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pats "malonumas pildyti eigą su Izraelio
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(Pusrutulyje) yra Argentinoje.

tayjrrras yrą jdidžiai^iąsį.did^r

kaltina Amerikos politikus dėl
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Pakistane persekioja 
visą Ali Bhuto šeimą

Nuverstojo Pakistano minis-

i ’

— Kambodijos ir Vietnamo 
pasienyje eina tikras karas, iš 
abieju pusių sutraukti keli pul
kai. •. ■

sroę.
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raeliui. Izraeliui. nėra jokios pras 
mes pasirašinėti taikos sutartis,

Turkai kaltina 
Amerikos politikus

ANKARA, Turkija. — Turki-

dus Somalijos karo jėgoms.
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SADATAS PASIRASYS TAIKA SU IZRAEI
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Izraelio premįeras sutiko atiduoti Egiptui Sinajaus pusiasąlj, kuris yra 
didesnis už visą Izraelį. Izraelitai, atidavę Sinajy, tikisi pasirašyti taikos 
sutartį su Egiptu. Vėliau Izraelis pradės derybas su Jordanijos ka
ralium dėl vadinamos Samar i jos, kuria izraelitai atėmė iš Jordanijos. 
Dar vėliau-įie bandys tartis su Sirija, kuri dabartiniu metu nenori pra
dėti jokiu derybų su Izraeliu. Sirijos prezidentas mano, kad pirma turi

-feus tartis apie taika. ■-*
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IZRAELIS NETRAUKS KARO JĖGŲ IŠ 
GAZOS IR IŠ SAM ARIJOS

Gazoje ir Samarijoje palestiniečiai yra gausūs,
■ jie nuteikia gyventojus prieš izraelitus
JERUZALĖ, Telavivas. — Izraelio premjeras Menahem Be

gin vakar informavo Izraelio parlamentą apie Izmalijoje vyku
sius pasitarimus ir pastangas siekti taikos. Jis nurodė, kad Egip
to prezidentas pareiškė pageidavimą atškauti Izraelio karo jė
gas iš visų karo metu ckpuotų sričių, įskaitant Egiptui priklau
siusią Gazos sritį ir Samariją. Bet premjeras Begin pareiškė par
lamentui, kad Izraelis nėra pasiruošęs atšaukti karo jėgų iš 
Gazos, arba Samarijos. Jeigu Izraelio kariai būtų-atšaukti iš šių 
sričių, tai tuojau ten Įsigalėtų palestiniečiai,

Izraelis nori taikos 
su kaimynais . /r"

Premjeras Begin pareiškė par
'lamentui, kad dabartinė vyriau- _____
sybė siekia taikos ir saugumo Iz "feno pirmininko. Zulfikar Al

Bhutto žmona Nusrat Bhutto 
...... . penkiolikai dienų; padėta namų
jeigu ir po to ji turėtų galvoti. arešte, tuo būdu jau trečiam 
apie savo sienų gynimą. Izraelis. Bhutto šeimos nariui aprėžiama 
yra pasiruošęs savo žemes gin- laisvė. Ji sulaikyta dėl dalyvavi 
ti, kaip jas 'gynė iki šio meto, bet mo politinėje demonstracijoje, 
kai pasirašo taiką, tai nori tai-.]-ur susirėmime su policija jai 
kos.: Izraelis negali.perleisti kai-^huvo pramušta galva. Pats Bhu- 

-mymnių sričių, palestiniečiams, l-y-o jau sėdi -nuo rugsėjo mėn. 17 
kurie tegalvoja apie IzraeD°, dienos ir^jam iškelta kriųrtnaK- 
sunaikinimą. Premjeras Begin' ė byla Bhutto,duktė nuo gru<> 
pasąkė prezidentui Sadatui, kad j^io ig namų;.ąrešte, kaltinamą , 
Izraelis'negali atšaukti Savo ka-: 
ro jėgų iš šių dviejų sričių, to- 

, dėLir patarė sudaryti tarptauti
nę komisiją niinnėtoms sritims

. administruoti.

Izraelis atiduos Sinajų Egiptui
Premjeras Begin pranešė par 

lamentui, kad jo vyriausybė' yra 
pasiruošusi atiduoti Sinajaus pu
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Tik trečdalis žmonijos 
yra tikrai laisvi

WASHINGTON. — Politinių 
ir civilinių laisvių 1977 .metais^' . _. • i . . ■» ■» • •padaugėjo vienam ketvirtadaliui 
žmonijos, bet tikrai laisvų tau
tų tėra .vienas, trečdalis, kaip 
paskelbė Hemisferos Reikalų 
Taryba.

Devyniose valstybėse su 123. 
8 milijonais žmonių sąlygos kiek 
pagerėjo.— būtent Indijoje, Is
panijoje. Egipte. Ghanoje, Ku- 
vvaite, Panamoje, Senėgalijoje, 
Šri Lankoje ir Taiwane; Malto
je ir Jama'koje pablogėję.

Visai be laisvės yra gyvento
jai Angoloj, Argentinoj, Bur- 
moj, Kongoi Ekvatorinėje Gvi- 
nėj oj e ’ ir Etiopijoj e.

Blogiausia Argentinoj

BUENOS Aires. — Nežmoniš 
kiaušiai; trempiamos žmogaus 
teisės, visoje Lotynų Amerikoje

kurstymu smurto, bet tikrumoje 
Bhutto nuveikusioji dabartinė 
valdžia tokių -būdu nori Bhutto 
Liaudies Partijai sutrukdyti 
sausio,5.dięna.ruošiamą “Demo 
kratijos- dieną?’ ./ į
i i t -ę; V - i f. . v f * . ; ' -

Sprogo kitas javą sandėlis 
GALVĖŠTOiį Tex. —: Vakar .

. ihsiM-egiptiečiams, bet jie pri-! Tie,las ,«*«• >7’
valės minėtas sritis demiHteri-t88”^ kun«e .?^'bes nete' 
suoti.. Israelis yra pash-uošęsįį“ 
duoti-Samariaji autonomiją, ku
rios aukščiausioje administraci
joje turėtų būti Izraelio, Egip
to ir pačiu vietos gyventojų rink 
tas atstovas. Parlamento daugu

-ma;-išskyrus .darbo partiją, pri
taria Begino taikos planams. 
Darbiečiams labai nepatinka, kad 
rinkimų metu Beginąs kritikavo 

. darbiečius už ruošiamas nuolai
das,. o dabar jis pats daro di
džiausias nuolaidas Egiptui. Dar 
biečiai smarkiai nesipriešina tai 
kai su Egiptu.

tu krūyoų. sudėjus, žmogžudys- . 
'temis,'žmoniųvgfobimaisfTr k9h--i; ‘} 
kinimais.^pasiįiiktimmo’ '-'iietai-į 
sant.' ■: .. -.

Kosmonautai danguje ;’~
- MASKVA..— Iššovimas į erd 
ves .dviejų sovietų kosmonautų 
skaitoma,- kad tai-yra..dalis so
vietų.. plano . pastatyti erdvėje 
nuolatinę . mokslinę.-stotį. Tass 
pranešimu,: gruodžio, 10 d. du

vyriausybė nori ištirti Saugumo 
įrengimus. Iki šio meto, dar neiš' 
aiškintos tikros sprogimo prie
žastys ankstybesniame sandėly
je, jos nežinomos ir naūjai spro~ 
gusiame. Specialistai mano, kad 
^sprogimą gali sukelti elektros 
laidų susikryžiavimas. Sprogimo 
metu buvo sužeisti 27 javų pri
žiūrėtojai. : * ’ '

i ------------—

Sovietai aeidauja 
Šcharanskio galvos

MASKVA. — Autoritetingas 
Sovietų laikraštis “Literaturna- 
ja Gazeta “antradienį parašė kad 
jų valdžia neturi intencijos klaų 
sytis Vakarų maldavimų pasi
gailėti kalėjime sėdinčio disi
dentų lyderio Anatolio šcharans 
kio, kurį ten jau devyni mene- 
šiai kaip autoritetai tardo dėl j * 
valstybės išdavimo, o tokiam nu j J. 
sikaltimui Sovietų Sąjungoje tai 
koma mirties bausmė?

Sovietų spauda jį kaltinai 
esant ČIA agentu ir padedant 
persiųsti Vakarams visokius’s6- 
vietų “šmeižtus

, UŽTEKS DVIEJU MĖNESIU TAIKOS
PARAGRAFAMS APTARTI

Gen. Dajanas matėsi su kitais arabą vadais, 
norinčiais taikytis su Izraeliu

KAIRAS, Egiptas. — Nežiūrint į nuomonių skirtumų ke
liais svarbiais klausimai, man atrodo, kad dviejų mėnesių laiko
tarpyje pagrindiniai paragrafai bus aptarti ir taikos sutarti^ tarp 
Izraelio ir Egipto bus pasirašyta — pareiškė prezidentas Anwar 
Sadatas. Izraelio ir Egipto taika yra pagrindas Artimųjų Rytų 
taiai. «'

~ —---- - 1 ~ 71 i Prezidentas Sadatas, informa-
Nauįos jųokesču formos į ves ministerius apie pasitarimų 

" > premjeru bei 
•. u. - 11° patarėjais, sukvietė spaudosįstaiga , . . ... .atstovus ir pareiškė savo opti

mizmą. Jis žino, k*ad taikos su
tartis su Egiptu bus pasirašyta, 
o kiti klausimai yra an+”»eiliai, 
kurie savaime turės išsilyginti. 
Kada pasitarimų metu kilo Jor
danijos žemių klausimas, tai Sa 

• datas nenorėjo klausyti apie kaž 
kokią bendrą komisiją. Jis pas
tebėjo. kad visi Izraelio karei
viai privalės išeiti iš kairiojo 

’ Jordanijos kranto žemių ir iš 
Gazos srities. Bet tuo tarpu Sa
datui labiausiai rūpi Sinajaus 
pusiasalis ir suvereninės teisės 
šioje srityje. Tam tikslui jau su
daryta Egipto ir Izraelio karių 
komisija, kuri aptars planus 
Izraelio kariams išsikelti ir per
duoti viską Egiptui.

Premjeras Begin ir preziden
tas Sadatas sudarė dvi pagrin
dines komisijas taikos reikalams 

'aptarti. Prezidentui Sadatui at
rodo, kad pati svarbiausioji yra 
Sinajaus komisija, kurioje Izrae 
lio karo vadai, susitarę su egip
tiečiais, pasitrauks iš Sinajaus 
ir parleis Egiptui siuverenines 
šios žemės teises. Sudaryta po
litinė komisija Jordanijos že
mėms tvarkyti. Abi valstybės 
turi skirtingas nuomones dėl ki
tų arabų žemių, bet tai kitų vals 
tybių reikalas. Prezidentas Sa
datas reikalauja, kad Izraelio 
kareiviai iš tų žemių- išsikraus
tytų. bet šiuos klausimus Izrae
liui teks spręsti su Jordanijos 
karalium ir atsakingais Jordani
jos valstybės pareigūnais.

Gen. Moiše Dajanas visą laiką

Pajamų ‘ Mokesčių 
(IRS) nuo- šio antradienio prade 
jo išsiuntinėti tas “nelemtas” 
pajamų mokesčių (taksų) for
mas, Tokių formų šiemet išsiun
tinėjama 83 milijonai. Jos esan 
čios' lengviau jsuprantamos ir 
dėlto lengviau užpildomos negu 
buvo iki šiol. Negana to, naujo- 
šios formos gražesnės pažiūrėti 
— spalvotos: trumposios 1040A - 
rožinės spalvos, o 1040 “ilgosios” ; 
formos melsvos. i

t . Apie 40 milijonų asemenų, 
kurie, vartoja 1040 formą, pa
matys kad šiemet užpildyti rei
kia tik 15 linijų, kai 1976 metų 
formose rekėjo užpildyti 25 lini
jas/;Bėt 1040 formoje pirmą 
kartą^ų^šreiTua dauginti, p tik 
prid&r%r/ątimti. - ; •

i TARTIS SU ETIOPIJOS VYRIAUSYBE
Sovietą karo lėktuvai bombardavo Barbera ir 
t j; ,; t Ha rgeis miestelius, sužeidėvaiką?
. NAIROBĮ. Kenija. — Somalijos prezideitaį, sutiktų-tartis su 

dabartinės' Etiopijos vyriausybe taikai- atstatyti visoj e .Somali jo-, 
jė, sako, iš Madagaskaro ateinančios žmios. Pasirodo, kad Soma- Įt 
lijos prezidentas Siad Barfe šiomis, dięnjgniš: -buvo: nuskridęs į 
Madagaskarą ir tarėsi su-vietos vyriausybe.; Somali ja. stengiasi 
įsigyti nauju, kovos priemonių prieš dabartinį diktatorių Mengis- 
tu, bet ji sutiktų su. juo tartis taikos klausimais?. Somalijos vy- 
riaiią^bė .yra .pasiiyžuši ginti gyventojų;’laisvę,' bet j niekur ne
gali gauti reikalingų ginklų. Savo laiku pats Barre kreipėsi į so
vietų-atstovybę, bet. pastaroji atsisakė ateityje pardavinėti gink 

’Tuq 1 i i Cm2 Irorn jon-Amc-

vSomalijos karo jėgos neturi 
lėktuvų, bet jos turi kelias prieš 
lėktuvines patrankas. Kai buvo 
bombarduojamas Barbera uos-, 
tas, tai somaliečiams pavyko už 
kliudyti -vieną rusišką lėktuvą, 
kuris užrūko ir nukrito. Išmes
tos rusiškos 'bombos pataikė į 

namus ir užmušė

žiūrėtojai. Praeitą šapaitę vie
name javų sandėlyje buvo už
mušti 30 darbininkų, o vakar gy kosmonautai Juryj. Romananko 
■sybės -neteko net 7. Federalnėjj. Qeorgij Grecko erdvėlaiviu 

Sojuz 26 buvo iškelti į erdves 
'Ir-Vėliau Nukabinti su erdvių sto 
timi O. .-4

Tašs aiškina kad tai nėra-mbks 
liniukų ir kosmonautų daromas 
koks-nors atskiras ekspėritneil* 
tas, o yra steigimas pastoviai 
veikiančios mokslinės .žvalgybos 
stoties orbitoje. - . i1-

“Kieta linija’’ Tunizįjoj .-
Tunizijos. prezidentag Habib gyvennamus

Bourguiba. pašalinęs šešis savo du- mažus vaikus Žinoma, lėk- 
ministerius, sudarė naują minis turas sukėlė gaisrus, kurie pali- 

jos politikai ir keli karo vadai/terių ' kabinetą, parinktą iŠ ko didoką gyventojų sKai-čiu be 
kaltina Amerikos politikus dėl “griežtos, linijos” šalininkų.' pastogės.- Jeigu somaliečiai bū- 
dabartiriės sunkėjančios ekono- Aiškinama,.kad Borguibhi reika-. tų gavę reikalingų ginklų, tai _ v A TT ■• •• >< -' A*** A A nlrAflrainės būklės ir,dėl menkos JAV 
paramos.'' .Amerikos kongreso 
komitetai "Užsikirto dėl turkų^ ka 
ro jėgų Jriveržįrnb į Kipro' said-' 
Dabartiniu metttįTurkijoje>$*a 

įerikos kariu, kurie tu- 
sovietų Stotis, perduo- 

jdancias įvairias ^inias. Isiverži-
> Imas j- Kipro salą suskaldė karo 

’**“■ vadus. ViefiiemjH atrodo, kad 
santykiai su Amferika yra svar-.|dikų .Sąjungos 
biau, negu trečdalis Kipro salos., mis, medicinos mokslus einan- ’ 5,000 reikalavimų $300 milijonų 
Turkijai gręsia, Sovietų Sąjun-. ėių moterų nuošimčiui padidėjus! atlyginti nuostolius, padarytus

lingos “kietos rankos”'kovai su • šiandien Adis. Abeba kariškos 
Tunizijos ekonomine krize ir vyriausybės jau nebebūtų. Dik- 
650,000 nariu turinžia Tunizijos, ta torius Mengistu turi naujų 
Y^rbrnihTĄ^'Gledei-ahne' Unija, j Sinkių, bet neturi žmonių, kurie 
ktfriri-luWvilUja-kovai už dides
nius atlyginimus įr socialinius 
priedus (social benefits).

