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SV. STEPONO
Vyriausias Lietuvos Išlaisvi

nimo Komiteto Seimas, susirin
kęs St. Fetersburge, Floridoje, 
1977 gruožio 3-4 dienomis priė
mė šiuos nutarimus: 
' iltį 7 .

1; Lietuvos valstyvės atstaty
mo *60 metų Sukakties išvakarė
se/iškeliant Lietuvos valstybin- 

. gumą, tenka'pabrėžti, kad lie
tuvių rezistencijos okupuotoje 
tėvynėje tikslai sutmpa su 
VLIKo tikslais, nustatytais jau 

* 1943 metais.
Pavergtųjų lietuvių .žingsnius 

ir žygius tenai apsprendžia sąly
gos:-ilga patirtis ir nepalaužtų 
patriotų išmintis. Okupuotos 
Lietuvos‘išsilaisvinimui mes ga 
limė ir privalome paveikiau pa
dėti, dirbdami įvairiais 'įmano
mais būdais Įvairiuose prieina
muose forumuose.

2. Bendras ir aukščiausias vi 
su lietuvių tikslas okupuotoje 
tėvynėje, tremtyje bei laisvaja
me pasaulyje buvo: ir tebėra tas 
pats: pastovus, bekopromisinis

Lietuvos’ valstybę. Lietuvos gy- 
vėntbjai, remdamiesi esminių 
žmogaus teisių pagrindu, turi 
atgauti sąlygas savo laisva va
lia "demokratiškai tvarkyti savo 

. krašto -bei- tautos- dabartį ir atei-

— Maskvinis internacionalas 
priėmė Tito su visomis jo klai
domis ir nukrypimais, bet pa
skutinėmis dienomis 85 metų 
Jugoslavijos maršalas -prašė 
krašto. gyventojus padėti jam 
sustiprinti krašto karo jėgas.

— Paskutiniais keturiais me
tais Čekoslovakijos piliečių skai 
čius padidėjo 100,(XX).

— Šnipai Vokietijos generali
niame štabe sukrėtė šiaurės At
lanto valstybių karo vadus. Jis 
nemanė, kad rusai taip lengvai 
prieis prie slaptų nutarimų.

— Vokietijoje ir Japon ijoje 
pakilo dolerio vertė, kai Carte 
ris pakeitė rezervų valdytoją.

— čekų komunistai nepajėgia 
parduoti visų pagamintų baldų, 
tai nutarė mebliuoti visus Pra
gos didesnius butus.

— Mirusio dainininko Bing 
Crosby žmona Čathy \ ėl ren
giasi grįžti į vaidybą.

— Saudi Arabijos karalius 
pareiškė, kad Jordanijos žemės 
privalo būti grąžintos jordanie- 
čiams.

AMERIKOS KARO LĖKTUVAS NUNEŠĖ 
KOLONIJAS SINAJAUS PUSIASALYJE 
Izraelis labai nepatenkintas prezidento Carterio 

ir Prezidento Sadato pareiškimais

’ S.įAtšižveigiąnt i vis gausėjau 
čiusOiotUYHl^tautos gyvųjų■'siuo- 
kšnių pageidavimus gauti talkos 
iš/Jaisvojo/pasauHo lietuvių ,po- 
litįįtų ir Intriektųalinhi"pajėgų, 
Šemias. / rekomenduoja VUKo 
Tarybai ir Valdybai sudaryti iš 
kvalifikuotų ■*“ asmenų specialią 
komisiją .’.išsamesnei programą! 

. paruošti,' Įtraukiant į šį darbą 
jaunesniąją karta.' šis darbas 
ryškintų politinius nusistatymus 
ir natūralią diferenciaciją, tuo 
'būdu gilindamas demokratijos 
šaknis lietuvių. visuomenėje.

4. Akivaizdus Lietuvos kultu 
rimo gyvenimo sovietinimas, ru 
sifikacija ir visose srityse sun
kėjant! priespauda reikalauja 
suaktyvinti talką pasipriešini
mui. Intelenktualinis kūrybinis 
įnašas į lietuvių kultūrą yra bū
tinas tautinei išeivijos dvasiai 
kelti ir stipriau paremti tautą 
nelaisvėje. Tuo pačiu vengtina 
bolševikų ^propagandos piešiamo 
netikro Lietuvos gyvenimo pa- 

' veikslo.--. .
r 5.' Mūsų tikslui pasiekti yra 

būtina ' bendradarbiauti su ru
siškojo bolševizmo pajungtomis 

- iri išsilaisvinimo siekiančiomis 
tautomis, ypatingai su mūsų kai 
myninių latvių ir estų, tautomis.

— Kinijos vyriausybė leis di
desniam kiniečių skaičiui išva
žiuoti užsienin.

WASHINGTON. D. C. — Prezidento- Carterio ir valstybės f 
sekretoriaus nėra Washingtone, bet atsakingi^valstybės deperta-4 
mento pareigūnai pareiškė savo nepasitenkinimą planuojamom 
Izraelio kolonijom Sinajaus pusiausalyje. ‘Principe Izraelis su
tiko atšaukti visas karo jėgas iš Sinajaus, bet derybų metu pa
aiškėjo, kad Izraelis nori pasilikti kelias izraelitų kolonijas ke
liose pusiasalio vietose. Egiptiečiai griežtai pasipriešino tokiems 
planams. Egiptiečiai nori, kad visi izraelitai išvyktų kartu su Iz
raelio kariuomene.

Egipto generolai 
nevyks į Jeruzalę

— Sen. Baker tvirtina, kad tuo Į Dabartiniu metu pasitarimai 
tarpu nėra jokios vilties patvir-teina Kairo .viešbutyje, bet tos

Darbiečiai kaltina 
Begino vyriausybę 

Darbo partijos vadai labai

j Už negimusio šaudymą 
baudžiama

CHICAGO, — Kriminal. Teis
mo teisėjas Eugene Pinchem nu 
teisė nuo 2 iki 6 metų kalėj;mo 
Larry Bowie, 26 metų amžiaus 

^plėšiką, vieną iš gaujos keturių, 
' kurie 1976 meti] gegužės mėne- 
?si dalyvavo nėščios moteriškės 

DenLse Bufin. 24, apiplėšime, 
kurio metu Bowie peršovė Mis 

Į Ruffin per vidurius, sužeisda
mas jos dar negimusi kūdiki, pa 
vadintą vardu Kevin.

Kevin motinos viduriuose jau 
9 mėnesių amžiaus, buvo 38 ka
libro kulkos sužeistas per kepe- 
nas, žarnas, inkstus, diafragmą 
ir dešinę ranką. Palyginti ir įsi
vaizduoti sužeidimo sunkumą

RMERIKOS KARO LĖKTUVAS NUNEŠĖ ‘
VERTINGI KARŪNĄ Į BUDAPEŠTĄ

Dvidenšimt penkių vengrų delegacija buvo 
brangenybių Įteikimo liudininkais

Et PAPEŠTAS, Vengrija. — Amerikos karo lėktuvas pra
eitą pentadienį nunešė. į Budapeštą vengrams labai brangią šv.

- Stepono karūną ir įteikė dabartinės valdžios atstovam. Antrojo 
karo metu vengrų karininkai susižinojo su Amerikos karo va
dovybe ir perdavė jiems saugoti deimantais išsagstytą šv. Ste
pono, parmojo vengrų karaliaus, karūną.

—- Karūna buvo gerai įrišta, kad
laclzn n^Inefininpin ‘PakeliuJe nieko neatsitiktų. Ji ieško paicSiiniuCio • buvo karių saugOjama. ko! Ame.

Uomomi anrKI™ lrikos ir VenfrriJ°s kari>? akivaiz- ndiRdini ZulliKv įdoje ji buvo Įteikta dabartinės
(vengrų valdžios astova-ms. Val- 

L0XL0XAS, Anglija. — A ie- r stybės sekretorius Cyrus R. 
los policija atidžiai ieško Said Vence, dalyvavęs prezidento Jim 
Hamami žudiko. Liudininkai 
tvirtina, kad į Hamami kam
barį įėjo nedidelis arabiškos*gOje apje Europos reikalus, at- 
įsvaizdos žmogus, paleido ke-{ siskyrė nuo prezidento delegaci 
lis šūvius, užmušdamas jį vie-l jos įr išskrido į Vengriją. Pre- 
‘oje. o vėliau liudininkai matė’ zidenfas rengiasi baigti pasita

rimus ir penktadienio vakarą 
grįžti į Ameriką.

Dėl šv. Stepono karūnos Ame 
riko j e kilo gana didelė kontro-

U pačį”p^tinievių darbas.1 
Hamami paskirtas šioms pa
reigoms tik prieš porą savai- 
čų. Jis nebuvęs priešingas Iz
raelio—Egipto separatinei tai
kos sutarčiai. Dauguma pales
tiniečių yra priešingi tokiai su 
tarčiai. Reikia ................ -

m y Parterio pasitarimuose- su 
šiaurės Atlanto valstybių sąjun

namo Vietnamo, kad Pale
stinos laisvės organizacijos atį 
stovą galėjo nužudyti -žydai.* 
bet kiti mano. kad tai gali bū-

KALENDORCLLS

Sausio 7: Pega, Raimundas.
_ Rudvilė> Vendrė, Gerstutis, 

Rutėnas. _
Šau^o R: Godulė, Apolinaras.

Aleksoj Nemira, Gudalis,

' r 708/kMžtei 4:35

tinti dabartinę Panamos kana- taikos derybos neina tokia sparta griežtai kritikuoja premjero Be {suaugusiam ~ žmogui tokia kul- 
lo sutartį? Joje privalo būti pa- ir sutarimu, kokiu-jos turėtų eil&*n vyriausybę dėl Egiptui pa-|^a būti beisbolo kamuo- 
darytos kelios pakaitos.

— Gen. Pinochet pasigyrė, 
kad laimėjo rinkimus, krašto gy 
ventojai pritaria jo politikai.

— Londone nepažįstami as
menys užmušė Palestinos išlais
vinimo organizacijos atstovą 
Said Hamani. žudikai pabėgo.

— Rusai šiandien kepa duo
ną tais pačiais būdais, kaip jie 
kepė prieš šimtą metu. Revo
liucija dar nepajėgia pasiga
minti pečiaus kepti duonai. 
Dažniausiai rusai valgo žalią 
arba apyžalę duoną. Valdžia 
apskaičiuoja, kad žmonės ža
lios duonos mažiau suvalgo.

— Bylą pralaimėjusieji pan
terų advokatai >rašo teismą 
paskirti naują teisėją visai 
bylai pernagrinėti. Dabartiniu 
sprendimu advokatai nepatenj 
kinti, jie negauna užmokes
čio. j

čių vengrų tarpe. Vieni vengrai 
norėjo karūną grąžinti dabarti
nei vyriausybei, o antrieji pata
rė dar palaukti, kol Vengrijos 
gyventojai galės laisvai išsirink 
ti savo demokratinę vyriausybę.

neužmiršū.kad Teisėjas White norėjo sustab- 
prieš keturias dienas tame pa-^^ Jį
čiame Londone buvo i 
ti du Sirijos diplomatai.
gali būti 
tas.

ti. Egiptiečiai nesupranta, ku
riems sumetimams Izraelis nori 

* palikti kelias kolonijas Sinajaus 
j pusiasalyje. Izraelio komisija 
i pasiūlė gen. Mohamed Gamassy 
vykti į Izraelį ir kartu su Izrae
lio karo vadais aptarti pačius pa 
grindinius klausimus. Izraelitai 
mano, kad abiejų valstybių ka
ro vadai galės lengviau susitarti 

t ir vykdyti derybas. Bet gen. Ga 
massy, vyriausias Egipto karo 
vadas, atsisakė vykti į Izraelį. 
Pagrindiniai klausymai privalo 
būti aptarti ir išspręsti Kairo 
pasitarimuose, o jų vykdymą pri 
žiūrės abiejų valstybių kariai.

Taika kelia baimę 
x izraelitams

TELA VIVAS, — Izraelis. —\ 
Premjero Begino nutarimas at
šaukti visas karo jėgas iš Sina

jaus pusiasalio kelia baimę Iz- 
į radio gyventojų tarpe. Izraeli- 
Itai mano, kad egiptiečiai, atga- 

*— Specialistai nustatė, kadjvę prarastas žemes, atsigriebs,, 
kaulų maži gabaliukai, likę mė-j apsiginkluos ir galės vėl pradėti 
soje jos paruošimo metu, nesu- pasienio puolimus ir užimti visą 
daro jokio pavojaus sveikatai. Izraelį. Izraelio vyriausybei la- 
Kauleliai pareina virškinimo sis- bai nepatinka prezidento Carte- 
temą, jai nepakenkę.

Waahingtono policijos 
viršininkas bus negras

WASHINGTON. — Policijos 
viršininkas Maurice J. Cullinane > 
paskelbdamas nauju viršininku 
paskyrė ligšiolinį viršininko asiš 
tentą negrą Borteli M. Jefftt*- 
sdną. Taf pirtis Washington

jka turėtų būti beisbolo kamuo- 
darytu nuolaidų. Darbiečiams|luko didumo. Kevin gimė Caesa- 

ro operacijos metodu, šiandien 
19 mėnesių amžiaus sveikas 
drūtas. Apie jo motiną praneši
me nieko nepasakyta.

Iškeltą bylą specialiai prieš 
Bowie teisėjas išmetė be jokių 
komentarų. Valst. Gynėjo asis
tento Howard Schaffner paaiš
kinimų septyniose valstijose yra 
teismo nubausti kaip žmogžu
džiai tokiais atvejais, kuomet 
kūdikis buvo sužeistas motinos 
ysčiuje, gimė gyvas ir mirė.

