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KAMBODIJOS PASIEK'
Po 6 mėnesių 200 diplomatų išvažinėjo šventėms

BELGRADAS, Jugoslavija, žodžiai, žodžiai ir visiška susipra
timo stoka, prieina išvados L’PI po pusės metų konferencijos, ku
rioje daugiau kaip 200 diplomatų iš 35 Europos valstybių ir JAV 
bandė patikrinti prieš 2 metus įvykusios konferencijos Helsinky
je rezultatus, ir išvažinėjo šventėms, žadėdami sausio 17 dieną vėl 
sugrįžti.

Laisvųjų kraštų delegatai iš
važinėjo su karčia patirtimi, kad 
ligišioliniai pasitarimai buvo ber 
gždžios pastangos iššaukti So
vietų Sąjungą ir jos satelitus at 
sakyti į užmetimus dėl Helsinkio 

. kopferencijos sutarčių ignoravi
mo ir laužymo bei žmogaus tei
sių prievartavimo. į.

Į visus kaltinimus^, iškeltus 
Europos valstybių atstovi] ir 
jungtinių Amerikos Valstybių 
delegacijos šefo ambasadoriaus ~ ___ ____ ____ _______
Arthur Goldbergo, Sovietų atsto- kad pra^Jvo g milijonai lo
vai atsakinėjo su akmeniniu šal nų ^-ūdų, kas šiek tiek atri
tinau, kad visi kaltinimai yra ki- liepS į (hionos kainą, 
šimasis į atakuojamųjų valsty
bių vidaus reikalus ir kad. vien

Silosų dulkėms progus, 
žuvo virš 26 žmonės

NEW ORLEANS.— Didžiau 
šiam JAV grūdų (90 silosų) 
elevatoriui sprogus, prisibijo- 
ma, kad iš daugiau, kaip 50 tą 
dieną dirbusių bus žuvę ma
žiausiai 26 žmonės. . Manoma, 
kad dalis jų žuvo kontrolės sky 
riuje, ant kurio iš 250 pėdų 
aukščio nukrito didžiulė grū
dų sveriamoji stotis. Nuslaty-

_ _ Susprogęs elevatorius buvo
toks kišimasis yra Helsinkyje vienas iš 6 tokių elevatorių, 
padarytų susitarimu laužymas! ^as Tvew Orleans miestą iške- 

' Kuomet ambasądorius-Goldber 1 didžiausią grūdų ekspor- 
gas kaltinimus papūdė visa/eile lo uost;l- -

padarytų susitarimų laužymas!

Prieš du tūkstančiu metu Atėnuose; buvo pastatytas ' stadi j urnas - sporto žaidimams. 
Apleisti likučiai dar šiandien tebestūkso, ši pa vase <r, buvo paskirta nedidelė suma 
pinigu griuvėsiams apsaugoti, bet dabar visi Įsitikino, kad seniems paminklams reikės 

žymiai stambesniu sumu. ”

’ VIETNAMAS SUTRAUKĖ J PASIENI10,000 GERAI GINKLUOTU KARIU
Kambodiia norėjo išlyginti visą Vietnamo

ir Kambodijos valstybės sieną.
HONGKONGAS, Britų kolonija. .— Iš šiaurės Vietnamo atei 

uančios žinios tvirtina, kad Kambodijos ir Vietnamo pasienyje 
eina smarkūs krriuomenių mūšiai. Kambodijos vyriausybė, paė
musi krašto valdžią, nutarė išlyginti Kambodijos ir Vietnamo 
pasienį. Karo metu, jau būta susirėmimų tarp Vietnamo karių 
ir Kambodijos pasienio sargų, bet dabar įtampa ir susirėmimai 
šimteriopai padidėjo.

Kambodijos naujoji vyriausy-

■'■faktų;ta!šoviėtų'deregacijos’Še- 
fas Julij Voroncov su neslepia
mu pykčiu išskaičiavo'“skaitlin
gus atvejus” kaip Jungtinės Vals 
tybės “pas save namie” laužu- 
sios žmogaus teises,- pateikdamas 
platų sąrašą pavyzdžių, kur ka
da FBI nuklausė “privačių” 
(sovietų šnipų) telefonais pasi- 
kalbėj imu; net Sacco ir Vanzet- 
ti teismą Bostone prieš 60 me
tų suminėjo.

šeši metai su juodžiais 
rasinio karo Rodezijoje
Gruodžio 22 dieną prasidė

jo šešti metai karo tarp kelių 
šimtų tūkst. valdančiųjų baltų 
jų ir kelių milijonų valdomų
jų partizanų, • dėl to ketvirta
dienį valdžia perspėjo dėl ga
limo teroro veiksmų padidėji-Į 
mo miestuose ir ’miesteliuose,} 
o premjeras Ian Smith padidi-

Prieš konferencijoj paleidimą j no pasjangas greitinti derj'bas 
šventėms ambasadonfis a *|j<owms užbaigti, bet pradeda
berg pripažino, kad žmogaus tei Į didėti sunkumai, kadangi tri* utrono bombą" pasigamino ir iš

NEGAMINTI NEUTRONO BOMBOS
Jis priminę, kad ir Sovietų Sąjunga gamins 

ta bomba- iei JAV nesustos
. •- : J.—. - - 7*'r - — - c —
MASKVA, Rusija. Leonidas Brežnevas, dvi savaites nie

kur nesirodęs, šeštadienio rytą, sukvietė kelis užsienio korespon
dentus ir jiems perskaitė iš anksto paruoštą pranešimą. įspėjan
tį Ameriką dėl naujai gaminamos neutrono bombos. — Jeigu 
Amerika nesustos gaminti neutrono bombas, tai. ir Sovietų Są
junga pradėjo jas gamintis, — pareiškė Brežnevas. Mokslinin-' 
kai skelbia, kad neutrono bomba'užmuša karius, bet kokią gy
vybę, bet palieka nepaliestus namus ir. maistą. Brežnevas paste
bėjo, kad Sovietų Sąjunga nenorėtų neutrono bombos gaminotis, 
bet amerikiečiai ją privers tai daryti.

Amerikiečiai neutrono" 
bomą išbandė

Amerikos karo vadovybė ne-

Radiacijos pavojai 
amerikiečiams didėja

Senato komitetas ketvirtadie
nį pasakė, kad amerikiečiai vis 
labiau lieka be apsaugos nuo di
dėjančių radiacijos kiekių dau-

sių reikalu šioje' kbferencijoje 
“autentiško diologo dar nebu
vo”, o kiti diplomatai dar aiš
kiau išsireiškė, būtent kad visa 
ligšiolinė konferencijos eiga pri 
mena ginčą kurčių tarpe.

Tebekalba apie 
atomo kontrolę 

r—
CIURICHAS, Šveicarija. — 

Šveicarijoje Amerikos ir Sovie
tų Sąjungos pasitarimai apie 
atomo ginklų kontrolę ir sviedi
nių skaičiaus aprėžimą, bet juo 
toliau tie pasitarimai daroi vis 
lėtesni. Prieš kelis 1 
spaudoje pasirodydavo 
apie nesutarimus keliais pagrin 
diniais klausimais, bet šiandien 
apie nesutarimus mažai kas te
kalba. Pasitarimai eina prie už 
darų durų, nesutarimai 
kambarių viduje.

jų nuosaikiųjų juodžių lydė, bandė, bet prezidentas Carteris 
rių tarpe pr adeda pasireikšti sustabdė jos masinę gamybą. Pre 
nuomonių skirtumai, ypač dėl ridentas nori patirti, ar galima 
klausimo kiek galios valdžioje1 bus susitarti ir šios naujos bom-
duoti baltųjų mažumai.

Dar didesni Begino 
pasiūlymai

TELA VIVAS, Izraelis. — Prem 
jeras Begin, prieš išvykdamas į 
Izmalijos konferenciją, spaudos 
atstovams paskelbė, kad Izraelis 
yra pasiruošęs padaryti dar vie 
ną koncesiją taikos klausimu, šį

bos nenaudoti kilusio konflikto 
metu. Brežnevas būtų geriau pa
daręs, jeigu būtų pasiūlęs neu
trono bombos nenaudoti karo me 
tu. Jis tiktai pagrasino ir pareis 
kė, kad Sovietų karo vadovybė 
pat pasigamins neutrono bombą. 
Rusai nustatė, kad neutrono 
bomba yra pigesnė ir josios ra
diaciją nėra tokia pavojinga.

mėnesius i kartą jis pareiškė, kad Izraelis 
5 žinios} sutiktų grąžinti visas suvereni-

Javų sandėlyje 
žuvo 31 žmogus

WTNNėBAG0, La. — Praeitą 
penktadienį įvyko didelis 'spro
gimas pačiame didžiausiame ja
vų sandėlyje. Tuo tarpu dar ne
išaiškintos tikros sprogimo prie 
žastys, bet manoma, kad gais
rą sukelti galėjo susikryžiavu
sios elektros vielo.s Sandėlyje 
būta 'dujų, kurps viską išnešė į 
padanges. Pradžioje manyta, 
kadnelaimės žuvo 15 žmonių, bet 
šeštadienio rytą javuose jau 
rasti 31 žmogaus lavonai. Mano
ma kad užmuštų skaičius gali 
būti didesnis, nes 'kelios šeimos 
dar pasigenda prie javų sandelio 
dirbusių žmonių

rolei nepriklausomų.
Senato Valdžįps Reikalų Ko

mitetas rekomenduoja Aplinkos 
Apsaugos Įstaigai (EPĄ) paves 
11 ir perleisti visą atsakomybę 
už: žmonių apsaugą nuo radiaci
jos,. įskaitant ir -radiaciją, ky
lančią iš tokių dalykų gyvena
muose namuose, kaip mikro-ban- 
gomis -kaitinamos keptuvės.

Dabar -veikiančios federalinės 
taišyklės-nuo radiacijos apsisau 
goti yra. išskirstytos ir nevieno- 
dos'. ir nukentėti ’-;nuo -perdaug 
radiacijos galimybės darosi vi
suotina grėsme, pradedant nuo 
branduolinės katastrofos bet kur 
ir bet kada, baigiant kasdien var
tojamais daiktais. Pavyzdžiui, 
milijonai žmonių kasdien gauna 
nenustatytus radiacijos kiekius 
iš televizijos * aparatų, nuo na
muose vartojamų mikrobangų 
virtuvių Laserio Įrengimų ir 
X-spindulių sistemos.

Castro po 15 metų 
r paleido 14 JAV moterų

MIAMI. — Kuboje kalinamų 
polit. kalinių eilėj yra (buvo) 13 
politinių kalin ių moterų, Fide
liui pasigriebus valdžią niri 
smerktų ilgiems melams Kubos 
kalėjimuose.

Viena tokia 13 politkalinių 
moterų grupė po 15 metų pra
eitą penktadienį gavo žinią, kad 
paleistos į laisvę. Miami gyve
nantieji Kubos pabėgėliai aiški
na, kad kalinių paleidimas Cas
tro praktikuoją, norėdamas “pa 
likti” Amerikos Prezideritui.

,. Kąs jos 13 dąbąr-.paleidžiamų- 
jų pavyzdžiu gali būti Mrs. 
Georgina Cid, kurios vyrą ir abu 
sūnus sušaudė Castro ekzeku-

bė karo pabaigoje ryžosi atsta
tyti ir išlyginti visą Vietnamo 
pasienį, bet Vietnamo pasienio 
sargai ir atsiųsti sustiprinimai 
labai griežtai susikirto. Vietna
mo karo metu šiaurės Vietn irno 
kariai naudojo Kambodijos teri 
toriją savo daliniams permesti 
į pietus. Karo pabaigoje vietna
miečiai norėjo naudotus kelius 
ir visą Kambodijos pasienį pasi
savinti. Karo metu buvo skel
biama. kad šiaurės Vietnamas 
nenaudoja Kambodijos žemės 
kariams permesti, o karo pabai
goje bandė susisiekimui naudo
tas žemes- prisijungti prie šiau- 
-rė?ryietnamo7~”

Visą reikalą apsunkino tas fak 
tas, kad Kambodijoje įsigalėjo

toriai. kinietiško komunizmo srovė, o

lieka

Buvo paskelbta, kad Izraelis 
yra nutaręs leisti Gazos seričiai 
pereiti Į visišką Egipto nuosavy 
bę, bet dabar aiškėja, kad Begino 
pasiūlymas yra šiek tiek skirtin 
gas. Beginąs pasiūlys sudaryti

nes teises Sinajaus pusiasalio 
klausimu, jei arabai sutiktų ben 
dradarbiauti su Izraeliu. Vienas 
Izraelio kabineto narys jau va
kar pranešė, kad Izraelis yra pa ;
si ruošęs pž taiką grądinti visas t trijų komisinierių administraci- 
arabų teises Sinajuje, bet prieš .’ ją. Vieną paskirs Izraelis, antrą 

_yew Jersey ii- Pietų Caro-j Izmalijos konferenciją šias kon (ėgiptas, o trečiuoju bus arabas, 
liną pakraščiuose girdėjosi smar'cesijas jis pats 'paskelbė. Toks j gavęs daugiausia balsų. Beginąs 
kūs sproginėjimai padangėse, buvo padarytas vienbalsis viso Į žino, kad Gazos’sritį valdyti bu

Indira sulaužė pasižadėji
mą, už pabaudą uranijaus 

negauna
Indijos ministeris pirminiu-, 

kas Morarji Desai kevirtadienį 
pasakė, kad Indija yra prižadė
jusi nesprogdinti jokių branduo
linių užtaisų''bei prietaisų. Visa, 
ko Indija siekė daryti, tai me

:bet niekas tiksliai nebežino, kas Begino kabineto nutarimas, 
ir ką šaudė. Manoma, kad laivy
no vadovybė yra informuota.

_Amerikos ligoninės ruošia
si pasitikti smarkiai visur plintan 
čia sovietinę Šiltinę.

Baudžia už suokalbius 
didinti prekių kainas | 

Illinois valstija apskundė tei
smui trijų didesniųjų rašomo
jo ir fotokopinio popieriaus 
gamybų savininkus už suokai-: 

I bį dirbtinai kelti kainas, ne- 
I paisant nuo 1968 metų vei- 
I kiančio antitrust federalinio

Debesuotas ir vėjuotas, šaltas | įslatymOt draudžiančio ' tokias 
Siūlė teka 7:16, tydiiasi 4:26 | konspiracijas daryti.

tų gana sunku apdairiam Egip
to prezidentui, o ką jau bekal
bėti apie pačių vietos gyventojų 
išrinktą žmogų.

ORAS

— Administratorius paskelbė, 
kad Gerald L. Smith redaguoja
ma Christian Crusade užsidaro. 
Mirus redaktoriui Smith, lai
kraštis liko dvasios.

