštolinj šaltinėlių van
denėlį, šiltuosius saulutės spin
dulius, malonų gaivinantį karš
tos vasaros lietutį, romantiškas 
mėnesienas, šeimos auginimo 
procedūras..., ir daug kitų malo
numų. Tikėdamiesi sulaukti ki
tos tokios, o gal būt dar malo
nesnės, vasaros. Jau rengėsi il
gos Gruodžio mėnesio nakties 
miegui.

Staiga dangaus skliautas nu
švito, ir angelas iš aukštybių 
nusileido tarp briedžių, ir pra
nešė linksma naujieną, kad Kū
dikėlis Jėzus, Dievo Sūnus, gi
mė Marijai Betliejuje.

Jis atnešė meilę tarp priešų, 
susipratimų tarp nesusipratėlių, 
draugystę tarp tautų, džiaugsmų 
tarp nuliūdusių, dvasinę paguo
dą tarp beturčių, santaika tarp 
visos kūrybos, ramybę ir gera 
valių žemėje. Betliejus yra toli 
nuo Lietuvos. Negalėdami Jį 
pamatyti ir pasveikinti asmeniš
kai, tad pagerbkit Jį čia pat Lie
tuvos miškuose, kaip kad iki šio
lei garbinote dievaitį Perkūnų. 
?Tada angelas suplasnojo spar
nais, kad net aukso dulkės debe
sėliais pasipylė iš jų ir nuplasno
jo, nuskambėjo, pranešti ir ki
tiems visame pasaulyje esan
tiems gyvuliams ir žmonėms.

Kada angelas apleido briedžių 
kaimenę, tada briedžiai tik ir kal
bėjo apie tų gerų naujienų, kad 
nuo dabar visų tautų žmonės, 
žvėrys, gyvuliai, paukščiai, žu
vys, kirminai ir šliužai gyvens 
meilėje, santaikoje, nežudant ir 
neskriaudžiant, bet dar padedant 
vieni kitiems. Vienas iš jų, pats 
gražiausias, pats stipriausias, ko
kių trejų metų briedis, su didin
gais ragais, it karūna, ant gal
vos ir kaip šilkas blizgančiais 
plaukais, įžengęs į kitų briedžių 
tarpų, užklausė: “Kas žinote,, 
kur randasi Beliejaus miestelis?
— kur gimė Kūdikėlis Jėzus. Aš 
pats norėčiau asmeniškai nuvyk
ti ir nuo mūsų visų Jį pasvei
kinti”. Tik vienas senas, se
nas labai šakotais ir iš senumo 
net apsamanojusiais ragais žila
galvis griedis žinojo, kur yra, 
Betliejaus miestelis.

— Tas yra labai, labai toli,
— senelis briedis purtindamas 
galvų, įspėjo didingai nusitei
kusį, pilnų ambicijos jaunuolį 
briedį: ‘Tu niekad negalėsi pri
keliauti iki Betliejaus. Pirmiau
sia tu turėtum perplaukti Balti
jos jūrų. Po to platybes ir le- 
duotų ir neleduotų vandenynų, 
tūkstančius kilometrų turėtum 
bėgti ledynais ir plaukti vande
nynais. Tie ledynai ir šturmau- 
j an tieji vandenynai iki juos per
bėgtum ir perplauktum, tau už
imtų labai daug laiko. Ir nuo 
ledų ir nuo Šturmingų bangų, 
ir nuo kitų pergyvenimų tavo 
gražusis kailis apsiluptų, tavo
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M. j. v įniko rondas ir Karo fondas) įema } vi 
fondų sumų, kurių bendrų suma 1968 metų gale buvo 
$3,856,293.68, ir 1969 m. gale 83,857,709.42.

KilJ fonde (pųv.: Našlių ir N ^.®.i.Jcių, Tau 
tai, inventorius, Emigrantų, SLA Tautinė Fond

Philadelphia, Pa.

5. FINANSINIAI FONDAI PAGAL AKTUARO 
SUTVARKYMĄ:

* 1968 m. 1969 m.
Suaugusių Pomirtinių Fondas 83,574,501.00 83,565,110.84 
(Adult Mortuary Fund)
Ligos Pašalpos Fondas 8 278,804.21 8 278,768.52
(Accident and Health)
Mišrus Fondas ____ X____ 8 2,985.47 8 13,826.06
(Fraternal Fund)

6. SĄSKAITŲ BALANSAS BANKUOSE:

Taupomosios Sąskaitos: 1968 m. 1969 m.
Pennsylvania National
Bank & Trust Co...... (3į£%) 8 9,039.77 8 9,358.91
Mahanoy City, Pa.
Western Penn National
Bank, Pittsburgh, Pa. (4%) .... 819,740.05 820,538.15

Viso 828,779.82 829,897.06

Royal National Bank 
of New York ...... ............. ......
Dividend Account, ęirųrd
Trust Bank, Philadelphia, Pų.

3^67^4
840334,8? |

819,3£335 3qJ
5 r - ’ ■

* ’ *

8 j3,50930 8

8102,118-08

7. DIVIDENDŲ SĄSKAITĄ:
Paskirta 1968 m. rugsėjo 20 d...................  820,000.00^
Paskirta 1969 m. rugsėjo 27 d..................... $18,oOO.OO

Viso ....... ......................................■883,50030?