Illinojuje gemalai net gyvi gi
mę nėra ginami tų pačių krimi
nalo įstatymų, kuriais ginama

pavyko nuteikti krašto gyvento
jus prieš Begino vyriausybę ir 
pataria jam nedaryti tokių pa
čių nuolaidų Samarijoje. šiuo 
reikalu jau pasisakė visa eilė 
karių, kurie praeito karo metu 
dalyvavo kovose, vadovavo tan
kų grupėms. Už kolonijų steigi
mą pasisakė tankų geru Ariel 
Sharon ir visi jo divizijos ka
rininkai.

nužudv j klausimas bus išaiškintas, bet 
l ai jis patyrė, kad jau padarytas 

mižudvtuju kerš-Įsusitarimas su dabartine Vengri 
jos vyriausybe ir Valstybės De
partamentas yra pasruošęs karu 
ną vengrams grąžinti.

Japonai turi prisi- j Prezidentas Carteris visai ki- 
e I taip samprotauja. Jis yra infor-dėti prie augaugų ; muotas apie visą šios karūnos 

r o * c j amerikiečiams Antrojo
TOKIJO. Japonija. — Atvyku- i Karo eigoj, bet jis taip pat žino, 

i amerikieCii! grupė pasiūlė.kad brangios karūnos saugoji- 
idėti prie Japo-’mas valstyvei brangiai kainuo- 

pasaulio Ja- Reikia mokėti už saugojimą. 
Dabartį- reikia mokėti ir apdrudą. L’ž

no susitarimas su Egipto pre- 
Izidentu Sadat apie Jordanijos 
žemių likimą. Sadatas įsivaizduo 
ja, kad Jordanijos žemės priva
lo būti grąžintos Jordanijai, kaip 
Egipto plotai privalo būti grą
žinti Egiptui. Premjeras ir ka
ro vadai sugalvojo palikti Izrae 
Ik> kolonijas Sinajaus pusiasaly
je, bet egiptiečiai griežčiausiai 
tokfėmš ketaidfcmr pasipriešino.

Kaip auga ledo kalnas?
BARROW. Aliaska. — Bar 

row yra 3,060 gyventojų miestu
kas pačiame šiauriausiame gale 
Alliaskos prie ledinuotojo Arktiivisa kita, 
kos okeano, čia galima, su vaiz} 
duotės pagalba, miniatiūroje sta 
bėti ledų gadynės prasidėjimą.

Nacionalės Oro Tarnybos pra- 
nežimun, praeitą savaite atodrė 
kiui užėjus ir smarkiam vėjui 
pučiant atsipalaidavęs ledo 15 
pėdų storumo klakas pasistūmė 
jęs per J 
dimiu išlaužė išvartaliojo elek
tros, telefonų ir kt. stulpus ir 
jau priartėjo prie kaikurių na
mų per ’ 
keletą dienų buvo pakilusi ligi j 
27 laipsnių ;---------- --------
žeštadienį vėjui aprimus ir pra 
dėjus šalti ledo kalnas sustyro 
ir Oro Tarnybos manymu tas 
ledas ten pasiliks iki ateinančios 
vasaros, per 10 pėdų nuo žmonių, 
gyvenamų namų.

Gruzijos respublikoje
MASKA7A. — Sovietų spauda 

ketvirtadeni pranešė apie nepa
prastai smarkų žemės drebėji
mą Gruzijoje (rusų sovietų pa-orumo klakas pasistūmė .. , , . jungtoje Georgijoje) netoli nuo30 jardu platumo paplu-H y .* . IA . ... , .y, . i v fTbi įsi miesto. Drebėjimas dviem
kaimams pridaręs rimtų nuos
tolių konstrukcijoje, bet žmonių

y. _ 4. tarpe nuostoliu nebuvę. Krasna-10 pėdu. Temperatūrai^ * . , ; , ,‘ i -i • Zviezda rašo kad drebėjimo—n buvo pakilusi ligi J ,1 XX- smarkumas buvo tarp 4 ir o (paaukščiau nulio, bet . , . . ,gal Richterio lentelę, smarkus 
net gruzinams kurie apsipratę 
su dažnais drebėjimais Kaukazo 
kalnuose.

. _  Rosalyn Carter pareiškė
J Indijos moterims, kad netolimo^ 

Jant B. Murray išrinktr-je^teityjeunoteris gali.bfltį,iš- 
pati gabiausiftji biznio wrtfrlrjgjfU .Ameęko*

si
japonams p 
nijos ir kitų laisvojo 
valstybių apsaugos. . _. ,
niu metu jaj onai kreipia visą* saugojimą niekas nieko nemo- 
dėmesį į.pramonę ir užsienio:kėjo ir ateityje nemokės. Jeigu 
prekybą. Japonu jena gerai! Amerikos vengrai butų vienin- 
stovi, o prekes smarkiai reiki)-, RL tai prezidentas gal nebūtų 
kalaujamos. Iki šio meto japoįleidęs karūnos atiduoti, bet kai 
nams buvo uždrausta ginklu o j įsitikino, kad patys vengrai nėra 
lis. Dabar amerikiečiai manoj vienodos nuomonės, tai įsakė 
kad japonai galėtų prisidėti Valstybės Sekretoriui pradėti 
prie laisvojo pasaulio tautu pasitarimus karūnai atiduoti, 
gynimo. Jie turi pakankamai’ Kartu su karūna tame pačia- 
žmonių ir gali pasigaminti reijme lėktuva į Budapeštą išskrido 
kalingi! ginklu. 195 .Amerikos vengrų organizaci-

-------------- j jų veikėjai. Dabartinė Vengri-

Kubiečiai gali padėti
’liudininkais, kai amerikiečiai 
atidavė brangią A v. Stepono ka- 

■ runą. Baigmę pei'davimo ceremo 
WASHING"! DN. I). (.. A- nijas, visa di<&ulė.,dėžė buvo nu 

merikos vyrmusybb nutarė lei gabenta į vengwpariamentą. Ry 
sti kubiečiams ir Vietnany) ĮOj bu$ pasakyios'kalbos ir nu- 
tremtiniams. gyvenantiems įtarta; kur tą "karūną padėti. Se- 
A. V., pasiųsti pinigų tėvynėje Į kretorius Vance dalyvavo karū- 
likusiems ir vargan pateku- no?, perdavimo ceremonijose ir 
siems savo giminaičiams. A ! gavo ofealių vengrų valdžios a ta 
menkoje yra didokas skaičius-parašą, kad* šv. Stepono k<- 
kubiečių ir vietnamiečių. Dau-lriiną amerikiečfei grąžino viso- 
guma jų dirba dirbtuvėse ar- je pilnumoj^ 
ba turi savo biznį. Jie turi pi- 
nigųr bet iki šio meto negalė-
ja’ptdėti fiiaffMBt

giminėms

— Meksikos- seis’tiTįės war-
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O štai kg žadėjo toji bendro- jo arti dofc kapitalo,
ve |>a*iųsti už 200 dol, Tai bu
vo siuntinys Nr. M ir atrodo, kad
lokio siuntimo gavėjas turėjo 
atvažiuoti į paštą su nemažu ve
žini i jo paMimti. Bet reikia ai 
s nridi. nad LMO dot. anais lai
kais ta p pal buvo dideli pinigai 
ir jtpn» fabrike ar jranašiam vers 
te uzduįi'i reikėdavo ilgo laiko, 
kai valandinis mokestis už dar
bo tuomet daug kur buvo 20-30 
cenly, nors, žinoma, beveik vi
sur buvo dirbama 10 vaL, ar 
net ilgiau. Taigi, siuntinys Nr. 
S bodavo sudarytas iš:

72 svarų lašinių, 100 svarų 
taukų, 25 sv. ryžių, IX sv. kon
densuoto pieno, 25 sv. cukraus. 
18 sv. jautienos, 21 gabalų mui
lo. 5 sv. kavos, 2 sv. arbatos, 1

Bendrovės centras buvo New 
Yorko mieste ir jos vadovybę 
sudarė plačiau žinomi Amerikos 
lietuviai: B. Karuža — pirmi
ninkas, M. W. Bush — ižd., V. 
K. Bačkauskas (Karolis Vairas, 
literatas ir vertėjas) — sekr. ir 
kun. N. J. Petkus — vicepirm. 
O tos b-vės direktoriai buvo: 
dr. A. Bacevičius, kun. P. Gu
daitis, K. Kasaitis4 J. O. Sirvy
das ir A. B. Strimaitis.

Vėliau Amerikoj įsisteigė dar 
kelios panašių tikslų siekusios 
lietuvių bendrovės, tąsiau beveik 
visoms joms gana sunkiai sekė
si, kai tik tekdavo susidurti su 
tuometinėmis Lietuvos gyveni
mo sąlygomis, kuriose dar ne
buvo galima pritaikyti aineri-

tuzinų špūlių siūlų, pusės tuzino* 
pokelių adatų, 1 sv. maišytų pi-' 
pirų, 10 sv. fasolių (pupelių) Į 
ir 10 matkų vilnonių siūlų. I

Žinoma, negalima žinoti, kiek. 
Amerikos lietuviai tuomet to-? 
kių visokių siuntinių pasiuntė,’
bet greičiausia jų skaičius nesie
kė daug tūkstančių, nes gini i 
nės iš Lietuvos pradėjo rašyti, 
kad jie su maistu šiaip taip ver
čiasi, badauti netenka ir prašė 
gimines siųsti jiems drabužių, 
avalinės ir panašių dalykų, ku
rių tbomet Lietuvoje taip pat 
buvo labai didelis trukumas. 
Kadangi tuomet buvo galima 
laisvai siųsti ir padėvėtus dra
bužius bei avalinę ir už juos ne-

kictiškų prekyix/s ar pramonės 
metodų. l aciau pora Amerikos 
lietuvių įsteigtų bendrovių Lie
tuvoje išsilaikė ir vėliau metai 
iš melų vis labiau stiprėjo: tai 
Amerikos Lietuvių Bendrovė, 
prekiavusi Lietuvoj automobi
liais ir Amerikos lietuvių kelių
buvusių, kaip čia sakoma, kriau

Įčių įsteigtoji vadinamoji ‘‘Dro
bės” audinių bendrovė, kurios 
centras ir fabrikas buvo Kauno 

‘Šančiuose. Jos audyklose dirbo 
j keli šimtai darbininkų, o krau
tuvių tinklas plėtėsi daugelyje 
Lietuvos miestų.

šiaip gi tuometinis Amerikos 
lietuvių visuomeninis, politinis 

•ir kultūrinis gyvenimas buvo 
reikėjo mokėti muito, kurį da-J kibai gyvas. Vyravo, žinoma,’ 
bar nežmoniškai aukštai iškėlė* lietuvių tautos laisvės ir nepri- 
okupantai rusai, tai Amerikos1 klausomos Lietuvos respublikos 
lietuviai ir perėjo prie tokių1 atstatymo ir apgynimo reika- 
daiklų siuntimo. j lai. Tuo reikalu buvo šaukiami

Tačiau ne vien tik tokiais lietuvių seimai, mitingai ir daž- 
siuntiniais Amerikos lietuviai Jnai rengiamos prakalbos. Veikė 
tuomet norėjo atsikuriančiai: keletas fondų, kurie rinko au- 
Lietuvos respublikai padėti: jie‘kas Lietuvai. Taip pat buvo 
rengėsi ir didesniems dalykams..ieškoma Lietuvai draugų ir 
Jau 1917 m. pabaigoje buvo-tarp amerikiečių.
įstrigta vadinamoji ‘LictiiVos.L Tais laikais Amerikoj gyve- 
Atstatymo Bendrovė”, kurios no du žymūs ir labai judrūs lie- 
milijono dolerių kapitalą turėjo tuviai muzikai: M. Petrauskas 
sudaryti parduodami šėrai arba ir Stasys Šimkus, taip pat (ea- 
akcijos. 1917 m. jai pavyko su- tralas Antanas Sodeika ir rašy- 
nnkti tik 20,000 dol,. bet per loja Žemaitė. Didžiulius chorus 
1918 m. pavyko parduoti serų'ir vadinamas teatrališkas kuo
ne! už 93,000 dol. ir 1919 m. peles stengėsi turėti visos dides- 
prasidedant bendrovė jau ture- nės lietuvių organizacijos. Tad

teatro spektaklių ir chorų kon
certų anuomet buvo daugiau 
negu dabar. Tik jau tos jų vai
dinto dramos ar pjesės skarn- ': 
ha kiek keblokai, kaip, pa v.,1 
**Dvi pusės galvos”, “Žydas sta
tinėj”, “Kalviu duktė”, ”Pabai-! 
ga svieto” ir pan.

Tarpusavis lietuviškų ideolo
ginių srovių ir visuotinių gru
pių sugyvenimas nebuvo drau
giškas, bet gana įtemptas ir erz
lus. Spaudoj buvo daug daugiau 
piktų, karta.s net necenzūriš- 
kais žodžiais apsišaudymų ne
gu dabar. Pasitaikydavo tiesiog 
kriminalinių ekscesų. Pa v., 1919 
m. gegužės 31 d. Čikagos lietu
viai laisvamaniai surengė vie
noje lietuviškoje Town of Lake 
svetainėje paskaitų. Prelegentu 
jie pasikvietė tuometinį, gal būt. 
patį geriausią Amerikos lietuvių 
kalbėtoją advokatą Fortūnatą 
J. Bagočių iš Bostono? Bebai
giant jam savo paskaitą, staiga 
salėje užgeso šviesos, prelegen
tas tamsoj kažkokia geležine 
štanga buvo taip pritrenktas, kad 
kelias dienas sirgo. Nukentėjo 
ir keletas kitų paskaitos klau
sytojų.