Prezidentas priėmė 
fermerių atstovus

WASHINGTON, D. C. — Pre 
zi den tas Carteris šeštadienį prie 
mė keturis Washingtonan su
važiavusių Amerikos farmeriu ginti išvystyti tinkamą techonolo 
atstovus. Amerikos farmeriai 
nori, kad vyriausybė mokėtų gainese pakeisti pagerintąjį ura 
jiems stambesnes susidijas už 
pagamintus ir parduodamus ja-j branduolinį sprogdinimą 1974 
vus. Jie įtikinėja prezidentą, kad 
šiame krašte farmeriai yra la
biausiai skriaudžiami, negu bet 
kuri kita grupė. Prezidentas sa
ve skaito farmeriu, nes jis kurį 
laiką vertėsi žėmės riešutų ūkiu.

giją kad galėtų savo atominės-jė

na. Ihdija padariusi tik vieną

— Pietų Afrikos vyriausybė 
areštuoja veiklesnius juodžius 
ir kiša juos į kalėjimą.

rn. gegužės mėnesį Indirai Gand 
hi esant ministere pirmininke. 
Po to sprogimo nieko netrukus 
Jungtinės Valstybės nustojo tiek 
ti pagerintą (enriched) uraną 
pačių JAV-bių statomai Tarapur 

—;----------  jėgainei prie Bombėjaus, o Ka-
— Diktatorius Castro daro, nada nutraukė bet ^okį tiekimą 

spaudimą į kelis senatorius, kad 
JAV duotų pilną pripažinimą 
Kubos vyriausybei, bėt preziden 
tas Carter neskuba to pripažini
mo piditdfbtL ‘ - -i

išskiriant maistą. ■

— Dajanaą iš sekretoriaus Van 
ces tyčiojosi, ,o dabar patarė Be 
ginui Atiduoti -Sinajų -arabams.

Kai biznis nesiseką 
japonai daro harakiri

TOKIO. —Tritų japonų biz
nierių nusižudymas praėjusį 

penktadienį aiškinamas japonų 
papročiu dramatizuoti nepasise
kimus 'kad ir mažame biznyje, 
kaip ir šiuo, atveju kada japonų 
jenir labai pakilus smulkieji eks
porto ' biznieriai nebegali par
duoti užsieniui savo produktų.
Visi trys priklausė sunkumuose 
atsidūrusioms kompanijoms. Ja
ponų sunkumus didina ir tas fak 
tas, kad JAV. piliečiai reikalau
ja, kad japonai Amerikoje ma
žiau parduotų, o daugiau iš JAV 
pirktų.

Nepasidalina Sahara
PARYŽIUS. — Saharos insur

gentai Alžire paleido į laisvę 8
prancūzus — 7 vyrus ir vieną 
moterį, kuriuos Polisario Fron
to partizanai buvo sugavę įkai 
tais konflikte su prancūzais, ku 
riuos .kaltina kenkimu Saharai 
išsivaduoti iš visų “protektorių”,
jų tarpe ir prancūzų

Išlaisvintieji pasiekė Pary
žių, padėkojo Jungtinių Tautų 
general sekretoriui Kurt Wald- 
heimui ir JAV Prezidentui Car
ter už pastangas juos išlaisvinti.

Ir Sudanas gaus ginklu
WASHINGTON. — Vaisi. De 

parlamentas penktadienį prane
šė, kad Sudanui stokojant apsi
gynimui ginklų Jungi. Valstybės 
parduoda pilną eskadroną ka
riškų lėktuvų, be kt. 12 F-5 ko
vos lėktuvų.

Sudanas šiemet gegužės mėne
sį ištrėmė visus Sovietų “pata
rėjus” ir “ekspertus” ir papra
šė JAV pdgelbos sustiprinti sa
vo apsaugą iš oro.

Vietname Įsigalėjo maskvinio 
šalininkai. Atrodo, kad bendros 
kalbos tarp šių dviejų komunis
tinių sistemų tuo tarpu nėra. 
Kambodijos vyriausybė šiaurės 
Vietnamo valdžios atstovus va
dina fašistais, švetimų žemių 
grobikais, o maskvinė Vietnamo 
tendencija Kambodijos komunis 
tus vadina trockininkais ir kito
kiais atskalūnais, kuriem rūpi 
tik asmeninis gerbūvis, o ne ko
munistinė sistema.

Pietų Azijoje buvo žinoma, 
kad Kambodijos karius apmoky 
davo ir apginkluodavo Mao Ce- 
tungo šalininkai. Visiems b.uvo 
aišku, kad maskviniai agentai ap 
ginkluodavo vietnamiečius.

Dabar Kambodijos vyriausybė
ir karo vadai yra sutraukę į šiau 
rėš Vietnamo pasienį gerai gink 
luotų ir karo veiksmams apmo
kytų karių, šiaurės Vietnamas
turi didoką skaičių kariuomenės 
visame Kambodijos pasienyje. 
Susišaudymai pasienyje eina 
kiekvieną dieną. Jeigu Maskva 
neras bendros kalbos su Pekinu, 
tai šiomis dienomis gali prasidėt
karas. Tikrovėje karo veiksmai 
jau eina šiandien Niekad anks
čiau į r?s‘enio incidentus nebuvo 
mc’. -'.ia 10.000 ginkluotų ka-| 
rių. Atrodo, kad Kambodija yra 
pasiryžusi grąžinti senas Kam- 
bidijos sienas ir neleisti šiaurės 
Vienamo kariams kojos įkelti į 
Kambodiją. Tenka pastebėti, 
kad Kinijos vyriausybė apgink 
lavo naujai sudarytą Kambodi
jos dalinį pasienius saugoti

99 amerikiečių turistų 
Kalėdoms išskido į Kubų 
CHICAGO.— šimtas be vie

no amerikiečių ketvirtadienį, 
kaip turistų grupė iš O’Hare 
aerodromo išskido į Kubą, pir 
moji per 19 metų, kai Fidelis 
pasi#*ohė Kubo* valdžią.



Kūno, proto ir jausmy darnos pagrindai 

Naujausių moksle žinių populiarus perteikimas

JONAS ADOMAVIČIUS* AL D. =

PIRMIAU ŽMONIŠKUMAS —
TIK PO TO RELIGIŠKUMAS

Tik 
U u toj, 
k t u r.

žmoniškas asmuo gali būti vertingas narys 
icligijoj, šeimoj, valstybėj, parapijoj ir visur 

Nesugriaunama gyvenimo tiesa

Mc i’.ų L.-mienybių tūli mūsų 
kaimynai Lietuvoje būdami jė
ga pranašesni, bet charakteriu 
menkesni, kartais net labai die
vobaimingus nudundantieji, ar 
bedievybe besididžiuojantieji, 
smeigia įvairiopų turimu durk
lu tiesiai lietuvio širdin pirma 
jiems pasitaikiusia proga. Dėl 
charakterio silpnumo net kai 
kurie dvasiškiai nepildo priža
dų; kiti meta pamaldumo skrai
stę ir jiems tinkamu laiku pa
sirodo žiauriausiais žmonijos at* 
stovais.

Tiesa yra, kad jokia religija 
neapsaugo menko charakterio 
žmonaus nuo papildymo didžiau
sių nedorybių. Mat, menkos as
menybės žmogus nepajėgia puoš 
tiš. religiniu gėriu, — toks tik 
dangstosi religija dėl žmonių 
akių, kad jam pavyktų lengviau 
apgauti lengvatikius. Kaip kitaip 
paaiškint^ msų parapijos -sa
lėje pardavinėjimą svaigalų ir i Dar iiesužmogėjusio asmens jo- 
apie tokią veiklą pranešimą pa- verta religija nepritampa — 
rapįjos žiniose—tai tikras men j nepajėgia tokio ne tik turtinti 

dvasiniai, bet ir prie jo prisi
artinti. Charakterio sumenkimas 
neleidžia asmeniui naudotis jam 
teikiamu religiniu gėriu. Žmogus 

gėrimai Naujų Hetų sutikime žmoginamas tik labai sunkia — 
nuo 8 vai. ir... įsigykite bilie- pasiaukojančia savęs išsiža- 
tus mūsų klebonijos raštinėje 
dabar”.

nuolis ryžtųsi eiti Kristaus vy
nuogynai!, matydamas tų da
bartinių tame vynuogyne besi
darbuojančiųjų taip iškreipia ir 
taip nežmonišką elgseną. Pir

Menkas charakteris — tikras 
f ' sunkių ligų šaltinis į 

Menko charakterio žmogui 
yra | labai sunku tvai)kyks su 
daugeliu jį užgulusių negero
vių. Duokim tokį nutukėlĮ dėl 
persi valgymo: jį išnaudoja vi
sokie apgavikui, jam siūlydanūį 
niekam vertas svorio numetimui 
d itys. Taip ir apgaunami men-i 
ka ęltaiak'-crk) žmonės^ nes nu-| 
tukl’mi dėl pers'valgymo rei-i 
k:;i tik vieno vienintelio daly
ko: tvarkos asmenybėje — jo 
charakteryje. Tokia tvarka at
siekiama sunkiu darbu būtinai 
nuo mažens pradėtu. O kas čia 
nori sunkiai dirbti turėdamas 
sumenkusią asmenybę. Darbą 
myli tik žmogaus vardo verti 
sutvėrimai. Todėl ir kenčia

miau žmoniškumas — tik tada įvairiai asmenybe sumenkęs, 
religiškumas. lMat’ pelnagaudžiai menkos as-

Todėl pirmiausia žmogus turi! nienybės žmogui įperša netie- 
savo charakterį sužmoginti —esą tu gali sulaukti įvaiiiau- 
tik tada jis pajėgs žmoniškai IS1M gėrybių^ —net,danguje lin’s- 
elgtis. Tokį žmoginimą turime 
pradėti nuo dar negimusio mū
siškio: tėvų c

mybių — be atsakančių pastan
gų. Normaliai sveikas žmogus 

harakterį reikia iaučia’ kad j°kl° 8ėrl° 
atsakančiai tvarkyti dar prieš i 
jiems pradedant naują gyvybę. 
Tik tada jie pajėgs- savo vaikų 
asmenybes į tvarką,atvesti, pir
moj eilėj jų nesugadinąpt sa
vais elgesiais. Užtat liaukimės 
klausę tūlų, net daktaratais pa
sidabinusių dvasiškių ir5 tvirti
nančių,: kad pirmi^ religiškumas, 
o tik po to. žmoniškumas. Juk 
prie nežmoniško asmens nelim
pa jokia dėmesio-iverta religija.

kadvasių religininkų sužydėji
mas visą savo menkystės pilnu
mai girdi, “msų parapijos bliz
gančioje salėje visi kokteiliai ir

M. ŠILEIKISbe ūtsukaiieo darbo nebuvo, 
nėra ir negali būti. Asmenybe 
sumenkęs žmogus esti visai ki
tokio nusiteikimo. Duokim tokį 
asmenybe sumenkusį, jį jis ne- 
diiba tris mėnesius, rūko, min
ta iki nutukimo ir skundžiasi,

(kad pusamžiui vyrui lytiška jė
ga sumenko. Gydytojas nieko 
kito neranda — tik nutukimą 
dėl persivalgymo. Reikia to- ~ 
kiam tvarkytis su maistu, mes-1 pradėkime kiekvienas reikia-

—■ net tūlų klebonijų mėgiainie- blogiui, o eikime padėti silpnes- 
ji, ne dirbtinas šypsnys — tuš
čiavidurio žmogaus padarinys!
Tik Tvėrėjo nustatytais keliais 
einant, žmogaus pastangomis 
tapti dvasia, kūnu ir protu at
sakančiais asmenimis yra tikras 
kelias Į pilnutiiię sveikatą. Šito
kio gėrio visi trokštame, tad ir

LIETUVOS PAVERGIMO DOKUMENTAI

ti rūkius ir iifijis naudingo už
siėmimo. ilįn^as asmenybe su- 
menku$įs t ginasi: jis mėginęs 

' mažiaidĮiyalįgįti, bet jam nesi
sekę. JOg&oliau rūkęs po vieną 
pokelį cigarečių dienoje ir nori 
nedarbingumo pažymėjimo: 
mat, kamįjam dirbti, kad jis 
turįs apdra’udą — insurance.; 
Matom, kaip be tinkamo cha
rakterio žmogus žudo pats save 
ir visuomeninę tvarką.' Tegul 
kiek daugiau tokių mūsų tarpe 
atsiranda — ir mums teks grįžti 
į urvinio žmogaus laikus.

Visos gėrybės atsiekiamos tik 
atsakančiomis pastangomis- To
dėl visi dabar ryžkimės tvarkyti 
savo charakterį bent kiek jkas 
galime. Tam reikalui dar šian- 

įdien imkime perkratinėti savą 
tokioje veikloje: Įsąžinę, kur, kame ir kada mes 

negalime kaip iki šiol lauk-j nusižengia m kūno, proto ir as- 
sveikatos gerinimo 

šiose

dančia veikla. Toks darbas dva
sia menkam — toks gali būti ir

Negi neatsiras nė vieno veik-«dvasiškis — yra nepriimtina, 
lauš ir tįkro .žmogaus, kuris į Todėl menkadvasiai ir toliau' 
praneštų kam reikia tokį neleis
tinai nežmonišką klebonijos ta
verna pavertimą — svaigalų 
piršimą soviems tikintiesiems, 
Čia viešai prašome sumenkusių 
dvasia dvasiškių: — “Juk Tams
tos atėjote ir esate išlaikomi pa
rapijiečių žmonių asmenybės 
stiprinimui, o ne degtinės par- menkadvasių 
davinėjimui. Tokį darbą už juslines i _ 
senai i r gerai atlieka smuklės, ti nieko neveikdami mūsų ko nienybės 
kurių po kaire ir po dešine pil- greitesniam sužmoginimui. Nuo reikaluose, ir ryžkimės 
na aplinkui lietuvių gyvenvie- tinkamo mano, tamstos, ir kiek- šventėse pradėti tvarkytis visose 
tėse! Tad atlikite savo pareigas vieno kito sužmoniškėjimo pri- pasilpimų srityse. Sveikatos pil- 
žmoniškai elgdamiesi. Dabar 
nė laukti nereikia, kad kuris 
nors- žmogaus vardo vertas jau-

skelbia netiesą, esą pirmiau re
ligiškumas, o tik po to žmoniš
kumas. Panašiai klysta ir tie 
^ura” patriotai, kurie tvirtina, 
kad pirmiau 
žmoniškumu 
laukti.

Čia ir vra

tautiškumas^ o su 
dar galima pa-

visas blogis tokių

klausb visokių kitokių gėrybių, 
iškaitant ir religiškumą bei tau 
(iškurną, gausa mūsų aplinkoje.

humą užtikrina ne piliulės, ne 
tepalai, ne dažai taip visų vei
dus. gadinantieji, ne svaigalai
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momis priemonėmis save geres
niais daryti.