Stephen Bredes, J r.*
Iždo Globėjas i

Josephine Miller j
iždų .Globėjų r

gražūs plaukai nudiltų ir kažin, 
ar tau beliktų kiek nors jėgų 
toliau keliauti. 0 ir grįžt jau 
neliks nei jėgų, nei noro. Tai 
dar ne viskas, — tęsė senelis 
briedis, — dar tavęs lauktų pla
tūs ir tankūs džiunglynai, bei 
miškai, per kuriuos paukščiui 
sunku praskristi. Tu besiskin- 
damas kelia Betliejaus link, galė
tum išsibadyti žavasias akis ir 
nusilaužyti savo gražuosius ra
gus, kurie it karūna, dabar puo
šia tave. Tai dar ne viskas: 
po to tau kelią pastotų, debesis 
remiančių, uolinių kalnų virti
nės. Tau belipant visiškai baig
tųsi ir tavo stiprios kanopos 
nudiltų iki mėsų. Ir tai dar ne 
viskas: už tų uolinių kalnų tau 
kelia pastotų, akimis neapma
toma karšto smėlio dykuma. Ke
liaudamas per dykumų nudeg
tum ir taip jau savo žaizdotas ko
jas.

Ir be lašelio vandens, ir be 
stiebelio žolės, ar kito maisto, 
— greičiausiai dykumos vėjas 
sudainuos tau paskutinę daina, 
o dykumų karštas smėlis supil
tų tau kapą. Nes juk dykuma 
yra tokia didelė, kaip vandeny
nas ir dar prie to karšta. — Kal
bėjo gąsdinančiai, bet nuošir

t 
f

džiai tėviškas senelis briedis, 'pasakyt. Kitus vandenynus, aš
— Ne, ne, mano puikusis vy

re, tu turi pamiršti tų mintį, vi
sai išmesti iš galvos. Tai nei 
tau, nei kitam Lietuvos miškų 
briedžiui nukeliauti iki Betlie
jaus. Palik čia su mumis, su gi
minaičiais ir draugais. Džiaug- 
kimės visi kartu čia pat ta link
sma — gera naujiena. Bet ne
bandyk gyventi svajonėmis, ke
liauti į Betliejų pamatyti ir pa
sveikinti Kūdikėlį Jėzų.

Jaunasis briedis išdidžiai pa
kėlęs galvų, it karūnų, gražiais 
šakotais ragais, į aukštį, ne žo
džio netaręs, nuoširdžiai ir pa
garbiai klausėsi žilagalvio sene
lio briedžio kalbos. Kiek pa.- 
svarstęs, žengė kelis žingsnius 
pirmyn, senelio briedžio link. 
Matyt, jo jaunas ambicingas pro
tas prieštaraujančiai galvojo. 
Kiek patylėjęs, pakėlė savo gra- 
žiaragę galvų dar aukščiau ir 
žiūrėdamas drąsiai senajam brie
džiui į akis, tarė: — Baltijos jū
ra negąsdina manęs. Juk Kuršių 
marias perplaukiau šimtus kar
tų. Tankūs miškai? — tik juo
kas... Nuo savo Pabalčio gimti
nės iki Panerių miškų nubėgti 
man užima tik pusę dienos. Tą 
visi Lietuvos miškų žvėrys gali

manau, kad ir sųnK.iąų, b>et vis
gi nugalėsiu. Kur reiks, bėgsiu/ 
kur reiks — plauksiu, bet nuke
liausiu ten, kur Kūdikėlis Jėzus 
gimė. Jeigu tankiųjų džiunglių. 
— miškų medžiai nulaužytų ma
no ragus, tas niekis, mano ra-, 
gai vėl ataugs. Jeigu mano.ka: 
nopos suskeldės nuo aštrių uo

lų, belipant )er kalnus, tas irgi 
T^rĮjpęs geliąs dienas, 

-asilsėsių, pasiganysiu . ir vd 
•ūsiu, ir stiprus, ir sveikas.

kit, kad aš esu jaunas, galingas, 
, ųiąao kąpįbpos ąt.ąųgą #ęĮt, p# 
dykumos? -ri- tikjuokas...
jų perbėgsiunaktie^.' laike,„tų| 
manęs saulė nekepins.’ Maiio
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(Atkelta iš 5-to psl.)

kanopos nuo karšto smėlio ne
nudegs ir nei troškulys, nei al
kis manęs nekankins. O aš bėg
siu greičiau už audrą. Ne, gar
bingasis seneli, briedi. Tu esi 
tėviškas, geras, nuoširdus, ma
nęs besigailys. Deja, aš savo 
nusistatymo nekeisiu. Aš tu
riu keliauti į Betliejų ir pama
tyti Kūdikėlį Jėzų. Tada pa
sukęs galvą link savo giminai
čių ir draugų, užklausė, ar ku
ris iš jų nenorėtų keliauti kar
tu su juo. Bet visi jo draugai 
ir giminaičiai papurtė galvas į 
šalis ir be žodžių davė suprasti, 
“ne”. Tada jis pradėjo atsisvei
kinti, kiekvienam linkteldamas

savo gražiaragę galvą ir nieko 
nelaukęs pradėjo kelionę Bet
liejaus link.

Baltijos jūrą perplaukė, bet 
užėmė gana daug laiko, o ne taip 
greit, kaip briedis iškeliaudamas 
iš Lietuvos galvojo.