Anais laikais ir pačių lietuvių 
kolonijų, šiame krašte, atrodo, 
buvo žymiai daugiau negu da
bar ir visose jose buvo gana gy
vas lietuvių judėjimas, veikė ne 
maža organizacijų. Nebekal
bant apie Rytinio Amerikos pa
kraščio lietuvius, ypač daugybę 
Pensilvanijos kolonijų, o taip 
pat ir Naujosios Anglijos bei 
New Yorko, Ohio ir New Jersey 
lietuvius, dar daug-kitų lietu
vių kolonijų buvo Vidurio ir 
net Vakarų valstijose. Pav., ga
na gausios ir veiklios lietuvių 
kolonijos (arba nausėdijos, kaip 
retkarčiais tuomet jos kai kur 
buvo vadinamos) buvo Cedar 
Rapids mieste, Iowa valstijoje. 
Moline, III., ir net Tacoma. Wa
shington. Dabar tuose miestuo
se gal bėra likęs tik vienas kitas 
lietuvis. Taip pat anais laikais 
ir lietuvių farmerių arba ūki
ninkų buvo žymiai daugiau ne
gu dabar. Jie spietėsi daugiau
siai Michigano, Indianos, Illi
nois, Ohio, Pensilvcanijos ir Nau 
josios Anglijos valstijose.

Kai kurie anų laikų lietuviai 
užprenumeruodavo “Naujienas” 
savo giminėms į Lietuvą. Jų 
metinė prenumerata tuomet 
siuntimui į Lietuvą kaštavo tik 
7 dolerius.

(Pabaiga) .
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Edvardas

Lemonto Lietuvių Bendruo
menė paskutiniuoju laiku spar
čiai didėja ir josios įnašas į šios 
apylinkės lietuvių kultūrinį gy
veniniu darosi taip pat vis la-. 
biau pastebimas.’ Žinoma, josios 
aktyvumas, kaip ir kitur, Lietu
vių Bendruomenėse daugiausia 
bazuojasi savųjų tarpe, kartais 
užmirštant, kokiame krašte mes 
gyvename ir kokie politiniai įsi* 
pareigojimai riša mus su šiuo 
kraštu; kokias politines pozici
jas esame jau laimėję ir kokias 
politines pozicijas šio krašto 
tautybių mišiny mes privalėtu
me turėti. Mes didžiuojamėsi 
savo lituanistinėmis mokyklo
mis, dainų ir šokių festivaliais, 
chorais, ansambliais, opera ir 
pan., tuo tarpu kartais lengva
būdiškai įvertiname Amerikos 
politinio gyvenimo įvykius, ne
įsijungdami aktyviai į tų įvykių 
Vaidos vysytmąsi.

Taigi, kad ir būdami savo įvai
riais pasirodymais pranašesni 
už kitas tautybes, esame dažnai 
nustumti į šalį, menkai įvertina 
mi ir Amerikos politiniame gy
venime daromės nereikšmingi.

Kaip žinoma, Amerikos poli
tinė arena bazuojasi dviem di
džiosiomis partijomis, čia ir pra 
sideda įvairių tautybių varžy
bos dėl svarbesnių uzimtinų 
pozicijų. Partijų struktūros pa
grinde yra vietiniai comitmc- 
nai su savo precinct kapitonais. 
Jie turi visų laiką tiesioginį kon
taktą su vietiniais gyventojais

•ir turr vifiojanchr priemonių''tai
paveikti vietos gyventojų nusi
statymą’ vienos ar kitos politinės 
partijos naudai. Jie skirsto vie
tinio pobūdžio tarnybas ir jų 
rekomendacijos yrar labai reikš - 
.nringos* ieškant valdiškų darbų. 
-Jų įtaka yra taip paė kibai gerai 
žHioma taksų ginčų sprendime.

šias bendras pastabas rašau, 
turėdamas dėmesyje* kad Le
monto* Lietuvių Bendriiotncnė 
šiuo metu turi gerų progą tarti

Praninsk&s

svarbiam postui išrinkti lietu
vį Edvardą Praninską. Jį re
mia demokratų partija, Lemon
to miestelio vadovybė ir kai
mynai. Partijos sąraše jis išsi
skiria visa eile iš kitų tautybių 
žmonių. Jo nominacijų peticija 
rinkiminiame sąraše yra įžy
miai aukščiau visos eilės kitų 
tautybių kandidatų.

Jeigu mes--Hettiviar^gyvenan 

tieji Lemonte ir jo apylinkėse 
pirminiuose rinkimuose parem- 
sime Praninską, tai jo laimėji
mas gali būti užtikrintas, nes 
partijai rūpi balsus pajėgiantie
ji gauti kandidatai.

Edvardas Praninskas yra 
nuosaikus antros kartos lietu
vis, sulaukęs 35 m. amžiaus, ve
dęs Mildą Juodvalkytę. Jiedu 
augina 3 vaikus. Jie gyvena Le 
monte, 434 Keeptown Drive. Jis 
priklauso keliems klubams ir 
jau kuris laikas dirba Edison 
Co. Bakalauro diplomą gavo 
Illinois Technikos Institute, pri
klauso kelioms lietuviškoms or
ganizacijoms ir yra Lemonto 
Bendruomenės narys.

Jau yra suorganizuotas komi 
tetas Praninskui remti, jo būs
tinė yra Lemonte 645 4th St. Be 
to, jo kandidatūrą remia ir kitų 
tautybių piliečiai Lemonte. Jį 
remia lenkai, kurių čia tuo tarpu 
yra daugiausia. Didieji Ameri
kos politikai savo karjerą pra
dėjo nuo pirmos pakopos, nuo 
precinkto kapitono pareigų, kaip 

padarė sen. Frank Savickas.
Duokime progos ir jaunam E. 
Praninskuii būti naudingu savo 
^apylinkei i-r lietuviams. - šioje 
.politinėje kovoje mes negalime 
.būti pasyvūs, nes tai bus skai
toma mūsų nenaudai. Man ai- 

.rodo-. kad pirminių rinkimų 
metu turime vi^i pasirodyti, kad 
Praumskas ’ gautų daugiausia 
balsų. Pasiruoškime šiam dar- 

■ bui iš anksto.

Dr. Juozas Briedis

J. Burkaus dvi naujos knygos 
f “DU PASAULIAI”- ;
' vienas ir kitas blogųjų angelp ir žmonių pasauliai, 444 psL
I Kaina $8,50. ’’Terese Neumanaitč’\ II-ji. dalis išeina 197a m. pradžioje, 

kaina $5.00 (T-ji dalis išparduota). Abi knygos yra labai įdomios, 
visiems lengvai suprantamos ir kiekvienam tikrai naudingos. Abi 
su persiuntimu US $13-50, užsakant iš:
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Surinko ir redagavo teisininkas Jonas Talalas

(TęainyB)

Kas daryti, jei Vokietijos vyriausybė neleis mums 
gyventi savo žemėje? Kodėl abejoja mus priimti? Juk 
mūsų (tegu ir ne visų) yra pasai, vieni vizuoti, kiti ne vi . 
zuoti, Kaune Vokios pasiuntinybėje... Truputį keista! Jei 
grįžtume Lietuvon, tai Maskvos valdovai, kurie dabar 
ten šeimininkauja, tikrai mūsų, kaip pabėgėlių, nepasi
gailėtų. Sunku būtų gauti mums leidimus ir kurin neutra 
lian kraštan patekti. Tokių ir kitokių minčių buvome var 
ginami.
Pasikalbėjimai su įgaL ministru Škirpa ir su delegacija

Mandagusis karininkas pasiūlė mums kiek pamiego
ti, kol ateis iš Berlyno atsakymas. Nuvedė mus su pik. Žu 
kaičių šiokin tokin viesbutin (geresnio nėra Eitkūnuo
se), kiek toliau nuo stoties. Mums parodytame kambary
je aš atsiguliau lovon, o pulk, žukaitis ant kanapos. Nors 
labai norėjome miego, nes kelias naktis iš eilės nemie
goję, tačiau negalėjome užmigti, o tik vertėmės, kosėme 
prisirūkę ir snaudėme. Rodos, niekuomet gyvenime nėra 
buvę tiek liūdna, kaip dabar, šit mes pabėgėliai, palikę 
savo kraštą, taip sparčiai žengusį vis didesnėn gerovėn! 
Dabar jį apspito gruobonys, gal žudys... Ir ką iš jo' pada
lys? Ar grįšime kada ir kokį jį rasime? 0 ir mūsų pačių 
likimas baisi mįslė. Kuo veršimės, kuo gyvensime?.-. Dar 
blogiau gal tiems, kurie paliko. Išnaikins, išžudys mūsų 
priaugusią šviesuomenę, suvedžios, sugadins mūsų jau
nimą. Taip kamuojamiems sunku užmigti.

Jau išaušus, rodos, apie 4 vai. pasibeldė į duris kari
ninkas ir pranešė, jog delegacija iš Kauno norinti maty
ti Prezidentą ir su juo kalbėti. Ar priimsiąs? Sutikau. 
Vadnasi, jos neišvengiau. Tik čia jau kita kalba, čia ne
bus taip, kaip buvo ant tilto. Pulk, žukaitis pasakė, kad 

. tegu .delegacija palaukia. Dabar Prezidentas turi bent 
kiek pasilsėti. Truputį lukterėjus, gal už 15 minučių, vėl 
pranešė karininkas, jog iš Berlyno įgaL mm- Škirpa no
rįs kalbėtis su Prezidentu. Išlindęs iš lovos, apsimetęs 
apsiaustu, skubinu kitan kambarin į telefoną.. Min. .Škir
pa kalbėjo lietuviškai. Jis tikino mane grįžti Kaunan. 
Man paaiškinus, jog su min. Pirmininko ir Ministrų Ta
rybos žinia., taip darau, kaip buvo sutarta.

Škirpa atsakė, jog teisės atžvilgiu mano .ne viskas 
tvarko jo palikta, jog, rodos, trūksta parašo po kaikuriais 
dokumentais. Aš, esą nepasirašęs Min. Tarybos pasėdžio 
protokolo. Išsiaiškinome ir tą dalyką. Pridūriau: Jei tik 
rai būtų reikalinga man kur nors pasirašyti, kaip įstaty- . 
mai reikalauja, tegu. Kaunas, atsiunčia tekstą, o aš jau 
žinosiu, kur reikia ar nereikia pasirašyti Min. pirminin
ką raštu įgaliojau eiti prezidento pareigas, kaip Konsti
tucija reikalauja, taigi jis dabar mane Lietuvoje atsto
vauja- Vadinasi, visa tvarkoje. Ar kits kitą, aš su min. 
Škirpa, telefonu visai susipratome, — negaliu tvirtintu 
Gal kai kur būsiu ir paklydęs,, jo mintis perduodamas.

Pasikalbėjus pamaniau, ar nebus reikalingas mano 
parašas tiems trims Maskvos reikalavimams, su kuriais 
nesutikau? Tegu juos pasirašo- tie, kurie suriko, jei turi 
drąsos.

Apie. 6 vai. įsiprašė mudviejų su pik. Žukaičiu vieš
bučio kambarin delegacija: min. Galvanauskas, gen. Ta- 
lat-Kelpša ir juodu lydėjusis baro viršininkas Žemaitis. 
Pasisakė atvykę prašyti manęs,kad grįščiau KaunamPra- 
dėjus man dėstyti argumentaciją, jog. nieko negalėčiau 
padėti prieš Maskvos bolševikų antplūdį, įėjo kambarin 
mano sūnus, jau perėjęs, pasirodo, per tiltą,, ir kreipėsi j 
mane, jog neverta esą kalbėti su žmonėmis^ nenorėju
siais jo ir kitų (manųjų) išleisti per sieną. Iš Kybartų 
neleidę nė automobilių, nė mūsų daiktų pervežti. Ir kai 
pagaliau buvę leista, tai visrtėlto sulaikę automobilius 
.ir iš sunkiasvorio išmetė ant tiito mūsų daiktus. Tik ge- 
rieji žmonės padėję juos surinkti- ir atgabenti Eitkū
nuosna. šauliai šiaip ir taip žeminę Prezidentą, o jų va
das- pik- Saladžius šalia stovėdamas tylėjęs. Liūdna bu
vo klausytis tokio pasakojimo. Jokios pagarbos Prezi
dentui nebelikę Kybartuose! Tai jau bolševikai. Sustab
džiau sūnų, kad toliau nebesikarščiuotų, ir vėb kalbėjau
si su delegacija. Aiškinau jai, jog klysta tie, kurie tiki
si, Maskvos valdovai skaitysiąs! su Lietuvos Prezidentu. 
Delegacija mėgino mane tikinti, esą, mano. sugrįžimas 
nuramintų visuomenę. Vieną kitą valandą, sakiau, gal 
nuramintų, bet netrukus ir Įsitikintų, jog Prezidentas 
bejėgis prieš Maskvos smurtą. Bolševikai jį verste ver- 
Pasisakė atvykę prašyti manęs kad grįžčiau Kaunan. Pra 
somybę ir daryti kitus žygius, priešingus mūsų Konsti
tucijai. Paklaustas, kaip dabar Kaune, p. Galvanauskas 
atsakė, jog gyvenimas ten esąs visai normalus. Jam pri
tarė ir gen. Kelpša. Aš pastebėjau, ar tikrai taip yra.