Daktarų prieaugHš - l- 1 
CHICAGO. — Amerikos Sf^- 

(AMA) žinio-

Premjero žmonai 
įsakyta nejudėti

ISLAMABAD, Pakistanas. — 
Pakistano karo vadovybė iki šio 
meto namų arešte laikė tiktai 
buvusį premjerą Sli Bhutto. Jam 
ruošiamą byla už žmogžudystę, 
apie kurią jis nieko nežinojęs ir 
niekas neįsakinėjęs politinius 
priešus žudyti. Dabartinis dik
tatorius įsakė buvusio premjero 
žmonai, Nusrat Bhutto bū
ti namų arešte ir nedalyvauti de 
monstracijose. šių metu gruo
džio 18 dieną ji dalyvavo demons 
trad joje, kurioje buvo sužeista 
ir vėliau nugabenta į ligoninę.

.Dajanas patarė 
^dbryti nuolaidas

ISMALUA, Egįptąs. —TSgip- 
to i&iėnio reikalų: 'miriišteris 
MoiŠR.Dajanas, žinodamas Jzrae 
lio kabinėto nutarimus, patarė 
Begintų daryti nuolaidas Egiptu,i 
kad galėtų pasirašyti separatinę 
taiką/Ministeris Dajanas neno
ri vykti ] Ženevą, kur dalyvaus 
palestiniečiai ir Sovietų Sąjun
gos atstovas. Gen. Dajanas sutik 
tų daryti dar didesnes nuolaidas, 
kad tiktai galėtų pasirašyti tik
rą taikos sutąrtį su Izraeliu. Da
janas mano, kad Sadatas netu
rėtų 'kištis į Jordanijos žemes, 
nes tai būtų Jordanijos karaliaus 
ir Izraelio vyriausybės reikalas. 
Pasirašius taikos sutartį su Iz
raeliu, jam butų lengviau pasira dalyvavo pasitarimuose tarp Sa- 
šyti su Jordanija ir kitomis ara-j dato ir premjero Begini. Juose 
bų valstybėmis.

mokėtų rusiškus ginklus naudo
ti.

’v Kiek Newjorkui kaitavo

Miestas gavo daugiau kaip

j ■; - Saitas, .gali- snigti v
Saulė teka 7:17, jfui

ga. nuo kurios turkų nepajėgs 
apsiginti be JAV pagallx>s.

— ^rancūzai-i^roristai išsprog 
JĮ ' ^iT^> £^us> kdHr; drįso

padėti] kalėjimą' teroristų drau-

Vietnamo komunistai 
atakuoja Kambodiją

Cambodia antradienį prisipa
žino, kad turi sienų problemą dėl 
sienų su-kaimynu Vietnamu dėl 
buvusios U. S. Marinų Korpuso 
bazės vietoje. Neseniai Vietna-Į 
me buvę keleiviai tvirtina, kad 
susirėmimuose aukų abiejų pu
sių Kambodijos ir Vietnamo au
kų turėta daugiau kaip 2,500.yra kiek didesnis mediciną bai- plėišmais ir gaisrais ; liepos 13 

giančių skaičius: per 116 medi-j d. naktį elektrai sugedus ir mies 
cinos mokyklas JAV šiemet me- tui aptemus. Tų 300 milijonų 
dicinbs studentų yra 42,155, R|dol. sumą sudaro smulkiųjų biz 
tb Skaičiaus 13,059 studentų ar- nierių sąskaitos nuo $350 iki $2 
b'a 224 nuošimčiai yra studen- milijonų. ,*.u ?’?* -• t ——

-it-’ ętąmiriųjų birznių vien tik liams apmol^v •>.

Consolidated Edison yra gavęs 
daugiau kaip 18,000 sąskaitų 
“tamsiosios nakties” nuosto-

Melita

dalyvavo ir Egipto užsienio rei
kalų ministers ir kiti preziden
to patarėjai. Premjeras grižo į 
Izraelį ir informavo parlamentų 
apie vykusius pasitarimus, tuo 
tarpu gen. Dajanas nebegrįžo. 
Pradžioje buvo spėliojama, kad 
jis kažkokiais sumetimais nus
kridęs i Iraną, kad galėtų pa
simatyti su Irano šachu, bet vė
liau paaiškėjo, kad jis iš Arti
mųjų Pytų niekur neskrido. Ga
limas daiktas, kad jis pasimatė 
su Jordanijos karalių arba net 
su Saudi Arabijos karalių.

Naujas JAV demokratą 
partijos pirmininkas

WASHINGTON. — Preziden
tas Carter nauju JAV Demokra 
tų Partijos pirmininku parinko 
Agrikultūros departamento sek 
retoriaus padėjėją John Woite, 
kurs per praeitus rinkimus bu
vo Carterio rinkimų kampanijos 
strategu Texas valstijoje.



Pasakyk fe m**, mieli —

ilODERNl MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto RIMAS NERIMĄ VIČIUS

- KALĖDINIAI ANEKDOTAI
(pasakojami Amerikos komikų)

RED SKELTON: Vaikas įėjo

ASILAS I> KUPCBU1
Pavargėliui po kožnu penu 

gerai gyventi
Kaperius žemėje pr*a«ū>ų|į didelę krautuvę, priėjo prie

asilą apkrautą tavoraie varėsi Į Kalėdų senelio ir jam keletą 
keliu per girę. Sztai pamatė at- kartų spyrė į koją. “Už ką tu 
bėga vagys apiplėszti jį. ■ mane spardai?”, klausė senelis.

— Asilėli mano mielas, beg- Vaikas jam atsakė: 
kię, skubinkieei. ana. ar matai?
atsiveja vagys ir tave nuo ma
nęs atims.

-Mu! tai kas kad jie -manę 
nuo. tavęs atims, ar jie nuo ma
no nugaros du kailiu nulup1? 
O vieną ir tu nulupsi, atsakė 
asilas: bėgkie sau, asz žingsne 
keliausiu.

Negerai yra, kad žmogus per 
pasileidimus, per girtybes ir tin- 
ginevimus ateina į ubagystę ir

vijėlis. Reikia rūpintieji ir dėl 
savęs.

Reikia isz mažų dienų mokin- 
tiesi gražių mokslų. iszmisJų. 
reikia procevoti, idant ką gero 
užsidirbti; uždirbus czėdinti, o 
kad ir kokia nelaimė viską atim 
tu, pasiliks tau: gražus moks
lai,, dori duszia ir gerybės žemės 
rankose brolių, seserų, giminių 
ir kitų' geni žmonių; tie tavo 
aprupintojais bus ir tavo reika
lus - apveizės, ir teip niekados 
ne tinka sznekėti, kaip asilas 
sznęka.

(Iš Pamokslai Iszminlies ’r f bet prašyk mažo broliuko. 
Teisybės 3-čios laidos 1906 m.), tikrai gausi šuniuką”...

Tai tik už 
praeitus metus”.

DICK VAN DAKE: Berniukas 
'rašė Kalėdų seniui tokį laišką: 
“Aš žinau, kad tokio Kalėdų 
dieduko nėra. Aš dovanas gau
nu iš savo tėvelio ir mamytės. 
Bet vistiek tu man pasakyk, kaip 
tos tavo stirnos gali pakilti nuo 
žemė* ir lėkti ore?”

DIK GREGORY: Kalėdų vi
durnaktį aš sakiau savo dukrai: 
"‘Mieloji, jums reikėtų jau eiti 
lovon, nes Kalėdų senelis bus 
greitai čia”. Ji atsakė: “Aš vi
sai netikiu į Kalėdų senelį’’. Juo
dasis komikas nustebo: “Ką tu 
išsigalvojai, kad jau netiki į Ka
lėdų senelį?” Ji paaiškino: “Tė- 

"veli, tu labai gerai žinai, kad 
joks baltasis mūsii kaimynys
tėje po vidunakčio nepasirodo”.

JERRY LEWIS: Kaimyno 
berniukas žiūrėjo į mano šuniu
ką ir sakė: “Aš norėjau Kalė
doms' šuniuką. l>el mano tėvai 
jo rienorf”. Aš jam atsakiau: 
“Gal būt tu ''naudoji negerą stra
tegiją. Tu neprašyk šuniuko, 

tai

' MARTY ALLEN: Gal būt kL • 
tais metais nebus Kalėdų sene-' 
Uo. JRs dar tebesiaiškina Mo
kesčių inspektoriams, kaip ga- - 
įėjo dovanoms Išleisti 2 milijo
nus dolerių ? j

DANNY THOMAS: Kiekvie,' 
nais melais, kai aš vaidinu.Ka
lėdų senelį Si. Jude ligoninėj, 
•bent vienas* vįiikas gerai stebi 
mane ir sake: “Tu negali būti- 
Kaiėdu seneliu, nes tavo nosis
ne tokia”..- |

BOB lioPE: Dabar aš jums * 
galiu pasakyti tikrą teisybę — 
keletą melų aš vis važinėdavau 
per Kalėdas į užsienius, kad ne
reikėtų pirkti kalėdinių dovanų.

Negeri sąjungininkai.,. j
n 9QR k l ! MUZIKA IR SIENOSDraugo nr. b. kv. veda-į r

majame kalėdinėmis temomis Kilni jėga patefonuos!
| Jeigu sienos tavo plonos, 
girdi, kai plokštelė žviegia, 
tavo širdį ramią, diegia.
Girdi, kojos aslą šluoja, 
šokiais ten besikamuoja

parodė tokią išmintį*
— šlykštu prisiminti, kad tuo. 

metu lietuvių tautos neūžtarė 
nei pasauliniai, nei dvasiniai 
galiūnai. Galima net teigti, kad 
nei vienas Vakarų kraštų “šu- 
n,iis” nei Washingtone, nei Pa-

. musų viltis — ech, “jaunimas 
|ir uuo jų tvankus ūžimas
per ploninsiąs sienas lenda, 
kad net ūpas žmogui genda... 

t Didis daiktas patefonas!
1 Vargas tik, kad sienos plonos !...

Baigiantis XX-jani amžiui, pas mus tas pats, štai mes esa- 
ryžiuje. Jungtinėse Tautose, ar- Maskvoje mokytojas klausia mo- 
kur kitur mūsų naudai nesulojo.’

Kilmingas ir turtingas
Vienas vis mėgdavo girtis sa

vo labai sena kilme ir senolių 
turtingumu-

— Tu, brolyti, greitai pradė
si pasakoti, kad tavo senoliai 

•s * buvo kartu su Nojumi jo;arko- 
je, — sakė vienas pažįstamas. 
Pagyrų puodas atsakė:

— Ne, jie kartu su Nojumi 
nebuvo, nes turėjo savo nuosavą 
laivą... .... ...

Laiko paslaptį
— Kaip manai, ar Pilypui ga

lima patikėti paslaptį?

kinį:
— Kas buvo .Hitleris?
Mokinys lik papurto galvą ir 

patraukia pečiais. Sudomintas, 
tačiau klausimo* namuose jis 
klausia savo tėvą* motiną ir se
nelę, kas buvo Hitleris, bet ir 
šie negali jam atsakyti. Tada 
jis atsiverčia sovietinę enciklo
pediją ir čia randa parašyta: 
“Hitleris buvo tik mažas tironas, 
gyvenęs didžiojo Stalino y jai- ' 
kais...”

me Raudonojoje aikštėje prie 
Kremliaus. Ir aš galiu šaukti: 
“Carteris yra kvailas... Nors 
visur pilna policijos, bet niekas 
nieko nesakys ir nesuims...

IK

Amerikietis ir rusas susitinka 
- - . . Raudonojoje, aikštėje Maskvoje

— Žinoma, kad galima: prieš. įj. ima girti savo kraštus.

—Amerikoje, — sako ameri
kietis — mes turime didžiausią 
laisvę, ir kiekvienas gali laisvai 
sakyti, kas jam patinka be jo
kios baimės, kad bus. policijos 
suimtas. Pavyzdžiui, aš Vašing
tone prie BaltųjųrrRūmų galiu 
net šaukti, kad prezidentas Car- 
teris yra kvailas, ir-niekas ma
nęs nesuims ir nebaus.

Rusas, nė kiek nenustebintas, 
ranįiai jam atsako: Į’’ *'■ •

— Tai kas čia nuostabaus? Ir

T

<6

SU’Naujuosius matus sutinkant du menihinkaj rado formulę, kst’p 
junęti dvi čiurliosio fiaiarijęs: reikėtų tik pakeisti Midland Taupymo 

ir Skolinimo B-vės užraktus...

tris metus, jam darbovietė pa
kėlė algą, o jo žmona dar ir 
šiandien to dalyko nežino...

Dialogas ; ‘
— Koks skirtumas tarp ka

pitalistų ir komunistų? — klau
sė pilietis modernaus paskaiti
ninko. Paskaitininkas atsakė:

—; Kapitalistai myli, pinigus, 
o komunistai žmones..-.-

— Dabar aš suprantu, kodėl 
kapitalistai laiko užrakytus pi
nigus, o komunistai žmones, — 
samprotavo klausėjas.

