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Numatomi nauji rinkimai

<■ JERUZALE. — Izraelio ministeriui pirmininkui Yitzhak’ui 
Rabin’ui pavarius iš kabineto tris religinės darbo partijos narius 
iškilo nepasitikėjimo klausimas ir, galimas daiktas, turės būti 
pravesta nauji politiniai rinkimai. - '

Dešiniosios partijos — Likud, 
kurios yra opozicijoje, įnešė į 
parlamentą nepasitikėjimo klau
simą, kurą žada paremti tautinė 
religijos partija. Manoma, kad 
Rabinas pralaimės pasitikėjimo 
balsavimą; tuomet: automatiš

kai turės būti nauji rinkimai į 
parlamentą. , '

Politiniai' stebėtojai Jeruza- 

varant 3 kabineto narius, Rabin’o 
buvo padarytas sąmoningai, no- 

ir anksčiau- keliais mėnesiais pra
vesti parlamentarinius rinkimus, 
turint priešakyje vis blogėjan
čią ekonominę Izraelio padėtį. 
Izraelyje infliacija dabar padidė
ja bent 30% į metus, o jos va
liuta jau buvo net 3 kartus nu
vertinta vien tik šiais . metais, 
gelbštint izraeliškų .gaminių jš- 
ygzinią.

Kai kas mano^katLankstyvūs 
rinkimai ir nauja vyriausybė pa- 

bais,. Dabar, esą,\taikos reika
lai juda labai iš lėto, besiginči
jant tarpusavyje, kiek užimtos 
žem ės atiduoti, arabams.

WASHINGTONAS. — Nema
žas kongreso atstovų skaičius yra 
Įsivėlusių Į .bręstantį papirkinė- 

į naują Watergatę. Teisingumo 
departamentas pasakė New' 
York Times, yra apsisprendęs 
traukti. į teismą nusikaltusius 
papirkinėjime asmenis.

Teisingumo departamentas yra 
gavęs vertingų davinių ąpklau- 
sinėjant pabėgusį P. Korėjos 
pasiuntinybės tarnautoją K. S. 
Keūn’ą. Tuo tarpu iš daugelio 
P. Korėjos “malone” pasinaudo
jusių kongreso narių tebus kal
tinami keturi ar penki kongreso 
atstovai.

Pats kongresas yra spaudžia
mas, kad jis sudarytų specialią 
tam reikalui tyrinėti komisiją, 
panašią į buvusią ir tyrinėjusią 
Watergate įvykį.

Lėktuvas atsitrenkė

BALTIMORE. — Kelioms mi
nutėms i praslinkus .po futbolo

skrentdąs privatinis sporto lėk
tuvas atsitrenkė į stogą ir nukri- 
to ant stadiono sėdynių. Kren
tąs nosimi žemyn lėktuvas sužei
dė vieną policininką ir patį la
kūną.

Apie 60,000 asmenų, susirin
kusių žiūtėti futbolo rungtynių, 
jau buvo išvykę. Spėjama, kad 
lakūnas, gal būt, bandė nusileis
ti j stadijono aikštę, bet nepa
vykus, staiga lėktuvui kylant už
springo motoras ir lėktuvas nu
krito.

kritikuoja Kisingerį
NEW YORKAS. — Pasak pre

zidento. Carterio pasirinktojo iž
do sekr.. W. M. Blumenthalio, 
Amerikos ekonomija buvo posū
niu, valstybės departamente, ku
rią mėtė- aplinkui sėlrr. Kisin- 
geris. Seki'. Kisingeris taip 
tvarkė ekonominę politiką, pasak 
Blumtethalio, jog Europoje ir 
Japonijoje buvo manoma, kad 
su JAV slinku, prekiauti, sunku 
susitarti prekybiniais reikalais.

rikai švaistantis pasaulyje didė
le lazda. Kritikuodamas Kisin- 
gerį, Blumenthalis pabrėžė, kad 
Amerika davė rusams labai daug 
ir gavo labai mažai. ' - 
Blumentalis manąs, kad 5% be
darbių skaičius yra perdidelis 
^l^uą^ąpara^nti darbu galima 

pažaboti OPECo apetitus tegali
ma, pasak Blumenth alio, itik jž- 
dirbus savo: nuosavą energiją.

Įspėja dėl asbesto
pavojaus

LYON, Prane — Tarptauti
niai žinoma mokslininkų grupė 

lančiopavojaus.nuo asbesto dul
kių, kurios iššaukia vėžį žmo
gaus kūne.

Asbesto dulkių yra visur: vy
ne,alų j e ir ore. Orą daugiausiai 
asbesto dulkėmis užteršia au
tomobilių stabdžiai. Stabdžiai 
daromi pavartojant asbestą, o 
vynas-ir alus košiamas per as- 
bestinius filtrus. Paskutinieji 
tyrimai Prancūzijoje parodė, kad 
iš 16 vyno bonkų 8 jų buvo už
terštos asbesto dulkėmis.

JAV apklausinės 
kalėjime kubietį

WASHINGTONAS.
cuelos kalėjime sėdintį Kubos 
tautietį, apkaltintą terorizmu, 
apklausinėtų JAV tardytojai. 
Karakas kalėjime sėdintis ku
bietis dr. Orlando Bosch’as, ame
rikiečių manymu, gąli būti įsi
vėlęs į buvusį prez. Alendes lai
kais kabineto nario Orlando Le- 
tellier’o nužudymu. Jis, esą, tik
riausiai žinąs kas nužudė Čilės 
buvusį vyriausybės narį.

LeteHierias stipriai kritikavo 
dabartinę Čilės vyriausybę. Jam 
už tai buvo atimta Čilės pilie-

HONG KONGAS. — Miręs Ki
nijos lyderis Mao Cetungas bu
vo vedęs. 4 kartus. Antrąją žmo
ną jis vedė 1920 m., turėdamas 
27 metus. Mao antroji žmona 
Yang Kai-hui buvo tautinių Ki
nijos jėgų nušauta' 1930 m, 
Changsha vietovėje, Mao gim
tinės provincijoje. A

Dabar raudonosios Kinijos
■ laikraščiai pradėjo Antrąją Mao
■ žmoną garbinti ir kelti į padan

ges, būk tai tikslu Sumenkinti 
paskutiniąją žmoną, Chiang

J Ching’ienę. Jai prikišama, kad 
ji -buvusi šovinistė kapitalisti
nio stiliaus ir žaidė pokerį, mirš
tant Mao Cetungui.

Laikraščiai nemini pirmosios 
žmonos Ho Tzu-chen, kurią jis 
vedė būdamas 14 metų ir kurią 
jam parinko jo tėvai ir mokyto- 

Ija. Ji buvo sužeista lėktuvu ci
viliniame Kinijos kare. Gydyti

Šaulė teka 7:14, leidžia«i 4^3 buw Išvežta į Sovietų Ruriją.| skirtiniu*'>0 metų-

Šitaip šveicarai Prancūzijoje garsina savo sūrius. Jie prisigamina tiek daug tū
rių, kad negali visp parduoti, todėl nutarė prancūzams parodyti, kaip tie sūriai ir 
švelni šveicaru muzika gaminama. Paryžiaus centre šveicarai padėjo kelis didelius 
sūrius, atsviežė tos švelnios muzikos instumentus ir praktišai parodė paryžiečiams, 
kaip _ta švelnioji muzika paruošiama ir koks yra tikrai šveicariško sūrio skonis. 
Pranūzams jis labai patinka, tiktai ju frankas negali įkąsti šveicariško.

kant gynybos sekretorių. Pasi- 
•enkant gynybos sekretoriumi 
L Schlesingerį, kurs yra priešin
gas detentei su rusais, būtų vi- 
m pripažintaį kad prez. Carto
ns ruošiasi kietai politikai.

Schlesingerioužnugaryjesto-lsiūloma: .nekartoti terorizmo 
?į amerikiečiai — darbininkų prieš Kubą, norint užmegzti 
inįjos kariškiai, kurių eilės pa-( draugiškus santykius, nežiūrint, 
tildo žydai, kaikurie protinges- Į kad jos kareiviai yra Angoloje: 
ti liberalai ir intelektualai, ma
nydami Maskvos ponų, nesiskai
tymą su žmogaus pagrindinėmis 
teisėmis; didelį ginklavimąsi ir 
kitką.

Schlesingerio kandidatūros 
tik nepalaiko liberalai,' kurie ne
mato pavojaus arba siekia visa
me pasaulyje vienos Valstybės ir 
vienos valdymo sistemos ir ne
pasotinami biznieriai, kurie apart 
dolerio nieko kito nežino, kurie 
mano, kad su rusais prekiauda
mi pasipelnys.

Garbina antrąją 
Mao žmona

Panamos kanalas 
pirmoje vietoje

WASHINGTONAS. — Buvęs 
■ambasadotiiž^S-.'.M. Linowitz, 
kurs vadovauja komisijai, pas- 
skelbė raportą .gruodžio 20, ku- 
riamesąkoma, kad prez. Carteriš 
pirmiausia turi tartis dėl Pana
mos Kanalo, pasiremiant lygy
bės principu. Tarp kito, raporte 

ratifikuoti bėi patvirtinti žmo
gaus teisių sutartį ir leisi JAV 
pasiuntinybėse slėptis persėkio- 
jantiems svetimų valstybių pi
liečiams; padėti ekonomiškai var 
gingiems kraštams, bet atsakyti 
pagalbos tiems kraštams, kurie 
nuolatos nusižengia pagrindi
nėms žmogaus teisėms.

Komisija nenumato pavojaus 
Amerikai Pietų bei Vidurio Ame
rikos kontinente, išskiriant Pa
namą, kur toks pavojus gali bū-

Alyvos bendrovės 
buvo susirūpinusios

Alyvos bendrovės buvo susirū
pinusios, kad naujai išrinktas 
prez. Carteriš, padedant demo
kratiniam kongresui, stengsis 
sugriauti didžiąsias Amerikos 
alyvos bendroves, ypač jų neo
ficialų ir slaptą trustą. Tačiau, 
dabar aiškėja, kad to daryti ar
ba, kitaip sakant, vėsti kovą su 
galingomis' alyvos kompanijomis 
prez. Carteriš nemanąs.

Rodezija įspėja 
juodųjų lyderį

SALISBURY. Pasak juodųjų 
lyderio Joshua Nkomo Ženevo
je, jį Rodezijos policiją įspėjusi, 
jog jis baltųjų grupės ruošia
mas nužudyti, kaip teroristų va
das Nkomo sako, kad juodųjų 
judėjime terorizmo nėra. Yra 
tik laisvinimo veiksmai per pa

Am«rilco« Iždo s*kr«toriu« kelionei 
j Londonu Ir AAaskvą iileido viri įim
to tOketenilo doleriu. Medcvoie jis 
gavo ii Brežnevo auksini faikrodėlį. 
Sekretorius Simon nori Į o tg ..laikro
dėli pasilikti sau, bet Shlrloy Temple 
Black, Valstybės Departamento dip- 
lomty iotas, sako, kad laikrodėli (ta 
privalo atiduoti valstybei, nes ii sa
vo, atatovaudamas JAV MaakvoĮe. iž
do aekretorlvs nusikabinę laikrodėlį 
lt -e*W*M*. Hntnied. - • . - •

Sadatas tarėsi 
su Asadu

rėsi gruodžio 19 daugiau kaip 2 
"valandas. Jų pasitarimo tikslas 
buvo priversti Izraelį' , pradėti 
taikos derybas, priimant arabų 
sąlygas ir įsileidžiant į pasita
rimus Šveicarijoje palestiniečių 
organizacijos PLO atstovus tei
sėtais delegatais. Bet palesti
niečių organizacija atsisako da
lyvauti taikos derybose ir tar
tis su Izraeliu. ; - :

• GOP lydęris
WASHINGTON AS. — Respu

blikonų partijos lyderių kongre
so atstovas H. J. Hyde siūlo gy
nybos ' dabartinį sekr. D. H. 
Rumsfeldą, kuris, esą, turįs ge
rą administratoriaus patyrimą 
ir galįs sujungti konservatyvius 
ir liberališkai nusiteikusius res
publikonus. -.i

PALEIDUS ČILĖS KOMUNISTU 
SEKRETORIŲ CORVALAN, 

buvo paleistas iš Vladimiro kalėjimo 
rašytojas Bukovskis ir jo motina

CIURICHAS, Šveicarija. — Sovietų valdžia sutiko išleisti iš 
Vladimiro kalėjimo rašytoją Vladimirą Bukovskį, kad Čilės vy
riausybė. sutiko išleistj Rusijon Čilės komunistų partijos pirmąjį 
sekretorių Liūs Corvalan. kuris buvo laikomas kalėjime nuo 
Allendės pa varymo'iš prezidentūros. Teko vesti ilgas derybas su 
sovietų vaidila, bet galų gale rusai sutiko išleisti Bukovskį.

. Iki šio meto sovietų valdžia 
I nepripažino “politinių kalinių”. 
Soviete valdžios atstovai tvir
tino, kad Rusijos kalėjimuose 

Į laikomi tiktai kriminalistai, bet 
! ne politiniai kaliniai. Corvala- 

Ulinojuje yra susikūrusi nau-Įnas sovietų valdžiai buvo tok* 
ja vietovė Seler, kurios gyvento
jai yra visi baigę universitetus 
ir gyvena naujuose namuose, ku
rių vertė gali būti 100 tūkstan
čių dol. ar daugiau. Įdomiausia,
kad jie visi gyvena susiorgani-(Iki šio meto Bukovskį sovietų 
zavę kooperatiniais bagrindais, į valdžios atstovai laikė pamišė- 
dirba ir patys sau apsirūpina’liu, jį siuntinėjo į psichiatrines 
maistu iš prie vietovės priklau-’ ligonines, o tiktai vėliau jis bu- 
sančio tam .tikro ploto žemės.
,Jie numato, kad už ;metų, vė
liausiai už. dvejų buk didelė in7 
•fliacija ir dolerio vertė labaikri- 
sianti,.o viso pasaulio ekonomija

jie tam ruošiasi: augina didelį 
skaičių kralikų* vištų ir turi jau 
sandėlius patys prisikonservavę 
daržovių ir kitokio maisto. Da, 
bar jie stengiasi įsitaisyti mal- 
komis-anglimis kūrianamas kros 
nis ir nuosavą elektros stotį. Tu
ri sūorganižuvę įmonę, kurioje 
gamina iš medžio ir plastikos 
įvairius gaminius, tuo sudary
dami reikiamas pajamas vieto
vės -reikalams.

Nesutaria juodųjų 
lyderiai

WASHINGTONAS. — Juodų
jų lyderiai kritikuodami prez. 
Carterį ir reikšdami nepasitenki
nimą, kad prez. Carteriš, pasi
rinkdamas asmenis į vyriausybės 
kabinetą, nepasirenka juodukų, 
tarpusavyje nesutaria.

Čikagos juodasis kunigas ir 
PUSH juodųjų organizacijos ly
deris J. L. Jackson’as prikiša 
prez. Carteriui, kad jis tesugebė
jo juodį paskirti atstovu į J. Tau
tas. Bet du kiti juodųjų lyderiai 
ir miestų merai, Detroito ir New
ark©, gina Carterį ir mano, kad 
baigus vyriausybės kabinete na
rių pasirinkimą, juodųjų atsi
ras ne tik kabinete, bet ir kito^ 
se vietose — vyrų ir footeru.

Sirija užiminėja 
Libano laikraščius 
BEIRUTAS. — Sirija karinė 

vadovybė Libane jau užėmė ar
ba uždarė 7 laikraščius, tarpe ku- 
jių vieną leidžiamą prancūzų kal
boje. Jie taipgi uždarė žurnalo 
Newsweek ir United Press In
ternational biuras Libane.

Į uždarytų laikraščių spaus
tuves bei patalpas sirai iŠ pro
vincijos atgabeno komunistinių

I laikraščių redakcijas ir parkėlė čioje Rusijoj®. Jis pasiryžęs duo- 
Jų Spaųdįaimą. ti platowdu iaformaoijų.

svarbus, jo įtaka pačioje Čilėje 
ir kitose pietų Amerikos valsty
bėse tokia didelė, kad jie sutiko 
laužyti šį savo “principą” ir pa-' 
sikeisti “politiniais kaliniais”.

Ivo išsiųstas į Vladimiro kalėji
mą. Bukovskis praleido 10 me
tų psichiatrinėse ir kalėjimuose. 
Jiš priklausė tai grupei rusų, 
kuri yra pasiryžusi kovoti už pa- 
grindin es žm ogau s t eisės pačio
je Rusijoje.

Sovietų transporto lėktuvu sek
madienį į Ciurichą buvo atga
bentas, ne tik rašytojas Vladimi
ras Bukovskis, bet jo motina, se
suo ir ligotas pusbrolis. Iš Čilės 
į Šveicariją anksčiau buvo at
gabentas komunistas Corvalan. 
Sovietų valdžia pirmą kartą po
litiniam kaliniui Bukovskiui da
vė penkių metų sovietinį pasą. 
Anksčiau išmestieji nepatenkin
ti rusai neturėjo jokio paso.

Pirmadienį Bukovskis pareiš
kė, kad sovietų valdžia, pasira
šiusi Helsinkio aktus, kuriais ji 
pasižadėjo duoti daugiau laisvės 
sovietų Rusijos ir rusų paverg
tų tautų gyventojams, daugiau 
laisvės susisiekti su užsieniais 
ir pasikeisti informacijoms apie 
gyvenimą užsienyje, elgiasi at- 
vyskščiai. Po Helsinkio sovietų 
valdžia dar labiau suvaržė bet 
kokį susisiekimą su užsieniais. 
Bukovskis visą laiką buvęs Vla
dimiro kalėjime, esančiame 120 
mylių į šiaurę nuo Maskvos. 
Prieš Helsinkio konferenciją 
Vladimiro kaliniai galėdavo gau
ti pasiskaityti bent laisvame pa
saulyje komunistų leidžiamos li
teratūros, bet tuojau po Helsin
kio visi vokiečių ir prancūzų ko
munistų laikraščiai buvo sustab
dyti, išimti iš kalėjimo skaityk-

Laisvėje esantieji rusai taip 
pat pastebėjo, kad susisiekimas 
su užsieniais pa griežtėja. Bu
kovskis buvo pagrindinių žmo
gaus teisių organizacijos narys. 
Jis visą laiką palaikė ryšius su so 
vetų fizikais, bandančiais išgau
ti iš sovietų valdžios daugiau 
teisių sovietų piliečiams, šiai 
mokslininkų ir rašytojų grupei 
vadovauja prof. A. Sacharovas. 
Jie informavo Bukovskį apie pa- 
žiaurėjusius persekiojimus pą-

1
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CESAV<U$KUMO PAGAŲSIKIMS

TJe’e'rijos esmė yra geravalįškumas: pajėgumas tri 
koj gyventi su artimu, o ne altoriai, ceremonijos bei 
pamokslai...

Rabinas TV 2-xam kanale, 12 15. ’76, 5:55 v, r. 
reikia atsakančių. Kitaip — mes 
ir toliau girdėsime vien kalbas, 
niekad nesulaukdami geravališ- 
kumo nei savyje, nei artime., To
dėl reikiami darbai — sukūri
mas kūrybinės aplinkos nauja
gimiui talkinančios jo geravalėji- 
me kiekvienam iš mūsų yra bū
rini. -

Kas daryti suaugus blogavahu
Visi tėvai — mokytojai dabar 

imtis atsakančios veiklos 
(nurodytos dabartinių gydytojų, 
richo.ogų. auklėtojų) naujagi-1 

rio.geravalinimui — jos asme-' 
lybės pagal Tvėrėjo nuostatus4 
tiprinimui.

šiuo šventišku metu daugelis 
m a / įsiminti feravališkumą. 

Jei ne, darbais, tai bent žodžiais. 
ž>dži?i be veiklos ir- liks žodžiais 
iki kitų geravališkųmą mums 
primenančių švenčių. Be reikia
mų pastangų geravališkumui
- ągaiirinti savyje ir artimame 
m- su ąsmetninis gyvenimas eis' 
sava keliu sena vaga: mes temp
rime savo gyvenimo naštą taip, 
netinkamą sau ir taip apsunki- 
nani» artimą. Mąt, mes apie, 
geravališkųmą esame įpratę per
aug kalbėti," nieko esminio 

reravalžjimu ’ persiimti neda
rydami. Todėl mes nežmoniš- 
bai e gdamiesi kenkiame sau, sa- 

• o vrikąms. ir kaimynams. Tada 
—r-.’mame kaltinti žmogaus pri- 
.č’mti, kaip sužalotą ir apie ge- 
■-avaiiškvmp' gausinimą pamirš
tame. Tada imą mus supti vie- 
n?. Ho-prbė didesnė už kitą. Juk 
~ies virte j gėrėjimosi muzika, 
mal ta, menu, literatūra, meile 
riejas kitam, nęapseiname be 

svaigalo, pataikavimo blo- 
gp-va’iškumui. apkalbos... Taip 
sa o nusiteikimus nužmoginę, 

ketvs tūkstančius metų 
anie geravališkųmą kalbėsime 
š'n švenčių metų, nei per aguonos 
y-ūda gęravalėjiman nepaslink- 
slinkdami. Nę.'inoniški būdami 

'? t:k ka bame ręveikdąmi mes 
t;k kalbame neveikdami —> sau 

drnsks iš nesiorentupjan- 
iųįų išnaudojimo užsidirbdami.

Vieną ryškiausiu hlogąvališ- 
V’ma a-”-?, ’kvj yra, fizinę jėgą 
turint vertimas nusilęnktį ne^ 
žmoniškuTųnį štai šimtą metų, 
pagal Frir’ri’hą Šilerį, Šveicari
ją oku"avę laiko austrai. Jie 
rimtmetine okupaciją minėda
mi verčia šveicarus linksmintis
— šokt1, '’ainunti... Tik šgeKarir 
vado Vi hns Te,io vedami švei
carių na* i -iriešįną nežmoniškom 
austru urmaęioms ir, sunkiai, 
kovor’^nri. visi-vien'ngąi veikda
mi j~ini?vjną šveie'riją iš aus-j kurną, paverčia mažiausia gyve 
tru oku-acijos; O. ąr ne taip nimo krVžsb' nešdamas, kitas at

el’issi šiais laikais? t laiko npt, audras — kūniškas bei 
‘en'ia pa-’er^tįeii verčiami džiū-l dvasines. Vienas gauna nemigą 

-anti — šokti, dainuoti pąver- ir galvos skausmus nuo kasdie- 
rirm sukaktis minint. Blogiau- į ninių darbe nemalonumų, kai tuo 
s’a kad blogąvąĮįąi jaunuoliai, tar^U kitas net dįdriausius nuo-

- iš šalies žiūpė^mį, tas ąrthųo stolius ramiai pergyvena. Da 
V'-nČiss savą prav-oya paverčią.; bar' stenąs dėl juodos spalvos

r"—sPritoma’s kie- 'mertraus iš galvos eina, visai bal- 
jtąią l^ogąvąris kenkia taodžio blogio nematydamas. ka: 
jov-t” arimui. Ųž tai tuo tarpu kitas dabartini juode 
-• ' j ir.’ ic:~ni<5 kitiems ir balto žmogą”s'blovi laiko jc

g«- a įu p ranašių kančių. Tik Paties kalte: nesūteikimu žmo- 
per no. tamstos ir kito kiek-įy’-i ąo’inkos (tėvų žmoniškų,
•■i —' >TU"aVim~. kitaip ta- mokytojų pedagogiškų...), pa-

r s"rinomškėjimą ims i lengvinančios jam sugeravalėti 
t^r-ę Įvairiausios i Vėl vienas tampa apsvaigusiu ir

'skaitant vienas ki-1 Areban’iu nuo ropieHrio nuo’-ar- 
— išnaudojimą. Todėl, 
č’-c šventes prisimin- 
s kuris’s mes visi tu- 
eros \alios savyje pa-

BlogavaJiškumo pati širdis
Žinoma, kad naujagimis su

taupytų tėvams daug vargo, jei 
:is gimtų geravaliu: ne tik kū
nų, protu, bet ir jausmais (asme
nybe) visai susitvarkiusiu — su- 
-ioganizavusiu. Taip pat vaikas 
Apsaugotų save nuo didelio var
go, jei jis užlaikytų .minėtą su
si organizavimą savyje visą lai
ka. Nelaimė, kad taip neatsitin
ka gyvenime. - . - :

Nekalbant apie per tėvų-auk- 
lėtojų nežmonišką elgseną nau
jagimio nepajėgumą išaugti ge
ravaliu; jausmais, kūnu ir pro
tu susitvarkiusiu žmogumi, žmo
gus net susiorganizavęs gali Į 
laukus išeiti kiekvienu momentu. 
Žmogus gali suardyti savo asme
nybę kiekvienoje gyvenimo pa
kopoje — tada jis apturi neuro- 
tinės ligos simptomus — tada 
jis tampa bloga valiu.

žmogaus blogiui atsispirimas 
yra nevienodai stiprus

Kiekvienas iš, mūsų, esame ne- 
tien'Oįdai atsparūs ligoms, blogio 
’takoms, išvedimui savęs iš pu- 
iiausvyros. Vienam pakanka pa- 
■ akyti eik ir niekus daryk savo 
artimui bei sau — toks eis ir sa
ve žudys per tabaką, per apsi- 
ijimi bei persigėrimą. Kitas ir 

neraginamas ei§ dirbti silpnes- 
niojo pastiprinimui, nuogo pri 
’engimui, alkano papenėjimui 
dvasioje pabėgusiojo pagydy
mui..