Vandenynas buvo dar plates
nis ir briedžiui užėmė dar dau
giau laiko. Briedis buvo labai 
išvargęs ir išalkęs. Pasiekęs 
antrą vandenyno kraštą, jis tu
rėjo labai ilgai ganytis ir ilsė
tis, kad įgautų jėgų tolimesnei 
kelionei. Saulė švietė ir šildė ma
loniai. Sultingos žodės ir gai
vaus šaltinio vandens rado už
tektinai. Iki jis prikeliavo tan
kiąsias girias, bei džiunglynus, 
jau briedis buvo pilnai sustiprė
jęs ir prieš tai, jo nudilę plaukai
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nimą. Jis nieko daugiau savam 
gyvenime negeidė ir nenorėjo 
nesvajojo, — tik kaip sugrįžti 
į savo gimtuosius Lietuvos miš
kus. Dar kartą pasiganyti Lietu
vos žaliose lankose, atsigerti ty
raus šaltinėlio vandenėlio. Dar 
kartą pažvelgti į Kuršių marias, 
kurias jis jaunystės dienomis, 
taip lengvai perplaukdavo, šitų 
gražių minčių vedamas, sukaupęs 
briedis visas savo jėgas, stūmė
si vis arčiau ir arčiau gimtinės
— Lietuvos. Galų gale, po la
bai ilgo laiko, vos bevilkdamąs 
kojas ir svyruodamas į šalis, 
briedis pasiekė Baltijos jūros 
krantą. Jau visiškai išsemtomis 
jėgomis toliau eiti negalėjo ir be
jėgiškai susmuko ant Baltijos 
jūros kranto. Briedžiui labai, 
labai širdį skaudėjo, kad vos 
antroje pusėje šitos jūros ran
dasi jo gimtinė — tėvynė Lietu
va, jo artimieji, giminės. O, 
kaip būtų gera užmerkti akis 
tarp savųjų ir priglausti savo 
galvą Lietuvos žemelėje, o ne 
čia, kur viskas taip svetima, ne
jauku. ,

— Kaip skaudu, — dūsavo 
briedis, — nei Kūdikėlio Jėzaus 
nemačiau ir Tėvynę praradau.

Briedis jau neatrodė panašus 
į briedį. Jis gulėjo bejėgis, vos 
bealsuodamas antroje pusėje 
Baltijos jūros. Jo kaulai gali
ma būtų suskaityti per odą, 
toks buvo liesas., Jo galva padė
ta ant šaltos žemės ir jo visas 
kūnas buvo skaudamas, nuo 
šviežių ir senų žaizdų. Vietoje 
jo, kada tai gražių ragų, buvo 
tik ženklai nulaužytų gyvuonių, 
ant kurių matėsi sudžiūvęs, su
krekėjęs kraujas. Jo kada tai 
buvęs puikus kailis, su kaip šil
kas blizgančiais plaukais, dabar 
buvo apšepęs, apsilupęs, su dau
gybe randų. Jo kanopos, kada 
tai buvę titnago kietumo, nudi
lo ir suskeldėjo, vietoje jų, tik' 
atplaušos. Jo, kada tai žvalios, 
it dvi žvaigždutės, akys, su dau
gybe vilčių, dabar nuliūdusios, 
apsiašarojusios, norėjo užsimer
kti amžinai.

Jis jau neturėjo jokių vilčių, 
kad jo jėgos galėtų jį perpluk
dyti į antrą pusę Baltijos jūros.
— O, kaip būtų gera, kad galė
čiau nors pažvelgti j ta pusę, kur 
mano širdis trokšta būti.. Gal 
paskutinį kartą, nes jaučiu, kad 
mano jėgos apleidžia visiškai.

Briedis sunkiai atvėrė akis. 
Norėjo pažvelgti į Baltijos jūrą, 
Lietuvos link. Taip jam besi- 
sielojant, briedis pajuto, kad jo 
akys atsimerkė be sunkumo.

Atmerkęs akis, staiga pamatė 
prieš save gražuolį angelą, be-

stovintį ir besišypsantį jam, ku
ris prabilo pačiu gražiausiu, ma
loniausiu angelišku balsu, kad 
nuo to švelnaus angelo balso per 
briedžio kūną net kažkoks kute
nantis šiurpulys prabėgo.

— Kelk, Ištvermingasis Lie
tuvos Miškų Briedi, kelk, kilnu
sis gyvuliuke. Neprarask vilčių. 
O Kūdikėlis Jėzus laimins tave. 
Kelk, čia ne tavo Tėvynė, čia 
ne tavo šventieji miškai, čia ne 
tavo mėlynakių ežerų kraštas, 
čia ne tavo nuo dainų aidintieji 
laukai, čia ne tavo geraširdžiai 
žmonės, čia ne tavo piliakalnių 
kraštas, ant kurių rusena protė
vių širdžių aukurai ir šventosios 
aukos. Kelk, pasiraivyk, pasi- 
temk ir šok į Baltijos jūrą. Pa
matysi, kaip netrukus būsi gim
tojoj Lietuvoj, tarp savųjų.

—Angele, tu iŠ manęs juokiesi,

(Nukelta į 7 psl.)
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Girios buvo plačios ir tankios. 
Briedis, skindamasis sau kelią 
pirmyn, nusilaužė savo gražiuo
sius ragus taip, kad kraujas 
čiurkšlėmis tekėjo žemyn per 
kaktą, užliedamas jo, kada tai 
buvusias, žvalias akis. Jo oda 
susibraižė į šakas ir spyglius. 
Jo plaukai nudilo. Kada brie
dis perkeliavo girią, vėl buvo 
labai išvargęs ir turėjo ilgai 
ilsėtis, -kad galėtų tęsti kelionę 
Betliejaus link. Už plačiųjų gi
rių jam kelią pastojo kalnai, ku
rie buvo iki debesų ir uolų at
plaišos buvo aštrios. Tas jam 
paėmė daug laiko iki briedis 
perlipo į antrą pusę kalnų. Nors 
nuo tos kelionės neliko ne ženk
lo, kad kada nors buvo kieti jo 
kanopų nagai. Už kalnų brie
dis pamatė, kaip okeanas didu
mo, balto karšto smėlio dykumą.

Prieš pradedant kelionę per 
dykumą, briedis ilgai ganėsi 
kalnų papėdėje ir gydėsi savo 
kanopas, kad atgautų šiek tiek 
jėgų pereiti dykumą. Dykuma 
buvo sausa ir nyki. Briedis bė- 
go kaip ir kiek galėjo, bet troš
kulys privertė jį ieškoti vandens. 
Tas užimdavo jam daug laiko 
ir išsieikvodavo jėgos. Užtat 

po to briedis turėdavo ilsėtis, 
kad galėtų tęsti kelionę toliau.