(Bus daugiau)
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V. KAROSAS

UI Mokslo ir kūrybos simpoziumas
(Komentarai)

(VENCLOVO kalbos tęsinys
Nežiūrint didžiausių pastan

gų valdžios organams nepasise
kė ir nepasiseks užtvindyti plau 
kiančių idėjų ir naujovių iš Va
karų, nes jos reikalingos pa
čios komunistinės sistemos iš
laikymui. čia slypi raktas vyk
stančio Lietuvoje procesui su
prasti, kuris sąlygoja detentės 
politicos būtinumą ir jos neša
mų laisvių iki tam tikrų ribų 
toleravimą.

Prelegentas, perėjęs į pasau
linės literatūros vertimų lietu
vių kalbon aptarimą, pabrėžė 
jų gausą ir aukštą kokybę, pa
lyginus su Nepriklausomybės 
laikotarpiu.Tam susidėjo sekan 
čios aplinkybės. Negalint rašy
tojui pasireikšti savo origina
lia kūryba, dėl drestiškų stali- 
nistiniame laikotarpyje cenzū
ros iri saugumo siautėjimų, ra
šytojas persimetė į vertimus, 
sutelkdamas savo visą kūrybi
ni pajėgumą ta kryptimi. To
kiu būdu lietuviška kūryba iš
vengė savo sužlugdymo ir atli
ko didelę rolę dvasiniai ir idėji
niai apginkluojant savo tau
tą.

Aptardamas vertimų eigą, 
Venclova suskirstė pokarinį 

metą į keturius laikotarpius.^ 
Pradedant pačiu žiauriuoju Sta
lino periodu, kuriame tegalima
buvo versti tik rusų komunisti- Griausmingi plojimai palydė- 
nius veikalus; pereinant Chruš

čiovo atolydžfc) laikotarpį ku
riame buvo verčiami tiek Rytų, 
tiek Vakarų klasikų kūriniai ir 
baigiant Brežnevo periodu, ku
rį dar/teko suskirstyti į du po
skyrius — vieną iki Čekoslova
kijos sukilimo ir po jo sekusį 
sugriežėjima.

Neteko iliustracijai pagauti 
ir užrašyti skubiu tempu prele
gento patiekiamų davinių, bet 
čia svarbu atžymėti ne tiek ver 
t imu skaičių, nes viena gera 
knyga atsveria dešimtį ar net 
šimtą blogų, bet jų idėjingumą 
ir dvasinį poveikį formuojant 
naujosios kartos sąmoningu
mą.

Pabaigoj Venclova -pažymėjo, ' 
kad yra sudarytas vakariečių I 
autorių juodasis sąrašas, kuri?.- j 
me draudžiami autoriai suskir- j 
stcmi į astuonias kategorijas, j 
Pačion blogiausion kategorijon 
pateko disidentai ir cmigran- ; 
tai, kurių net vardu negalima Į 
minėti spaudoje, kai tuo tarpu i 
leidžiama polemizuoti su kon- i 
servą ty va is ir net reakcionie- ' 
rials.

.Savo pranešimą baigė stipria 
optimistine gaida. Lietuvių tau 
la yra gyva ir kūrybinga, suge-. 
bėjusi sunkiausiose sąlygose iš 
tverti ir išlaikyti savo gyvastin 
gumą, už ką privalome būti dė- * 
k ingi nežinomiems, bet gausin
giems tautos kultūrininkams.

Magdalena B. Stankūnienė Is geliu ciklo — aliejus 1974

jo Venclovos tartą žodį,

SKAMBINKITE DABAR 
ĮVERTI NT I 

JŪSŲ NAMĄ 
ERWIN J.

MICHAELS
4637 So. Archer Ave.

(Prie 47-ios)
254-8500

MES TAIP PAT PARDUODAME VI
ED P" Į O SUS CHICAGOS PRIEMIESČIUS IR 

“ T" 77.7,000 MIESTŲ JAV-SE PER R E L O

Išėjusi ii spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti įtakos J krašto politiką. 102 psl. Kaina £1.50.

Knygos bus išsiųstos, jei f1.50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu: 

NAUJIENOS,
1733 So. Halsted St, Chicago, HL 80608

jame išgirdo ne palaužtos ir 
paskendusios pesimizme tautos 
dalies balsą, bet gyvos ir kūry
bingos, uždegančios išeiviją nau 
ju tikėjimu į laisvės jergalę.

Matėme Jurašo ir Venclovos 
pranešimuose atstovaujamas YTAQ I*dvi priešingas Lietuvos idėjines 
stovyklas, kurios be to yra pa- 
sireiškusios įvairiomis srovė- 

!mis. Viena — rezidencinė, kita 
I— disidentinė; viena — naciona 
listnė, kita — demokratinė; vie 
na — konservatyvi, £ita — pro 
gresyvi; viena — siekiančia at
statyti gyvenimą į senas vėžes, 
kita — orientuojasi į naujai su
sidarančią epochą.

Lygiai su tokiu pat politiniu 
ir idėjiniu reiškiniu lietuvių tau 
ta pergyveno cariniais laikais, 
siekiant išsilaisvinimo iš Mask
vos pavergimo. Kaip anuomet, 
taip ir dabar lietuvių tauta ne
buvo ir nėra vienalyti savo sie
kimuose ir kovos metoduose.

Tai viena iš didžiųjų pamokų, 
kuri išplaukia lyginant visai 

į skirtingas Jurašo ir Venclovos 
’ pažiūras į Lietuvos dabartį ir 
I jos ateitį. Iš čia seka kita svar

bi išvada, kad kaip carinės, taip 
ir sovietinės okupacijos sąly
gose, sudarymas lietuvių tau
tos vieningo išsivadavimo fron
to, kaip nebuvo galimas praei
ty, taip nėra galimas ir dabarty 
je, nežiūrint, kad. kaip cariz
mas taip ir bolševizmas siekia vi 
sos tautos sunaikinimo.

Toje šviesoje žvelgiant į iš
eivijoje vykstantį susiskaldy
mą, kuris su nemažesniu inten
syvumu vyko prieškariniais lai
kais, nereikia suprasti kaip pa
simetimą, piktą valią, agentų 
darbą, bet kaip istorini būtinu
mą.

Lietuvos istorija nuo pat jos 
pradžios nebuvo vienalyti, nes 
joje susidarė priešingos jėgos, 
kurios tęsiasi iki mūsų dienų. 
Po krikšto priedanga buvo nai
kinamas Lietuvos valstybingu
mas, tautinis sąmonėjimas ir 
baudžiavinės santvarkos įvedi
mas. Pakėlus kovą prieš visa 
keriopą pavergimą, teko atsi
remti į renesanso, humanizmo, 
reformacijos ir apšvietos am
žiaus idėjas, kurios paruošė dir 
va mūsų laiku Lietuvos demok- • V- A *■

j DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juorą Adomaitį - Dėdę Šerną as
meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų. 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės Šerno gyvenimą. 
Jiems bus įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių istorijų. 
Naujai atvykęs lietuvis galėti! žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašytą VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMĄ — 
Dėdės Šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas ji at
simena ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo ANTA
NO RŪKO lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas 

įduos progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu 
t ir jų kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado
maičio - šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija. Chicago, 1962 m. 206 psl.. kaina 2 dol.

GAUNAMA "NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE
KNYGA — GERIAUSIA DOVANA

Kiekvienas lietuvis, kuriam rupi gimtinio krašto laisvė ir lietu
vių gerbūvis, privalo susipažinti su Žemiau išvardintomis knygomis, 
čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Jvotm Kipsėinskat, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplel 
džiaut Lietuva, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose Vokietijoje. 273 psL, kietais drobės viršeliais kaina 4 dot

Juqxm Kipečlnskasr IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai Išeivio Dalia 
vra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beįsi- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 pal Kaina 7 doL

ČIKAGIETtS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO^ LTETUVO,. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose Druskininkuose. Kaune, Naudakiuose 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ka ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psl. $1.50. Yra taip pat 
išversta i anglų kalba.

M. ŽoUanko SATYRINIS NOVtLtS Genialaus rusų rašytojo 
60 satyrinių novelių, 199 pust, kaina $2.

D. Kuriat, KFLIONt J ANAPUS GELEŽINIS UŽDANGOS. Au- 
torlauf pastabumą neapgauna Inturisto tr agitpropo propaganda bei 
utznaikrrlmal Abi knygos parašytos lengvu, granu stiliumi.

Prof. P. PakaritlH, KRYŽIUOČIŲ VALSTY5IS SANTVARKOS 
BRUOŽAI 176 psL dokumentuota istorinė studija apie prūsų Ūkimą, 
Kaina <

Vincai XamaWv LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PAKJUTIJK 
84 paL Kaina ILSO.

tr kiti leidiniai yra gmaarf
NAUJIENOS!, 173f Se. HALSTED ST^ CHICAGO, ILL. M4B

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Naup«no«« ftlbna ftutl pvlkly knysni, kuri m bet

knvąu *olnt4 *r Martyna.
AUksandri* Pakilnlildi, MES GRĮŽTAME. Įdomūs jamnj dieni? 

a tei minima t Ir Įvyta’n bei rletq ipraAymuL skaitomi taip ro
manas. 3€7 psl Kaina $5.

A, PakilniikH, METAI PRAEITYJE. Netolimu Ivykhj prlriaM- 
ir laiko įvykių Lietuvoje ir Vokietijoje įpraAymaL ruakin- 
tyti 1 12 dalių. 296 psl.. kaina S3.

Dr. Karys Griniui, ATSIMINIMAI IR MINTYS. H tomą*. Gra
žiai* virbeliais. 338 psl. Kaina Sfl.00. Minkštais viri

Pn»T. V»el. 0!ržHk(, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO 
RIJA, I dalia. 208 psL, iriita — $3,00. minkjtala vlr- 
Sellris — $2.00; n dalis. 223 psL. Iriita — $3.00. minki- 
tais virSeliaii____________________

Henrikai Tome* — TimaUvako, LIETUVIŽKA5IS PAMARYS.
Pakalnės tr Labguvos.apskritys su įdomiais apraiymali. Iliu
stracijomis ir dokumentacija. 336 psl., kaina S6.

P. KeslOnas, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dalių Lietuvos 
partizanu buities romanas 292 puslaplų/Tarni S3.

Janina Narūne, TRYS IR VIENA, jaunystės ttriminlmaJ 
170 psL____________________________________

M. Gudalh, POVILAS MILERIS. biografijos bruožai 2X1 
puslapiai - - - - - - 13 ..M

Knygas užsakant reikia pridėti 25 et palto IIUldo<na.

NAUJIENOS,

1733 & Hailed 9L, Chiauro, BĮ S060S. — T«t HA 1-41W

• kė sunkokas stiJiUfi, kiek per-|esauią padėtį ir ieško ahernaty 
krautas terminologija, bet vų jų sprendimui. Intelektualas 
skambėjo tvirtai ir Įtikinančiai.!neužsidaro savo visuomenės ar 
Jo kalbos rimtis ir intelektuali- tautos ribose, bet remiasi visos 
nis orumas >:avotiš!<ai užbūrė j žmonijos patirt mi, nes moksli- 
klausvtojus. Ištroškusius drą-jnė analizė reikalauja pasikarto- 

kitos tiesos. Pir- j jancų patvirtinimų, idant galė- 
taklimi sukaustė,tų atskirti pripuolamumą nuo 

intelek- 
vien 

tiksli.usiai nu- 
rasti sprendi-

ratiniams sąjūdžiams,
&ie sąjūdžiai buvo naikinami 

savų ir svetimų despotų, ypač 
žiauriai pasireiškę Stalino ir 
Hitlerio siautėjimo metu, bet 
jų išlikimas ir palengvas atsi
gavimas detentės sąlygose turi sios minties i 
nepaprastos reikšmės lietuvių muoju tartu 
tautas išlikimui ir jos išsilals- visos sa! 
svinimui. Tik lietuvių tautos de iki paskutinėj tarto žodžio.

Jo kalbos tema lietė intelek
tualinės kultūros deformaciją 
kas išvertus suprantamon kal
bon reikštu — tiesos klastoji-jkia intelektualo paskirtis, paly- 
mą. Įž mgoje apibūdinęs vyks-’, ginus su specialistais ar profe- 
tanti Sovietijoje intelektualų j sionalais, reikalauja iš jo pla- 
pąiungimą partijos tarnybai ir j taus apsiskaitymo, didelės mo

at sa-

inokratiniai sąjūdžiai gali alsia-- 
tyti nutrauktus idėjinius ryšius 
su iVakarų demokratijomis, 
ypač su Amerika ir jos demok
ratine lietuvių išeivija, kas yra 
būtina lietuvių tautos ateičiai.

Aiškindami demokratijos są-

._vU <ak*mu sukaustė^ų atskirti pripuolamumą 
lės dėmesį ir neatleido ■ dėsningumo. Pagaliau

I tualas negali pasitenkinti 
kritiku, nors ir 
sakyta, bet turi
mą esamai padėčiai pakeisti. To

jūdžių reikšmę, neprivalome jos neišvengiamą tiesos klastojimą J valinės drąsos, orumo ir 
sutapatinti su socialistų, liaudii 
ninku ar kitų partijų programo 
m’s, bet turėtume persikelti į 
senovės Judėją ir Graikiją, ku
riose gimė vakarietiškoji laisvo 
žmogaus samprotą, vėliau hu
manizmo ir reformacijos atgai
vinta ir padėta Vakarų demok
ratijų idėjiniam pagrindan. 
čia surastume atsakymą, ko
dėl šios idėjos yra paveiklios ir 
pergalingos kovoje prieš įvai
rias despotijas ir totalitarizmą,jnalai. 
bet toks aiškinimas peržengtų 
mūsų rašinio ribas.