Vienas niekai- sa-’o gerava’iš

Ares suaugu Veji neturėjome 
įsakančios aplinkos suaugimui 
i geravalius. Už tai dabar im
kimės priemonių savo ragams ap- 
'aužyti. Imkime save versti visą 
'aiką prieš akis turėta šitokį nu
sistatymą^ — “Aš galvosiu ir 
ūgiuos ramiai ir džiaugsmingai 
įuo dabar per visą savo, gyve
nimą’’. Tai kartokime sau nuo-j 
at ir- galvokime apie tai, kol ra-1 
mumas ir džiaugsmingunjas taps 
mūsų ir krauju — kol savaibe, 
be sąmoningo prisivertimo, mes 
imsime eiper gyvenimą ramiai 
ir džiaugsmingai. Nežiūrint kas' 
su mumis šiandien ir ateityje 
nutiks, verskime save būti ra
miais ir džiaugsmingais. Savo 
kasdieninius artimo nekentimus, 
blog© velyjimus keiskime nusi
teikimu jau gera daryti, padėti, 
jį paguosti — pralinksminti. 
Tai bus žmoniškiausios mūsų pa
stangos tapti kuo greičiau dau
giau geravaliais. Toks gerava
liu tapus tampa vertas mano ir 
am stos ant šios žemės buvimas 
a tik per šias šventes, bet ir per 
:.=as mūsų gyvenimo dienas..
Išvada, žmogaus viena no

ri i - dvi ausys dar-nesudaro 
mogaus tol, kol jis tetampa žmo- 
lišku — geravaliu. Tokio turto 
riįgijimas reikalauja didelių pa
stangų tiek iš pačio žmogaus, tiek 
iš jo artimųjų, ypač tėvų — auk
lėtojų. Todėl meskime iš galvos 
niekus, būk kriminalas, narko
manija, visokiausias palaidumas 
yra Dievo bausmė ar šiaurės vėjo 
atneštą mums, naštą. .Mes patys 
savo apsileidimu tas blogybes

riorganizavusįjį nesuskaitomi 
mažiausi nemalonumai išveda iš 
lygsvaros. Toks tuojau ima vie
šai rodyti savo blogavališkumą.

P. STRAVINSKAS

Priemiesčiai protestuojasusikūrėme — mes patys turi
me ir galime jas iš savo tarpo 
iššluoti atsakančia veikla. Jad 
visi už jos, visokiausių apsileidį-, 
mų ir pasakėlių atsisakę I

Sėkmės ir sveikesnis veiklos 
ateityje! '

Pasiskaityti. C. S. Bluemel, 
3rl. D.: Pyschiątry and Common 
Sence. The Macmillan Co.

SARDINĖS —“JANATVĖS 
MAISTAS” _

NEW YORKAS. — Sardinių 
valgymas padidina gyvastingu
mą, teigia dr. Benjamin Frank. 
Maistas ■ turįs nu'ceis rūgščių, 
esantis sardinėse, gali sukelti 
tokį jausmą, kad jis 10 metų 
jaunesnis.

Dr. B. rrank paaiškino, kad 
žmogaus kūno celės, naudojant 
tą rūgštį, pataiso kūno sieneles 
ir atstato protoplazmą..

Šis Šveicarijoje išmokslintas 
medicinos gydytojas teigia, kad 
reikia naudoti sardinių 'dietą„šū 
kį “valgyk ir ■ auk jaunesnis”. 
Iš sardinių gaunama rūgštis 
gydo artritį. Jis teigia, kad to
kios rūgšties dar yra gyvulių 
kepenyse, aspąraguose, barš
čiuose, daržovių lapuose, ridi
kėliuose, grybuose ir rešutuose.,

Pagarsėjęs ‘Kentucky chiken’ 
firinos saviniuikas pulk. Sander 
tuo reikalų išsitarė: “Aš mėgstu 
sardines ir visada turiu savo 

■lagamine”. M. š-nė

Devynių Chicagos priemiesčių 
majorai, atstovaują daugiau kaip 
35'municipalitetus (savivaldty- 
bes) sudarė komitetą'kovar prieš 
vandens kainų kėlimus priemies
čių vartotojams. Niles savival- 
bės pirmininkas Nicholas Blaza 
tvirtiną, kad ne tik bus sutruk
dytas naujas vandens kainos kė
limas, bet bus vartotojams grą
žinti’ ir ankst ybesniai s pakėli
mais įmokėti pinigai. ""

KRENTA STAKŲ VERTĖ

NEV’ YORKAS. — Stakai vos 
gradeję brangti, teigiamai įverti
nus prez. Carterio paskelbtus 
ekonominius; planus, kaip vėl 
■pradėj j atpigti sužinojus, kad 
žemės alyvos trustas pabrangino 
alyva 5-10%'.

Schmidto koalicija 
Vokietijoje . griūvą

BONA. — Knservatyvų opo
zicijai praėjusį, antradienį lai
mėjus išrenkant Arikarų Vokie- 
tijos parlamento pirmininku sa
vo partijos atstovą Karl Carstens 
ligšiolinė kanclerio Helmute 
Schmidto koalicija, parlamente 
netekusi persvaros; pradėjo griū
ti. Schmidto liberalų koalicijoje 
buvo 34 balsų persvara, kuri nu-, 
krito iki 10. - .-ri ::

- \ '
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žr’"vrrs Hcgavalėjimas
-j-,.,- , '->->-,’4 ’ė sdamas ant

žemės s teikė jam vi-as galimy
bes tapti gerai ai’5 — laimingu Į 
'mč» tva-i’-iu. Tik ta La:mę 
-’rv,nnr-; <>utei1-iama ne iš karto, 
o pavidale galimybės, kurią pats 
žr'iu .« turi igyven'inti. Sau 
laim-', "er "eravą'i'i?kumą gali- 
j... f į ųų reikiamai veiklai 
i-’ i n t. Naujagimis žmogus 
ąkiriari nuo visų kitų žemės gy
vy- jh ilriaųrią ląiką augdą- 
r-r-4 <-sti v įklausomas nuo apie 
j? e'"^» žmon:ų-tėvų- auklėto
ji- eh senas. Jei tie tėvai auk- 
lervai esti rąjėgūs suteikti nau- 
jr.rijrūui a^’inka. tąs paųjagi- 
r'>? ąr«ra že’ avalių. Juomi džiau
gi mė" me’, žemė' ir Dangus. 
Tūkio naujagimio į geravalį išau- 
fįmo kiekvienas trokštame, apię 
11':'į go ava’ėjimo gausą per , 
Š'ai šventes kalbame. Tik dąr* 
bj mums tuklu giyiu įsigumiui

gio. kai tuo tarpu kitas — dirba 
naudingus darbus dieną naktį 
be jokio savu kūno, rrcto bei 
javrmų i lauk”s pageidimo.

Viskas priklauso nuo paties! 
'magaus gyvenimo prašios (mo 
inns iš'iose gyvenimą iškaitant) 

i 'gjkirmu sąlygų suteikimo ;mo- 
»ui vystytis geravaliu. Tinka-Į 
-n->; (k^in Tvėrėjo nustatyta) į 
užlaikant pradėtą įsčiose gyvy- . 
>e it vėiiau ją pagimdžius rei

kiamoje aplinkoje užlaikant įsi
gyjama didelė jėga atsispyrimui 
įvairioms.gyvenimo menkystoms, j 
Sveikai kūnu, protu ir jausmais 
suramstytas žmogus atlaiko ne- 
•'uirdamas net didžiausias nege
roves, kai tuo tarpu menkai mi
nėtomis savybėmis susiorgani
zavęs eina į laukus dėl menknie
kio. )

Kartais visai menkas nemalo
numas išveda silpnai asmenybe 
Musitvarkiųsjj iš vėžiu. Kartais 
žmogus po baliaus, po atostogų, 
oo net malonaus nustebimo, po 
ilgos automobilių kelionės bei il
go Vakarojimo ima rodyti savo 
blogą vališk ūmo nagus. Dvasioje 
— savo asmenybėje menkai su-
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VYTAUTO DIDŽIOJO ASMENYBE 
IR MES JOS ŠVIESOJE

(Tęsinys)

Nenorėdamas perdaug plėsti šio Savo rašinio, aš 
prašau skaitytoją prisiminti, ką aš anksčiau esu rašęs 
apie pasimetusius, gerokai nukrikščionėjusius mūsų 
kunigus marijonus, jėzuitus ir pranciškonus, ypač tuos, 
kurie redaguoja katalikišką spaudą, dabodami ne krikš
čioniškąjį doros mokslą, kaip jį aiškina Bažnyčią, o ak
lai vykdydami frontininkų politiką, kartais net ir labai 
nešvarią. 0 kai dėk mūsų katalikų pasauliečių krikščio
niškosios dvasios, tai .jos irgi stokojame. Mūsų nukrikš- 
čionėjimas reiškiasi ne kokiu agresyviu ateizmu ar pan, 
o daugiausia tai nesidomėjimu religiniais -ir išvis dvasi
niais klausimais. Tai savo rūšies nihilizmas, taip būdin
gas šiems mūsų laikams, šis modernusis nihilizmas kar
tais mūsuose dar. reiškiasi ir didele krikščionybės neapy
kanta arba naiviu/‘protėvių tikėjimo” garbinimu, su 
siūlymais grįžti mums iš krikščionybės į pagonybę, j tą 
“protėvių” tikėjimą..
Kaip mes atrodome šiuo krikščioniško tikėjimo požiūriu, 

palyginus mus su, Vytautu Didžiuoju? 
: r

a) Vytautas Didysis buvo tikrai gyvo tikėjimo ir 
gyvos krikščioniškos dvasios, ko daugiau mūsų, net ir 
kunigų, deja, labai trūksta.

b) - Jis. krikščionybę įvedė mūsų Lietuvon, siekdamas 
pakelti mūsų tautos religinę kultūrą, tuom tarpu kai 
mūsuose atsirandą tokių, kai Tėvų Marijonų garbina
mas Vytautas Alantas, o pastaruoju metu dar ir kaž
koks mokinys Mantas Aukštuolis, rašąs knygas (pro
za ir dargi poezija), kur niekinama krikščionybė ir siū
loma mums grįžti į Beržihskio Klausučio religiją- tai 
į pagonybės prietarus, iš kūnų kaip visi galvojautieji 
žmonės sako, riet-ir pavėliuotai mūsų tauta prieš šim
tus metų buvo išvesta. •

c) Būdamas krikščioniu — kataliku, Vytautas Di
dysis saugiojo religinį autoritetą, ypač Bažnyčios Gal- 
yą-rpopiežių, net ir buvusį jam neteisingą, tuom tarpu 
kai mūsų kunigų ir vienuolių spauda reišlriasi popie
žiaus Įžeidinėjimu ir tuo pačiu religinio autoriteto grio
vimu. Argi ne taip darė Tėvų Marijonų “Draugas” po 
-Helsinkio konferencijos? Ir dar, žiūrėkit, jie drįsta kal
tinti “Naujienas”, kad jos esančios “bedieviškos”, kata
likams neskaitytinos..- Protestas tiems lietuviškiems 
kryžiuočiams!
VI. — Krikščioniškas atlaidumas ir pataikavimas blogiui

Vytautas Didysis, , kaip matėme, buvo didelio krikš
čioniško atlaidumo. Gal ir mums reikėtų tokiems ' būt. 
Tiktai kartais tas pernelyg didelis atlaidumas gali būti 
kartu ir pataikavimas blOgiui. .Taip mūsuose jau yra ir 
nekaltą buvę. Tik prisiminkime, kaip žiauriai Tėvų 
Pransiškonų “Darbininkas” nuskraudė žymų mūsų ka
talikų veikėją, didžiausio pasaulyje. gydytojų profesi
nio žurnalo redaktorių Dr. Zenoną Danilevičių, apskelb
damas jį bepročiu. Jei daktaras būtų dėl* to tą laikraštį 
apskundęs valstybės tęsįmuį, tai Tėvai Pranciškonai 
būtų visam laikui pamokyti, kaip reikia būti atsargiems 
su asmens garbe. Ir čia Dr. Z. Danilevičiaus krikščioniš
kas atlaiduinas, kaip mątomęj<tų dv^ąuuų tėvęlįų ^ųąu- 
dotas piktam, nes ir po to tęsiasi ten asmenų Įžeidinėji
mas. Tas pats ir su “Tėvų Marijonų “Draugu”. Tik pas
kaitykite ten nesenai paskelbtą “teisingą” Ramojaus 
žinią apie ‘^užpuolimą” kunigo bažnyčioje prie altoriaus 
Jėzuitų centre^ Sako, kad nuskrąųstieji kels dėl to bylą 
teisme. Nors tai ir nėra malonu, bet gal gi tikrai reikė
tų. Tokius reikią pamokyt. Patys skelbia aiškiausią ne
tiesą, melą, kitus šmeižia, išsigalvodami ar savaip nus
palvindami faktus, o kai nuskaustieji prašo tuos melus 
atšaukti, tai redaktorius jų prašymą atmeta.

Argi galima tokiems atleisti? Toks atlaidumas bū
tų jau nęi nekrikščioniškas,, nes tai būtų, pataikavimas 
blogiu?. Su visokeriopu blogiu neikia kovoti. Kiekvienam 
garbingam žmogui savo asmens garbę reikia gint Kas 
kovoja su blogių, kad ir savo asmeninį interesą ginda
mas, tas gina ir visuomeninę..tvarką.. Ne pasmerkimas, 
o visų padėka ir pasveikinimas jiems!
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(Tęsinys)

matytų dviejų esame jau ai

pas mus
(Pabaiga)

SALlietuvi*. pirmo*

Federalinės energijos admini
stracijos surinkta statistika ro-

HIWM9M) meto
884 psl. Kaina

kiimentin
mag apie' žydų gelbėjimų Lie
tavoje bei atitinkamos brošiū-' Prunskis pakviestas sureda-
ros paruošimas, T- Blilistrubas’guoti anglį; kalba rinkinį (kny 
painformavo apie savo 
kalbėjimus su Vliko

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die

ną, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos 
dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

Daytono Lietuvių vakaras 
šeštadienį, gruodžio 11 die

ną, Dayton’o Lietuvių Kultū
ros Komitetas suruošė “Vaka- 
ra su Vitalių Žukausku”, šven

drome kone risčiomis į lėktu
vą. Nebuvo kada ir kur nei gi 
miųėms “Sudie!” pasakyti, nei

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di
delius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben-

Konreso pagrindinė mintis 
— Gyvoji dvasia: dvasinio at
sinaujinimo pagrindas, kovo
janti Lietuva, ateitininkai ir 
lietuvių kultūros puoselėjimas.

Numatomos moksleivių, stu
dentų ir sendraugių atskiros 
konferencijos. Susipažinimo

mą nacių okupacijoje

JAV spaudoje kaskart -pla
čiau rašoma apie žydų' trage
diją Lietuvoje nacių okupaci
jos metu. Inkriminuojant ke
letą pavienių agmenų, drauge 
neteisingai metamas šešėlis vi
sai tautai. Tikrumoje lietu
viai, rizikuodami savo laisve 
ir gyvybe, daug nusipelnė gel
bėdami žydus nuo nacių. Rei-

Dacfcau mieste Vokietijos nacių pastatytos stovyklos vartai .ir išorės: 
vaizdas. Pro šiuos vartus įvestieji gyvi iš stovyklos- neišeidavo, j Da
chau stovyklą vežami žmonės žinojo savo likimą. Už šių yartų. stovėjo 
trejos kartuvės, vieta žmonėms šaudyti, nuodijimo kambariai ir 12 kros

nių nužudytiesiems deginti.

Energijos krizė
Iždo sekr. Simon’as sako, jog 

didžiausia Amerikos vyriausy- 
ALT Informacija bės klaida yra ta. kad ji negali 

teigiamai išsoręsti energijos be
siartinančią krizę. Tokios min
ties ir panašius pareiškimus daž
nai pareiškia Kongresas, Baltie
ji rūmai ir daugelis administra
cijos pareigūnų bei komisijų, ku
rie metais iškelia energijos klau
simą ir vėl jį įdėję į stalčius pa- 

sisinko .didelisbūrys publikos, miršta iki reikalas vėl jo nepa-

Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti įtakos į krašto politiką. 102 psl. Kaina $1.50. 

Knygos bus išsiųstos, jei $1.50 Čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu: 

NAUJIENOS,

rw» rwifnn DRAUGIJOS

1800 So. Halsted St Chicago, HL 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.

vos, apsvarstytas lietuvių de
mokratų klubų sąjungos priė
mimas į ALTą, aptartas do-

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

. D* Juonį Deuparas. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studiia Išleis 
ta Chicagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knvga dvieiu da
ilu: Sėmės fildo švietimo problemos ūkininkTĮ krašte. H dalis: žemės 
ūkio švietimas Lietuvoje.

Autorius savo žodyje rato' “Tei liūdnas lietuviu tautos likimas 
nebūtu sutrukdęs Lietuvos ■nenrijclmisomybės gvvenimn ir nebūtu su
griovęs gražiai išaugusiu ir sirtrlestoiiisiu Lietuvos oolitiniu ekonomi
niu ir kultūriniu laimėiimu šiandiena, drąsiai galima cakvti> liehtviu 
tauta galėtu didžiuotis tr džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
ir prilygti pačioms iškiliosioms Enrnnos tautoms”.

Knygos anie žemės ūki atrodo tik žemdirbiams skaitvti. -kadangi 
absoliuti lietuviu tautos dauguma buvo ūkininkai ir no n».
sauirišblaškytu lietuviu absoliuti dauguma vra arba natvs buvę ūki
ninkai. arba ūkininku vaikai, reiškia, kad ši knyga bus brangi abso
liučiai lietuviu daugumai, vuač kadangi knvga su tokia meile Lietuvos 
žemei parašyta. kad pradėtus skaitvti nebesinori neįtraukti. Knyga 
autoriaus skiriama Lietuvai šiais žodžiais: “Dėkingas sūnus — myli
mai Tėvynei Lietuvai”. .• ‘

Knygos 390 puslapiu su daug vaizdeliu ir lentelių, kaina tik $5.00. 
Gaunama Naujienose.

čeki arba Money Orderi siusti tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. HALSTED STREET. CHICAGO. ILLINOIS 60608 z

Gavę pinigus, tuojau knyga pasiusime.

lietuviai nuošir- 
ponui Vitaliui 

šio vakaro ini-

Alekao Abroae knyga aprašanti paskutiniu W 
Chlcagos lietuviu gyvenimą tr 1u atliktus darbus 
glO. Išleido Amerikos lietuviu Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chleagon atvažiavęs
Beturiu kolonuos, ju suorgantruotos šalpos drangitos. statvto* baž
nyčios. įsteigti laikraščiai, kuriu viso buvo 121. 41 teatro draugi la. 4A 
pamlletiški chorai. 9 btžnvfinlai ir 314 veiklesniu žmonių blngrafi- 
įoa. Duoti dokumentai katalikišku, aocailistinni. laisvamanišku ir 
kitu organtadju atlikti darbai, {steigtos mokyklos, skaityklos, ban- 
kri tr kt ’

Norintieji Hą knyga lygyti, prašomi parašyti čeki arba Money 
Ortai

Dgamečio RALFO pirmininko, 
prelato J. R KONČIAUS knyga

ATSTMTNTMĄĮ Tš BALFO VEIKLOS ‘ 
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Kieti viršeliai 14.00, minkšti — $8.00.

Įdomi knvgfl kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriam 
šia dovaną globėjui, siuntusiam siuntinius J Vokietiją ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jd priai^ 

site čekį arba Money Orderi tokiu adresu:

me vagone važiavo Australijos ( vienas pats nuo ryto iki va_ 
lietuvis, Perto universiteto prp karo net ir be pietų. Ogi iš kur 
fesorius T. BUDRIKIS. Anks- šįkart bent vieną dieną?...
tyvą rytą jis man davė kažko- Ėmėm prašyti vadovę gal pabučiuoti, nei bent ranka pa- 
kių stebuklingų piliulių. Vie- paveiktų kad būtų leista pa
ną nurijęs, netrukus pasijutau siliktf Vilniuje dienelę ilgiau, 
esąs suvis bejokio skauhmo: kadangi Maskvoj vieną iš nu-

Tai buvo "klaiki naktis ir ke 
lionė tuo.jraukiniu. Ji njan 
primena vieną tuoj po karo 
Vokietijoj. Bet anos j augi'per 
trisdešimt metų nĄ sapne nė 
sykio nebuvau. susapnavęs...

Atsikvėpiau sekmadienį tik 
prieš vidudienį Vilniuje, “Gin
taro” viešbutyje. Valgygla — 
ta pati, skoninga; padavėjai — 
vyriškiai ir labai mandagūs; 
maisto — nors vis gražiuose in 
duose, geras ir skanus — jau 
■aiškiai mažesnis pasirinkimas 
(įvairumas) ir daug taupesni ALTos ^tldybox 
daviniai (ypač mėsos). Ko per 
nai nebuvo (ar nepastebėjau) Amerikos Lietuvių Tarybos 
— tai alus vardu “Tauras”! valdyba gruodžio 15 d. savo 
Negreit mūsų planetoj rastum būstinėje Chicagoje buvo su- 
tokį alų, kuris prilygti! “Tau- šaukusi posėdį, kuriame buvo 
rui”... < s

Bet ir vėl rūpestis: jeigu

Tai situacija, kuri sutiks įžen
giant į Baltuosius Rūmus prez. 
Carterj. “Tai gyvenimo pajuo
ka,'— pasak vieno Alyvos insti
tuto pareigūno, — kad mes bal
suodami naudojamės politine 
laisve, bet tuo pačiu vis daugiau 
netenkame ekonominės laisvės. 
Mes vis daugiau tampame pri
klausomi alyvą išrėžančioms ša
lims ir jų trestui OPECui”.

Laike politinės kampanijos 
Carteris sakė: “Jei arabai vėl 
paskelbtų alyvos embargo — iš
vežimo draudimą, aš paspaučiau 
juos ne militariškai, bet ekono
miškai. Neoasiųsčiau jiems gin
klų, atsarginių dalių, vamzdžių, 
alyvos šaltiniams gręžti mašinų. 
Nieko”...

Skamba drastiškai, bet ką tas 
reiškia, Arabai iš viso iš JAV 
įsiveža tik 13% reikiamų gami
nių. Jei ekonominis boikotas 
ivyktų, Amerikos aliantai džiaug 
damiesi aprūpintų arabus. Antra 
vertus, arabams tik pakaktų su
mažinti žemės alyvos produkciją 
10%, kaip staiga pradėtų kil
ti visame pasaulyje kainos stai
giai padidėtų infliacija, neiš
skiriant nei Amerikos.

Kaip JAV ekonominiai žurna
lai rašo, prez. Carteris ir net kon
gresas nedaug laiko turi ener
gijos klausimui išspręsti, prie
šingai, labai mažai. V. Pr.

Taupykite dabar

Posėdžiui vadovavo pirm. dr. 
K. Bobelis, dalyvavo: T. Blįns- 
trubas, dr. K. Šidlauskas, dr.

Valaitis, 
kun. A. Stasys, Ą- Pakalniš
kis, E. Smilgys, O. Baršketytė, 
P. Bučas, T. Kuzienė, J. Pakal- 
ka, E. Vilimaitė, I. Bljnstrubie 
nė ir kun. J. Prunskis.

ALTos raštas jėzuitams
Amerikos Lietuvių Tarybos 

posėdy nutarus, pirmininkas 
dr. Kazys Bobelis pasiuntė raš 

... - i - - « i -j • t - j • . - tą lietuvių jėzuitų provincio-yjau, betyis plysp is^ausmo) rnuje. praleidau specialiai dvi kėiau, jo^taip dr bus. Deia,shli k —G. Kijanskll£ Rašte pa 
galva ir krūtinė. Mano laimei, dienas. Atsiprasęs ekskursu trečiadienį staiga sužinojom: ^-^. jėzuitų ir Jaunimo 

Centro Chicagoje nuopelnai 
lietuvybei, bet taip pat atkrei
piamas dėmesys,, kad Jaunimo 
Centre rodymas o k u panto 
kontrolėje pagamintų filmų 
yra surištas su daugeliu nege
rovių ir prašoma ateityje ne
leisti tam panaudoti Jaunimo 
Centro, patriotų lietuvių lėšo
mis sukurto.

Ateitininkų Kongresas 
Clevelande

Ateitininkijos 65 metų isto- 
pasi- gėlę) pareiškimų žydų, kurie rijoje DL-sis jos kongresas 

ryšinin- buvo lietuvių išgelbėti. Vaka- įvyks 1977 m. rugsėjo 1-4 die- 
rus pasiekusieji Lietuvos žy- pomis — Darbo dienos savait- 
dai yra prašomi siųsti jam to- gaty Clevelande. 
kią medžiagą. Mūsų išeiviai, 
kurie žino tokių išgelbėtų 
Lietuvos žydų, esančių laisva
me pasaulyje, pavardes ir ad
resus, prašomi skubiai praneš
ti. Rašyti adresu: Rev.- J. Pruns 
kis, Lithuanian American Coun 
ęfl, 2606 West 63rd St, Chica
go, I1L 60629. Taip pat visi lie- vakaras, iškilmingos pamaldos 
tuviai, kurie’patys gelbėjo žy- specialiai kongresui užsaky- 
,dus ar turi tikrų žinių apie gel tos dramos pastatymas, meno 
bėjimą, prašomi raštu palių- paroda, banketas sudarys di- 
dyti: kas, kada, kokiu būdu bu 3«l'ę kongreso programos dalį, 
vo išgelbėtas su kokiais pavo- kongresas vyks Bond Court 
jais, pažymint, jei turima iš- viešbut}', 777 St Clair Aver 
gelbėtojo žydo dabartinį adre- Ci^velando miesto centre, 
są. Siųsti ankščiau pažymėtu 
adresu į Amerikos Lietuvių 
Tarybos būstinę, šią medžiagą 
telkiant bus palaikomas ryšys 
su VLIKu.

