
klausimą turku karo jėgoms.

Komunistu ir klero

VARŠUVA. — Lenkijos kar-

irame sušaudė generolą
Apkltintas šnipinėjimu Sovie-
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TURKAI SUĖMĖ KARO ŽVALGYBOS PULKININKĄ S. SAVASANĄ
Suimtasis aiškinsis karo teisme apie žinių 

tiekimą amerikiečiams ir britams
LC ANKARA, Turkija. — Turkų karo policija vakar suėmė 

turkų karo žvalgybos pulkininką Sabahatin Savasaną. Jis seniai 
tarnavo turkų karo žvalgyboje, jam buvo prieinami informaci
jos šaltiniai, o dabar jis pats turės aiškintis karo teisme. Svar
biausias kaltinimas — žinių tiekimas amerikiečiams ir britams. 
Pasirodo, kad šių metų birželio mėnesį vyko svarbus turkų val
džios atstovų ir karo vadų pasitarimas apie tolimesnę užsienio 
politiką. Turkai buvo labai nepatenkinti JAV kongreso nutarimu 
toliau vilkinti ginklų pardavimo

Kongrese užkliuvo ,
K/pro klausimas i

Amerikos kongresas atsisakė 1 
parduoti. daugiau ginklų Turki
jos karo jėgoms, kai jos, Ame- .
rikoje įsigytus tankus, kulkos- dinolas Stefan Wyszmski savo 
vaidžiūs ir lėktuvus, naudojo ’ Pamoksle šv. Jono katedroje, 
Kirpro salos kovoms. Turkai aiš. Varšuvoje, Kalėdų rytą užak-

• kiną, kad jie nepradėjo koVų |centavo artėjimą tarp komunis- 
Kipro saloje. Saloje buvo .ramu, i tų Lenkijos valdovų ir Katali- 
kol. graikų karo vadovybė.- hepra i bažnyčios.
dėjo perversmo prieš Kiįjro sa-1 
los prezidentą metropolitą 31a-1 ________________ „
karios.' Nuvertus prezidentą ir kūpąs ir kunigas po auksu išpuoš 
jo vyriausybę, Kipro s^a-hutų tu baldakimu į -katedrą per di-

et' džias i as duris 'atlyidnt" daugelis 
į prezi- jg 3,000 lenkų katedroje lauku- 

nei.ąhin. nn/ilp jankkeliii Po 30 tmp- 
pasi-
pa-____ _____ ______

■ siuntė ekspediciją į Kipro Salą ir kų -bažnyčios -staiga viešai pasi- 
užėmė.visą rytinį salos trečdalį. rodė • ekstraordinarinis posūkis. 
Turkų kariai dar ir šiandien te
bestovi saloje. Turkai aiškina, 
kad jie buvo priversti ginti joje 
gyvenančius turkus, tuo tarpu

. Washington© sluoksniai mano, 
kad turkai neturėjo teisės nau*Įprasta mitingą tarp Lenkijos 
doti Amerikoje gamintų ginklų .komunistų lyderio Edvardo Gie- 
Kipro salos kovoms - > reko, kardinolo -Višinskio ir po-

, Varšuvoje, Kalėdų rytą užak- 
I centavo artėjimą tarp komunis- 
įtų Lenkijos valdovų ir Katali
kų bažnyčios.

Kardinolą Višinskį, skarlato 
spalvos rūbais apsirengusį, •i’ys-
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Izmaiijci posėdžiavo dvi dienas, bet nepajėgė 
susitarti svarbiausiais klausimais

KAIRAS. Egiptas. — prezidentas Anwar Sadatas ir Izraelio 
premjeras Menahem Begin, abu patarėjų lyd'mi, Izmalijoje tarė
si dvi dienas bet'nepajėgė išspręsti kelių labai svarbių klausimų. 
Abu vadai bandė paruošti bendrą pareiškimą, bet negalėjo susi
tarti dėl jo teksto .Tada abiejų valstybių vadai sutarė pareikšti 
viltį, kad taika tarp abiejų valstybių bus atstatyta ir paremta 
tvirtais pagrindais.

Piety Vokietijoj, Bavarijai yra Oberammergau miestas, kiekviena metą vaidinamos* 
Kristaus kančios. Paveiksle matome prteš 110 metu vaidintas kabias. Jos mažai 

kuo tesiskiria nuo siu dienu vatdinimy. Kiekviena metą į 'Obermmergau suvažiuoja
<5 r- . tūkstančiai žmonių. J ' - * " ~JORDANIJOS KARALIUS HUSEJINASPAKVIESTAS I WASHINGTON!

- = ** t s i - . j - ę

Arabu nasaulis oasikeitė nuo jo kelionės į 
Jeruzalę, — pareiškė prezidentas; Sadatas

Antradienį palaidojo
' Charlie Chapliną

_ t- ' 4 * - V- K-* - - - ’ -

žENė.VA, ’Šveicarija. — Pra-

prisijungusi prie Graikijos 
sukilėliams nepavyko nl 
dento Makarios nužudj 
salos užvaldy ti. Ta pro 
naudojo turkų vyriausj^

shių, puolė antkelių. Po 30 me
tų kovos tarp dviejų Lenkijos 
valdžių.”—'komunistų ir katali-

Pranešta, kad sausio .6 dieną 
lenkų kardinolas pateiks išsamų 
raportą apie savo visą mėnesį 
trukusį vizitą. Vatikane ir apie 
gruodžio 1 dieną įvykusį nepa

Kipro salos kovoms

Be pareikštos vilties, prezi
dentas Sadatas ir premjeras Be 
gin sudarė dvi nuolatines komi
sijas, kurios svarstys taikos klau 
simus ir bandys galimai greičiau 
ir teisingiau tuos klausimus iš
rišti. Premjeras Berin oasiūlė 
atitraukti Izraelio karo jėg. s iš 
viso Sinajaus pusiasalio. Prezi
dentas Sadatas priėmė šį pasiū
lymą ir tuojau buvo sudaryta ko
misija Izraelio karo jėgoms at
šaukti iš Sinajaus ir tvarkingai 
viską perduoti Egiptui. Egipto 
prezidentas prižadėjo respektuo 
ti Izreelio interesus Sinajaus pu- 
siasalyje ir jo pakraščiuose.

.~-_.Bats sunkiausias klausimas.— 
buvo naujai planuojamos Pales
tinos sudarymas. Premjeras Be- 
g:n pasiūlė sudaryti trijų vals
tybių suverenitetą kairiajame 
Jordano upės krante ir Gazoje. 
Tas sritis galėtų valdyti Izraelio, 
Egipto komisijonieriai ir pačių 
arabų rinktas pareigūnas. Jis 
turėtų būti visuotinu balsavimu 
išrinktas. Visus klausimus tie 
trys komisijonieriai turėtų nus
pręsti iš eilės, nepažeidžiant nei 
vienos grupės • interesų. Prezi- 
entas Sadatas atmetė šį Izraelio 
pasiūlymą. Jis pareiškė, kad iš 
kairiojo Jordano kranto Izraelio 
karo jėgos turėtų pasitraukti, 
kaip jos pasižadėjo pasitraukti 
iš Sinajaus pusiasalio. Preziden
tas Sadatas sutinka su vietos gy
ventojų teise rinkimų pagalba 
spręsti visus klausimus, bet jis 
nenori, kad būtų palikta Izraelio 
įtaigojama palestiniečių grupė. 
Arabai patys turi nuspręsti, 
kaip jie ateityje tvarkys savo 

j reikalus. Ret tas bus padaryta 
j tiktai tada, kai Izraelio karo jė- 
Įgos visai pasitrauks iš Jordani
jos ir Gazos sričių.

Šis klausimas labai kompli
kuotas ir abu vadai nepajėgė su 
sitarti. Bet jiedu sutarė sudaryti 
politinį komitetą, kuris tuojau 
pradės svarstyti sudėtingas šios 
klausimo problemas. Izraelis no- 

Į ri saugumo. Jis nenori leisti Jor 
’dan’1' . femėje ir Gazos srityje 
įsigalėti palestiniečiams, kurie 
bando jėga paveikti arabus ir 
iš naujo pradės karą. Egipto pre 
zidentas užtikrino, kad visi 
klausimai privalo pūti ir bus 
sprendžiami taikos ir pasitari
mu keliu. Niekas neprivalės var
toti jėgos savo valiai primesti 
kaimynams. Pačiame Izraelyje 
keiiamas balsas prieš premjero 
Begino padarytas dideles nuolai 
das' Egiptui.

med Mapiąrrebi, 57, buvęs ge- 
neral.všt^bo narys, sušaudytas 
KalėdU'ryta; Jis buvo pagautas 

vietų ambasados 
’Tataininkui perduoti slaptą ar
mijos dokumentą. Kariuomenės 
te’sme, kur spaudai dalimis leis 
ta dalyvauti, Mogharrebi pasisa- 

i kė šnipinėj ęs sovietams per de- 
' vynis metus. Jis sovietų žvalgy
bą aprūpindavo informacijomis 
apie Irano perkamus ginklus 
JĄVįėse.

eitą sekmadieni savo namuose, 
esančiuose nedideliame Corsier 
kaimelyje mirė didžiausias kino 

J komikas Charlie Chaplinas, su- 
laukęs 88 meti?amžiaus. Paskuti 
niais metais jis negalėjo vaikščio 
ti: kojų raumenys nebeklausė ir 
neturėjo jėgos nešioti nedidelio 
kūno.Didelį i kino artistą teko 
vež:gįįį: specialiai, pagamintame 

; vežimėlyje. Artistas visą savo 
tu rtą’paliko žmonai ir vaikams. 
Jis buVo palaidotas vietos kapi- 

j nėse?/grynai šeimos narių aki
vaizdoje.Jis patš norėjo, kad iš 
mirušiė nebūtu daromos didelės

■ - - ' - - ’ ~ --------- --  - -
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sai savaitei pakviestas į VVashingtoną preziento ir Valstybės De
partamento svečiu. Prezidentas Carteris nori išsikalbėti su kara
lių apie taikos klausimus Artimuose Rytuose. ’Pats svarbiausias 
klausimas bene bus Palestinos įsteigimas. Kaip Izraelis, taip jr 
Egiptas Palestiną nori įsteigti buvusioje Jordanijos teritorijoje, 
bet nei viena, pusė su Jordanija tuo reikalu pasitarimų nevedė. Kai 
prezidentas Sadatas užsiminė Jordanijos karaliui apie šiuos pla
nus, daromus be jo žinios ir pritarimo, tai jis išskrido iš Egipto 
pasitarimų nebaigęs. Karalius mano, kad dėl Jordanijos žemių 1 
klausimu pirmiausia turėtų susitarti su juo, o ne su kuo kitu. 
Karalius Husejinas tikisi, kad Izraelio premjeras; jį pakvies.} Jėru 
žalę, kaip savo laiku pakvietė-Egipto prezidentr: Vietoj Izraelio, 
karalius Husejinas pakviestas į Washingtony ilgiems pasitri- 
mams su prezidentu ir valstybės sekretorium. ’ Z ; męs AngHjoje,bet karjerą pada 

rė AmerikojeYLabiausiai jis pa
garsėjo diktatorius vaizduojan
čiu filmu. Sovietų valdžia kvietė 
jį apsigyventi Rusijoje, bet jis 
atsisakė. Stalino ten, sakė jis, 
jau- nebėra, bet stalinizmas ten 
pasilikęs, j- ' ;

| reko, kardinolo -Višinskio ir 
piėžiaus Pauliaus VI. Sadatas tikisi 

pasiekti-taikos
KAIRAS, Egiptas. — Egipto 

prezidentas Anwar Sadatas suk- 
viestinems laikraštininkams pa
reiškė, kad visame arabų pasau
lyje eina didelės pakaitos. Jis 
pastebėjo, kad nuo jo kelionės 
į Izraelį ir nuo jo kalbos su Iz
raelio politikos vadais —viskas 
keičiasi arabų pasaulyje. Pats 
Sadatas yra įsitikinęs, kad jam 
pavyks pasiekti taikos su Izrae
liu ir padėti pagrindus Artimų
jų Rytų taikai. Prezidentas yra 
labai gerai inormuotas apie nuo- 

prieš plėišikams .einant buvo į'Artimuose Rytuose. Amerikie- taikas arabų pasaulyje. Arabai 
taverną užėjęs telefotu paskam-! ” ’ —— - i—3 _
binti. Flanahan pats vienas sė
dėjo prie baro ir peiliu ginkluo
tasis banditas priėjęs jį smei
gė į nugarą ir paakiu į veidą, 
o pardavėjui Theodore Condos 
įsakė atidaryti registerį ir gul-l Ameriką. Specialistai pastebėjo, 
tis ant grindų. Banditai registejkad sovietų atstovai visur reika 
rį išvalė iki paskutinio cento. lauja prekybos, supirkinėja ja- 

žudikams išėjus Matuzas bu- Vus duonai, bet niekad nemaži- 
vo rastas sudribęs prie telefono no išlaidų karo reikalams. So- 
nebegyvas.

Plėšikai paskerdė 
Wiliam Matuzą

Trys plėšikai Kalėdų vakarą 
įėję į Best Liquors taverną 2116 
Nortr Gark street, vieną klientą 
William Matuzą, 55, iš Villa 
Park peiliu nudūrė, antrą John 
Flanagan. 60, sužeidė ir išėjo 
apie S125 pinigų nešini.

Užpuolimas įvyko bartende- 
riui einant taverną nakčiai už
daryti. Į taverną įėjo du vyrai

Susirūpino nauja 
sovietų raketa

WASHINGTON, D. C. — Ame 
rikos karo vadovybė labai susi
rūpinusi naujai pagaminta so- 
vietų.'kąro jėgų raketa, galinčia 
skristi 3,000 kilometrų. Ameri
kiečiai turi tikslių žinių, kad so
vietų valdžia jau pasigamino to
kią raketą, kuri gali skrieti 3,000 
mylių. Iš dabartinės savo terito- 

— vienas iš jų peiliu nešinas, ir {rijos sovietų valdžia gali pasiek 
moteris nutrumpintu šautuvu Į ti bet kurį strateginį punktą Va 
ginkluota. Matuzas momentą ikarų Europoje, 'Kinijoje arba

• v . 1 ___—._ _ vii Lova i * A

’ sydama sovietų’valdžios patarė
jo, labai aštriai kritikavo prezi
dentą ''Sadatą, bet dabar išaiški
no, kad sovietų agentų paruošta 
propakanda paremta tiktai mil
tais, o ne faktais.