Vaistininko patarimas
— Ar buvai pas kitą- gydytoją 

-prieš pas mane -ateidamas, — 
‘klausė daktaras pacientą. Paci
entas atsakė:

— Nebuvau.- Bet aš kalbėjau 
su vaistininku.

—Sakyk, kokį kvailą- patari 
mą jis. tau davė?

— Jis man patarė eiti pas jus.;
Pavergtieji juokauja...

Sovietu Rusijoje if‘ jos ua- 
vergtuose kraštuose žmonės su
kuria anekdotų, apie “tarybinę”! 
valdžią ir valdovus. Nors tie i 
anekdotai yra pasakojami tik 
geriems pažsTarhiems, bet jie ' 
greitai plinta ir pasiekia net lai-j: 
svuosius kraštus. Keletą tokių * 
anekdotų surinko Mon s. Kl. ir ' : -,v . . .♦ • - j - . .♦ kas tau pasakoja gandus 

apie kitus asmenis, las juos pa
sakos kiliems apie tave (Ispanų

Alodernaus meno parodoje
Aušrelė Ličkutė Dirvos 49 nr. 

Pagirnyje parašė eilėraštį apie 
įspūdžius modernaus meno pa
rodoje:

‘Duokit raktą į abstraktą — 
Ką vadinate menu ?!
Ir kietai sutraukus kaktą 
Klausti žmones ketinu.
Štai paveikslas premijuotas, 
Nesuprantamas kiaurai: 
Ištepliotas pilkšvas plotas, 
Trys taškeliai, du ragai...
Bet apsimeta ekspertais 
Naivių žmonių būrys — 
žaidžia jie šnektų koncertais, 
Net išdžiūsta gomurys:
Tas paveikslas simbolingas, 
Talentinga dovana —
Ir todėl visai prasminga 
Vieno tūkstančio kaina.
-Nėra rakto į anstraktą — 
Po galais su tuo menu!
Ir kietai suraukus kaktą

Aš iš salės išeinu.

Surinko ir redagavo teisininkas Jonas Talalaš
i. . . f

(Tęsinys)

Molotovas viename pasikalbėjime rūsčiai išsižeidęs, jog 
tai, kas Lietuvoje darąsi, liečią daugiau vidaus, nekaip 
užs. reikalus. Min. Taryba nutarė pasiųsti Maskvon vis 
dėlto min. Urbšį, juk Lietuvos vidus yra, kaip ir sutar
tyje numatyta, mūsų vyriausybės žinioje .Min. Urbšys 
teiraujasi pas Pozniakovą, ar jo atvykimas Maskvoje • 
pageidaujamas. Teiraujasi, bet atsakymo negauna. Grį
žus Natkevičiui savo postan, gauta žinia iš Maskvos, 
jog Molotovas norįs matyti min. pirm. Merkį ir su juo 
kalbėti. Merkys pasiskubino važiuoti.-. Iš Maskvos jis 
praneša, jog gerai būtų, kad Prezidentas parašytų loja
lumo laišką Kalininui (mūsiškai būtų — Sovietų Prezi
dentui). Paabejojau, ar verta tas žygis daryti. Bet min. 
pirm, pavaduotojas Bizauskas, min. Urbšys, min. Mus
teikis ir, jei neklystu, min. Skučas įrodinėjo, jog toks 
laiškas būtų naudinga. Sutikau. Laiško turinys maž
daug toks: Lietuvos santykiai su Sovietais visą laiką bu
vo labai geri ir draugingu Lietuva laikėsi, laikosi ir lai
kysis visų sutarčių, su jais sudarytų, ir nesitars su jokia 
trečia valstybe, priešinga Sovietams. Šis laiškas buvo 
įduotas min. Urbšiui, kurs pirm. Merkio prašomas va
žiavo Maskvon- Pirmininkas, mat, norėjo greitai patir
ti, kas darosi Lietuvoje ir kas vyriausybės paruošta 
prieš prasimanytus Molotoko jai kaltinimus.

Birželio m-ė n. 12 d. apie 15:30 vai. grįžo iš Ma
skvos min. pirmininkas ir atvyko Prezidentūro.n tarp-16 - - 
—17 vai. Grįžo labai nuvargintas, nukankintas. Netru- '• 
kus atėjo ir v .r. min. Skučas. Trumpai drūtai' papasa- '■ • 
kojo pirmininkas apie savo nemaloniausią vizitą pas 
Molotovą. Apie 19 vai. vakare atvyko manęs pasveikin
ti (mano vardadienio išvakarėse) Šaulių ir Skautijcs Są
jungos. O apie 10 vaL teko man važiuoti teatranr kai jau-

Jialietuviai mano garbei turėjo paruošę koncertą- Be ma
nęs teatre buvo ir keli ministerial su min. pirmininku tY'- 
Valst Kontr. šakenių. Nebuvo linksma, nes Lietuvos 
sielvartas graužė visus. Tik sugrįžus iš teatro apie' 22 
vai. Prezidentūroje susirinko Ministrų; Taryba ir karo 
vadovybė (gen. Vitkauskas ir gen. Pundzevičius) iš
klausyti min. pirm, pranešimo. Pranešta maždaug šiaip ’ 
Molotovas kaltina Lietuvos vyriausybę, jog per- savo or
ganus provokuojanti raudonosios armijos' karius,. klas-

Magaryčios

kalėdiniam numeryje.

yra1
ka--

Vienas klausia: “Koks 
skirtumas tarp nelaimės ir 
faštrofos ?”

Atsakymas:
upę nukrinta avis ir prigeria 
yra tikra nelaimė. Jeigu nu
kristų lėktuvas sti visais poli L 
biuro nariais ir nė vienas iš jų 
neišsigelbėtų, būtų (ik katastro
fa. bet ne nelaimė.

reklamos padaro: iliuzijų ir ne
sąmonių priplepa spaudoje dėl 
tokios “kūrybos”... Pornografi
jos ir šlamšto “kūrėjus” siunčia 

J į Parnasą, o meną maišo su pur-
vu...

• Geriausias būdas sustabdyt 
pasibaidžius} arklį, dedant la-• Dirvos Pagirnyje rašoma 

apie stalisliką. rodančią! kad di
džiausio tiražo pasaulinėje kny-

.. . .... . gu rinkoje susilaukia trvš leidi-Jei nuo hito ii"/ .*1 mų rusys: kulmannfes, religines • 
' ir pornografinės.. Jei lai išgirstų.

Kadžiulis, tai prieitų ir paSaky-| 
tų: “Ne .veltui išeivijos lietuviai 
pornografines knygas ne tik lei
džia, ? Jx-t ir premijuoja“.

• Rašytoja Alė Rūta .‘‘Drau- 
(gp’’ teigia, kad Lietuvių Rašy- .

Apie sovietų ekonominius tojų'Draugijos įnisiriją gauti d;
‘laimėjimus” Maskvoje pasako dėlė garbė, tai musų “nbbelinė’

jamas anekdotas, iškeliantis ka- premija. »Tik dek l<w garliės ai-į pabučiuoti savo žmoną.
lasfrofišką sovietų ūkio padėtį silinka daug negarbingų dalykų.I važiuodamas autobusu truputį 

dėl javų stokos kraštui gre- Ją būna ir dailėj; Mūsų tnlertlin-! prisnūdo. Kai konduklorius 
šia badas- gųjų dailininku nemažą skaičių,'šūktelėjo gatvės vardą, jis al»i-

—Ar žinai koks yra didžiau- jau sužalojo iki suvaikėjimo.’budęs šoko bučiuoti šalia sėdė
siąs sovietų ūkio laimėjimas? Jie “kuria” kaip prądžins. mo-*’jusią moterį, manydamas, kad

Kaipgi; rusui sėja javus kyklos vaikučiai. Jų skulptūra I jo žmona, o toji dėjo jam savo 
į Ukrainoje, o pjiauna .Fiiiigtinė- — tikri “kleckai’’,-net formos,'dideliu krepšiu per galvą...
se Amerikos Valstybėse..." nei temos.-. O kiek triukšmingos Don Pilotas

• Kambarys su gerais pa- 
veikslais, tai gyvenimas su z.mo 
niu mintimis.

• Žmonės labiau viską perka, 
kai prekės skelbiamos “tik vie
nas daiktas klientui’'.

• Filosofas sakė, kad laikas 
yra tam, kad viskas neįvyktų 
vienu kartu.

<, Pataisė ahirntį. Vyras iš
eidamas į darbą, užmiršdavo

Kartą

ti, norėdama iš jų išgauti armijos paslapčių. -.'Tai . rodą 
Butajevo, šaudinco ir dar kurio ten kareivio, pasisaky- ./ 
mat Lietuvos vyriausybė tatai žinanti Tabai-geraij' tik >•„ 
nenorinti prisipažinti kalta. įkarštyje Molotovas- apsi
metęs nustebusiu, kad ligšiol vid. r- min. gen. • Skučas ir 
saugumo departamento direktorius Povilaitis tebesą sa
vo vietose. Juk abu esą tiek- nusikaltusiu, kad jau senai 
vertėjo juodu atiduoti teismui- ir nubaustL Molotovo kal
ba buvusi labai nekultūringa. Žvėriškai žiauri? Kalbeda- 
damas svaidęs visokiais grasinimais Lietuvai. Sovietai, 
girdi, darą lietuvišką, o Lietuva antisovietišką politiką. 
Ji neparodžiusi jokio 'džiaugsmo, jokios padėkos už Vil
niaus grąžinimą. Sovietams kariaujant su Suomija, lie
tuviai, ypatingai jų spauda, reiškę simpatijos tuomiams. 
Gen. Rašfikis-'buvęs vienintelis aūgštaš pareigūnas, kurs 
nuoširdžiai palankus Sovietams, bet dėl1 to palankumo 
šis esąs paleistas iš kar. vado pareigų. Pirm. Merkys ke
lis kartus buvęs Molotovo kviečiamas į šavę, buvęs ba
ramas ir koneveikiamas ,tačiau negavęs iš jo pokių su
formuluotų reikalavimų Lietuvai. Tokie reikalavimai, 
baigė p. Merkys pranešimą, galį 'būti įteikti per min. 

'Urbšį, palikusį dar Maskvoje^
Beje, Molotovas ypatingai nirtęs, jog Lietuvos spau

da nnuteikianti visuomenę labai nedraugingai Sovietų 
atžvilgiu. Bent pusę valandoj plūdęs pirmininką dėl XX 
Amžiaus karikatūros, pajuokiančios’ lietuvius, garbi
nančius bolševizmą.

Priminiau, ar prieš savaitę Ministrų Tarybos pareik
štą nuomonę- Jei rimtas pavojus grasytų Lietuvos suve
renumui, tai nieko daugiau neliktų, kaip tam grąsinimui 
pasipriešinti dargi ginklu, ir priešinantis trauktis vy
riausybei drauge su kariuomene iš savo krašto, kaip pir
ma buvo kalbėta. Su Maskvos smurtu, sakiau, nesutikti, 
ir jei nebent nusileisti vienur: sudaryti naują MinistrųTa- 
rybą, kuri būtų “prijamlina” Sovietams ir Lietuvai Dau
giau nieko! Siąja prasme pagal mane pasisakė: aps. min. 
gen.Musteikis, sus.min. Masiliūnas, teis. min.Tamošaitis*),

*) šiuo abu ministru pritarė tik pasyviam pasiprie
šinimui: Vyriausybė tegu pasitraukianti iš savo krašto, 
o ginklu nesipriešinti. A. S m. \ -
šv. min. okantas, Vai. Kontr. Šakenis- Kiti posėdžio da
lyviai tylėjo arba reiškė abejojimus.

(Bus daugiau).

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
GARSI N K i i ĖS “NA U JIE N OSE
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Matom Rusiją revoliucijos

Per penkias dešimtis metų ru

imo liepos 11 iki 29

vagis

Se-

bi-

Atsišaukime paprastu žodžiu 
kviečiau išlikti tai, kas esam.

kongreso atidary- 
VII. 14 Londone.

Kvie-

daitė- (sekretorė).
Būstinės adresas: 4. \Velt-

vergijoje. Matom juos mongo- (firma — caras ar komisaras, 
vergija, tiro 

nija —tironija. Etiketėmis ka
lėjimo durų neatrakinsi.

iPer penkias dešimtiš-metų ru-

J

J

i
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LIUDAS DOVYDĖNAS

PUSBALSIU KALBANT
(Tęsinys)

Juozas Tumas, kunigas, šaldytuvus, kur žvėris pasiunta 
tėvynės meilės iškėlimu, gal nuo nykos tamsiame šaltyje, 
būt, atitaisys amžių dvasi
ninkų atplyšimą nuo tautos, gy- (kraujo potvynyje nukertančią 
vu pavyzdžiu parodys, kad tau- šalies — tautos galvą revoliuci-j 
ta, kaip sakinama pušis, visomis Į jos siautėjime. Per šimtmečius' 
jėgomis, įsmeigusi, akis į debesį,' rusų tauta rinko — kaip ir visi I 
maitino savo grabnešiūs, laukda kiti — savo aristokratiją (pla- 
ma atpildo iš už debesų. Juozas čiausia žodžio apimtimi). Prole- 
Tumas, kunigas, bus ujamas už. taras liko su propagandos šū- 
skelbimą platesnės tiesos—kaip, 
kur bus sakai, pušiai mirus nuo 
nusakinimo? (Ta proga, jau to
limoje tremtyje, lietuviška pu
šis sakinama svetur išdidžiu fa
natiko atkaklumu, iki kelmo išro 
vimo... gal būt, ruošiant dirvą f 
naujiems medžiams— kitų tau-į 
tų pušims). ’
. Mes esame kaimynai, kaimyną 
mums kaimynai. Susipynę keliai. , , . ,T ... .... .. . , ... jciu, aukų penkios dešimtys meIstorija, likimas mums leme būti,,D, .... v
dviejų biauriu kaimynų nestorai^ irodė’ sūkiais galima ap!Kurioje per keletą šimtų metų .Paduoti vienas kitam ranką. Mū 

gaudinėt. žmogaus smegenis pen rusas galėjo ranką pasiekti Va- su eilėse nebėra priešų, skolin- 
kias dešimtis, gal net šimtą me- karų kultūrą, žmonišką civiliza tojų, skolininkų, partijų, sektų.

k:ais, šnipais ir nepaliaujama baį 
me būti viskuo, tik ne tuo, kas 
yra, t. y, žmogum.