Kadangi oras pasitaikė labai judina. Atrodo, kad šis klau- 
gffiius. tai svečių apturėjom simas sunkiau užguls naujai iš- 
Del ir iš toiimesuių miestų: rinktą prez. Oarterj ir jo admi- 
Cincinnati, Oxford, Sidney, Li nistraciją.
ina ir Columbus. Prieš progra
mą svečiai buvo vaišinami už 

kuriu do, kad milijonai statiniu užsie- 
Man- nietiškos alyvos kasdien atplau

kia į JAV. Sunaudotos Ameri
kos vidaus rinkoje alyvos- 
perkama užsienyje. Sekančiais 
metais os jau reikės iš užsienio 
įsivežti nemažiau 45%. Ir taip 
metai iš metu Amerika vis dau
giau energijos atžvilgiu tampa 
priklausoma nuo užsienio.

Amerikos užsienio prekybos 
balansas kiekvienais metais su
vedamas su nuostoliais ir dides
nė tų nuostolių dalis tenka už
sienietiškai alyvai. 1970 m. už 
alyvą užsieniui buvo sumokėta 
3 bil. dol. gi 1976 m. jau 35 bil. 
dok, o kiek bilijonų dolerių reikės 
sumokėti sekančiais metais, pa
kėlus alyvos kainą 10% ir svar
biausia, kad jos kaina ateityje 
vis didės?

spausai. Gi iū vėl visu tikrai 
nebėpamatvsiu7 O greičiausia 
jaugi su visais atsiskvriau vi-! 
siems laikams! Tai kažkas bai 
saus ir žiauraus! Ir niekaip ne 
galiu suvokti: kodėl? Kaipgi 
taip, TIESIOG LAIDOTUVIš- Liudijimai apie žydą gelbėjj- 
KAS ATSISKYRIMAS! Kai 
brangųiį laidoii skausmas ta
vo vieno: laidojamasis, tur 
būt, jau ničnieko . nebejaučia. 
Skausmas, gėla ar siaubas — 
vistiek vienos tik pusės: gyvo
sios. Gi šiuosvk dar gyvos abi 
pusės: ir ni.ekad niekas nesu
žinos katriems ’buvo siaubin- 
giau.:.-

RIMTA KNVGA — GERIAUSIA ŪOVANA 8
Nat>n*no<« galima gauti puikiu knvgu. kurlg< ganugl ha* kpMg i 

kovon ♦—Inta ar laofiraa
Aleksandras Pakalntikls. MES GRIfTAME. įdomūs jaunu dienų ' 

atsiminimai Ir iwkin bei rietu aprašymai, skaitomi kaip ro- 1 
manas 367 psl Kaina SS

A. PakalntUrls. METAI PRAEITYJE. Netolimu fvvkiu prfsimlni- 
ir laiko |wktu T.letuvr»ie tr Vokietijoje aprašymai, suakira- A 
tyti i 12 daliu. 298 psR kaina S5.

Or. Rasvs Grinius. ATSIMINIMAI IR MINTYS. II tomas. Gra
šiais vfr4*1ia1s. 336 n*1. Kaina Sfiūd. MlnHtafa rH tS OO

Prof. Vad. BlrfRk*. SENŲJŲ LIETUVIfKU KNYGŲ ISTO
RIJA, T dalia 308 wl. IrIMa — «3 00. mlnHtais vfr- 
feliafr — «2 00: U dalia. 22S psl, iriita — S3.00. minH- 

vlrSollela _ _ _ <7 M i
Henriku, Tomas — Tamabmkat, L1FTUV1IKASIS PAMARYS.

Pakalnės Ir Lahffnvoe atwkrlfv« eu įdomiais anrajymais. fflu- į 
straMtomls Ir doknmnntacHa 838 t>«1.. kaina S8.

P. Keliones, TARP tALSVU PALAPINIŲ. Trliu dalią Lietuvos 
partizanu buities romanas 292 pualaptu. Kaina S3.

Janina NarOnt, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimaJ 
170 PSl. %_____________ ;--------------------------------------

NL Gudelis, POVILAS MILERIS- biografijos bruoSal 235 
pnslanlai__________ _ -----------— - . ; *3.88

Knygas užsakant reikia pridėti 25 et pakto iilaldoma.

naujienos,

riun, nuskubėjo pas draugę ir inęsiu savo planuojamam ro- 
ątneše.kažkikių vaistų. Liovė-, manui? 1975 m. birželio pra-^buvę. Atrodė, vadovė suvis pri

baigtos redaguoti suvažiavimo j 
rezoliucijos, perteiktos iš Wa-I 
chingtono informacijos' apie 

važia- ėio 10 ,d. iau belikę Vilniuje svarslylas Vnsano
„„K,-..; «« n .„n.. < ’6 minejinra Mausimas, ap-

tarti darbai artėjant Belgrado! VI. Šimaitis, dr.

Ir tik šeštadienio vėlyvą va
karą mus pajudino iš tos, atro
dė, begalinės statikos. Vežė į 
bilietų, biurą į stotį, ir šiaip 
taip, lyg skruzdėlės, susitem- 
pėm į vagoną. Pagaliau mus 
išvęžė į Vilnių ... traukiniu! O 
visų iš anksto sumokėta už ke
lionę lėktuvu (V. Bačėnui To- 
rontt.)

Lš Maskvos į Vilnių trauki
niu —. bene dvylika valandų- 
Kupėj aš su trimis simpatin
gomis, bet vos truputį toj sa
lėj tesusipažinę. Nei persireng 
si, nei poilsėlis tarp lagaminų 
ir trijų moterų, išbuvus nuo 
ketvirtadienio pavakarės be 
miego, įtampoj bei netikrume. 
Ėmė darytis negera, “ledeka” 
ir vis blogėjo. Nuskubėjęs iš- 
viėtėn, “važiavau į Rygą”. Su
grįžau į kupę, bet netrukus vėl 
išvietėn ir “važiavau į Rygą” 
antrąkart. Nusilpęs ir jaugi 
bijodamas, kad galiu nebesus- 
pėti, negrįžau į -kupę, o .stovė
jau atsirėmęs į langą korido
riuj ,kančioj, rūsčioj vienat- mus gabens j Maskvą, lapkri- 
yėj. Pagaliau išvietėje 
vau į Rygą” trečiąkart 
šiai, ir sopulingiausiai. Tokie dienį veš į Kauną: tai jau tik ... .
baisūs skausmai galvoj ir krū- dvi. Be to, ryt- (pirmadienį, ’° erencijai, du ar pasiusi 
tinėj, taip permirkau. prakai- lapkričio 8) uždaryta visos įs- ais ie Jezm*-V va ovy
te, jog atrodė jau galas man!... I taigos, knygynai, bibliotekos,
Viena is trijų kūpėję (hamil-. krautuvės — viskas. Pirmadie- 

tonietė, buvusi mokytoja), ma-|nį šventa, antradienį Kaunan, 
tyt, pastebėjus kad man kas o trečiadieni — jau Maskvon!

ALTOS INFORMACIJA . iki“ ‘?rė,i h,° kĮa-sim“ ‘lok“; i mentines medžiagos pateikti 
medžiagos rinki-' JAV spaudai -ir kitiems įtakin 

gienis pareigūnams. Kun. dr:

RAŠYTOJAS KRALIKAUSKAS VILNIUJ 
C IEŠKOJO MAŽVYDO KALĖJIMO

nei krūtinėj, nei galvoij — kaž 
koks laimingas nulis. Labai 
gaila — neįsidėmėjau ir ne
užsirašiau tų vaistų vardorant 
rąjų piliulę, užuot į kišenę įsi
dėjęs, nuo skausmo apdujęs, 
tur būt, ten pamečiau...

kandžiais ir gėrimais, 
paruošimui vadovavo 
Lou Lastauskienė.

j Punktualiai, nustatytu laiku, 
į ponas Žukauskas pradėjo pro- 
' gramų. Virš pusantros valen- 

<los užsitęsusi programa tiek 
sužavėjo publiką, tiek jam 
plojo, kad nenorėjo paleisti 
nuo scenos.

Dayton’o c 
džiai dėkoja 
Žukauskui ii 
ciadoriui, kultūros komiteto por 
mininkui Petrui Žiaukui, už 
tokią gražią ir linksmą progra 
mą, , kurios mes ilgai neuž
mirsime.

L. Markevičiūtė-Alvarado
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žinomą faktą, kad Amerikoje Lietuvos laisvinimo 
veikla nėra darni ir vieninga. Vienybės žodis, tiesa,
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gražinti tam žodžiui pirmykštę prasmę. Natūralu, 
kad yra nuomonių ir veiksmų įvairumas, bet kito 
nuomonei priimti reikia jau meilės tiek artimui, 
tiek reikalui, dėl kurio - dirbame. Kaip valstybei 
sukurti reikia kiekvienam piliečiui paaukoti dalį sa
vo teisių, taip ir valstybei atstatyti reikia meilės 
dvasios paaukoti bent dalį savojo aš, palenkti savuo
sius interesus ar ambicijas bendradarbiauti, jei sa
kome ir nuoširdžiai tikime, kad dėl Lietuvos dirba-

$14.00 »_'

9 vaL ryto iki 5 vaL vakaro, šeštadieniais — Htf 1£ vaL

Apgailestauja, bet nieko nedaro
Vyriausias Lietuvos - išlaisvinimo Komitetas New 

Yorke leidžia Eltos Informacijas- Bendrai paėmus, ta
me biuletenyje seklbiamos žinios apie VLIKO atliekamus 
darbus ir ruošiamus planus. Kai konkretus darbai ne
apčiuopiami, tai leidžiamos vienos- lietuviškos grupės 
propagandinės žinios. Būtų gražiau, kad šis biuletenis

sostinės įstaigose suderinti,, argi taip sunku bei tik
rai neįmanoma tam tikrais ryškesniais momentais 
pagrindinių darbo veiksnių atstovams padaryti vi
siems kartu bendrą pareiškimą visų lietuvių vadu?” 
(ELTOS informacija, gr. 14d- 198 psl.)

Aiškus daiktas, kad nebūtų taip sunku lietuvių žy
gius suderinti sostinės įstaigose ir dar lengviau būtų 
pasirašyti visų lietuvių vardu bendrą pareiškimą. Rei
kia vieno menko dalykėlio: reikia tuos žygius derinti ir 
reikia kartu dirbti. Jeigu vietoj derinimo, mes kuolus 
kamšiosime, ir jeigu vietoje bendro darbo, mesi tiktai 
bendrus pareiškimus pasirašinėsime, tai naudos lietu
viams ią to nebus. • '

Kada Amerikos Lietuvių Taryba buvo baigianti 
ruošti pasimatymą Baltuose Rūmuose su prezidentu 
Niksonu, tai šiandieniai “derintojai” tada kuolus kam- 
šiojo ir minėtą pasimatymą išardė. Kada Amerikos 
Lietuvių Taryba įtikino kongreso ir senato atstovus

ir nefavorizuotų vienos grupės abejotinų pagyrų.
Paskutiniame Eltos biuletenio' numeryje yfa kėlios 

VLIKO konferenciją sveikinusių atstovų kalbos. Mus 
. pasiekusios žinios sako, kad’ Washingtone buvo visa eilė 

atstovų įvairių politinių grupių, bet paskutiniam nume- 
ryj atspausdinta tiktai Jono Kavaliūno ir Aušros Zėrroš 
sveikinimai, tarytum kitiems politmių grupių atstovams, 
mivažiavus į Washington^ sostinės oras būtų užkimšęs 
burnas, žinome, kad toki atstovai buvo Washingtone, 
dalyvavo konferencijoje, bet ELTos redaktorius nepasi
žymėjo jų vardų ir negali pranešti, kas iš tikrųjų toje 
konferencijoje įvyko.

Amerikos lietuviai visą laiką labai atidžiai sekė 
VLIKO pasitarimus. Dar daugiau dėmesio buvo kreipia- 

'nia į paskelbtus-nutarimus. Tuo tarpu platesnio ji visuo
menė konferencijos eigos ir aptartų dalykų dar nežino, 
nes platesni lietuvių sluoksniai neinformuoti. Kad turė
tų bent dalinį Vaizdą, vykusį toje konferencijoje, pači-. 
tuosime Eltos biuletenyje atspausdintą visą Jono Kava
liūno, minėtame pasitarime atstovavusio Pasaulio Lie^ 
tuvių Bendruomenę, kalbą.

Kavaliūnas sveikinimo kalboje pareiškė, kad laišvk 
•nifno darbo padėtis ir sąlygos yra pasunkėjusios, Dėt vis 
dėlto pats pirmiausias uždavinys esąs “visas mūsų jėgas 
bei pastangas sujungti.” Jis neaiškina, kaip jas sujungti 
ir kodėl jos iki šio meto nesujungtos, bet tuojau nuo “su
jungti”, kitame sakinyje jis jau kalba apie reikalą “jas 
derinti” Tokiai išvadai padaryti jis kalba apie VLIKo 
paskelbtą pareiškimą ir praeitais metais Amerikos Lie- 
tuvųi Bendruomenės padarytą nutarimą bendradarbiau-

“Išdavystės kelių” — tokia 
< . -. . . ,antraštė 1^76 m. pavferįjtoj Lie-

pripažihti Lietuvos, Latvijos ir Estijos prijungimą prie tuvoj išleista knyga (263 psl.). 
Sovietų. Sąjungos, tai nori, kad ir "derintojams” būtų! ^umėkinti Jtėtip
leista pasirašyti bendra pareiškimą visu lietuvių vardu.- vms.Riekiančius Lietuvai laisves.

Visi lietuviai rado bendrą kalbą, visi apsijungė į Vvr Uetuvos'K1!d3vinirao Ko_ 
vieną galingą organizaciją, visi; pajėgė, nulaužti. ambiri-VHkuii if kitomsJieta- 
jas ir dirbti bendrą Lietuvos laišvmimd darbą, tuo tar-į vių organizacijoms, nes,, pagal 
pu privilegijuotieji bendro darbo dirbti benori Kai pats 
sunkiausias darbas jau atliktas, tai . jie nori pasirašyti 
po bendru pareiškimu.

Pirma negu pasirašyti, .turime išgirsti iš Pasaulio 
Lietuvių bendruomenės įtakingų vadovų įsakymą Ame^ 
rikos Lietuvių bendruomenės vadovybei, kad jie nekam 
šiotų kuolų į vedamą darbą ir sutiktų, kaip ir visos kitos 
Amerikos lietuvių organizacijos kartu dirbti. Jeigu PLB 
nepajegia tokio^ įsakymo duoti, jeigu naujai išrinktas Tki fen

[bebūtu, dėl tam tikrų priešas^ 
eių, knygos autorių pavadinsiu 
Ivanu Deksniu. Tai pilnai cha-' 
fakteriz'ūos kiiygos autoriaus 
asmenybę, kaip Lietuvos paver
gėjams parsidavėlį liuetuvį.' Jis 
gėdinasi t-okius savo niekšingus 
darbus viešai paskelbti savo tik
rąja pavarde; Bet už tai vyres
nis- brolis, tokį lietuvį — tapusį 
maskoiberniu pagerbia ir gerą 
honorarą sumoka,- o tokiai žmo
gystai, . kai mūsų minimas Iva
nas Deksnys, kuris savo “ihižėfr 
ną, dūšią” pavergėjui pardavė, 
Lietuvos reiklaį jam nerūpi, to
dėl jis ir ėmėsi tokio niekšingo 
darbo prieš lietuvius. Ką gi įJa-

Tautos išgamos knygos recenzija

(Bus dangau)

kelia pavergėjo warpmus Lietu
voj skriaudas, reikalauja savo 
tautai laisvės — pavergėjas ne- 
gali savo aukos taip greit suvirš
kinti. Kartais ir plėšrus žvrris 
dėl žinomų šauksmo savo auką

ToH«# t»§ fvaūžš iSSa, kad ti- 
karuOse išleista daugybė feėdm-

• Arų, kurių autoriai bttvę srfiteU-
1 mnės Lietuvoj generolai, kariŠ- "

įvairių organiacijų veikėjau Bet 
ir čia vilkas neiškenčia nesfąu- 
gęs: “Visi jie, kaip vorai, puola,

puola ir ėda viens kitą, bet ne
suėda. Jei taip būtų Rusi jo j, tai 
tikrai juos suėstą šlovingoji ko-

Knygbš aūtor iiiš pašinnko sa
vo knygai pavadinimą “Išdavys
tės kefiu” kuris’ chafąktefizūbja

tos išdavystės darbąį .— rinko . 
žinias apie lietuvius, besirūpi
nančius Lietuvos laisvės reika
lais ir jas pėfdavižėjo Liėtuvb'š

komunistų išmintį, visas tas or- 
ganizacijas jungia — savo tau
tos išdavimas”.

Vargšas knygos aktorius ša-- 
ko, kad dėl tani tikrų priežas
čių negalėjęs tššąja ^vo pavžf^ 
dė pasirašyti.- Mat, jam, kaip jis 
sakosi, ilgš laik^ tekę dalyvau
ti apfašdmūifeė’ itykiu&te,- gatr- 

i ti informacinę medžiagą “iš pir-

gamą,- judų, kurie savo brolius, 
ginančius savo tautos „laisvę, iš
davinė j a, renka žinias pavergė
jui.- Rusai mato, kad Ivanas 
Deksnys- yra lietuvių tautos iš
davikas ir jei jis tokį darbą pa
darytų Lietuvos, pavergėjams, 
k-okį jis yra padaręs lietuvių’tau
tai, tai jis jau seniai bšfų šunai- 
kintos. Bet kada jis Ėefuviuš 
išdavinėjo/rusams —jšie' už 
slaugas—lie'tuvią haižmimą, ke
lią Jvaną y didvyfiušy r garbin
gus tarybinius patriotus. čia

j ūdai ėjo Lietuvos išdavystės 
keliu —padėjo pavergėjui nai
kinti lietuvius.-

IJėtūrių\fSpĮfiirfiąri atgavimu 
ItiŠtW Liėtūvži, fyanaš. Rėksnys 
vadina Lietuvos išdavimu. V$os 
lietuviu politinės ot-gafiižacijož 
jungia- laisvės siekimas Lrėfu- 

Vaf,- noras atsikratyti Lietuvos 
pūvėrgėjd — kdrhūnistų Rusi- J ■-* ‘T? • * - ' _ - *l c _

tą tie pžiW Lietuvos pavergėjai

Gečys tokio įsakymo neklausys, tai tada yra tuščios vi
sos kalbos. Tas Kavaliūno apgailestavimas bus panašus 
į krokodilo ašaras, kurios jam. liejasi, kai jis koki kiau
lystę padaro.

Brežnevas savo laiku įtikino prezidentą Niksoną su
organizuoti astronautų ir kosmonautų susitikimą erdvė-

riausieji astronautai susitiko ir pasisveikino. Amerikie
čiai atliko patį sunkiausią darbą, jie skolino rusains rei
kalingas dalis susitikimui, jie vilkte išvilko kosmonau
tus iš savo sėdynių, bet sovietų valdžia iš to susitikimo' 
padarė didžiausią propagandos. programą. Ji įtikino Ru
sijos gyventojus, kad sovietų kosmonautai yra told geri 
kaip ir amerikiečiai. Jį įtikino klausytojus,' kad ir rusų 
priemonės pakilti į erdvę yra tokios geros,- kaip if ame
rikiečių. Tiktai jie negalėjo pašakjrti,- kėdei riis£i kds= 

. . monautai nepasiekė Mėnulio ir nesugrįžo į žemę.- Jie pa
ti su VLIKU. Nenurodęs kitų priežaščių, tas pats ponas f odė amerikiečiams, koki silpni yra sovietiniai įrankiai į

savb darbais padeda rusams- nai- 
kinti, lietuvius.- Jeigu daugūina 
liėtuvnĮ būtų tokie, kaip mūsų 
minimas Ivanas Deksnys, ta jau 
šiandien Lietuvoj nebūtų lietu
vių — jie būtų seniai Sibire dar
bo vergų stovyklose išnaikinti. 
Ivanas T). turi žinoti ir kitiems 
tokiems, kaip jis pasakyti, kad 
Lietuvos pavergėjui lietuviai ne
rūpi — jiems rūpi lietuvius iš
naikinti, pasinaudoti vergų dar
bu, pasigrobti jų žemeą,' apgy
vendinti jas rusais. Tat liudija 
visi komunistų darbai, ijr Šios 
knygos “Išdavystės kelįūT tiks
las — nutildyti svetur įmenan
čius lietuvius, suniekintiTiefuvfų 
tautines organizacijas, suniekinti 
mūsų veiksnius, besirūpinančius

skiftų,kas rūpinasi Laėtuves lars-' 
ve5 it kas eina Lietuvos išdavys-' 
tės kėliu,-

- nutildyti svetur gyvenan-

lietuviai per mažai dalyvavo an
tihitlerinėj kovoj. Bet Jis turėtų 
lietuvius pagirti, kad karui pra- . 
sidėjūs jie aktyviai vijo rusus 
iŠ Lietuvos, Kalbėdamas apie 
Lietuvos prieškarinį politinį gy
venimą, kaltina lietuvius už ben- 
dradarbiUrimį su vokiečiais^ 
ypač kaltina voldemarimnkus ir 
fašistiškai nūsitėikūšiūs’ kari
ninkus, kad jų visų nusistaty
mas priš komunizmą. Nttif pta- 
deda niekinti Lietuvos įgaliotinį 
ministerį pulk. K. Škirpą, rita-' 
Jorą J. Pyragių, pulk. letn. J. 
Naraką, pulk. J. Bačkį ir visus

'kitus. O. jų didžiausias’ nusikal
timas, kad jie netarnavo' Mask
vai.

(Bus daugiau)

tai susitikimai erdvėje yra tik rusams naudingi-
Kol kavaliūnai ir gečiai neišmoks bendro darbo dirb 

jau šitaip sveikina Vliko atstovus: jr koki prhiiyviški yra sovietų skaičiavimo metodai. Kol ti, tai nėra jokios prasmes pasirašinėti bendrų pareiš-
“Tačiau reikia vistiek pastebėti mums visiems 'rusai neišmoks elektroniškai laiko skaičiuoti erdvėje, kimų.

ANDRIUS MIRONASMIRTIES SLĖNIS
Praktiškos keliautojo pastabėlės ir įspūdžiai
Kadaise (o. Viešpatie! jau prieš 22 metus!) esu ra-f 

šęs apie kelionę iš Čikagos į Los Angeles ir “Naujie-1 
uos” atspausdino šį aprašymą atkarpoje, kurią vėliatf 
išsikirpęs pasidariau storaką sąsiuvinį. Kartais pavaė-

poilsio ūdšfą, kuriame dabar gyvename, mane, susi- lyti tokio pat dydžio kurio nors kilnaus prancūziško 
rado Nepriklausomos Lietuvos laikų sporto veteranas gėrimėlio jo vadinamo “konjakėliu”.
bei kolėga, bendroes kalėjimo kameros Kaune vokiečiųj Su savo žriidha Simone Kiza labai mėgsta keliauti, 
okupacijos laikais), draugas K. Brazauskas. Iš jaunystės ypač laivais plaukioti, juodu jau yra aplankę daug 
valgė duoną kaip irietrompažas-laužytojas spaustuvė- užsienio kraštų, bet Amerikos žemyno dar gerai nėra 

J jė,’ o pateko vėlgi naciams už poprindžio laikraščių ir matę ir daug kur nėra buvę. Todėl mudu sutarėme, 
afsišaukiintų Spausdinimą. Taigi, kaip buvusį linotipi- > tad aš jam parodysiu bent kai kurias šio krašfo gro- 
rrinką, mane su Kazimieru riša dar ir bendras ama- žybes tarp jo skridimų į Europą ar Lotynų kraštus ir

lau ir nusišypsau — prieš akis atsistoja anų laikų pit--1 pravarte — Kiza;__
mieji mano žingsniai, bdrtdarit apkeliauti šį kraštąĮ.J^ « tdftio ir pavardės sąskambio.

Pats slėnis’ palaipšnidi žefiiėš drebėjimų ir pasi
keitimų pasekmėje atsirado maždaug prieš 70 mili
jonų metų, prasidėjus mūsų-planetos paviršiaus for
mavimuisi. Tada Mirties Slėnis atrodė visiškai kitoks.

tai. Brazauską pažįstentteji iš Lietuvos laikų spprto 
: kaž-

nams iškilus, susidarė dabartinis dugnas. Klimatui da 
rantis vis karštešūiam, ežeMi.ir upės išdžiūvė, paliko 
tik druskos sluoksnius ir purvo plotus. Nors Mirties 
Slėnio kalnai, geologiškai kalbant, yra palyginamai > 
jauni, bet tuos kalnus sudarančios notos yrit nepapTaš- 

šio pavasario pradžia ir maloniu oru, nutarėme atsi- j tai senos ir siekia'510 milijnų ligi 2 bilijonų metų se- 
Į namo. Todėl Mirties Slėnis labai vertinga vietovė ge- 
| ologams ir įvairiems žemės paviršiaus bei mineralų 
J tyrinėtojams. Laipsniškas paviršiaus pasikeitimas Mir- 

Reikia pažymėti, kad norint pamatyti Mirties Slė- ties Šlėiiyje vykatt ft dabar, riėš smSfkibs fiūtys, daž
nį (Death Valley) rekiia parinkti laiką žiemos mė- nai prasiverždsMOs pro siauresnius tarpelius^ see 
nėšiais (tarp spalio ir kovo-balandžio), nes vasaros šasi ša savim uolų nuolaužas.; susikraunančias vis į

tarp pasivažinėjimų PacrfikO liuksusiniais laivais. Kai 
ko ir aš pats pdar nesu matęs todėl, pasinaudodami

lankyti dar ir mana nematytame Mirties Slėnyje.
Kada važiuoti?

mieji mano žingsniai, frAMarit apkeliauti šį kraštąĮ.J^ K fr pavardės sąskambio.
Dabar jau esu lankęsis arba bertt pervažiavęs visas - jį Jr vadinsW.
kontinentines JAV valstijas. Tai pavyko Plikti, įvyk-( saulėleidžio riteris, bai.
džius dar tns keliones: vieną 1956 metais j Floridą;, ^hstdtinintd karj^Q “Darbininko” ir kitų
kitą 19.58 metais dar kartą į Kaliforniją, neskaitant jafl įsteigę Centre. Buvo patekęs į
sekančiu metais nuvykimo ten apsigyventi ir trečiąją -r vos ^veng.