&

čiai yra įsitikinę, kad sovietų keičia nuotaikas apie karą, taT- 
valdžia.labai lengvai gali susti- ką ir paties Sadato intervenciją 
orinti nauja raketą ir, vieton Izraelyje. Visi mato, jog tai bū- 
3,000 kilometrų, ji gali skristi 
5.0C0 kilometrų, šitaip ją sus
tiprinus, ji galėtų pasiekti ir

ta drąsaus žingsnio, kuris bus 
naudingas ne tik Egiptui, net ir 
kaimyninėms valstybėms.

Sadat as gina arabų teises
Kiekvienam šiandien aišku, 

kad prezidentas Sadatas gina ne1 
tik Egipto, bet ir kitų arabų vals 
tybių teises. Prezidentas Sada
tas pasakė kelis karčius žodžius

_ premjeras Begin nori iš
siderėti iŠ arabų specialias tei
ses. Jeruzalės miesto jis nenori 
perleisti arabams.

Pirmadieni vakare paspaudęs 
Šaltis tęsis iki trečiadienio, o

vietų valdžia turi pačią didžiau
sią kariuomenę pasaulyje ir iš
leidžia nepaprastai dideles su-’Izraelio parlamentui, jis laikosi 
mas pinigų ir medžiagų naujiems 
ginklams gaminti. Ne tik pats 
Brežnevas? bet ir jaunesni sovie 
tų maršalai nori pasigaminti 
ginklų visam pasauliui užkariau 
ti.

šaltas, gali snigti
£aulė teka 7:17, laidįiaai 4:27 ketvirtadieni jau atleis.

savo principų pasitarimuose su 
Izraelio vadais. Aukščiausiai pa
kilo Sadato prestyžas pačiame 
Egipte Kariai ir visuomenės vei
kėjai patenkinti prezidentu, kad 
taikos pasitarimus su Izraeliu 
veda ir sprendžia patys egiptie
čiai. o ne Libane ir Libijoje susi
koncentravę arabai ekstremis
tai. Tripolio arabų-grupė, klau-

Dalios Zolpytės vyras mirė
CHICAGA, III. — Chicagos 

mokyklų sistemos mokytojos 
Dalis Zolpytės vyras Raymond 
Ondrick visai netikėtai mirė pir
mą Kalėdų diena. Amerikos lie
tuviai. ynač Čikagiečiai, gerai 
pažino Mariioną ir Silvestrą Zol 
uius. 'ir vienturtę jų dukrą Da
ką. aktyviai dalyvaujančią visuo 
menimame Amerikos lietuvių 
gyvenime. Ji priklausė Ameri
kos lietuvių jaunimo organizaci
joms, o vėliau rėmė Amerikos 
Lietuvių Tarybos vedamą darbą 
rinko aukas Ralfui ir kitoms or
ganizacijoms. Kai veikė Žiburė
lis tai ir ten priremdavo savo 
trigrašį.

Dalia ištekėjo už inž. Raymon | 
do Ondrick. su kuriuo gražiai su į 
gyveno ir augino kelių sveikų vai 
ku šeima. Ondricku šeima gyve 
no sename Zolpių name, esančia 
me Bridgeporte. Ne tik Marijo
na Zolpienė. bet ir Silvestras, 
kol dar buvo gyvas, padėdavo 
prižiūrėti mažus vaikus ir au
ginti tokią didelę šeimą Ant Da
lios pečių dabar užguls didelė 
.našta. Jai teks rūpintis šešiais 
vaikais ir 80 metų sulaukusia 
motina, nors motina dar apdairi 
ir vaikų priežiūrai darpajėgL

k1? ’ iiJ J w t i
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'Castro pučiasi

Havana, Kuba. Fidelis Castro 
kalbėdamas Kubos nacional. 

asamblėjos sesijos uždarymo po 
sėdyje atmetė Jungtinių Valsty 
bių spaudimą sumažinti Kubos 
karines avantiūras Afrikije, pa
sididžiuodamas. kad Kuba ga
linti išsiversti ir be artėjimo su 
Washington!!; Jis pasisakė pa
siuntęs kariškus patarėjus dau
geliui Afrikos kraštų ir tuo rei
kalu su JAV nesidėsiąs. Kuba 
ir toliau padėsianti Angolai, Mo 
zambikui. Etiopijai ir juodžių 
išlaisvinimo sąjųdŽiams Pietų. 
Afrikoje.

Kuba kovojusi su penkiais 
JAV prezidentais ir esanti pasi
ruošus kovoti ir su šeštuoju 
jei Washingtonas toliau tęs spau 
dimą ir ekonominę blokadą. Bet 
Castto paliekąs dūris praviras 
galimybei siihormalizuoti santyjJ 
kius “respekto lygybės” pagrin-, j 
du.

vardas gerbiamas arabų tarpe. 
Jis tūrėjo drąsos imtis žingsnių, 
vedančių prie Artimųjų Rytų 
taikos. Arabų daugumai karai 
jau Igrįso.

— Egipto prezidehto Sadato J***
88 mėty sulaukęs jr ^vaikščioti nepa
jėgęs Charlie Chaplinas buvo palai, 
dotas antradienį mažo kaimelio ka
pinėse ,Chaplino kojos, iki ašary juo
kinusios jitinuj ir senus, paskutiniais 
dviem metais atsisakė jam tarnauti, 

* raumeny* jo nekis u sė.

šeštadienio laidoje Chica
go Daily News įdėjo skoningą 
Uršulės Mikulytės paveikslą, 
ji piauna specialiai iškeptą lietu
višką pyragą.



Kūno, proto ir jausmy darnos pagrindai
Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas 

JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. — -—

’( iiaenybi*, jausmų — emocijų) 
sunorm ai ėjimas. Tad ir pradė
kime visi lietuviai turtinti save 
vertingiausia gėrybe, jokių pa
stangų tokiam turtėjimui nesi
gailėdami — ir dar šiandien taip 
turtėti pradėkime!

Pasiskaityti, Mary Susan Mil
ler: Straight Talk To Parents. 
Sirin and Day publishers.PIRMIAU ŽMOKKKUMAS —

TIK PO TO RELIGIŠKUMAS

Ilk 
ia .toj, 

K till.

ži*«xiakas imu* jaJLi kati vertingas narys 
įcujijej, š«huoį, valstybėj, parapijoj ir visur

Dievas užgimė 
gėriui ir

Dievas užgimė — kk katamus 
žmoguje dar negimė. Jį aa«« 
kiekvienas turim# savyje dar

(Tęsiays)

atgimkija# Atvirkim* jas — savo charakte
riu* Kristui — taikai, ramybei, 
vi*oa* kito meilei bei žmoniš
kumui per savo charakterio su
žmoginimą. Tik tuomet pajėg
sima švęsti Kalėdas ir sutikti 
Naujut Matus, kaip niekada jos geriausių žmogui galima

bą atlikti turim* nėd*l*unL Tad n«»UT® . liiP prasmingai, žmo 
ir pradėkime savę* atgimdymą j ® ’r krikščioniškai
Į tikrus — gero charaktoada rmn I švenčiam o# ir Nauji Metai su
neš. Nuo šiandie sė ri*na*.£ji* I kukami
kit kitą negerai uekalbakixn* iri .hmi, uk aš tamsia -r kiakvi*-

nu.

Metų sulaukiant — yriai Kristų 
ir prieš kiekvieną žm-eg^. Tik 
tada mes sulaukėtas* ir
ramybės bei jerų ia»tų save 
tarpe. Mat, niekas kilis saus

tys turime savo tarpa gyvu kū
nu paversti. Jokia kita asmeny
bė negali mums taikos atn-ešti. 
įskaitant net Tvėrėją, t»L kol 
mes savu charakteriu peštukais 
liksime.

Pagal labai gaišų misų rašy
toją AJoyzą Baroną, m ec įsilei
džiame į savo širdis ir namus 
įvairius žaislus, gėrime* ir val
gius— tik ne Kristų. Ji* stovi 
benami* jau du takstanSns me
tų ir prašosi įleidžiamas — bel
džiasi į mūsų asmenybės duris.

jaluote mirkomus Naujus Me
tu sublAivinti — ir turėti tikrą

silavinimas. ne grožis, bei val
gi* a u gėrimu yra žmogaus ver- 
tmgiaudas turtas. Toks yra jo 
charakterio (kitaip sakant, as-

sų atimti nagal&s. Tad už savo 
sharakterio žmoginimo darbo 
risi kaip vienas dar šiandien 

imkimė*! Sėkmei visiems pa
čiame sunkiausiame darbe — 
savęs sukalėdinime per savo as
menybė* — savo charakterio 
sužmoginimą. Tai ir yra pras
mingiausias šio skyriaus linkė
jimą* visiems besirengiantiems.-■ 
!*gul ir nenorromis,. pasenti vie
nais matais. J šių'košės.

Išvada. Ne religiją, ne tau j Darbas: Mieles su vandeniu 
lybė, na spalva, ne turtai, ne-iš^; išleisti. Miltus, pertrintą varš

kę, citrinos žievelę ir druską su
maišyti. Atskirai bliudelyje iš
trinti kiaušinio baltymą, medų, 
alyvą ir mieles su pienu.

MoHy Pitcher loved her husband.
So much so, that when he went into batt!* 

during the Revolution, she did too.Right by his side.
Then one day, while loading cannons, he was 

lolled by a British bullet.
Molly knew the time had come to take 

iRDck in her country. So she picked up

Savings Han at work, a little is set aside from each 
paycheck to buy Bonds. Regularly. Automatically

That way, you’re making a real investment ip 
your future. And in America’s, too.

So buy United States Savings Bonds.
Right from the start, it’s been an equal 

opportunity investment.

bųr U.S. Savings Bonds.

pew victory and a new heroine.
Today, when it’s time to take

merica
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Agr- Adelžs Duobllenės maisto

Eagle Lake, Wis. (Aliejus)M. ŠILEIKIS

si

Adelė Duoblienė
VAJtiKINIAI RAGELIAI

Prop.: Orkaitė 375°F. 1 pa
kutis sausų mielių (% oz. Active 
Dry east), U puoduko drung
no vandens, 3 puodukai kvieti
nių miltų (Unbleached enrich
ed flour), 4 oz. sausos, namų

tai alyvos (Safflower), 1 šaukš
telis susmulkintos citrinos žie
velės. 1 šaukštas medaus, % 
Šaukštelio .druąkos. 1 šaukštelis 
manų kruopų, ir 4 šaukštai vai-

į sumaišytus, miltus su varš- 
ke, citrinos žievelėmis ir drus
ka supilti ištrintą sk*ystį dali
mis. Maišyti mediniu šaukštu 
iki visas skystimas ir miltai su
sijungs. Rankomis suspausti į 
vientisą tešlos gabalą, ir laikyti 
šaldytuve bliūdelyje, pridengus 
linine medžiaga į valandą.

Tešlą padalinti į dvi dalis. 
Kiekvieną iš jų kočioti ant len
tos miltais pabarstytos į ploną 
apskritimą: 15 inčų skersmeniu. 
Kociojama ilgais mostais, kad 
neprivaryti j tešlą pūslių trum
pu, ir greitu tešlos kočiojimu.

irdarbo varškės, 1 kiaušinio balty- Į Stengtis kiek galima gražesnį i 
mas, 2 šaukštai pieno, 2 šauks- lygesnį apskritimą iškočioti.

Apskritintą .pabarstyti plonai 
kruopomis. Ilgu peiliu j j su
plaus tyli? vienodais trikampiais, 
pradedant išilginiu piūviu per

centrą dalijant jį per pusę. Po 
to plaunama skersiniu piūviu I 
per centrą, ir toliau, kiekviena 
ketvirtį perpjauti įstrižai per 
centrą. Gausime 8 trikampius.

Ant kiekvieno trikampio ga
lima padėti po šaukštelį turimos 
uogienės, arba vietoje monų 
kruopų, pabarstyti truputį cina
mono. Sukama nuo išorinės 
pusės į standrų ragelį, prilaikant 
pirštais trikampėlių kraštelius.

Padėjus nesuspaustai į ištep
tą riebalais ir išbarstytą miltais 
blėkutę, pridengti medžiagą ir 
duoti 1 vai. pakilti. Tuo tarpu 
reikia įjungti orkaitę. Kepti 15 
min. patepus pienu. Išėmus, iš 
orkaitės, leisti pailsėti prideng
tiems medžiaga kepsniams.

Kiekis: 16 ragelių.

ne.
Kariuorhehės šventės minėjimas kuriuos paruošė Ona Demere^kie

KLB-nės Winnipeg© Apylin- 
j kės Valdyba tJm. lapkričio 27 d. 

(sėkmad.), suruošė Lietuvos Ka 
riuomenės atkūrimo 59-rių m£ 
tų minėjimą ./

Minėjimai prasidėjo 11 vai-., 
lietuvių parapijos bažnyčioje, pa 
maldomis. Prieš Mišias, kurios 
skirtos žuvusiems Lietuvos ka
riams bėi partizanams kovose 
dėl Lietuvos nepriklausomybės. 
Jaunimo Tarybos narys Marius 
Timmermanas atėjo sū Lietuvos 
trispalvė, kurios sargyboje, ap
sirengusios tautiniais.' rūbais, 
stovėjot Nijolė žiminškaite, Lai 
ma Rutkauskaitė ir’.Rūta Bėžy- 
tė. įpusėjus pamaldoms pamdks 
lą pasakė parapijos kleb. kun. J. 
Bertašius. Iš šv.-Rasto ištrau
kas skaitė St. Ramančiauskas.

Po pamaldų visi rinkosi į pa
rapijos salę specialiai surenk 
tam minėjimui išklausyti.

Minėjimą atidarė.v-bos p-kas 
Juozas Demereckaą-. .tąramas 
trumpą įžanginį žodį. Į garbės 
prezidiumą buvo pakviesti ,1918- 
19 mėlti Lietuvos lalšvėš kovo
tojai: šavanoris-kūtėjas Povilas 
Liaukfevičius ir Antanaš 'Samu- 
laitis. Baigęs žodį Demereskas 
pakvietė visus atsistojimu pa
gerbti žuvusius už’ Lietuvos ne
priklausomybę ir pagrindinei kai 
bai pakvietė inž. Jurgį Vataiti, 
kuris Šato išsamioje kalboje nu 
švietė ateities kovas už Lietuvos 
nepriMausomilą? ir joms pasi
ruošimą, turi net galvoje jauno
sios kartos iš anksto jėgų kon- 
sentravimą. Jo kalba buvo tu
rininga ir išsami; kurios visi in
tensyviai klausėsi, nes prelegen 
tas jaunosios kartos atstovas.