Penkias dešimtis metų revo
liucijos vaisiai, pakeitę medini 

t arklą traktoriumi, pjautuvą sput I 
Į nikų, išplėšę milijonus nepaju- 
d'ntų plotų, atsidūrė... Kanadoje.

VI. BARONAS

(Tęsinys)
To — dar negana. “Vienybės” vadint1 ka;p nedovanotinu jžū-

M. K. Čiurlionio dekoracijos eskizas jo sumanytai operai Jūratė

Skubėta. Platinom, kiek laikas, (Tai treniruotų vergų kaukė. Vi- 
Pirkti kvietų! Ne metamst, ne sas žodžio laisvę spjaudė tardy-! Įvykiai leido, 
dviems, o dešimtmečiams. Kan- mu metu išmuštais dantimis.

V'sa tai perkalta į mūsų žemę.

perskyra. Negalima nematyti vo 
kiečių, rusų tautų tragizmo. At 
rodo, jie turi pakankamai jėgos 
ir valios būti viskuo, tik ne tuo, ( 
kas jie buvo,, yra. Dviejuose ka-j 
ruošė, milžiniškam kraujo pra
liejime vokiečiai nesuvokė, kas, 
kaip dalytina su kaimynais. Kar
das, ugnis, tautos, žmogaus per
sekiojimas iki visiško sunaiki
nimo. Ir jie suklupo. Milijonus

tų, bet pilvo apgauti negalima.
Reikia kalbėti i rusą,, į rusų 

■ tautą. Palikim Marksą, Leniną 
} bibliotekoms, muiejamsc. Daug 
mūsų, lietuvių vežei Sibirą ruso 
ranka užrakintuose vagonuose. 
Rusas suguldė aikštėse partiza
nų lavonus.. Ruso valia ir durtu
vu praktikuojama. sistema pa-

ei ją
Dabar tik nuo ruso išsivadavi

mo iš utopijos ir sugebėjimo iš
sivaduoti ir leistj pavergtosioms 
tautoms gyventi sava išminti
mi,, savaip duoną riekti, savaip 
klaidas daryti — priklauso vis
kas.

gyvyviu pakloję suktapo, regis,» badav.mo, sto
pne pat pergalės .yartp.^Suklu.;^*1^^115 me,a«IS’ 
po amžiams įrašę visai tautai gė 
dos žymę kacetąis, sunaikinimo 
pečiais. , \ / •

Pažvelkim į Volgos pusę. Dide

sau pačiam. ,

Palikim komunizmą, kuris atė 
jęs praeis, "gal neatpažįstamai 

, pasikeis, bet liks lietuvio širdy
je, plati šalis, šimtai milijonų širije žaizdos, kurias padarė kaimy- 
džių, protų.. Matom juos totorių nas — rusas. Mums, pavergtie- 
rimbu nučaižyta kupra sulenktus siems, nesudaro skirtumo, kokia 
Vergijoje, maunu juva iuvugy-| 
lų sukeltų gaisrų pašvaistėse at- j Pančiai, vergija - 
sistečiusius, šaukiančius: “n nasĮnija 
vsio jest, tolko pariadak net”.
■Matom-juos Petro Didžiojo ran
ka^ susmaigstytus ant kuolų ap- gą pavertė vagimi, — vogti iš 
lįnk-cano' dvarą,matom tremia-Įgavęs, viską, ligi žmogų sūnie- 
mųs_e»ų į neaprėpiamus. Sibiro (kinanao savęs apgaudinėjimo.

Rusija, rusas stovi prieš užda
vinį: būti .sau.žmogumi, ar žmo 
gaus, tautos žandaru ? Tik rusas, 
tiktai Rusiją šitai, lems. Gal dar 
daugiau — žmonija, ir. Rusija 
nesudegs pelenuose sekundžių 
sprogime.

Ar mes, savi, savaip rėdę die 
nas, laiką negalim pakelti. gal
vos prieš mūsų'kaimynus? Kan
čios, bandymų metuose išlikom 
kažin kas kita., nei mūšųkaimy 
nai. Tas kažin kas kita ir yra 
mūsų švarios rankos, širdis- skai 
.dri galva. . A .
.. Parašęs atsišaukimą,;, abejo
jau, ar jį-suspėsim išplatinti.

American 
Dream 

Machine.

come true for years, 
mature in less than 

rift Hat means your dreams

ądht dream by joining the Payroll 
Han where you work, or the 

Month plan where you bank, 
you know it yovr American

Now E Beads p^y 5’»% wban b#Id te
matuaity af 5 yean, W month* (45 th* Arti. 
yę«r). Bond* aire repUaprf if loat, <r 
•c*troy«d. When DA*d*d th*y can h* caahra 
«t yc*a- bank. Inters ia not auhteet to *ut*

Take stock in America.

Mesivisi po viena didelė kančios, 
išlikimo naktimi. Tamsa, ugnis, j 
kalėjmai, sunaikinimas mums 
nepaliko pasirinkimo. Suglaus- 
kim pečius, surinkim jėgas. Ban 
dymų, lemiamų kovų diena dar 
negreit ateis, negreit mes daly
vausiu! su savais, dėl savęs lem
tingoje kovoje.

Tokie, aplamai kalbant,- buvo 
mano žodžiai, sudėti aną naktį, 
paliekant žemę ir savuosius. Gal 
būt, negrįžtamai.
.; 'Laiko atstume išryškėja įvy
kiai, .žmonės. Turiu galvoje sa
vo pažįstamus, prietelius, drau
gus. Dabar įprasta mesti aštru 
žodį į tėvynėje likusius. Daug ką 
artimo, intymaus patyręs, žino
damas, . kokiomis . pastangomis,i 
vargais jų dienos slenka baimė
je, slėgime, netikrume, galiu juos 
suprasti, .užjausti; Daug-kas bū
tų buvę žymiai; blogiau, gal. -ne 
šimtas,.- ne -tūkstantis išlikusiųjų. 
-būtų dingę kalėjimuose, Sibiro 
nykoje, jeigu ne- jief mūsų p'Iūs- 
tamieji saviškiai?!" -

Stebiu jų darbus, ypač lietu
viškos kultūros, raštijos veiklo
je. Tai turi džiuginti. Raštai,' ku 
rie šimtmečius laukė dienos švie 
sos, su gero darbo, šiltos rankos, 
pajautimu išvysta pasaulį. Ir po 
etai, ir rašytojai, ir muzikai, ir 
dailininkai. Jie dirba daug ir ge 

Irai, kiek sąlygos leidžia. Sąly
gos, taigi, sąlygos. Kada lietuvis 
dirbo gerose, laisvose sąlygose? 
Kada? a ; -SJ 7. .

Dažnas, iš Lietuvos išrūkęs, 
matome propagandos, cenzūros 
varžtus likusiems tėvynėje. Tai 
girna po kaklu, pančiai ant ran
kų. Bet girna sukasi, pančiai 
žvanga — darbas dirbamas. Tai 
pripažinkim.

Mes dažnai kaltinimu propa- i 
ganda numojam į tėvų pusę, šio
je šalyje, laisvoje Amerikoje, su 
aukų lėkšte prasitrainiodami, I 
statydami daržines, rūsių barus, | 
_  liekam pasitenkinę tėvų Že
mėje dirbančius apkaltinę propa 
ganda. O kas mums užvėrė var- | 
tus į propagandą? <

Į propagandą... Skelbti pa
sauliui, kas buvo mūsų knygne- ( 
šiai, kas dabar dedasi mūsų pa- j 
liktuose namuose, kokia mūsų 
praeitis, ateitis, kas mes esam, | 
ko mes norim? Ką daro šimtai | 
rašto žmonių, kultūrininkų, kaip 
jie jėgas, talentus sunaudoja? | 
Argi reik sutikti su Antanu Gus | 
taičiu: “...užspringom, įkvėpę | 
laisvės per gilirn”? .

Baigiant šiuos pabirus, labai | 
jau atsijotus užrašus, išlenda ne | 
paperkamas klausimas: o kam J 
gi visa tai? Aplink — platyn, I 
aukštyn griuvėsiai. Vaidyba. I 
Niekas taip nesididžiuoja, kaip J 
griuvėsiai, svetimųjų pakinky- 1 
ti viskam, tik ne tam, kad mes i 
būtume sau žmonės. j

'Plačiai skamba Sau žmogus, j 
Didelis, laisvas savo viduje. Jis I 
nebijos aptvėrimų, net mirties, | 
net pančių. Laisvė žmogaus vi- j 

duje. šit apie ką mąstant laisvė- I 
je sunkėja galva, dūsta širdis. |
ISorėj mes apsimetėm, vaidina?

duje mes — vergai. Mes kaip 
eonine šviesa apšviestam, akva
riume, kaip šilkiniam tinkle plau 
kom leistose ribose. Ir mūsų lais 
voji ’raštija, ir mūsų menas, ir 
mūsų visokia veikla. — akvariu
me apgaulingas pasiplaukymas.

(Pabaiga)

ŽYMIA1 PADIDINAMAS 
SOCIALIS DRAUDIMAS
WASHINGTON. — Kongre

sas paėjusį ketvirtadieni galuti
nai priėmė didžiausią taikos me
tais mokesčių padidinimą. Tą pą 
pareigą atlikęs Kongresas išsis 
kirstė šventėms.

Tai reiškia, kad prieš pat Ka-. 
ledas Senato ir Atstovų Rūmų 
priimtas įstatymas palies apie 
100 milijonų darbininkų ir jų 
darbdavių, kurie per ' dešimtį 
metų turės sumokėti 227 bilijo
nus (bilijardus) padidintų So
cialinės Apdraudos (SoviaI 
curity) mokesčių.

Prezidentas linkęs, naująjį
lių pasirašyti, nors paties prezi- 
dėnto pinas ;buvo- -išgelbėti So
cial Security sistemą nuo bank
roto, panaudojant bendrus Iždo 
fondus padėti Sičiai Security iš
bristi iš deficito.

Papildomo socialinio draudi
mo didesnioji mokesčių dalis ten 
ka ant vidutinių ir aukštųjų už
darbių gavėjų pečių, kuriems 
maksimam metinis mokestis da

'lapkričio 25 d. (N20). laidoje lumu. Eętgi kita vertus, juos be 
žinių puslapyje “Lietuviai Ame 
rikoje ir Pasaulyje”, žinių-skil
tyje iš Boston, Mass. (sicf). su
dėta ž:nios tik iš Los Angeles, 
kurių pirmoji užvardinta šitaip: 
“Naujojo Lietuyos Garbės Konj 
šulo I os Angelės, Gal. Pirmieji 
Darbai”. Ir tik stebėkitės tokiu 
“Vienybės” redaktorių apdairu
mu: visa ta ilgoka (29 eilučių) 
žinutė beveik pažodžiui paimta ; 
iš kito mano straipsnio tilpusio 
š. m. lapkričio 18 d. “Naujienų” 
laidoje (Nr. 272), pavadinto 
“Naujojo konsulo pirmieji ofi
cialūs žingsniai”, įdėto po ma
ni įprasine antrašte “Pasta
bos iš tolo”. Ir... kaip ir pirmu 
atveju — nei mažiausių užuomi
nų, kad ta žinutė sudaryta (be 
veik pažodžiui) pasinaudojant 
“Naujienomis” ar jose tilpusiu 
mano straipsniu.

į Kaip jau sakiau — jei koks . 
nors pašalinis tautietis ar koks 
nors komitetas apeina spaudos 
žmones — tiek to. Bet kai tai 
daro patys spaudos žmonės, šiuo 
kartu; “Vienybės” redaktoriai, 
tai negalėčiau kitaip jų elgesį pa

ve'k b- pateisinu: “Vienybės” 
girn k’liai. labai dažnai “Nau
jienas” mėta ir vėto iš kairės 
r dešinės, iš viršaus ir apačios, 

iš vidaus ir lauke bet dabar ne
turėjo - (šiais dviem atvejais) 
spaudos žmonėms privalomos drą 
sos prisipažint i, kad pasinaudojo 
“Naujienomis” ir j u bendradar- 
bioętpuiipsniais.
'MIK (Pabaiga)

Jaunimo kongresas
Kęstutis Ivinskas praneša, 

kad Ketvirtasis Pasaulio lietu
vių Jaunimo kongresas Įvyks 
1979 metais
Europoje

Oficialus 
nnas 1979.
“Queen Elizabeth Hall”, 
čiama visa lietuviška visuome
nė. -- • ■=*

STudijos dienos, kurios buk 
pravestos Altenberge prie Koel- 
no (Vokietijoje).

Kongreso uždarymas, Koenig- 
steine prie Frankfurto ir Frank
furte (Vokietijoje).'

IV Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongresą ruošia: Andrius Šmi
tas (pirm.), Alfredas Lucas (vi-

bar siekia $965, *bet iki 1987
metų pakils iki S3.046. Mažųjų
uždarbiu gavėjai per tą patį lai
ką turės mokesčių mokėti 22 nuo j cepirni.), Kęstutis Ivinskis (rei- 
šimčiais daugiau. Įkalu vedėjas). Romas ^Šileris

Tas didžiulis mokesčių pakeli Į (iždininkas), Raimonda sreifel-
irias aiškinamas reikalu grąžinti- 
viso krašto pencijon išėj imo sis
temą į tvirtą sveikatą.ir. laiduo-’ kongress der Įjtąuischen Jugend 
ti užtikrintą . sugebėjimą išsi
vestą i 21-ji amžių..

% Kęstutis -Ivinskis, Oppelner 
Str. 61. 5300 Bonn 1, Vokietija.

iNAUJIĖNGSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO
i i.iirrrviSKĄ.n pamabi

336 puslapiais su žemėlapiu ir paveikslais aprašo Pamsrt sanus 
gyvenfoĮus ir gamtą. 1,200 Hetuviskv vietovardžiy sąrasas. Knygos 
kaina $6.00, minkšti viršeliai.

Persiimrimui paštu reikia pridėti dar 50 tentŲ.

1739 So< Halsted St, Chicago, HL 60608

Taupykite dabar
pas mus

S3M

F» mus taupomi jūstj pinigai at
lieta 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-

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitom 
neša

UNIVERSAL
1800 So. Halsted St Chicago, II!. 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI
Įsteigta 1923 metais.

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.