Dachan koneėrifraeijcrs lagery. Karo pabaigoje išfais-. nesiais (tarp spalio ir kovo-halandžio). nes vasaros ššsi ša savim ooių nuolaužas^ susikraunančias vis į 
rintes, pateka į Pčartcūziją, khr vertėsi futbolo trene- karščių metu šis Tautinis Paminklas (toliau sūtHtrti-J tidtijiiš, kitokias krūvas ir dažnai snsmfclkėjančias |

— jau iš Los Angeles j visas likusias neaplankytas ry
tines valstijas. Tai buvo 1962 metais rudenį.

Dar dvi atskiros ir labai įdomios mano kelionės 
buvo atliktos m. į Kanadą pagal Pacifiko pajūrį 
ir 1972 m. į Floridą. Visose šiose kelionėse mane lydė
davo žmoUa kuri pradž.ioje bijojo fMintd kelionių į 
nežinomus kraštus, bet dabar jau įprato ir lengtai 
prisitaiko, pamėgusi beveik čigonišką gyvenimą. Tik 
visada nudžiunga sugrįžusi namo...

Visos šios kelionės, išskyrus pačią pirmąją, niekur 
nebuvo aprašytos. Gaila, bet jas nebeteks aprašinėti, Į 
nes niekam neįdomu skaityti prieš 15-20 metų aprašo- lis skirtirfritH mudviejų tarpe, nes \-ynu nemėgstu, tiki gūbrių. Vidurinė slėnio dalis nusmukusi žemiau jū- 
ir.i.. ..’"’linkės bei kelius. Siame rašinyje gal teks bėntlbe dėl to, kad1 negalėčiau jų gerti o ^ynai sveikatos ros lygio vietomis ligi 282 pėdų (86 metrai). Tai pati 
trumpai api ' kai kurias vietoves užsiminti.

Kiza

Ho dmafu ir Imta priverstas iŠmodkti fic tik tos kara
lių ir kardinolų šnektos, bet ir prašrriafnitįjtĮ pTaficil- 
ziškostos virtuvės paslapčių. Etabar Kiza mėgsta savo 
draugus pdtaišiftti jd paties gaminamais: prancūziš
kais, šveicariškais (iŠ žmonos išmoktais) ir kitokiais 
patiekalais. Tačiau niekad nesivertė ir nenori gaminti 
maistą kaip profesionalinis virėjas.

Jis ypač gerbia gerus vynus. Tačiau čia ir yra dide-

pintai vadinsiu inicialais T. P.) neįmanoma laikyti žvyfą. Mirties Slėnyje randdma daug priešistorinių 
dėl tiepdpfžistei didėli^ kdfščiiį. Šioje dyfctttitoje karš- < gyvuliu liekanų, iš kurių geologui sprendžiu klimatą 
lis pavėsyje pasiekia kurtais 194°F. o saulės atokaito-1 slėnyje buvus visiškai kitokį.
je korte ligi 200°F. Todėl S«tvo kelionei mes parinko
me kovo mėnesio antrąją pusę.

Mirties Slėnis yra žemuma Inyo apskrities kalny
nuose Kalifornijoje prie pat pietų-rytų pasienio su 
Nevados valstybe tarp Panarnint ir Funeral kalna-

sumetimais o ir metilo alkoholis rrelfrnpa prie mano žemiausioji šiaurės Amerikos žemyno vie 
“dūšios“. Todėl prie prancūziškos virtuvės gaminių Slėnis nusitęsia apie 100 mylių iš Šiaurės į pietį

Mirtics
o

Mirties Slėnis yra taip pat vietia iš šausiatišfųjų bei 
karšiausiųjų pasaulio vietų. Vakaruose PanSMtet tai, 
nai sulaiko nuo vandenyno su vėjais einančią drėgmę, ' 
todėl per metus Čia iškrinta hėp'ifprastai mažais dtė|- 
mės lietaus pavidale. Orui esant sausam, neatsiranda 
tisai Kalifornijai būdinga rasti it dėl to Slit adgihenijė 

i labai menka. Geriamo vandens labai stinga ir jis ran- 
i damas tik trijose slėnio vietovėse Saratoga Springs 
I (pietryčių dalyje), Bennett Wells (slėnio vakaruose)
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AR BUS IŠTĘSETI PAŽADAI?
Jau praėjo 6 metai nuo įren- “kankinio” šv. Juozapato 

ginto šv. Petro bazilikoje, Ro- cevičiaus turi būti įdėtas 
moję, Lietuvių Kankinių koply- * lietuvio kankink) bareljefas, 
čios, kurios reikalams buvo ren 
kainos iš visuomenės aukos.
Tuomet spaudoje buvo rašoma, 
kad aukavusių pavardės, ir jų 
intencija bus įrašyta specialiai' jančius “pagonišką” Lietuvą. 
' _ _ ’ Į Neveltui jų tautiečiai šiandien

Deja, kiek žinoma, tas dar nė ! drįsta savintis ne tik Vilnių, bet

Kun- 
tikfo

vienas iš čia paminėtų vysku
pų. Net nejauku darosi įėjus 
koplyčion ir matyti svetimtau
čius šventuosius reprezentuo-
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įrengtoje koplyčios lentoje. j
Dėja, kiek žinoma, tas dar nė . 

ra padaryta ir nežinia ’ar tas- ir pusę Lietuvos! 
duotas garbingas pažadas bus 
padarytas, atseit, pilnai ištesė
tas. Kalbėkime kaip’ norime, 
bet duodant viešai pažadus rei
kia ištesėti,tuo labiau, k:\d to rei • 
kalauja aukštų dvasiškių ' oru- savigarbos, bet dar blogiau, kai 
mas bei teisingumas.

Šis reikalas negali būti nž~ 
mirštąs. Jis turi būti tinkamai 
sutvarkytas. Visuomenė laukia 
kokio nors paaiškinimo iš, gra 
žiai pavadintos, žinoma, ren
kant aukas, lietuvių Kankinių 
koplyčios statytojų. Kalbėkime 
atvirai, kad lietuvių visuomenė, 
ypač jos aukotojai, šiuo nori
mu pamiršti klausimų nenusi
leis ir kels viešumon ta reikalą1 • v -vi . .. , Ai v i a* maiši AJtri .mugi cliiuc 11115 u u wįsaiskinU, nežiūrint patiks kam L i - >.. 1 j traukomis), kankiniai lietuviai
ar liepa 1’S. - vyskupai ir Įrašyti atitinkamoje

Toliau, nežinia kodėl vengia-Pen*o^ au^o^oius-
ina koplyčioje užrašyti oficialų! Būtų gera išgirsti ir kitų pa- 
uži-ašą lietuvių Kankinių koply sisakyinus iškeltu klausimu,, ir 
čia arba bent “Lithuania”, kaip gauti sugestijų tam įgj'vęndini- 
Washingtone. Šiluvos koplyčio- niui. . Pasakyta, kad belsk,' bus 
je? Gal todėl, kad ten nėra at- atidaryta, — prašyk, bus duo-. 
žjTiiėti mūsų kankiniai. Jų mes ta. Gį mūsų besąlyginis kuklu- 
turinie: vyskupas Borisevičius, mas ir vergiškas nuolaidumas 
Reinys ir eilė kitų.Atsilankęs žudė it žudo lietuviu tautą. Ieš

kome kaltininkų, bet tuo' pačiu^ 
mes, pėstininkai, esame kalti, 
kad nemokame vieningai dirb
ti ir savo teises giniti.

' , '■ J. Tijūnas

Na, kokiais sumetimais ir ką 
Jogaila atstovauja Lietuvių Kan 
kinių koplyčioje, kuris pats pa
smaugė kunigaikštį Kęstutį ?Gai 
la, kad mes, lietuviai, neturime

mūsų aukšti dvasiškiai bijo gin 
ti savo lietuviškas teises, čia ir 
yra tragedija. Užtat mes pasau
liečiai turime išeti į kovą už ly
gias teises katalikų bažnyčioje. 
Klaidų gali būti ir jų dirbant pa 
sitaiko, ■ bef jos turi būti- atitai
sytos. Reikia oficialiai užrašyti 
pąvadinimą Lietuvių Kankinių 
koplyčia, koplyčios viduje įra
šyti, atžymėti bet kokia forma 
(bareljefine, paveiksliniais pie
šiniais bei fotografinėmis nuo-

PR. LEONAS SEiBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST -63rd STREET

ketvirtad..nuo 5—7 vaL vak.- 
Ofiso telef.: 776-2880 

Nauja* raz. telefu 448-5545 -

CR. VYT. TAURAS 
GYOTTOjLAS ir CHIRURGAS 

Minora praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofisas: 2652 WEST 59th STREET 

TtU PR 8-1223
/»Fiso VAU: pirm., anirad.. trečiad 
U peukc. ^-4 ir 6-8 vaL vak. Sesladit 
niais 2^ vai. po pieiu ir kitu laik 

pagal ausiiaruna.

p. Šileikis, o. p.
uK l nurt!)A>PRO IEZISTAS 

Aparatai - Protezai. Med. Ban- 
dažui Sociali pagalba kojoms 
.Arch Supports) Ir t L

2M50 West 63rd SU Chicago Iii.
Tatafu PRospect 5-5084

Gėlės visoms progoms 
BEVERLY HILLS GELINYČIA 

z44J WEST 63rd STREET 
•Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

Taip pat naujoji Barbara* ir 
Gene Drishiy krautuvė

THE DAISY STORE 
9918 Southwest Hwy, Ooalc Lawn,

- Tel. 499-1318 --__ _ . i . ...m.-..

PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Laidimai — PHna apdrauda 

ŽEMA KAMA

TvL W* 5-8063

Our Kcooomy

WY U. k SAVWM

svetimtautis tikrai turi teisę pa 
galvoti, kad lietuviai už katali
ku tikėjimą visai nekovojo ir 
nekovoja, jei kankinių neturi. 
Vieton kokio tai baldgudžio

BUVUSIO SIBIRE TREMTINIO" LAIŠKAS 
IŠEIVIAMS

Politika — menas. Mažos tau i versiieta” 1966 m. Nr. 2, p. 27). 
tos, ypač tos,'kurių valstybinė' šiandien Lietuvos vardas visiš- 
sąmonė dar jauna, negali su- kai užmirštas. Jis nors retkar- 
brendinti didelių politikų. Ta-'čias patenka į pasaulio spaudą 
čiau ABC politikos pravartu ži- tik todėl, kad mes neklausome 
noti kiekvienam lietuviui. Ap- kai kurių “protingų’ mūsų iš- 
silankę Lietuvoj, kai kurie mū- eįvių patarimų. y 
siį išeivia stebina mus savo po- Nuvykę j JAV lietuviai komu 
litiniu išprusinimu. Jų many- nistai vaidina ddelius pątrijo- 
mu, per pokario ‘ dešimtmetį i tus» nesigėdina net lietuvišką

sąmonė dar jauna, negali su-

Nuvykę j JAV lietuviai komu

mu,
Lietiiva praliejo daug kraujo, 
daug beprasmiškų aukų. Todėl 
dabar reikia taupyti tautos jė
gos, tyliai nešti okupacinį jun
gą, neišprovokuoti pavergėjų 
naujoms represijoms. Tą patį 
siūlė mums čekistai. Jie mėgina ■ lahiau sustiprins kultūrinį ge
nius įtikinti, kad “Kronikos” lei nocid^ Lietuvai galėtų padėti 

- • ivien tik emigrantų tyla. Ir jūs
ekalavo didžių aukų. Ironiškai šiuos KAB pasiuntinius sodina

me už stalo! Ar lai ne politinis 
į aklumas?
I Su dideliu skausmu skaitome 

“ " ■. kitur, 
mūsų emigrantų pasisakymus, 
kuriuose giriamas išviršinis niu 
sų gyvenimas, jo blizgesys — 
mūrinės gyvenvietės, asfaltai ir 
dainų šventės bei koncertai. Tai 
yra tik fasadas. Bet dčas už jo 
slepiasi? Giriant šį fasadą, nu
slepiami varžtai, kurie smau
gia mūsų dvasią', bar 
džiau, kad taip pasisako ir 
kurie emigrantai dvasininkai. 
Kai vienam lokiam “korespon
dentui” (kun. Balčiui) vienas 
vietinis kunigas pastebėjo, kad 
fokie“interviu” yra melas, šis 
atsakė: ‘'Suprask mane, aš no
riu dar kartą atvažiuoti į Lie
tuvą”. Argi melu galima pirkti 
pasimatymą su giminėmis ir ty 
lėti, kai svetimųjų koja trypią 
visą, ką mums išsako lietuviš* 
kas Rūpintojėlis!

Savo politinėmis rezoliucijo
mis ir kitais dįpkųnatiniais ge
stais jūs daug padėjote savo 
tautai. Ateityje mes laukiame iš 
jūsų dar ryžtingesnių veiksnių: 
mes norime, kad jūsų lūpomis

> i patriotišką ašąrėlę nubraukti, 
verkšlendami prašo nius tylėti, 
neerzmti Maskvos, rusai mus 
“spiria”. Jie tikina jus, kad Ro
mo Kalantos auka atnešė Lie
tuvai'visą blogį —Kremlius dar

dhnas neapsimoka, nes jau pa- ‘vien tik emigrantų tyla. Ir jūs 
T< 
jie klausia tardomųjų: “Ką lai- 
.nėjote su savo ‘Kronika’’?” 
, Tačiau iš tolo jaučiama, kad 
mūsų 
Romu Kalanta, 
Alindaugu Tamoniu. Kas pagini 
dė šiuos mūsų (autos didvy
rius? Vergiškas nuolaidumas?
Jeigu lietuviai būtų su gėlėmis 
sutikę Raudonąją armiją, kaip 
lai rašo oficali tarybinė spau
da. (Kiek tai yra tikra, matyti 
š to, kad iki 1916 m. balandžio 
mėnesio iš miškų išėjo ir lega
lizavosi yirš 40,0000 asmenų.) 
(“Vestnik Leningradskogo uni-

u emigrantai didžiuojasi ’ “Gimtajame krašte” ir 
u Kalanta, Simu Kudirka, emigrantų pasisa

7 , • • • • Y • ' V*

SOPHIĖ BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Vitos programos iš W0PA, 

1490 kil. A. M.
Lietuvių kalba: kasdien nuo pir- 

madienio iki penktadienio 12:30 
— 1:00 vai. popet. — šeštadienį 
ir sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 
vaL ryto.

Telef.: HEmlock 4-MT3

7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629

SANTYKIŲ PAŲAIKYMAS SU 
TAUTA LIETUVOJE

Tėviškės Žiburiai, 1976 m. 
spalio mėn. 7 d. Nr. -11 paskel
bė labai konkretų ir vertą rim
to dėmesio vedamąją, pavadin
tą “Klausimas ir kirminas”. Ve 
damasis yra trijų dalių, kurio 
paskutinę dalį čia ir perspausdi
nu

“Nors per 30 metų daug kas 
paaiškėjo, bet-liko neatsakytų 
dar daug klausinių, šiandieną 
visiems aišku, lūid santykių pa 
laikymas su tauta Lietuvoje yra 
būtinas. Kq1 tie santykiai pa
laikomi asmeninio pobūdžio ri
bose, problema nekyla, bet ji iš 
neria visu aštrumu, kai išeivių 
santykiai išsiplečia į grupinę ka-

patenkame j okupacinio rėžimo 
pareigūnų rankas ta prasme, 
kad jie gali išeivių grupes leng
viau komanduoti ir "panaudoti 
prosovietinei politikai. Tuo at
veju asmeniniai santykiai su

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI R PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENA DIENA BUTINI KRIKŠČIONIUI

" Ai pritraukiau |vos žmoniškomis virvėmis, maitas ryšiai*.- — Oxa. 11^4 
Meilė yra pagrindinis Biblijos tonas. Joje taip pat randasi perspėjimai ir 
pažadai, pareiškimai ir apreiškimai teisingumo ir gailestingumo. Jeigu Die- 

_------ _ —vo charakteryje nebūtų gailestingumo ir meilės jo teisingumo suminkštini-
tauliečias redukuojami iki ini-1 muk tai butų nelaimingi beveik visi jo pavaldiniai. Dievo išmintis, teisingu- 

nimumo ir išplėčiami režimi- mas, meilė ir galybė visada veikia tvarkingai ir sutrartinaL Todėl visi, ku- 
olai iki maksimumo. L'žtuot pa- 4“ Dievą, noromis myH ir gerbia jį. Didysis mūsų Mokytojas yra 
laikę santykius SU. tauta, tuo bū “f - nepatrauks Tėvas, kuris

... j • mane atsiuntė . Ir vėl: Kai busiu pakeltas nuo žemės, visus patrauksiu prie
du santykiaujame daugiau su (jono 6:44; 12^2) Visų patraukimas prie Jėzaus įvyks jam karaliau-
jos okupantu. Šiai kategorijai jant Tūkstantmetiniame amžiuje.
priklauso pirmoji sportininkų 4 Visi žino, ksd mirti* yra iisun k piiu&i kttkvtana. kur yra mi- 
išvyka. Prie jos skirtina ir Bos- rusiaji? | tų klausimų atsako knygute —Viltis po mirtias—a kurta gausJta 

i i - - , i i nemokamaL . Rašykita:tono moksleivių ekskursų a va-. F JTft<Fr CHICAGO> ILU
dovauta dviejų mokytojų. Is da Į |v rasto tykinčTOJAJ

mane atsiuntė”. Ir vėl: “Kai būsiu pakeltas nuo žemės, visus patrauksiu prie 
savęs.” (Jono 6:44; 12:32) Visų patraukimas prie Jėzaus įvyks jam karaliau-

lituanistinių kursų grupė Vil
niaus universitete. Iš patikimų 
šaltinių patirta, kad propagan-, 
dinis momentas juose yra pa-' 

tęgoriją. Kodėl? Ir koks gi skiri laikomas, ypač istorinio pobū- 
tumas? Ar tai nėra santykių paldžo pamokose. Nekritiškus nio- 
laikymas su ta pačia tauta?Jksleivius tai paveikia neigia- 
Skirt urnas vis dėl to yra, ir tai mai. Visa tai verčia manyti, kad 
gana žymus. Asmeninio pobū- grupiniai santykiai, bet jau šiuo 
džio santykiuose pasiekiame pa metu, yra pats lengviausias bū- 
ėios okupuotos tautos žmones, das ir kelias patekti j maskvinį 
redukuodami okupanto jsikiši- bučių, net ir jo vengiant.” Į 
mą -iki neišvengiamo minimu- (Tėviškės Žiburiai, 1976 m. 
mo. Grupiniuose santykiuose spalio 7 d. Nr. 41)

BLOGA VALIA AR .. įkėjui — publicistui ir žurnalis- 
NEAPSIŽIŪRĖJIMAS? tui Kazimierui Tautkui. Linkiu 

jam sėkmės.Junginys 27 organizacijų ren
gė McCormięk salėje JAV 2001 Mano padėka skaitytojams,
metų minėjimą..Draugas ir Dar 
Liniukas minėjimą boikotavo 
ir net neskelbė-nei apmokamų 
skelbimų. Tačiau patriotinė lie
tuvių visuomenė su dideliu dė
mesiu ir džiaugsmu dalyvavo 
penktoje šokių šventėje. Buvo 
perpildyta salė. Trūko vietų.

Visų nustebimui buvo garbės 
svečių sukvietimas prie prezi
dentienės. Buvp-pakviesti ir vie 
ni ir kiti, tk buvo koktu žiūrė
ti^ kai į garbingųjų svečių tar
pą nebuvo pakviesti musų gar
bingi vyskupai — Deksnys ir 
Brizgys. Vyskupas A. Deksnys

perdaug mane nebarusiems ir 
už man pastaikiusias klaidas. 
Padėką bendradarbiams, ku
riuos prašau ir toliau bendra
darbiauti ir talkinnkauti nau
jam puslapio redaktoriui.

TĖVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 
' - 2533 W. 71st Street

Telef.: GRovehill 6-2345-6 

1410 So. 50th Ave., Cicero 
Telef.: TOwnhaH 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKSTe TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

tradiciją ir nusistovėjusią eti
ką, jie privalėjo būti pakviesti, 
nes be prezidentienės, garbin
gesnių žmonių, kaip mūsų vy- 
skupai,rnębMyo.£ir negalėjo 
būti. 'ų.

Tiktai negalima čia pasitei
sinti neapsižiūrėjmu. Tektų ma 
nyti, kad buvo tatm tikra ten
dencija, o gal ir. bloga valia? 
Gaila - dėl tokio vadovų ir 
rengėjų ne taki d. parodyto ir pa 
demonstruoto didelės minios ir 
garbingu svečių akyse, save pa
žemino. K. Paulius

Jaunimo, kongreso aukų 
ataskaita

Buvo renkamos Jaunimo 
kongresui aukos, žmonės, vedi
ni gerų įdėjų, aukojo. Buvo ir 
surinkta nemažos sumos. Lai
kas būtų duoti visuomenei ata
skaitą! Tiesa^ kad nei vienas 
Jaupinio kongresas dėl aukų 
nėra davęs atsaskąitos.

■ K. Raukus

Pądęka skaitytojams ir 
bendradarbiams

Suredagavęs šio “Tiesas žo
džio” 25 laidas, dėl kai kurių 
susidariusių aplinkybių,, toliau 
tęsti redagavimo negaliu. Parei
gas perduodu jas sutikusiam iš 
manęs perimti mūsų žinomam 
visuomenininkui ir spaudos vei

kalbėtų mūsų kanča ir aspira- 
mūsų sielvartai ir svajo

nės. (E. Aušra Nr. 2)

Teisininką Petrą Stravinską 
įr visus ^T-ž.” bendradarbius i 
kviečiu ir toliau man padėti 
savo raštais, korespondencijom 
mis, trumpais įvykių aprašy
mais. Rašantieji ranka prašomi 
rašyti aiškiai įr įskaitomai. Blo
giausiu atvejų gali pakeisti min 
tį. “T. ž.” nebus vietos niekam 
suvėdžoti asmeniniu sąskaitų. 
Pageidauju- straipsnius pąsira-* 
šytj tikromis pavardėmis ar 
duoti savo pastovesnius slapy
vardžius. Ilgesni straipsniai bus 
trumpinami pagal reikalą. Kvie 
ėiama bendradarbiauti ir visuo 
menė laiškais ir sumanymais. 
■‘T.ž.” medžiagą prašau Siųsti: 
Tiesos Žodis, 1614 N. 34th Avė., 
Melrose Park, Illinois 60160.

Tiesos žodžio Redaktorius

P. Stravinskas
KVIEČIA TALKON

x UODĖ$10 VALANDOJ . ' i
1

MAŽEIKA8 EVANS
"“'N LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI į 1 

8845 So. Wester. Ave. Air Conditioned Chapel ani l 

REpublic 7-8600-8601
m. tart* <rra» Utow taerto koplyS* »r*« 1»M —»*

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID]

seniausia' LR didžiausia laidojimo įstaiga

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE
TeL: YArda 7-1741 -1742

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LĄfąyette 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

UTENOS apskrities klubo prieš- 
metinis susirinkimas bus antradieni, 
gruodžiou 21 d. 7 vai. vakare šaulių 
namuose. 2417 W. 43 SL Bus renka
ma valdyba ir aptariami kiti reika
lai.. Po susirinkimo bus vaišės.

V. Juška, rast.

ŠAKIŲ IR SUVALKIEČIŲ klubai 
rengia Nauju Metų sutikima gruodžio 
31 d, 7 vai. vak. Vyčiu salėje. 2455 
West 47th Street Salta ir šilta vaka
rienė, šampanas, linksma muzika, šo
kiai, laimėjimai. Auka $8-50. Rezer
vacijai tel. 476-6174.

Apdraustas prrkraustyma* 
ii įvairių atstumų.

ANTANAS VILIMAS

Tel. 376-1882 arba 376-5996

KNYGOS ANGLU KALBA
J. laiminu A KISS IN THE DARK., Pikantišku ir intymių nuotykiu 

aprašymai, paimti ii gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista 
iM) pst Kaina $2.50. . *

Dn Juozas K Konevs, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos latorljo* 
santrauka nuo pal setfljjq amžių iki pokario metų. Vidutinio formato, 142 
mjL, kainuoja S2.00.

Or. Juozai B. Konilut, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy 
tauto bruožai, paiiedant to taiko Lietuvos valstybės ir Jos kaimynų istorija 
Įll psl Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Oauguma šių knygų yra tinkamos dovanos jvainomis progomis. Jas Ir 
kitas knygas galima įsigyti sUilankius 1 Naujiena* arba atsiuntus čeki ar 
Piniginę perlaida

1739 South Halsted Street, Chicago, DL 60608

MJ*

Chicagoe
Lietuvių 
Laidotuvių 
direktorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

\ ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IK LAURYNAS LABANAUSKAS

3307 So. L1TUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3491

BUTKUS - VASAITIS
,1446 So. 50th Ave^ Cicero, I1L Phone: OLympic 2-1063

’ PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayeUe 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANTCA AVĖ. Tel.: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
. (LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET RTpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, Hl. 974-4110

------- ...
P. J. RIDIKAS '

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911

S — NAUJIENOS, CHICAGO ą ILL,—-Tuesday, December 21, 1976



♦ 1923 m. rudenį du Esseno

Chicago apylinkės Sos pirmininke. Buvusi pirm.