Po jo, anie nepriklausomybės 
kovų eigą išsamiau nušvietė bu
vęs Lietuvos atkūrimo savano- 
riš-kūrėjas P. Liaukevičius; ku
ris nbrodė, kad jam. teko daly
vauti sunkiose kovaite su Lietu
vos priešais komuiriatais-rusais, 
lenkais, bermontininkais ir kt. 
Be to. dar pask itė ištraukas 4š 
Lifetuvos pre Tea kovų. Dar 
trumpą žodį tarė irgi 1918119 
metų laisvės kovotojas Antanas 
Samulaitis, Pcsibaigus kalboms 
v-bos p-kas J. 1 hnnereckas minė 
jimą uždarė Tautos Himnu, Po 
to, visi dalyviai buvo pavaišinti 
kavute ir gardžiais užkandžiais,

š. m. gruodžio 2 d., Health 
Science Centre, mirė Juozas Bi
zūnas 76 metų Amžiaus. Kanado
je iškyveno 50 metų; beveik visą 
laika dirbo- mainose. Paskutiniu 
metu buvo pasitraukęs į pensi
ją. Visą laiką gyveno Savoj7 Ho
tel, 586 Main St.

Buvo vedęs, turėjo vieną duk
rą Rūtą, kuri ištekėjusi už 
Fitzgerald ir gyvena Toronte. 
Taip pat, turėjo du sūnus, kurių 
nesuranda pranešimui dėl tėvo 
mirties. Ilga laika su žmona ne- 
gyveno, bet oficialiai nebūvi iš 
siskyrę. Priklausė lietuvių para
pijai ir mirė aprūpintas šv. sa
kramentais.

Gruodžio 7 H. atvežtas į lie
tuvių parapijos bažnyčią, kur pa 
maldas atlaikė kūh. J. Bertašius. 
Palaidotas Brookside kapinėse. 
Gyvendamas Kanadoje visą lai
ką buvo socialistinių pažiūrų: Sa
ve laikėsi lietuviu, bet Lietuvai 
nieko gero nei blogo hera pada
ręs. Visada didžiavosi, kad ka

rinę prievolę atlikęs kavalerijos 
pulke iilanuošė.

Skųsdavosi šeimos nesugyve- 
nimu ir užbaigti amžiaus gyveni
mo galą galvojo grįžti į Lietuvą, 
l>et grįžusiųjų iš okup. Lietuvos 
baisūs pasakojimai apie okupan 
to žiaurumus bei žmonių veži
mus į Sibirą — atbaidė. Ilsėkis 
ramybėje Juozai.

Visuotinas nariu susirinkimas
Š. m. gruodžio 11 d. (tuojau 

po pamaldų), lietuvių parapijos 
salėje įvyko RLB-nės visuotinas 
narių susirinkimas, kuriame da
lyvavo apie 30 narių. Reikia ma
nyti, kad susirinkimui pakenkė 
labai baisus oras. Jau nuo pat 
ryto st:priai sn;go, o aštrus vė
jas gatves tiesiog pavertė nebe- 
praeinamomis.

Susirinkimą atidarė v-bos p- 
kas J. Deme reck a s Dienos pir
ui ninku buvo pakviestas St. Ra- 
mtnžiauskas, o sekretoriauti 
fcv. I'ederas.

Perskaičius dienotvarkę nu
tarta pataisyti, kad pirmuoju 
ptlnktu būtų renkama valdyba, 
o kiti reikalai nukelti toliau. Su 
sirihkimas sutiko. Atsistatydi
nus valdybai, Ev. Federas siūlė,

(Nukelta į 3 psl.).

Surinko ir redagavo teisininkas Jonas Talalas
(Tęsinys)

Praslinko kelios dienos. Pagaliau gavau oficialų 
pranešimą, kad dėl rimtumo momento Respublikos Pre
zidentas negali patenkinti mano prašymo, bet, atsižvelg-ziaenias negan patenKinu mano prašymo, oet, aibizveig-

i damas į mano sveikatos-stpyf, man suteikia 14 dienų
■ I atostogų.—" ■ 41

Į \ r 4 ; * T I ...
čia pat buvo pridėti^, du!, J. Paleckio aktai, kuriuos 

j turėjau kontasignuoti: vienai, kad laikinai eiti ministe- 
; rioo pirmininko"pai’eigas pavedama vidaus reikalų mi- 

nisteriui M. Gedvilai, antras, kad ligšiolinis Užsienių 
Reikalų Ministerijos departamento direktorius P. Glo
vackas skiriamas užsienių reikalų viceministeriu, pave
dant jam laikinai eiti užsienio reikalų ministerio pa
reigas.

Atvirai sakant, aš laukiau savo elgesio blogesnių 
pasekmių ir jau buvau pasiruošęs vykti Rusijos gi- 

I lumon. . r -
Vėliau, besibaigiant mano atostogoms, jos buvo, jau 

man neprašant, pratęstos dar dešimčia dienų. Faktiškai 
man pareigų eiti jau neteko, nes grįžau tik likviduoti Už
sienių Reikalų Ministeriją ir rūpintis surasti darbo bu
vusiems tas ministerijos bendradarbiams.

Prezidento Antano Smetonos nuomonė
Lietuvos Resp. Prezidento atsiminimai, surašyti 1940 m. 
liepos 1 — 25 d. jam pasitraukus Į Vokietiją, okupavus 

. Lietuvą. Gauta iš sūnaus
LIETUVA PRIEŠ MIRŠTAMĄ PAVOJŲ

Jau prie gen. Černiaus kaip ministro pirmininko, Gy
nimo Taryba svarstė klausimą, kas daryti, jei ateitų rim
tas pavojus Lietuvos laisvei. Taryba visa pasisakė, jog 
tuomet reiktų visomis priemonėmis, taipgi ir ginklu, pa-, 
sipreišinti, nors ir nebūtų vilties laimėti. Tegu užpuoli
kas, ji samprotavo, smarkiau nuniokotų mūsų kraštą jam 
ginantis, nekaip nesiginant, tačiau tas įvykis paliktų at
simušęs lietuvių sąmonėje, jog tauta, kiek įmanydama, 
gynė savo garbę. Vadinasi, gynimasis svertų ir ateičiai. 
Ta prasme viešai pasisakydavo juk mūsų vadai, kariai ir 
nekariai, kalbėdami į kariuomenę, organizacijas ir visuo
menę. Ginklu susidūrus su užpuoliku, krašto vadovybė 
Tarybos manymu, turėtų saugotis, kad nepakliūtų jo fan-, 
kosin. Be to, reiktų paslėpti aukso ir valiutos atsargą. 
Tam tikslui buvo ketinimas pakeisti ir - Lietuvos Banko 
statutas. . . / ......

Ministru pirmininku tapus A. Merkiui, tas klausimas 
vėl iškilo Gynybos Taryboje ir Ministrų Taryboje. Jis 
taip pat buvo sprendžiamas, kaip ir prie gen. Černiaus: 
gera valia niekam neužleisti Lietuvos suverenumo ir gink
lu smurtui priešintis.

Tačiau nė ministrų pirmininkų, nė kariuomenės 
vadų nebuvo patiekta plano, kaip gintis, nebuvo tam 
paruoštas ir valstybės aparatas, nors aš, kaip Respub
likos Prezidentas, dažnai juos dėl to akindavau. Kodėl 
nebuvo?..'. Visoki einamieji reikalai, labai ir fielabai 
Svarbūs, nustelbdavo šį pagrindinį valstybes dalyką. 
Jis tada taip vis būdavo atidėliojamas rytdienai, nes 
vis rodydavosi, jog dar suspėsime- ,

Klausimą priešintis ar nesipriešinti svetimai invazi
jai paskutiniu metrų sako, ėmusios svarstyti kavinės ir 
restoranai — svarstyti savotiškai, būtent: po katrais ge
riau patekti? Po vokiečiais ar po rusais? Kai stiprios sa
vos propagandos nebuvo, kai mūsų politinės srovės per
daug ėmė savąliąuti, tdi lengva buvo pasišaukti sveti
mai propagandai. Atsiminkime:. Vieningos valdžios idė
ja buvo sužalota srovių konsolidacijos, kitų vadinamos 
koalicija. - - ■ .• ■ • y ”7 '

Kas toliau? Buvo daug simptomų, jog Sovietų 
Sąjunga ruošiasi didžiu smurtu prieš Lietuvą Suju
do, subjuro, kaip niekuomet, požemio komunistų spau
da prieš mūsų vyriausybę, ypačiai prieš min. pirm. Mer
kį ir vid. reik- min. Skučą, pranašaudama greitą fašis
tinės “smetoninės valdžios” galą ir laimingą Lietuvos į- 
sijungimą Sovietų Sąjungom Šit ir Tasso Telegramų 
agentūra paskelbė nebūtų dalykų, jog mūsų vyriausy
bės organai landžioja ir ai*dą raudonosios armijos įgu
las. Kas daryti? Pasiųsti Maskvon užs. reik. min. Urb
šį, kad patirtų, iš kur tokie neteisingi kaltinimai.

Va, atvyko Kaunan ir įgaliot. min. Natkevičius, ir 
atvykęs nušvietė staigią Sovietų ūpo atmainą Lietuvai. 
Pirmas jis buvo draugingas, o nuo ar 10 d. gegužės 
ūmai virtęs priešingas. Ar ne geriau, sako, būtų į Mo
lotovą nuvykus min. pirm. Merkiui, o ne min. Urbšiui-

' (Bus daugiau)

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
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Detroito t turbūt atiteko mokyklos vedė-
jai Danutei Jank’enei ir mokyto
jui Pranui Zarankal. Klek lų ma 
:ų ir didesn'ų aktorių buvo s'.n 
ku suskaityti, bet tur būt visas 
):mt.is.

Kairėję puseje s*aenos didžiulė 
eglutė papuošta š -uJinuka's ‘r 
er e jos prak’irtėlė. Deš nėję pu 
sėje Chor?š su dirigentu muzi
ku Rimu Kaspučiu berods iš "0 

Rajan turėjo pasikalbėjimą su netoli gyvena ir mokyklos ne- į "horistų. Tarpais į vaidinimą isi 
etninių grup.ų vadovais. Pasi-. ianko. Pas’baigus Eglutės rengi į jungdavo kalėdinėmis giesmė- 
kalbėjime buvo liečiamas SSSR njUį pasivaišinta pyragaičiais ir m's. Norėčiau pastebėti, kad m u 
žmogaus teisius klausimas, girai-* kavute. Tėvų ir svečių dalyvavo zikas R. Kasputis čia gimęs jau 
nių lankymo klausimas Lietuvo- £ ra-žus būrelis ir pasibaigė 
je ir siuntinių apkrovimas plėši- ■ roje nuotaikoje.

žiburio Lituanistinės
Mokyklos Kalėdų eglutė

Eglutė įvyko Kultūros centre '

Lankėsi iš Wašingtono 
aukšti pareigūnai

naujienos
.kaitis. Norėčiau pastebėti, kad 
mok. A. Vaitenas Šioje mokyki 

I loję atsidėjęs darbuojasi ir jam
Gruodžio mėn. 8 d. Detroite,' priklauso įpatinga padėka ne tik 

iš \ ašingtono buvo atvykę aukš- nUO tėvų, bet ir visuomenės1. Bū 
ti pareigūnai ir Regency Hotel tų gera, kad Tėvų Komitetas 
pasimatė su etninių grupių atsto dėtų pastangas pritraukti į šią 
vais. AĮeilon Henderson ir Judy mokyklą daugiau mokinių, kurie

ge-inuolis pu'kus vyras, gero būdo, 
( be angliško akcento kalbąs lietu- 

* i. iškai, vargoninkauja Šv. Anta-
■ no parapijoje ir vadovauja “Bo 

J nantiką” Kapelai ir daug kartų
r yra grojęs taut’n'ų žokių.“Šilai- 

... . , didžioje salėje gruodžio 18 d. Ši r*® ansamb iu . Po ke.ėdų vaiui-
cijų-centro- Įgaliotas atstovas, Wa daug ė Mo senei o su t ;-

" kinių .buvo virš šimto. Eglutė girnas bet aš jau nebepasilik tu
l prasidėjo su gyvu paveikslu Gry I r Re^ nau ten. baigėsi, -a- 
! bų karas; Kas tą paveikslą-veika Pėdu rintės parengimo prosai 
I liuką parašė, programoje taip buvo išleista. 4 

d-į ir nebuvo pasakyta
Ka:rėje pusėje scenos Betlie-Į 

scenoje vyko Į 
Komiteto narys Atari jonas Šna- į grybų karas, o dešinėje v__

pštys, pasveikino mokyklos vai- f choras — vadovas muzikas Ri- ; fnu- 
kūčius,’mokytojus ir susirinku-imas Kasputis. Sceną paruošėj 
sius tėvus bei mokyklą prijau- į ja(jvyga Damušienė, Režisorė I 
čiančius. Savo žodyje paminėjo j Valentina Černiauskienė ir Ramu f 
kad šiais metais mokykloje'petrusevičiutė. šokiams va- ■

kištai aukštais muitais. Sve-( 
čiai pažadėjo aptartus klausimus; 
perduoti aukštesniems valdžios j 
pareigūnams. Lietuvius atstovą-i 
vo Detroiao Lietuvių Organiza-'

adv. Algirdas Ambrose
Aušros Lituanistinės

mokyklos eglutė
Eglutė įvyko gruodžio 18 

Šv. Antano Parapijos salėje, i 
Eglutės-minėjimą pravedė Tėvų'jaus prakąrtėlė, 
Komiteto narys Marijonas šna- į grybų karas,

■Tiku, kad šiuo renginių džiau- 
■zės netik mokytojai, bet tėvai 
ir visuomenė, tuokiu puikiu Li- 

>-aiku! tuenistinės mokyklos pasirody-•
i

švyturio Jūrų šaulių 
kultūrinė popietė

Pon’etė Įvyko gruodžio

J a pony [ūru bangos

len 100 dol., Povilas čeckus ran
kini laikroduką, Juozas Pauli- 

mėn. Jonynienės vazą ir O. J.
nuoširdžiai darbuojasi trys mo-jdovaVQ .Jurina Rugenienė. Deko-. 18 lietuvių namuose. Popietę Ribinskai A. jonynienės iš siau 
kytojai: Antanas Aaitėnas, Ci- racijos Aiykolo Abariaus su tai-j pradėjo Š. J. Š. kuopos pirmi- dinukų paveikslą, laimės trauki 
cilija Gipson ir šv. Antano Fa- jkininkais. Rūbai Ramutės Pet- i ninka.s Alas Šukys kuns po'mui pasibaigus, šaulės sesės su- 
rapijos klebonas kun. Kazimie- ■ rusevičiutės, Grimas Viktės ir i trumpo Įžanginio žodžio pakvie * aukotais pyragais ir kavute, ge- 

patariantrįė paskaitininką sveikatos klau- roję nuotaikoje vaišino atsilan- 
simais Dr. V. Alajauską. Paskai-.Ujusius svečius, 
tos tema: Kas pavojingiau, ša- Į 
kūtė ar ginklas. Po paskaitos bu 1

rapijos klebonas kuh. Kazimie- ■ rusevičiutės, Grimas Viktės ir > trumpo Įžanginio žodžio pakvie, aukotais pyragais ir kavute, ge
ras Simaitis ir pakvietė mok. A. į Kristinos Jankučių, '
Vaiteną. uždegti eglutę. Fo mo-1 dailininkei Stesei Smalinskienei. 
kyklos vaikučiams buvo Įteiktos] paįs vaidinimas Grybų karas 
dovanėlės, knygos Vakaras sar-igana sudėtingas. Didžiulėje sce- 
go namelyje, kurias įteikė kun. ■ noje pilna gyvų grybų, kišku- 
K. Simaitis: Rūtai ir Vytei šna- ^įų jr voveraičių ir kitokių 
pštytėms, Algirdui Nemaniui ir! gyvulėlių ir grybas pulkaunin- 
Natalijai St. Jan. Vaikučiai at- kas baravykas. Scena pilna ju- 
sidėkodami sugiedojo: Tyliąją Į dėjo, krutėjo, kalbėjo bei dekla- 
naktj ir Lietuviais esame Įneš, maVo. Atrodė kad kiekvienas ak 
gimė. Dar atskirai padeklamavo: j torius savo rolę atliko ko pui- 
Rūta šapstytė-Kalėdų phktis, kiaušiai.' Reikėjo režisorei dide- 
Vyfee*-. šnapstyte-Kalėdų senelis. į ]^s kantrybės patvarkyti kiek- 
Kalėdų seneliu pabuvo ir dovanė! vieną savo vieton. Didžiausias 
lėmės ' apdovanoja Stasys Račių- _ to kruopštaus darbo paruošimas,

ĮSTEIGTA lietuviu biologijos 
IR GAMTOS mokslu draugija

i kultūrines, mokslines ir Lietu- 
I vos tyrinėjimų pastangas.