DIDELES ATSARGAS
Tri. 421-3070
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Komunizmas ir tikėjimas į žmogų
Sovietų valdžios samdyti agitatoriai, pamokslinin- 

‘ kai ir rašytojai stengiasi labai gražiai apie 'komunistinę 
sistemą parašyti ir~papasąkoti- Jeigu tiktai kas jų klau
so, tai jie pripasakoja nebūtų dalykų, o prirašo dar dau
giau. Jie nesistengia parinkti faktus, kurie skaitytoją 
arba klausytoją patys Įtikintų, bet Jie sugalvoja koki 
tvirtinimą, jį kartoja kelis kartus, tai kartaiš^mažiau nu
sivokiančius jiems ir pavyksta Įtikinti. Jeigu kuris pa
bando panagrinėti, ar tie tvirtinimai yra tikrintai pama
to, kad visa komunistinė sistema yra pareinta ant 
smėlio. . . - r- -

f •

■Kiekviename komunistų išleistame lapelyje bando
ma tie tušti tvirtinimai kalti Į galvą, kad mažiau ga Įve
jantieji jais patikėtų. Paskutinėje šių metų Vilnyje tūlas 
Pr. Palėda yra paleidęs kelis tokius tvirtinimus, kurie 
lietuviams, Lietuvoje viską palikusioms ir - paskubomis 
pabėgusiems Į vakarus ir pasiekusiems Ameriką, tvirti
nimai turėtų būti aiškūs, nes patyrimas jiems visai ką 
kitą rodė. Tas Pelėda:šitaip rašo: -■

“Gyvenime, kiek., regiu, gaunasi kitaip^ komu
nizmas savo Įtaką pastatoviai plečiasi ir šiuo metu 
yra Įtakingiausia pasaulyje jėga;?' iš'tikrų jų; kodėl, 
būtent, taip yra, kodėl?” (Vilnis, gn 23 (fe’^isL) ■ 
Visa Pelėdų, Jokubkų, Keimerių.-<ir kitų ^nelaimė,

kad taip nėra. Kaip Sovietų Sąjungoje, taip ir rusų pa-, 
vergtuose kraštuose tas komunizmas visai nesiplečia. 
Jis neprigijo pačioje Rusijoje, žmonės, jo nemėgsta da
bartinėje Lietuvoje, jis nesiplečia ir užsieniuose. Štai ke- 

: Ii labai svarūs faktai. . j
i ' ‘ ■

Sovietų valdžia i Indokiniją siuntė pinigus, ’.samdė 
ištikimuosius, vežė ginklus ir buvo tikra, kad visame 
krašte komunistinė sistema sustiprės- Komunistai Indo
nezijoje kontroliavo-spaudą, kariuomenėje turėjo kelis 
Įtakingus vadus, valdė vidaus reikalų ministeriją ir buvo 
tikri, kad visas 120 milijonų žmonių, kraštas pateks Į ko
munistų rankas. Kai pateks Indonezija, tai sukomunis- 
tintos visa eilė tautų ir valstybių, kurios plės ko
munistų. .Įtaką pasaulyje.

Indonezijoje dirbusieji sovietų agentai patraukė sa
vo Įtakon bevali prezidentą, kuris leido jiems sauvaliau
ti keliose valstybinėse Įstaigose, o specialiai Į Indoneziją

pasiųsti specialistai suruošė perversmų. 'Tiems speciali
stams pavyko užimti kariuomenės štabą, suimti 7 Įtakin- 
gesnius štabo karininkus ir juos sušaudyti. Bet jiems ne
pavyko visų karių patraukti savo pusėn. Vienas batali-
jono vadas užėmė Indonezijos štabą Jakartoje, suėmė
visus perversmo organizatorius, suruošė jiems teismą ir 
sušaudė. Užteko vieno batalijono vadui griežtai pasi
priešinti, kai visa komuniste Įtaka Indonezijoje nuė
jo vėju.

Maskvos agentai buvo Įsitikinę, kad jiems pavyks 
užvaldyti Egiptą. Ten jie jau turėjo žmones karo vado
vybei perimti ir naujai vyriausybei sudaryti, bet prezi
dentas Sadatas, pasitaręs su Egipto karo vadais, Įsakė 
rusams išsikraustyti iš Egipto. Kartu su raudonosios ar
mijos patarėjų ir kariuomenės išvarymu, niekais nuėjo 
visa komunizmo Įtaka Egipte. Sovietų valdžia sukišo la
bai daug pinigų Į Egipto ūki ir karo jėgas. Sovietų in
žinieriai, skriausdami savo gyventojus, Egipte pastatė 
Asmano užtvanką ir privežė egiptiečiams ginklų už ke
turis bilijonus dolerių. Viskas ėjo skolon. Komunizmo Į- 
takai plėsti- Šiandien Maskva neatgauna pinigų ir netu
ri jokios Įtakos Egipte.

Indonezijos pajėgumas pasipriešinti komunistams, 
jų suėmimas ir atidavimas teismui, o Maskvos agentų 
visiškas išvalymas parodė ,kad Indonezijos salose sovie
tų Įtaka turėjo susitraukti. Maskvos agentai apie Indo
neziją ir prisiminti nenori. Šiandien sovietų agentai taip 
pat neturi kalbėti apie Egiptan išvežtus ir sukištus gink
lus. Rusai išvežė Į Egiptą šimtus tankų, atidavė egiptie
čiams, o šie, nemokėdami sovietų tankų valdyti, karo 
metu atidavė juos izraelitams. Šiandien Izraelis yra ge
riausiai ginkluotas Artimųjų Rytų valstybė. Bet ji gink
luota sovietų ginklais. Rusijos darbininkai turėjo dirbti 
savaites ir mėnesius tiems ginklams pagamintu Viskas 
atiduota Izraeliui be cento. Gromyko reikalauja iš egip
tiečių bilijonų, kad šie faraonų ainiai visai nepasinaudo
jo sovietų karo dirbtuvių ganklais. Sovietų karių, pata
rėjų ir diplomatų Įtaka nuėjo niekais ne tik visame Egip
te, bet ir Artimuose Rytuose.

Sovietų agentai buvo pasiruošę valdžią pagrobti Su
dane. Ten Įvyko pasikėsinimas prieš krašto prezidentą 
ir vyriausybę. Bet Sudane parsidavusių komunistams ka
rių skaičius buvo labai nedidelis- Daugumas karių stojo 
ginti vyriausybę ir atidavė karo teismui maištininkus 
komunistus. Panašiai Maskva buvo pasiruošusi Įsigalėti 
Zairėje. Karo vadai maištininkai jau skelbė, kaip jie ne
trukus užims pačias svarbiausias strategines vietas, bet 
Maskva* Žairėje taip pat pralaimėjo.

Jeigu turėsime galvoje kitas sritis pačioje Rusijoje 
tai pamatysime, kad komunizmas-nepajėgia ne tik apreg- 
ti didelės savo imperijos gyventojus, bet jis nepajėgia jų
išmaitinti. Kiekvieną metą sovietų propagandos agentū
ros giriasi dideliu derliumi, bet kiekvieną metą sovietų 
valdžia verčiama vis daugiau javų pirkti užsienyje.

Sovietų valdžia giriasi didele'pažanga medidinos sri
tyje, . bet nėra nei vieno sovietinio gydytojo, kuris nepa
prašytų užsieniečių nuvežti .jiems -reikalingų pačių pa
prasčiausių Įrankių. Kruščiovas 'dar pasigyrė, kad jis 
ne tik pavys, bet ir pralenks Ameriką. Brežnevas dau
giau žino: jis apie pralenkimą visai neužsiminė, nes jam 
aišku, kad nieko iš to neišeis-. ' ? -

Nei komunizmo Įtaka plečiasi, nei jie pajėgia aprū
pinti būtiniausiais dalykais gyventojus. Tas'tvirtinimas 
yra iš piršto išlaužtas.

VISI BIZNIERIAI

G A R SIN K1T Ė S N A U JI E N 0 S E

“Literatūroje ir mene” skai
tome:

“Ne tiek jau daug turime lie 
tuviškų operų, kad galėtume jas 
sutikti abejingai. Valstybinis 
akademinis operos ir baleto tea
tras nacionalines premjeras daž 
niausiai patausoja reikšmin
goms datoms, štai šiemet pa
skirta J. Juzeliūno “Sukilėlių”, 
premjera.

Kompozitorius ėmėsi drąsaus I 
uždavinio — muzikine kalba 
perteikti klasikinį, gerai pažįs- 
mą V. Mykolaičio-Putino roma
ną. Plačioje knygos panoramo
je atsiskleidžia reikšmingas 
1861—1864 m. liaudies gyveni-, 
mo laikotarpis, tas ankstyyjisįs, 
sąmonėjimo metas, kai kaimie
čiai suvokė tik viena — jog “at
ėjo visuotinio subruzdimo lai-

eveldros 
giškumas tarsi padeda tašką ope 
ros scenoje iškylančiai liaudies 
kančių epopėjai”.
“‘Natūralu”? Tai gal ir “natūra
lu” kai opera išgulėjo partijos 
archyvuose... 20 metų?

-2 .
“Asmenybės kultas’’, bjauro

jęs mūsų kultūrą, manot jau bus 
praėjęs? Kur tėnl Paskutiniuo
ju partijos “išpuoliu” prieš okų 
puotos Lietuvos teatrą, d^iSję, 
architekt ra tenka laikyti kon
kursą komjaunimo rūmams sta 
tyti Prieš keletą metų atida
rant sporto rūmus buvo klau
sinėjama: ar šia kripta-mano
ma, “užstatyti” Gedimino katy 
pas;ir Katedra?! .

Klausimas grįžta... _
3 ' ■ ■-

išėjo toliau važiuoti užmiršda
mas ant stalo dėžutę su $22,861 
pinigų sutaupą, kurias pasiėmė 
iš Taupymo kasos Wiscansine 
pasiryžęs pasilikti Floridoje. Be 
važiuodamas Faust atsiminė sa
vo dėžutę, kuri per tą trumpą 
laiką perėjo per kėlias instanci
jas : autobusų patarnautojas 
(busboy) Brian Carlson pama
tęs ant stalo paliktą dėžutę, pa
tikrinęs ją ir radęs pilną pinigų 
momentą su savimi pakovojęs 
nusprendė piktai pagundai nepa 
siduoti ir -nunešęs atidavė resto
rano vedėjui. Vedėjas pašaukė 
policiją, ‘kuri atgal savininkui 
Faustui, priminus, kad sąžinin
gasis radėjas yra 17 metų aukš
tesnės 5 klasės High studentas 
ir laisvu laiku,dirba už £2.40 va 
landai, Faustas pasakė “apie at 
lyginimą neturiu jokio suprati
mo, bet išvažiuodamas pasakė 
tuo berniuku pasirūpinsiąs.

kai. Ir juose stiprėjo pasiryži
mas (...). Vis tiek, kas bebūtų, 
su baudžiava baigta, ir prievaiz-.. 
dai bei tijūnai jų rykštėmis dau
giau nebeplaks”. Vaizduodamas 
maištą, vykusi Kėdainių apylin
kėse, V. Mykolaitis-Putinas iš
laikė istorinę distanciją ir sten
gėsi perteikti šių dienų skaityto
jui XIX a. vidurio žmonių mąs
tyseną, būdą, elgesį. Visa tai 
buvo gera medžiaga operos li
bretui, kurį V. Mykolaičio-Puti
no tekstu parengė A. Liobytė”..

Dar ir dar “taisomas” Puti
nas: —

“Pritaikant romaną scenai, 
autoriams teko ne tik atsisakyti 
daugelio veikėjų, labai koncen
truoti veiksmą, bet ir pasukti siu 
žeto vystymą kartais visai į prie
šingą pusę. Vietoje laimingų 
pusę. Vietoje laimingų Petro ir 
Katrytės vestuvių, kuriomis bai
giasi pirmoji knygos dalis, ope
ros finale Katrytė mirtinai nu
plakamą. ši atomazga visai na
tūrali, logiškai susijusi su idėji
ne kurinio koncepcija- Jos tra-

“L. ir mene” skaitome: •
“...prie Drėkstų -ežero (per 5 

metus) bus pastatyta atominė 
elektrinė”. Partiją, tai “pakrikš- 
tij o” Sniečkaus vardm- - 
' (Skaitome “L; ir M.”) “... Dar 
keletas faktų. 40 taūtybių sta
tybininkai triūsia prie busimojo 
miesto pamatų”.

Ir dar įtąrpėlis:
— Mane suagitavo žmona, — 

sako Aleksejus Trofimovas Va
silijaus bendradarbis, ji jčia 
iš vietinių, nuo Ignalinos, bet 
susipažinome • Kazachijoje, veš
liau dirbome Kainos automobilių 
gamykloje, tik ji vis nerimda-. 
vo, -Į savus kraštus traukė. Pa-: 
klausiau, gailėtis, rodos, nerei
kės... x J. Cicėnas

Sąžiningas berniukas
CHICAGO. — 'Palaidojęs savo' 

žmoną Walworth, Wis., Joseph 
Faust, 71 metų amžiaus, grįžda
mas į O Hare skristi atgal į Flo
rida, sustojo, pakelės Des Plai
nes Oasis restorane, užkando-ir

BRONYS SAVUKY’NAS monę naujais argumentais paremia ir maskvietis V. bų duomenys leidžia manyti, kad gyvatė galėjo būti 
a rn- a A T rP'V'ri Toporovas savo “Prūsu kalboje“ (T. 1, žodvnas, A—pasidarvta ir iš gvvatos su reikšme “gvvenimas, gy-

ANGIS, GYVATE, ŽALTYS D). Laivių kalbininkas J. Endzelynas, tačiau šį prū- vybė”, plg. arabų žodį elehai, reiškiantį ir
sų žodį siūlė skaityti ankštiras, ankštaras, inkš-tlną“, ir “gvvatę“, kur, 
liras. - - . mų sumetimų. Be lo,

G y v a t ė. Tai, matyt, vėlesnis, eufemistinis šymas, iš kurio galima 
angies, taip pat ir žalčio sinonimas,

“gyveni- 
aišku, neapsieita be initologi- 
jau cituotas J. Lasickio užra- 
aĮstatyti kamieną gyvait-, taip

-Keturioms ligoninėms 
Gresia patikrinimas

r CHICAGO.. — Keturios . di
džiausios ir plačiausiai žinomos 
Chicagos ligoninės laukia nuo
dugnios federalinės valdžios re
vizijos — patikrinimo, pradedant 
nuo tų ligoninių pastatų ir įren
gimų saugumo ar pilnai laikosi 
federalinių saugumo standartų.

Tos ligonines yra: Chicagos 
Universiteto Ligoninės ir Klini
kos; Cook Apskrities Ligoninė, 
Northmestem, Michael Reese ir 
Presbiterian St. Luke.