Vieną rytą briedis pastebėjo 
miestelį, o keliu einantį gyvu
lį, Briedis užklausė: — Nepa
žįstamas, drauguži, kas tas per 
miestelis ?

— Tai yra Betliejaus mieste
lis, — atsakė nepažįstamasis.

— Aš esu iš labai toli, net iš 
Lietuvos atkeliavau tikslu pa
matyti Kūdikėlį Jėzų. — Gyvu
lys, kuris buvo pusiau panašus į 
arklį, pusiau į karvę, bet be ra
gų, (tai būta asilo, vėliau brie
dis sužinojo). Juokėsi, juokėsi 
net galvą kratydamas į šalis ir 
ilgomis ausimis klepsėdamas Į 
visas puses. Pro juokus pasakė:
— Tu, broleli, daug metų: pavė
lavai, jau Jo čia nėra. — Tuo 
tarpu briedis pamatė kitą, labai 
rimtos išvaizdos, atkeliuajant 
gyvulį , kurio giminės narius, 
briedis buvo matęs keliaujant 
per dykumą. Briedis sužinojo,- 
kad šis gyvulys vadinosi kupra
nugaris.

, Kupranugaris, briedžio . už
jaustas, atsakė: — Tvartelis
— prakartėlė štai ten, kur Kū
dikėlis Jėzus gimė. Tą naktį ma
no tėvas karalių nešė Jį pasvei
kinti. Mano tėvas matė žvaigž
dę, atvedusią juos į prakartėlę. 
Mano tėvas matė ta Dieo Sūnaus* » 
gimimo stebuklą. Ir piemenė
liai, ir gyvulėliai, ir prasčiokė
liai, ir karaliai bėgo, skubėjo Kū
dikėlį sveikinti, Jam pagarbą iš
reikšti.

Vėliau Jis užaugo puikus, gra
žus vyras, žmones mokė, stebuk
lus darė: iš nepagydomų ligų
— pagydė ir iš numirusių pri
kėlė. O! daug, daug gero pada
rė... Ir jau Jo čia nėra — dan
guje pas Tėvą. Gaila tavo ke
lionės, — liūdnai žiūrėdamas į 
briedį, kupranugaris pridėjo, — 
Bet visi geri darbai reikalauja 
pasišventimo.

Atsisveikinęs naujus draugus, 
kupranugarį ir asilą, liūdnai nu
leidęs galvą, pradėjo kelionę na
mų link. Briedžiui grįžtant at
gal, dykuma atrodė daug plates
nė ir smėlis daug karštesnis, ne-, 
gu atkeliaujant prieš tai. Nors 
dabar briedis žinojo, kur rasti 
vandens, bet visvien jam šį kar
tą užėmė daug daugiau laiko iki 
jis perėjo dykumą. Uoloti kalnai 
atrodė daug statesni ir aukštes
ni, o plyšiai uolose daug gilesni 
ir atplaišos daug aštresnės. Brie
dis turėjo ilgai ilsėtis kalnų pa
pėdėje iki jis išdrįso pradėti lip
ti į kalnus. Briedis žinojo, kad 
jam ši kelionė užims visą gyve-
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Jijdu. ,Jją?iš, dangaus aukštybių 
Lyi^ą,i8tebėjo jr tavo visą kelio- 
Įnės vargą matė. Matė, kaip tu 
t paš/entei visą savo gyvenimą 
^sunkioje kelionėje, vįeą tik pa
matyti Jėzų, Betliejaus^’Kūdikė
lį, Tbdėl Jiš mane siuntė tave 
nuraminti, paguosti ir pasakyti, 
kad ta tayo kelionė be atpildo 

Tu tik*juokauji;-angele;-sakyda- PeaibaigįL Jis manę siuntė tau 
mas man perpiaukti Baltijos iū- padėti, pasiekt tayo gimtinės

prašneko briedis nepasitikėda- 
mas savimi, kad jgaJės ^ent kele-

vos negaliu pakelt. Aš tingiu 
net akis atmerkt. Ja ir mano akys- 
ne šitą, bet kitą pasaulį mato. 
Jos nori‘•ųžmigtt arhžjhŲ miegu.

rą. Buvo laikai, tas man nebu- Ldčtil\7>s 'gražtuosius miškus: 
vo stmkjj^-bef d^Ųari ydsk4m pa-
Kaigą.

—•’ Aš nejuokauju, Ištvermin
gasis Lietuvos Mišinį Briedi- Dar 
meiliau ir dar nuoširdžiau kaU 
bėjo angelas. — Aš atvykau Jie1

Kelk,; pabandyk*.
’ * *i ' - » - t* < I I j aTl X i! Iv

: Briedjes pusiau užmerktomis 
akimis bandė pakelt galvą. Jo 
nustebimui,; galva pakėlė leng
vai; Atmerkė Škfš i?- nustebo, 
•kad'jams akys prašvito jaunat-

atrodė ir gražus,

ištiesti, koją ir antrą, fitaigu 
jis’atsistojo ir pajuto savame kū
ne pilnas energijos ir jaunatviš
kų jėgų, kaip dar..nįękada.

Baltijos jūros vandenyje pa
matė savo paveikslą ir nuste
bo, jis buvo gražuolis briedis, 
kaip kad jo jaunystės dienomis, 
prieš iškeliaujant iš Lietuvos.