—ž

BEST THINGS IN LINE

State

na Levickas, Zofija Martin
ius, Romas Senkvičius ir Ed
mundas Vizitas.

—M. Beniušienė, A. Jonely. 
tė, Dr, Daugirdas, A. Dreseris,

Call Frank Zapclia 
320814 W.95trh St. 

GA 48654
REAL ESTATE* r — -

2625 WEST 71 STREET 
Tel 737-720C. arba 73745534 .

murders anf> contpactor’
Namtr Sl»tvK» ir Remontat ■ ■

ELEKTROS ĮRENGINIAI. 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą, 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai ir sąžiningai.- 
_ KLAUDIJUS PUMPUTIS _

4358 So. Washtenaw Ave.
Tel.: 927-3559

HEATING AND AIR
CONDTTTONTNG t

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So WESTERN AVE.

Chicago DI 60600 Teel. VI 7-3447

■ ... ..s..'.’ -
SETTING CONSTRUCTION 
7152 South Keifcie Avenue 

Natri! namai -ir? remonto darbai 
afHekgmi cnlig užsakvmu. 

JUT JUS FETTNGIS' savininkas
778-8165

y

priežiūros komisijos pim., Li
lija Zenkevičiūtė iš Toronto — 

c+ Garbės teismo pirmininke.St, prie prenumera-, .

PERRY PLAZA MOTEL
1007 Park Ave., Hot Springs, Ark.
Savininkai Albertas ir Kastutė Rožė- ‘ 
nai. Spalvota TV. šildomas maudymo-’ 
si baseinas, telefonas, vaikams žaidi-1 
mo aikštelė. Galima rezervuoti tel.' 
501-623-9814; ’

HELP WANTED — FEMALE - 
Darbininkių reikia '

BRIGHTON PARK.—Woman needed 
to do 1’Sht ho'isekeeo’ng weekly.

Call evenings’523-7631.

į-

-

B

....

v

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO .

1739 So. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. 606081739 So. Halsted St, Chicago, BL 60608ADRESAS

6 — NAUJIENOS, CHICAGO 8> HA,“* T»«*day, PtoMrbar 11* 197<
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$100
$100

&

į
U

336 puslapiais su Žemilepiu Ir paveikslais apraU Pamarį senus |o 
gyventoĮus ir gamtą. 1,200 lietuviikg vietovarcffig M n U i. Knygos 
kalne $6.00, minkšti viršeliai. >

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 centų

rūpinirną. ■ ■ - —------------------------------- ------------------
Dr. A. J. Gu*Mn — DANTYS, ju priežiūra, sveikata ir grožis. 

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik ---
Minkštais viršeliais tik ---------------------------------------------

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONAS.
Kelionės po Europa įspūdžiai. Dabar tik

■ t 
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rato
Galima taip pat ubitakytl paštu, atsiuntus šalcj arba monty orderL prie 

nurodytos kainos pridedant 50c. parsiuntimo Išlaidom*.

NAUJIENOS,
i 39 So. Halsted Stn
Chicago, HL 60608

į—| Shmčių _________ <k»l. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

Q Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę susipaži
nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

PAVAROS IR VARDAS ----------------------------------------------

JUBILIEJINIU METU
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

‘įAUJIENUMS žiemei <uCjo <50 metų Minint tą OTLfcakti. gerbiant pirmoje 
Amerikos lietuvių dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės Išlikimui skel
biamas Naujienų platinimo vajus.

<AUJIENOS tvirtai stovi Ir kovoja už Lietuvos tr pavergtų lietuvių laisvę, 
neidamos ir nesidėdamos i sandėrius su okupantais ar jų igalio- 

tiniais. r

NAUJIENOS palaiko visas lietuvių demokratines grupes, jų bendras institu
cijas ir remia visų lietuvių bendruosius darbus bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių daugumą šiais pasimetimo, reto
rikos. Ir poltinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems Įdomios, naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė Ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzAiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems iarbams ne tik laikrašio, bet ir visos Išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie- 
airiškų reikalų renes^j®.
KAINUOJA: Chlcagojt Ir Kanadoje metama — $30.00, pusei mtfp — $16.00, 

trims mėn. — $850, vienam men. $3.00. Kitose JAV ristose metams 
— $26.00, pusei mėty — $14.00, vienam mėn. — $256. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę ne mokama L

Prašoma naudoti žemiau esančiu atkarpą. DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI (DOMIUS GYDYTO- 

' JO, VISUOMENES VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. J. GutMn — MINTYS IR DARBAI, 259 psL, liečiančios 1905 

metą Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi- _ . . ..... j® .00

— Ponia Rožė Mačernis iš 
Marquette Parko' apylinkės 
atsiuntė tokį laišką; “Siunčiu 

i .$50, t. y. $30 prenumeratai ir

i 
i

Pinigų rinka ir kas toliau?
lint. Po lo staiga pašoka in
fliacija ir padidėja kainų ir 
uždarbių skirtumas. Kitaip sa
kant, tik daugiau išsiskečia 
ekonominės žirklės. Ir ką tas 
reiškią? Tai reiškia darbo ma
sių nepasitenkinimą, -streikus 
ir net riaušes, tai didina nusi
kaltimus ir net terorizmą, pa
grindžiu veiklą. -i V. Pr.

Milijonai galionų 
I alyvos AtlanteIi rinkoje didesniam pinigų 

tuo pačiu pradėjo kristi nuo
šimčiai ir paskolas kiekiui 
arba, kitaip sakant atpigti kre
ditas. Dabar bankai už trum
palaikes paskolas ima .
Tai, esą, pigiau kaip 15173 in.
kad buvo imamą. Ilgalaikės 
paskolos taipgi pradėjo atpig
ti.

Tai reiškia, kad rinkoje ar
ba bankų' seifuose gausu ne
vartojamų banknotų, ši kredi
to atpinganti situacija išsilai-' 
kys mažiausiai 6 mėnesius, ku 
ri suteiks galimybę biznieriams 
ir fabrikantams pigiau plėsti 
savo įmones bei biznius su
teiks galimybę lengvasnėmis

®’’Mašinų proga
linkiu visam Jūsų štabui ir 
bendradarbiams linksmų Kalė 
dų švenčių ir laimingų Naujų 
Metų. Tariu.ačiū p. Gristinai 
Austin, Chicagos Lietuvių Ta
rybos pirmininkei, už pareiš
kimus Naujienose dėl nelabo

akcijų, maklerius ir pavienius ^dėti” Dėkui

| atsiųstus galimų prenumerąta- 
rių adresus.

E3KJ į — Kazys Sekmflkas iš, Mar
quette Parko apylinkės, bai
gęs chemijos mokslus Vytauto 
Didžioje universitete, dirba 
DeSoto bendrovės naujovių ir 
bandymų skyriuje. Southtown 
Economist trečiadienio laido
je įdėjo jo nuotrauką su sėk
mingo darbo aprašymu išradi
mų srityse. Jis yra ? užpatenta
vęs 75 išradimus ir gamybos 
naujoves . bei patobulinimus. 
Jo paskutinis patentas turės 
didelės įtakos į kasdieninio 
vartojimo apyvokos daiktų ga 
mybą.

Į — Standard Fed. Taupymo 
— Liudas Krolis gyv. Brigh- įr Skolinimo B-vė pagerbė spe-

Bostonas. — .Arabų tankiai^, 
vis, vežęs 7.6 milijonus galionų 
alyvos, prakiuro netoli Bosto
no krantų Atlante. Jau spėjo L5 
mil. galionių išbėgti ir užteršti 
vandenis.

Norima likusią tanklaivyje aly
vą išpompuoti; bet tą darbą truk
do didelės ^bangos ir stiprūs vė
jai. Siurbiant iš sugedusio lai
vo alyvą, pirmiausia turės būti 
užtaisyta skylė ir sušildyta pati 
alyva. Prisibijoma, kad Atlan
to bangos ir stiprūs vėjai gali 

mienė, K. Baronas, A Aušrotas perplėšti pusiau patį tanklaivį, 
ir J. Sadauskas. - į nespėjus išpompuoti alyvą.

REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žarna — Pardavimui •

REAL ESTATE «« SALE 
Namai, -Ž«m« — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISS1MO RUIMAIS

DEL VISŲ INFORMACLV. KREIPKITĖS I

Hamiltono lituanistinės 
mokyklos Tėvą komitetą suda 
ro D. Vaitiekūnienė, J. Gedri-

ir J. Sadauskas.
— Teodora ir Juozas. Lapins

kai Kalėdų švenčių - proga pa
siuntė Amerikos Lietuvių Ta-

PETRAS KA2ANAUSKAS, Prezidentai 

2212 W. Cermak Roa< Chicago C Virginis 7-7747

pirktis namus. Kita vertus, kre 
dito pinganti situacija paska
tins amerikiečius mažiau. skai
tytis su pinigu, daugiau pirk
tis reikmenų arba niekniekių, 
kas skatins gamybą ir mažins 
bedarbių skaičių.

Pigesni kreditai paskatins. jė^Veiksmo" Reilda 
akcijų maklerius ir pavienius mums ir f(>Iiau budėti„ 
asmenis daugiau akcijų pirkti, už lai-ka už aūką> 
kurios duos didesnę naudą ne-j 
gu pinigai gulintieji bankuose. - - - — -
Jau pastebėta, kad akcijų rin- ton Parke, iš anksto be ragini-, cialioje sueigoje ilgai dirbu- 
ka gĄ-viau sujudėjo ir jos apy. mo pratęsė prenumeratą, o sa sjus §joje finansų institucijoje, 
varta pradėjo didėti, o pačios vo gerus linkėjimus atlydėjo 15 m. yra ištarnavę viceprez. 
akcijos brangti. j $5 dovana Naujienų labui. Ta John F. Clorus ir sekr. Ričar-

proga patikslinama, kad mū- Ukrinas, 10 metų tarnavu
si] rėmėjai Ona ir Stasys Sfa- sj Kena Adams ir 5 metus tar 
naičiai gyvena ne Marquette, navę _ john Clorus Jr., Dią- 
bet Brighton Parko apylinkė
je. Dėkui už aukas ir atsipra
šome už klaidą.

akcijos brangti.
Ar toks kredito atpigimo 

reiškinys tesis ir toliau? Ar 
kreditas ir toliau gips? Gali- 
kreditas ir toliau gips? Gali
mas daiktas, jog taip bus. Tai 
reikštų Amerikos gerovę, jos 
pakilimą taikos metu be karo 
impulso. Tačiau viena yra 
aišku: jei infliacija išslystų iš 
rankų nepažabota lakstyti į 
laukus, kreditas vėl staiga pra 
dėtų brangti, neturėdamas ri
bos.

JAV teigiama ar neigiama,! Gpordžfus iš Hamond,
šviesi ar tamsi nekonominė Inn-* pratęsdamas prenumera- 
ateitis labai daug priklauso atsiuntė $5 Naujienų nau- rikos Lietuvių Studentų Sąjun 
nuo viso pasaulio ekonominės ^ai East Chicago apylinkės gos pirmininke. Buvusi pirm, 
padėties kuri nėra rožinė. I tautietis užsisakė Naujienas 3 Milda Kupcikevičiūtė iš Chica-

Beveik visos pasaulio vals- mėn- Unkamesnįam susipažini gos išrinkta informacinio lei- 
bės kurios verčiasi su nuos- mui- Dėkui už auką ir už dė- dmio “Ašis”^ redaktore, Algis 
toliais, šiaip taip užsįlopyda- mesi- , Nagejučius .iš Kleyęlahdo
mos skyles. Į kur nepažvelgsi,) — B. Šniukšta restorano ir P^^ūros oniisijos pim., La- 
į Europą, Azija, Australiją ar tavernos savininkas 1501 Day- 
Pietų Ameriką, visur rasime ton 
bebarbystę, ekonominį nuosJ tos pridėjo penkinę, šiaurinės 
mukį. Daugelis pasaulio vals-1 Chicagos tautietis . susipažino 
tybių, kad palengvinus ekono-;su Naujienomis ir jas užsisakė 
minę savo padėtį, lenktyniau- vieneriems metams, bet pavar 
damos nuvertina valiutas net dės prašė neminėti. Dėkui. Pla 
po kelis kartus. Tokios prie- tinimo vajaus proga Naujie- 
monės tik trumpam suteikia nos yra siunčiamos susipažini- 
ekonomijai pagerėjimo impul- mui 2 savaites nemokamai pa
są, lyg botagas rambiam ark- gal gautus pageidavimus arba

— Dėkui torontiškiui D. Ker
šiui už ankstyvą -prenumera
tos prasėsimą ir už §5 auką, Kliėius, B. Niedvaras, R. Otto 
dėkui Vytautui Iškeliunui iš ir J. šiaučkulis išrinkti į Kana- 
Patersson, N. J., ūž -£4.50 likutį 
nuo nupirktų knygų.

Astronautas 
Borman optimistas
MIAMI. — Astronautas F.

noins davė' $10.00. Nuoširdi 
abiems padėka. ■

— Julius Bobelis, Dr. Kazio?
Bobelio ir įgalios sūnus, buvdi- Bormanas optimistiškai nusitei- 
operuotas ir guli šv. Juozapo Ii- sa^°> kad West Point kari- 
goninėje, Elgine, Illinois. Kan- nė->e įkilęs skandalas; išvogus 
trybės turinčiam stiprios valios ®gz^Diiiių uždavinius, galės bū- 
jaunuoliui vertėtų pasiųsti šven išgydytas dar prieš pasikei- 
čių sveikinimą ir linkėjimus su -vyriausybei.
stiprėti. ! j

Keis FBI direktoriųgruodžio .
jo 80 ir 547 nr., spalva — mėly
na, Car a Day Cheyelle.

PABRANGS KELIONĖ 
LĖKTUVAIS

WASHINGTONAS. — Alyvos 
pabrangimas jau atsiliepia; Ci
vilinė oro'taryba praneša^ kad 
ji ima dėmesin ir svarstys World miesto geležinkeliečiai — Hu- 
Airways bendrovės paskelbtą bi- go Spielman ir Hans Gaschge, 
lietų pabrangimą 89 doleriais, griže . iš prancūzų nelaisvės, 
skrendant iš New Yorko į San nutarė tinkamai atšvęsti. 4 vai. 

popiet jie, atsisėdo vienoje už
eigoje už stalo ir pradėjo ger
ti dideliais bokalais tfiaukia 
alų. Jie gėrė iki sekančios die
nos 9 vai. ry to ir išgėrė 352 bo
kalus alaus, kuris tilptų į ta
vernose naudojamas 438 stik
linaites. Hugo svėrė 190 ir po 
išgėrimo pasunkėjo dviem sva 
rais, vi>et jo draugas Hans, svė
ręs 179 svarų, dų svarūs nu
metė: ■

Prez;- Carteris duoda- .supras
ti, kad jis, kaip tik pradės val
dyti kraštą, tuoj pasistengs at
leisti FBI direktorių C. M. Kel
ley, kuris savaime nemano atsi
statydintu

PUIKUS 8 butu murini, arti šv. SU SAVAIS APLINKUI 
Kryžiaus ligoninės. Virš $19,000 pa-

nupirkite. i LABAI GRAŽI 2 aukštu rezidenci- 
• ja. vonios, virtuvės pečius, karpe- 
tai ir daug priedu. Sausu- pušų beis- 
mantas. įmokėti apie $7,000 ir galite 
keltis, arti 72-tros ir Kedzie,

ANT HICKORY KALNO prie ąžolyno 
11 m. 7 kamb. rezidencija ir 2 auto ga
ražas. Savininkas ligonis parduoda už 
$52,700.
-VIENINTELE STILINGA 6 kamb. 

9 m. rausvo muro rezidencija ir Ž 
auto garažas. Puikus vidaus planas. 
Marquette P~ke. S29.750. -

MŪRINIS — MEDINIS pajamų na
mas. 2 butai. Pirkėini tikras radinys, 
Marquette Parke. $29.900.

17 M. DIDELIS 2 aukštu mūras ir 2 
auto mūro garažas. Radiant šildymas, 
Marquette ^rke. $38.000

1% AUKŠTO MŪRAS ir 2 auto ga- 
raž^c Originali 25 m. statvba.

Erdvūs 2 butai. Senutė nepa- 
iėgt. tunr n? cnai parduoti. Marquette 
Parke. $32.000 * \z

GRAŽUS TVIRTAS 7 kambariu 
mūrac ir mūro garažas Arti mokvk- 
lu. Marnnpt+o Parke Vvrac keliamas 

Ino Naniu Metu kitur. Reikia pirkėjo 
$5.000 savo pinigų.

PLATUS TŪTAS arti šv. kryžiaus 
H^nnin^c .Pirus.

4 RT7TTT MŪRAS ir 3 auto mūro 
<yqTj»7as iš ?ęrn ranku priešaiparka. 
Nanioc šildvmac ir nania plekt
rą. $8,500 pajamų. Vertas $50,000.

PUIKUS 8 butu murin’ š. arti šv. 
r./; _ - - -
jamų. Palikimas

GERAI IŠLAIKYTAS mūrinis, 2x5 
ir veikiantis biznis Arti 63-cios ir 
Campbell. Virs $500 pajamų mėne
siui

TIKRAI GRAŽUS BUNGALOW. 3 
mieg. ir valgomasis. Labai patogus 
susisiekimas I vakarus nuo Califor- 
aijos prie 63-čios. v •

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public'

Insurance, Income Tax
2951 W. 63rd St Tel. 436-7878

Franciska.
dos LB Montrealio Apylinkės 
valdybą.

— Danguolė Antanelytė iš 
Omahos išrinkta šiaurės Ame

VIRGINIA SHIMKUS. (TRUST)
Pagal tėvus SHLEPOWICZ. Gyv. 2513 W. Marquette Rd.. -

Mirė 1976 m. gruodžio 19 d., 9:05 vai. ryto, sulaukusi 74 metų 
amžiaus. Gimusi Chicagoje, Illinois.

Paliko nuliūdę: 2 dukterys — Tina Fredette ir Barbara Šias, žen
tas Frank. 4 sunūs — Bernard Shimkus. Edmund W. Trust, Arthur 
Trust ir Gene Trust, marti Judy. 8 anūkai, 2 proanūkav seserys — 
Dr. Felicia Koch ir Christine Shlepowich, daug dukterėčių, sūnėnai 
ir ju šeimos bei kiti giminės, draugai ir pažįstami. * K

Priklausė Dariaus — Girėno Legion Post No. 271, šv. Teresės 
Draugijai, Marquette Parke ir Brighton Parke beiz daugeliui kitu or- 1 
ganizacijų. Velionė buvo sekreforė SLA 108 Moterų kuopos.

Kūnas pašarvotas Mažeika-Evans koplyčioje. 6845 S. Western Ave.
Ketvirtadieni, gruodžio 23 dieną 9:00 vai. ryto bus lydima iš 

koplyčios į Šv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulin
gų pamaldų bus laidojama šv. Kazimiero Lietuviu kapinėse.

Visi a. a VIRGINIA SHIMKUS giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutini pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Dukterys, sunūs, anūkai, proanūkai, seserys.

Laidotuvių Direktoriai Evans ir Sūnūs. Tel. RE 7-8600.

• TERROS DOVANŲ PRE
KYBA, 3237 W. 63 SL, telefonas 
434-4660,, iki Kalėdų atdara 
pirm.-penkt nuo 10 iki 8 v. v. 
šeštadieniais nuo 10 iki 6 v. v., 
sekmadieniais nuo 10 iki 4 v. v.

(Pr.)

NESENSTANTI DOVANA — 
DAILĖS DOVANA

r Gausus^ pasirinkimas dauge
lio dailininkų darbų. Kainos $20 
—$300. Čiurlionio Galerijajnc.. 
4038 Archer Avė. Tel. 254-4470, 
523-9162.

• Kalėdų, Naujųjų Metu, šei
mos ar asmeniškų švenčiu ir 
kitomis, progomis Nauiienoš 
vra gerausia dovana, išreiškian
ti daug norinčius sakyti jaus
mus.' Jų ttaip neišreikš atvirute, 
laiškas ar blizgantis daiktas. 
Naujienos sveikins mylimą as
menį ne tik . šventėse, bet ir kas
dien. Užsakykite jas. Užsaky
mui rašyti: Naujienos. 1739 So. 
Halsted St., Chicago. Hl. 60608' 
arba skambinti telefonu 421- 
6100. z . . (Pr.)

" DĖMESIO 
M AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $74 BusmeSlul automobilio 
Liability apdrawllma* oanatolnkama 

Krefctir.

4645 So. ASHLAND AVI. 
525477s

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES j 
j Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 699h STREET.

Talafj REpublle 7-1941

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp, 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737 

3333 So. Hahted «t., Chicago, III. 60608. — Tai. 254-3320

ŠIMKUS
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminip 
Iškvietimai, pildomi pilietybės prb-1 

šymai ir kitokį blankai.

MARIA NOREIKIENE — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 • TeL WA 5-2787 

Didelis pasirinkimas gero, rOiles (vairiv praWy. 
MAISTAS If EUROPOS SANDELIŲ.

Z—* ’■ . - - ■ M r,

“NEPRIKLAUSOMA-LIETDVA” naujam skaitytojui
7722 George St.

L« Selle, PQ., Montreal 690, 
Cena de

tik už $5.00 metams!
(Reguliari prenumerata —’ $10.00)

Prašome iškirpti ir prisiųsti 
su virš nurodytu

(Pavardč ir vardas)

prenumeratom (Tikslus adresas)

mokesčio.
k _________________________________ —Z

Siuntiniai | Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS. 4065 Archer Av* 
Chicago, IIL (063X Tai. YA 7-5910

Didžiausias kailių 
pasirinkimas 

pu vieninteli 
lietuvi kailininką 

Chlotfoje 

NORMANĄ 
BURŠTEINĄ 

TeL 263^826 
(jetaigoe) ir 
677-8439 

(buto)

185 North Wabash Arma*



JONAS BUTEIKA

«»?•

groja
rusišką varžovą

Kalanta Romas

Dievui, kartu su mano širdimi, 
pakeltų aukštyn į Jį, jį Dievą, 
dėkojant Jam”...

Kalvis, • Įsitikinęs, kad duktė 
tikrai jau turi rankas, puolė ant

nu moraliniu principų. Tie greit 
*aukšd veršio” amerikietiškame 
blizgesy apsvaigo ir pasiskandi
no anonimiškoj’ baloj drauge su 
savo vaikais. Aš jų nemačiau, 
bet dėl jų skundėsi man ir kar
čiai apgailestavo kiti lietuviai.

Chicago, III. — Antradienis, Grvodžio-December 21, 1976

vynei vietos, buvo paprastas 
žmogus, iš profesijos kalvis, už 
šį svetingumą nepaprastai dos
niai buvo atlygintas. Jis turėjo 
dukterį, labai gražią ir mielą 
mergaitę, tačiau nelaimingą — 
iš prigimties neturėjusi rokų, 
dėl ko ji jautėsi nelaimingiausia 
pasaulyje.

Tarpe angelų, piemenų bei pa* 
šiūrėn atsilankiusių kitų Nau
jagimio garbintojų, šitoji m era 
gėlė, kertelėje prieigląųduei, mą.

sosi, o šventa savo rankele juos 
visus laimina.

Varganoj kaimiečio pašiūrėje, 
pilnoje žemiško ūžesio ir dan
giškos šviesos bei malonės, kii- 
ri piemenėlius paskatina su nau
jagimiu, pas kurį jie pirmieji 
atvyko, žaisti, ruošiasi sau šven
toji Jo Motina.

Kaimietis gi, kurs šv. Mari-

Suprantama, kad sukomercin- 
to, greito tempo, kietame Ame
rikos gyvenime naujiesiems atei
viams, prievarta išblokštiems iš 
savo tėvynės, daugiau ar ma
žiau auklėtiems krikščionybės 
ir humanizmo dvasia, buvo sun
ku priprasti ir įsikurti. Savo 
moralinėms žaizdoms nugalėti ir 
vis dėlto įsikurti jie išvystę di
delę energiją, kokios jie nebūtų 
parodę normaliose sąlygose sa
vo tėvynėj, šitai reikia pripa
žinti visiems lietuviams su labai 
negausiomis-išimtimis. Kai ku
rių tėvų (moterų ir vyrų) ener
gija tiesiog mane stebino. Atsi
nešti sveikos psichinės ir fizi
nės energijos dideli kiekiai iš 
Lietuvos jiems daug padėjo ir 
padeda. Dėl daugumos tremti
nių gero arba pakenčiamo įsikū
rimo senieji lietuviai, kaip girdė
jau, pyksta ir pavydi. Tačiau 
savo didelę energiją nevisi su
vartojo ir suvartoja. Kurie Lie
tuvoj buvo menkos kultūros, «Up-

Ten rusai kojomis užmynė
Nebus laistos Lietuvos, 
O kas už ją kovos ? 
pidvyris žuvo> liks kiti, 
Savo Lietuvai ištikimi.