Sprogimas elevatory
GALVESTON, Texas. — Spro 

girnas, -kurs buvo girdimas už 
70 mylių, įvyko antradienio nak 
tį didžiuliame 235 pėdų aukščio 
grudų elevatoriuje, kur mažiau
siai 8‘ žmonės žuvo ir 35 sužeis 
ti ir iš jų 14 labai apdegė. . •

KITUS SKAITYTI 
M A U J .1 k: N * . į

atrodo, kad įtikinamiau būtų žaltį sieti su iš Rytų 
aukštaičių žinomu žodžiu želtas “auksinis, aukso 
spalvos“, kuris yra bendrašaknis su latvių zelts “auk
sas“, prūsų sealtmeno (skaityk: zeltmeno), “volun
gė“, rusų zoloto, lenkų zloto, taip pat ir su lietuvių 
geltas, geltonas. Juk žalčio pavadinimas galėjo atsi-

šaip jau kalbi- pat ir (prof.V.Urbučio liudijimu) žemaičių (Židikai,]rasti pagal ryškiausią jo bruožą: geltonas dėmes pa
niukti siejamas su lietuvių gyvas, gyti. Betgi toks šie- Ylakiai) gyvatė su tvirtaprade priesagos priegaide, lei galvą.-Savo ruožtu želtas toliau sietinas ir su želt- 
jimas nepaaiškina gyvatės darybos. Laikyti šį žodį žodis, galintis atliepti tik bendrinės kalbos (ir aukš— i, bei žaliu. Kitas tarmėse randamas žalčio pavadi

*natri .

padarytą su priesaga -atė iš gyvas neleidžia vedinių taičių) gyvatei, leistų galvoti buvus ir tokios priesagos 
su šia priesaga reikšmė; iš iki šiol žinomų nė vienas, vedinį iš gyvas, žodžiu, įtikinama gyvatės etimologi
jų nereiškia kokio gyvo sutvėrimo, o lik -konkrečius ja — dar ateities darbas.
daiktus, plg. kamšatė, “kamšatis“, klabate "“lentelė”, Be kita ko. kad gyvatė painiota su žalčiu ir kad 
į kurią įstatoma viršutinė girnų milinio dalis”, abiejų pavadinimai vartoti sumišai, rodo ir tokie že- 
iapat'ė “atplakta valgio viela“ lakate, “šuns maičių ir aukštaičių (Žagarė, Šakyna)

į ar katės ėdalas”; segate “senovinė saga,- kabė", ver- džiai: žalty miško, gyvatė miško. Vadinasi, kitodos 
i palė “vcrpalas” ir t. t. Tai verčia gy vatę laikyti ga- žaltys galėjo būti vadinamas *namų gyvate ir ‘narnų 
. lūnės vediniu iš dakitavardžio jtyvata, “gyvertimas, žalčiu, o gyvatė — ’miško žalčiu ir ’miško gyvate,: 
gyvenimo būdas, gyvenamoji vieta, būklė, sodyba”, jeigu pastarieji nėra tik stilistinės figūros.
Apie tokią gyvatės kilmę, remdamasis šraderiu, užsi- Neaiškios kilmės yra ir Užnemunėje (Kalvarija* 
mena ir Frenkelis minėtame žodyne. . . Liudvinavas) vartojamas gyveatės sinonimas gi t na

va. Įrodyti jį kilusį iš ’gyvatnara (plg. gyvatės išna-1 
ra) būtų nelengva; nėra kaip paaiškinti tokį fonetinį; 
pakitimą,

(Tęsinys)
Angis "gyvatė" turi savo atitikmenis visose 

trijose baltų kalbose; prūsų engis. latvių uodzs ir 
uodze. Slavų kalbų atitikmenys — lenkų vvąž, sorbų 
žemaičių buž. slovėnų vož, rusų už, baltarusių ir Uk
rainą vuz. visur jau reiškia žaltį, o tas gal taip pal 
rodo ,kad šie ropliai kitados neskirti. Vakarų zonos 
indoeuropiečių kalbose, kur paplitęs kitas gyvatės 
pavadnimas. kilęs iš indoeuropietiškų rratro,
(lotynų natrix, sen. airių nathir, kimių ncidr, gotų, 
nadre, vokiečių Natter), taip pat yra ir indoeuropie-Į 
tlškosios šaknies angn(h)i — pėdsakų; lotyhų' anguis j 
(šalia serpens “šliaužiantis" bei vipera), sen. airių 
csc-ung (vandens gyvatė), reiškiantis ungurį, 
vokiečių aukštaičių unc. Iš pietinių indoeuropiečių 
kalbų šios šaknies reliktu kai kurių kaltininkų Iai-1 
komas armėnų auj bei iocharų enk, taip pat sen J 
indų ahis, sen. iranėnų (Avestos) ažiš, reiškiantys ir-1 Iš kokios reikšmės gvvatos darytasi gyvatė 
gi gyvatę. Tos pal indoeuropietiškos šaknies, kaip ir, tarpu įtikinamai sunku paaiškinti. Rusiškasis 
angis, yra lietuvių ungurys, prūsų engurgis (reikia mistinis gyvatės pavadinimas domovoj deduška (na- 
tarti anguris), iš baltų pasiskolintas suomių ankerias'mų dvasia), kaip semantinė paralelė, paremtų nuo-- 

i iš gyvatos su reikšme
"sodyba, namai”. Čia prisininlina ir J. Lasickio 4oty«‘ 
niškosios knygelės ‘ ‘Apie žemaičių; («ty dievus“ to- 

Taip pat, tarsi kokius namų diėvus, mai- 
ŽGilvne ngies š< inai priskiria ir prūsų anxdris “žal-'lina juodos spalvos keturkojus (!!) šliaužiklis, va- 
fvs”. kuri, tur bū , reikėtų skaityti anksdris. Jo nuo- dinamas Giuoitos” (=gyat-). Antra vertus, kitą Rai

•r ''sfn angėrias, lenkų węgorz, rusų ugorj, be to, sen.j inonjų, kad gyvate pasidaryta 
vokiečiu ikštaičių angar, engerinc, vokeėių Engcr-( --1-1.......
ling (į>;is! u a; :s su “vabzdžio lervos” reikšme).

E. I rei:kcl: savo “Lietuvių kalbos etimologiniam kia vieta:

keiksmažo-

nimas kirminas, matyti, yra tabuistinis eufemizmas. 
Kadangi kirmiml vadinama ir gyvate, tai tas taip pat 
rodytų, kad žmonės šių roplių neskirdavo. Tarmių 
odfria (žaltys) yra skolinys iš slavų kalbų žodžio ga
dina (žaltys, gyvatė), kurio dialektinio varianto.

Gyvatė buvo ir vyriausioji dievybė, ir amžinumo 
simbolis, ir išminties, žinių, atsargumo įsikūnijimas, 
ir blogio simbolis. Ji btivo tapatinama su žeme ir der
lingumu, su gyvybe ir mirtimi. Senieji egiptiečiai gy
vatės paveiksle matė ir dievą kūrėją Amoną, ir der
lingumo deivę Renehul, ir mirties deivę Meril-

tuo 
etife-

Senovės graikų politeizme' taip pat girdėti pir
mykščio gyvatės kulto atgarsiai.

(Bus daugiau)žai t y s. šito nepikto, nenuodingo roplio, zoo
logų lotyniškai vadinamo Tropidonotus natrix, pa
vadinimas lietuvių kalboje turi tokius variantus; ą TT’VTrT’T’T? TT> Mf 4•
tys. žalčius, žaltys, žalcktys, žaltmas, šaltinis, Žettys. pKAlrl KITE LR PLATINKITE • ’ 
Latvių kalboje yra normalus žalčio atitikmuo zalktis,| 
zaltis. Paprastai žaltys etimologų (K. Būga. J. Enzc-? 
lynas, E. Frenkelis) siejamas su želti, žalias. Mums
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LIETUVOS SACHARA — NERINGOS PUSIASALIS

DR. R. G. BALUKAS 
akušerija ir moterų Ligq» i 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA , < 
M49 5«, Pulacki Rd. (Crowford 

Burdin®). T»L LU 5-6446
? J na r ponius pagal susitarimą. J 

Je’ 'siliepia, skambinti 374-8004.

DR, c. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DX. PAUL V. DAKGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

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

kai antrą šeštadienį &—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- 

•'liepia, skambinti Ml 3-0001, Paprastai .yi-a ąakonia,' kad | Tikrąjį melą man teko pa- 
geras žmogus yra tas, kuris nie-' vartoti pirmiausiais Lietuvos 
kad nemeluoja, bet visada tik nepriklausomybės metais, bū- 
teisybę sako. Seniau kai kas pa-j tent 1919 metais. Vieną kartą 
sakydavo, jog kiekvienas melas pietinėje Suvalkijos daly (netoli 
yra nuodėmė. Kartais pasitaiko Kalvarijos) man teko dviračiu 
tokių nuotykių, kada žmogus

‘ pavadinamas melagiu už kokį'sitiktį nepažįstamą jauną žmo
gų, taip pat važiuojantį dvira
čiu. Ir tas žmogus tuojau pa
klausė, ar neteko man kur nors 
netoliese matyti lietuviškos ka
riuomenės būrius. Man tuojau 
krito į galvą įtarimas, kad tas 
žmogus yra slaptos lenkų ka
riuomenės žvalgybininkas. To
kiu atveju aš jam greitai pame
lavau sakydamas kad už miško 
netoliese yra apsistoję lietuvių 
kariuomenės būriai. Tas ma

rio tartas žvalgybininkas sku- _ _
biai; n dičkė už miškelio, kur I protestai šalina klaidas, bet to 
paskui tuojau pamačiau lenkų! neužtenka.”

TEL. — BE 3-5893
PR. A. R. GLEVECKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ. LIGOS 

3907 West 103rd Strėaf 
Valandos pagal susitarimą.

Kokiais atvejais yra tinkamiausia proga 
pasakyti tiesą ar melą

važiuoti, ir važiuojant teko su-
į cikuiiahil

PR. FRANK PLECKAS nors pareiškimą.
OPTOMETR1STAS

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

Tikrina akis Pritaiko akinius ir
. “contact lenses’’’

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA.. 
2656 WEST 63rd STREET 
Vai. antrad. 1—4 popiet, 
ketvirti .5—7 vai. vak.
Ofiso te lef.: 776-2880 . 

Rezidencijos telef.: 448-5545

Aš čia šį tą pasakysiu iš nia- 
‘no paties patirties, kada mano 
J teisingas pasakymas‘buvo pa va 
dintas melu. Vienas asmuo bu- 

VaJ. agal susitarimą. Uždaryta tree vū’"paklausęš mane, kokius vais
------- - ---—-------- —----- 1 tus aš vartoju, kai suskauda gal. 

PIL LEONAS SEIBUTIS'Aš tokiam mario pažįsta- 
rmam asmeniui buvau pasakęs, 
jog man niekad neskauda gal: 
vos. Nors tas asmuo nieko ne
sakė man priešingai,' tačiau iš 
kitų asmenų sužinojau, kad to
kį mano pasakymų jis pavadino 
tikruoju melu, nes anot jo kiek 
vienas senesnis žmogus dažnai 
pajunta kokį nors galvos soj>ė- 
jima; taigi aš btivaus pavadzn-

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS <j,

Sandra praktika, spec. MOTERŲ ligos. | las tikruoju melagiu.
Ofisas 2652 WEST 5vth STREET ū . - . > • f'l'■ ■ * : As čia dar iiuiody.uu kilus

- mano pasakytus teisingus žo
' džius, pavadintus melagingais,

kiti, T^ikii Maždaug prieš penkerius metus 
■. į. > 'kitas mano pažįstamas asmuo 
--------—- paklausė mane kiek aš turiu 

melų. Ar tada pasakiau, kad 
netrukus man sueis 85 metai 

‘amžiaus. Bet tas mano pažįs
tamas asmuo tuojau pasakė, kad 
aš meluoju, nes anot jo aš ne
galiu būti senesnis kaip 75 me
tų. Vėliau sužinojau, kad tas 
mano pažįstamas asmuo kitiems 
žmonėms nupasakojo, jog aš la
bai melavau apie savo amž:aus j skyrybos ženklus,- praleistas rai 
ilgumą. Taigi vėl buvau pava- dės ir t. t., prašau atitaisyti 
dintas tikruoju melagiu. bent tas vietas, kur dėl praleis-

Tel. PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antfad., ■ trečiad. 
ir pėnkt. 2-4 ir 6-8 vai vak. šeštadie
niais 2-4 vai., popiet ir-. ] 

pagal susitarimą.

kariuomenės būrelį traukiantis 
atgal į pietų pusę, kad juos ne
užpultų lietuvių kariuomenė. 
Taigi mano tik rasis , melas tokiu 
įtveju buvo labai naudingas.

A. Kelmutis

ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 
Aparatai - Protezai. Med. ban
dažai. Speciali pagalba kojoms. 
(Arch Supports; ir t t.

2850 West 63rd Stv Chicago. |||. 60629 
TfcUf.; PRospuet 6-5084

j Gėlės visoms progoms
į BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

2443 WEST 6ird STREET 
Telfonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834 
Naujoji Barbaros ir Genį Drishiy 

krautuvė.
THE DAISY STORE

9918 Southwest Hwy Oak Lawn 
Tel. 499-1318

!

PERKRAUSTYMAI

HM TO EUTAW SEME FRESH PINEAPPLE

G3oW TWAT A PLUMP AND FRE5* 

LOOKING PINEAPPLE HAS FOUHC 
A HOME IN YOUR KITCHEN .YOU 
MAY WONDER ABOUT THE 
EASIEST WAY TO CUT AND SERVE 
THIS DELICACY. WELL, ITCOULPNT

• BE EASIER..
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairių atstumų.
ANTANAS VILIMAS

[ Tel. 376-1882 arba 376-5996

Leidimai — Pilna aporauda 
ŽEMA KAINA

R. š E R t N A S
TeL WA 5-8063

IVU "

ANTANAS AL PHILLIPS
PUMAS IK LAURYNAS LABANAUSKAS 

03U7 bo. LITU AN 1C A AVENUE. Phone: YArds 7-34U1

PETRAS BIELIŪNAS
4343 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3572

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. UTUANICA AVE. TeL: YArta 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET Republic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE V lipnia 7-6673
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Paloe Milla, i'L 974-4418

- _________ , , _.
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KEMAt THE PINEAPPLE FROM BflTH SHELLS. HALVE ■ 
TOUT LENGTHWISE. SLICE OFF CORE (TOP P6RTI0K) w 
Of EACH QUARTER. CHUNK FRUIT. PUT SACK IH THE 
SHELL ... IT MAKE6 AH ATTCACTIVE SBDrtHG VKH

In today's “do-it-yourseiT’ world, the amateur decorator or 
the professional too, for that matter, is turning increasingly to 
“turnings”—or architectural spindles as they’re known in the 
trade—to provide innovative and Imaginative touches in the 
home.