Tokios veilęjos nepaveskime 
niekam kitam* įskaitant polici
ją. Pastaroji nors ir labai bran
giau gyventojams atseinanti, ne
pajėgia apsaugoti žmogaus net 
nuo devynmečio niekdario jam 
daromos žalos, šaukis tu po
liciją nuo neišauklėtų vaikėzų 
niekdarbių apsisaugoti norėda
mas — ji surašys protokolą, pa

kalbės, pažadės ir... tuo viskas 
baigsis. Dar kitą kartą patars 
šauktis Community Service — 
sulauksi tos- pačios nesėkmės. 
Trečią kartą patars kreiptis į 
Juvenile Service — tuo viskas 
baigsis. Kenčiame ir toliau ken
tėsime, kol imsimės tikros veik
los visi sutartinai: reikia nuo 
dabar pradėti auklėti -— asme
nybę kiekvieno žmogaus tvar
kyti. Tik tada mūsų aplinka 
ims bent per plauką" judėti gerė
jimo linkme.
Įsgytinas malonus linksmumas 

kiekvienam dar šiandien
Naujų Metų nelaukdami — 

dar šiandien visi šeimoje ir vi
suomenėje besi randantieji sten 
kimės priversti- sąye-būti- malo
niai linksmais. .Ypąčr šveųčių- 
metu dažnai ima nusiminti se
neliai, pavieniai . gyvenantieji

-niam broliui, o eikime padėti 
silpnesniam broliui, pavydą ša
lin nustūmę visam laikui.

Tiek šeimoje, tiek visuome
nėje visada randasi tokių as
menų, kuriems reikalinga pa
galba iš šalies. Tegul mūsų šei
mose ir visuomenėje kiekvie
nas jaučiasi visada gausiąs tin
kamą pagalbą, kada tik ji jam 
bus tikrai reikalinga. Tik taip 
mus elgiantis, mūsų lietuviškos 
šeimos stiprės ir mūsų bendruo
meninis gyvenimas žmoniškės.

• Viršūnės visų pirma turi 
tvarkylis

Asmenybės — charakterio pa
gerėjimu gėrėtis gaišime tik ta
da, kai mūsų viršūnės pajėgs 
duoti žmoniško elgesio pavyzdį. 
Tokios klebonijos neturėtų virs
ti smuklėmis — tavernomis, jei 
nori, kad parapijiečiai blaivėtų. 
Vyskupas Valančius veikė psi
chologiškai teisingai — todėl 
sublaivino visa tuolaikine Lietu
vą. O ji tada skendo tikroje svai 
galų jūroje. Jam darbas dirbti 
buvo nepalyginamai sunkesnis 
už dabartinių ganytojų veiklą. 
O mes apsileidžia m — taukuose 
kaip kotletai vartydamiesi, pa- 
pamiršom savas pareigas — to
dėl ir neturim žmoniško dvasiš
kių prieauglio. l*ats laikas vi
siems griebtis reikiamos veik-, 
los. Su gerais. Naujų Metų lin
kėjimas čia mes nieko gero ne- 
atsieks:me — metai nepagerės 
tol, kol mes patys charakteriu 
nesusitvarkysime,

Kai tėvai vienas su kitu nie
kada neapsipešioja, kai jiedu nei 
žodžiu, nei veiksmu* vienas^ ki-

bei Įvairiopai sulupšę asmenys. L Uun kojos nekaišioja, kai jie 
Ryžkimės ir dirbkime savyje ir- 
artime vienumai prašalinti. Te-

du nepasiduoda apsileidimo —I 
nemalonumo blogybėms — tada į

nebūną nė vienos lietuviškos.šei. lik. kaip taisyklė, visi narais- • 
k-:ai, įskaitant vaikus,.ima v-eng- Į 
Ii netikusios elgsenos. Iš čia ir 
gaunamas tikrai kalėdiškas gy
venimas ne tik per Kalėdas, bet 
ir per visą gyvenimą.

(Bus daugiau)

/mos bei visuomenės,. Kuri, vie
nas kitam trukdytų kilti aukš
tyn visokeriopai, PąiŲeskinie 
baudžiauninko nuotaikas. — jais 
per ilgai jau buvome: nepatai
ka ūkime nors ir galingesniam
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P. Pakarklis užsispyręs reikalavo, kad įstaty
mas dar šiandien būtą svarstomas- Aš griežtai atsisa
kiau tai padarytu Matyti, P. Pakarklis pranešė apie ma
no nusistatymą J- Paleckiui, nes apie 17 valandą buvau 
pakviestas Prezidentrūon ir ten susidūriau su tuo pačiu 
reikalu. Pasinaudojau proga ir painformavau J. Palec
kį apie savp pasikalbėjimą su V. M. Molotovu ir pasi
klausiau, ar jam iki šio mano pranešimo buvo žinomi 
Maskvos sumanymai. Atsakė, kad^inomi^ ir tas jį taip 
paveikęs, kad j i s b u v o, kaip aš jau žinojau, išėjęs 
išprotoirdabargailisi, kadprotą atga- 
v o. Aš ėmiau jam prikaišioti, kad dabar versdamas ma
ne greičiausiu laiku svarstyti rinkimų įstatymo projek
tą tuo pačiu padeda Maskvai praryti Lietuvos nepri
klausomybę. J. Paleckis ėmė aiškinti, ir pradėjo verkti, 
pasakodamas, kad priimdamas pasiūlymą sudaryti 
vyriausybę, jis buvo apgautas, nes jį G. Dekanozovas 
užtikrino, kad Lietuvos nepriklausomybei nėra pavojaus. 
Jis tatai sakęs ir kitiems. Pvz., kai Ministerių Tarybos 
generalinis sekretorius V. Mašalaitis, J. Paleckiui su
darius vyriausybę, buvo padavęs atsistatydinimo raš
tą, jis tuomet jam ir pareiškęs, kad jei V. Mašalaitis 
pažadąs dirbti Lietuvos nepriklausomybės pagrindais, ne
turįs reikalo atsistatydinti. Toliau J. Paleckis- su aša
romis ėmė aiškintis, kaip jis sunkiai viską pergyveno, 
kol, pagaliau, priėjo išvadų, kad kitos Lietuvai išeities 
nėra, kad pasipriešinimas nieko nepadės, tik gali pa
kenkti Lietuvos liaudžiai ir, ypatingai, inteligentijai

Aš tačiau nesutikau skubintis su seimo rinkimų 
įstatymu. Kadangi tą dieną Ministerių Tarybos posė
džiui nebuvo šaukiama, tai’apie 17 vai. man paskambino 
iš Tarybų Sąjungos atstovybės, kad N- G. Prozdniako- 
vas ir G. Dekanozovas norėtų su 
Paskyriau pasimatyti 18 valandą 
ko kabinete.

manim pasimatyti, 
ministerio pirminin-

kalbėti, kad yrą. bū-Atvykęs G. Dekanozovas ėmė
tinas reikalas kuo skubiausiai, sušaukti seimą, ir jis ne
supranta, kodėl aš noriu šį klausimą htidėlioti. Atsa
kiau, kad rinkiminei kampanijai dabar labai nepatogus 
darbymečio laikas. Vėliau ar anksčiau vienu mėnesiu 
seimas susirinks, tas turi maža reikšmės. Aš gi numa
tau, kokią rolę suvaidins seimas, gali būti sukrėstas 
visas krašto ekonominis gyvenimas. Būtinas reikalas 
aptarti anksčiau tuos klausimus, nes būsime- atsakingi 
prieš savo kraštą ir net prieš Maskvą, kad privedemė 
kraštą prie ūkinės ir finansinės suirutės. G. Dekanozo
vas šiurkščiai ėmė kalbėti, kad jiė^su N. G. Pozniakovu 
manė su manim tartis, kaip, geriau ir sėkmingiau, bū
tų galima pravesti rinkimus, o aš keliu visokius ekono
minius klausimus trukdymo tikslu- Visa tai> girdi,, man 
E. Galvanauskas prikuždėjęs į ausį. Atsikirtau, kad 
mažas vaikas nesu, pats turiu savo protą ir numanau, 
kokie klausimai, šiandien kraštui yra svarbiausi* Ne jis 
ir N. G. Pozniakovas kol: kas neša atsakomybę, bet 
Ministerių Taryba. Kai įvyks, ūkinė katastrofa, aš pir
moje eilėje būsiu-kaltinamas.

Išeidamas G. Dekanozovas pareiškė,- kad- rinkimai į 
seimą, vadinasi-ir rinkimų įstatymo paskelbimas; turi-į- 
vykti vienu metu visose Pabaltijo respublikose. Jei. aš 
sabotuoju, apie tai• bus pranešta. V.. M.. Molotovui, ir bus 
surastas būdas, kad įstatymas būtų savo.- metu., apsvar
stytas,. priimtas ir paskelbtas.

Kitą dieną, dar prieš 12 valandą, einąs Respublikos 
Prezidento pareigas J. Paleckis, matyti; ne savo noru, 
pareikalavo, kad Ė. Galvanauskas tuojau atsistatydin
tų. Kiek vėliau man pranešė telefonu, kad šiandien 17 
valandą jis Prezidentūroje šaukia Ministerių Tarybos 
posėdį, kuriame, jam pačiam pirmininkaujant, bus svar

stomas rinkimų į seimą įstatymas.
Į tą posėdį nuėjau su atsistatydinimo raštu, kuri 

tuojau po posėdžio įteikiau J- Paleckiui, pageidaudamas, 
kad kaip galima greičiau mano prašymą patenkintų. . J. 
Paleckis jutosi nejaukiai, norėjo aiškintis, bet nutrau
kiau jo pasiaiškinimo pastangas, pareikšdamas, kad vis
kas man yra suprantama ir be paaiškinimo.

J. Paleckis prašė dar eiti pareigas, kol jis apsispręs, 
kaip jam pasielgti su mano prašymu. Gal per tą laiką ir 
aš pats apsigalvosiu ir savo prašymą atsiimsiu-. Atsa
kiau, kad nemaniau pasitraukti iš savo pareigų, net sun
kiausioms valandoms atėjus, bet šios dienos įvykiai man 
parodė, kad kitos išeities nebėra*, ir aš esu pastatytas į 
padėtį, iš kurios tik viena išeitis ir tebėra — atsista
tydintu

(Bus daugiau)
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VĮ. JAKL’BGNO PAGERBIMO AKADEMIJA
VL. Jakubėno kūryba buvo pa

se, kaip
“Piemenų raliavimas" kurių 
akompanimento palydoje kompo 
zitorius pagauna apl nką ir ją

Plaukia antelė” ar novės Lietuvai palikimo,

grota iš plokštelės per garsiakal sajunga • vieną haimoningą
bį iš Antros Simfonijos Minuet- 
to ištrauka, kurioje buvo pavaiz 
duota barokinio stiliaus menue
tas lietuviškoje interpretacijoje. 
Apgailėtina, kad garsiakalbių 
“kriokimas” užmušė visą subti
lų kūrinio grožį.

Nustatant kūrinio vertę pri-

v’sumą su pačia daina.
' Iliustracijai operos solistė Da

na Stanka'tyte, akompanuojant 
A. Kuęiūnui. padainavę virš pa
minėtas dainas ir dar priedu' 
“E erė!j”, “Sr'ndulėlis vakarų” 

! ?r itin dramat šką kūrinį “žemė 
kryž ų ir smutkeLų”. Išpildymas 
buvo žavėtinas, geriausiai išsa
kąs Ji kubčno kūryboj savitu- 

lmus, sulaukė gausių publikos plo 
I jimų.
: Tęsdamas savo paskaitą Ku- 
Jčiūnis kiek plačiau apsibūd'nc 
J tris VI. Jakubėno simfonijas, vi e r

Jaunimo Centro pastangomis 
ir muz. A Kučiūno iniciatyva 
š. m. gruodžio 11 d. komp. Vla
do Jakubėno vienerių metų mir
ties sukakčiai atžymėti buvo at
likta pagerbimo akademija.

Didžioje salėje susirinko apie 
IqO VI. Jakubėno mokinių ir ger 
bėjų. Pusiau pritemdytoje sce
noje be fortepijono, pulpito, ek
rane švitėjo didžiulis kompozi- valoma atsižvelgti į dvi skales 
toriaus atvaizdas. Nuotaika bu-! Vienate'hnikinė, kuri yra būdin-’ 
vo rimta ir susikaupusi. Visa ga nusakytam laikotarpiui veik-( 
minėjimo programa atlikta sklan visai europinei muzikai, ir antra 
džiai, be skubotumo, be retori- — dek lietdvišku požiūriu prisi 

» * 
wo. puošnumo ir teatralinio iš- deda prie tautinės muzikos iš-į 
kilumo. j vystymo. • i

| w v - -------- ---------- - --- — ------T------

Trumpu atidaromuoju žo-. Iki nepriklausomybės meto}dėl kurių jis nūs pelnė nenrrtin 
džiu pagerbimo-akademiją atidai mūsų kompozitoriai, kaip Nauja Igmno va'n’ką Lietuvos muziko- 
rė kun. A. Rėžys, pakviesdamas lis, Petrauskas, Sasnauskas imi- • ie. Jo simfoninė suite “M'ško 
muz. A. Kuč’ūną skaityti pas- J tavo liaudies melodijas ar įterp-į šventė”, “Mano‘pasaulis’’ kaip 
kaitą, priminęs, kad jo iniciaty-'davo jas citatomis į savo kom-j r daugelis kitų jo kūrinių laukia 
vos dėka tegalėjo įvykti šis mi- pozicijas. Tuo kuriama piuzika; le dėjo.
nėjimasl A. Kučiūno paskaita,’ netapo tautine ir net ne liaudine, j į napauUnės muzikos jaįubė. 
skaitoma lėtai slenkančiais Žo-Į M’nėti kompozitoriai, kt-!rė rf>1i7 nP) atsiremdamas
džiais be terminologijos perkro-. mokslus Rus’joje ar Vakaruose, į . j ;etuvos\urtingą paliki. 
vimo ir paįvairinama VI.. Jakubė, nepastebėjo lietuviuos muztos ^ rC,š;es kūryba paskati- 
no kūrimų išpildymu fortepijo-‘ ar dainų įpatumų. Mūsų liaudies jr ta anl-nkybė> k2d vargo
nų ir solo, buvo suprantama ir dainos nėra nei ma j orinės nei . uts
imli auditorijai. minorines, bet poetines ir misti- ,. - ta; , _ . . . . nyciose artimai suartėjo su Le-o ,v. . nės. sudaromos o-G, o kartais net ■ : . , ...Savo paskaitos pradžioje pre- . , . .. ... „ . „^ vrskes nar. choru, kur.s galėjo, x v 3 intervalu skalėje. Harmomzuo.,. j . , , . „legėntas pažymėjo, kad muzika . , . , išpildyti jo sukurtas kantatas,, ., ■ .. . jant jas klas.kmeje 7 intervalui „ ■skaitoma pilnutiniu menu, nes/. . . . . .. . et-o™k*n™ Rro

joje perteikiama žmogaus ar tau i . , .. ,1 . , . . . . - . .nnėje tonacijoje, prarandamastos dvasia bei intymiausi sielos . . . ... .. X , ihetuviskos dainos originalumas išgyvenimai. Muziką sunku ap
rašyti, maža jos girdėti, bet rei-1 Tą padėtį suprato neprikiau- į dengė gan įdomią įžvalgą į lietu 
kią įsiklausyti ir pergyventi sa-; somybės meto kompozitoriai vių dainų ir giesmių originalu- 
vyje jos perduodamą nuotaiką,! Gruodis, Banaitis ir Jakubėnas,

kurie padėjo pagrindus tautinei Latvijoje ir Maž. Lietuvoje ku- 
Kiėkvienaš.kompozitorius turi muzikai. Dar pradžioje Gruodžio

būti originalūs savo kūryboje, kompozicijoje... “tykiai, tykiai Itoje kalboje suėjo Į artimus ry- 
bet .jo įkvėpimo šaltinis glūdi plaukia Nemunėlis”, girdima sius su liaudimi, kurių pasėkoje 
tautoje ar bent-liaudyje. Jei kū- slaviškos muzikos įtaka. Tuo tar ėmė nykti visas senovės laikų 
rėjas atsitolina nuo savo tau- pu Jakubėno “pasakoje” jau ne-f dvasinis palikimas.
tos, tuomet jo kūryba vertinama. besigirdi liaudinė melodija, bet' 
pasaulinėje skalėje. VI. Jakubė-’

jausmus ar paslėptas mintis.