Art’moje ateityje bus suda-. 
; romus biologijos ir gamtos moks 
i 'y sekėjos-be chemijos, geneti
kos. bicmatrijos, zc ilogijos, geo 
•ogi jos. geogr f i jos, ekologijos, 
nišk'i mokslų, agronomijos, žu- 
.-•n’nkystės, gi mtos turtų, gam
os ugos ii* vandens), 
n’cr )b oi Jg jos kl matologijos,
ramtos tyrimų ir kites. Aleksio 
r Kūrybos simposiumo organi- 
-atoriai prižadėjo naujai Drau
gijai p -.sk rti 8160.00. todėl val- 
lyba nario mokesčio nerenka, 
jet. žJnoma, aukas priims, kaip 
nuoš:dų aktą. Norintieji prie 
lumatomų darbų aktyviai ar pa 
šyviai prisidėti būkite malonūs 
rašyti sekančiu adresu: Lithua
nian Society of Biological and 
Natural Sciences (czo Prof. J. 
Genys), University of Maryland, 
LEL-CEES, College Park, Ma
ryland 20740.

g Muzikos žinovai tvirtina.

choras dalinai prilygsta garsia
jam Vienos vaikų chorui, turin
čiam KM) metų tradicijas. Ne
wark o chore dainuoja apie 60 
berniukų nuo 9 iki 14 metų. Jie 
parenkami iš apie 1.000 kandi
datų. Toks skaičius berniukų 
kiekvienais metais nori patekti 
į choro mokyklą.

g 1649 m. Amerikos kolonis? 
tai gyrėsi, kad trys vyrai per tris 
savaites sauliniais pjautuvais ga . 
Įėjo nuplauti 20 akrų plotą kvie. 
čių. Kalbant apie ūkininkavimo 
Įrankius, sakoma, kad Amerikos 
•revoliucijos laikotarpyje dau- 
nia įrankių buvo tokie pat, kaip, 
bibliniaiss laikais.-

Laike Trečiojo Alokslo ir Kū
rybos Simposiumo (lapkričio 26 
d.) Čikagoje buvo Įsteigta pir
moji Lietuvių Biologijos ir Gam 
tos MokslųDraugija. Tuo reika-i 
lu buvo priimta rezoliucija, kuri J 

vo ir paklausimų, kurių buvo ne nė, piena Bražiūnienė, Ona Ze- apibūdino naujos draugijos veik 
los gaires ir nurodė, kad šio sim 
posiumo Biologijos ir Gamtos 
Afokslų sekcijos pirmininkas ir 
paskaitininkai sudarys šios Aloks' 
lų Draugijos vykdomąją valdy
bą: Dr. Jonas Genys — pirmi- Į vinius bei rems visas lietuvių 
ninkas, Birutė Saldukienė, Te-! 
resė ''Balčiūnienė, Dr. Antanas 
Butkus ir Dr. Raimundas Sklrys 
vicepirmininkai

Resoliucija nurodo, kad ši Bio 
logijos ir Gamtos Mokslų Drau
gijos valdyba rūpinsis sudaryti < 
lietuvių biologų, gamtininkų, šių Į 
srijių studentų, bei Draugijos; 
rėmėjų kartoteką; palaikys su 
jais ryšius bei jiems padės jų 
profesiniuose reikaluose; steigs 
skyrius didesnėse kolonijose; j

štai jos: Angelė Šukienė, Ste
fa Paulikienė, Angelė Buksnie-

mažai. Paskaitai užsibaigus, da braitienė, Emilija Lungienė, Ma 
lyviai buvo pakviesti vaišėms.; rya Kinčienė ir Stase Vičienė. 
Vaišes paruošė šaulės sesės, o Sultine rūpinosi broliai šauliai: 
broliai šauliai gaivinančius gė-' 
rimus. Vaišių metu vyko laimės 
traukimas, kuri vykdė speciali 
sudaryta komisija: Angelė Šu
kienė, Juozas Kinčius ir Vincas

Juozas Braziūnas, Albinas Ge- 
sius, Julius Rimkūnas ir kiti. 
Daugiausia bilietų išplatino

Ada Teličenienė. Parkavietėje au 
tomobilius tvarkė, šaulių stovyk

paruoš veiklos Įstatų projektą;' 
suorganizuos ateinančio Aleks
ių ir Kūrybos Simposimo biologi 
jos ir gamtos mokslų paskaitas; 
sušauks visuotiną narių suvažia
vimą; priims mažas aukas Drau 
gijos veiklai paremti; represen- 
tuos lietuvių biologus ir gamti
ninkus ame.rikiecių ir lietuvių 
mokslo institucijose, federacijo 
se bei suvažiavimuose; atliks ki 
tus narių pageidaujamus užda-

Rinkevičius. Laimingieji: Ona į ]os Komendantas Stepas Lungys 
Pusdėšrienė 206 dol., Helen Alaij jr Vincas Rinkevičius.

Cold war.
koje. Padaryta ir pelno, kuris 
skiriamas šaulių “Pilėnų” sto
vyklos statybai, -šiuo metu jau 
baigiamas Įrengti dar vienas pas 
tatas, kuris ateinantį pavasari 
bus atidarytas. Dar trūksta lė
šų, kas gali prašomi paaukoti, 
priima visi valdybos nariai. Po
pietėje dalyvavo per 80 svečių.

Antanas Bukauskas

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H.. TAMAŠAUSKO
LIETUVIŠKĄJĮ PAMARĮ

336 puslapiais su žemėlapiu Ir paveikslais aprašo Pamarį tanus !• 
gyventojus ir gamtą. 1,200 lietuvišky vietovardžiy sąrašas. Knygos 
kaina $6.00, minkšti viršeliai.

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 tentų.

1739 So. Halsted St, Chicago, DL 60608

Manitobos naujienos
pas mus

UNIVE
came.

stock
X Lo<. tfolen ar Ajooymf 
rdh provided. 

needed. Bonds can be cashed ac wur bank bfrrwr to

Taupykite dab

senous enemies to a
- strong and self-sufficient. And they’re helping them

selves to safe, dependable savings. By taking stock in 
America with the Payroll Savings Plan.

Buy United States Savings BodcK

(Atkelta iš 2 psl.).
kad i naują valdybą būtų ren-' 
karna iš jaunesniųjų, nes senes
nieji jau tam darbui nebetinką 
ir visiems nusibodo. Prasidėjo 
kandidatų parinkimas, iš kurių 
beatsirado tik keturi ir tai, at- 

' rodo, nevisi jauni, nes iš jauni- 
(mo matėsi tik vienas Marijus 
j Timmermanas. Buvę v-bos na- 
i riai: K. Strikaitis, J. Drianevi- 
■ čius, V. Šerkšnys ir Teklė Tim- 
mermanienė Į naują valdybą jei 
ii griežtai atsisakė.

Nesant užtenkamai kandidatų 
susirinkimas nutarta atidėti ir 
jį pakartotinai vėl šaukti antrą 
savaitę po Naujų Alėtų t. y. sau
sio 15 d. (sekmad.), tuojau po 
pamaldų lietuvių parapijos salė
jo. Tam bus išsiuntinėti pakvie
timai. kuriuos išrašyti pavesta 
K. Strikaičiui.

Ev. Federui pavesta suverbuo 
ti pakankamai kandidatų į nau
ją valdybą ką jis mielai sutiko 
padaryti.

Po to, dienos p-kas Stasys Ra 
mančiauskas susirinkimą nutrau 
kė ir uždarė. Pereitų metų pro
tokolą bei pranešimus, v-bos na 
riai perskaitys visuotiname na
rių susirinkime 1978 met. sausio 
15 d. (sekmad), tuojau po pa
maldų. K. Strikaitis

sąskaitos

E-

1300 So. Hoisted St. Chicago, III. 60608

mu* taupomi j tisų pinigai At
lieka 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

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės
neša

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ 
įsteigta 1923 metais.

Įstaigos pietuose Hemą* automobiliams pastatyti

TURINTI DIDELES ATSARGAS
TH, 421-3070

■
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Plačiai komentavo gandus
Praeigas Kalėdų šventes čikagiečiai labai plačiai 

komentavo gandą. Iš kur jis kilo ir kas jaih davė pra
džią, mums nepavyko tiksliai nustatyti, bėt kiekviena
me didesniame sąmbūryje, kiekvienoje didesnėje šei
moje, gandas ėjo iš lūpų į lūpas įvairiai komentuojamas. 
Vienur buvo paprastai konstatuotas faktas, o kitur 
tas gandas iš namo Į namą, iš šeimos į seliną ėjo su įvai
riausiais pagražinimais ir, kb gero, bereikalingais iš
pūtimais-

Buvo pasakojama, kad Stasio Barzduko šalininkai 
Amerikos teisme pralaimėjo bylą- žinia Naujienas pa- 
siękė^praeitą. penktadienį. N epatikrintos. nenorėjome 
skelbti-1 Paprašėme, kad- mums ’ atneštų teismo sprendi
mą, tai tada jį paskelbsime^ bet iki šio meto niekas teis
mo sprendimo negavo ir mums neparodė, todėl ir skai
tome, jog tai greičiausiai būtą paprastą gando. Mes net 
kreipėmės į Reorganizuotos Bendruomenės centro pir
mininką, prašydami nušviesti šį. klausimą,' bet ir ten 
nieko nepasiekėme. Pasirodo, kad pats pirmininkas 
prieš pačias šventes išvyko į Floridą. Jis nujautė, kad 
Chicagoje paspaus šalčiai ,tai nutarė. pasišildyti saulėj. 
Kreipėpės į kitus Bendruomenės pareigūnus, bet jie 
vadovavosi tiktai pirmininko pareiškimu- kurio patik
rinti niekur negalėjome. i,. i t;'/'.. •

Visi atsimename, kad Stasys Barzdukas, viename 
savo “Atgarsių ir minčių“ skyrelyje,- kiekvieną mėnesį 
spausdinamame Pasaulio Lietuvyje centro komiteto 
biuletenyje, jis pasigyrė, kad jo sukurta ir puoselėta 
Bendruomenės vadovybė nutarė patraukti teisman Re
organizuotą Bendruomenę. Iki šio meto Barzduko įs
teigtos ir augintos Bendruomenės vadai skelbė^ kkd 
Chicagos Bendruomenės apylinkės, atsisegusios pasi
daryti charakiri, persitvarkė ir nutarė patraukti teis
man seniai Illinois valstijoje biznį variusią, bet neno
rėjusią užsiregistruoti Bendruomenę. Tada paaiškėjo; 
kad jokia persitvarkiusi bendruomenės apylinkė kitos 
grupės netraukė teisman. Teismo atsiklausė viena tau
pymo bendrovė, norėjusi patirti, kam turėtų . atiduoti 
per metūs sutaupytus mokesčius. Vieni byloj pasisam
dė gerą advokatą, o kitiems atiteko tinginys, kuris ne
turėjo laiko” net susipažinti su pagrindiniais bylos fak
tais. Laimėjo tas, kuris pasiruošė, prakišo nesusiprato-

šiėji ir hėpasiruošušiėji. Bėt naujai persiorganizavu
sieji nieko netraukė teisman. Jiė tiktai aiškinosi, kaip 
mokėjo- Kad jie teisman ir netraukė, bet gandas ėja iš 
lūpų į lūpas, kartojamas iš susirinkimo į susirinkimą, 
kad jiė pralaimėjo. Jie neteko pinigų, bet bylos nepra- 
laimėjo, nes teisman jie nieko netraukė

Dabar reikalai kitaip susiklostė. Reorganizuotos 
apylinkės, pasirašiusios statutą, huštačiusios taisykles 
darbui dirbti ir organizuotai tvarkyti, užsiregistravo 
ir tęsė savo darbą. Barzdukas negalėjo to pakęsti. Jis 
negalėjo suprasti, kaip lietuviai galėjo kitaip galvoti, 
hegu jis jiems buvo nustatęs. Reikia manyti, kad Barz- 
duką spaudė ir jo paskirtieji pareigūnai, kuriems buvo 
labai nepatogu kiekvieną kartą aiškintis, kodėl jie, at
likę tokius “didelius darbus” ir viską laiką klasė centro 
patvarkymų, galėjo būti nustumti ahtrcn vieton. Jie, 
matyt, reikalavo, kad aukščiausieji vadai galų gale ši
tą reikalą sutvarkytų. Reikalą aptarę su pačiais geriau
siais Pasaulio Lietuvių orgahizacijos advokatais, išsi
aiškinę sū Cicero ir Baltimorės teisės specialistais ir 
įsitikinę, kad jie negali pralaimėti, nutarė patraukti re
organizuotus vyrūs ir moteris Amerikon teisman. Jų 
surinktos žinios buvo tokios tikros, laimėjimas buvo tei
sininkų garantuotas, todėl jiė ir nutarė Amerikos teis-, 
mo pagalba tuos neklaužadas pamokyti Jie užvedė by
lą prieš Reorganizuotą Bendruomenę, o mokytojas 
Barzdukas Pasaulio Lietuvyje tai paskelbė ir visi lau
kė teigiamo sprendimo. Jie? buvo toki tikri laimėjimu, 
kad apie tai daugiau ir nesirūpino. Jie negalėjo su
prasti, kaip Amerikos teismas galėjo kitaip į visą šitą 
reikalą pažiūrėti