\. . . . . . IIs siu dvasinių versmių, užsi
likusių per amžius lietuvių tau
toje ir vėliau papildomų tiesio
giniai ar per vertimus pasaulio 
klasikais, įskaitant ir rusų di
džiąją literatūrą, galėjo iškil
to Tomo Venclovos fenomenas, 
paliudijęs savo poezija, minti
mis ir asmenybe, lietuvių tau- 

‘tos nemarumą ir jos veržinąsį j 
laisvę.

DR. V. KAVOLIO KALBA

preligentas priėjo prie pačios in j ko:
telektualo sąvokos nustaty
mo.

Pas mus įsiteisino paprotys 
kiekiveną baigusį aukštuosius 
mokslus, akademiką vadinti in
telektualu, kas neatitinka tie
sai. Intelektualiniai kultūrai ne 
priklauso įvairių sričių specia
listai. įsigyję doktoratus aka
demikai ir tapę dėstytojais uni
versitetuose bei šiaip profesio-

Intelektualas peržengęs siau
ros specialybės ribas ir nagri- 

I nėja visuotinos reikšmės prob
lemas. Jis kritiškai pervertina

ngumo.
Apibūdinęs2 intelektualo są

voką, prelegentas išskyrė dvi in 
telektualinės kultūros kryptis. 
Viena kryptis yra tradicinė, sto 
vinti esamos santvarkos ir kul
tūrinių bei dvasinių vertybių 
gynyboje, šios krypties intelek 
tualai vra kritiški, bet savo kri
tika tesiekia įvesti reformas, 
patobulinimus ar prisitaikini- 
mą prie pakitėjusių sąlygų, kad 
sutvirtintų esamą santvarką ar 
sutvirtintų dvasines, kultūri
nes vertybes.

(Bus daugiau)

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO
LIETU\TŠKĄJĮ PAMARĮ

336 puslsplali su žemėlapiu Ir paveikslais ipr»Jo P»msrL senus |« 
gyventolus Ir gamtą. 1,200 Iletuvižku vletovardživ sąrašas. Knyj« 
hiina $6.CO, minkšti viršeliai.

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 tentą.

1739 So. Halsted St, Chicago, W. 60608
Kaip minėjau dr. Kavolis kai > 

bėjo antruoju, sulaukęs didžiau! 
šių ovacijų ir nustebinęs klau-Į 
sytojus savo intelektualine 
ęžvalga į šios dienos Lietuvos 
problemas. Tai buvo viena iš
didžiausių staigmenų šiame sim 
poziume, nes prelegentas savo 
analize išjudino suvažiavimą iš 
konservatyvios stagnacijos 
nutiesė metmenis ateičiai.

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jasmlnat, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir intymiu 

įpražymai. paimti iš gyvenimo. Lengva* stilius, gyvą kalba, gražiai išleista, 
150 psl. kaina S2.50.

Dr. Juozas E. Končiui, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuva Istorijoj
ir _• mntrank* nuo pat senųjų imžit; iki pokario metu. Vidutinio formato, 142 

į psl., kainuoja $2.00. _____
rv vi rw■ w • * •** • ■ • - - — — — - - —

Pati dr. V. Kavolio asmeny- tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją, 
nė nėra impozantiška. Žemes- 211 psl* KaJDfi S3-00- Kietais viršeliais S4XX). _ _
nis, vidutinio ūsio ir smulkaus Bl„D£^ ™ G
sudėjimo. Nuo prašvitusio vir- piniginę perlaida. 1 ifantAl
šugalvio nuslinkę ilgi plaukai 
nesuteikė jo veidui profesoriš
kos išvaizdos. Jo kalboje dvel-

Dr. Jucxaj B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLKVy-

Dauguma iių Kuvgu yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Ju ir

1733 South Halsted Street Chicago, HL 80638

pasėmus
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Fu mu txupom! jUsą plzlf*!
Mek* didelius darbus. Ptaaa, jie p*- 
deda Jums pasiekti asmenižkus jūsg 
užsimojimus. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
’.r parūpina fondus namams jsigytL

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos priei 10 mėne

sio dieną, neša nuoSimčiua nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki

73/4%

palūkanų, priklausomai nuo Įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitai 
neša

5’4%

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

1800 So. HaUted St. Chicago, III. 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS
įsteigt* 1923 metai*. T«L 421-3070

Įstaigos pietuose Hemas airtomobUiama partatytL
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Ar karūna sujungs vengrus

tos karūnos atidavimo liūdininkas. Jis norėjo parsivežti į 
vengrų pasirašytą dokumentą, kad parima amerikiečių [ 
jiems grąžinta

Ta karūna, būdama Fort Knox sandėliuose, Ameri
kai nenešė jokios naudos. Tikrumoje, kiekvienai krašto Į 
administracijai ji kėlė bėdas ir rūpesčius. Vos, pasikeis
davo krašto administracija, tuojau visa eilė prašymų ir Į 
reikalavimų ateidavo iš vengrų. Labiausiai jos reikalavoJ 
komunistinė Vengrijos vyriausybė. Jie netikėjo į šv. Ste 
poną, jiems nerūpėjo jo atlikti darbai, bet jie nenustojo 
bombarduoti kiekvieną administraciją naujais reikala
vimais grąžinti karūną. Jei kuris prezidentas, atsisaky
davo tai daryti, tai jį niekindavo ir šmeiždavo. Jie aiš
kinosi, kad Vengrija neturi žmonių laisvai rinktos vy
riausybės, tai negali atiduoti- Pralaukta 30 metų, o Ven-. 
grijoje kaip nebuvo, taip ir nėra laisvai piliečių rinktos 
vyriausybės- Vengriją valdo sovietų karo jėgų primesta 
komunistinė valdžia. Teisybė, Vengrijos vyriausybė nė
ra tokia žiauri, kokia yra Rusijos arba rasų paverg
tiems kraštams primestos vyriausybės, bet vis dėlto ji 
yra komunistinė ir kraštą valdo 'policijos ’ ir karo jėgų 
pagalba. ~ C

Maždaug prieš tūkstantį metų, apaštalo Adalberto 
sūnus Steponas tapo vengrų karaliumi. Tais laikais Ven
grijai grėsė didelis pavojus. Vengriją norėjo pavergti 
vokiečiai, cechai, bulgarai ir kiti vynuoges, ragius ir 
obuolius auginusiai ir ramiai gyvenusiai vengrų tautai. 
Ne vieną kartą dideli vengrų žemės plotai būdavo'atplė
šti, jos gyventojai prievartaujami ir išnaudojamu Kara
lius Steponas pajėgė visus vengrus apjungti ir išmokė, 
kaip reikia įsiveržėliams atsispirtu Karalius Steponas 
buvo paskelbtas šventuoju, nes jo valdymo laikotarpis 
buvo pats našiausias. Vengrai turėjo duonos, mėsos ir 
vyno. Jie pramoko džiaugtis šiomis dovanomis, kūrė 
dainas, grojo smuikais ir darbą baigę, pasilinksmindavo. 
Karaliaus Stepono valdymo laikotarpis buvo pats laimin
giausias visoje vengrų tautos istorijoje.

šiandien Vengrija yra labiau išnaudojama, negu bet 
kuriame savo praeities laikotarpyje. Sovietų karo jėgos 
išžudė gabesnius vengrų karo vadus, sušaudė jų premje
rą, kalino dvasiškius ir vežė į Rusijos gilumą viską, ką < 
tiktai jie pajėgė atimti. Net šiaurieji vengrai komunis
tai negalėjo pakęsti sovietų karo jėgų ir policijos grobi
mų bei apiplėšimų, vykdomų vengrų žemėje. Vengrijoje ■
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Prezidentas Jimmy Carteris atiduodamas dabarti
nei Vengrijos vyriausybei milijonus dolerių vertą šv. 
Stepono karūną, pareiškė, kad pats svarbiausias šio žing
snio motyvas buvo taupumas. Amerikiečiai tos vertin
gos karūnos nesiekė,, jos neieškojo ir nesirengė jos 
griebti karo eigoje. Jiems buvo žinoma šv- Stepono ka
rūnos. vertė, bet Europon pasiųstų Amerikos karių tiks
lai buvo kitokį negu brangenybių ieškojimas ir grobi
mas. Amerikos kariams karūną atvežė ir įteikė ’patys 
Vengrijos kariai, visą karo metą atidžiai ją 
saugoję. ,

L J Vengrai'pasitikėjo Amerikos kariais. Jie žinojo, 
kad amerikiečiai šv. Stepono karūnos nesunaikins, jos 
nenulupinėes, brangenybių nelups ir pavojaus laikotar
pį ją saugos. Vengrijos kariai prašė amerikiečius, kad 
jie, karui pasibaigus, atiduotų minėtą karūną legaliems 
Vengrijos administrtoriams. Vengrai turėjo galvoje le
galiai išrinktą Vengrijos vyriausybę ir .jos paskirtus) pradėjo stiprėti prieš okupantą ir jo pastatytus kvislin- 
pareigūnus. Minėtą karūną amerikiečiai saugojo virš 30 
metų. Tas saugojimas jiems brangiai kainavo. Ji buvo 
laikoma Fort Knox rūsyje, kur laikomos Amerikos auk
so atsargos. Kiekvienam aišku, kad saugojimas yra bran
gus, Reikia prižiūrėti sandėliai, reikia mokėti sargams. 
Reikia turėti ii' apdraudą, kad kartais ir labai stropiai 
saugomos vertybės nedingtų.

Prezidentas Carteris dabojo, kad būtų apkarpytos 
visos bereikalingos valstybės išlaidos. Jis pasiteiravo, 
kuriais sumetimais buvo išleidžiamos gana stambios su
mos saugoti turtui, kuris nepriklausė amerikiečiams ir 
kurį teks atiduoti vengrams. Ar tai buvo tik vienintelis 
prezidento Carterio motyvas šiai brangenybei atiduoti, 
tuo tarpu mes nežinome- Labai dažnai atsakingi valsty
bės vyrai paskelbia vienus motyvus, o apie svarbesnius 
savo nutarimų motyvus nutyli. Apie juos gyventojai su
žino žymiai vėliau, negu oficialūs motyvai paskelbiami. 
Vertėtų kreipti ypatingą dėmesį į sekretoriaus Cyrus R. 

, Vance didelį norą tą karūną galimai greičiau atiduoti 
/ vengrams. Sekretorius gali, turėti tikslesnių žinių ir bū

ti geriau informuotas, negu pats prezidentas. Sekreto
rius pilniausiai pritarė šv. Stepono karūnos atidavimui, 
jis specialiai iš Briuselio išskrido į Budapeštą, kad būtų

A. ČECHOVAS

Priešai

naujojo garbės konsulo prista
tymo iškilmėse (apie tai yra pa
stebėjęs kitas laikraštininkas — 
nuolatinis “Naujienų” bendra
darbis J. Klausykis savo išsa
miame, konsulo pristatymo iš
kilmių, aprašyme” Naujienų 
Nr. 297-8).

Labai gerai, to pasikalbėjimo 
. metu, gen. konsulas Simutis at- 

vienas tekifo po J<> Į 5ifepė apie Los Angeles Hetuvių

(Tęsinys)

esu ‘‘užplanavęs” vykti Čikagon 
ir... jį “ištardyti” visa eilė klau
simų, kurių dabar jau net ne

Su Lietuvos atstovu dr. S. Bač- 
kiu, Vliko pirmininku dr. K_ 
Valiūnu, Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės pirmininku inž. Br. 
Nainiu ir “Baltic Human Rights 
Rally” komiteto pirmininku 
Viktoru Naku pakalbėti turėjau 
progos to “Rally” — Jaunimo 
Žygio Washingtone metu — 
1977 m. rugsėjo 24 d. Apgailes
tavau, kad dėl svarbių priežas
čių tą dieną Washingtonan ne
galėjo atvykti Amerikos Lietiu 
vių Tarybos pirmininkas dr. Ka
zys Bobelis, su kuriuo taip pat nimo ansamblio “Spindulys1 
pirmoje eilėje būčiau turėjęs 
pasikalbėjimą. Gerai bent tiek 
kad nors ir pripuolamai (grei
čiausiai tai muziko (kompozifo 
riaus AL J|urgučioj dėka tū-^ 
rėjau progos susipažinti-su dr. 
K. Bobelį atstovaujančiu Altos 
V-bos nariu inž. J. Talandžiu. 
Kai nusistačiau rekorduoti (mag 
nefotono juostelėn) pasikalbė
jimus — minioje negalėjau at
pažinti inž. J. Talandžio, kuris, 
neabejoju, būtų neatsisakęs pa
reikšti savo nuomonę, kad ir 
labai trumpai (kaip ir visi kiti) 
apie “Žygį”, arba ir kiek dau
giau... Nepasisekė man “pada
ryti” pasikalbėjimą su dr. K 
Bobeliu net ir ta proga, kai jis 
lankėsi Los Angeles gruodSo 
11 d. naujojo Lietuvos konsulo 
“pristatymo” iškilmėse. Tiesa, 
turėjau progos su juo susipa
žinti ir kad ir trumpai išgirsti 
jo nuomonę kai kuriais aktua
liais klausimais — labai trum
pai. Gal ir gerai, nes jo Ibai ri
botas viešnagės laikas, paskui 
net keli pranešimai apie Bielgra- 
do konferenciją — nebūtų da
vę laiko ilgesniam pasikalbėji
mui. Būtų reikėję pasitenkinti

gus pasipriešinimas-. Nieko sovietų valdžia taip nebijo, 
kaip gyventojų tarpe augančios neapykantos ne tik ra
šams, bet ir visai sovietinei sistemai. Po Lenkijos karo 
jėgų pasipriešinimo, okupantas leido Vengrijos komuni- 
tams šiek tiek sušvelninti kraštui primestą neštą.