- Pasimuistyk gerai ir plauk 
per Baltiją, o aš tavęs ten lauk
siu,' — pasakė angelas, ir su pa-

■■
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te gimę, kada jis pradėjo ilgę ke-
v ii šilkiniais
sparnais apgaubus jį, abu ir an-

4620-24 SoCAsHci>d^Vve; Chicago/111:60609

na'> • patenkintas briedžio grįžu- 
sidknis jėgomis; išnyko.*'

Ištvermingasis briedis ‘ pasi- 
spąrdė, pasimuistė ir kaip šoko 
į Baltijos jūrą, tai bematant jau 
buyo įpusėjęs-Baltiją. Kaip pa
tempė dar savo jėgas, tai pasi- 

kad Palangos-Liętįųvos že- 
jau čia.pat. Išlipęs 

ant kranto, pasipurtė’, pakratė' 
savo puošnią, šakotais ragais 

galvą, su nuostabia energija, 
džiaugsmu degančia širdimi sku
bėjo į dabartinį Birutės kalną, 
nuo kurio kada tai labai senai, 
senai atsisveikinęs savo kaime- 
nę, išvyko tolimon kelionėn Kū
dikėlio Jėzaus pamatyt.

Tai būta tos pačios Gruodžio 
mėnesio nakties, kaip ir kada 
tai, kada briedis apleido savo 
gimtinę. Ir dabar, kaip ir tada, 
'gražiaragių briedžių kaimenė su
sirinkusį ant dabartinio Birutės 
kalno, kalbėjosi, tarėsi, gyveį- 

»ho prisiminimais tarp kurių ir 
legendarini angelą su gera nau
jiena, ir aną ambicingąjį, gra
žuolį briedį, kuris iškeliavo to
limon Betliejaus kelionėn ir ne
grįžo.

— O gal jis jau senai iškelia
vo Į dausas — gyvuliukų dan
gaus karalystę, kaip kad jau ne 
vienas smarkuolis ten iškeliavo, 
— pasakė vienas iš senesniųjų. 
Tuo momentu angelas iš aukš
tybių nusileido tarp briedžių ir 
tarė, — Netiesa, kad jis negrįžo. 
Jis atneša jums didelę garbę vi
siems Lietuvos Miškų Brie- 
Ūžiams. Jis pašventė visą savo 
gyvenimą ir vien tik dėlto, kad 
pamatytų ir pasveikintų Kūdi- 

ėlį Betliejuje. Dabar jis štaL... 
žiūrėkit... — Angelo kalba nu
trūko, nes briedis čia pat iš Bal
tijos jūros miglų išsinėręs, sku--

"Birutės’’'kalno link.
Y Jo ragai dahgybę šakų išsiša

koję, blizgėjo mėnesienoje. Jo 
galva didingai pakelta į aukšti. 
Jo kanopos buvo kaip plienas. Jo: 
Ųlkukai, kaip šilkas ir jo akys 
žvalios, kaip dar niekad. Iš šner- 
^vių-pūsdamas kvėpavimo garus 
už’inrnūtės jatr buvo tarp savų
jų.

— štai jis, — džiūgavo ange
las maloniai savo angelišką ran
ką uždedamas ant ištvermingo
jo Lietuvos miškų briedžio kak
tos, jūrų . giminaitis briedis. 
Jis nėbojo karščio,* šalčio, alkio, 
troškulio, nemigo ir visokių pa
vojų. Keliavo tūkstančius kilo- 
metru sausuma* Plaukė vande
nynais, jūromis. Skynėsi kelią 
per miškus, ir kopė per kalnus, 
kad tik pamatytų ir pasveikintų 
Kūdikėlį Jėzų — Betliejuje.

šito • ištvermingo t Lietuvos 
Miškų Briedžio dėka, jūs visi 
Lietuvos briedžiai būsite arti
miausi gyvuliukai prie Kūdikė
lio Jėzaus širdies. Jis liepė man 
pranešti jums, kad nuo šios die
nos, kiekvienais metais, Kūdikė
lio Jėzaus gimimo proga, Lietu
vos briedžiai trauks Kalėdų Se
nelio rogutes po visą pasaulį ir 
ta proga išdalins dovanas viso 
pasaulio geros valios žmonėms.

- — Koks aš laimingas! — su 
ašakomis akyse sušuko Ištver
mingasis Lietuvos Miškų Brie
dis. Ir čia pat, ant Birutės kal
no,'padėjo savo gražiaragę gal-

vos Miškų Briedis išnyko.

taip bus ant visados, kad Lietu
vos briedžiai išvežiojo, išvežio
ja, ir išvežios iki pasaulio pabai
gos Kūčių vakare dovanas viso 
pasaulio geros valios žmonėms.
PIUCITE JAV TAUPYMO BONUS

© Rusiškas juokas: — Kas 
išrado laikrodėlį?

— Eugeni j Omegin!
Kaip nusikratyti pleiskanų?
Reikia suvalstybinti — pačios 

išnyks!

t V 14 Y I £ -4 a ; ;
LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ 
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^Muois labaiun^lonjiy Į^ad.tiekd^ug Lietuvių reikalui
i ^knt mpi4si^ jpSTiaį ęLECTRic,j esančią'

X .^25. 'AtŠtAaRCHER AVENUĖ, ;s ■''«*'
,, Chicago, Illinois 60638,
aabar vadovauja mūsų žentas George

• Protosevich
586-1306 ir PO 7-5458

hą Kūčių naktį susirenka Lie
tuvos miškų briedžiai ant Biru
tės kalno Palangoje. Laukia, ka
da iš aukštybių išsiners Ištver
mingasis Briedis, traukdamas 
auksines rogutes su dovanomis 
ir Kalėdų Seneliu.

Tai ženklas, kad visi Lietuvos 
briedžiai turi kinkytis į rogu
tes,’ ir Kristaus Kūdikėlio gim
tadienio proga, išvežioti dova
nas.