Bet Amerikos teisėjas, nustatęs šio skundo faktus, 
skundikų prašymą atmetė. Išeitų, kad mokytojo Barz
duko šalininkų užvesta byla prieš reorganizuotą Ben
druomenę buvo atmesta. Ar taip iš tikrųjų buvo, ar 
skundėjai pralaimėjo, mes negalime patikrinti Kai 
gausime teismo sprendimą, tai jį paskelbsime. Bet tuo 
tarpu norime pasakyti, kad šiais gandais gyvenusiems 
lietuviams .neverta taip jau labai džiaugtis. Reikia ne
užmiršti, kad Amerikoje įstatymai veikia ir teismai 
labai gerai prižiūri, ka,d Įstatymai būto tinkamai pri
taikyti. Bylą laimėjusiems . nėra ko taip jau gardžiai, 
džiaugtis, kaip, kai-kurie džiaugėsi- Kalėtų švėneių pro
ga, bet nėra reikalo nusiminti ir .rankas visai nu
leisti. •

Reikia žinoti, kad Amerikos teismai tūri kėlias in
stancijas. Pralaimėję viename teisme, jie gali kreiptis į 
aukštesnį teisiną ir pataisyti žemesnio teismo padary
tas klaidas.Žinoma, jie turės apmokėti iie tik šią bylą, 
vfedusiam advokatui, bėt turės duoti pinigų ir tolimes
nei bylbs eigai Ką jie pralaimėjo šį kartą, gali laimėti 
ąukštėsniamė teisine. Aūkštesniam teismui reikia pini
kų, b'et pihigų jiė turi kaip šiėhO. Kiekvienas didesnis 
bėhSihyš jiems neša dešimtis tūkstančių, b bylai užves
ti jie visuomet gali rasti turtingų daktarų, kurie šumes 
reikalingus tūkstančius. . - /

Vietoje didelio džiaugsmo, tokios bylos lietuviams 
turėtų kelti liūdesį. Visą šitą bylą lietuviai būtų galėję 
be teismo išspręsti, jeigu abi pusės buitį susėdusios 
prie bendro stalo ir iš pagrindų aptarusios kylančius 
nėsusipratimus. Bėt pasipūtimas yra toks didėlis, kad 
lietuvis su lietuviu kalbėti nenori; ’ Pasipūtėliai nenori 
kalbėti su paprastais žmonėmis; Jiems geriau eiti į teis
mą be reikalo ir gyventi pažėfftifiifno valhhdas.

VISI BIZNIERIAI
Garsinkite^ naujienose

ZENONAS BUTKEVIČIUS

GYVATĖS GALYBĖ
(Tęsinys)

VI. BARONAS

Pastabos iš tolo
(Tęsinys)

šiaip jau visa, tai, net ir tik lie
tuvišku požiūriu — reikia įžiū
rėti kaip visišką nesiskaitymą 
su lietuviškos radijo valandėlės 
(klubo, V-boš narių ir bendra
darbių) autoritetu ir gera valia.

Apie tai reikėtų pagalvoti, kai 
kalbama net “apie juostelių pa
sikeitimo klubo organizavimą”.

tuviškai visuomenei. Į tas iškil
mes netik kad nebuvo pakviesti 
amerikiečių spaudos atstovai, bet 
net ir lietuviškosios spaudos

lietuviškos visuomenės (išeivi
joje) gyvenime. Bet kai šitaip 
atsitinka pačią spaudos žmonių 
tarpe, tai jau reikalas atsiduria 
kur kas blogesnėje šviesoje, štai 
toks senas, turbūt kaip lietuviš
kas — seniausias, laikraštis “Vie
nybė” savo š. m. spalių mėn. 28 
d. laidoje (NT8), pirmame pus
lapyje, net per tris skiltis įsi
dėjo straipsnį “Naujas Lietuvos

bendradarbiai. Galiu spėti ko- Garbės Konsulas Los Angeles, 
dėl. Renginio pasieskimas buvo į California”. Gerai, kad tokį
garantuotas, nežiūrint ar iniaci 
tyvos būtų ėmęsis koks komite
tas ar net “nežinomas” pavienis.
asmuo. Užteko “pamoti pirštu” tN emanau, ir ypač as asmenis-į . ..__. . , . • .v.. , — sale butų ^buvusi pilna “any-kai, kad lietuviams reikėtų su-1 - •

sitikti kuriijė įstaigoje 
galima ir ko negalima klausimui 
spręstu Geros "valios lietuviui—[ 
—viskas galima lietuviškame
gyvenime. Del to mano “spren-i . ... .. , „s;-.-• . v- ■, . ■ . • piomatmes) institucijas tęstinudimas butu: netik tas getu no . v/ . ; ..t_. .t .. . Jnd ptipazimma siais;. kritiškaisrų Vladas šulaitis, bet ir jo įieri-r.*- ■ ’ J ” j Lietuvos okupacijos laikais, ką

Amerikos Lietuvių Tarybos pir
mininkas dr. K. Bobęjis labai 
vaizdžiai paryškino savo prane
šimuose (Los Angeles) naujojo 
konsulo “įveždinimo” iškilmėse 

j lapkričio 11 d. čia nebuvo vien 
11; tik asmens (konsulo pareigoms

kas reikalas sukosi ne
' apie naujojo konsulo asmenį (Vi 
sai vištiek kas būtų buvęs pa
skirtas); bet apie nepriklauso- 

I mos Lietuvos konsularmes (ai-

rdcorduotų radijo valandėlių 
klausytojau:. Vietoje ar kur ki
tur — pirmoje eilėje turėtų bent 
kukliomis (piniginėmis) auko
mis paremti radijo valandėles, 
kurios egzistencija jie, atrodo,' 
yra suinteresuoti, išlaikymą.! 
Rodos, kad labai mažai pastan-: ... . . ~. . .. ’ , ... . • , . paskirto ir pnpazmto) pagerbi-gu W berėkia, kad abi pu
sės galėtu pasidaaugt! betu^- ms. N LietuvM
ko darbo rezultatais. Raduo^Klu konsu]arinių (dsbar vir
bo valdyba, valandėlės bendra- *• . , . -^i -, . tusiomis jau ir diplomatinėmis)darbiai, pagaliau ir visi klubo na 
riai — aukoja daug darbo, lai
ko, pinigų, kad tokie “gerada
riai” (VI. ‘šulaitis ir kt.)., galėtų 
jų darbu pasinaudoti. Kodėl tą, 
darbą neparemti, bent minimali; 
ne auka iš Vistos klausytojų kf- j 
senės ?

institucijų tęstinumo pripažini
mu. Gal Komitetas, vildamasis 
tokiu pasisekimu — manė (ir 
parodė), o kokiems galams rei- ■ 

J kia dar kviesti lietuviškosios | 
spaudos atstovus ? Jie vistiek atė 
jo ir hekviėšti... ~ ’

Kai koks h<5fs, kad ir geriau
sių norų vedinas, pavienis- as
muo ar koks staiga; reikalui 
esant, išdygęs komitetas, visiš
kai nesiskaitydamas apeina sa- 

,— na, tai 
procedūna”

Pernelyg panašią spaudos1 
“diskriminaciją” pademonstravę 
lietuviai veikėjai (savos “news 
media” atžvilgiu) rengdami bau 
jai paskirto (ir pripažinto) Liė 
vog Generalinio Gafbės Konsulo vbs sjpaūdos žmones. 
(Los Angelės) pristatymą lie- juk labai įprasta

straipsni “Venybė” įsidėjo. Bet- 
negerai, tai yra štai kas. Tas vi
sas “Vienybėje” tilpęs straips
nis sudarytas iš mano straipsnio 
“liiž. Vytautas Čekanauskas, 
Naujasis Li.etu.vos • Generalinis 
Konsulas” tūpusio “Naujienų” 
š. m. spalių mėn. 31 d. laidoje 
(Nr. 256) pirmame puslapyje. 
Tiesa “ Venybėj e” tilpęs : daug 
trumpesnis už manąjį “Naujie- 
nošė*” Bet ištisos pastraipos,' iš 
mano- straipsnio, panaudota- te- 
pakeičiant tik žodį-kitą. Ir kagi? 
Kad" tas - “Vienybės” straipsnis 
sudarytas pagal “Naujienose” 
tilpųsį mano straipsnį — apie tai 
nei žodžio. Nei apie “Naujienas”, 
nei apie mane, nežiūrint kad po 
straipsniu buvau pasirašęs. Net 
konsulo Vyt. Čekanausko nuot 
rauką “Vienybėje” įdėta tokia 
pat kaip “Naujienose” (ryšium 
su mano straipsniu), tik kokio 
nors girnakalio gerokai apkar
pyta.

(Bus daugiau)

• Lietuvos kariuomenės ka
valerija, pagal seną tradiciją, 
arklių tvartuose laikydavo ožį, 
kad arkliai nesirgtų pažandėmis. 
Moroko turtingi arabai savo ark 
lių tvartuose laikydavo šerną, 
kad arklių neapsėstų piktosios 
dvasios.
skax iTK t a varagin/ 

KITUS -.KAITYti 
w t n j h >

BRONYS SAVUKYNAS

ANGIS, GYVATĖ, ŽALTYS
LINGVIŠTINfiS PASTABOS

Nuodingas roplys, zoologijos nomenklatūroje lo
tyniškai vadinamas Vipera bėrus, lietuvių kalbos tar
mėse turi nemaža sinonimų: angis, gyvate, čiūžiftas, 
dryžukė, ilgoji, kirmis, kirmėle, kirminas, margoji, 
marguolė, paukštytė, pyktė, piktoji, šiukšlinos, šnypš- 
telė, vabalas ir kiti.

Du pirmieji šios virtinės Žodžiai vartojami neu-:

ar gudruolis juos radęs. Tiesos ir čii yra. Ir labai pa
prastos. Lobių specialistai apskaičiavo, kūd nera
miais laikais (o tokių niekada nestokojo) daugiau 
turtų išlapstyta, bėga pagrobta. Apskaičiavo, kad iš 
dešimties slėpė jų devyni ar net dauginti savojo lobio

Ncpąbrėžiamos lodėl,kad šviesos laužas savaimė buvo ir ftėbėatkdšę. 
greičiausiai todėl, kad šviesa, laužas savainife biivo 
reikalingi, kaipgi tą mėsą iškepsi, ar apkepsi, kaipgi' GyVatė — šaltakriniji^ gyvūnas, gyvatė saulės 
pasišvesi, jei dauguma tokių apeigų atliekama nak- šilumą itin mėgsta, b šildytis pasirenka ir aukštesnius 
tį. šviesos būtinumą patvirtina ir tai, kad krikščio
niškoms komunijoms (toteminių. apeigų palkonimš) 
šviesa — žvakė būtna. Visiškai įmanoma, kad slap
čiausios gyvalininkų paslaptys įšvenčiamieiiis gen
ties nariams būdavo gyvatės taukų žvakelei (grei- 

•čiau — spindulei) šviečiant. Labai labai toli praeu 
tin gyvatės taukai veda, bet takas dar atsckaniŠs. 
; Gyvačių karalius viską žino, viską išmano, viso
kiomis galybėmis apdovanoti gali. Valgu, ar didelis 
turtas šiandien ŽiivU, paukščių ar galvijų kalba. Be
je, patinka ar nepatinka tat mūsų žmogiška jai i 
dybei, bet paukščių it gytblių kalbą pripažinti IcnJdaVn. nefetai Ir patogiose landose, išmbtrtngm palikto-j 
ka, įrašyta ir žuvų kalba, kai ausies techniką gerokai • se įsikurdavo. Nuvilioti tokius sargus galėdavo tik ln. saugotoja 
patobulinome — 1 
nai tvirtna, žiną ir net moką panaudoti termitą bei mas, toli Iš pietų, toli iš rytų, bet juk labai sėrtiai ir pagalių gyvatėmis mušti, negaudykime jų. Mažiau gy- » 
fatų plėšriųjų skruzdžių kalbą, ir ta kalba tikrai tech-1mūsiį gintaras tolimus kilius keliavo, v ” ‘ '
nikos pagalba išgirstama. Ar tikrai būta žmonių itin,1 Ne aitvarų nešami, o pirklių gabenami. Kaip ,žinia.
Astriiii i " puikiai trenibuota klausa, ar kalbos sąvokai pirkliai ne tik ausyli ir af 
buvo daug į litesnė, ir judesio aprėpianti, ne taip, gi,-kur manoma;-kur perkama ir parduodama; ten ir 
jau ir sviibu tikrai didelis buvo turtas. Kas l>e ko, šnekama buvo. Podraug su prekėmis keliavo poringės, 
'"gyvačių karalius valdąs ir visus dabartinius turtus: tad nieko nuostabaus, kad ir gyvatės pareiga lobiuš 
auksinius, sidabrinius. Kartais vienas kitas drąsuoliai saugoti mūsų pasakoriams žinoma.

kupstus, ir didelitiš šimtamečiu nuo amžių medžių 
kelmus, ir ypatingus akmenis, jei tik- į jUns įsiršngyti 
patogu, o laipioti gyvai® moka neblogai. Ir įprastose 
vietose šildosi dienų Hichas', dažniausiai tifo pat metu. 
Pamatei tekią beslšildaftčią gyvatę, nė kitaip — kaž-| 
ką saugtt, tikri austei — lobį. Jei drąsos pakahk a, kask,\ 
greičiausiai ką ršsl tt Jfei nerastum, Visada galima gal-į kai kur ir dabar, net gana civilizuotuose krašutose to- 
voti, kad kažkokio draudimo nealspčj#l bžkfeikinio I tegalioja, šventraščiuose įrašyta. Nusikaltėlių galabi- 
heįvieikcL Ne tik atsitiktinai gyvatėm kJbius ‘*Saogn*’. įijimas gyvatės įkandimais (ten, kub gyvatės už mūslš- 
lurtiftgus kapus if į lobynus dažnai specialiai gyvačių J kėš nuodingesnės) — isteriniais dokumentais patvir-