Ar kartais šv. Stepono karūnos grąžinimas neap
jungs vengrų tautos laisvės kovai, kaip savo laiku juos 
apjungė karaliaus Stepono žodis ir žodi sekęs pavyzdi
nis elgesys? Gal sekretorius Vance turi tikslesnių infor
macijų apie vengrų nuotaikas, negu mes. Karaliaus ka
rūna, tai ne karalius, bet kartais simbolis turi didelės 
stumiamos galios. Gali turėti svarbos ir faktas, kad tą 
karūną grąžino amerikiečiai, raginantieji visus kovoti 
už pagrindines teises.

Kaip karūnos grąžinimas paveiks Vengrijos veng
rus, tuo tarpu nežinome. Kiek tai liečia užsienyje gy
venančius vengras, tai grąžinimas juos suskaldė, bet ne
sujungė. Grąžinimas skaldo ne tik vengras, bet ir visą 
laisvąjį pasaulį. Net ir karūną nuvežusioje 25 vengrų 
delegacijoje nebuvo vieningos nuomonės. Tiktai netoli- keliais klausimais ir gal, labai 
ma ateitis parodys, kuris spėliojimas buvo tikras: sek- apibendrintais, neilgesniais at- 
retoriaus Vancės, ar pasisakiusių prieš karūnos atidavi- 3^^. tokios
mą komunistinei Vengrijos valdžiai.

Bielgrade, kaip tai daroma po
puliarioje TV programoje “Meet 
the Press”" — bent “mini”.

Vietiniai (Los Angeles) ma
no pašnekovai buvo inž. A. Ma
žeika — Tautinės S-gos Centro 
čia perkėlimo proga, bei O. Ba- 
zutienė — jos vadovaujamo jau

grupės išvykos Europon palydė
jimo (jau lėktuvui ūžiant) ae-

koloniją, pastebėdamas, kad čia 
gyvena daug jaunų lietuvių pro 
fesionalų, tarp kurių nemažai 
advokatų. Paklaustas kaip ver
tina State Departamento pripa
žinimą naujo. Lietuvos konsulo 
paskyrimui, atsakė, kad beveik 
neturįs žodžių apibūdinti to
kiam laimėjimui, ko buvo sie
kiama per daug metų. Laį>ai tei 
giamąį įvertino nesenai įvykusį

vd ilgokas, aiftrasis — įdomes
nis (sp ren džia n t apie ? publikos 
pasisakymą) dėlto, kad buvo 
pateikta įspūdžiai ypačiai tų, 
kurie skrenda lėktuvu pirmą 
kartą iš viso ir dargi tokion- to
llmen kelionėn.

Pagal “protokolą”, žinoma, tu 
rėčiau sakyti, kad svarbiausiu,- 
laikraštininko pasikalbėjimu 
reikėtų . vertinti pasikalbėjimą 
su Lietuvos atstovu dr. S. Bač- 
kiu. Betgi to negalėčiau dabar 
tvirtinti, nežiūrint, kad tas pa
sikalbėjimas (rugsėjo 23 d. Wa
shingtone, D. C.) buvo labai pro 
duktyvus (mano požiūriu), net 
labai korektiškas, santūrus, di
plomatiškas ir informacinis. Ne 
sileidžiant į jokias pasikalbėji
mo “plonybes” — kiek tai lie
čia mudviejų tą pasikalbėjimą, 
mano “hat of’ — kaip prieš as
menį ir kaip prieš diplomatą — 
Lietuvos atstovą, dr. S. Bačkį.

janį^is <Hė3aiyvavo. Paklaustas 
įpie Belgrado .konferenciją iŠ 
yisoi ir - apie ambasadoriaūs. A. 
flbldbergo pareiškimą. -Lietuvos 
reikalu, konsulas Simutis verti- 
no visa tai nepaprastai didelės 
svarbos įvykiu Lietuvos laisvės 
kovoje, tik apgailestavo; kad vi
sa tai beveik nepastebėta pašau 
linėje spaudoje. -Mano pagrin
dinis klausimas Iruvo: “...kai 
kuriuose išeivijos lietuviu poli
tiniuose Juoksmuose puoselė
jama mintis Lietuvos klausimą 
iškelti Jungtinėse Tautose ir tam 
jau ieškoma pritarėją Ameri
kos politiku' tarpe. Turint gal
voje tai, kad Jungtiniu narių 
daugumą dabar sudaro gana 
-^antagoniškai vakariečiams nu
sistačiusiu kraštu žmonės, ypa
čiai naujai nepriklausomybę ga 
vusių valstybių Afrikoje atsto
vai, ar būtų dabar tinkamas mo 
mentas Lietuvos klausimą pa
stūmėti į tokias Jungtines Tau
tas?*"

(Nukelta į 5-tą psl.)

Mano “stambiausiu" laikau 
pasikalbėjimą su Lietuvos gene
raliniu konsulu Anicetu Simu
čiu, Los Angeles aerodrome —

sėkmės” su dr. K. Bobeliu, jau vos tik atvykus dalyvauti

— Amerikiečiai naudoja la
bai daug elektros, todėl atei
nančią vasarą gali įvykti kri
zė.

D=a

Kirilovas stovėjo ir tylėjo. Kai Abakinas pasakė * balandėli, važiuok kiek galima greičiau.I fra-; Aboginas tylėjo. Puskarietė linguodama ir bels- 
dar keletą frazių apie aukštą daktaro pašaukimą, šau! ’daina į akmenis, pravažiavo smėlingą krantą ir nu-,

.sirito toliau. Kirilovas sunerimo ilgesv ir pažvelgė ap- 
Vežikas važiavo smarkiai. Iš pradžių tęsėsi eilė Uakui Užpakaly pro menką žvaigždžių Šviesą 

pamūrių pastatų, stovėjusių pagal ligoninės kiemą; buvo matomas kelias ir prieblandoje dingstantieji 
visur ūso tamsu, tiktai kiemo gilumoje iš kažkieno pakelės gluosniai. Dešinėje gulėjo lyguma, tokia pal 

(Jango pro gėlių darželį veržėsi ryški šviesa, ir ligo- j jvgi įr beribė, kaip dangus; toli ant jos čia ir ten, ma- 
„ . . z. .. . . . . . . ■ , , - kol'P^° vietinio aukšto trys langai išrodė. tvt, durpių balose degė blankūs žiburėliai. Kairėje,
gerbejzodi kad p.nnyn ir atgal jus pnstatysm per.blyškesm už orą. Paskui puskarietė įvažiavo į tirštą keliui. t?Xi kauburvs, garbiniuotas de^
va nn a n, »n o. patamsį; čia kvepėjo grybų drėgme ir buvo girdimas SIIluJkių krūmelių, o ant kauburio nejudomas stove-

Pastarieji žodžiai paveikė daktarą stipriau, nė-lm- šnabždesys; varnos, ratų triukšmo pabudin <jo Odelis pusmėnulis, raudonas, iš lengvo klotas rū- 
daktaro pašaukimu. į3os’ sukrabždėjo lapuose ir sukėlė nerimastingą, gai- jr apsuptas mažais debesėliais, kurie, matyt, sfe-

! apie pasiaukojimą ir kl., daktaras paniūriai pa- ■ 
. klausė:

(Tęsinys)
— Be reikalo, daktare, jūs su manim kalbate to

kiu tonu. — pasakė Aboginas, vėl paimdamas daktarą i 
už rankovės. — Dievas su jumis su try liktuoju tomu. ' 
Jūsų valia prievartauti aš neturiu nei kokios teisės. No valandą. Tiktai per valanda! 
rite — važiuokite, neįiorile — Dievas su jumis, bet aš* 
ne į jūsų valią kreipiuos, o į jausmą. Jauna 
miršta. Dabar, jūs kalbate, jūsų sūnus mirė, 
kitam, kaip ne jums suprasti mano siaubą?

Abogino balsas virpėjo dėl jaudinimosi; 
virpėjime ir tone buvo žymiai daugiau įtikinamumo, 
negu žodžiuose. Aboginas buvo nuoširdus, bet pažy-

— Ar toli važiuoti?
— Kažkas apie trylika — keturiolika verstų.
— Alano puikus arkliai, daktare! Duodu jums

moteris 
kam gi

šiame

rėmimasis žmogaus meile ir <______ r__________ , ... ... -
pagalvojo ir pasakė atsidusdamas: riksmą ,tarsi žinotų, kad mirė daktaro sūnus,

I Abogino žmona serga. Bet štai suraibuliavo atskiri
— Gerai, važiuokime! , Įmedžiai, krūmai; mūriniai šmėkštelėjo tvenkinys, ant
Jis skubiai, jau tikru žngsniu nuėjo prie savo-kurio miegojo dideli juodi šešėliai, — ir puskarietė 

kabineto ir kiek palaukęs sugrįžo ilgam surdute. 1 įsirito į glotnią lygumą. Varnų riksmas girdimas

gu
Jis °’ bėjo jį iš visų pusių ir saugojo, kad jis nenueitų.

<Bus daugiau)

mėtina. kurias frazes jis bekalbėtų, jos visos išeidavo Smulkiu žingsneliu šalia jo eidamas ir koja braukda- kurčiai, toli užpakaly ir greit visai nutilo, 
iš jo dirbtinos, bedvasės, ne vietoje pražystančios, ir mas, nudžiugintas Aboginas padėjo 
tarsi net užgauliodavo ir daktaro buto orą, ir kažkur paltą ir kartu su juo iėėjo iš namo, 
mirštančią moterį. Jis ir pats tatai jautė, o dėl to. bi- i 
jodamas būti nesuprastas, visomis jėgomis stengėsi pri 
dėti savo balsui minkštumo ir švelnumo, kad įveiktų’ 
jei ne žodžiais, tai nors tono nuoširdumu. Aplamai fra-' 
zė, kaip liebūtp ji graži ir gili, veikia tiktai abejingus.| 
bet ne visados gali patenkinti tuos, kas laimingas arba 

b inrnęas; nes aukščiausia laimės arba nelaimės is-l 
raiška yra d- zniausiai tylėjimas; įsimylėję vienas anl-l 
rą supranta gcHau, kai tyli, o karsta, aistringa kalba, 
pas ikyla prie k;: >o, veikia tildai pašaliečius, mirusio-1 dvasybę, — burbėjo Aboginas, sO'dirrdm'nas dakTafą^į 
jo gi našlei ir vaikams ji rodosi šalta ir menka. puskarielę. — Mes skubiai nurūksime. Tu gi» Luką,

jam uzsm a kelią Kirilovas ir Aboginas tylėjo.
i Tiktai kartą Aboginas giliai atsiduso ir pramur- 

Kieme buvo tamsu, bet šviesiau, negu prieškam- mėjo:
ry. Tamsyje jau aiškiai ryškėjo aukšta, gunktelėju

si daktaru figūra sn ilga siaura barzda ir su erelio 
nosim. Abogino be blyškaus veido dabar buvo mato-( 
ma didelė galva ir maža studento kepuraitė* vos pri-y 
dengianti* viršugalvį, šalikas baltavo tiktai priešaky,, 
užpakaly gi jis slėpėsi už ilgų plaukų.

— Tikėkite, aš sugebėsiu įvertinti jūsų didžia-

— Kankinanti būsena! Niekados taip artimųjų 
nemyli, kai tuomet, kai rizikuoji jų netekti.

Ir kai puskarietė tyliai važiavo per upę, Kirilo-
I vas staiga krūptelėjo, tani jį išgąsdino vandens pliaukš 
sėjimas, ir sujudėjo:

— Paklausykite, paleiskite mane. — pasakė jis il- 
gėsingai.r- Ak pas jus vėliau atvažiuosiu. Man tiktai 
feldserį pas žmoną pasiųsti. Juk jinai viena.

K “ -C
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DR. PAUL Vt DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

1938 S. Hanhaim Rd., Westchester, IL.
VAI .A. DOS: 3—9 darbo dienomis ir 

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

DK C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT STRBET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

rR. K. g. BALUKAS
AAUBERIJA ir moterų LIGOS 

GINE K OLOGIM t CHiftURGUAr ?
6449 P«UiU R< (CrowM<

BuiMing^ TeL LU 5-6446 
A ) gooms pagal susifarioą.

Je’ ^ihepia, skambinti 374-3004.f

Vasario 16-sios gimnazija H parito pusės

PASTABOS IA TOLO

I .

Binn

Rez.: GI 8-0873

DR. W. EISIN-EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

Valandos pagal susitarimą. Jei neat- 
riliepia, skambinti MI 3-0001.

Vasario 16 gimaazjos Kalėdų eglutė
Vasario 16 gimnazijos pr. m. sveikutis Kristau^ gimimo 

Kalėdų eglutė įvyko gruodžio t švente, susėsta vėl prie stalų ir 
mėn. 16 d., vakare gimnazijos' pradėtos kūčos. Ir šiais metais 
valgykloje. Kalėdų eglutėje da-l virėjos buvo paruošusios pagal!, 
lyvavo t*k mokiniai ir gimnazi- ‘ seną lietuvišką tradiciją virš Į

TEL. — BE 3-5893

PR. A. B. GLEVECKAS
,GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS
3907 West 103rd Street

Valandos pagal susitarimą.

jos mokytojai su savo šeimo
mis. Kadangi tokia šventė yra 
šežmos šventė, nebuvo kviečia-; 
mi svečiai. Dalyvavo tik didžio
sios Vasario 16 gimnazijos šei
mos nariai, viso apie 110 asme
nų. Kalėdų eglutės programą 
galima skirstyti į keturias da^ • 
lis: atidarymas, kūčios, meninėj 
programa ir dovanų

Gen. Konsulas Simutis ir Amt 
rikos Lietuvių Tarybos pirm. dr.