evan

Pr eš ngi, rei dinės giesmės ar 
jų melodijos katalikiškoje Lie
tuvoje buvo suna kintos ir pa
keistos lenkiškomis, nors kar
tais pritaikant lietuviškus žo- 
iž us. Tuo tarpu Maž. Lietuvoje 
ri.et zmo poveikyje susidarė liau 
lyje uždarūs susirinkimai, kū
nuose g’mė originalios lietuviš- 
<os gesmės. Jos vėliau 
i ninku buvo harmonizuojamos 
r itrauk’amos į oficialius
gelikų giesmynus. VI. Jakubė- 
las panaudojęs lietuviškas gies 
nes peikūrė Į kantatas ir tuo ke 
iu sus'darė plokštąs jo religi- 
lės muz'kos

Užbaigęs VL'Jakubėno kūry- 
-Os apžvalgą prelegentes su st 3- 
‘o prie jo palytimo. Pat’ svar- 

’aus’oii io kūryba. įskaitant 
‘■ris simfonijas. buvo pasiekta 
tarp 1932-42 metų. Tremtyje ir 
a mer'koje jam trūko e’emetarių 
alygų kūrybai tęsti Reikėjo dėl 
•ucnos kąsnio imtis pripuola

mu dibų. mokinti pradžiamoks- 
’’us muz/kos, akompanuoti so- 
’istems-. orkestruot kitų sukur
tus veikalus ar rengti meninius 
•>asirodymus.

Ypatingai daug laiko pašven
tė koncertų kritikai, praturtin
damas savo rašiniais muzikinį 
išeivijos akiratį. Tik atitruku
siomis nuo darbų ir ligų akimir
komis galėjo pasišvęsti kūrybai.

:a jam as Kias.Ki.neje / miervaiy, didingai skambančia “Pra 
t skalėje bei majonneje ar mino- ®” * nase didis .

• Nušviesdamas šios rūšies Ja-
’ Į kubėno kūrybą prelegentas ati Jo didelį talentą įvertino ame- 

rikos muzikos žinovai, bet nuo 
jų pasiūlymų VI. Jakubėnas at
sisakė, nes nenorėjo skirtis su 
lietuviška išeivija ir galimai at
sisakyti nuo lietuviškos kūry
bos. Ar tai buvo pateisinamas 
VI. Jakubėno sprendimas? Gal
būt jis būtų pragarsėjęs savo 
kūryba Amerikos visuomenėje, 
nors ir nelietuviška savo dvasia 
ir forma, bet savo nuopelnais 
būtų pakėlęs lietuvių tautos var 
dą pasaulinėje arenoje.

Tai tėra mūsų spėliojimai. Ga 
džiaugtis, kad Jakubėno

mo išlikimą. Protestantiškoje

nigai, skelbdami Dievo žodi gim

Visai kitaip susiklostė reika- 
pasaulinėje skalėje. VI. Jakubė- J pagauta liaudies sielos mistika, lai katalikiškoje Didž. Lietuvo- 
nas savo kūrybingumu buvo gi-Į šį teiginį Račiūnas pademons- j e, kame dvasiškiai brukdami sve 
liausiai įleidęs šaknis j savo tau- |travo paskambinęs Gruodžio ir timą kalbą prarado liaudies pu
tos poetines gelmes, tad lietu- Jakubėno paminėtų kompozicijų 
višku požiūriu tegali būti verti- ištraukas, 
natnas.

Supažindinimui auditorijos su,1 viturna.? atspindi jo solo daino-
.Antras Jakubėno kūribinis sa

-r , . ■ i ■ '-t ■

Kipras Bielinis

tėvo, kovotojo su caro priespau- 
d-- pėdomis. Nuo vaikystes jau 

’-J- stojo j kovą su rusiška caristlne
i pr.espauda. Bebaigiant Rygos 
g mnaz.ją už priešcaristinę veik 

|^^S|Į lą su'm. mas i teisiamas. Keturi 
j: meta; kalėj mp ir trem

Į 1 f'Y'ą I ten, kur r carų 
Į palikuon'ų kenun sių daug lietu 
i 3au nep-keliamose
Į #yv~n mo sąlygose. Iš ten K. Bie 
i linis pabėga ir besibaigiant ka
rui grįžta į bes ktiriančią Lietu
vos valstybę. Čia tuoj įsijungia 
į vaMybės kūrimosi darbus. Jį« 
m t: ne jau ši n.liuos organizuo 
ant partizai us, savivaldybes, 

į Tol 'u u jis nenuilstamas koopera
cijų organizatorius ir jų vadovy
bių narys. Jis rinktas atstovas 
visuose demokratiniuose Lietu
vos seimuose. Vėliau vienas is 
VI ko oryanizatorių ir iipametis, 
jo narys. ;

Kipras Bielinis apleido tėvynę 
su daugeliu lietuvių bėgančių 
nuo rusų komunistų teroro, ir 
čia jį matome kovoje dėl Lietu
vos laisvės aktyviai dalyvaujant 
Vlike ir kitose organizacijose, 
.tremtyje j s parašė ir išleido 
tris stambias atsiminimų kny
gas ir pora mažesnių. Visa savo 
asmenybe jis buvo atsidavęs sa
vo tautos reikalams. Net ir savo 
kuklų palikimą daugiausia pas
kirstė lietuvių kultūriniams rei
kalams.

4*1 U i. act ;r

Mm■* <

Great 
American 

Dream 
Machine.

sitikėjimą. Liaudis, aklinai už
sidariusi savyje, išlaikė.daugiHme 
dvasinių vertybių, tarne skaičių muzika rado sau kelią į tėvynę, 
je dainų, apeigų, papročių iš se kur dažnai išpildoma simfoninių 

orkestrų ir jo vardas dažnai mi
nimas muzikinėje literatūroje. 
Pabaigai A. Kučiūnas paskambi 
no vieną iš paskutiniųjų VI. Ja
kubėno kūrinių, kuriame atspin 
dė jo viduiniai išgyvenimai 
ir šviesi vizija Lietuvos ateičiai.

Užbaigus ofcialią dali, truku
sią pusantros’valandos, kun. A. 
Rėžys trumpu žodžiu uždarė pa
gerbimo akademiją, padėkoda
mas muz. A. Kučiūnui, solistei 
Danai Stankaitytei ir visiems 
komp. Jakubėno muzikos ger
bėjams, atsilankusiems į jo pa
gerbimą, nežiūrint blogo oro. 
Rvietė visus dalyvius prie ka
vos puodelio pasidalyti savo pri
siminimais apie VI. Jakubėną.

Yra žmonių, kurie savo gyve- kėją ir kovotoją Kiprą Bielinį 
nimo ir kilnių darbų palieka aiš
kius pėdsakus. Gyvenimas eina, 
įvykiai gena įvykius, iškyla nau 
ji žmonės, o buvusių vaizdą ap
gaubia laiko rūkas. Bet jų pali
kimas ir pavyzdys yra pagrin
das mūs tolimesniems sieki
mams, darbams ir kovoms už 
savo tautos laisvę ir kultūrinį 
klestėjimą, 

i
Daug pergyveno vyresnioji 

mūs khrta. Turėjome du baisius 
karus, Lietuvai laisvės šviesius, 
metus, tėvynės netekimą ir di
delės dalies savos tautos išblaš
kymą. Šiuose sūkuriuose laimin 
gomis ir tamsiomis dienomis tu
rėjome ir savo kelio šviesius švy 
turius, nurodžiusius mūsų klajo
nių kryptį.

Šiai proga noriu prisiminti ku 
klų netolimos praeities žymų vei

praėjus 12 metę nuo jo mirties. 
Jis mirė New Yorke sulaukęs 82 
metų amžiaus. 1965 metais gruo 
džio 7 dieną.

Kipras Bielinis buvo sūnus di
džiojo knygnešio Jurgio Bielinio. 
Dar vos 7 metų vaiką jį tėvas 
veždavosi su. savimi pratindamas 
prie sunkaus ir pavojingo knyg
nešio darbo. Kipras pasekė savo

š’ai proga tenka prisiminti ir 
jo ilgametį ideologijos ir bend
ros veiklos draugą prof. Stepo
ną Kairį. Daugi metų kartu dirbo 
Lietuvai, kartu ir išeivijoje da
lijosi bendru likimu, darbu ir 
asmeniškais kasdieniniais rūpes
čiais.

Kipro Bielinio'ir prof. Stepono 
Kairio šviesios asmenybės ir at
likti darbai yra stambus įnašas 
i bendrą mūs tautos egzistenci
jos aruodą. P- Venclova

NAUJIENOSE GALIMA GAL41 H. TAMAŠAUSKO
LIETUVIŠKĄJĮ PAMARĮ

336 puslapiais su žemėlapiu Ir paveikslais aprašo PamarĮ, aenus I« 
gyventojus ir gamtą. 1,200 lietuviškų vietovardžių sąrašas. Knygos 
kaina $6.00, minkšti viršeliai*

Persiuntiniui paštu reikia pridėti dar 50 fcentg^

1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608

Taupykite 
pas mus

enlar dream by joining the Payroll 
Savfaapi Plan where you work, or the 
Band a Month plan where you bank.

atacocM true fester than ever before.

America ii the place that Is made 
out of dreams. And, ILS. Savings 
Bonds have been helping to make

No» K Beads p*y wSra bald to
rnatu»ty 5 ywt, W month* (45 tha Srwt 
YW). Bond* repbaad if kK, 
l^atroyad. Whan nMdad tbay cum b* 
at yodr bank. i* not vutwet to Mat* 
w '22L* and Maraj fen sur

Dvasinė giminystė
Draugo kultūriniame priede š. 

m. gruodžio 17 d. tilpo trumpa 
dailininko Arvydo Algmino tapy 
bos darbų kritika, po apžiūrėji
mo parodos Čiurlionio galerijoje 
Jaunimo Centre.'

Peržvelgęs H vaizduoja pa
veikslai, kritikas surado “pasta
ruosiuose darbuose” dvasinę gi
minystę su dail. Mieliulio siur
realistine tapyba, o tačiau kar
tu ir paveikslų faktūroje didelį 
skirtumą. Toliau kritikas rašo: 
“Mieliulio spalvų klojimas ra
mus, lygus, tiesiog klasikinis. 
Algmino spalvos uždėtos, kone 
nutėkštos su ekspresionistine 
dinamika ir ekspresionistiniu 
nervingu potepiu”. Baigdamas 
kritikas pageidavo didesnio rei
klumo kompozicijai, žinoma, kaip 
pas Mieliulį...

Ar ne pavyzdingas dviejų sa
varankių menininkų dvasinės 
giminystės pristatymas? B. E.

ake stock America.
Now Bccda mature in less than cix yean.
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Pas mus taupomi jūsų pinigai at
liek* didelius darbus. Pirma, jie pa
deda Jums pasiekti asmeniškus jūsų 
užsimojimus. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
Ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki - , :

73/4%
palūkanų, priklausomai nuo Įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaita* 
neša

51/4%

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
1800 So. Hoisted St. Chicago, III. 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS 
įsteigta 1923 metais. TH. 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.
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Jie spiečiasi Naujienose
Savo laiku Stasio Barzduko artimieji, per kitus ar

timuosius, gyvenančius Chicagoje, prašė Naujienose 
nieko daugiau nebeskelbti apie mokytoją Stasį Barzdu- 
ką. Jis esą jau susenęs, ligonas, nervuotas ir labai sun
kiai išgyvena kiekvieną žinią, apie ji paskelbtą plačiai 
skaitomame dienraštyje. Jis negali pakęsti, kai dienraš
tyje padaromos jį liečiančios užuominos. Jis norėtų tuo
jau atsakyti ir pasiteisinti, bet temos gana komplikuo
tos, užimtų daug vietos ir laiko, todėl būtų geriausia vi
sai jo nebeliesti.

Tada artimiesiems ir jų giminaičiams Naujienos at
sakė, kad jeigu nuo šios dienos mokytojas Barzdukas 
nustos purvinęs Naujienas, gausius jų skaitytojus nepa
gristais kaltinimais, tai Naujienose nebus nei vienos ži
nios apie pačių frontininkų pensijon paleistą ir pavo
jaus laikotarpiu vėl ištrauktą mokytoją Naujienoms 
šmeižti... Barzdukas turi sustoti šmeižęs Naujienas, tai 
Naujienos jo veiklos faktų nekels viešumon... Bei jeigu 
jis prašys, tai gaus.