Paskirta gyvatei ir kita pareiga — “kerštas*1. Vėl
gi nieko nuostabaus — keršto teisė ne tik buvo, bet

tralia reikšme, o kiti yra eufemizmai, kitados vartoti 
tik dviejų pirmųjų vietoje, vengiant ištarti tikrąjį rop
lio vardą. Mat, senovėje tikėta, kad tarp žodžio ir jūo 
vadinamo gyvo ar negyvo daikto esąs glaudus i-yšys, 
tiesiog žodžius tapatinta su daiktais. Manyta, kėd jei
gu ištarsi žodį, tai tuoj pat atsirasiąs ir juo vadina
masis. Taip atsirado kalbos tabu — vengimas ištarti 
tikruosius paslaptingų ar pavojingų daiktų bei reiški
nių pavadinimus. Tabu laikyta žvėrių, roplių žmo
gaus kūno dalių, saulės ir mėnulo, ligų, luošumo ir 
mirties, dievų ir demonų pavadinimams. Todėl ir lie
tuvių kalboje, užuot' vartojus seną daugeliui indo. 
europečių kalbų bendrą žodį angis, imta ji keisti į- 
vairiais naujadarais. Tabuistinis eufemizmas kitados 
atrodo, yra buvęs ir žodis gyvatė. Tik ėmus jį visuo
tinai vartoti, ilgainiui buvo daug kur užmirštas ta
buistinis angis (iš gyvosios kalbos jis užrašytas .tik 
iš Užnemunės, kai kur iš Žemaičių ir Mažosios Lie
hives), todėl ir gyvulė virtęs dratislinū. imta jį kei
sti kitais žodžiais, kurių etimologinė rinkime MMftns 
dabar gana atAki — jie nusako kokių In5dlrtgestfę .'gy-

išdi- į įleisdavo. Gyvatė ilgai gyventi gal, ilgai jos ten ir bū-(tintas faktas.
.' Biologai sako, kad gyvatė puiki mūsų derliaus

r—- sunaikina daugybę pelių. Tad atleiskime j valės ypatybę: ilgoji, nidrgoji, srtVpšrčre il£ 
išgirdome. Amazonės baseino ihdė- jbai išriiihtihgi gyvafciautojai. Ne mūsiškis tai išmany- jai tuos retus kirtimus. Eikime į miškus ir raistus be 

•m A n UI« I. r* 4 rv 11 lu YVlZklil I/aIi 11 r* I loti**: 4 r. šln'rtnit rrt' _ kaip fbdo kitos indoeuropiečių kailios, gt’vati's
kitų plėšriųjų skruzdžių kalbą, ir ta kalba tikrai tech-1 mūsų gintaras tolimus kėlius keliavo, vaškas tekėjo. I vačių bijokime, prislmlhkhne, kad gyvates, kaip ir vi- l*" žalčio neskirta; jie vadinti tuo pačhi žndžiti. arba 

gyvi padarai pačios žmogaus bijo, jei tik- dpėja if TM paVfidinitnai paipiot. Taip biisUbvę ir liėthvfy fcul- 
kyli, bet ir ilgalfežbviftl, lai- (titano, skuba pasitraukti iš kelio. Tad ir mes nesitveri- Kaip, toliau pamatysimė, žodžiu gyvSte galėjo 

kitne lazdos, kalbėkime su gyvate gražiais ir manda-,. ^ūti Vadinahiflš ir žaltyš. 
giais žodžiais, kaip tikri žiniuonys kalbėdavo.

PABAIGA
(Bus daugiau)
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DR. R, G. BALUKAS 
AaUSERIJA IR MOTERŲ L|Gv» 

GINEKOLOGINE chirurgija 
^•4449 Pulaski Rd. (Crowford 
HaJIcai Bu:idln«). TaL LU 5-6446 
? J “A r ponius pagal susitarimą. 

Jr' .ie' siliep.a, skambinti 374-8004.

DR. C. K. BOBELIS 
inkstų ir šlapumo takų 

CHIRURGIJA 
Talef. 695-0533 

Fox Vailey Medical Center 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

OIL PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

1938 S. Hanheim Rd., Westchester, UL.
V ALA’ DOS: 3—9 darbo dienomis ir 

kar antra šeštadienį 8—3 vaL 
Te’: 562-2727 arba 562-2728

Rez.: GI 8-0873

DR. W. EISIN-EISINAS 
A^UŠ^.RIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat- 
.e’liepia, skambinti Ml 3-0001.

Rašo Vladas Rasčiauskas
S'ų metu spalio 19 dienos rytą šoka 25, tai jų linijos darosi ap- 

šskrid’iu iš Chicagos, o spalio 
21 d:eną jau buvau nus’leidęs 
Maniloje, Filiuinų salų sost:nėje. 
Teigti neskaityti trumpo susto- 
i mo japonų sostinėje, tai gali 
sakyti, k 'd pusę pasaulio galima 
ipskr’sti Į v'eną dieną.

Manila yra pats gražiausias 
FilHnų salų miestas. Jis stovi 
’Tan ios ’lankoje-Ten šilta, visą 
la ką ten (įvelk a malonus Ma- 
n’los įlankos vėjelis. Rėkia pri
pažinti, kad Maniloje šilta. Tei Turint galvoje karšta ManilosI - *
singiou pasakius, ten karšta. kVmata, m'nėtas parkas yra di- 
Muws. pfipratusiems prie Chi- delis išganymas. Jis stovi įlan- 
eagos kl’mato, kuris karštas bū- ‘ kos pakraštyje, jį nuolat gaivi
na t’ktai ketas vasaros dienas,‘na vėsi jūros srovė. {Parkas šva- 
Maniloje yra perkarsta. Tikru- rus, daug takelių, o dar daugiau 
mo i e ten karšta žiemą ir vasarą. ‘ įvairiausių tropikinių gėlių. Jos 
Teisybę pasakius, ten žiemos nė 
’•a. Pradeda pūsti kitoks vėjas, 
bet ir tas vėjas gana šiltas. Kai 
š didž:ojo lėktuvo išlipau, tai

valios Jos apvalios iš priešakio, 
apvalios iš šono, o apskritimas 
dar didesnio diametro iš užpa
kalio Bet atrodo geros ir pro- 
t'ngos. Visos d’rba, rūpinasi sa
va šeima, prižiūri vaikus, juos 
sve'kai augina ir pratina prie 
sunkesn ų ir sudėtingesnių dar
bų.

Van hotelio patarnautojai nu
rodė, kuria kryptimi eiti, kad 
galėčiau pasiekti puikų parką.

Kauno miesto teatro rūmai

broliai, į savo paša ūkimą,'kad nodavg yra HmintinfV h0- 
ny, nedaug galingų, nedaug aUcštos kilmes yra pašaukta" — 1 Kor. 1:26. 
Keista, ar ne? Set atsimename, kad pats Viešpats pralenkė tuos, kurie 

manė esą teisingais Ir priėmė tik ramiuosius ir nuolankiuosius. Tik nuže
mintos širdies tikrieji Jėzaus Kristaus pasekėjai yra mokomi jo mokykloje. 
Kaip Viešpats priėmė ir myli žemos kilmės žmonės, taip ir mes turime juos 
mylėti, ne dėlto kad jie nėra aukštos kilmės, bet todėl, kad ją širdys palin
kusios prie Dievo ir prie teisingumo. Jei jie myli teisybę ir nekenčia pik
ta, tai turime juos mylėti ir visais galimais būdais gelbėti jiems pasirody
ti tikrais ir ištikimais Kristaus pasekėjais ir padaryti savo pašaukimą ir iš-

5VYNJ0 RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

Visi žino, kad mirti* yra žiauri ir palietis kiekvieną. Bet kur yra mi
rusieji? ] tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirtie*'’, kurią gausite ne- 
mo karnai. Rašykite:

F. ZAVIST, 3715 West 64th STREET, CHICAGO. ILL. 6M29.
ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI.

i
3

TEL. — BE 3-5893

PR. A. R.GLEVECKAS 
gydytojas ir chirurgas 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS
3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

puoš a kiekvieną parko žingsnį. 
Jos ir kvepia...

Priėjau prie’ vieno paprasto 
paminklo. Iš abiejų pusių buvo

mane tuojau išpylė prakaitas, gražios lysvės, apsodintos, raudo- 
Buvaū šlapias visą kelionę iš ae nai žydinčiom gėlėm. Nežinau jų 
Todromo iki miesto, paties ge-' vardų, nes pas 'mus tokių Tau
riausio hotelio. Ten jau kitas ( donos žemės gėlių nėra. Jos au- 
reikalas. Buvau apsistojęs Hil-(ga Havajų salose ir Madagaska- 
ton hotėlyje, o juose žiemą ir j re, bet jos gražiai stiebiasi į vir- 
vasarą oras 
re hoteliai
us.

savaitei medžiagos galvoti, kur k'chei Onai Vyšniauskienei ir 
aš padariau klaidą ir įsižiurę-Į visoms, kurios prisidėjo, prie 
ti, kad aš tos pačios klaidos ne- skanaus ir gardaus maisto pa- 
pudaryčiau. Bet gyvenime daž- ruošimo. Tariu nuoširdų ačiū, 
nai išeina kitaip. Vienos klaidos Tautinių šokių mokytojai So- 
išvengti, tai padarai kitą, apie fijai Palionienei, kuri per-trum- 
kurią niekad nepagalvojai. At
sakymas : reikia daugiau kriti
kos. Kuo daugiau draugiškos kri 
tikos, tuo geriau.

Mažeika Evans

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRlSTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71 St. Tel. 737-5149 

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
“contact lenses’”

VaJ. agal susitarimą. Uždaryta tre<

PR.LE0NAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
Vai. antrad. 1—4 popiet, - 
ketvirtd. 5—7 vaL vak. 
Ofiso telef.: 776-2880 .

Rezidencijos telefu 448-5545

DR. VI T. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, spec. MOTĘRŲi ligos 
Oftsas 2652 W^EST 59th STREET 

Tel. ?R 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., treciad 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. šėštadie 
mais 2-4 vai. popiet ir kitu laiki 

pagal susitarimą.

vienodas, nes visur i šų ir Man-’loje, nors čia nesima- 
turi gerus vėsintu-'.to raudonos žemės. Vėliau aš ir 

Filipinų salose mačiau raudonos 
žemės, bet pačioje Maniloje jos 

. . , . ,. . . -nesimatė.vaikščioti ir pasidairyti, kaip į ... . ... .,. x „ -j.., I Priėjau prie paminklo ir ra-iiena tas gražiausias Pacifiko; ■ . . „ .i . : x j m • i u.- .• dau gana gilia ir praktišką mm-miestas atrodo. Tunu pasakyti, ,, ’ . ■ ..... . . i ti, įskaita paminklinėje lentoje,cad j s gana svarus gyvas ir ga- J • ... ,. . ... , ,, , . . „ ., ■■ T . Man ta mintis tiek patiko, kadia tvarkingai užlaikomas. Jo gat j „ . ....... ... . .. .. . as ja net lietuviškai issiverciau.zėm s ir parkais malonu pasi-i T J ., ... ■ , .. i'Ji sake:zaksnoti. Maniloj anksčiau esu 
kelis kartus buvęs. ... . ....■ . , . . , , . , girsti mane kritikuojančias mmKiekviena, karta vis kas nors ®. .. . . ., ,- 4- i • tis, nes jos ne tik suteikia man•re jo prisideda Jis auga, kaip .. .... . -.\ J. ,. m.,., . . , .. , žinių, bet ir rayina sviestis.•nt mielių Tikta as pastebėjau į
:ad vietos gyventojai protingesj
ii už užs'eniečius. Jie dėvi bal
us drabužius. Ne tik kelnes bal| kritikų nekęsti, su jais pyktis, 

jiems išmėtinėti, o šitas Flilipi- 
nų salų mokytojas džiaugėsi, 
kad kas nors drįsdavo ji pakri-

Papsėjęs tuojau išėjau pas.

— Aš jau seniai norėjau už-

Nebijoti kritikos — tai labai 
didelis dalykas. Pas mus mada

P. ŠILEIKIS, 0. P.
OBTHOPEDAS-PROTĖZISTAS 
Aparatai - Protezai. Med. ban
dažai. Speciali pagalba kojoms. 
(Arch Supports? ir t t.

2850 West 63rd St., Chicago. III. 6062$ 
Tel«f.; PRospoct 6-5084

| .. Gėlės visoms progoms .
j BEVERLY HILLS GĖL1NYČIA
J 2443 WEST 6ord STREET

felfonai: _PR 8-ŪUJ3 ir PR 8-0834 
Naujoji Barbaros ir Gene Drishiy 

krautuvė.
THE DAISY STORE 

7918 Southwest Hwy. Oak Lawn 
Tel. 499-1318

■.ąs, bet ir švarkelius. Teisybę 
pasakius švarkų mažai tenešio
ja. Tai savo rūšies palaidi marš 
viniai, kuruos vėjas gali pake-’ tikuoti. Kritika; jeiga šviesi ir 

s’enti ir gali praėsivėdinti. Mari > protinga, jam suteikdavo .daug 
trodo, kad balti marškiniai, ku- žinių, o vėliau ji stumdavo kiek 

■irios dėvi filipiniečiai, gali at- vieną susidomėjusį žmogų pir- 
stumti šilumą. Vos spėji juos užimyn progreso keliu. Kiekvienas 
•įmesti, tuojau pajunti, kad vė^įmūsų privalome žengti pirmyn, 
iau, prakaitas, taip smarkiai J turim kie 
au nebebėga. } kad ir iš

Iš hotelio išėjęs, pasileidau pa į Aš, kiek
:ūriu, įlankos parakščiu, kad ga-’ niekad nebijojau. Ji man labai 
ečiau pamatyti, kaip Manila daug padėjo biznyje ir kiekvie- 
įtrodo, ir koki yra žmonės. Pir- name gyvenimo žingsnyje. Svar 
niausią metasi į-akis — jų truiri bu, kad ta kritika būtų draugiš
kumas. Aš pats nesu toks jau ka, teisinga, paremta faktais, 
inkštas vyras, -bet filipiniečiai, Kur žmonės kritikuoja vienas ki 
lar mažesni, d jų moterėlės dar tą, tai man visuomet patinka 
trumpesnės. Jaunos labai grakš ten įsimaišyti. Jeigu paklausiu 
liete, linijuotos,.bėt kai jau per- blogą klaus mą, tai turiu visai

PERKRAUSTYMAI

MOVING
- Leidimai — Pilna a po ra ūda 

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS
Tei. ,WA 5-8063

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairių atstumų.:

ANTANAS VILIMAS
Tel. 376-1882 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS 
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 
Visos programos iš W0PA, 

1490 kil. A, M. - 
Lietuvių kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 12:30 
— 1:00 vai. popiet Šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 
vaL ryto.