Taip nuo tada, iki dabar, ir

W ' — f ■ • .

rlltenos Apskrities Draugiškas Klubas
> į i I

Žiemos Švenčių ir Naujų Metų proga sveikina 
d . . vįsūsĮklubo narius ir klubo rėmėjus, 
j; ->' Linki visiems gerbs sveikatos.

Ji 
įi 
r i ■

.. JC1971 METŲ VALDYBA: ’

. K. STUKIENĖ,’ Pirmininkė
J, ŠULCĄ, Vicepirmininkas .. .
V.- JUŠKA, Nutarimų raštininkas ,5 . , 

/B. ŽEMGULIS, Finansų raštininkė a-
_ ' i ...

A. RADžIUKeNAS, Kontrolės raštininkas'' 7
M: RADŽIUKĖNAS; Kasinmkė.-

■ . v;,.j, i - ;
■
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MERRY CHRISTMAS AND A HAPPY NEW YEAR 
TO THE LITHUANIAN CUSTOMERS OF MINE

4913 W. 14th St, Cicero Phone: OL 2-0946
We have fresh vegetables and fruits everyday.

Wholesale and Retail.

Linksmų Kalėdų, Laimingų ir sėkmingų 
Naujųjų Metų

' visiems mano giminėms, draugams, 
j į pažįstamiems ir gausiems Naujienų 
i skaitytojams linki

ANNA N0RVA1NIS
jįjC ♦ .* . .... . . _v| L

' i \ 7055 So. California Ave.
p__________ Chicago, Hl. 60629

=M=gg---------------------- ■ 2 - --- - -..-  --------------------------------------

------- 1------ITIWBMBWMMMBMMMBMBMBBMMiMmiBIII "

Linksmų Kalėdų švenčių ir laimingų Naujų
j c .Metų linki visiems savo klientams ir | 

pažįstamiems I

PETER VILKELIS
j ?

’■ • į. Real tĘstate-Management'
. I i General Insurance Broker

Smith Realty Co. 24441/2 W. 71st St.
Tel.: HE 4-0680 Chicago, Ill. 60629 I

H :i*.y ’ " <
K ' .r
G Merry Christmas and Happy New Year

• SORINFS
' A Complete Line of Wines and Liquors

8010-12 So. Kedzie Avė. Phone HE 4-7636 j 
■Chicago, Illinois

' LAIMINGŲ BEI i SĖKMINGŲ
7Y . 3 1971 MĖTŲ

linkime meškeriotojams ^medžiotojams ir 
;/ . Cf visiems lietuviams

CHICAGOS LIETUVIŲ MEŠKERIOTOJŲ-
MEDŽIOTOJŲ KLUBO VALDYBA

1 —

■ Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų 
Wisiems Savo Kostumeriams ir Draugams 

linki

ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ
geriausi linkėjimai visiems lietuviams

SI M A
REALTY, IN 

i'-CC ^PILDOME INCC 

2737 West 43rd Street

INSURANCE •'
INCOME TAKSUS

43rd Street r— Telef. CL 4-2390

LINKSMIAUSIŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲJŲ 1971 METŲ 

LINKIME
VISIEMS NARIAMS, ..RĖMĖJAMS JR 7 

CHICAGOS LIETUVIAMS - fc
VALDYBA:

I PAUL MASILIONIS — Pirmininkas

" * * JONAS DIDŽGALVIS — Vicepirmininkas • '
! JUOZAS KETURAKIS — Nut raštininkas

HERMAN DANTA — Fin. raštininkas
ADELĖ .SANKUS — Kasininkė
ROSE DIDŽGALVIŠ — Kontr. rast.
A. JUSAS — Koresp.

CHICAGOS LIETUVIU ŽAGARIEČIŲ ,
...... . ,v. . KLUBAS <

, —........ - - . ■ ■ ■■ ■" '■ '■ ■ ......... ........................ 1

: ■ SIUVĖJŲ DIRBTUVĖ
C* 7 ■ ■

j PRANAS IR DEVA NAVAKAUSKAI, Sav.
b | Cleaning, Pressing and Repairing
‘C;* ' ’•* .C-.A : — - - ■ ‘

■C :•7 -
2653 W. 43rd St. Tel.: LAfayette 3-4116

* .......... ..................................................................Į1 ----------------

A *J

A k ’ | Linksmų Šv. Kalėdų švenčių ir laimingų 
Naujų Metų linkiu savo pacientams, 

draugams ir pažįstamiems

DR. VYT. TAURAS
Gydytojas ir Chirurgas

2652 W. 59 St Chicago, III. 60629
- , ' Tel. PR 8-1223 •

• LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ
7 7/NAUJŲJŲ METŲ

linkime visiems savo klientams ir draugams

Frank’s Television & Radio, Inc.
PARDUODAM IR TAISOM

Savininkai PAULIUS ENDZELIS, JUOZAS BENDORAITIS

3240 So. Halsted St. CAlumet 5-7252

7 — NAUJIENOS, CHICAGO ft, ILt___ WEDNES., DECEMBER 23, 1970
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Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų 

' linkime visiems savo kostumeriams 
į r ir draugams

J ’ ’ " ^ LIETUVIŲ. VALGYKLA
, -'JULIJA 'TBIČIŪNTENfi, Sav.

j i - ’ r. ■ ■"*

k 3236 So. Halsted Št 
&

Tel. DA 6-9837

t

>

J,.-.----------- ĮJ.

Švęnįii^pr^ga^y.eikina visus savo pažįstamus
JrlC •- ir klientus

į*J,vLESE€KAS; Veterinaras
1I50I Ave‘, Cicero, III. Tel.: 652-7585
-.--Grant-AVorks kačių-ir-šunų klinika, atdara kasdien nuo 9

. » M. If » —■ - *- *- "Z .j. - •»

1 jki I val.’p^ pj'išskyrus trečiadienius ir šeštadienius.
■ i». . ■ ■ ’■ '■ ■'

.