Mokytojas Barzdukas, norėdamas, kad Naujienos 
nekeltų viešumon labai jau nemokytojiškų jo metodų, 
pirmą kartą laiku išėjusiame Pasaulio Lietuvyje apie 
Lietuvos visuomeninius reikalus ir Naujienas šitaip 
rašo:

“Spalio 8 d- Chicagoje Įvyko 37-tasis Amerikos 
Lietuvių Tarybos metinis suvažiavimas, šiuos atgar- 

' sius rašant, teturėti tik pirmieji Chicagos dienraš
čių pasisakymai: Draugui, kaip paprastai, suvažia
vimas buvo vieningas Ir darbingas- Ir suprantama 
kodėl jie nori, kad ALT A dirbtų tam tikslui, kuriam 
buvo suorganizuota: Lietuvos laisvinimui. Bet AL- 
Tos sudėtyje netrūksta ir tokių, kuriems daug ar
čiau prie širdies “mūsų tarpusavio sąskaitos”, Jie 
spiečiasi Naujienose. Pasak Aidų, jiems būdingi 
ypač du dalykai — tai savotiškas lietuviškų reikalų 
supratimas. ir ultrakonservatyvios ekstremistinės 
nuotaikos, išeinančios kažkokiu nesuprantamų Įnir
šimu. Taigi šiems ALTo senininkams ris ir vis vai
dinasi frontininkai.” (PL, 1977 m. gr. Nr. 1005 psl.) 
Kaip paprastai, taip ir šį kartą mokytojas Barzdu

kas labai jau nemokytojiškai veda polemiką. Vietoj fak
tų, jis tenkinasi vien tik savo tvirtinimais. Jis paskelbė,

kad ALTos sudėtyje atsirado ir tokių, kuriems ne Lietu
vos laisvinimo reikalai rūpi, bet “mūsų tarpusavio sąs
kaitos.” Jeigu sąskaitos apmokėtos, tai negali būti jokio 
nesusipratimo, bet jeigu sąskaitos neapmokėtos, tai 
nieko nuostabaus, jeigu mūsiškiai paprašo jas apmokė
ti..- Mes patys mokame sąskaitas, tai norime, kad ir kiti 
jas mokėtų.

Reikalai dar labiau komplikuojasi, kai laisvinimo 
reikalams skirtos aukos nukniaukiamos. Tuo dar nesi
tenkina. Jie dar reikalauja, kad jiems iš anksto būtų 
skiriamos numatytos sumos 'jų “laisvinimo reikalams”, 
kada jau pats jų organizacijos pirmininkas, kantrybės 
netekęs, pareiškė, kad sudėtos aukos buvo išleistos be
reikalingoms kelionėms ir tuštiems posėdžiams. Moky
tojas Barzdukas kelis metus buvo pripažinęs, kad Va
sario mėnuo skiriamas laisvinimo reikalams. Jis pats ir 
io bendradarbiai keliais atvejais pasigyrė, kad jie pa
tys iš savo organizacijos duoklių skirsią dalį sumokėtų 
pinigų laisvinimo reikalams. Bet kuo pasibaigė tie visi 
pažadai? Jau kelintas metas Barzduko įsteigtoji “orga
nizacija“ laisvinimo reikalams nieko neskiria, bet Vasa
rio mėnesį stengiasi pasisavinti laisvinimo reikalams ski
riamas aukas.

Apie Naujienas spiečiasi visi lietuviai, kurie nori, 
kad darbo padalos principas visuomeniniame Amerikos 
lietuvių darbe būtų respektuojamas, šis dienraštis jun
gia tuos, kurie nori, kad skirtas Vasario aukas niekas 
neaplupinėtų, dedamų laisvinimo reikalams pinigų ne
kniauktų, nukniauktų pinigų privačioms kelionėms ne
naudotų. šitas principas privalo būti, atstatytas, tada ir 
bendras darbas bus našesnis.

Apie Naujienas spiečiasi žymiai daugiau žmonių, 
negu buvęs mokytojas meno. Apie Naujienas spiečiasi 
visi tie, kurie patys moka savo sąskaitas ir nori, kad ir 
kiti jas mokėtų. Lietuviai visoje Amerikoje yra žinomi, 
kaip savo sąskaitų mokėtojai- Jas. moka nuo praeito 
šimtmečio pabaigos. Dėl savo sąskaitų lietuvis niekad 
jokio ginčo nekeldavo ir nekelia. Jiegu' jis ką pirko, tai 
jis ir mokėjo. Didelė Amerikos lietuvių dauguma buvo 
pažįstama, kaip žodžio besilaikantieji ir savo sąskaitas 
mokantieji piliečiai. Lietuvis niekad savo rankos neįdė- 
davo į kito kišenę, savo sąskaitoms mokėti. Jeigu moky
tojas Barzdukas bandė paskleisti Amerikos lietuvių tar
pe neaiškių visuotinumo koncepciją. Jis tvirtino, kad vi
si Amerikos lietuviai yra lygūs, bet jis yra lygesnis, nes 
visos organizacijos, jų atstovai, rinkti pareigūnai priva
lo paklusti mokytojui Barzdukui arba jo paskirtiems lei
tenantams, nes atstovauja ^visuotinus” lietuvius, o kiti 
yra tiktai mažos grupelės atstovai. Amerikos lietuviai 
nebijo naujovės ir modernių koncepcijų teisės, dorovės, 
meno ir mokslo srityse, bet tos naujos koncepcijos pri
valo būti paremtos. Barzdukas bando lietuvėms moti
noms įpiršti mintį, kad Almeno Eglė yra tokia gera, kaip 
ir Barzduko tarkuojama motina, bet motina pasisakė 
prieš pornografiją lituanistinėse mokyklose, o Barzdu
kas šiuo klausimu neturėjo drąsos savo nuomonę pasa
kyti. Mokytojas Barzdukas turi atsisakyti savo didybės 
manijos ir žingsniuoti kartu su organizuotais Amerikos 
lietuviais, jeigu nori lietuviams būti naudingas.

POPIEŽIAUS TURTUS DALINA NETURTINGIEMS

Italijos menininko Bernardo Strozzi septyniolikto šimtmečio pradžioje pieštas paveikslas tapęs brangiausiu 
meno kūriniu. Tapytojas Strozzi, gyvenęs 1581—1644 metais, paliko nepamirštamą neturtingos moters veido iš
raišką. Popiežius Sikstus II buvo nuteistas mirti. Savo testamento vykdytojui dijakonui Laurynui jis įsakė 
visą auksą ir sidabrą, visus turtus išdalyti neturtingiems. Iš neturtingu žmoniy tie turtai buvo paimti, jiems buvo

Įsakyta tuos turtus ir atiduoti. ' '

VI. BARONAS

Pastabos iš tolo
Kalifomijos Lietuvių Radijo 

Klubo (Dos Angeles) išlaikoma 
lietuviška radijo valandėlė per 
daugeli metų susidarė “reputa
ciją”, kad be jos dabar jau ne 
galima apsieiti, nežiūrint ar ji 
kam patinka ar ne. Ir... nežiūrint 
ar ją kas remia ar ne. Visai nor

fonu. Los Angelėj turime šaunų 
bičiulį Vladą šulaitį. Tab jis 
mums kas savaitė užrekordavęs 
atsiunčia lietuviškos radijo- va
landėlės juostelę, nes tos valan
dėlės banga neiįstengia iki mū
sų ateiti Girdėjau Vladas 'šu
laitis organizuoji juostelių pa
sikeitimo klubą. Jei taip, tai 
teks išgirsti daugiau balsų iš vi
sos Amerkos”.

Tikrai labai gerų intencijų yra 
tas Vladas šulaitis: niekam nie
ko nesakęs-neprašęs leidimo nu
kopijuoja lietuviškos radijo va-

kas kad jos klausosi ypačiai tie, 
kurie jos neremia, o bendrai — 
klauso visi, kam laiko sąlygo
mis klausytis prieinama (įtrans- 
liuojama šeštadieniais 12:30 — 
1:00 PM). Noriai, atrodo, tos va 
landėlės klausosi net tie, kuriuos 
tos valandėlės transliavimo ban

malu, lietuviškame išeivijos gy-(ga net nepasiekia — kad ir ap- 
venime, kad kai ir daugel kitų!linkiniais kėliais, valandėlę jau. 
didesnio užmojo lietuviškų dar perrekordavus. 'Štai pavyzdys: š. 
bų, Los Angeles lietuviškoji ra- m. spalių mėn. 15 d. “Draugo” landėlės programą ir siunčia sa 

kultūriniame priede, to laikrašj^0 prieteliains, tos valandėlėsdijo valandėlė turi “už” ir 
“prieš” ir kad ją daug kas re
mia (pinigais ir darbais) ir daug 
kas neremia. Bet — tikras daly

ANDRIUS RYLJŠK1S

Baudžiava senovėje

(Tęsinys)
Atitinkamos sąlygos sukūrė šit vark ymą. 

atitinkamus gyvenime papro-

čius ir net visumos žmonių su-

Mūsų kaimo senų žmonių at-

sargi laikysena su nepažįstamais 
žmonėmis, tai ir yra baudžiavos 
liekana.

Tėvas pokalbį vesdavo su ne
pažįstamais žmonėmis tyčia kvai 
lokai, kažkaip nenuosekliai, įterp 
damas nesąmonių. Mat, tuo jis 
versdavo pokalbininką išsikalbė
ti. Tais laikais tarpe baudžiau
ninkų buvo nerašyta taisyklė — 
nerodyti proto, nes tai nenau
dinga. Motina sakydavo:.

— Vaikeli, kalbėk su sveti
mu neažįstamu žmogumi labai 
santūriai ir tik apie bendrus 
dalykus. Apie save nieko nekal
bėk, arba labai šykščiai, tai tu 
būsi jam paslaptis...

(Pabaiga)

čio redaktorius b. kv. (anksčiau 
viešėjęs Kalifornijoje) įdėjo sa
vo pasikalbėjimą su Vištoje (apie 
80 mylių Į (Pietus nuo Los An
geles miesto) gyvennančiu, to 
didelio kaimo — mažo miestu
ko aplinką pamėgusiu, Dauman
tu Cibu, kuris anksčiau gyveno 
Bostone, paskui Los Angeles, 
Lietuvoje buvęs “dievdirbiu”, o 
čia išeivijoje kaip fotografas yra 
nemažai nuotraukų, vaizduojan 
čių lietuvišką išeivijos gyveni
mą, paskelbęs įvairiuose lietu
vių svaudos- leidiniuose. Į b. kv. 
klausibą: “Ar tarp laukų nesi
jaučiate vieniši? Lyg atitrūkę 
nuo gyvo vienaamžių žodžio” ? — 
Daumantas Cibas atsakė šitaip: 
“Nesijaučiame. Apylinkėje susi
tinkame su keliolika lietuvių šei 
mų. Kai kas ir iš toliau apsilan-

1 ko. Tolimesnius pasiekiame tele

• girdėti( radijo bangomis) nega
lintiems.

Be abejo, tai labai didelė pas
lauga nuo didesnių lietuviškų 
centrų nutolusiems tautiečiams. 
Bet kita vertus — tuo pačiu tai 
yra ir labai didelė “diskrimina
cija” netik lietuvišką radijo va
landėlę išlaikančio Radijo Klu
bo, bet (ypačiai) tos valandėlės 
bendradarbių (kurių, nors ir pri 
puolamu, esu ir aš). Reikėtų, 
pirminiausia, tokiam perrekorda- 
vimuį ir platinimui, mažių ma
žiausia — gauti Radijo Klubo 
Valdybos leidimą, nekalbant jau 
apie tokių yalaindėlių bendra
darbių atskirą sutikimą. Esu tik 
ras, nors kalbu tik už save, kad 
niekas tokiai “transakcijai” ne
padarytų mažiausių kliūčių.

•(Bus daugiau)

ZENONAS BUTKEVIČIUS Gyvatės galybė labai dažnai siejamas su gyvu- 
lių ‘*ėjimu ,rankon<4. Kas nėra girdėjęs prietaro* 
kad sušėrus kepta gyvatę kiaulėms, tos gerai misi- 
peninčios, jaučiai būna patvarūs, arklių plaukas 
prigulęs, gražiai blizgus. Yra toks prietaras, beje, 

Ran- 
sirgti leko. Nudėjo gerą limta eksperimentinių gyvu- ^on ėjimas“ — kur kas senesnis. Kad gyvulys ran- 
liukų. skaičiavimo technika pabarškino, ir paaškėjo; kon eitų, reikia nendrelę gy vatei kirsti duoti, o vė- 
gyvačių, bičių nuodai neigiamai sensibilizuoja orga- ^au nendrelę ant gyvulio sprando užmesti, tada 
•nizmą. Žmogiškiau šnekant, kas bitės giltas ar gyvatės 
kirstas, turi vengti priešingų nuodų. Jei tryneisi vie- ’ 
nais, palik ramybėje kitus. (Beje, ir gyvačių, ir bičių . —— 
preparatų vaistinėse ne mažiau, bet mados siutas —| vulių 
pastebimai vėsta.) Ir vėl turime stebėtis mūsų liaudies ,n,s- Nepamirškime, 

bi-Ibius faktus: šaudi 
> nrovi/lAiri

GYVATĖS GALYBĖ
(Tęsinys)

Kam geruoju praėjo, o kam ir skaudžiai pa- labai jau prietariškai kvaiias ir labai jaunas.

kitą labai vėlyvą ir lengvai atpažįstamą prieplaką. 
labai švari ir humaniška, ne tik mešką ar barsuką 
vaistams nudėti be jo paties sutikimo, be gražaus 
nusakymo, kam sunaudos ir nagus, ir taukus, ir 
kailį, ir kaulus, netgi ir žolės be atsiklausimo nu
skinti negalima. Visai nesunku suprasti — kodėl; 
besi j ausdamas gamtos dalimi, žmogus 1 

žmoniškai su gamta elgtis, jautė priklausomybę nuo j mušė, ir taukus žibino, jei 
jos- I liepsną įsidėmėjo.

Gyvatės kankinti ir mušti nevalia, bet gyvatėlė
se sakmėse yra didelė keblumą — gyvatės taukai. 
Kas turi gyvatės taukų žvakelę, ją užsidegęs sužinds 
slebukų stebukus. Tiesa, nelygu pasakojimo am
žius, nelygūs ir tie stebuklai, kartais tai galybių ga- 

kartais gydymo paslaptys, jaunystės ir senat
vės raktas, kartais lik turto skrynia ar auksinių puo
das. Nelygu kam kas, kartais ir sandėris su velniais. 
Na. kas ryžtasi piktam raganavimui, sandėriui su 

nusilpnina J velniais, tam nebaisu ir gyvatę užmušti, bet kito

perpras. Ir ne tik pats, o visa giminė, kolei saulė bus. 
Kai paskatos, ir grėsmė tokios, kur jau bekils ranka 
gyvatę mušti ar skriausti. O gyvatės nemušęs, taukų 
negausi, o tų taukų, tai gyvatės turi, ypač rudenį, 
prieš įmigdamos. Pastebėjo kiekvienas, kam gyvatę 
preparuoti teko Ir tie taukai tikrai lyg melsvesne

• gyvates 
gyvatės taukų

Grįžtelėkime prie gyvačių totemo. Toteminį gy
vūną turėjo 8(- tebeturi daugelis pirtnykščių bendruo- 
menių. Toteminio gyvūno nevalia valgyti, nevalia 
skriausti, dažnai nevalia net ir liesti, dažnai juos net 
globoja, pameta tam tikrose vietose mėgstamo mais
to, padeda įsirengti lizdus ir iršvas, o šit kartą me
tuose ar per kelerius melus, labai rituališkai totemi
nį gyvį medžioja, jo krauju šlaksto ar tepa subren
dusius genties narius, žengiančius iš vaikystės ar pa
auglystės į jaunystę, jo kūną rituąliškai va'lgo, po kąs- 
nelį pasidalydami, taip su totemu visa gentis jun
giasi, lyg prgprotėvį ir globėją į save pasiima. l)ąr 
labai mažai apie totemus žinome. Nedaug ką žino
me, bet ir tai, ką žinome, paaiškina labai gajų prie
tarą, kad užpilta ar kepta gyvate žmonėms ar gvvu- 
Uams ęsą didelis vąūte* -Toks didelis, kad niėk&s 

tas vaistas, rfr‘ gy- 
gynlŲi, ai'-prdfilak'likai. Labai jau tai panašu į tote- 

1 mines apeigas. Tiesa-, (oteįiūnėsč apeigose Ivg ir ne- 
pafrrėžiamos žvakės ar. spinksulės.