Dr. Jonas Grinius, rašytojas, 
literatūros kritikas, redaktorius 
ir VDU docentas 1962 metais 
keturis mėnesius — nuo liepos 
26 iki gruodžio 6 d. lankėsi 
Amerikoje ir Kanadoje ir savo 
įspūdžius aprašė beveik liet, 
enciklopedijos formato 32 pus
lapių knygutėje "Mano viešnagė 
Amerikoje”, kurią išleido Juozas 
J. Bachunas, savo "Leidėjo žo
dyje” pareikšdamas:

Kritiškas žodis, išreikštas gi
liu ir nemeluotu nuoširdumu, 
yra brangintinas iš kiekvieno 
žmogaus. Nevisi esame tose pa
čiose sąlygose ir aplinkoje su
brendę. Skirtingos gyveninio są
lygos suformavo ir skirtingas 
pažiūras bei pasaulėžiūras.’ Ma
no leidžiami Dr. Jono Griniaus 
įspūdžiai bus kai. kurių skirtin

is Dr. J. Griniaus “Viešnagės 
Amerikoje” žemiau perspausdi
namas skyrius “Lietuvių trem
tiniu isikūrimas”:

Romą Kalantą -
Lietuviais pavergtoje tevyneje 
raudoinismini savo didvyrius

Taigi, žinia apie Dievo Sūnaus 
užgimimą pirmiausia 'išlėkė 
vargdienius, prasčiokėlius, pie
menėlius naktį pamiškėje gą- 
niusius avių ir jaučių bandą; 
Juos pirmuosius prikėlė iš mie
go ir pirmuosius šaukė bėgti 
sveikinti tik ką užgimusį dieviš- 
kąjį Naujagimį, gulintį, kaimo 
pašiūrėje, geldoje ant kuokšte- 
lės šieno, gniūžte šiaudų prideng
tą, viso pasaulio Viešpatį*

Dievo Motinai kūdikėlį supant, 
kartu su angelų himnais, pinasi 
ir piemenėlių balseliai. Visi jie 
nori įtikti Viešpačiui, kad Jam 
nebūtų nuobodu, jie gieda ir dai
nuoja, švilpynėmis ir birbynė
mis švilpauja ir birbia
bei kitaip, linksmina Kūdikėlį ir 
teikia Jam ką tik turėdami do
vanų, o gražuolis Jėzulis, guli sau 
šieno patalėlyje, viską akytėmis

Gerai Amerikoj ir Kanadoj 
yra įsikūrę Lietuvos vidurinią- 
sias mokyklas baigę jauni žmo
nės. Nors jie.aukštųjų mokslų 
nedaug ragavę, jie gana mora
liškai stiprūs patriotai — pralo- 
bimo vilionės jų nedaugelį pa
skandino. Taip pat gerai įsikū
rę praktiškų specialybių lietuviai 
— gydytojai, inžinieriai, archi
tektai, žymi dalis dailininkų, 
amatininkai, prekybininkai. Sun
kiau buvo įsikurti “nepraktiš
kų” profesijų asmenims i— kari
ninkams, teisininkams, žurnalis
tams, kompozitoriams, mokyto
jams, rašytojams, eilei profeso
rių. kai kuriems kunigams, trum
pai tariant, tiems, kurie buvo 
aukštos kultūros, kurie turėjo 
ja rūpintis ir ją ginti. Lankiau
si pas rentininkus, buv aukštuo
sius karininkus. Jie gyvena kuk
liai, bet gražiai, švariai, nors ir 
su paslėptomis savo vidaus žaiz
domis. Aplankiau ir porą profe
sorių, neveiksmingų dėl pusiau 
paralyžiaus. Vienas jų senas, 
kaip ir neįsikūręs, gyvena iš val
diškos pašalpos, šiek tiek tau
tiečių. padedamas. Nors jų da
lia nelinksma, bet jiedu nesi
skundė. Tokių tėra išmintys.

Ar gerai įsikūrę tolsta nuo 
lietuvių, o prasčiau įsikūrę jų 
laikosi? Tokį klausimą mėgsta 
pozityvizmo paveikti žmonės. 
Man atrodo, kad jis neteisingai 
statomas. Man atrodo, kad lie
tuvių reikalais išeivijoj rūpina
si įvairiai įsikūrę. Lankiausi pas 
vieną gražiai įsikūrusį gydyto
ją, kuria energingai pirminin-

gai sutikti, ir įvertinti. Ne su 
visomis autoriaus mintimis ir 
aš sutinku, kurios surašytos jo
jo pirmojo ir trumpo atsilanky
mo metu. Tačiau matydamas 
autoriaus norą kritišku žodžiu 
pasitarnauti lietuviškai išeivi
jai, leidžiu jo įspūdžius atskiru 
leidiniu. Tikiuos, kad šis leidi
nys privers nevieną susimąsty
ti ties lietuviškos bendruomenės 
problemomis šiame kontinente.

Juozas J. Bachunas

kaūja Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės Valdybai. Buvau pas 
tris jaunesnius, gerai įsikūru
sius gydytojus, kurie dalyvau
ja lietuvių organizacijų valdo
muose organuose arba jiems va
dovauja, remia sąvo aukomis 
lietuvių kultūrinius darbus. Ka
nados Liet. Bendruomenės Val
dybos pirmininkas — agr. dakta
ras. Girdėjau apie vieną gy
dytoją, kuri nusiperka lietuvių 
dailininkų paveikslų, paskaito 
lietuviškų laikraščių, bet nėra 
paskaičiusi nė vienos knygos 
per daugiau negu 15 metų. Lan
kiausi vieno buv. neaukšto val
dininko dviaukščiame namely.

Jis dabar darbininkas, bet jo 
mokslus einą vaikai — lietuviš
ki ir veiklūs. Prisimenu vieno 
darbininko butą. Prieš išvykda
mas į Ameriką, jis buvo vedęs 
austrę, bet pamažu išmokė ją 
lietuviškai, o ji dabar Amerikoj 
savo ruožtu moko savo vaikus 
lietuviškai, kiek galėdama.

Iš tų ir kitų pavyzdžių susi
dariau išvadą, kad Amerikos 
kontinente daug kas rūpinasi lie
tuvių reikalais ir jiems dirba, 
nors ir skirtingai, pagal savo 
profesiją, pajėgumą, materiali
nį ir sveikatos stovį. Aišku, kad 
toli gražu nevisi šitaip daro, ypač 
nepakankamai įsipareigoja dar
bams, reikalaujantiems ilgesnės 
ištvermės bei sistemos. Visa tai 
daug pareina nuo asmens ir jo 
šeimos moralinio stiprumo. La
biausiai dirba lietuvių kultūrai 
,tie, kurie jau Lietuvoj buvo veik
lūs, gyvos dvasios, arba tokiais 
būtų buvę, jei Lietuvoj jie būtų 
subrendę. Jfiems gana patva
riai talkininkauja nemažas pro
centas tų, apie kuriuos Lietuvoj 
nieko viešai nebūtume girdėję.

Man sakė, kad prieš 10-12 me
tų lietuvių veiklumas ir aukor

Vidurnaktį, visa kaimiečio 
trobelė sušvito nepaprasta švie
sa. Kaimietis prisikėlė Įš'miego 
ir tada ties savo pašiūrė jią pa
matė už visas kitas šviesesnę, 
skaisčiausią žvaigždę ir- auksa- 
sparnių angelų pulkus, kurie, 
kaip naminiai balandžiai, džiaug
smingai skelbdami, kad šven
čiausioji Pana pagimdė sūnų, iš 
kurio bus garbė Dievui aukšty
bėse ir ramybė geros valios žmo
nėms žemėje, — skraidė ties jo 
vargana trobele 'giedodami. Ta
da susijaudinęs ir truputį persi
gandęs kaimietis ėmė sau išmė
tinėti — “Geriau su savo vai
kais būčiau ant plikos aslos pu 
slenksčiu miegojęs, jei būčiau 
žinojęs kas Tu esi, jei būčiau, 
žinojęs

Pažiūrėję gi, kūdikėlis Jėzus 
dreba nuo.šalčkę’^'šypiičia^jį 
Jo JMotina^^ufflrisusi Ąub\ 
vos Škepetaitę. ’vysto jon į 
jagimį. Kuokštelė sausų žo1 
kloja po Juo, šiaudais JĮ dengia, 
supa ir dangišką lopšinę dainuo
ja. Neprisiima paslaugų angelų, 
kurie pasiruošę Jai kiekviena 
akimirka viskuo padėti. Ji pa
ti apie sayo'kiMiDątriuri^ tvar
kosi, nes žino, jog. joks angelas

— Na, tik pamėgink, vargše, 
tik paimti Jį....

Ir kai toji siekė, staiga paju
to turinti rankas, — rankos jai 
staiga išaugo ir ji paėmusi jomis 
Kūdikėlį 'įteikė Jį šv. Motinai, o 
jos siela neapsakytai nudžiugo.

Iš džiaugsmo jį verkė ir juo
kėsi ir, kartu .kaip jaunas me
delis .pavasarį, šakelėmis mosi
kavo savo rankomis ir nesitver
dama džiaugsmu nubėgo gričion 
džiaugsmingai šaukdama: — 
“štai, žiūrėkite — aš jau tu
riu' rankas, turiu kuo dirbti,, 
turėsiu ką. besimelsdama ir dė-

(antrieji leidimai) . Dabar kny
gų mažiau išleidžiama, bet jos 
pirmojo leidimo). Dabar šiek tiek 
gausesni lietuvių autorių verti
mai į anglų kalbą. Tiesa, susto
jo “Literatūros lankai”, bet iš
ėjo “Metmens”, “Aidų” žurna
las su savo premijom senokai 
jau atšventė dešimtmetį Ameri
koj. prieš 9 metus pradėtas Lie
tuvių enciklopedijos leidimas re
guliariai ir garbingai vedamas 
prie pabaigos. Nebeskaičiuojant 
kitų gražių kultūrinių darbų, at
liktų nuo 1950 metų, reikia pa
brėžti, kad tremtinių užsimoji
mais lietuvių išeivijai š. Ame
rikoj buvo duota aukštesnė kryp
tis negu anksčiau. Plačiausiai ji 
reiškėsi tėvu aukomis leisti vai
kus į aukštuosius mokslus. Nors 
šios krypties visuomeninių vai
sių dar lauktina, bet ji pavei
kė senąją lietuvių emigraciją, 
ness jos vaikų gausiau siekia 
universitetų. Nors enciklopedi
ja nėra aukščiausias intelektua
linės kultūros rodiklis, bet ris 
dėlto prieš 1950 m. Amerikos lie
tuviai jam nebuvo pajėgūs.

Dabar svarbiausias klausimas 
— ateitis. Ar Amerikoj moks
lus baigę akademikai pajėgs per
imti vyresniųjų žibintą, kurį 
Lietuvos prieblandoj laiko iškė
lę tremtiniai daugiau hu
manistinių mokslų atstovai? 
Kas bus su pačiais jauniausiais 
lietuviais? JAV ir Kanadoj gi
musi arba ten pradžios mokslą 
pradėjusi jauniausioji karta kra- 
lia gąsdinančio liūdesio. Jau yra 
tremtinių vaikų, sunkiai bekal
bančių lietuviškai. Ar jie nega
būs. tapo hebes dėl pergero gjra 
venimo. ar jų tėvai nebesupran
ta, kad. nemokydami lietuviškai, 
skriaudžia dvasiškai savo vai
kus. atimdami jiems platesnio 
pasaulio ir kalbos turtus? To
kie faktai liūdnai nuteikia švie
siuosius lietuvius, nes jie žino, 
kad kultūrinis smukimas blogai 
paveiks lietuvių pastangas Lie
tuvos laisvei atkovoti. Liūdėti

— Tada gražiosios mergaitės 
akys pasruvo gausiomis ašaro
mis, veidelis apsiniaukė giliu 
liūdesiu ir, su didžiu skausmu 
bei širdgėla mergaitė atsiliepė: r - - ■" ’*■*-- •

— “Mieląi paduočiau, bet gi 
aš, nelaimingoji, neturiu ran-

Už mus Tu vienas žuvai, 
Tačiau ateis kiti laikai, 
Iškelsim vėliavą an kapo, 
Ant Tavo, Romai, Tavo kapo
Priminsim dieną kai žuvai, 
Liksim ištikimi Tavo draugai 
Ir tęsim tą pradėtą kovą 
Prieš priešą
Kiek skausmo suteikė visiems, 
Dėkingi esame mes tiems 
Kurie palaikė Tavo drąsą . 
Ir Tavo tikslą tęsia.
Sudegti buvo taip baisu
Ir atsiskirti nuo visų,
Tačiau širdyje skamba tonai 
Nemiręs Jis, bet gyvas Romas.
Valdžia pas mus tiesiog, 

fsiaubingą
Tačiau drąsos pas mus nestinga 
Tėvynės laisvė mums brangi, 
Visi jos siekiai artinu.
Pirmyn, laisvoji Lietuvą 
Numesk grandines rusų. 
Tešviečia saulė danguję 
Ir laisvė būna mūsų!
Kovok, pilieti Lietuvos!
Ir nenutrauk «avos kovos, 
Kol pergalė atris pas mus 
Kol neišvysime rusus-
Kol vėliai Lietuvos tautą 
Nepasijus visai laisva 
Kol vėliava suplevėsuos, 
Tu nenutrauk iąvo kovot!

O Romas, Romas Kalanta. 
Minės Jį Lietuvos tauta. 
Nes Jis suprato mus visus 
Kad mūs gyvenimas sunkus.
Tu sudegei miesto sodelyj 
Pamatėm didvyrišką galią 
Nebijom mes, jaunimas, jų - 
Viską išraiškiam protestu.
Gegužės keturiolikta diena 
Brangi ji mums viena 
Kai žuvo Jis “nenortnalus”, 
Taip sakė rusiškas žmogus.
Tai netiesa, tai beprotybė, 
Tai vien tik rusiška silpnybė, 
Jai kas prieš valdžią bus 
Tai “psichiškai nenormalus”.
Mūs Lietuvos jaunimas, 
Mūs Lietuva
Mes garbinsim Jį iš tiesų
Jis mums brangiausias iš visų! 

Lietuvos jaunimas

dvasia buvo didesni. Lietuviškos 
pamaldos, paskaitos, susirinki
mai tada buvo gausiai lankomi, 
stiprėjo senieji! laikraščiai Ir 
kūrėsi nauji. Dabar nevienas 
viešas lietuvių susibūrimas — 
praskydęs, o laikraščiai pradeda 
stigti skaitytojų ir bendradar
bių. Tikriausiai tai tiesa, nors 
aš buvusį prie KS-12 metų lietu
vių pakilimą laikyčiau padidin
tu aukščiau normalaus pajėgu
mo. Neįprastos amerikietiško 
gyvenimo sąlygos dilgino ir ska
tino ieškoti moralinės užuovė
jos savuosiuose. Tada nauju 
kraštu dar nepasitikėta ir ma
žiau turėta nuosavų materiali
nių gėrybių, daiktinių “užuovė
jų”, kurios reikalauja aptarna
vimo, pririša ir net pavergia. 
Prieš 10-12 metų visi tremtiniai 
buvo jaunesni, šeimininkės viltys 
skaistesnės. O tai daug reiškia. 
Tiesa, dabar priaugo jaunų žmo
nių, bet jie kitokesni — savanau- 
diškesni, pragmatiškesni, skep
tiškesni ir gal būt seklesni (ne 
Europoj mokslus ėję) beveik 
visi tiksliųjų technikinių, bet ne 
humanistiniu mokslu. Tai vėl 
daug reiškia, tik ne bendrosios 
kultūros labui, o specializacijai.

Bet ir dabar lietuvių kultūros 
bendrieji reikalai nėra tokie blo
gi, nors galėtų būti geresni, Jei 
tikėti laikraščiams. II Kultūros 
kongresas buvęs gausesnis už 
nirmąjj. Anksčiau tokios dide
lės dailės parodos nebuvę su
ruošta ir jokia paroda nebuvus 
taip gausiai lankoma. Per I Kul
tūros kongresą simfoninio kon
certo taip pat nebuvo, nors bu
vusi graži dainų šventė. Prieš 
10 metų nebuvo ruošiami operos 
spektakliai, bet chorai buvę gau
sesni ir pajėgesni. Tada lietu
viškų kntygų buvo išleidžiama 
.daugiau, bet nemažas procen-

KALĖDINĖS LIAUDIES LEGENDOS * *Anuomet, - labai senai, kai lonias, savo mėlynas akytes f kū- 
švenčiausioji Marija Pana vaikš-* dikriį įspyrusi, nusižeminusi, 
čiojo žemėje, kartą vakare, pa- jausdama savo didelę nepataiso- 
vargusi, užėjo į paprastą kaimo j mą nelaimingą ją buitį, nedrąsiai 
grįšią ir paprašė nakvynės, nes ’ stebėdama gražuolį kūdikį, nuo- 
niekur kitur nerado nakčiai pri- širdžiai džiaugėsi Mažuoju, šv. 
siglausti vietos, b Į Marija, tai matydama, gailes-

Beįėinant kaiman sutiko Ją ■ čip dėl mergaitės nelaimės vei- 
kaimo šunys ir užuot piktai puo- kiama, tarė “Mergaite, pa- 
lę, nuolankiai suklupo prieš Ją, duok man mano kūdikį iš jo guo- 
nes pažino dangaus ir žemės ka- lio 
ralienę. Tačiau, kaimietis Jos 
nepažino ir suteikti Jai nakvynę 
atsikalbinėj o: grįšią esanti ma
ža, vaikų daug, sau vietos ankš
ta... Pagaliau, tarė Jai: — “Ma
no gražioji Ponią pati matai, 
kad grjčioj nėra Tau vietos, bet, 
jeigiTnepasididžiuosi, prašau už
eiti pašarinėn pašiūrėn, ten ga
lėsi patogiai ir ramiai sau per
nakvoti”... -



KALĖDOS ARBA
Kalėdos svarbiausiai žiemos 

Šventei yra pavadinimas nelietu
viškas. Kaip Kalėdos, taip Vely
kos svarbiausioji pavasario 
šventė yra sųbarbarinti slavų 
pavadinimai, kaip ir pati bažny
čia — tož’nyčia. kas lietuviškai 
reiškia “dievų sandėlį”. Latviai, 
kurie krikš'ionybę gavo ne per

yra 
at- 
at-

SAULĖS ŠVENTĖ
Latviai, kaip ir lietuviai, 

sudramatizavę šių švenuių 
ėjimą- . I atviški “sveteliai”
važiuoja rogėmis su būriu paly
dovų ir skelbia švenčių atėjimą. 
Jie grįžta nugalėję tamsybės pa
jėgas ir išlaisvinę saulutę iš ne- 
’aisvės.

lietuviškas pasakojimas ne
lenkus, išvengė švenčių susla- | daug skiriasi nuo latvių. Mūsiš- 
vimmo. išvengė tain jau savo i kėje mitologijoje vaizduojamas 

- senosios tikybos ne svetelių atvykimas, bet pa- 
ios saulutės — auksiniuose ra-

m't oloriios 
l’ekanų suskurdinimo, todėl pas 
juos ir sezoninių švenčių pada- tuose, su vainiku, šilkiniais bo- 
vimai daug turtingesni.

J atviąi šių švenčių nevadina 
Kalėdomis, bet išlaikė senąjį var
dą. — “Svetki”, kas reiškia Sve
teliai. Tas jų žodis yra tinka
mesnis už mūsiškį, paimtą iš 
lotynų “Calendae”, kuriuo va
dinta pirmąją naujo mėnesio 

> .eną.

tagais, vaizduojančiais spindu
lius.

Taigi, senuose latvių ir lietu
vių šios šventės atvaizdavimuo
se yra daug bendro. Bet yra ir 
skirtumo. Pvz., latviai manyda
vo- jog jų s’vetėliąi atvyksta nuo 
Rygos pusės, o lietuviams atro
dė, jbg'salutė atkeliauja “iš ana-

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ
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Hr-’ J ietuvos Policijos Tarnautojų klubo 
“KRIVŪLĖS” VALDYBA

I

pus Nemuno”. t _r.
l ietuvių Enciklopedija rašo, 

kad lietuvių žiemos švenčių pa
vadinimas “kalėdomis” gautas 
per gudus (bielorusus, kur jas 
vadina “kalady”.

Latviai, kaip minėta, Kalėdas 
vadina “Svečiais” ir tai tinka
miausias pavadinimas”, kadan
gi per žiemą mažiau skubių dar
bų teturint, žmonės labiau lan
kėsi pas gimines ir artimuosius, 
bet tuo pavadinimu “svetki” — 
svečiai — sveteliai išreiškiamas 
žmonių laukimas ir džiaugsmas 
dienos šviesos —- saulės grįži
mui prasidėjus.

Latvių “Svetki” atvažiuoja ro
gėmis iš Rygos su būriu gink
luotų palydovų (pagal latvių iš
likusias kalėdines dainas ar gies
mes. ' >•" . ■ . j

“Mūsų žmonės. įsivaizduoja, 
kad Kalėdos atvažiuoja auksi
niais ratais, turi šilkų arba dir- 
'ų botagus, atvyksta iš tolo -— 
per aukštus kalnus, per žemus 
klonius ir atveža jų laukian

tiems žmonėms nepaprastų do
vanų : merginoms'baltas bielynas 
(prausyklas), vaikinams “juo
dą čemyią” (černiela); dar mini
mas perlų vainikas, aukselio 
kupka ir sidabro žiedas. Taip 
pasakoja apie tuos “dyvnus sve
telius” dzūkų kalėdiškos dainos 
(Liet. Enciklopedija, tomas X, 
pusi. 294). Tose dainose dar ga
lima Įžiūrėti’ simboliškai vaiz
duojamą saulės grįžimą ir jos 
atributus (perlo vainikas — sau
lė, šilkų botagai — jos spindu 
liai. Vieną-Kalėdų daina prąsi- 
c ta žodžiais “Kalėdų rytą saulė

pražydo”; kitose dainose mini-i 
mas elnias devynragis”, ant ku
rią ragų nuostabūs kalviai kala 

lieja žėrinčias brangenybes.
(LE)
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pasivaikščiojimais
CHICAGA. — Pensininkui 

Valteriui Gzrybowskiui bevaikš
čiojant savo darže, iš dangaus 
nukrito 3-8 colių eidžio geltonos 
spalvos ledo gabalas, beveik pa
liesdamas vaikščiojantį.

Grzybowskis paskambino Chi- 
cagos miesto aldermanui Pucins-, 
kiui, kuris liepė jam ledo gaba
lą įdėti į plastikinį maišą ir lai
kyti šaldytuve iki pasiims oro 
administracija. Gabalas ledo, 
esą, nukrito išmestas iš skren
dančio lėktuvo.

Prieš kelis mėnesius toks 
oat lėktuvo išmestas ledas nu
krito pietų-vakarų dalyje ant 
Chicago s vieno namo kampo, nu
mušdamas patį kampą.

WASHINGTONAS. — Žmo
nių prieaugliui “normaliai” dau-1 
gėjant kasmet po 2.2 nuošim
čius, kas 30 metai žemės gyven
tojų skaičius pasidvigubina; da
bar žmonių yr*a 4.4 bilijonai. J 
Visliausi yra Azijos, Afrikos ir 
rietu Amerikos gyventojai: Pa- 
dstane kasmet padaugėja 3.4%,] 
Nikaraguoj 3.4%, Kenijoj 3.7%,I 
rakė 3.4%.

JAV AVIACIJOS SPORTININKAS 
SU SOVIETAIS NEBEDALYVAUS 

Aerobdtikos lakūno įspūdžiai Sovietų Rusijoje
ELGIN, Ill., laikraštyje Dai

ly Čourrier News įdėtas to laik
raščio korespondento Niek Da- 
ver’o pasikalbėjimas su Bob Da
vis, vienu iš pirmaujančių JAV 
aeronautikos komandos (team) 
narių, kurie praėjusią vasarą bu
vo išvykę j Sovietų Rusiją gin
ti Amerikos pasauli n j titulą ori
nio sporto srityje, Davis grįžo 
namo į Woodstoką, sumizgęs, 
nusivylęs ir su kartėliu širdyje. 
Woodstoke, Illinois, jis yra 
komercinės aviacijos pilotas.

“Ten Rusijoje mus gerokai iš- 
i pliekė”, buvo jo pirmi žodžiai. 
Jungtinių Valstybių komanda 
baigė ketvirtuoju ič eilės, kurio
je dalyvavo daugiau kaip tuzinas 
komandų lenktynėse, panašiose 
į oro sporto Olimpiadą.

“Kas laimėjo pirmąją vietą?” 
paklausė reporteris.

“O”, Davis turėjo gatavą at
sakymą. “Aišku, rusai”.

Ketvirtoji vieta buvo priim
tina”, pasakė Davis, “turint gal
voje kontestą, kuriame buvo ne
įmanoma laimėti.. Mūsų laimė, 
kad mes dar tiek gavome”. -

Komandos atskridimas liepos 
mėnesį buvo vienas malonumas, 
kalbėjo Davis. Komandos susi
tiko Vakarų Vokietijoje ir gra
žų ankstybą rytą saulei tekant

[buvo palydėti per Dunojaus upę 
iki Rusijos pusės. Bet Rusijos 

[pusėje, juo toliau komanda ke
liavo Į rytus, juo blogesnės są
lygos darėsi.

Rusų kariški valdininkai pri
vertė komandą skristi tūkstan- 
ties pėdų aukštyje ar dar žemiau, 
tuo būdu Davis ir jo komandos 
vyrai galėjo gerai apmatyti per- 
skrendamą kraštą. Nors jie skri
do per Sovietų grūdinių javų 
juostą, niekur nesimatė nė vie- 

i no meksfaltuoto vieškelio, nei 
[traktoriaus, nei jokio sunkveži- 
mio. To vietoje žemdirbiai kir
lio javus rankomis ir gabeno ark-, 
liais. Jų gyvenimo standardas (

atrodė 30 ar 40 metų atsilikęs 
nuo mūsų’’, sakė Pavis.