1 Kazys Bobelis čia. Los Angeles, 
lankymosi metu įgijo daug 
naujų draugų ir savo labai tak-1 

‘ tiškoiuis kalbomis — naujų pri-1 
tarėjų ir gerbėjų.

Į Jei būtų renkamas “Žymiau- 
. sias Lietuvis 1977 metais” — mar 
• no kandidatas pirmoje eilėje bū- 
| tų dr. Kazvs Bobelis, ryšium su 
t jo nepailstamu visuomeniniu 
i darbu ir ~prasimušimu” net 
i Belgrado konferencijos.

(Pabaiga)

Sustabdė ginklų 
siuntimą į Etiopiją 

MOUADISKAS, Soniaiija.
Amerikos stebėtojai tvirtina, 
kad nuo gruodžio vidurio ant- 

/ rosios pusės sovietų valdžia su
stabdė naujų ginklų siun timą i 
Etiopiją. Anksčiau rusai siuntė 
tankus, mažus lėktuvus ir aniu- 

r niciją, o paskutiniu metu so- 
I vietų transporto lėktuvai nepa
sirodo Etiopijos padangėje. Ste
bėtojai yra taip išskirstyti, kad 
jie galėjo pastebėti kiekvieną 
Etiopijon skrendantį lėktuvą.

Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENĄ DIENĄ BUTINI KRIKŠČIONIUI

iki

^Jėzus Kristus pagydys — Ap. Darb. 9i34.
šituos žodžius pasakė Petras Anėjui, stabo ištiktam, kuri apaštalas 

rado Lidoje ir pagydė. Paktas, kad jis buvo išgulėjęs patale aštuonerius 
metus liudijo, kad jo pagydymas buvo Dievo galybe padarytas stebuklas. 
Tasai įvykos greit pagarsėjo ir pritraukė prie Viešpaties ir jo bažnyčios 
daugelį. Tokie stebuklai pasiliko tik iki toL kol gyveno Viešpaties iš
rinktieji apaštalai. Gydymo dovana, o taip pat kitos dovanos, įvykdavo 
tik apaštalų rankų uždėjimu. Viešpaties Jėzaus išrinktu ir įstatytu apaš
talų buvo tik dvylika, ne daugiau, nes Judo Iskarijoto rietą užėmė apašta
las Povilas. Dangiškoji Jeruzalė, kuri buvo regėjime parodyta Jonui Ai> 
reikštoj ui, turėjo tik dvylika pamatu.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir palieja kiekvieną. Bet kur yra mi
rusieji? 1 tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties'’, kurią gausite ne
moka m aL Rašykite:

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

Mažeika & Evans(Atkelta S 4 psl.>

Atsakydamas, konsulas 
niutis pastebėjo, kad aš savo^to
kiu klausimu — tuo pačiu jau 

jveik ir atsakęs. Jis toliau pa-1 
reiškė, kad esą gerai, kad dėl 
Lietuvos keliamas trukšmas, 
bet jis abejojąs ar dabar galėtu
me iškel# Baltijos klausima . . , , , . £
f t. . t. . ~ . Atrodo, kad sovietu valdžia isi-Jungtinese Tautose. O be to, to».-r • i -iv V x - • , . . ... T L. , • tikino bereikalingu turto svais-klausimo iškėlimas Jungtinėse. . .... t A t-l tvmu. Susirėmimai frontuoseTaniose siUo mek? mums nebu-» , , , . tu. x \ i - x • r rodo, kad sovietu valdžios pa-ų naudingas, tonnt galvoje tax/ irinku Abi;inijos 
kad taip vadinamas treciasis I -t-j . i/Si*! , - • . menes, seržantai nepajėgs pasi-valstybių blokas paprastai onen r r
tuojasi į sovietinę propagandą 
ir rikruojasL j sovietų intrigas.

Atrodo, kad'Lietuvos klausi
nio Jungtinėse Tautose kėlimo 
atžvilgiu konsulas Simutis lai-, 
kosi nuo seno žinomos mūsų! SUSIRINKIMŲ 
Diplomatinės Tarnybos linijos.| PRANEŠIMAI
Pavz. prieš kelis metus pasikal- ’

> bėjime^siKtada.’fia buvusiu gar-l 
bės konsulu dr; Bielskio, beveik < T.
. . i . . j v . . .t Brighton Parko Lietuvių Namu Sa-
Į tOKĮ pat KiaūSĮnią gavau visai vininku Draugija šaukia visuotiną 
panašu a t šaky m a, kad “ne” > nari,» susirinkimą š. m. sausio 8 d. 2

" . . popiet Vyriu salėje, 2455 W. 47
★ St. Visi nariai kviečiami dalyvauti.

Po susirinkimo bus vaišės. Valdyba

Laidotuvių Direktoriai
dvylikos patiekalų, įvairiausių 
rūšių žuveles, kaldūnų su gry
bais, kisielių ir t. t.

Po trumpos pertraukos pra
sidėjo kultūrinė-meninė progra
mos dalis. Montažą “šventos Ka 
ledos” paruošė Vida Sidrytė ir 

I Vincenta Pancerienė. Vasario 
išdari 16.,gi“J'0S Eilė-

.rasti Rarotų giesme padekla 

dėjo mokiniu tėveliai, Įvairūs \ v 1 t

t kiti aukotojai ir Lietuvių LS _ „o , x - r- • kl. mokinys Tomas Veršelis suku opos Schwetzmgene, Kaiser- .. „ . .1 f x x- vaidino pasikalbejima, einant įįslauterne ir Darmstadte. šia J .... ... mokykla. Jaunesniųjų mergai-proga didelis lietuviškas actu ■. , ‘ .- iCių chorelis sugiedojo Vem, 
__veni”, “Sveikas, Jėzau Tešviečia 

žvagždelė”, “Tyliąją naktį”’ ir 
“Gul šiandieną”, o vyresnės- 

’ mergaitės giedojo angliškas gie 
* smes“Hark the Herald Angels”, 

me,! “The First . Noel”, “Silent 
ir “We Three Kings”.

1 Trys Moderniškos Koplyčios 
! Mašinoms Vieta

DR. FRANK PLECKAS mas- Kalėdų eglutei lėšas su~i T 7 ?j- a. i i vuao . .. v - - • - ! mavo IV kl. mokine Lvdija kai-
_________ wAbmm ravah'Jl ivCirnC ~ J

OPTOMETRISTAS
KALBA LIETUVIŠKAI

2613 W. 71 St. TeL 737-5149
Tikrina akis Pritaiko akinius ir 

‘‘contact lenses’”
VaL agal susitarimą. Uždaryta tree

priešinti prieš laisvės siekiančius 
somaliečius. ^Šiandien niekas 
neabejoja, kad Ogadeno sritis 
atsiskirs nro Abisinijos. EUDEIKIS

DR.LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
Vai. an trad. 1—4 popiet, 
ketvirti 5—7 vai. vak.
Ofiso telef.: 776-2880 

Rezidencijos telef.: 448-5545

visiems aukotojams, , kurių dė
ka buvo Įmanoma ir šiais me
tais Vasario 16 gimnazijos mo
kiniams surengti gražų metui 
užbaigimą.

l

GAIDAS DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ISTA1G

Organizatorius ir šiais _ 
tais buvo kun.'Fricas Skėrys, Į 
23 metus iš eilės jis dabar jau | Abu chorelius paruošė mokyto-

T*.: YArįs 74741 -7«-

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Sandra praktika, spec. MOTERŲ ligos. 
Ofisas 2652 WEST 5vth STREET 

Tel. PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad^ trečiad. 
ir peaKt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. šeštadie
niais 2-4 vai. popiet ir kitu laiku 

e pagal susitarimą.

ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 
• Aparatai - Pr^ ezai. Med. ban
dažai. Special ^pagalba kojoms. 
(Arch Supports, ir L t.

28S0 West 63rd St., Chicago, III. 60629 
PRospect 6-5084

* Gėlės visoms progoms
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

2443 WEST 63rd STREET 
Teifonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834 
Naujoji Barbaros ir Gene Drishiy 

krautuvė
THE DAISY STORE 

9918 Southwest Hwy Oak Lawn 
Tel. 499-T3T8

i

organizuoja Kalėdų eglutes. Ir 
jam reikia labai dėkoti, taip pat 
kaip ir visiems kitiems, kurie 
kokiu nors būdu prisidėjo prie 
šios šventės pasisekimo.

Iškilmės atidarytos giesme 
“O džiaugsminga, ,■ .išganinga”; 
sugiedota visų kartu. VIII kl. 
mokinė Rima šilėnaitė perskai
tė evangeliją pagal- Luk. 2.1-20^ 
Po to sukalbėjo kun. Fr.Skėrys 
stalo maldą. Eglutės žvakutes 
uždegti buvo pakviesti Vasario 
16 gimnazijos direktorius Vin
cas Xatkevicius. Kuratorijos 
oirmininkas T. Alfonsas Berną 
tonos, kun. Fr. Skėrys ir ponas 
Joseph Sabas..

Gimnazijos direktorius V. 
Natkevičius savo kalboje paaiš 
kino kalėdinių tradicijų, eglutės 
g- kūčių, prasmę. Eglutė Lietu-

ja Vida Sidrytė. Pasibaigus me
ninei programai Vida Sidrytė 1 
oaprašė visus kartu sugiedoti! 
keletą giesmių. Giedota “Atei-Į 
kite, tikintys”, “Joy to the 
World”, “0 naktie, o šventa”, 
"Sveikas. Jėzau giriiusis” ir 
"‘Jingle Bells’^. Galu gale prog
ramos pravedėtas kun. F. Skė
rys visiems padėkojo už prisi-1 
dėjimą prie šventės pasiseki
mo.

STEFANIJAI LILEIKIENEI

i mirus,
gilią ir nuoširdžią užuojautą reiškiame 

mūsų mielamprieteliui, jos vyrui, Aleksandrui 
Lileikiui ir abiems dukterims su šeimomis.

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna aporauda 
ŽEMA KAINA 

R. ŠERĖNAS 
Tel. WA 5-8063

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairių atstumų.
ANTANAS VILIMAS

Tel. 376-1882 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS
Visos programos iš WOPA, 

1490 kiT. A. M.
Lretuviy faribar kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 12:30 
— 1:00 vaL popiet šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 
vaL ryto.

Vedėja Aldona Daukus

Telef.: HEmlock 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AVE. 

CHICAGO, ILL. 60629

4330-34 So. CALIFORNIA aVENt f
Tetetcnas! LAfayette 3-044r

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOJ*

»•

Po antros pertraukos galų ga
le buvo sulauktas Kalėdų SĮe- 
nis. Kadangi nuolatinis Vasario 
16 gimnazijos Kalėdų senis i 
trumpai prieš šventę lošdamas] 
futbolą buvo susilaužęs koj*ą. 
šį kartą atsilankė kitas Kalėdų 
senis. Bet ir jisr savo darbą- ne
blogai atliko, persk ai tvdamas 
i*gą eiliuotą humoreską, apibū- 

! dinančią gini na rijos vadovybę,
vos kaimuose iki nepriklauso- j mokytojus ir atskiras klases, 
mybės laikų nebuvo žinoma. Ji J p0 buvo išdalintos Kalėdų do 
-tėjo iš svetur per mokyklas.»vrnos 
Vokietijoje Kalėdų eglučių pa
pročio pradžia laikomi 16L1 me
ta4. Iš tikro visa tai yra pago
niška tradicija. Visus metus 
žaliuojanti eglė simbolizuoja pa 
Įgoiriška tradicija apie amžiną e
jaunystę. Kūčios tačiau lietų- |*«ns gražrar praleisti 'atosto- 
įvių tautoje yra jau-nuo seno ži- [f?35-

tekantį rytą prasidėjo atos
togos, ir gimnazijos mokinta? 
išvažinėjo r namam, i ekskurse 
jas po Europą, i Didžiąją Bri- 

i tani ją bei Kanadą. Linkime vi-

l

Kazys Bartašius su žmona, 
Karolis Dabulevidus, 
Jonas Talalas

TĖVAS IR SŪNUJ
MARQUETTE FUNERA1 

2533 W. 71st 
Telef,; GRovehill

HUM*

■nomas. Jos yra susijusios su 
vėlių garbinimu. Kūčių papro
čiai mūsų tautoie yra gausūs ir 
rdomūs. Anksčiau jie kelis kar
tus buvo prakukuojami ir Va
sario T6 gimnazijoje. Pnplofė- 
lių laužymas yri viena iš svar
biausių kūčių dalių. Jis yra se
nųjų krikščionių agapė, meilės 
puota. Jis yra susitaikymo sim 
bolis.

Petras Veršelis^

PER ANNUM
PASSBOOK 
ACCOUNTS

z SEZONINIS METŲ PABAIGOS 
IŠPARDAVIMAS

Iš Europos importuoti vyriški odiniai žieminiai batai ir pusbačiai, 
(Vofcetrros MERCEDES, platūs, su "archsupport”, Šveicarijos BAILY 

■ ir t. tj, parduodami' su 2S% nuolaida. Taip pat moteriški elegantiški 
odiniai žieminiai batai ir batukai.

Kambariniai batukai (šliurės) su 10% nuolaida.
• Porcelanas. kristalas ir kiti dovaniniai dalykai bei indai su 20% nuolaida

NORDEN IMPORTS
3059. N. Lincoln, tel. 248-2646 ir 4725 N. Lincoln Avė.

(prie Western ir Ilawrence Avės.), tel. 784-5135.
Abi krautuvės atdaros ir sekmadieniais nuo 1- 5 vai. p. p.