Vedėja Aldona Daukus 
Tefef.: HEmlock 4-2413 

7159 So. MAPLEWOOD AVE4 
CHICAGO, ILL. 60629

Reiškiu ' didelę ir nuoširdžią 
padėką žemiau išvardintiems 
asmenims, kurie š. m. lapkričio 
mėn. 19 d. Cicero L. B. įvykusia
me rudens baliuje pasidarbavo. 
Didelė mano padėka mūsų mie
lam kun. kleb. J. Stankevičiui 
už leidimą naudotis sale; kun.

pa laiką suorganizavo šokių 
grupę ir išmokė gražiai šokti. 
Ta jaunutė šokių grupė buvo, 
nuvažiavus, lapkričio 19 j Mil“ 

"vokę, į tarptautinį festivalį į 
visų tautybių, pasirodymą, ku
rie atstovavo lietuvius, o grįžę 
taip pat pašoko tautinius Šokius 
mūsų rudens baliuje. Tokiu bū
du p. Palionienės šokių grupėj 
padarė daug kam staigmeną. j

Dėkoju visiems, kurie vieno
kiu ar kitokiu būdu prisidėjo prie 
šio gražaus rudens baliaus pasi
sekimo; jeigu ką nors pralei?

Laidotuvių Direktoriai

Trys Moderniškos Koplyčios
P Mašinoms Vieta

VW? Tel. 737-8600
<Sng-? Tek 737-8601

Rutkauskui už sukalbėtą gražią dau, labai atsiprašau.
JAV L. B. Cicero apyl- 

pirm. Stasys Pranskevičias
ir turiningą maldą. Gili padė
ka priklauso visiems, kurie taipl 
gražiai papuošė salę. Didelę pa
dėką skyrių loterijos bilietų par 
davėjom.
rei Metros Parko L. B. pirmi
ninkei Antaninai Repšienei, Ka
zimierui Tautkui ir jaunutėm 
mergaitėm Danutei Pranskevi- 
čiūtei, Sendrai Raudonyta ir 
Reginai Stukaitei, Rožių parda
vėjom poniom p. Tikinienei ir 
poniai Žemaitienei. Didelis ačiū 
mergaitėms ir ponioms, kurios 
patarnavo prie stalų maisto tiė- 
kinie. Didžiaifšia mano padėka

e Pirmasis zoologijos sodas
Prezidiumo sekreto- įsteigtas apie 1500 metų prieš

Kristaus gimimą Egipte.

SUSIRINKIMŲ

Suvalkiečių Draugija ir. šakių klu
bas. kartu ruošia Naujųjų Metų su
tikima gruodžio 31 cL.7 vai vak. Vy
čiu salėje, 2455 W. 47 St. Bus šalta 
ir karšta, vakarienė, bufetas,^ dovanų 

sakomi tel. 476-6174 arba 737-2684. 
Visi kviečiami

priklauso mūsų ūiiefdmš seimi- stalas, gros gera muzika. Bilietai už 
miikėms, būtent: Elenai Novio

t

Better Eating

[FROM START TO.FIMSH
The Kitchen Almanac

r* Here’S a 
neat break- 
fast or 
brunch idea 
— give your 
scrambled 
eggs a spe
cial (and un
usual) taste 
by folding
in small cubes or balls of avo
cado just before the eggs “set” 
Or spread mashed avocado, 
seasoned with salt and pepper 
end a little lemon juice on 
crisp, hot toast *

Peanut Crust Banana Pie • 
Finely ehop 1 • 1/2 cups of 

salted peanuts knd press into 
a 9 * inch pie pan. Add 2 
tablespoons crunchy peanut 
butter to your favorite banana 
cream pie filling. Place filling 
in peanut crust Cod pie and 
refrigerate. Top of pie may be 
decorated with banana slices 
and peanuts. *

Keeping up with consumers 
•- the trash compactor is one 
of the modt popular ahd use
ful kitchen appliances to 
come along in recent years. 
Researcher* at KitchenAid 
appliances attribute this to 
the fact that the compactor 
has proven its worth in 
kitchen cleanup.

These experts lay because 
tmh is reduced to as tittle 
as one-fourth its original size 
with 1 compactor, disposing 
of such item* as cans, cartons.

bottles «nd jars is now far 
less of i hassle than it used 
to be. (One trash bag instead 
of four.) • < . And, more new 
homes and remodeled kit
chens are including the appli
ance as standard equipment.

♦ ♦ ♦
K you’re thinking of buy

ing a 300 pound side of beef, 
you can expect about 225 
pounds of usable meat cuts —• 
which means about 25 per* 
cent cutting loss.a e e

Add the final touch to 
many dishes with buttered 
bread crumbs. Simply rtir 1/3 
cup melted butter into 1 cup 
dry bread crumbs. Use im
mediately as a casserole top

ping. a gar
nish for veg
etables, or 
add crunch

broiled fish-. 
(Bread . 
cnrmbs pro
vide a de
save mon^ylectable way to 

by using dry ends of bread.)
Store remaining battered 

crumbs in the refrigerator, ✓ '
♦ • * V

Send your best kitchen dr 
cooking hints to the Almanac, 
Your ideas will be shared 
with readers throughout the 
country. Address: Harry G. 
Clark. Kitchen Almanac. 2 
North Riverside Plaza* 
Chicago. Illinois 60&Ū&_____

EUDEIKHGAIDAS - DAIMii
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605417 M/ HERMITAGE AVENIU?
Tei.: YArdi 7-17411747

4330-34 So.CALlFORNLA AVENUF
Telefonai: LAfayette SM)44f’ ■ ■ ■

^dDEK&iškdŠ iiR-ČOiNDlTtUN^<; aur» X

PET

i

-TĖVAS m SONUS
MARQUETl’E FUNERAL HOME 

2533 W. 7ist Street 
Telet: GRovehffl 6-2345-8 

1416 So. 50th Ave., Cicero 
Telef.: TOwnhall 3-2108-f

TRYS MOfoNiŠKČS KOPLYČIOS

į

š

434Š &>. CALIFORNIA AVĖ. Phone: LAfayette 3-3572

AMBULANC? 
PATARNAVI 
MAS DIENA 

IR NAKTŲ

BUTKUS - VASARIS
1446 So. 50th Avt, Cicero, AL Phonė: OLympič 2-1U03

ANGELINE S. ŽILES
Pagal 1-mą vyrą Kuzavinas, pagal tėvus Stasiulytė 

Gyv. 4056 So. Artesian Ave.
Mirė 1977 m. gruodžio 25 d., 9:30 vai. ryto, sulaukusi pusamžio.
Gimusi West Virginios valstijoj-
Paliko nuliūdę: vyras Leon Žiles. 2 dukterys — Aldona Loszach, 

žentas Robert, ir Anne Kush, sūnus Walter Kuzavinis, marti Marga, 
re t, 12 anūkų. 4 proanūkai, sesuo Elizabeth Krauchuuas ir kiti gimi
nės, draugai bei pažįstami.

Kūnas pašarvotas P. Bieliūno koplyčioje, 4348 So. California Ave.
Ketvirtadieni, gruodžio 29 dieną 9:00 vai. ryto bus lydima is kop

lyčios į Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų 
pamaldų bus laidojama Šv. Kazimiero Lietukų . kapinėse.

Visi a. a. Angeline S. Žiles giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nulūdę lieka:
vyras, vaikai, sesuo, giminės.

Laidotuvių direktorius Petras Bieliūnas. Tel. LA 3-3572.

RAYMOND E. ONDRICK
• •

Mirė 1977 m. gruodžio 25 d.% 10:00 vai. ryto, sulaukęs 50 metų amž
Gimęs Chicago, Illinois.
Paliko nuliūdę: žmona Dalia (Zolpytė), dukterys — Dalia, Deborah, 

Danne, Donna, Darlene ir sūnus Raymond, sesuo Evelyn Pieper, jos 
vyras Carl, uošvienė Marijona Zolpienė. švogeris Algird Zolp, jo 
žmona Nilda ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Kūnas pabuvotas P. J. Ridiko kbplyčioje, 3354 So. Halsted St.
Ketvirtadienį, gruodžio 29 dieną 10:00 vai. ryto bos lydimas iš 

koplyčios į Lietuvių Tutinęs kapines.
Visi a. a. Raymond E. Ondrick gimines; draugai ir pažįstami nuo

širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam piaskutini pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: ;
žmona, dukterys, suniH, sesuo, uošvienė, giminės.

Laidotuvių direktorius Povilas J. Ridikas. Tel. YA 7-1911.

— ■F»»"WT

NARIAI: J
Chfcarof
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 

Assoriacijos

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTw 
DALYSE.

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

4319 So. tlTUANlČA AVĖ. Td.: tAHi 7-1138-113S

V

• (LACKAWIC3)

2424 WEST 69th STREET RjcpobUc 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE VĖjlnii 7-6S7I
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Prion Hilta, l^L 974-4418

3354 Šo, HALSTED STREET Phone: TArda T4I11
IWUMW—....IB -n,..,u
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DARO KAIP GALIMA, NE KAIP NORIMA
Mėsų spauda jau išvardino vis gausėjančią srovę pogrindžio 

šiuos Lietuvos pogrindžio le di- le dui ų.
nius: 1) L etuvos katalikų Baž-i Kito poeto, Vado Keimerio 
nyčios kronika; 2) Aušra; 3) Tie žodžiais, socialistinio 
sos kelias; I) Rūpintojėlis; 5) literatūroje dedasi ir I 
Laisvės šauklys, ir (i) Dievas jr’lyka:: , 
tėvynė. Atrodo, kad lik nori, lei-'^^ varnas 
dž! i, o saugii!iiietjį*i bėgioja, lyg angį nukirstą šakini... 
nesurasdami nei spaustuvių nei 
rediktorių.

K.rip ten bebūtų, 1x4 ir 
draudžiamoje literatūroje aky
lus skaitytojas rastų socialiniam 
realizmui “velnio” prie bulvelių, 
primaišytų akmenukų. 'į

Pavvzdžiui, Juozas Misevičius 7 . _
Vilniuje leidžiamame Pergalės’iJa“nu?1^ ahejojū’ aTr «- 

6 (1977) drožia:) alkyS1 kvohninus- Jaunuolis ir 
įstoja — ir kvotimus išlaikė”.

Be abejojimo, ne iš įsitikini
mo, bet kad “nepagadinti biz
nio”.

Bendrai, socialistinio realiz
mo literatūrą, atrodo, reikia 
skaityti, kaip kritikas Sigitas 
Geda pataria skaityti Sauliaus 
Šaltenio ;
reikia ypatingo budrumo, reikia 
ieškoti užslėptų žodžių ryšio, jų 
žaismo”. (Pergalė, nr. 7).

Tokį stilių dr. Basanavičius, 
būdavo, vadindavo “adverniška” 
piemenų kalba.

šis Pergalės numeris skaity- 
■ tojams, V. Kazakevičiaus žo
džiais, apie Amerikos lietuvius, ’ 
praneša: [

“Seniausios emigracinės or
ganizacijos 90-čiui paminėti iš
leista 632 psl. knyga Susivieni
jimo, lietuvių Amerikoje isto
rija, kurioje apžvelgiama šios 
organizacijos istorija iš jos vei- 

!kėjų buržuazinių pozicijų”.
Be abejojimo, Pergalės skai

tytojai jau liek aukštojo, ar vi
durinio (gimnazijų) mokslo yra 
pasiekę, kad seniai žino, jog 
“buržuazinės” pozicijos adver- 
niškoje kalboje reiškia lietuvių 
tautos giliąsias tautines tradici
jas. Tokiu būdu. Pergalės skai
tytojai sužinojo iš draugo Ka
zakevičiaus, kad Amerikos lie
tuviai išleido istorijai tikrai ver
tą knygą — ne tokią, kokią “vy
riausias” redaktorius, J. Žiugž
da suredagavo Vilniuje 1958 m. 
kaip Lietuvos TSR istoriją, pa
gal “marksizmo - leninizmo” 
mokslą.

Drasko varnas ragelyje

realizmo 
tokie <i i-

Mielas žmogus nebegali 
susitikti — akis į akį.

1 Viena socialistinio ne- . .
‘Lteraturos pažiba yra
č i u k e viči aus romą ne

* šalį atviras pripažinimas:
“Klasės auklėtoja patarė mo

kiniui: — Stok, Piloni, j kom-

realizmo
Jono Me-

ž u male, n r.
“Buržuazinėje Lietuvoje valdau 
čiųjų klasių politika, kaipsiena, 
stovėjo prieš ideologiškai joms 
priešingos kultūros formavimą 
si”, šio žurnalo skaitytojai, be 
abejojimo, puikiai žino, kad ir 
dabartinę Lietuvą valdančioji 
klasė tokią pat smerktina sieną 
stato prieš žmoniškąją demo
kratinę lietuvišką kultūrą.

O poeto Algimanto Miku tos ei
lėraščiuose, “susipratęs” Perga
lės skaitytojas, be abejojimo, ras 
deimančiukų kaip lietuviui gy
venti mocekos istorijos užkrau
tose neprašytose sąlygose. Pa
vyzdžiui:
Nejau, apgaulės duonos atsilaužęs. 
Aš būsiu sotus vien tik gražumu?

Daug tiksliau būtų:

Aš noriu būti neįkandamas, 
Aš noriu būti nepraryjamas!

To paties, be abejojimo, sie
kią visi lietuviai, įimant ir tuos, 
kurie skaito Pergalę. Tačiau,1 
istorijos užkrauta našta nepa
lanki, nes

Beždžionių vaikai
Susilipo i Eifelio bokštą 
Ir sėkmingai mokosi skristi — 
Žemyn!

Tokiose sąlygose aišku
...Kol trauki įsikinkęs 
šleivuojanti vežimą, kol užjauti visus, 
esi tadfc tiktai švarus ir reikalingas.

Bet
Ir tau taip bus, broleli, pasišiaušęs, 
kai tu gražiai dainuosi, niekas negirdės, 
o kai užbliausi, vieną kart, įkaušęs, 
visi šventieji griebiasi už širdies.

Be abejojimo, graibstosi visi 
“šventieji” už širdies, matydami

Kauno senamiestis (Tapyba

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

?ASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
fR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS 1

PETRAS KAZAN AUŠRAS, Prezdentas

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-7747

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

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

ŠIMAITIS REALTY
m- gegužės 23 d., dabar yra Ame 
rikos Lietuvių Tarybos informa 
cijos direktorius. Jos straips
niai bei raštai Lietuvos ir lietu-

Marksizmas, kaip žinoina, ne--namus su salėmis ir užeiga. Na- 
liepia meluoti ar faktus krai- mų administratorium yra Algis 
pyti, bet tai liepia daryti leniniz-' Šmitas.
mas. Draugas Žiugžda gaire pa-j _Prot dr. Martvnas Bunti- . , . . , .

c viu reikalais pasirodo didz:ojenas, pagal profesorių pasikeiti-Į
... . mo su užsienio kraštais progra-1
.sleistoji Susivienijimo inas rekomenduo[as \ienerius Į

metus dėstyti vak. Vokietijos
. universitetuose. Jis ten vyks 
Įkartu su žmona Rūta ir apsi
gyvens Luchvigsburge.