Viešbutis, Kievo mieste, ku
riame Pavis buvo apsistojęs, ne
turėjo net išeinamosios (toile- 
to). Buvo tik skylė grindyse. 
Telefono aptarnavimas. blogas. 
Reikia nepamiršti, kad Kievas 
yra skaitomas Sovietų Rusijos 
pajungtos Ukrainos sostinė. Be 
priekaišto buvęs susisiekimas 
miesto autobusais ir požeminiais 
traukinėliais, net “ekscelent”.

trijų policininkų. Jie yra visu?. 
Užtenka policininkui žvilgterė
ti savo švilpuku kai publika ris
čia bėga į šaligatvius. Kas Da- . 
yjo dėmesį ypač patraukė, tai 
Sovietų žmonių įtarinėjimas, 
nepasitikėjimas ir nemandagu
mas. Dėl viso to Dav.is kaltina 
sovietų poKciųę sistemų. £>avis, 
kuris į Sovietų Rusiją buvo atvy
kęs drauge su savo žmona, rado, 
kad viešbutyje buvo iškrėsti jų 
čemodanai ir, kad jie buvo sekio- 
jami kiekviename žingsnyje.

Davis individualinėse skraidy
mo lenktynėse baigė 41—j u, bet 
jis tikras, kad būtų baigęs 20-ju, 
jei teisėjai būtų buvę bešališki. 
“Protestai ten nieko .nereiškia. 
“Rusai apgaudinėja”, baigdamas 
pasakė Davis, pareikšdamas, kadPolicijos buvo kiekviename j . .

žingsnyje. “Nenueisi vieno blo-: jokiose sporto žaidynėse su šo
ko, kad nematytum dviejų ar Svietais nebedalyvaus. ’

u Kalėdų ir Laimingų Naujųjų Alėtų 
sveikina chuagos ir

JOS APYLINKES LIETUVIUS

LOAN ASSOCIATION

Lietuviu tremtinių j
(Atkelta iš 1 nsl j

•erčia ir senųjų ateivių gausus 
nirimas ir naujųjų ateivių per- 
inkstyvos, ypač kai kurių veik-| 
ių intelektualų, mirtys. •

Tos mirtys liūdnai nuteikia 
ietuvius, nors apskritai amėri-1 

kiečiai apie mirtį galvoti nemėgs
ta, apie ją nekalba ir nuo jos 
lirbtinai maskuojami. Pvz., Wa
shington e teko matyti kapines,] 
ažr nebėra nė mirūšiems pairiin- 
dų,' jaū'rrekalbards apiė' kapus, 
cdn tik lygiai nuplauto j žolėj 
:ė&uvo galima pastebėti nežy-| 
nias plyteles, ant kurių kartais 
įastatomi vazonėliai su gėlėmis. 
J “graborius”, vadinamas lai- 
iotuvių direktorium, lavoną taip 
išpudruoja, išdažo, ,• žandus pri
kemša pakulų, kad-rpats mirūsis j 
savęs nebepažintų arba many- 
ų, kad jis atjaunėjo ir niekada J 
lesirgo. Bėt už tai. ^saldusis” 
‘direktorius” ir lupa'doleriais! 
Todėl gyvi vidutiniai amerikie- 
iiai ir dreba, kad darbo iienuš- 
;otų, kad skolos staigiai nėpri-Į 
slėgtų, kad juodžių priartėjimas 
namo nenupigintų, kad. '“šefų” 
/ertė nenukristų, kad koks ’ pa
laužą nesuvažinėtų, kad liga ne- 
ipniktų, kad ilgai sirgti netektų 
-ries mirtį, kad būtų-pinigų gra
žioms laidotuvėms, nors ir ži
no, kad paslaugusis' “direkto
rius” lavono vidurius prikišms 
druožlių, o giminės stengsis kuo 
greičiau užmiršti. ■

Šitokios baimės veikia ir lie- 
'uvitfs, bėt jie savo tnšr&sfūs la
biau gerbia už afnėrikieČius. 
Sprendžiu iš lietuvių katalikų 

[ kapinių, kurias man teko aplan- 
cyti prie Toronto. Nors kapinės 
leseniai pradėtos, bet jų pamink
lai gražesni ir Įvairesni negu 
kanadiečių kapinėse. Bet, svar
biausia, iš vieno kapo mačiau, 
kad artimieji mirusio: kaulus ten 
itkėlė: iš toli, nes žmogus buvo 
miręs tada, kai lietuvių kapinių 
)rie Toronto nebuvo. Tai liudi
ja patriotinį ryšį su lietuviais. 
9 savų mirusių prisiminimas 
yra dvasinio veiksmo jėg'a. Ji 
nuo mirties reapąaugo. bet j; 
grąžina į tikrąja realybę, kurią 
.mer^cietis "dairiai * maskuoja 
Urbfiniu juoku. To mokosi ir. 
ietuviai. Žet jie taip pat jau- 
ia supramoninto ir siikomerciri-

gyvenimo netikrumą. Kaip 
.ienas lietuvis yra pastebėjęs, 
•.mulkus (6-7 ha.) ūkininkas Lie
tuvoj jautėsi saugesnis fr lais- 
vėsnis negu doleringąs lietuvis 
aįsvės krašte. Tą ^netikrumą 

dar padidina ir svetima žemė
1 su nekritišku žvilgsniu’į sujauk
tas vertybės, nes mirties šešėlį

. i stengiamasi užmiršti
T L
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Euphrosine Mikužiūtė
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PRALEISTI KALĖDŲ ŠVENTĘS IR
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L AMŽINOS KOPOS
- Netoli nuo Chicagos miesto klotas saulės kaitinamu 
'ir priemiesčių, apie 50 mylių liu ir begaliniu plotu aukšles- j 
•nuo vidurmiesčio, Michigan j nių ir žemesnių kopkalnių.į 
iežero pakraščiu į rytus už Ga- įvairiausia augalija, medžiais į 
ry, Indiana nusitęsia kopos, —'ir krūmais, nesudaro sąlygų 
smiltynai ir miškai. Vieną žaidimams, o tiktai poilsiui ir 

.’trečdalį kopų užgožė plieno sveikatai.
'fabrikai,.visai arti prieš 50 me 
tų įsteigto Indianos
parko: Indiana Dunes 
park. Tai gražiausios 
gal visame pasaulyje 
riant Lietuvos Sararą!) 
s Sunku rasti žmogų, kuris ne- 

‘■būtų susipažinęs arba nesido-
•tnėtų kopomis.. Yra tokių, ku
rie kopas labai mėgsta, o kiti ne 
gali priprasti, net nepakenčia. 
Vienus ir antrus galima patei
sinti. šis ežero pakraštys nu-

valstijos 
Stale 

kopos 
(išski-

Savaitgliais ar šventadieniais 
žmonės,čia atvyksta pailsiauti 
su palapinėmis, su treneriais 
ir pan. Daugelis per vasarą į 
atostogauja valstijos parke, ki- 

j gxrveno seniai pasistatytuo
se nameliuose, dar prieš par-’ 
ko įsteigimą. Grūmėsi su pri-: 
pustytu smėliu ant Laiptų ir 
viduje nuo kojų ir drabužių; 
pribarsytu, — priprato ir pa-į 
mėgo. Prausėsi ir maudėti gai-j 
viame ežero vandenyje. Ek

s

« r
« r* « 

%*

paletėje rasti tokius

DEL DIEVO IR TĖVYNĖS!
e

M. Šileikis

704// 
ttlPKilttUAR

gausius pavėlavęs sutemus grįžau 15 
į kopų. Radau stalą išdraskytą, 

Rudens naktį prie palapinės' riebalais suteptą... smėliu api 
ateina neprašytų svečių: raku-* 
nų; skunkių, kurie ieško ko 
nors užkąsti. Rakūnai nebai- 
lūs, negali jų nuo stalo nuva
ryti, bet su skunke reikia ki
taip elgtis pabaidysi, tai ir
pats iš ten turėsi bėgti, kai pa-! girdi, kaip ežerą; 
leis stiprų kvapą. Aš jau tu-j Kartais ir žmona 
rėjau su jais reikalų... Vienąį atvykdavo pastovyklauti. Nirei 
kartą rakūnai pusę kumpio ir davome mišku tris mylias iki 

ų sviesto “suvalgė”, kai

barstytus daiktus.
Rudenį stovyklą palieka tųs 

j uia tiktai savaitgaliais atvyk- » 
1 davo skautu tuntai. Šiaip vieš
patauja klaiki tyluma arba vė-

• jas sūpauja ąžuolų viršūnėse, 
dūsauja... .

fra ukinėliu

2S
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darbą, net 
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turintį neturin- 
Vėjas judina

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujųjų Metų 
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ir jos apylinkių lietuviams

CRANE SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 
Direktoriai ir Valdyba

EUGENE PIETKIEWICZ, Prezidentas

SAVINGS & LOAN 
ASSOCIATION
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kursantai atvykę vienai dienai, 
susitinka su karščiu, trošku
liu ir nuostaba dideliuose siml- 
tynų plotnuose. Bet daugumas 
žmonių, kurie smėlio nesibai
do, palyginti randa ramybę 
gryname ore ir pajunta malo
numą, kurį teikia didinga ko
pų aplinka.
Nepažįstančiam'kopų, atrodo, 

kad šita tuščia ežero pakrantė 
yra bevertė dykuma, egzistuo
janti pati iš savęs, 
nuo 20-to amžiaus 
jos.

Gamta daro savo 
priešingai žmogaus 
jo idėjoms, 
tį prasmės.
smėlį neša po vieną jo grūdelį 
miško linkme. Per trejetą šim
tų metų smėlis palaidos dide
lę dalį miško; dar po poros 
šimtų metų gali likti tiktai Sa
hara, — karštos saulės kepina
ma dykuma.

Paradoksiškas vie nišumo 
jausmas kopose sustiprina žino 
gu, vietoje susilpninti, visa ap
linka, be to, susisiekimo su 
miestais patogumas, pritraukia 
milijonus žmonių. Kai giedrią 
dieną saulė leidžiasi, skersai 
ežerą galima matyti Chicagos 
dangoraižius.

žmonės yra jautrūs didingai, 
dar civilizacijos nesugadintai 
gamtai, ypatingai kopoms, kai 
nuo kaitros smėlio paviršiuje 
mirga garuojanti migla, akys 
apraibsta. Kalvos ir žemumos 
išmargintos parudusių žolių 
kupsteliais, laukinių vyšnelių, žo
lių su varpomis ( ‘Maram” vyks- 
vos)„ kurių ilgos šaknys smėlio 
gilumoje gauna drėgmės. Vie
tomis yra šiaurės drebulaičių 
ir apstu liepų, dingstančių po 

I smėliu, žalsvai mėlynas eže
ras smėlį padaro šviesiu kont* 
rastu. Miške yra gėlių, apstu 
mėlynių uogų, juodųjų ser
bentų, įvairių grybų.

Prieš 12,000 metų ledų ga
dynė padarė didžiausius eže
rus ir šias kopas, kurias dabar 
lietuviai prate vadinti “Sandu 
na4s”. Botanikai surado, kad 
Sandūnuose yra apstu vais
tams gaminti šaknų, augalijos. 
Chicagos universiteto chemi
kai bent desėtką tokių vaista
žolių išvardijo. Esą tokių me
džiagų, kurios labai tinka art- 
ričiui, reumatui gydyti, taip 
pat ir kvėpavimo takams vais
tų.

Aš su Indianos valstijos par
ko kopomis susigyvenau nuo 
1925 metų, kai dar nebuvo par 
ko, tiktai dykumos, nebuvo nei 
kelių prie ežero privažiuoti.

'' 1 • - •. - h . • '

Bet ten gyventa žmonių miš- nes peršviečiamą audeklą, 
kuose. Kur dabar yra prie Tre
mont kelio Wilson Shelter, fen 
buvo mažas vienišo žmogaus 
namelis, sodas ir kiek dirba
mos žemės. Lakusios ohelys, 
persikai ilgą laiką nešė vaisių, 
kurias naudojosi kas norėjo, 
bet dabar išnyko. Tiktai alyvos 
krūmas prieš-porą metų pas
kutinis nudžiūvo. ✓

Rodos 1925 metais KI. Jur
gelionis, buvęs “Naujieną” ad
ministratorius, šuo rganizavo 
dienraščio štabo ir bendradar
bių naktinę ekskursiją į San- 
dūnus. Automobilių virtinė 
sustojo prie Burns Ditch, kur 
dabar yra plieno fabrikai. Jur
gelionis pilnam mėnuliui švie
čiant, vedė mus per nedidelį 
ąžuolyną, tarytum Mozė žydus 
iš Egipto prie ežero. Pasiekę 
ežerą, savo rišulius su valgiu ir 
vandens atsargoms, numetę, 
šokome į vandenį maudytis, 
privargę ir sušilę atsigaivinti. 
Tuoj prisirinkę malkų stuob
rių sukūrėme didelį laužą. Vi
si patenkinti, linksmi, gražią 
šiltą liepos naktį pačiame vi
duvasaryje, neteko net išsimie
goti, nes tuoj ežero horizonte 
pasirodė raudona padangė ir 
virš vandens pusė saulės, 
s Kai prašvito; pamačiau visa 
ežero pakrante .į rytų pusę ne
paprastą vaizdą: ilgiausia bal
to smėlio juosta vingiais išsi
tiesus kiek akys mato. Ant smė 
lio tupėjo tūkstančiai žuvėd
rų, kurių dabar nėra, jos išny
ko. šis vaizdas mane sužavėjo 
ir aš ten pat pasidariau pirmą
jį kopų eskizą su pakrantėse 
prasikišusiomis pušaitėmis;

Prie smėlio, reikia, priprasti, 
nesvarbu, kad namo parvažia
vęs batuose, ir. kišenėse..randi 
smėlio, bet tie įspūdžiai, ku
riuos parsivežei, tave skatina 
vėl grįžti. ,
. Kai valstijos parkas buvo 
atidarytas, pravesti keliai ir 
takai, pastatytas gražus pavil
jonas, aš buvau nuolatinis ko- 
pų'lankytojas. Su palapine sto
vyklaudavau parko stovykloje. 
Kai issimiegi tyrame miško 
ore, atsikėlęs jautiesi gerai pa
ilsėjęs net lengva kvėpuoti. 
Nuo ežero pakvimpa žuvimis. 
Po pusryčių prie savo palapi
nės, su drobe ir molbertu eida
vau į kopų aukštumas, kur at
siveria didinga kopų ir ežero 
panorama. Kas gali būti gam
tos mėgėjui malonesnio?! Kai 
lyja, klausau kaip vandens la
šai jjfrpena ant palapinės sto
go, l?ai saulė šviečia, mirga 
saulės kibirkštėlės pro palapi-

LINKSMŲ ŠVENČIŲ LINKIME VISIEMS
GEROS VALIOS ŽMONĖMS

Linksmų Šv. Kalėdų švenčių ir laimingų 
Naujų Metų linkiu savo pacientams, 

draugams ir pažįstamiems

DR. VYT. TAURAS 
Gydytojas ir Chirurgas l 

L 59 St. Chicago, HL 60629
TeL PR 8-1223

Bet pasitaiko ir sušlapti, kal
nus plėšiančias perkūnijas pa
tirti nakties metu.

Vieną .ūkanotą priešpiet? su 
protestantų kunigu William 
Eppens (jis buvo ir dailinin
kas, jau miręs), išėjome paieš 
koti motyvų, nes tapyti neno
rėjome, kuomet nebuvo sau
lės. Kai nuėjome porų mylių 
smėlio - kalnais ir paežere, lie
tus mus - taip .rišpraušė”, kad 
grįžome “šlapi kaip “viščiu
kai”. Sulindome į mano'pala
pinę. Aš tuoj užkaičiau puodų 
kavos, (stalas buvo priešais pa 
lapinę po stogu), išviriau “to- 
matoe soup”, o jam padaviau 
porų kaldrų “blank etų”, kad 
nusivilkęs šlapius drabužius, 
apsidžiovintų. Taip mudu ap
sitvarkėme: sušilome ir ant su
kurto šalia palapinės laužo iš
sidžiovinome . drabužius.. Ep
pens iš Chicagos atvykdavo 
traukinėliu piešti, ypač rudenį 
ir traukinėliu i tą pačią dieną 
grįždavo namo.. Nežiūrint vi
sų gamtoje pergyvennimų, pa
silieka, ne užiniršfamij įspū
džių. Kadangi" tą rudens dieną 
lyjo, tai aš palikęs palapinę, 
parvežiau- • sušlapusį kunigą į 
Chicagą. ... ■ v - • - J
_’JRudųo: -Sąndūnuose nepa- 
prastąi^.gražuę.-Vnęs miškas ap
sirėdau pasakiškai * gražiomis 
^dybtfa^ ;^«č;-CBkriniąi kle- 
y3įi,i^sa$rass;i(Manifelįa)V:tal- 
p^-napdžįaiįįJfa^sIa;'tvarias ■ 
medelis į gelsvaisj^saldžiai kye

Don Varnas American Legion Post
& Auxiliary No. 986

Ona ir Stasys Stanaičiai sveikina visus 
u4

draugus ir pažįstamus su Šventomis Kalėdo
mis ir Naujais Metais, linkėdami juos pralei
sti linksmai ir laimingai.
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ir ju sūnus Roy Petro

Telefonas 586-1888



NELAIMĖ ATOMINĖJE JĖGAINĖJE
Ištrauka iš V. Petraičio “Atominės Pramonės Sunkumai”
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1975 m. kovo 22 d. vidudieny
je kilo gaisras Brown Ferry ato
minėje jėgainėje arti Athens 
miesto, Alabamoje. Ta nelaimė, 
kuri lengvai galėjo virsti katas
trofa, buvo blogiausia, kokia bet 
kada buvo patyrusi atominė pra
monė JAV-se. Žemiau perduo
dama Branduolinio Reguliavimo 
Komisijos (Nuclear Regulatory' 
Commission, sutrumpinta N.R. j 
C.), ištyrusios tą Įvykį, oficia

Linksmų šv. Kalėdų švenčių ir laimingų 
Naujųjų Metų linki savo klientams, 

draugams ir pažįstamiems
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laus pranešimo trumpą santrau
ką.

Gaisras prasidėjo, kad darbi
ninkas, norėdamas patikrinti oro 
protekį (leak); panaudojo degan
čią žvakę, nuo kurios užsilieps
nojo pundas elektros kabelių len
tynoje, esančioje po reaktoriaus 
kontrolės patalpa. Dūmais pri
pildytoje kontrolės patalpoje ki
lo panika, kai operatoriai atkak
liai stengėsi saugiai išjungti 

kontroliuojamą atomų skilimo 
reakciją, kuri gamina jėgainės 
energiją.

Po to, kai subėgę darbininkai 
nesugebėjo patys užgesinti ug
nies, praėjo 15 minučių kol buvo 
paskelbtas visuotinas aliarmas. 
Tas uždelsimas įvyko todėl, kad 
ant instrukcijos lapo, kaip elg
tis nelaimės atveju, buvo užra
šytas klaidingas telefono nume
ris.

Vienai valandai praslinkus 
nuo gaisro pradžios atvyko iš 
Athens gaisrininkai ir patarė 
panaudoti vandenį gaisrui už
gesinti. Tas patarimas buv? at
mestas ir gaisras po to siautė 
dar septynias valandas (! 1 V. P.). 
Kai pagaliau gesinimui buvo pa
vartotas vanduo, gaisras buvo 
užgesintas per 15 minučių.

/H J J ’ 'Tt ų- j. * *

Ugnis sunaikino apie 2,000 
elektros kabelių, esančių po re
aktoriaus kontrolės patalpa ir 
sudarančių visą jėgainės komp
likuota laidu sistema.

Atsarginė reaktoriaus vėsini
mui skirta sistema, o taip pat 
ir keletas svarbių pompų vandens 
cirkuliacijos sistemoje buvo 
gaisro sunaikintos.

Technikai nėrėsi iš kailio 
stengdamiesi rasti kitą būdą vė
sinti reaktoriaus šerdį. Vandens 
paviršius viename reaktoriuje 
nuslūgo beveik žemiau kuro 
strypo (rod) viršaus. Jei tą ku
rą neapsupa vanduo, jis sutirps
ta nuo karščio ir ištirpusi ra
dioaktyvaus kuro masė gali pra
deginti reaktoriaus tanko grin
dis paskleisdama aplink mirti- 
ną radiaciją. Tik didelės pastan
gos panaudoti išorinį pompavi- 
mo šaltinį apsaugojo reakto
riaus šerdį nuo katastrofos.

Keli žmonės buvo lengvai su
žeisti, bet nei vienas nežuvo. 
Tennessee Slėnio Valdžia (Au
thority) tos jėgainės savininkė, 
nustatė, kad gaisro padarytas 
nuostolis siekia 6.7 mil. dol.. Abu 
{• i j., f 4 • ■ t* r ■ ■ ’ . ’ ■ ’ i

reaktoriai dviejuose jėgainės 
vienetuose negalės veikti ma
žiausiai metus, kas sudarys jė
gainei po 10 mil. dol. nuostolio 
kas mėnesi.

N.R.C. nustatė, kad jėgainės 
vadovybė nebuvo-tinkamai pa
siruošusi kovoti su tokia kri
tiška padėtimi. V ietinės val
džios įstaigos buvo tik atsitik
tinai painformuotos, Valstijos 
plento patruliui nebuvo nieko 
pranešta. Valsčiaus Civilinės 
Apsaugos koordinatorius, kuris 
yra ‘ atsakingas už gyventojų

ST. ANTHONY SAVINGS AND
LOAN ASSOCIATION 
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VALDYBA IR DIREKTORIAI

1447 So. 49th Court, Cicero, Illinois 60650 
Telefonai Priemiesčiams 656-6330, Miestui: 242-4395

DIRECTORS

ADĄNJ BERNADIŠIUS
ANTHONY BERNADIŠIUS
JjQSEPU BUTKUS
BENNIE DIRŽU S

evakuavimą nelaimės atveju, su
žinojo apie gaisrą tik po dviejų 
dienų. Kaimyninio- valsčiaus še
rifas buvo painformuotas apie 
pavojų po .4 valandų nuo gaisro 
pradžios, bet buvo paprašytas 
tylėti, kad nesukelti panikos.

* >. ? t,- f' ... ;

Norėdama užkirsti kelią to
kiems įvykiams ateityje N. R. :C. 
pradėjo dabar tikrinti saugumo 
sistemas kiekvienoje atominėje 
elektros jėgainėje. ‘ \

ŲANTŲ PRIEŽIŪRA
- KŪNO SVEIKATA

t ■ , v > į- ir-

Rašo Dr. A. J. Gusenas

Ne dažnai mes pagalvojame 
apie gamtos nustatytus dėsnius. 
Kaip gražiai viskas jas sutvar
kyta! Pavasaryje atgyja gamta 
ir pasipuošia rūbu žalių, suža
liuoja žolynai ir gėlės atsklei
džia daugybę įvairiaspalvių rie
du. Kiekvienas pasakome, jog 
tai gamtos padarinys. Tikrą tie
sa, bet gėlės, žalumynai turi bū 
laistomi sidabrinės rasos, kitaip 
jie išdžiūtų ir nežaliuotu, ’ Tie 
patys gamtos dėsniai veikią ir 
žmogaus dantis. Gerai juos pri
žiūrint ir švariai užlaikant, jie 
būna sveiki ir ilgai tarnaują.

Dantys yra vienas iš svarbiau 
šių žmogaus kūno aparatų. Mai 
stas tūri būti gerai sukramtytas 
pirmiau, negu jis patenka į vir
škinimo organus, nesukramty
tas maistos greitai virškinimo 
aparatą sužaloja ir atveria du
ris daugybei įvairių ligų.

Nūdien jau žinoma, kad žmo 
gus ir jo. dantys būna vien tik 
nuo gero maisto. Maistas yra 
žmogaus vaistas ir vaistas turi 
būti maistas. Mityboje turi būti 
pakankamai vitaminų ir mine
ralinių druskų, kad galėtų regu 
liuoti kūno kaulų ir dantų svei
katingumą- Kiekvienam būtina 
daugiau natūralaus maisto nau 
doti kasdieninėje mityboje, nes 
tik iš jos gaunama viso to, ko 
mūsų kūno organizmui rei
kia. -

Beje, dar ir nūdien kiniečiai 
valgo sumaltus kiaulinio lukš
tus, kad kūnas gautų kalio dru
skų kaulų ir daųtų tvirtumui.

Būtina pasakyti, kad šian
dien mažai moterų tepagalvoja 
apie geros mitybos savybes.Daž 
naį jos perka skardinėse kon
servuotą maistą ir juo maitina 
visą šeimą ir vaikus. 0, kad dan 
lys genda nuo tokios initybos, 
lai visiškai jos nepąmąstp.

Gera mityba nustato augan
čių vaikų kaulų ir dantų svei
katingumą, o taip pat ir suau
gusių žmonių.

Dantys yra tps pačio? žmo
gaus. kūno clalys ir JOS esti tam 
priai susijusios su visa kūno si
stema. Klaidinga manyti, kad 
dantys yra tik kaulo gabalai su 
sodinti į žandikaulius, neturin
tieji nieko bendro su kitomis 
kūno dalimis.
I

Būtina žinoti, jog dantys tu
ri tuos pačius dirgsnius ir krau
jo indus, kaip ir širdis, jaknos, 
inkstai ir plaučiai.Tas pats krąu 
jas cirkuliuoja per Jubs,kaip ir 
per visus kitus kūno organus.

Norint turėti gerą syickatą, 
būtina dantis prižiūrėti, kad jie 
būtų sveiki, o ne korlozinuoii. 
^ūzruoti! .?

AMŽINOS KOPOS
(Atkelta iš 3 psl.) 