(Bus daugiau)

t •• • 1 * *y n 1 J

moKejo ir už laužo ar balanos liepsna dega. Atseit ir imvhp nūn!__ A _ i v. . . . , 1
melsvų

tai eisiąs rankon, 
i teks sutikti.
' užnuodyta strėlė.

ii rankon ėjimo pasakiįdrtr?*sicjania su moteri- 
nęs^-fai patvirtina du itin svar. ž 
mieji lankai ir gyvulininkyste ’ |yi>. 

šeimoje gimęs.1 prasidėjo dar matriarchate. Mūsiškės gyvatės nuo-
I dai nei žmogui, nei stambesniems gyvuliams daž

niausiai mirtinu apsinuodijimų nesukelia. Vadina- 
nebesi-' SG užmušt neužmuša, bet susargdina,

_ ______ ....................... .. ....... ..... ....— - ' Apsilpnintus gyvulius lengviau pagauti, juos galima ikiam žmogui nepakils ranka, juk gyvatę užmušti — 
valesne taip jau labai nuodingos. Įkiistas dažnai ir betir palaikyti alkanai dienai. Jei medžioklė buvo sėk-j sunkiau nei didžiausią nuodėmę padaryti. Už gyva-

• • ' - _ • * . r._ • i > • b • 1 1 < * W " -_  • V Y A

medicinos kūrėjų įžvalgumu, suvokusių gyvatės ir
lės nuodų poveikį. Kad ir žiniuonių
kol dar vaikas, nežinia, kas bus. Taip ir išmoksta gy
vatinių žadėjimų, o bitininkais lapę, nebesijaučia gy- 
vatininkais. savo galybe gy vatėms neištiki. i_.__
saugo ir žadėjimo persaky ti. Bepigu, kad mūsiškės gy-

Kaip bebandytume tai aiškinti, 
kad minima nendrele gy vatės nuodais

Nepa m i rški mc^krt^ didzj oji gy-

.’minga, atsarga ne vienai dienai, tada tenka ir gir-Ftės užmušimą ar kankinimą nusikaltėlio nė šešėlio, 
nė dvasios neliksią — jis tiesiog prarasiąs savo vėlę, 

rei- Gyvatės kankinti ir mušti nevalia, o šit išgelbėju- 
nei’siam gyvatę ar ligi saulės laidos sudėliojusiam suka-___

_ i gabalėlius — V^i^P08 
o belaikant —■ ir prisijau- birte birsiančios: gvvales galės prisišaukti

kinti. Iš čia ir “rankon eina”. Beje, vienaip ar kitap saulės, močios Indrajos, gyvatčių-kataliaus, bet' ir 
Mėliais trindavo. Štai ir mažo gilumo' apnuodytų gyvulių gaudymas jaukinimui medžioto- savo žodžiu, galybes išmanys visokias, žemės, van

dens, ugnies, debesy, vėjo slaptybes išmanys, supras

jokios pagallxis pasveiksta.
Gyvačių nuodus paimti senovėje puikiai mokė- ‘lyti, kartais ir šerti. Labai gerai reikia išmanyti 

1a. Jaunos liepos ar karklo šakutės žievę nulupdavo gyvulio elgesį, kad ir nusilpęs prisileistų, labai 
ir vėl ant tos pačios šakutės uždėdavo, pririšdavo. (kia ir nuodus mokėti atseikėti, kad nei daug, 
Ta šakutę duodavo gyvatei kirsti. Paskui žievę tam mažai būtų. Apnuodytus gyvulius kur kas lengviau polos gyvatės gabalėlius — 
• iKii 1."džiovindavo, o sudžiovintą labai atsargiai išlaikyti, negu sužeistus, 
Iriiidavo. ri audamą rietą pašutinę, kadagiais uu-, 
vanoję, tais n 
injekcijos. Dm. eiiu atveju, tikriausiai. vertinges. jų šalyse ir dabar tebepraktikuojamas.
nes uz gilias ir v.cnvietcs. ' Visa mūsų liaudies medicina, išskiriant vieną žuvų, žvėrių ir paukščių kalbą, aplaidus ir atlaidas
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DR. R. G. BALUKA3 
akušerija ir moterų liuv» 

GINEKOLOGINE CHIRURGU* t 
6449 Pulwki Rd. (Crowford 

•Amici' Bų’Mfaa). Tol. LU 5-0444 
A j ponius Dagai susitarimą. ‘t 

J e’ ae* ‘riliepa. skambinti 374-8001.

P. TAMOŠAITIS

Nepasikliaukime perdaug autoritetais

Čia. pr klaufio ir seniai sutar. 
tas irt smulkiai aptartas bendra- 
darbiav m<!8 su okvp. Lietuvos 
rujų komunistų apmokamais lie 
tur ų, tautos duobkasiais. Sie
kiant tolimų tikslų, v'enų ki- 
t'ems padaryta žymiųu nuolaidų 1 
ir apsaugai nuo įkyrių, žvalių ‘ 
ak'ų visą, tai pridengta kiln’ais 
relginiais ir patriotiniais sū- 
k ais, o ’-agal re;ka’a net kontro 
ve-s‘ri-is d’rbs.is bei išpuoliais. 
Ta: įvykdyti pasinešę įvairaus 
b ūdo ir ivair’ ai • neskatinami bei 
subsid'iuoiami e’ementai — a 
la: garbėtroškos.naiško gnoma, 

; k‘etakakči?i - kieč'ai, gailės ir 
Jiems 

i duota viena keista laisvė — tar 
! fs su numatytais likviduoti vei 
ksnia’s, bet niekad nesusitarti. 
•Lapkui bėgant, visa tai smulkiau 
paaiškės iš kur tai ir nuo kada 
tai pareina. Likime veiklūs, aky 
lūs ir ausylus... šį kartą užteks. 
■Sapienti sat.

Kaip matome šis šėtoniškos 
konsp:racijos planas siekia , su
naikinti laisvo pasaulio lietuvių 
tautos rezistencijos tautinį ir re
liginiai dvasiniai- bei moralinį 
potencialą, siekiantį- išlikti lais
vai ir atkurti savarankią, de- 

i mokratinę Lietuvą. Atrodo, vi- 
! siems turėtų, paaiškėti kur eina . 
ir kur veda fronto bičiulių spau 
da prisidengusi “katalikybės” 
skraiste, panašiai kaip du šnrtu; 
metu Lietuvą, teriojusįeji kry
žiuočiai ant savo, skraisčių nusi
braižę kryžiaus ženklą, čia anaip 
tol nesakoma, kąd visi lįetuvįąiį 
dvasiškiai tam pritaria, ( organi
zuotai konspiracijai užtenka ke: 
lėtos frontiškai veiklių) tarp: 
kad1 jų yra nemažai- kilniai- Lie
tuvą. mylinčių, patriotų, su dide 
le ž’rdgėla visą, tai pergyvenąn. 

B , ' čiu. Yra dalis. — pasyvių-nesu-
Bwtcba-spec. MO-TtRVJigos.. prantenčių. kas vyksta, dąlis jų.

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ. IR šlapumo takų 

CHIRURGIJA 
T»(ef. 695-0533

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

UK. PAUL V. DAUGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

1938 S, Hanheim Rd., Westchester, IL. *
VA LA DOS: 3—9 darbo dienomis ir 

kai antrą šeštadienį 8—3 vaL 
Te*: 562-2727 arba 562-2728

(Kalėdiniai apmastymai)
(Tęsinys) derehip” And the anly real so

lution he suggests is “the esta
blishment of an autonomous Lit 
huan'an Catholic Diocese”. (114 
push).

Rex.: Gl 8-0873

OR. W. E1SIN-EISINAS siūbuo’anč'os nendrės.
akušerija ir moterų ligos :

AN EKOLOGINĖ CHIRURGU A '
6132 So. Kedzie Av*.,, WA 5-2670

Valandos pagal susi taring. Jei.neat-
.’’liepia, skambinti MJ 34W1.

p-l ------ ------- U Į. .JI!

.. '■ TEL. — BE 3-5893 . -. ?

PR. A. R. GLEVECKAS 
gydytojas, ir chirurgas 
SPECIALYBĖ; AKIŲ LiČPS z 

3907 West 103rd Street' '
Valandos pagal susi tari tpą

OPTOMĘTRJSTAĖ •
KALBA LIETUVIŠKAI

Tikrina akis ;Britaiko akinius ir 
"‘contact lenses’”

Va], agal .susitarimą. Uždaryta treč

Pit LEONAS SEIB UTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET, 
Vai? antrad. 1—4 popiet, 
ke t virt d. 5—7 vaL vak. 
Ofiso telef į: 776-2880 . 

Rezidencijos telef.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

Of.sas 2652 WEST 59th STR6ET
~ -Tel. .PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad. 
ir peukt. 2-4 ir 6-8 vaL vak- Šeštadie
niais 2-4 vaL popiet ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

Aparatai - Protezai.. Med. ban- 
aazai. Speciali pagalba kojoms. 
(Arch Supports; ir t t.

2450 West 63rd st., Chicago III. 60629 
T«l«£. PRcspect G-50M ■■ 

j?*————1' ~ ii. .
jį Gėlės visoms progoms
< BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
J" 244S WEST 6jrd STREET 

Telfonai: PR S-0B33 ir PR fr-0834 
Naujoji Barbaros ir Gene Drišhiy 

krautuvė.
THE DAISY. STOkE 

?91S Southwest Hwy Oak Lawn 
Tel. 499-l31fr

virš;ninkų yra supančioti, ir pa- 
žaboti-būti kurčiais ir nebyliais... 
Su pagarba tenka prisiminti-li- 
kusius ištikimais krikščionių 
demekratų principams. Dėl ko; 
ta visa velniava vyksta.?- Ar ne
bus Į- tai Kizlys- Kizlaitis savo? 
brošiūros “Kas žlugdė ir. žlug
do- lietuvių tautą?.”, jos anglų t 
k:. Abstracts aižiausiai atsą. 
k^>: “The lack of a deeply 
Christian and;dekply Lithuanan.; 
well organized;, spriritual. lea-

Pastabos iš namu
“Suglauskint gretas!”

Tok:u antgalviu skaičiau at
sišaukimą į lietuvius, gyvenan
čius Amerikoje.

Pasenau, bet nežinojau, kad 
’ietuviąi yra. susie’liavę į gre
tas! V:sa savo gyvenimą ma- 
n'au, k’d Amerikos lietuviai, 
pridedant :r ųjane, esame la’svi 
ir nesugreč uoti į gretas, bet da
bar girdžiu, kad netaip. Tarp 
lietuvių esama gretų ir tos gre
tos tarp savės atsitolinusios! 
Dabar atsiradęs reikalas tas pa
laidas gretas suglausti.

Kas yra greta? I ' I 
žemaičiams greta reiškia du 

sugrečiuoti arkliai; du vyru sus
toję šonas šonan, ar panašiai sus 
tojusios dvi moterys, arba mo
teris ir vyras. Kariuomenėje gre 
tas sudaro kariai, sustatyti šo
nas prie šono ir veidai į vieną. 
pusę. Taip daroma dėlto, kad 
karininkas matytų, jog kareivių 
ve:dai nuprausti, batai nušveisti i 
"r švarko sagos susegiotos. Lais
vų žmonių gyvenime gretos ne
buvo praktikuojamos, jei nekal-' 

’bėsim apie vedybas, kai jauno-’ 
rji stoja greta jaunojo. Ameri-' 
kės lietuviams gretos nei tiek 
nežinomos kiek žemaičiams.

Dabar kyla kiti klausimai: 1) 
: '■— kas bus, kai suglausim gre
tas?^) — kaip tą suglaustų gre- ] 

■ tų gretų mišinį pavadinsimi?
žemaičiai gal pasakys, jog tai 

būs kupita. Kapsas sakys — 
krūva. Lietuvis iš nežymaus pa
šalio, sakys kuopa. Ar tai tikslus ■ 
suglaustų gretų pavadinimas?.. 
Abejoju. Kadangi- tokių sugiau- Į 
dimų nebuvo,- tai nei žodžio ne- ■ 
reikėjo. Dabar taip., palikti ne-j 
galim ir pradedam diskusijas.

Žemaičių; pavadinimas kupita 
-— netinka;. nes perdaug galvų. 
'Kapsų siūloma krūva, irgi netin-; 
’.ka, nes juk: ne kopūstų galvos' 
suverstos į. krūvą. Kuopa, tiktų ; 
mažam, būreli ui, bet jei. daug gre j Į 
tų. susiglaus, kuopa, bus persilp 
nas daiktas.. Taigi, kupita — ne

kupita; krūva ne krūva; kuo Plinta pasimetimas, genda nuo- 
pa ne kuopa. Tai kas? Drau- 
g ja? — Ne. Partija? — gink 
Deve, ne! partijos Lietuvoje 
likviduotos. Daugelis mokytų 
žmonių partijų nemėgsta.

Laimė kadi š'o klausimo tuš
tumoje iškyla mokyti žmonės 
ir, tą gretų sugkud^mą pavadi
no “ben’ruomene“. Nieko sau 
įodia. Sako: tieiK’uomenėje su- 
f.lps'ą vi&i, vyrai ir moterys; su 
lainsn’ais ir be laipsnių. Visi kas 
t k jaučiasi e»ą lietuviai gali 
ateiti ir glausis bendruomenės 
pažstin, kaip viščiukai po viš
tos sparnu.

Tūli Eetuviai paklausė moky
tų vyrų, p: t ’rimo ir glaudėsi po 
bendruomenės pažastim, bet ne 
v st Kodėl ne visi? —Nežinau.

I a:kydamasis nuošaliai paste
bėjau, kad ir bendruomenėje nė 
ra sut:kimo. Ne visi sutelpa po 
pažastim. Laipsnius turintieji 
’škyla; į vadovybę kuopia, o be- 
laispniai pastumiami užpakalin.

La kos ir ne visi susivokia, kurį 
vaitą sekti, o kuriam špygą ro
dyti.