Panelė Helen Pius

* i w - I
apysaką. Duokiškis: siėmė ne marksizmą, bet lentiniz 

,mą. Tokiu būdu Amerikos lie
tuvių 
lietuvių Amerikoje istorija, pa-‘ 
rašyta “iš buržuazinių” pozicijų* 
įeina (ir pasiliks) mūsų istori-j 
nėję literatūroje kaip brandus J 1 <>weus i^uciwiusDuruc <veikalas, o apie draugo Žiugždos ‘ jkaktuvininkas buvo ir liko vie-
leidini šiandien komisarai ne!, — Panelė Helen Pius iš nas iš produktingiausių plačiau-^ 
prie stikliuko drovisi ką gero Brighton Parko apylinkės, tau- sios apimties žurnalistu bei kul- 

I pasakyti.

amerikiečių bei kitataučiu spau- 
Idoje. Už tokius straipsnius jis 
yra paskyręs tris premijas $1,00(1 
sumoje. Konkursą vykdo Ame
rikos Lietuvių Taryba, 2606 W. 
63 St, Chicago, IL 60629. SuJ

Notary Public
Insurance, Income Tax 

2951 W. 63rd St. Tel. 436-787b

Gausus namu pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY

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

j- American Travel Service Bureau 
9727 S. Western Ave^ Chicago, UI. 60643

Telef. 312 238-9787
• Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvu, traukinių, laivų kelio

nių (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus kraštus; 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infor
macijas visais kelionių reikalais. ,

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reikia rezervuoti vietas 
iš anksto — prieš 45-60 dienų.

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rupi gimtinio krašto laisvė Ir lietu

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygom i« 
Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Juotji Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais kaina 4 dot

Juozas Kapačinskasr 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 KOMUNISTŲ PAVERGTO^ LIETUVOJ 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose. Kaune, Naudakiuose 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizaus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psL $1.50. Yra taip pat 
išversta i anglų kalba.

M. Zoščenko, SATYRINĖS NOVĖLĖS Genialaus rusų rašytojo 
60 satyrinių novelių, 199 pust, kaina $2.

D. Kuraitis, KELIONt | ANAPUS GELEŽINIS UŽDANGOS. Aw 
tariaus pastabumą neapgauna IntunLsto ir agitpropo propaganda bd 
užmaskavimai. Abi knygos paradytos lengvu, grabu stiliumi.

Prof. P. Pakirkiu KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psL dokumentuota istorinė studija apie prūsų likimą 
Kaina $2.

Vincas žemaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAiTSJK. 
84 pat Kaina SL50.

£ie Ir kiti leidiniai yra gmnanl

NAUJIENOSE, 1729 KALSTĖ D ST^ CHICAGO, ILL.

arba užsakaiH Ir pridadavt

Vytautas Sirvydas todailės žinovė ir Balzeko Lie
tuvių kultūros muziejaus ben
dradarbė, kaitų su radijo sek
madieninės proggramos vedėja 
Virginia Gale dalyvavo WGN- 
TV9 kalėdinėje programoje.

— Daina Sidrytė ir Arūnas 
Rumšą išrinkti Į Pabaltijo stu
dentų Sąjungos valdybą Illinois 
universitete, Champaign — Ur- 
banoje.

— Aleksandra Buivydienė yra 
dabartinė valgyklos “Neringa” 
savininkė Marquette Parko apy
linkėje.

— Kun. d r. Juozas Prunskis, 
žinomas žurnalistas, redakto
rius ir knygų autorius, daugelio 
kultūrinių lituanistinių pre
mijų mecenatas, gruodžio 22 d. 
pradėjo 71-mus amžiaus metus. 
Sukaktuvininkas gimė 1907 m. 
žvilbūčių km.,‘Daugailių valsš., 
Utenos apskr., kunigu lapo 1932

— Aleksandras Chaplikas iš
rinktas So. Bostono Lietuvių Pi
liečių draugijos pirmininku. Da
nielius Averka — vicepirm.. An
tanas Matjoška — sekr., Ado
mas Druzdis — fin. sekr., Al
gis Mitkus -— ižd., Vytautas 
Ivaška — maršalka. Direktoriais 
išrinkti: Gediminas Ivaška, Vy
tautas Jurgėla, Stasys Grigana- 
vičius, Antanas Andriulionis. 
Birutė Mitkienė, Alfonsas Bai- 
ka Jr. ir Arnoldas PIcvokas. Re
vizijos komisijon išrinkti: Lion
ginas švelnis. Jonas Vizbaras. 
Andrius Keturakis ir Vladas 
B’ajerčius. Draugija turi savo

SIUNTINIAI I LIETUVA
MARIJA NOREIKIENĖ

Wejrt 59th St, Chicago, HL 60629 « Tel WA 5-2787 
OSd.Iis pcslrlnklnu* geros rijilar {viirly prekty.

MAISTAS 1Ž EUROPOS SANOtLIŲ.

Express Corp.
MAJOUET7E GIFT PARCELS SERVICE

W. 49th St.. Chlc«fle. III. SG529. — T«l. WA 5-273f 
3333 Se. St, Chictge, 111. 40605. — Tel. 754-337?

osirvrs Parcel

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti <nygų rinkoje

AMERIKOS LIETUVIU POLITIKA
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti jtakos į krašto politiką. 102 p»L Kain» 51.50.

Knygos hus išsiųstos, jei fl 50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu:

N A U J i E N C 8.
1739 So. Halted SU Chicago, HL 60608

jau runs Laitas atspausdintą ir galima gauti knygų rinioje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Aletso Abrose myga aprašanti paskutinių įK) (1869-1959) metų 

Cblcagos lietuvių gyvenimu ir jų atliktus aarbu> 864 pal. Kaina 
$10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

■*— — ■ «—»*>■

Knygoje aprašyta pirmas Chlcagon atvažiavęs lletuvU. pirmo 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, Įsteigti laikraščiai, kunu nso buvo 121. 41 teatro draugija, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai Ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai waX.iškų, socailistimų, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir k L z *

Norintieji 41a tnygą įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Money 
Orderi * •

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
vardu Ir pasiųsti:

1733 So. Id aisled St^ Chicago, 11L f0608
.... .r.

tūros darbuotoju, pilnai įsijun
gęs į veiklą už Lietuvos laisvę;

— Gary E. Fricas iš Moun-r 
tain Home, Ark., yra atvykęs 
švenčių proga į Čikagą pas sa
vo sūnų, gyvenantį šiaurės va
karų apylinkėje. Pas ji bus iki 
Trijų Karalių ir susitiks su sa
vo pažystamais. Atvykęs, tuoj’ 
paskambino i Naujienas, pra
šydamas jas siųsti sūnaus adrei 
su, vėlindamas, kad jis su jomis 
susipažintų ir užsisakytų. Jis, 
kaip ir danelis skaitytojų, yra 
sėkmingai prisidėjęs prie pla
tinimo, susilaukęs -įjadėkos iš 
Naujienų ir iš asmenų, kuriems 
rekomendavo siųsti susipažini
mui dienrašti. \

Įvairi apdrauda — INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 

~ nuomininku g

4243 W. 63rd St., Chicago
Tel. 767-0600.

rialiai ir pagyvėjo savo veikloje.
Prie visapusiško pasisekimo 

reikia priskaityti ir neseniai įvy 
kusį- rudeninį banketą Vyčiu sa
lėje. Jei kai kurios kitos orga 
nizacijos nepajėgia net salės pri 
pildyti, tai šiame Brighton Par
ko Namų Savininkų bankete 
svečiams vietų pritrūko, ir tie, 
kurie anksčiau nebuvo įsigyję 
bilietų, atėję į banketą prie du
rų, jau nebegalėjo Įeiti, nes salė 
buvo sausakimšai prisodinta da 
lyvių. Pirmininkas pasveikino 
visus dalyvaujančius ir pakvie
tė kun. Jokūbaitį invokacijai. 
Po to sekė trumpas 3-jų sesių 
Bilitavičiučių pasirodymas su 
dainomis, kurioms akordeonu 
palydėjo muzikas Markauskas. 
Valdybos narė J. Tamasevičienė 
Įteikė dainininkėms gėlių. Ska
nus ir sotus lietuviškas maistas 
buvo paruoštas p- Petkienės su

— Pirmieji žinsniai, Kr. Do
nelaičio lit. mokyklos mokinių 
laikraštėlis, kalėdiniu numeriu 
pradžiugino tos mokyklos moki
nius, jų tėvus ir mokyklos rėmė
jus. Jį leidžia abi K. Donelaičio 
mokyklos, finansuoja Tėvų ko
mitetas, spaudai paruošia D. Bin 
dokienė ir I. Bukaveekienė. ši į 
numerį finansavo Marija ir Ka-1 padėjėjomis, o gausią loteriją

zys Mončiai.žurnalas turi 32 
puslapius, pilnus mokinių kūri
nėliais. rašiniais, gausiai nuo
traukomis iliustruota kronika.

— Prieškomunistinio mėnesi
nio anglų klb. laikraščio “Speak 

jUp” tikrasis adresas yra toks: 
i PO Box 272, Station B. Toron- 
! to, Ont., Canada, M5T 2W2. 
į laikraštį įsteigė LAS veikėjas G 
Urbonas, leidžia bendrovė, skai- 

■ tytojų daugumą, sudaro paverg
iu tautų kilmės kanadiečiai ir 
amerikiečiai. Buvo kilęs sąjūdis 
tokį ar panašų laikraštį leisti 
Chicagoje ir tam dalykui at- 
s:rado daug pritariančių. Jie sa
vo pastangas galėtų nukreipti Į 
“Speak Up'r.

Į ♦ Tony Paznekas, anksčiau 
turėjęs Phillips Cleaner, buvuturėjęs Phillips Cleaner, buvu 
šią 6910 So. Western Ave., da
bar išsikėlė į 5339 So. Washte
naw Ave. Jis yra vyriškų 
moteriškų drabužių siuvėjas 
pri ta ikymo profesionalas.

Tel. GR 6-7603

i
ii

Brighton Parkas
Lietuvių Namų Savininkų 

draugija Brigrton Parke, Čika
goje, jau antri metai gražiai pro
gresuoja dėka veikliu valdybos 
narių vieningos veiklos, o ypač 
dėka jos pirmininko p. Broniaus 
Paliulio energingo ir sumanaus 
vadovavimo. Iš vos vegetuojan
čios ir beveik užmigusios anks
tyvesnės veiklos, naujoji šios 
draugijos gana skaitlinga val
dyba, pagyvino ir iškėlė visa 
veikla j atitinkamą aukštumą. 
Draugija žymiai pakilo savo na
rių skaičiumi, sutvirtėjff* mate-

vykusiai pravedė pirmininkas 
su valdybos nare p. Palekienė. 
Tektų paminėti, kad Čikagos 
lietuviai prekybininkai ir taip 
pat namų savininkai buvo su
aukoję labai daug vertingų fan
tų laimės šuliniui.

.Visų maloniam nustebimui į 
šį banketą, kad ir kiek vėliau, 
atsilankė ir Brighton Parko lie
tuvių parapijos klebonas msgr.' 
D. Mozeris, kuris dalyvių buvo • 
sutiktas smarkiais plojimais, i 
Tokiu būdu šis visapusiškai pa-' 
vykęs rudens banketas ir vėl at
nešė gražių pajamų, šiai draugi
jai, kuri savo keliu galės pa
remti lietuvišką veiklą.

Baigiant norisi paminėti, kad į 
tuojau po Naujų Melų, sausio 
mėn . 8 d., sekmadienį po pie
tų įvyks metinis šios draugijos 
susirinkimas, kuriame bus iš- • 
klausyta valdybos pranešimai 
iš buvusios veiklos, bus renka
ma nauja valdyba ir bus aptar
ta naujos veiklos gairės. Reikia 
tikėtis, kad Brighton Parko lie
tuviai namų savininkai gausiai 
itsilar.kys š’ante metikiame sa- 
. o d~au.7jos susirinkime ir iš
brinks tokius asmenis, kurie su 
geba tą darbą dirbti.

Nuo savęs linkiu visiems! 
Brighton Parko namų savinin
kams ir jų šeimoms linksmų 
§v. Kalėdų, ir laimingų, sveikų 
bei sėkmingų Naujų Metų!

Viktoras Galeckas

— Jei žinote asmenis, kurie 
galėtų užsisakyti Naujienas, pra
šome atsiųsti jų adresus. Mes 
jiems siusime Naujienas dvi sa
vaites nemokamai.

TIK SAVŲJŲ TARPE!
4 VIENETŲ 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 bei kiti priedai. Tuoj galima 
uį'mti, grąžoje gatvėje Marquette 
Parke. $29,900.

10 BUTU tvarkingas mūro namas. 
Apie $22,000 metinių pajamų Nau
jas stogas gazu šildymas ir elektra. 
Galima mainyti į vieną arba dviejų 
butų namą Marquette Parke, u pini
gingam pirkėjui kaina — tai atradi
mas.

2 BUTŲ gelsvų plytų 18 metų mo
dernus 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.

REAL ESTATE
2625 West 71st Street

Tel. 737-7200 arba 737-8534

3UILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą, 
Dirbu Ir užmiesčiuose greit, ga- 
ranti’^tat ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave. 

Tel. 927-3559

62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktai $98 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensininkams
Kreiptis

4445 So. ASHLAND AVĖ.
5234775

A. T VERAS
LAIKRODŽIAI Ir SRANOENYBRS

Pardavimas Ir Taisymas
2646 WEST 69th STREET

Tolof^ REpubllc 74941

Notary Public
INCOME TAX SERVICE 

«25t S. Maplewood. TeL 254-745S 
Taip oat daromi vertimai, giminių 
Iškvietimai, pildomi pilietybės pra
šymai ir kitokį blankai

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av«. 
Chlcaso, IIL 60631 T«L YA 7-5910

BEST THINGS IN LIFE
........

ITATt f AlM

C208’Z» W.YSfh St 
GA 4-8654 ***

> Statę Farm Life Insurance Company

D i džiausiąs kailių 
pasirinkimas

vlenlntBų 
Uetnvį toUUnlnką

NORMANĄ

26X5828

677-848$ 
(buto)

185 North Wabash ArwM
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