*
parko galo. Aš pasilikdavau 
dirbti, o ji ežero pakraščiu 
grįždavo į stovyklą. Kartą už
klupo didelis lietus su perkū
nija, tai kol pasiekė stovyklą, 
peršalo. O aš susinėšiau savo 
daiktus po tirštu kedro krūmu, 
taip jr ištupėjau kol lietus pra
ėjo. Vieną kartą temstant ėjau 
per atviras kopas, sustojau pri 
siskinti vynuogių. Žiūriu, ant 
kopkalnio stovi didelis vilkas. 
Stoviu ir aš, visai netoli viens 
prieš kitą. Kas dabar bus? Ar 
jis mane užpuls? Bet vilkas, 
nėrė į mišką, žinojau, kad yra 
lapių, stirnų, barsukų, net nuo 
dingų gyvačių, bet vilką ma
čiau pirmą kartą.

ir ’ ’ ■ - i

Kopos yra paslaptingos ir 
apagulingos. Pav., kur pernai 
buvo kopk ainis, žaliavo jaunos 
liepos ir ievos, tai kitais me
tais .ten randi tik kelias liepų 
viršūnes kyšančias iš po smė
lio. Iš po smėlio išlenda mil
žiniškų pušų, ketinai su ilgomis 
šaknimis. Taip yrą, kai per žie 
mą šiaurės vakarų vėjas nuo 
ežero pusto smėlj ir kelia į 
viršų link miško. Kopos nuolat 
keičiasi, bet jos pasilieka “am
žinos”, tiktai naujoje šviesoje. 
Gal niekur kitur ! nęra tokių 
gražių ir įvairių kopų, kaip 
Sandūnai. ' ' '

Dabar kopos atrodo kitaip 
kai civilizaciją supą jas iš yisų 
pusių. Aplink State Parką, Ną- 
cionalinis parkas a t s įtverė 
aukšta tvora skersai ir išilgai 
per kopas ir pelkes, beveik iki 
Michigan City miesto, įskaitant 
ir Beverly Shores yąsaryįetes. 
Bet vis dar galima pasigręžgti 
tuo, kas yra likę.

'Mikas Šileikis

— Pasaulinėje istorijoje per 
amžius pagarsėj usi didžioj o grai
kų filosofo'Sokrato žmona Kšan- 
typa išbarusi savo vyrą, į šuiis
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dienas išdėjusį, atsinešė kibirą 
galto vandens ir jį suvertė Sokra
tui ant galvos.

— Ar aš nesakydavau, kad po 
audros pradeda lyti, ramiausiai 
pasakė jis savo draugams.

"NAUJIENOS" B0LSEVTKAMF 
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STEIGIAMOJb SEIMO ISTORINĖ REIKŠMĖ
Iš V. Daugirdaitės - Sruogienės knygos 

LIETUVOS STEIGIAMASIS SEIMAS
Dr. K. Grinius pažymi, kad 

“Svarbiausias Seiteigiamojo Sei
mo nuopelnas buvo laimingai 
baigta kova dėl nepriklausomy
bės ir nors dalies buvusios oku
puotos etnografinės Lietuvos te
ritorijos atgavimas”.91) (St. 
Seimo kadencijos metu Vilnius 
išbuvo lietuvių rankose 29 die
nas). St. Seimas, 1920.V.15 pri
imdamas Lietuvos nepriklauso
mybės deklaraciją, paskelbė vi
sam pasauliui, kad galutinai pa
tvirtinamas Lietuvos Valstybės 
Tarybos 1918 m. vasario 16 d. 
aktas.

Kad Vakaru valstybės pripa
žino Lietuvą de jure, didele da
limi tai nulėmė tvarkingas Sei
mo darbas, sugebėjimas orga
nizuotis.

Ištrūkusi iš okupacijų, ilgame- 
. cio rusų valdymo, Lietuva vėl 
grįžo Vakarų Europos kultūri
nės ir politinės Įtakos orbitą. St.

Seimo paremta Lietuvos vyriau
sybė ir jos diplomatai sugebėjo 
atsispirti Tautų Sąjungos pri
metamam Hymanso projektui, 
kuriuo kėsintasi susieti mūsų 
kraštą su Lenkija.

Didžiojo pavojaus metu, kada 
'enkai veržėsi į mūsų kraštą, Vy
riausiasis Gynimo Komitetas pa
šaukė visą Lietuvą gintis nuo 
priešų. Visos jėgos buvo sutelk
tos, visa tauta sujungta. Kaip 
brangi yra nepriklausomybė, pa
juto kiekvienas lietuvis; jai ap
saugoti aukojosi jauni ir seni,

žemės reforma išlygino am
žių skriaudą — nusavino žemės 
iš keliolikos šimtų nuo tautos ka
mieno atskilusių dvarininkų ir 
aprūpino tūkstančius žemės troš
kusių bežemių ir mažažemių, šis 
įstatymas net šiandien galėtų 
būti pavyzdžiu ir kitoms valsty
bėms.

St. Seimo išleistieji įstatymai

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naųjųjų Metų 
linkime
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padėjo daliai kaimo žmonių kur
tis miestuose, juos lietuvinti ir 
žemės darbininkų perteklių nu
kreipti į pramonę ir prekybą, 
kuriai mūsų žmonės pasirodė la
bai gabūs. Ąpstabdytą emigra
cija.

Didžiulis St. Seimo nuopelnas 
— sutvarkytas prieš tai skubo
tai suorganizuotas valstybinis ir 
savivaldybinis aparatas.

St. Šeiniui baigiant savo dar
bus, padėtis krašte jau buvo 
aprimusi, gyvenimas įėjo į nor
malias vėžes.

St. Seimo veikimui daug 
trukdė tai, kad greta pagrindi
nių įstatymų leidimo jam teko 
eiti eilinio seimo pareigas — 
spęsti kasdienos, kartais labai 
smulkius reikalus.

KD ir VL blokų koalicija su
darė stiprią parlamentinę dau
gumą, kuri per pirmuosius dar
bo pasireiškė dideliu darnumu ir 
kūrybingumu. Betgi palaipsniui, 
kaip minėta, tas vieningumas 
ėmė irti. Užvirė skirtingų pa
saulėžiūrų kova. Tas atkaklu
mas, beginant savo nusistatyk 
mus, bandoma šitaip aiškinti:

“...politinės grupės siekė trum
piausiu laiku įgyvendinti savo 
ilgai puoselėtas idėjas ir reali
zuoti savo programų maksimu
mą. Greičiausia dėl to grupės 
mažai buvo linkusios į kompro
misus bei tarpgrupinį bendra
darbiavimą”?2)

Diskusijos dažnai įsiliepsno
davo į aštrią žodžių kovą, bet 
gyvybiniais valstybės reikalais 
partijų veikta vieningai, ypač

kai būdavo svarstomi valstybės 
saugumo klausimai.

Tačiau .buvęs St. Seimo atsto
vas J. Pronskus liudija:

“Pertraukų metu, Seimo už
kandinėje, ar susirinkę kur pri
vačiai, visi Seimo nariai — nuo 
VS iki Darbo Federacijos — ga
lėjo kalbėtis ir juokauti kaip 
vienos profesijos kolegos. Tik 
Seimo plenume, atsistoję prie tr-i 
būnos, stačiai transformavosi, 
galvas guldė už savo ir perkūnus 
su žaibais siuntė prieš visų kitų 
pasiūlymus”?3)

Tenka apgailestauti, kad po 
1926 metų perversmo tautinin
kų valdžią sąmoningai stengė
si nustelbti St. Seimo reikšmę. 
Seimo sušaukimo data — gegu
žės 15-oji— pradžioje buvo šven
čiama kaip svarbi tautinė šven
tė, bet 1927 m. jau susilaukta 
trukdymų. Vietoje Gegužės 15, 
1390 m. įvesta kita Tautos šven
tė — rugsėjo 8-oji Vytauto Di
džiojo vainikavimo diena, suta
pusi ir su katalikiška Marijos 
švente. Nebeprisiminta ir St. 
Seimo nuopelnai. Tuo reikalu 
spaudoje buvo daug rašyta. Ka
talikų žurnalas “Židinys” 1930 

‘ Į m. pasisakė:

...Nuostabus dalykas, kad po 
į 10 metų musų visuomenė dar 
Įtiek nepriaugo, kad tinkamai pa
minėtų šias svarbias sukaktuves 

| ir kad vyriausybėje žmogaus, pa
jėgiančio į jas pažiūrėti plačiau 
Įhei rodo siauri politiniai akiniai. 
iNeigdami St. Seimo reikšmę ir 
į trukdydami tinkamai paminėti 
Į jo sukaktuves, mes pažeidžiame 
Į visai ne to Seimo narius ar jame 
[buvusias partijas, bet pačias tau- 
Įtos tradicijas, jos istorijos įvy
kius, o per tai ir pačią tautos 
garbę. Senas priežodis sako, kad 

įblogas paukštis, kuris savo liz
dą teršia, o pasityčiojimas iš sa
vo praeities yra savo lizdo ter
šimas. Juo labiau tai hesupran- 

Įtama dabar, kada kai kurios or- 
Įganizacijos turi įsirašiusios tau- 
Įtos garbę į savo šūkius”.94)

Nepaisant neigiamo kai kurių 
žmonių ar grupių nusistatymo 

Į St. Seimo reikšmė niekad nenu- 
Į.blės. Tai buvo vienas iš reikš
mingųjų mūsų naujosios isto
rijos laikotarpių. Lietuvių tau- 

Įta, per amžius nedalyvavusi kraš
to valdyme, St. 'Seimo metu pa
rodė sugebanti perimti iš kil
mingojo luomo valstybingumo 
idėją ir sukurti tvirtą respubli
kos tvarkymo pagrindą. Tai duo
da šviesių vilčių ateičiai, kad ne
tolimos praeities patirtis padės 
lietuvių tautai vėl valstybiškai 
atsikurti humaniškais, demokra
tiškais pagrindais.

St. Seimas atidarė Lietuvai 
vartus į parlamentinės santvar
kos kelią.

“St. Seimas buvo tikras Lie
tuvos liaudies seimas, atstova
vęs visai tautai, visiems jos 

Į sluoksniams” — taip tvirtino 
[ istorikas Zenonas Ivinskis?’) 

Pienas iš pirmųjų Lietuvos ka
riuomenės organizatorių, sava- ' 
noris kūrėjas, buvęs St. Seimo 
atstovas, Kazys Škirpa taip api- ( 
budina šią aukštąją instituciją: '

“Steigiam,ojQ Seiųio išrinki
mas 1920 KL 'ttiškė ąpvainikavi- j 
mą kovto, lietuvių tautos vestų 
siekiant atsikratyti svetimo jun
go ir atkurti Lietifvos valstybinį J 
suverenumą, kurio ji buvo ne
tekusi per daugiau kaip 120 me-

Žemės drebėjimai 
ir žmonių aukos

Neminint naujausiųjų žemės 
drebėjimų Kinijoje, Japonijoje, 
Italijoje, Venecueloje, Ekvadore 
ir Portugalijoje, viename tik XX 
amžiuje buvo apie 30 didesnių 
tektoninių žemės perturbacijų, 
kuriose žuvo šimtai tūkstančių 
žmonių. Didžiaisiais mūsų šimt
mečio žemės drebėjimais skai
tomi:

1905 metais žemės drebėjimas 
Kangroje (Indija); žuvo 20,000 
žmonių; 1908 metais Mesinoje, 
Sicilijos. saloje (žmonių žuvo 
tarp 84,000 ir 100,000; 1920 

metais Kansų provincijoje, Ki
nijoj — 200,000 žmonių užmuš
ta; 1923 m. Tokio — užmušta 
apie 157,000 žmonių; 1935 m. 
Quetta, Beludžistane — 60,000 
žmonių žuvo; 1939 m. Chilėje ir 
Turkijoje — vienus ir kitur 
žmonių žuvo apytikriai po 30,- 
000; 1970 m. Peru drebėjime 
žmonių žuvo daugiau kaip 48 
tūkstančiai.

Vėliausiuose žemės drebėji
muose', spėjama, Kinijoje žuvo 
labai daug žmonių, bet kinai,

tų”.9,i)

91. Dr. K. Grinius. Lietuvos 
Respublikos Seimai (1920— 
1927), “Varpas”, 1946, Nr. 5-7, 
p. 1-5.

92. Dr. V. Viliamas, straips
nis “Tėvynės Sarge”, 1957, Nr. 
1, psl. 66.

93. J. Pronskus, St. Seimo at
stovų pasisakymai. “Keleivis” 
1970.V.20.

94. Visuomeninis gyvenimas. 
St. Seimo 10 metų sukaktuvės. 
‘Židinys”, 1930, Nr. 5-6, p. 492-3.

95. Z. Ivinkis. Lietuvos St. 
Seimas. “Į Laisvę”, 1970. Nr. 
50, p. 18.

96. K. Škirpa. Kovų vainikas. 
“Tėvynės Sargas”, 1970, Nr. 1, 
P- 38.

Linksmų ir Laimingų Naujų Metų
Linki Visiems Chicagos Lietuviams
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ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS 

3307 Lituanica Avenue Phone YArds 7-3401

G. F. RUDMINAS
3319 So. Lituanica Avė. TeL YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11023 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Ill. 974-4410

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

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

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

CHICAGOS LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIŲ ASOCIACIJA

kaip Ir visur komunistai savo 
aukų neskelbia. Naujausiai, be 
jau išvardintų kraštų, Gvatema
loje, Irane, Nikaraguoje, Pakis
tane ir vakarinėje Naujosios 
Gvinėjos dalyje žemės drebėji
mai tarp 1949 ir 1976 m. pra
rijo tarp 25,000 ir 30,000 žmonių.

— Kažkas paklausė Sokrato: 
“Ar geriau apsivesti ar ne?

— Taip ar kitaip padarysi — 
paskui gailėsies, atsakė išmin
čius.

'1EMKITE r ji-s biznierius.
KURIE GARSINASI

Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų 
savo klientams, draugams ir pažįstamiems 

linki

V. ANDRIJAUSKAS IR ŠEIMA 
TAVERNA IR DEGTINĖS KRAUTUVĖ

2500 W. 69th St TeL: GR 6-9092

Vietos ir užsienio gėrimai pigiausiomis kainomis.

linki

gausiems savo pažįstamiems ir bendradarbiams

GEORGE J. JONIKAS

7058 So. Fairfield Ave.
' - -X' .. .. o

RE 7-0017

PATARNAUJAME DIENA IR NAKTĮ 
Turime koplyčias visose miesto dalyse.
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Nemaža n et žymiu visuotinės

Tada vėl ordinas pradėjo

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE

Mutual Federal Savings
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

INSURED SAVINGS * HOME LOANS

INDĖLIAI APDRAUSTI IKI S40.000

DIRECTORS

GRETA NAMO DIDELĖ VIETA AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILI___ Tu**c»y, Dw«mb<r 21, »

»

PETER KAZANAUSKAS 
WALTER SIMONAITIS 

ANTHONY L. LAPINSKAS 
WALTER MISEVICH 
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 A.M. to 1 P.M. No Business Transacted on Wednesday.

OFFICERS
PETER KAZANAUSKAS 

President
CASIMIR G. OKSAS
Exec. Vice-President
WALTER MISEVICH 

. Vice-President
STEPHANIE SIMONAITIS

Secretary - Treasurer
ANTHONY L. LAPINSKAS 

Attorney & Ass. Secy-Trees.

SKAITYK Utt KT Tn-. FA'AKr 
SKAITYTI DEMOKRATINI 
OIKNKAST' ’NAIil TRN-/R

ietuva pasaulines poezijos posmuose
i Dėl A. kuria suda-

2212 West Cermak Road • Chicago, Ill. 60608 * Tel.: 847-774'7

:Vv 4raugui*, 
per "N .uj i.u.nas"

Romantizmo metas
XVIII), Naujieji laikai (XIX-

— §u tuo savo “ypatingai 
tu mane nervini. Tai ko — gi 

I taip yptingai prašai Dievo nuo 
•mūsų apsivedimo dienos?

— Kontrybės, atsakė vyras.

kos) :

ANAPUS NEMUNO

Ši antologija savo pobūdžiu 
išleido Juozas yra beveik unikuminė (viena to

kia): nedaug tėra kraštų, ku
riuos

ijos spaustuvė, 361 \\. į nės literatūros kūrinių
Boston, Mass.17(:O metų laikotarpyje, prade- 

■ dant istorinės kronikos dvieiliais 
' ir baigiant moderniosios poezi- 

, \ : jos laisvaisiais ritmais...bet (irau-,

pasaulio poetai būtų taip 
apdainavę. J ją įeina po- 

’ims pami- ?zija apie Lietuvą, imta iš lyri- 
uvių Lnci-jnių, epinių ir draminių visuoti- 

rašytų

_—- --------

NEMARIOJI ŽEMĖ

A. Tyruolis ir
Kapinius llKo mvtaK Lietuvos 
\a’stvbės įkūrimo 700 metu

Broadv ay.

O kiek jo vežėsi keliu, 
Nė- pasakyti n. egaliu.. ...

j Karalius Vytenis po to
j Patraukė išdidžiai namo.

J. Pr.

Knygos iš 176 puslapių turi-Tęst tai, kuo jau pasižymėjo 
uy.N padalintus į lepokas: Auk*- Nedelsiau t ir staiga 
te.snieji amžiai (X1I1-XV), H u- Pult kariška jėga 
m an i.st in is amžius (XVI-XVII), žemes pači fe jau Lietuvos;

(XVII— Plačioji upė skyrė juos, 
tą Nemunu tenąi vadina. 

Tš to pagonis atpažino: 
Jie drąsūs, stiprūs ir aukšti, 
Kovoj jie veržlūs ir greiti, 
Kaip pasitikti priešą patį, 
Nuo mažumės visi įpratę, 
Nes to1 išmoko jau vaikus. 
Jų kraštas didelis, platus, 
Be skaičiaus turi pajėgų. 
Su tuo pagoniškų kraštu 
Pakilo ordinas kovon — 
Pirmajam žygiui Lietuvon.

Pirmajame, seniausios gady
nės skyriuje, yra Eiliuotoji Li- 
vonikos kronika, Boleslovo Nar
siojo žygis j Lietuva, Anapus 
Nemuno: Pirmasis kryžiuočių 
žygis į Lietuvą, Vytenio žygis 
i l>rūsus. Jono Liuksemburgie
čio žygis į Lietuvą; Kunigaikš
čio Alberto žygis į Prūsus ir Lie
tuvą; Lietuvių karalius Prūsuo
se ir Tobulasis riteris. Visi paties 

. , i Tvruolio versti.
zijas apie Lietuvą, niekad nebu-j 
vo versta. IJetuvą liečiančių po
ezijos tekstų teko ieškot? ivai-

(ia\ęs į rankas ši brangų kny-j
perlą apsidžiaugė

ge nuliūsti, kad tiek mažai gar
sinta, o taip norėtųsi, kad kiek- literatūros autorių, rašiusių poe-! 
vienas skaityti mokantis, mažų: 
mažiausiai kiekviena 
šeima ją turėtų’

marosios žemės“ sudary- 
Alfonsas Tyruolis nusipel

no visų lietuvių nuoširdžios pa
dėkos už pačia idėją, juo labiau 
už tos idėjos Įkūnijimą. Jo pa
ties ir talkininkų kruopščiai at- 

ivairių autorių Įvairiais 
s amžiais ir Įvairiose ša- 
ie lietuvius kaip tautą ir 

Lietuvą, kaip valstybę rašytų ei
liuotų istorijos epizodų verti

mai i lietuvių kalbą, dabar lei
džia pajusti Lietuvos didvyrišką 
būseną, ko vargu kokia kita tau
ta savo istorijoje neturi.

Fats knygos autorius savo Pra
tarmėje rašo:

Pavyzdžiui paimkim Nikolaus 
von • Jeroschino (apie 1290— 

iriose pasaulio bibliotekose (Kon- 1345 metus) poemą Anapus Ne- 
greso. Britų Muziejaus, Vaka-j1111100 Prūsų žemės kroni- 
rų Vokietijos Marburge, Upsalos 
universitete, Jogailos universite
te Krokuvoje ir kt. ir talkon 
kviestis visą eilę mūsų vertėjų 
bei poetui kurių dėka bus atsi
radęs ne vienas ligi tol skaity- 

| tojui nežinomas kūrinys apie 
j Lietuvą.

Kad ir tik trumpiausiai pa
žvelgę i knygos turinį, pamaty
sime kokie istoriniai lobiai joje Metus, ir Prūsuose visuos 
surinkti ir dėka vertimams iš Neliko dvasios nė gyvos 
įvairių svetimų kalbų padarė Sukelt prieš juos naujiem karam, 
prieinamais kiekvienam lietu- Pakenks tikėjimui naujam, 
viui irgi lietuvaitei.

— Pasakyk, Diogene, koks am
žius geriausias norint apsivesti ?

— Jaunam per anksti, senam 
pervėlu, atsakė išminčius.

— Maža, kelių metų mergytė 
anksti rytą atsikėlusi iš savo 
miegamojo iš džiaugsmo krykš
taudama atbėgo j virtuvę savo 
mamai labryt pasakyti, bet pa
mačiusi mamytę kažko nelinks
mą, paklaussė, “maniyt, ar tu 
šiandien nelinksma ?”

O, taip, aš linksma, kodėl ne, 
atsakė motina užtikrindama.

— Taip, mamyt, bet tu šįryt 
dar to nepasajkei savo veidui, 
priminė dukrytė.

Moterystė anekdotuose
* — Ar tu meldiesi Dievui? — 
paklausė žmona savo vyrą, norė-;
dama jį perauklėti pagal savo, 
idealą.

— O, taip, meldžiuosi ypatin
gai nuo mudviejų apsivedimo Pasveikink 
dienos ?

8 ' »
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(Iš “Prūsų žemės kronikos”)

i Kai tūkstantį ir du šimtus 
Aštuoniasdešimtis trečius 
Metus žymėjo ir kai jau 
Kryžeiviai baigė pagaliau 
Kovas su prūsų gentimis 
Per penkiasdešimtis ir tris

PIRMASIS KRYŽIUOČIŲ 
ŽYGIS Į LIETUVĄ

(Iš “Prūsų žemės' kronikos”)

Magistras Konradas, jau 
Nesykį minėtas anksčiau, 
Kai žygin tekdavo traukt, 
Karių susikvietė daug 
Ir su kariuomene didžia, 
žygiuodamas drauge, 
žiemos metu per ledą 
Per Nemuną juos vedė 
Į tąsias Lietuvos sritis, 
Kur buvo Bisenos pilis. 
Ten puolė ją kaip audra, 
Vos tik prašvito aušra 
Ir ligi vidurio dienos 
Ją daužė jie be atvangos 
Negailestingai, kietai, 
Jog jau lietuviai rimtai 
Ten nusiminę buvo, 
Daug sužeisti jų mirtinai, 
Bet ir krikščionys tenai 
Neliko be aukų.
Ilgai laimėt' buvo sunku, 
Bet buvo ordino viršus, 
Jiems metus išteklius visus: 
Ir taip tą pilį jie laimėjo, 
Jos pelenus beblaškant vėjui. 
O žmonės, kur ten rado 
Ir surakintus vedė, 
Verguvėn buvo paimti, 
O patys žudėsi kiti.

Vos paėmė tik pilį tą, 
Magistras išsiuntė tada 
Kareivių gerą būrį 
Tenai, kur buvo įsikūrę 
Gyventojai aplmkiti; • 
Ten plėšė jie, kaip tinka, 
Ir kur tik pasileido, 
Naikino visa, dūmais leido, 
Daug grobio sumedžioję, 
Linksmi, dainuodami jojo 
" savo kraštą atgalios. 
Bet būta ir nedalios: 
Ten keturi broliai žuvo 
Ir tarnas, kai jie buvo 
Sunkiuosiuos šarvuose, raiti, 
Taip sunkiai aprengti 
Su visu kuo prigėrė — 
'lūžus ledui'panėrė 

" Nemuno bangą. 
Jiems duok Dieve dangų!

VYTENIO ŽYGIS Į PRŪSUS
(Iš “Prūsų žemės kronikos”)

Kai skaitė tūkstantį tris šimtus 
Vienuoliktuosius metus, 
štai atsitiko kai kas 
Per Užgavėnes pačias, 
Kada Vytenis, Lietuvos ■ 
Karalius, vadas didžios 
Kariuomenės, Prūsų kloniais 
Patraukė prieš krikščionis, 
Ir šauniai ginklam žvagant 
Į Sembą ir Natangą 
Įpuolė be malonės;
Ne vienas ten krikščionis 
Bus kritęs tuo sunkiu metu; 
Mergaičių, moterų, vaiku 
Kiek išvedė, beg žino kas, 
Per tas devynias dienas, 
Kol jis tenai užgaišo! 
Kiek kartėlio įmaišė 
Į puotą, ir kiek skausmo 
Į Užgavėnių džiaugsmą, 
Kada be saiko jokio 
Ten gėrė, dūko, šoko 
Tie nelaimingi krikščionys: 
Sugundė lyg pagonis 
Juos papročiai nelabieji) 
Gal Dievas taip norėjo, 
Kad būtų sunkiai nubausta 
Jo išrinktoji tauta 
Dėl savo nelabumų, 
Ir kad patirtų sunkumų 
Ji iš pagonių pačių, 
Kad kietesni su svečiu 
Tuo būtų visados. 
Ai, kiek vargo, bėdos!
Penkis šimtus krikščionių 
Atskyrė į kelionę, 
Kad jas prie grobio kito 
Pridėję išvėtytų,

LIETUVOS VYČIAI
Illinois - Indiana District

SLA 134-ta MOTERŲ KUOPA SVEIKINA 
NAUJIENŲ redakciją, administraciją, skaitytojus ir 

visus SUSIVIENIJIMO narius, linkėdama 
LINKSMŲ KALĖDŲ ir LAIMINGŲ NAUJŲ 

1977 METŲ

IR LINKIM VISIEMS
SVEIKINAM “NAUJIENŲ” SKAITYTOJUS IR BENDRADAR
BIUS SU ŠVENTOMIS KALĖDOMIS 
NUOTAIKINGŲ ŠVENČIŲ IR DAUG 

METUOSE!