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
Bičiuliams ir Klijentams linki

■< STEFA ir BENAS : DUNDAI
UŽEIGOS SAVININKAI

Gąlįię įgauti?firmos irūšiesiniportuotų ir vietinių gėrimų

1-4830 W.15th StreetTel. TOwnhall 3-1617
J. . CICERO, ILLINOIS 60650
K

r

t

Kalėdų ir Naujųjų Metų proga visus 
į jlietuvius sveikina-.CHARLES GENIS ?• •

I.NSfRAM’t: BROKE!! — NOTARY PUBLIC.

1611 So. 49 Court, Cicero, Illinois
TeL: TO 3-6169

OL 2-52451 ' 5 * / " - - - TO 3-9687

Linksmų ir laimingų’Naujų Metų

KM

-

J

151
f

JEAN VANCE
H’- ?

Cicero, Illinois 60650

LIN^SMtf "ŠVENTŲ KALĖDŲ ir'^LAIMINGU 
-3 ' NAUJŲJŲ METŲ ■

Vtyjusas o? klientams ir J Žraugafriš linkinį*

CICERO LIQUOR HOUSE
■t ■. .r?* - ... <

4916 West 14th-StovėtCicero, ID. 60650
GTO 3-9518- ? '

t
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linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų

■; DM MRS. P. ATKOČIŪNAS

ŲdCt. — - Cicero 50r UI.
Tek; OL 2-4276 > -

.'j",,-,... į ..... ______ -

t LINKSMŲ. KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲJŲ
< vE:1971 METŲ, ■

Sveikiname savo-klientus ir visus pažįstamus

l
1 50th

,. Kalbame lietuviškai
Avė. ir 14fh Street Cicero, III. 60650

------ : Tirone' 6S2-1070~------- • •

t į E. Osmolak R. Ph. • A. Liutkus R. Ph. • R. Reiman R. Ph.
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KALĖDOS IR ŽYDAI
Plyšys tarp senųjų ir jaunųjų 

gen t karčių

“Visame krašte visi švenčia. 
Jei mes nešvęsime, mes būsime 
kitoki. Bet mes nesame kitoki”.

“Paprastai manęs tatai nelie
čia. Aš einu į darbą. Mano vai
kai eina į mokyklą... Kalėdos ne
reikalauja, kad aš griežčiau dan
timis nei kad aš keisčiau savo 
nusistatymą”...

“Kaip būdamas žydas gali 
švęsti Kristaus gimimą, kai ta
ve kaltina jį nužudžius?”

“Kaip gali katalikai šiandien 
kaltinti žydus dėl dalykų, įvy
kusių prieš 2,000 metų?”

Tokius ir panašius žydų nusi
skundimus suminėjęs, Leonard 
Gross straipsnyje “Švęsti ar ne
švęsti Kalėdas?” be kt. rašo:

Kiekvieną gruodžio mėnesį 
milijonai žydų, net kai kurie or
todoksai yra tempiami į dvi pu
ses. Kaip amerikiečiai jie gei
džia jungtis su savo krikščioniš
kais broliais dalindamiesi geros 
valios pareiškimais ir groju. 
Kaip žydai, nori ar nenori, jie 
kasmet pergyvena sukrėtimą, pa- 
jusdami gyveną svetimoje teri
torijoje. Toji tarp abejonės ir 
geismo įtempta viela dažnai nu
trūksta. Rabinai pamokslauja 
savo kongregacijoms, vaikai 
prašinėja tėvų, vyrai kovoja su 
žmonomis. “Mes penkiolika me
tų kovojome dėl Kalėdų, ir ma
no žmona yra žydė”, skundžiasi 
vienas Manhattano žydas rašy
tojas. “Aš stačiai ko ne ga
vau širdies ataką, kai nulipęs 
laiptais žemyn, savo namuose 
pamačiau Kalėdų eglutę’”... ■

“Kalėdos visuomet buvo sun
kus laikas žydams”, toliau rašo 
Gross. “Kalėdų vakaras būda
vo tradicinis vakaras metuose, 
kuomet Europos ortodoksaai žy
dai mesdavo studijas ir eidavo 
pasirūpinti apsauga nuo perdaug 
Įsismaginusių krikščionių. Jung
tinėse valstybėse vis dar tebesi
kartoja kovos viešosios mokyk
lose dėl Kalėdų šventimo. Žydai 
— dažnai paremiami liberalų pro- 
testonų ir netikinčiųjų — prie
šinasi, kadangi jos (Kalėdos) su
kelia konfliktus vaikų tarpe, ati
ma laiką jų studijoms, ir maišo 
krūvon valstybę ir bažnyčią. O 
daugelis krikščionių vėl protes
tuoja, kad tokie (žydų) .pasiprie
šinimai reiškia atakas prieš jų 
gyvenimo būdą. Klasiškas tam 
pavyzdys gali būti Colorado uni
versiteto buveinė, Boulder, Colo.

Mišri Boulderio rezidentų gru
pė pareiškė protestą miesto švie
timo tarybai, kad Kalėdų šventi
mas pasidarė tiek perdėtas, jog 
atrodo, kad norima indorsuoti 
tik vieną religiją. Dekoracijos 
buvo tiek puošnios, kad į mo
kyklos auditoriją Įeidami krikš
čionys jautėsi, priversti atsi
klaupti.

Mokyklų taryba rado nusi
skundimą pagristą ir sutiko tas 
šventes supaprastinti. Kas bu
vo tinkama auklėjimui ir moky
mui palikti, o kas buvo religija 
ir maldos pašalinti. Daugumas 
mokytojų potvarkį priėmė, bet 
atsirado dalis tiek Įpykusių, jog 
visos savo klasės akyvaizdoje 
nudraskė visas dekoracijas ir 
pranešė, kad mokyklose jokių 
Kalėdų nebus. Tą dieną daugu
mas mokinių grįžo namo verkda
mi.