Viename dalyke esu tikras 
mano pastabos bendruomenei 
re kalingos. K?d pastabos ir 
reikalingos, 
įausti gretas!

Juozas šmotelis

ne 
ne 

vistiek linkiu sug-

Sovietinė šiltine gali 
pasiekti Ameriką

ATLANTA, Ga, — Amerikos 
sveikatos organa susirūpino Ru
sijoj ir Az joj smarkiai siaučiau 
čį sovietine s Įtinę. Vadina ją 
sovietine, nes šiltinės skiepai ši
tos neįveik s. Jai reikia specia
lu p iemon'ų. Pataria nepirkti 
riek u Hong konge ir kitose Azi 
jos vietose, kad ta sovietinė šilti
nė nepas ektų Amerikos. Specia
listai apska čiuoja, kad Ameri
ką jį galės pasiekti tik už kelių 
mėnesių.

Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENĄ DIENĄ BUTINI KRIKŠČIONIUI

"Vakare ir ryte ir vidudieny aš dejuoju ir šaukiu, o jis išgirdo ma
no balsą". — Psalmė 55:17.
Nėra abejonės, kad geriausiais vyrais ir moterimis pasaulyje yra tie, 

kurie reguliariškai meldžiasi kurie atsiklaupia, kaip kad darydavo Dievo 
mylimasis Danielis. (Dan. 6:10). Taip sunaudotasis laikas suteikia žmogui 
nepalyginamai daug palaimų. Palaiminimų gauna patys maldų darytojai ir 
kiti su kuriais jie susieina. Negalima gyventi pasišventusio žmogaus gyve
nimą, o nepaisyti maldų privilegijos. Dievo žmogui malda darosi dar svar
besnė, kai jis atsimena, kad mes turime Užtarėją arba Gynėją pas Tėvą, 
Jėzų Kristų, Teisųjį, kurio šventuoju vardu mes galime drąsiai artintis į 
dangiškos malonės sostą ir gauti reikalingos pagalbos.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi- 
rvsieji? Į tą klausimą atsako knygutė "Viltis p© mirties*’, kurią gausite ne
mokamai. Rašykite:

F. ZAVISTz 3715 West 66th STREET, CHICAGO. ILL. 60629.
ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTL

5 
»
J f

WALTER S. DOČKUS
Blue Island, Illinois. Anksčiau gyv. Bridgeport© apylinkėje.

Mirė 1977-m. gruodžio 22 d., 9:30 vai. ryto, sulaukęs 68 metų amž. 
Gimęs- Spring Valley, Illinois.

Paliko nuliūdę: žmona Antoinette, gimusi Brootts,^ 2 auKterys 
_ Bernadette Klein, žentas Richard, ir ELrita Zielinski, žentas Frank, 
2 sūnūs —'Walter, marti Carolyn, ir Ronald, marti Donna, 8 anūkai, 
brolis Adolph Dočkus su šeima. 2 seserys — Bernice Gechas su šeima 
ir Anne Danber su šeima bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Pirmadienį. 2:00 vai. p. p. kūnas bus pašarvotas McKenzie kop
lyčioje, 15618 Š. Cicero Avė. , , _ t

Trečiadienį, gruodžio 28 dieną 9:30 vaL ryto bus lydimas is kop- 
r lyčios i St. Damian parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus 
i- laidojamas šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Walter S. Dočkus giminės, draugai ir pažįstami nuosir- 
■ džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutini patar

navimą ir atsisveikinimą.
Nulūdę lieka:

žmona, dukterys, sūnūs, anūkai, seserys, giminės

Dėl informacijos skambinti 927-1138 arba 687-2990.

ANTOINETTE MARTINKUS
Pagal'tėvus Shaules. Gyv. 2546 W. 69th St.

Mirė 1977 m. gruodžio 22 d., 10:00 vai. vak. sulaukusi 68 metų amž.
Gimusi Chicago, Illinois.
Velionė ‘buvo našlė a. a. John Martinkaus ir sesuo mirusio a. a. 

John Shaules. .
Paliko nuliūdę: posūnis Alex Martinkus. motina Susanna Shau- 

lienė, sesuo Suzanne Binkis, jos vyras Paul ir kiti giminės, draugai 
bei pažįstami.

c Kūnas pašarvotas Petkaus-Marquette koplyčioje, 2533 W. 71st St.
Trečiadienį, gruodžio 28 dieną 10:00 vaL ryto bus lydima iš kop

lyčios į §v. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią^ o po gedulingą 
pamaldų bus laidojama šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Antoinette Martinkus giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
posūnis, motina, sesuo, giminės.

Laidotuvių direktorius Donald A. Petkus. Tel. 476-2345.

Fruit-Filled fantasies

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairiu atstūmę.

ANTANAS VILIMAS
Tel. 376-1882 arba 376-5996

perkraustymai
M0VIN G 

Leidimai — Pilna aporauda
ŽEMA KAH4A 

R; ŠERĖNAS. 
Tel; WA 5-8063

H teaspoon Morton ’ 
Nature’® Seasons 
seasoning bknd

Laidotuvių Direktoriai

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
TeL 737-8601

SENIAUSIA- IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

695-07 So- HERMITAGE. AVENUE
Ten: Y Area 7-1741-174?

4330-34 So. CALIFORNIA A VENUS’
Telefonas: LAfayatte 3-044C

MODERNIŠKUS AIR-CONDITIONED KOPLYČIŲ*

MARQUETTE FUNERA1 HOMF 
2533 W. 71st Street 
TeteL: GRovehill 5-2345-5

1410 So. 50th Ave., Cicero
Telef.: TOwn hall 3-2108-2

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKSI S TUTOMOBLL1AMS PASTAT YTI

NARIAI;
Chicago*
Lietuviu
Laud otų vię
^/ireKtori^
Asociacijos

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS
5307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

SOPHIE BARČUS 
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Vitos proęramo* iš WOPA, 

1490 lot A. M.

- Lietuvąr kalte*: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 12:30 
— 1:00 vai. popiet. Šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 
vaL ryto.

V*dš|a Aldona Daukus

TaleL: HEmlock 444)1

71S9 So. MAPLEWOOD AVE 
CHICAGO, ILL. 60629

iMijoy the fruits of summer s labor — with a delectable sour 
eream dressing. Simple to make and delicious to serve, it's a 
fantastic accompaniment to a platter of fresh fruit — grapes, 
strawberries, cherries, apples, plums, pears, pineapple, apricots 
and kiwi.

Developed by home economists for Morton Salt Company, 
the dressing's quick, pick-me-up flavor comes from a combina
tion of brown sugar and MortonWature’s Seasons^seasoning 
blend.

Other salad tips? To please the eye as well as the taste buds, 
vary color, shapes and sizes of different fruits (or vegetables) 
on the serving platter.

To prevent cut fruit from discoloring, dip slices oc wedgea 
ct apples, peaches, nectarines, pears and some plums in lemon 
juice. -

* Sour Creatn Dressing for Fresh Fruits
1- (8-ounce) carton sour 

cream
\ M cup firmly packed

brown sufar
Combine ail ingredients in small bovl; mix veQ. Store in

KASFERAS KRIKŠČIŪNAS
Lietuvos kariuomenės savanoris - kūrėjas

Gyv. 7252 So. Campbell Avė.

* Po sunkias ligos mirė 1977 m. gruodžio 22.
Gimęs Lietuvoje, Panevėžio apskr.
Amerikoje išgyveno 28 metus.
Paliko nuliūdę: Lietuvoje — žmona Marijona (Zalatoriutė), 3 sū

nūs — Leonas, Vytautas ir Antanas su šeimomis, brolis Steponas su 
Šeima, sesuo Morta Martužienė su šeima, švogeris Petras Zalatorius 
su šeima; Argentinoje — sesuo Pranė Urbaitienė su šeima ir brolienė 
su šeima: Amerikoje — 3 brolio vaikai: Jonas, Viktoras ir Amelija 
Sarto su šeimomis.

Laidotuvėmis rūpinasi Marijona Neberieza.
Priklausė Panevėžio Apskr. klubui. Suvalkiečių Draugijai, Upytės, 

Joniškiečių, šakių Apskr. Našlių ir Pavienių klubams, buvo Balfo 
narys ir rėmėjas.

Kūnas pašarvotas S. C. Lack-Lackawicz koplyčinjc, 2424 West i 
69 Street I

Trečiadienį, gruodžio 28 dieną 9:00 vai. ryto bus lydimas iš kop- I 
lyčios į §vč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingu | 
pamaldų bus laidojamas Sv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Kaspcro Krikščiūno giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį pa- ■ 
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: žmona, vaikai, giminės

Laidotuvių direktoriai Steponas C. Lack ir Sūnūs. Tel. 737-1213.

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė.. Cicero, ill. Phone: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
1348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
331!> So. UTUANICA AVĖ. TsL: YArc. 7-1138-1133

i

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWIC3)

2424 WEST 69th STREET REpvbUc 7 1213
2314 WEST 23rd PLACE VL tfnh 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, PL 974-441*

P. J. RIDIKAS
S.T54 So. HALSTED STREET Phone: YArdi 7-1J11
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I a:kr;:šėia:. apraš nėdami VLI srovių ve kėjai, kartu ir pačios 
Ko ir ALB valdybų atstovų pasi- srovės išmirs, ir tada jiems vie- 
tar.mą, įvykusį lapkričio 12 d. įniems liks ateityje visas veiki- 
Philadelphijoje, atpasakojo, kad Imas ir vadovavimas. Bet prana- 
jame Bendruomenės atstovai kai Išauti kitų išnrrimą yra (įaug au 
tino VI.IKą sudarančias lietuvių i negu nesccialu. Ne tik nedžen- 
f olitines grupes, kad jos verbuo- telmeniška, bet ir labai neetiška 
janCos Į savo narius ir traukian .tokius prileidimus kitiems drabs 
čios į V! IKą jaunosios kartos tyti. Jei kam tok os kalbos patar 
žmones. Tą kaltinimą rėmė ar- nauja kaip politinės kovos prie- 
gumentu, kad jos vistiek išmir- monės, tai tokia kova yra la- 
,-ia H'ios. į b ii žemos rūšies.

Jei I JI valdybos Į pas tarimus Į Lietuvos kaimietis tokias kai
šu VI IKu einama su tokiais arpas būtų pavadinęs piemeniško- 
gumentais, tai ir tokie pasitari- ms. Jos rodo tik jų neapykantą 
mai maža teturi vertės. Tokiems artimui. Mirties niekas nelau- 
pasitarimams jau reikėtų turėti kia, ir jos kitiems priminimas 
rimtesnių klausimų. |

Kas sekame politmių srovių > 
veikla bei tendencijas, tie tokia- • ““p*“'*p''*’ .*. ’sidrovima skelbti kitu išmirimo, 

j tarsi tie skelbėjai būtų padarę 
’ sutartį su j uodąja vešnia, kad 
I jų neliestų ir juos paliktų nemir 
tingais. Jau praėjo trisdešimt 
metų, kaip vienos srovės žmonės 
kartas nuo karto kartoja plepa
lą apie kitų srąvių išmirimą, 
nors pagrindinius to išmirimo 

: pranašus jau seniai priglaudė 
įšaltoji žemelė. . ,
i 
i šių laikų išeivis lietuvis patrio 
Į tas ne tik nesipiktina kitų as-, 
įmenu bei organizacijų politine' 
ar kitokia veikla, bet dar ja gė-' 
risi, nes mūsų tautinio gyvybin :.parejna nuo jos organizacinio gy laisvinimo, gaivinti išeivius tau 
gurno koeficientą sudaro visų iŠ- j venimo gyvumo j; £liks tiek< 
eivių ir jų organizacijų veikla. k]-ek j j įus veikli kultūriškai, vi 
Kur tik tos veiklos pritrūksta, suomeniškai, politiškai, ekono-

roao tik norą kitiems skaudinti, 
įgadinti jų nuotaiką veikti ir vi
ešuomenėje juos suniekinti. Ne-

SS

me jų išsišokime nematome nie-. 
ko nauja ir tik atapažįstame jau! 
pasenusią vienos srovės mono-1 
pciistinę-totalistinę tendenciją,' 
kuri reiškiasi’jau dešimtis metų, 
motyvuojant, kad kitos srovės 
išmirs ir jie liks vieni. Ji jau 
deš’mtis metų netolerantiškai 
ptsisako prieš kitas sroves ir 
prieš “politiką”, kada tuo tarpu į 
ji pati siekia klastingai visą po- ■ 
litinę veiklą aplinkiniais keliais > 
monopolizuoti — suimti į savoj 
rankas, visas kitas sroves iš jos! 
išjungiant. Jie reikalauja plates 
nio politinės veiklos vieškelio 
sau, tačiau negali suvirškinti fak 
to, kad svarbiausią mūsų tau
tos politinę veiklą atlieka jau iš • 
seno pririjusios ir 
nusipelniusios politinės srovės, I rimo grėsmė. Kas tokią veiklą tūrinė veikla 
nepriklausomais laikais buvusios smerkia ar ją stabdo, tas kenkia - j j ]aįaj subtiH feika- 
valstybinės partijos. —. -t—.,..,: —---- -

Monopolistų karingumas sti- palaidotu 
prinamas pranašavimu, kad kitų

SOFIJA PACEVIČIUTĖ Šventadienis

ir daug Lietuvai I ten pasirodo nutautimo bei išmi ,miškai ir kitais atžvilgiais Kuj_ 
politinės srovės, I rimo grėsmė. Kas tokią veiklą tūrinė veikla yra labai svarbi,

mūsų tautai, ruošdamas vietą jai linga visos visuomenės pa]anku.
na laidoti. t mo. paramos, palaikvmo. !>e ku

Lietuvių išlikimas išeivijoje. rio nuvysta

SUSIVIENIJIMAS

LIKOJE
SLA — jau 80 mėty tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dau

giau kaip SEPTYNIUS MILIJONUS dolerių savo apdraus 
tiems nariams

SLA — didžiausia lietuvių fratemalinė organizacija — duoda gyvy
bes apdraudą Ir ligoje pašalpą kuri yra pigi- nes SUSIVIE
NIJIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalboj pagrindu.

SLA — jau turi daugiau, kaip tris su puse mllHono dolerių kapitalą, 
tad jo apdrauda tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gaU 
gauti įvairių klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100.00 
iki $10,000,00.

SLA — jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudą - Endowment In
surance, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi
joms ir gyvenimo pradžiai

SLA — duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM apdraudą: 
už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokesčio metams.

SLA — AKCIDENTALS APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme
nims, rekomenduojama lietuviškų KLUBŲ ir draugijų na
riams. Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2.00 
I metus.