Architectural spindles—yes, 
they're the same products 
which used to be known as 
balustrades in staircases—now

I are available in a variety of 
’ sizes and styles. But the sky’s 
the limit when it comes to 
the decorative uses to which 
they're now being puL

Architects, interior designers 
and “do-it-yourselfers” find 
the sptodles a versatile, stylish 
and inexpensive way to add 
character to a home or office, 
indoors or out.

Spindles are being used as
I candle holders or lamp bases, 
| as room dividers, screens and 
I valances, or as legs for coffee 
IWMca. WQoahU Isr booknasM'

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. oGth Ave^ Cicero, 11L Phone: OLympic 2-1U03SOPHIE BARČUS 

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 
Visos programoi ii W0PA, 

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

Vedėja Aldona Daukus 
Ttlaf.: HEmlock 4-2413 

7159 So. MAPLEWOOD AVB. 
CHICAGO, ILL, 60629

Didžiai gerb. 
Redaktoriau

Apgailestaudamas turiu Jums 
pareikšti, kad mano kalba “Vie
nybė, neatsisakant principų” bu 
vo išspausdinta šiame dienraš
tyje su daugybe korektūros klai 
dų. Nekreipdamas didesnio dė
mesio Į smulkesnes iš jų, kaip į

.(Lay the pineapple on t$ 
SIDE .WITH A LARGE, SHARP 
KNiFE CUT LENGTHWISE FROM 
THE BOTTOM THROUGH THEGKOWbL

5?0 REMOVE THE FRUIT, 
IMSERT A CURVED KNIFE 

CLOSE TOlME SMELL ANO 
cut all The svy arduhd.

išspausti iš lietuvių dailininkų 
ar skulptorių kūrinių, pateikiau 
čių ilgesniam laikui...”

Reiškiu Jums tikrą pagarbą. 
Antanas Kučys

Piliečių Lygos veikla
Amerikos Lietuvių Piliečių 

Pašalpos Klubo narių priešrne- 
tinis susirinkimas įvyko lapkri
čio 20 d. Anelės salėje, esančioje 
4509 So. Talman avė.

Pirm. Paul Masilionis atidarė 
sus rinkimą ir prašė visus už- 
slaikyli ramiai, nekalbėti ir 
nerūkyti, tik svarstyti klubo rei
kalus.

I Nutarimų raštininkės pro toko 
las paskaitytas ir valdybos na
rių raportai vienbalsiai priimti. 
Komisijos raportas buvo išduo
tas. Bernice Žemgalis pranešė, 
kad salė klubo 55 metų jubilie
jinio banketo yra gauta Polo-

i to ar iškreipto žodžio nesuvokia n*a rooni balandžio 2 d- 
ma sakinio mintis. >Gros Amonio orkestras. Nu-

1. Gruodžio 15 d. laidoje, pir- tarla tlketus atspausdinti 2 kal
niame dešinės pusės skirsnyje ^m. — lietuviškai ir angliškai, 
turėjo būti išspausdinta:”... nes *įar^ mokėdami duokles po 
tų deklaracijos nuostatų realiza- t ilgaustikėtą į banke-
vimas jau reikštų idealios tau
tinės bendruomenės susiforma
vimą.”

2. Gruodžio 16 d. laidoje, kraš
tinės skilties antrame skirsnyje ’ 
turėjo būti: “Esu tikras, nega-' 
lėtų anuo metu šitokio reiškinio '■ 
prileisti ir Į . n . ... . . .

3. Gruodžio 17 d. laidoje, kraš P1™: Pa“1„?,Ias‘llo,1'.s’
tinės skilties antrame skirsnyje, 
turėjo būti :-“Jie jau buvo spau- Į 
doje ir susirinkimų salėse iškel-' 
tr’- ■ • -Į

4. Gruodžio 19 d. laidos vidų- i
rinės skilties pirmame skirsnyje 
turėjo būti: “Bendruomenė, kuri) 
neardytų, bet remtų...” ;

5. Gruodžio 19 d. laidoje, vi-' 
dūrinės skilties, antrame skirs-

, nyje turėjo . būti: “Kritika ir

tą. Klubas nutarė pasveikinti su 
Kalėdom ir Naujais Metais Nau

jienas, Barčus radijo leidėją ir 
; Dariaus Girėno veteranus. J
1 Knygų revizijos komisija 
išrinkta Ban ir Stella Jurėnai, 
Della Ketvirtis. 1978 m. klubo 
valdyba liko ta pati, būtent:

Bernice Wilkas, nutarimų rast. 
Rožė Didžgalvis, finansų rast.

i Bernice žemgalis, kontrolės 
’ rast. Josephine Masilionis.
I Kasos globėja J. Povilaitis,
• kasim Malt Povilaitis,, ligonių: 
| lankytojas Paul Masilionis, ko- 
resp. Rožė Didžgalvis.

! Sekantis klubo susirinkimas; 
į vyks sausio 15 d. 1978 m. aukš-: t. • ; ięiau minėtoje salėje. Vėliau se-; 
kė vaišės malonus pobūvis ir- 
buvo pasveikinta gimtadienio

' proga Josephine Masilionis, su
giedota Happy Birthday.

Rožė Didžgalvis, koresp.
MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

6. Gruodžio. 19 d. laidoje, deši
nės skilties trečiame . skirsnyje 
turėjo'būti: “..1, kad galėtume

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

TRYS MODfRNISKOS KOPLYČIOS
AtKSTtTUTOMOBILIAMS PASTATYTI

ANNA KA3IARAUSKAS
Pagal tėvus KAIRYTĖ 
Gyveno Chicago, Illinois

Mirė 1977 m. gruodžio 27 d., 9:15 vai. vak., sulaukusi senatvės.
Gimusi Lietuvoje. Panevėžio apskr. ir parap., Kuodžių km.
Amerikoje išgyveno 60 metų.
Paliko nuliūdę: duktė Genevieve Petkus, žentas John, sūnus Henry 

Kamaras, marti Audry, gyv. Tuscon, Ariz., 4 anūkai — Margaret 
Cloutier, jos vyras dr. Dean, gyv. New Haven, ConiL, Phillip Petkus^ 
Joann Petkus ir Patricia Anspach su vyru Allen, gyv. Tuscon. , Ariz., 
proanūkė Clarice Ann Cloutier ir kiti giminės, draugai bei pažistamL

Ketvirtadienį, 5 vai. vak. kūnas bus pašarvotas Jurgio F. Rud- 
mino koplyčioje, 3319 So. Lįtuanica Avė.

šeštadienį, gruodžio 31 dieną 8:30 vai. ryto bus lydima iŠ kop
lyčios į Šv. Jurgio parapijos bažnyčią, o po' gedulingų pamaldų bus 
laidojama Šv. Kazimiero Lie turiu kapinėse.

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

Nulūdę lieka: duktė, sūnus, anūkai, girninės.
Laidotuvių direktorius Jurgis F. Rudminas. Tek 927-1138.

Sawn in half, they are beirat | 
mounted on walls and doors J 
as decorative elements, used 
as plant holders or as prfDe 
elements.

E. ’A. Nord Ccu Everett 
Wash., the world’s largest 
manufacturer of architectural 
spindles, produces these dec
orator Items In nine different 
styles, three different thick
nesses and in heights from 7U 
inches to eight feet.

The spindles are made of 
selected western woods, turned 
on hopper-fed lathes, sanded 
to a smooth finish, then shrink 
wrapped in clear, protective 
plastic. A brochure on spindle 
characteristics and ideas for

SVfNTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

‘■'Garbink, mano siela, Vieipetį, ir nepamiršk visų jo geradarybių- 
Jis atleidžia vi&| tavo nusidėjimą ir gydo visas tavo ligas".

Psalmė 103:2. X
Gal pranašas Dovydas pritaikė sau lituos žodžius Ir gal manė apie gy

dymą savo kūno ir apie kitus žemiškus palaiminimus. Tačiau šita Psalmė 
yra parašyta dvasiškojo Izraelio pamokymui. Dvasiški Dievo Izraelitai ži
no, kad jų nuodėmės yra atleistos ir kad jie yra suderinti su Dievu ir kad 
todėl, sulig jo pažadais, visi dalykai veikia išvien jų labui dėlto, kad jie 
myli Dievą ir yra jo pašaukti ir išrinkti. Jie visur ir visada randa prie
žastį ir turi savo širdyje norą pritaikyti sau ir dažnai kartoti šituos dėkin
gumo ir gyrimo žodžius.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusieji? J tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties7’, kurią gausite ne
mokamai. Rašykite:

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

Mažeika Evans
Laidotuvių Direktoriai

6845 SOUTH WESTERN AVE.

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta

S Tel. 737-8600
TeL737-8601

EUDEIKISGAIDAS DAIMID
SENIAUSIA IB DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO jSTAlGz

4330-34 So. CALIFORNIA AVEN i F
Telefonai: LAfayette 3-044C

TĖVAS IR SONUS
MARQCETTE FUNERAL HOMF 

2533 W. 71st Street 
Telef.: GRovehilI 6-2345-C 

1410 So. 50th Avė, Cicero 
Telef.. TOwnkall 3-2108-9

Chicago*
Lietuvių
Laidotuvių
DireKtorių
A3&OEiacijos

Phone YArd« 7*1111



VYTAUTO DIDŽ. ŠAULIŲ RINKTINĖJE
mokėti visą likusią namų skolą, 
bet nenorima kasą "palikti tuš
čią.

Kasą papildo ne vien nario mo 
kesčio dalis ir aukos, bet ir jvai-

resnės sąlygos *bū
...ir-skaityklai, d taip pat ir ma

žiems susirinkimams.
J Alksnė ATEEAL ESAtseikėta. Vytauto Didž. šau 

lių Rinktinė, nors mokėjo skolas 
sus dariusias ryšium su namų 
Įsigijimu ir pertvarkymu, bet 
neužmiršo piniginės paramos
reikalingų kitų organizacijų, Į rus renginiai. Aplamai Rinkti- 
spaudos ar institucijų ve’klos.pės renginiai visada pasiseka — 
1977 m. eigoje Rinktinės valdy----- salė prisipildo svečiais. Pasi-
ba piniginę paramą paskyrė: 
Naujienoms 50.00 dol., Draugui 
.'>•,.00. I aisvajai Lietuvai 
Sandarai 25.00, Dirvai 
Nepr klausomai Lietuvai 
Darbininkui 25.00, Kariui 
I.ituanus žurnalui 25.00, Margu
čiui (adio) 95.00, Sophia Barčus 
70.00, Lietuvos Aidams 25.00, 
Lietuviai Televizijoje 25.00, Kr. 
Donelaičio mokyklai 25.00, Brig 
h ton mokyklai 25.00, Pedagogi
niam institutui 25.00, ALTai 
187.50, BALPui 25.00, rugsė
jo 24 d. demonstracijoms Was
hingtone 100. Kalantos pamink
lui statyti 100.00, geležiniam šau 
lių fondui 100. ir VLIK’ui 50.00

Valdybos posėdyje Rinktinės 
pirmininkas pranešė, kad su ka
soje esamais pinigais galima už- gumas šokėjų šokę kituose ra-

Namai, Žema — pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

25.00,
25.00,
25.00,
25.00,

— salė prisipildo svečiais. Pasi
sekimo priežastimi yra ne vien 
graži ir patogi salė, bet ir vai
šių kokybė. O vaišėms paruošti 
šaulių moterų būrelis negaili nei 
darbo, nei laiko.

Vaišių paruošimui vadovauja 
moterų vadovė Stasė Cecevičie 
nė, o jos artimiausios talkinin
kės yra: M. Šeduikienė, E. Gab- 
rienė, St. Mackonienė, St. Pale- 
kienė, V. Petronienė, J. Kloviš- pajėgus rengtis pirmam viešam' 
kienė, S. Neimontienė ir kitos, pasirodymui, kuris, reikia ma-, 
Jų didelis darbas ir pasišventi
mas, bet ir vaisiai našūs.

Tautinių šokiu ratelis

Rinktinės valdybos narė jau- liauskaitė. Akordeonu šokius pa- [ 
nimo reikalams Jūratė Jasaitytė lydi Petras Kivėnas. įdomu, kad i 
su talkininkais suorganizavo lie 
tuvių tautinių šokių ratelį. Dau-

teliuose, todėl ratelis jau yra šė mą. Vytauto Didž. šaulių Rin
ktinėje kas metai rengiama ben 
dra kūčių vakarienė. Tai tapo 
R’nktinės kasmetine tradicija. 
Kūčių vakarienėje salėje prie

Laimingu Naujųjų Metų visiems lietuviams!

tyti, Įvyks šaulių namuose pir-.
mojoje 1978 m. pusėje. I .

Rateliui vadovauja Jūratė Ja- / stalų tuščių vietų nebuvo.
saitjdė. Jai talkina Violeta Smie j Susirinkusius sveikino links 

> . ’ mų švenčių linkėjo Rinktinės pir
i - 1 mininkas Vladas Išganaitis ir
ratelyje yra daugiau vyrų, nei[giauliu Sajungos pirmininkas 
merginų. Merginos... repeticijos ^^ ,Ainkovaitis. invokacija 
vyksta ketvirtadieniais šaulių | sukatbėjo kun Ado]fas Stašys_ 
namuose. j

' (Programoje buvo išpildytas 
[Juozo Petrausko paruoštas, Ka-

— šv. Kryžiaus ligoninė pra
nešė, kad ligoninės patikėtinių 
tarybon išrinktas Apylinkės teis 
mo teisėjas Daniel White.

— "Vytautas F. Beliajus, Den
ver, Colorado, tautinių šokių in
struktorius, folkloro žurnalo

i “Viltis” redaktorius ir leidėjas, 
i taip pat autorius patrauklios 
knygos “Ona” anglų kalba iš 
lietuvių bei Lietuvos žydų bui
ties praeityje, sveikina švenčių 

! proga visus tautiečius, ypatin
gai lietuvių kultūros bei tauti
nių šokių puoselėtojus, visiems 
linki daug laimės ir našios dar
buotės sekančiais metais. Žur
nalo, knygos bei kitais reika
lais jam galima rašyti tokiu ad
resu: P. O. Box 1226, Denver, 
CO 80201.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
® ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIM0KEJIMA1S

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS į

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezdentas

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

MŪRINIS BUNGALOW — 3 mie
gami. 30’ sklypas, naujas šildymas, | 

irituoj galima užimti, prie 65-tos 
Artesian, nebrangus.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

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

MARIUS KIELA
KELIONIŲ Į LIETUVĄ IR KITUS 

KRAŠTUS ATSTOVAS
6557 So. Talman Avė.