Tokios kovos esą tik išryški
no žydų ir Kalėdų paradoksą. 
Tame pačiame Boulder vieni žy
dai protestavo dėl ekscesų mo
kyklose, kiti žydai savo namuose 
buvo labai užimti Kalėdų eglu
čių dekoravimu ir kojinių su do
vanomis iškabinėjimifr- Tatai 
galima esą išaiškinti tuo, kad 
kinta pati šių švenčių prigim
tis Kalėdoms vis labiau ameri- 
konėjant, jos darosi pasaulietiš- 
kesnės, dėlto daugeliui žydams 
labiau priimtinos. Tatai geriau
siai išreiškęs Colorado universi
teto prof. Walter Simon pareikš
damas: “Kalėdų visa esencija 
yra — taika žemėje ir gera va
lia žmonėm, linksmos giesmės ir 
dovanos. Kaip galima prieš tai 
atsispirkti ?”

Kitas žydas iš San Francisco

taip pasiaiškino: “Kalėdos... nie
ku nesiskiria nuo davimo vai
kui lašiniukų. Daktaras pasa
kė mano žmonai, kad duotų vai
kui šiek tiek bekono, o ji atsakė, 
“Bet mes bekono nelaikome”, 
o daktaras jai atsakė: “Bet be
konas geras dalykas vaikui”, žy
das patraukė-pečiais ir pareiš
kė: “Dėlko tie vaikai turėtų 
būti kitoki negu kiti mūšų blo
ko vaikai? Mes esame kas esa
me, ir štai ką padarėme: Jei 
šio metų laiko ‘ dekoracija .yra 
eglutė, pastatome eglutę”.

Dar kitas žydas iš JAV rytų 
pasakė: “Mano vaikas mokosi, 
sakysim, Hotchkisse, ir jis grįž
ta Kalėdoms namo. Tai ką aš tu
riu daryti suruošti jam Ha
nukkah šventę ?”

Amerikos žydų Komitetas 
rrieš keletą metų surinkęs statis
tiką nustatė, kad “Apytikriai1

žydų rašo kalėdinius sveikini
mus. Turiu pasakyti, kad 80 
nuošimčių kalėdinių atviručių 
gaunu iŠ žydų”.

Kokia tebevyksta kova tarp 
jaunosios žydų kartos ir seno
sios, išreiškė vienas laikraščių 
šaržas, • kur pavaizduota, ’ kaip 
žydų šeimai bedekoruojant Ka
lėdų • eglutę, motina sušuko: 
“Vaikai, slėpkite eglutę, senu
kas pareina”! Kitas saržas vaiz
duoja žyduką vaiką, kurs pa
matęs kaimynus krikščionis be* 
puošiant Kalėdų eglutę, paklau
sė savo motinos; “žiūrėk, mą, 
ir gojai tūri Kalėdas!” J. Pr.

lutę, vienas iš dviejų žydų ap
sikeičia dovanomis, du iš trijų

. • Lenkiškas, juokas: Dėlko 
Lenkijoje statomas socializmas? 
Dėlto, kad tai lengviau negu dar-, 
bas dirbti.

"NAUJIENOS” KIEKVIENO 
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

j i vienas iš keturių žydų puošia eg-

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų jų Metų 
linki visiems klientams, draugams y -s 

ir pažįstamiems.
H r j ' * ’■ i ‘ ■'' •

PALANGOS VALGYKLA ;
JUOZAS IR JADVYGA BARTKAI

6918 So< Western Ave Z? . l\. .
Phone GR 6-9758
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Linksmų Kalėdų švenčių ir laimingų 1971 
Metų linki visiems draugants 

’ J*vir kostumeriainš

po r i
» (,

FRANK STANIONIS

* s S n % 
s. s į

s i į

I I

ŽIEMOS ŠVENČIŲ IR NAUJŲ METŲ 
proga sveikinu visus savo draugus, 

pažįstamus ir gerus lietuvius

I

s
Lietuviška spauda, Įvairiausi-kūdikių ir Joto, reikmenys.
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451 Longfellow 
Glen Ellyn, Ill. 60137
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COMMUNITY PHARMACY j LIETUVIŲ VAISTINĖ

5000 West 16th Street Cicero, Illinois
Ą c3 Phone: OLympic 2-0951 į
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Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų 
visiems savo bičiuliams ir kostumeriams linki

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ
? NAUJŲJŲ METŲ

visiems savo taupyto jams, kaimynams ir 
geros valios lietuviams linki

PEOPLES FEDERAL SAVINGS 
OF CHICAGO

AL. C. KOPA, Prezidentas

TAMALIUNAS A & A TAVERN
6% PAID ON CERTIFICATES
5% PAID ON REGULAR SAVINGS ACCOUNTS

ALEX and ANTHONY, Props.

SAVINGS

INSURED UP TO 520,000

Tai vienintelė lietuviams prieinama patogi Įstaiga. Tai tę
vi] palikimas, kuriame prie stipriosios stiklelio ir alaus 
puodelio gimta lietuvių kalba galima pasikalbėti, savo var

gus išpasakoti ir širdies skausmų išlieti.

Šią taverną užlaiko du broliai Tamaliūnai, kurie gražiai ne 
tik su savo šeimomis sugyvena, bet ir su visais atėjusiais 
žmonėmis, čia pat sukinėjasi ir sena motinėlė, nors prie 

biznio ji jau nesikiša.

REGULATION POOL TABLE
1447 So. 49th Ave. Tel.: TOwnhall 3-9571

PEOPLES

1618 W. 18th Street $ HAjm*r** 1-5W* 
Ashfentt ”■ A M.