SLA — kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės į kuopų 
veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUSIVIENIJIMO darbus.

tos išlaisvinimo viltimis, nuro
dant jų tautos ateities prošvais 
tęs ir išnaudojant pasitaikančius 
išsilaisvinimo.galimumus bei su
sidarančias politines sąlygas ir 
tuo būdu vesti ją į išsilaisvini
mą - - gali tik tos rūšies patyri
mą turintieji ir toliau numatau 
tieji politikai. Mes turime jų sa- 

kurie, į.vo tarpe ieškoti, juos subrandin.
Piktinimasis, 

rankų Į kad atskiros politinės srovės jų 
kovoja dėl savo tautos ateities, susiranda, išduoda tokių pasipik 
nors jie labai dažnai turi daug | tinusių blogas intencijas. Politiš 
pavydžių priešų ir yra jų iš vi-j kai žmonės subręsta ne kurioje 
su užkampių puolami ir niekina- nors “nepartinėje” atmosferoje 
mi. Pavergtos tautos turi dau-lir ne pagal “nepasaulėžiūrinių” 
ginu galimumų išlikti nenutau- vadų nurodymus, o tik'gerai. šu
tusi. daugiausia išlaikydama sa-įsipažinę su įvairiomis socialinė- 
vo kultūrą ir jos vertybėmis gai Imis bei politinėmis doktrinomis 
vindama tautinA Siamonp T*a-'h£x» irlonlmri b-.mi? Jr- Sonora i Im
čiau siekti savo valstybės atsta 
tymo, kovoti dėl savo tautos iš

, Gajausi yra politikai, 
vedami savo Įsitikinimų ir pat-Ei ir juos remti, 
riotizmo, nenuleisdami

vindama tautinę sąmonę. Ta- ’ bei ideologijomis ir jaugę į ku
ri nors socialini planą, pagal ku
ri numato dėl savo tautos išsilais

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARIJA NOREIKIENjĖ

260$ West 63th St, Chicago, EL 60629 • TeL WA 5-2787 

Dfdalte patrinkimas garės rūšlar Įvairių prekių, 
MAISTAS Ii EUROPOS SANDELIŲ.

IKI

Gausite spausdintas informacijas, jeigu parašysi!.*

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA*
307 WEST 30 STREET, NEW YORK, N. Y. 10001

SIUNTINIAI I UETTYA
Coshigs Parcels Express Corp.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICS 
W1 W. »9th St.. Chiceęe. (H. 50629. — T«l. WA 5-273/

3333 Se, St. Chk«go, HL 50603. — T«I. 254-3320
v. VAL ANTIKAS

KNYGA GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietn- 
gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygom i c 
suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.
Juciai Kipačinskasr SIAUBINGOS DIENOS- Atsiminimai apleis 

ūžiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose Vokietijoje. 273 psL, kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

Juozai Kapačinskair IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beisi- 
kuriančio ir. patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 psL Kaina 7 doL

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTO# LTETUVO#. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose Druskininkuose. Kaune. Naudakiuose 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai ką ji ten matė kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psL $1.50. Yra taip pat 
išversta i anglų kalbą.

M. Žoičenko. SATYRINtS NOYftLftSL Genialaus rusų rašytojo 
60 satyrinių novelių. 199 pusU kaina $2.

D. Kuraitis, KELIONt J ANAPUS GELEŽINIS UŽDANGOS. An- 
toriam pastabumą neapgauna Inturirio ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

r Prof. P. Pakarkite, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psl dokumentuota istorinė studija apie prūsų likimą

| Kaina $2.
Vincai žamaftte. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE 

I 84 pat Kaina ŠUO.
j Uc ir kiti leidiniai yra gaunami

NAUJIENOSE, 17* Sę. HALSTED ST, CHICAGO, HX. WMOB - 

aMlar»taM <arW valaMamte arba vfiakanf Ir pHdWavt 
č*kj ar 14<_

i i

Ylų

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti Knygų rinkoje

AxMERlKOS LIETUVIU POLITIKA
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti jtakos j krašto politiką. 102 psl. Kaina 51.50.

Knygos ims išsiųstos, jei f 1.50 čekis arba Money Orderis 
bus Įiasiųs’as tokiu adresu:

N A U J I E N C S.
1739 So. Halted SU Chicago, Ill. 60608

runa iaicas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ
Alekso Abrose Knyga aprašanti paskutinių 90 (1889-1959) metų 

Chicago® lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbui 564 psl. Kalni 
Į10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

j Knygoje aprašyta pirmas Chlcagon atvažiavęs lietuvi*, pirmo*

I
 lietuvių Kolonijos, jų suorganizuotos Šalpos draugijos, statytos baž

nyčios, Įsteigti laikraščiai, kuriu viso buvo 121. 41 teatro draugija, 481. 
paMuhetiAkr chorai, 9 bažnytiiiW Ir 314 veiklesnių žmonių biografi-r 
Jos. Duoti dokumentai kataJCiškų, socailistimų, laisvamaniškų ir 
Kitų organizacijų atlikti darbai. įstrigtos mokyklos, ikaityklo* ban
kai ir kt.

I
 Norintieji tią Knygą Įsigyti, prašomi prašyti čeki arto Money 

Orderi ’

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
vardu ir pasiųsti: j

1735 So. Haiated St^ Chicaro, 11L $0608

vinimo kovot, ją tvarkyti bei jai 
vadovauti.

Be pagrindo vienos srovės vei 
kėjai visur įtaigoja, kad jie at
stovauja daugumai. Būdami ob
jektyvūs, turime prim nti, kad 
ir kitos dabar savo gausumu ne- j 
s giriančios srovės, pvz. kad ir 
t šutinės grupės yra išeivijoje už 
juos gausesnės. Taip pat neturi 

■ pagrindo kai kieno prileidimas, 
i kad mūsų politinės grupės iš- 
i mirs dėl prieauglio trūkumo. Ži
nome tik. kad kitų išmirimo skel 
bėjai savo prieaugliu negali di 
džiuotis. Taip pat žinome, kad 
yra jaunimo sambūrių, pvz. Švie 
sos-Santaros sąjūdis, Neolituanų 
korporacija ir kt., kuriuose bręs 

' ta atitinkamų politinių srovių 
i veikėjai bei vadai, kurių niekas 
nenumarins ir kurie anksčiau 
ar vėliau jaus į atatinkamų sro
vių politinę veiklą, tęs Lietuvos 
laisvinimo darbus, atstovaus vie 
nokiai ar. kitokiai politinei ideo
logijos ir vadovaus atitinkamoms1 
politinėms grupėms bei organiza 
cijoms.
Nebūdami politiniai fanat kai, 

tai turime r>ala’kyti ir to turime 
siekti, nes nuo to priklauso r 
mūsų išeivijos ateitis. Kam ji 
rūpi, tas turi siekti, kad išeivi
joje subrendęs jaunimas kiek ga 
Įima daugiau susirūpintų Lietu
vos laisvinimo ir lietuvių išliki
mo reikalais, ko plačiausiai įsi
jungtų Į esamą lietuvių politinį 
susiorganizarimą ir, jame daly
vaudamas, tęstų Lie( uvos islais 
vinimo kovą. Kas ima dėstyti sa
vo nepasitenkinimą dėl jaunimo 
įsijungimo į politines organizaci 
jas ai' steng’aši ji nuo tokio įsi
jungimo sulaikyti, tas tik tuo 
parodo, kad jam rūpi ne Lietu-? 
vos reikalai, o tik savoji partija.

Namai, žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žema — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

' PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
[R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMQKEJIMA1S

DEL VISŲ INFORM ACH V KREIPTIS l
MUTUAL FEDERAL SAVINGS

PETRAS KAZANAUSKAS, Prez'dentas
2212 W. Cermak Road Chicago, UI. Virginia 7-7747

MŪRINIS BUNGALOW — 3 mie 
gamt 30’ sklypas, naujas šildymas, 
tuoj galima užimti, prie 65-tos ■' 
Artesian, nebrangus.

1

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax
W. 63rd St. Tel 436-787^

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY
Įvairi apdrauda — INSURANCE 

BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 
nuomininkus

4243 W. 63rd St., Chicago 
Tel. 767-n600.

TIK SAVŲJŲ TARPE!
4 VIENETU mūras ir garažas. Nau

jas gazu šildymas. Našlė atiduoda už 
<38,800.

PALIKIMAS — 5 kambarių 18 me
tų mūras ir garažas. įrengtas beis- 
mantas, centrinis oro šildymas ir šal
dymas be* kiti priedai. Tuoj galima 

gražioje gatvėje Marquette 
Pa^ke. $29,900.

10 BUTU tvarkingas mūro namas. 
Apie $22,000 metiniu pajamų Nau
jas stogas gazu šildymas ir elektra. 
Galima mainvti į viena arba dviejų 
butu namą Marquette Parke, o pini
gingam pirkėjui, kaina — tai atradi
mas. •' -

2 BUTŲ gelsvų plytų 18 metu mo
demus namas ir ekstra didelis mūro 
garažas. įrengtas beveik kaip trečias 
butas gražiam, sausam beismante. 
Daug kitų priedų, greit galima užim
ti, vertas S60,000.

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke.

DIDELIS mūro bungalow ant pla
taus sklypo, gazu šildomas. Geroj vie
toj, Marquette Parke. $25,750.

HELP WANTED — MALte 
DarbJninirii ReUr.a

INDUSTRIAL MAINTENANCE
General Machine Maintenance 
with some Lathe Experience. 
Must have natural Mechanical 
Aptitude and good references.

737-8500

REAL ESTATE
2625 West 71st Street

Tel. 737-7200 arba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba Ir Remontas

* Pasakyti tiesą šiais laikais 
yra pats svarbiausias reikalas ir 
būtiniausias uždavinys. Dėl tie
sos ir teisybės Naujienos nie
kuomet nebijojo ir nebijo kon
frontacijos, nors dabar dau#

Naujienos buvo ir yra už de
mokratiją ir toleranciją. Deja, 
jos negali toleruoti Lietuvos 
okupacijos tolerantų ir palikti 
įvairių tipų bendradarbiautojus 
visiškoje laisvėje.

Todėl šio pasimetimo ir iliu
zijų laikotarpiu Naujienos yra

__ Antanas Gauronskis jš Mar 
quetle Parko apylinkės tapo 
Naujienų prenumeratorium, už
sisakydamas jas vieneriems me
tams. Anksčiau jis jas pirkdavo 
paskirais numeriais, o būdamas 
Hot Springs, Ark., jas gaudavo 
iš pažįstamų. Naujasis mūsų pre
numeratorius p. Antanas yra iš 
žinomos kelmiškių žemaičių 
Gauronskių giminės. Dėkojant 
jam už dėmesį, gera žinią apie | būtinos kiekvienam lietuviui.

Reikia prisidėti prie sąjūdžio 
padvigubinti Naujienų skaity 
tojui- „ ......

naują prenumeratorių malonu 
skelbti visiems skaityt ojams ir 
platintojams. Platinimo vajaus 
proga Naujienos yra siunčiamos 
2 savaites nemokamai.

— Manigirdas Motekaitis at
liks pianinu solo partijas Chi
cago Philharmonic orkestru 
koncerte sausio 7 d. 8 vai. vak. 
Auditorium teatre, prie Con
gress ir Michigan Ave. Bilie
tai gaunami kasoje prie įėjimo.

— Arūnas Dudonis, Hamilto
no KSK Kovas narys, atstovavo 
Kanados lietuvius Pabaltiečių 
plaukimo pirmenybėse iKIęve- 
lande. Laimėjo 1-mą vietą L3-14 
metų grupėje 100 jardų plauki
me.

— Aida ir Vida Dovidaitytės, 
taip pat Aldona Biskytė prieš 
kurį laiką sudarė dainavimo tri 
j ulę “Vasaros garsai”, kuri jau 
turi repertuarą, tinkamą įvai
riems renginiams ir jau pagar
sėjo ne tik Toronte, bet ir kito
se Kanados lietuvių apylinkėse. 
Aldona yra ne tik gera daininin-' 
kė, bet ir akordeonistė.

— Australijos lietuvaitė Da
lia Janavičiūtė, baigusi Sidnė
jaus baleto studiją, išvyko j prin 
cesės Grace klasikinio baleto 
akademiją Monte Carlo mieste 
tobulintis. Dalyvaudama kon
kurse, ji laimėjo $3,500 stipen
diją už stilizuotą lietuvių tauti
nį šokį.

— Giliaro Urbono ir B-vės 
Toronte leidžiamo “Speak Up” 
laikraščio gruodžio numeris 
prieš savaitę pasiekė Čikagos 
skaitytojus. Jo 32 puslapiai pri
pildyti informacine prieškomu 
nistinės veiklos medžiaga bąi

straipsniais. Laikraštis eina 
jau trečius metus, vis tobulė
damas ir apimdamas vis plates
nius horizontus ir plėsdamas 
skaitytojų tinklą, ypatingai pa
vergtų tautų kilmės amerikie
čių ir kanadiečių tarpe. Kiek
viename numeryje yra infor
macijos apie okup. Lietuvę bei 
lietuvių veiklą. Kainuoja me
tams $7.5. Adresas: “Speak 
Up”, PO Box 272, Station, To
ronto, Ont., Canada, M5T 2W2.

— Rochester, New Yorko vals 
tijoj, mirė Petras Makauskas. 
Gimęs Lietuvoj, Lazdijų apskri

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu Ir užmiesčiuose greit, ga- 
rantyta F t r sąžiningai

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
435S So. Washtenaw Ave. 

Tel. 927-3559
rr.- —nr

D ft M K $ I O
52—60 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $98 pusmečiui automobili® 
liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis

«45 So. ASHLAND AVE. 
523-3775

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBtS

Pardavimas Ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET
'Talaf.: REpuhllc 7-1941

M. Ž I M K U i 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplnrood. Tol. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
SEcvietimai, pildomi pilietybės pra-

: žyma i ir kitoki blankai 
b,. ..... ■■■——r

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Ava. 
Chicago, III. 60632. Tai. YA 7-59T0

trimis L-ietuvoj, Lazdijų apsKri- < _ 
tyje. Tarnavo Lietuvos karino-1 
menės mokomoj kuopoj. Dirbo* 
girininkystės darbus ir buvo 
Lietuvos policijos pareigūnas. 
Paliko nuūdę: žmona Monika 
Makauskienė, duktė Gražina 
Makauskaitė ir sūnus Vytautas 
Makauskas ir jo šeima — Anna, 
Daniel, Vito, Tonny ’ir Mary 
Anna.

BEST THINGS IN LIFE

l^ill Frank Zapollt 
<203Va W.vSm St 

GA <-6654

STATI TAIM

Sthte Fįrm Life Insurance Company

CAREFUL!
Only you 

can prevent

Didžiausias kailiu 
pasirinkimas

paa vleulnieU
Uetavį kailininką fyu 

ChkAgo>

NORMANĄ

185 North W&Uuth Artem

263-5828 
(jataiffoe) ir 
677-8489 

(buto)

SAUJWTO*, CpiCAtO S, MX.— Tuesday, December 27e