Chicago, IL 60629 
Tel. (312) 737-1717

0 T A SUSIVIENIJIMAS
X I LIETUVIŲ
W -1—AMERIKOJE

SLA — jau 80 mėty tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dau
giau kaip SEPTYNIUS MILIJONUS dolerių savo apdraus
tiems nariams.

— didžiausia lietuvių fratemalinė organizacija-----duoda gyvy
bės apdraudą Ir Ilgoje pašalpą, kuri yra pigi, nes SUSIVIE
NIJIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbos pagrindu.

— jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono doleriy kapitalą, 
tad jo apdrauda tikra ir saugL Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti įvairių klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100.00 
iki $10,000,00.

— jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudą - Endowment In
surance, kad jaunuolis gautu 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 — AKCIDENTALE APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme
nims, rekomenduojama lietuviškv KLUBŲ ir draugiją na
riams. Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2.00 
I metus.

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

Gausite spausdintas informacijas, jeigu parašysite

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

SLA

sest*»essy

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau iš vardintomis knygomis, 
čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

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

Juozas Kipačlnskasr IfEIVIO DALIA, Atsiminimai. Išeivio Dalią 
yra^ natūrali ankstesniųjų atsiminima tąsa. Tai yra Amerikoje beįsi- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 psL Kaina 7 doL

f ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTO^ LIETUVOj.
Trakuos^ Druskininkuose, Kaune. Naudakiuose

, Klaipėdoje ir Palangoje. V aižaus aprašymai, ką ji ten matė kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psL S1.50. Yra taip pat 
išversta i anglų kalba.

M. Zosčenko SATYRINĖS NOVėlėS. Genialaus rusų rašytojo 
60 satyrinių novelių. 199 pust, kainą S2.

D. Kuraitis, KELIONt | ANAPUS GELEžINtS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Intmaisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai Abi knygos parašytos lengvu, gražiu rtilinml

Prof. P. Pakarklls, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 pst dokumentuota istorinė studija apie prūsu likimą 
Kaina S2.

Vineai tunaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE. 
84 pat Kaina SLBO.

tie Ir kiti leidiniai yra gaunasi
NAUJIENOSE, 1739 Se. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 4Č4D*

•HIUnkaM rfarb* nUMwiMt arba užsakant ą*4tu Ir »rM*<ą«t
t ar pielęlRf

Tradicinės Kūčios
Šimtinė uniformuotų Vytau- Į ledoms pritaikintas, vaidinimas, 

to Didž. šaulių Rinktines narių, Vaidino: Salomėja, Petrauskie- 
Įvyrų ir moterų, dalyvavo Vėli- nė, Julija 
■nių iškilmėse prie šv. Kazimie- Platakis ir 
' ro lietuvių kapinių steigėjo pa- 
[ minklo. Rinktinės narių dalyva-' vičius.
vimas tapo tradicija, kuri labai1 
reikšminga iškilmių rengėjams, 
nes dar labai neseniai reikėjo ko 
voti už Įrašus paminkluose ir 
Lithuanian vardo grąžinimą Į 
kapinių pavadinimą. Rinktinės 
nariai atliko savo pareigą ir ka
riuomenės šventės minėjime.

Kūčių vakarienėje visa šeima 
sėda prie stalo. Prismenami ir 
mirusieji. Ši vakarienė jungia

— R. Panaras registruoja da
lyvius Golfo klubo žiemos iš
vykai Į Harder Hall. Fla., vasario 
11-18 d.

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY

eilėraščius

Paškevičienė, Jonas 
Laima Vidašaitė. Du 4 
padeklamavo Broke-

Ypatingai gražiai buvo papuoš 
ta kalėdinė eglutė, žinoma, lie
tuviško stiliaus. Eglutei 
ornamentus padare ir 
puošė Veronika Brinienė 
rutė Peleckienė.

Kiti reikalai

SUSIRINKIMŲ

Suvalkiečiu Draugija ir Šakiu klu
bas kartu ruošia Naujųjų Metų su
tikimą gruodžio 31 d. 7 vai. vak. Vy
čiu salėje. 2455 W. 47 St. Bus šalta 
ir karšta vakarienė, bufetas, dovanų 
stalas, gros gera muzika. Bilietai už 
sakomi tel. 476-6174 arba 737-2684. 
Visi kviečiami.

puošti 
eglute 
ii- Bi-

1978 m. pradžioje Įvyks Vy
tauto Didž. ’šaulių Rinktinės na
rių susirinkimas. Rimtai svars 
tomas šaulių namų praplėtimo 
klausimas. Nors salė pakanka
mai didellė, bet plečiantis Rinkti 
nės kultūrinei veikalai ir eilei 
organizacijų naudojantis šaulių 
namais posėdžiams ir susirinki
mams pajusta, kad stokojama 
vietos.

Namuose reikia daugiau kam
barių, kuriuose organizacijų 

valdybos galėtų posėdžiauti, ge-

— Marquette Manor apylinkę, 
ypatingai prie 63-cios ir Western 
Ave., planuoja atnaujinti in 
įvesti eile pagerinimų. Tuo rei
kalu rūpinasi verslininkų ir vie
los gyventojų organizacijos. Jų 
komitetas tariasi su miesto val
dyba. Apylinkėje gyvena ir turi 
nuosavybes bei biznius daugelis 
lietuvių.

— Tarptautinis latvių komi
tetas, esąs Belgijoje, nutarė ruoš 
ti pasaulio latvių Dainų šventę 
Vizbio mieste, Gotlando saloje, 
esančioj Baltijos jūroj prie Šve
dijos krantų 1979 m. birželio 
21-24 d. Švedijos vyriausybė 
pritarė sumanymui, o miesto 
valdyba prisidės prie reikiamų 
įrengimų. Manoma, kad šven
tėje dalyvaus apie 5,000 svečių 
iš viso pasaulio.

— Mūsų Vytis, skautiškos 
minties ir jaunimo vadovų žur
nalas, leidžiamas Akademinio 
Skautų Sąjūdžio, po ilgesnės

Įvairi apdrauda — INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 

nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago 

Tel. 767-0600.

TIK SAVŲJŲ TARPE!
4 VIENETŲ mūras ir garažas. Nau

jas gazu šildymas. Našlė atiduoda už 
$38,800. ’

PALIKIMAS — 5 kambariu 18 me
tu mūras ir garažas. Įrengtas beis- 
mantas, centrinis oro šildymas ir šal
dymas bei kiti priedai. Tuoj galima 
užimti, gražioje gatvėje Marquette 
Parke- $29,900.

10 BUTŲ tvarkingas mūro namas. 
Apie $22.000 metiniu pajamų Nau
jas stogas gazu šildymas ir elektra. 
Galima mainyti į vieną arba dviejų 
butų namą Marquette Parke, o 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.

tai niekad neprapuola.
Aušra Jasaitytė, VI sk.

REAL ESTATE
2625 West 71st Street

Tel. 737-7200 arba 737-8534

MARIJA NOREIKIENĖ
26U8 Wert 65th St, Chicago, HL 50629 • Tek WA 5-2787 

DId«lij pasirinkimas rOiles Ivilrfp praklę.
MAISTAS Ii EUROPOS SANDELIŲ.

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
(Cosmos Parcels Express Corp.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICB 
23C1 W. 49th St., Chlciffc, HI. t0629. — T«I. WA 5-273?

3333 Se. Halsted St, Chlcięo, I1L 40603, — Tai. 254-337$

Ižėjusi iš spaudos ir galima gauti Knygų rinkoje

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti Įtakos j krašto politiku. 102 psl. Kaina JI .50.

Knygos bus išsiųstos, jei 11.50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adre»u:

N A U J 1 E N C 8,
1733 So. Halsted SU Chicago, DLL 50508

J*a funs lAiKas atspausdintą ir galima gauti knygų rlnloje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ
AleKso A brow cnyga aprašanti paskutinių PO 

Chicago* lietuvių gyvenimą tr jų atliktus darbus 
110. lAJeido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Kjuygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs , ,___
lietuvių kolonijos. Jų suorganizuotos Aalpos draugijos, statytos baž
nyčios, įsteigti laikraščiai, kurių nso buvo 12L 41 teatro draugija, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytla^l ir 314 reiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai katavCiškų, soca iii stirnų, laisvamaniškų ii 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, ikaitykloa ban- 

ir kt. Ji

Norintieji cnyg« įsigyti, priAoml p*r».*yti čeki artu Money 
Orderi

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
vardu ir pasiąati:

173* So. H&lried St, Chicago, ILL F0608

-
(1869-1958) meti*

664 pal. Kainr

lietuvi*, ptnno

Tėvelis: Jonai, kelkis, jau pa- 
ščiukai seniai atsikėlė-

Jonas: Jeigu aš miegočiau ant 
šakos, tai irgi aukšti atsikelčiau! Į

★
 L

1
Marytė: Ar tau negėda! Jau 

ketvirtą kartą eini pasiimti ledų 
ir pyrago!

Rima: Kodėl man reikia gėdy 
tis? Aš vis sakau, kad imu tau.

Juokai Danos Didžbalytės, V.

Jonukas: šiandien aš laimė
jau premiją darželyje. Mokyto
ja klausė, kiek kojų turi hipo- 
patamas ir aš sakiau tris?

Tėvelis: Tris? Kaip tu galėjai;
pertraukos, gruodžio viduryje, laimėti premiją? 
pasiekė skaitytojus. 30 psl. tel-(pasiekė skaitytojus. 30 psl. tel
pa V. LiUlevičiaus studija apie 
išeivijos kovą už Lietuvos laisvę 
1917 m., Danutė Brazdžiūnaitė 
rašo apie Amerikos lietuvių san
tykius seniau ir dabar. Aktua
liomis skautams ir jaunimui te
momis rašo Rita Likanderytė, J. 
Damauskas. Rūta Karaliūnaitė. 
Gausi veiklos kronika, žurna
las papuoštas Jono Tamulaičio 
ir A. Plaušinaičio nuotrauko-] 
mis- žurnalą dabar redaguoja 
sktn. kun. Antanas Saulaitis. 
Redakcijos nuolatiniai bendra
darbiai yra D. Kviklytė, R. Lu- 
kienė. L. Grinius, J. Toliušis ir 
V. Statkus. Administratorius 
Alfredas Kiemaitis, 11044 W. 84 
Pl., Willow Springs, IL 60480. 
Žurnalo kaina 86 metams. $2 pa 
skiras numeris.

♦ 1978 m. kelionių Lietuvon 
tvarkaraštis jau paruoštas. Dėl 
informacijų kreiptis pas Marijų 
Kielą. Tel. 737-1717. (Pr.j

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba Ir Remontas

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu Ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai ir sąžiningai

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave. 

Tel. 927-3559

62-40 .M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktai $98 pusmečiu] automobilio 

Liability apdraudimas ponslnlnkamt 
Kreiptis

4*45 5o. ASHLAND AVI. 
523-4775

Jonukas; Mano atsakymas bu 
vo arčiausiai tiesos 1

Advokatas: Jūs sakote, 
kad buvote tik apie 35 pėdas nuo ’ 
nelaimės. Prašau pasakyti teis- 
mui, kaip toli jus galite aiškiai 
matyti ?

iLudininkas: Kai gali atsi
keliu ryte, galiu matyti saulę. 
Sakoma, ‘kad laulė yra apie 999, 
999,999 mylių tolumo nuo že
mės..

Marytė: Daktare, aš negaliu, 
užmigti j

Daktarė: Ar tu mėginai taip 
skaičiuoti?

Marytė: Aš
487,465!

Daktarė: Ir
Marytė Ne.

keltis! .
Juokai Ilonos Vaičiulytės, V sk. Į

suskaičiavau iki

tada užmigai?
jau buvo laikas

PIRMIEJI ŽINGSNIAI
Gautas Kr. Donelaičio Litua

nistinių Mokyklų mokinių lai
kraščio Pirmieji žingsniai 1977 
metų gruodžio 1 d. Nr. 1 (73), 
32 puslapių su keliasdešimt mė
ginimų lietuviškai rašyti ir pai
šyti ir keliolika foto nuotraukų 
iš šių mokyklų veiklos.

Kaip sveikintina naujovė yra 
skyrelis "NUSIŠYPSOKIME”. 
Mūsų lietuviškoje spaudoje dau 
giau humoro nebūtų perdaug- Ge 
riausios sėkmės į gyvenimu pa
žiūrėti ir iš linksmosios pusės. 
Pavyzdžiui:

Kur dinksta drambliai?
^Mok^^T^r^moteTkmTg^ 
Įima rasti dramblius?

Mokiny: Jie yra labai stori,

Mama: Atsisėsėk ir parodyk 
savo pažymius.

Jonas. Aš negaliu atsisėsti, 
nes jau parodžiau pažymius tė
tei...

■ Dona Didžbalytė, V sk.

— Anklų kapitonas James’ 
Cook, keliaudamas po Australi
ją, pamatė keistai šokančius gy
vulius. Jis vietinio gyventojo 
paklausė, krip vadinasi šie gy
vuliai. Tas atsakė: “Kengūra!’

Jo kalba tai reiškė “nežinau”. 
Ir taip kengūros gavo savo var-

. J
Audrius Polikaitis. VI sk. 

piešinėlis Lindos Balčiūnaitės,
Visk. mok. j 

Pirmieji žingsliai)

A T VER AS
LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBtS

Pardavimas Ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET <
Tekt: REpuMIc 7-1941

į ■■- ....... ......... ...

M. ž I M K U 1 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7454 
Taip pat daromi vertima!, flmlnly 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra
šymai ir kitokį blankai

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus

< NEDZINSKAS,4065 Archar Av»
-hicago, III? 60632. T»l. YA 7-59K

l^ail Frank Zapolh STATI FA1<

/Slate Farm Life Insurance Company

Didžiausias kailių 
pasirinkimai

pas vleuiBteų IJOJC
Lietuvį todUninką 7^

Chica<o>

NORMANĄ

263-5828 
(i*Uigoa) ir 
677-8489 

(bato)

185 North W*b*ah Avwrrae

I — MAUJ»BN93, OMCABO t, nx>- Thar»4«7, D««omfer M, 1977