HIGH RATES pr
PAID QUARTERLY AT * iN(IUM

Street
S-2345-6

Telef.: TOwnhaB 3-2108-5

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKšTS TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

NARIAI:
Chicago.
Lieta vių
Laidotuvių
Direktorių
Aa&otiacįjos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENA 

IR NAKTĮ,

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArdi 7-3401

1446- So. 50th Ave., Cicero, HL Phone* OLympic 2-1063

direktoriaus kalbėjo Ku- 
ratorijos pirmininkas T.A. Ber
natonis. Jis taip pat pasakė, 
kad kūčių svarbiausia dalis yra 
paplotėlių laužymas. Kas sėdė
jo kalėjime, labai gerai žilio, ką 
reiškia dalintis duonos kąsniu. 
Pasibaigus ka!b<5frrs, prasidėjo 
paplotėlių laužymas. Pirmiau
sia ėjo pas gimnuaijos direkto
rių klasių seniūnai su savo kla
sių auklėtojais ir laužė plotke-
les, po to visi salėje susimaišė 
ir kiekvinas stengėsi kiekvieną 
su Kalėdomis .pasveikinti. į

Baigus laužyti paplotėlius ir

PER ANNUM 

$5000 or mor* 
rnnvimum 

30 manth*

BRIGHTON
PETRAS BIELIŪNAS

4348 So. CALIFORNIA A VĖL Phone: LAfayette 3-3572

«

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HIGHEST RESERVES
4071 ARCHER. AVENUE .

CHICAGO. ILLINOIS 60632

TEL: LA 3-8248

(WEST OK CALIFORNIA AVE.)

PER ANNUM 
ortificatM 

$5000 or more 
4 year min.

2
PER ANNUM 

$1000 or more 
1 yur min.

3319 So. LITUANICA AVE. TeL: YArfi 7-1138-113J

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET Rf pobllc 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Ylljlnla 7-667J
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palo« Hill*, PL 974-4411

3354 So. HALSTED STREET Phene: YArd» Mill
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REAL ESTATE

2625 West 71st Street

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namv Strfyfa* Ir Remontai

kas non {vesti madą, kad be& 
dradarbiavimaa su sovietais yn 
patriotinis aktas, .paliekant su 
jais kootraoteclją . pavergti©* 
dama ... ‘-v. . r.< i i

• Notary Public 
Insurance, Income Tax 

2951 W. 63rd SL TeL 436-7878

— Juozas Bacevičius, Hamni- 
ond, Ind., iš anksto be'raginimo

LAIKRODŽIAI Ir BRANOENYMS
Pirdavtaas ir Taisymas 

2544 WEST STREET
Teist: RfevMte 74M1/

1^(1 Frenk Zapolie 
'iBMVk W.VMh St 

GA 4-4654

M. i I M K U 1 
Notary PvHia 

INCOME TAX SERVICE 
42W S. Masi wed. TeL 254-7434 
Taip oat daromi vorHmai, flmWy 
Ukviotlmal, pūdomi plllotyto* prs- 

iymii ir kitokį Mankai _______

Namai, Žemi — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

1978 METU 
KELIONES I LIETU

_ AlefcMj Abrose cnygai įprašant! 
Chicago* lietuvfq gyventa* ir Ju i 
110. Sleido Ameritov Lietuviu fstor

Knygoje ai
Hetoriq 
nyfli

SAVININKAS parduoda 2 butu po 
3 miegamuosius mūrini namą gerame 

? už prieinamu kainą į vakarus 
Zedzie. Teirautis po 6 v. v. 

TeL 778-1552.

Namai, lemi —- P*f<ūvknui
REAL ESTATE FOR SĄLA

♦ Tony Paznekas, anksčiau 
turėjęs Phillips Cleaner, buvu
sią 6910 So. Western Ave., da
bar išsikėlė .į 5339 So. Washte
naw Ave. Jis yra vyrišku ir 
moteriškų drabužių siuvėjas ir 
pritaikymo profesionalas.

TeL GR 6-7603

Gausus namu pasirinkimas 
pietvakariuose

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Chteagos mieste
Dirbu Ir užmiesčiuose srelt, H*
rantuotai Ir sąžiningai

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4353 So. Washtenaw Ave. 

TeL 927-3559

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininkų ir Darbininkly Siuntimai i Lietuvą 

ir kitus kraštus
F. NEDZINSKAS, 4065 Archer Are.NERINGOS restoranui reikalinga 

indų plovėja arba plovėjas. Kreiptis 
į savininkę,

2632 W. 71st St .

HELP WANTED — MALI 
Darbininku Reikia

*DiMISIO
12-40 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

Tiktai $9t pusmečiui automobilis 
UabilMy apdraudimas pensfnlntomc 

Kreiptis
A. LAURAITIS > 

4*45 Se. ASHLAND AVI. .

S Pasaulis yra pilnas bakte
rijų: vienos yra draugiškos, o 
kitos piktosios arba įvairių ligų 
bakterijos. Pieną bei jogurtą ir 
kitus maisto produktus; su raugi
na rūgimo bakterijos. Yra ir 
puvimo bakterijų, kurios atne
ša didelę naudą dirvožemiui. 

į Apskaičiuota, kad svare geros 
daržo žemės yra apie 50 mili
jonų bakterijų. Didžiausia bak
terijų koncentracija būna žmo
gaus burnoje — ant įiežurio. 
Higienos žinovai pataria dantis 
ir burną rūpestingai išvalyti ry
tą prieš valgant pusryčius.

S Senovės egiptiečiai, japo
nai ir kitai naudojo medines pa
galves, o biblinių laikų Jokūbas 
dėdavo galvą ant akmens. Ge
riausios

GORDON TRAVEl SERVICE
Prudential Plata 

Chicago, III/60601 
312-644-3003

’ WATCHMAN
willing to work any shift.

6 day week.
Overtime after 40 hours. 

Insurance and other benefits. 
Steady work. Previous work record 
•will be checked. Must read and write

. ’ ' " English. '

; • R. LA5TN .&. SONS, INC.
3426 So. Kedzie Ave. .

An equal opportunity employer.

skysčiuj ir tuo suindomino jaunimą. Sian 
’dien jogurtą gamina net variilos 
I skonio ir net ledo pavidale, jį 
[nuolatos naudoja apie 12% Ame 
Irikos gyventojų, daugiausia mo-

DAŽYTOJAS
4612 S. Paulina St 

(Town ot L*k»)

DH» S tauto Ir B vMam. 
Dvrto, frantu****.

Skambinti YA 7-9107
STASYS SAKINIS

— A- Gačionis, Toronto, Ont., 
Canada, pradėjo Naujuosius 
metus išpildydamas seną nusi
statymą ir pirmąją rezoliuciją 
— užsisakyti Naujienas. Dėkui. 
Nauji skaitytojai turės progos 
laimėti vertingas dovanas, ku
rias įteikė platinimo vajaus rė
mėjai. Iki šiol gautos šios pa
trauklios dovanos: 3 dienų atosr 
togos 2 asmenims Mykolo Ka- 
raičio Grand Shores puikiame 
viešbutyje - motely, 17350 Gulf 
Blvd. St. Petersburg, Fla., ir mū 
sų bendradarbės AL Miškinytės 
įteiktus $50. .Platinimo vajaus 
komisija tikisi gauti iš Naujie
nų rėmėjų daugiau patrauklių 
ir vertingų dovanų.;

. —- Juozas Audėnas* So. Ozone 
Park, N. Y., tapo Naujienų pre
numeratorium, užsisakydamas 
jas vieneriems metams. Nau4 
jienas skaito savo gerovei ir In
formacijai įvairūs profesiona
lai, politikai,. kunigai, mokyto-

MŪRINIS BUNGALOW .-r 3 mie
gami. 30i sklypas.^naujas šildymas, 
tuoj galima užimti, prie 65-tos ir 
Artesian, nebrangus. *

prisiuntė savo prenumeratą, o 
gerus linkėjimus atlydėjo $5

Naujienų paramai. EmnLi 
, ją u t ietis užsiautė j
^fo^įROe^^mėTVi^jokaijiesniam 
sų>ipąijnifnui,. todėl ^’pavandėa 
prašė neskelbtu Dėkui už. alK

Sulaužytos ir nusiminu
sios širdies pagydymas

Tur būt, didžiausią ir giliausią 
naramybę ir rūpestį mums su
kelia artimo asmens atsiskyri
mas iš gyvųjų tarpo.

Tačiau Jėzus gali duoti mums 
net ir tame, atrodo, visiškai be
viltiškame atvėjuje, viltį* ir su
stiprinimą, sakydamas: “Tene- 
išsigąsta Jūsų širdis! Tikėkite 
Dievą, tikėki te. ir mane”!

šeštadienį, pasiklausykite Šia 
svarbia tema atsakymo radijo 
bangomis 1063 FM “Gerąją nau 
jieną lietuviams” 9:10 vai. vak. 
Lietuvos AiduaseV./ ’

LIETUVIŲ KOPLYČIOJE,
esančioje 3638 West 83 SU

2:30 vai. po pietų, šį sekmadienį 
aiškinamą, kaip gauti Šventos 
Dvasios krikštas. z (Pr.)

SKAITYK PATS ITLPARAGIN7 
KITUS SKAITYTI’;

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

737-8500

Cosmos Parcels Express Corp.
MAROUrrri DIRT FARCELE SERVICa 

t»l W. 6fHi St, Chte*»«, HL M4W. — TN. WA SJ7S7 
3333 S*. HttoM H, CMcm*. HL 4O4M. T»L MMRSS 

Y. V A L A N T I N A t

TIK SAVŲJŲ TARPE!
4 VIENETŲ mūras ir garažas. Nau

jas gazu,šildymas. Našlė atideeda už 
$38,800.

PALIKIMAS — 5 kambarių' IK me
tų mūras ir garažas. Įrengtas beis- 
rnantas, centrinis oro šildymas ir šal
dymas bei kiti priedai. Tuoj galima 
uąimti, gražioje gatvėje Marquette 
Parke. $29,900.

10 BUTŲ tvarkingas mūro namas. 
Apie $22,000 metinių pajamų. Nau
jas stogas gazu šildymas ir elektra. 
Galima mainyti į vieną arba dviejų 
butu narna Marquette Parke, o -pini
gingam pirkėjui kaina — tai atradi
mas. -

2 BUTŲ gelsvų plytų 18 mėtų mo
dernus namas ir ekstra didelis mūro 
garažas, įrengtas beveik kaip trečias 
butas gražiam, sausam beismante. 
Daug kitų priedų, greit galima užim
ti, vertas $60,000. .. - z '■

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke.

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

Ijai, rašytojai ir patys aktyviausi 
demokratinio nusistatymo .ir 
geriausi lietuviai — moterys ir 
vyrai; Dėkui p. J. Audėnui už 
prenumeratą^ ' v

— A. Shimkus, Knox, Indį, 
atsiuntė tokį laišką: “Tai teisin
gai žmonės sako — kas būtų, 
jeigu Naujienų nebūtų^ Todėl 
mes turime visi jas remti ir'pla
tinti. Siunčiu prenumeratą ir 
pridedu, dešimkę jų paramai. 
Lai gyvuoja Naujienos**. Dėkui 
už laišką, ankstybą prenume
ratos pratęsinią ir už auką.

— V. Puodžiūnas, Melrose 
Park, HL, palaikydamas Naujie
nas ir jų platinimo vajų, užsisa
kė dienraštį šešiems mėnesiam, 
panaudodamas vajaus atkarpą. 
Dėkui naujam skaitytojui p. V, 
Puodžiūnui už dėmesį, dėkui 
jo bičiuliams, kurie jį supažin
dino su Naujienomis ir padarė 
teigiamą įtaką. Platinimo va
jaus proga Naujienos siunčia
mos susipažinimui 2 savaites 
nemokamai.

jgi prašomi remti Naujienas ir 
jas platinti* visi lietuviai kvie
čiami su joptis susipažinti ir 
užsisakyti.

-‘į- •: b ,
— Central Community ligo

ninė firiansuoja naujos 186 k> 
vų ligoninės statybą, Glendafe 
Heights priemiestyje. Žemės 
prakasimo apeigose dalyvavo 
QuPage Ąpskr. pareigūnai^ li
goninės administratoriai ir jos 
tarybos narys. Robertas Maciū
nas, taip pat . dr, Algirdas Ma
ciūnas. „ . * ?

— Inž. Antanas J. Rudis, sav. 
Rockwell Engineering B-vės, pa 
kviestas į St Xavier kolegijos 
rėmėjų komitetą. Komitetas 
nori ’sukelti $289,000 kolegijos 
praplėtimui. Joje mokosi bū- 
rėlis lietuvių studentų, kurie 
jąteigė savo klubą.

; Jim Waranauskas priklau-' 
so St. Rita aukšt. mokyklas 
Aria torių klubui. Klubo tiks
las — paruošti narius piloto eg
zaminams.

Įvairi apdraudė — INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS.— parenkam 

nnnrrrl-nintTK
4243 W. 43rd 5t„ Chiets* 

Tel. 787JK00.

BIRŽELIO 27 iki Liepos x 6 —10 d. 
LIEPOS 25 IKI RUGPIŪČI0 3 —10 d. 
RUGPJŪČIO 22 IKI RUGP. 31 —10 d.
Važiuojantieji 2, 3 ar 4 kelionėje Luxemburge galima atsis-. 
kirti nuo grupės ir pasilikti Europoje iki 45 d. ir grįžti į 
Chicago tuo pačiu bilietu.

Į kainą įeina visa transportacija iš Chicagos, viešbučiai 
(po du kambaryje), pervežimai ir maistas.

Kainos bus praneštos vėliau

Marius Kiela
6557 So. Tolman Ave. 
Chicago, III. 60629 

312-737-171 >
— urbs —

PERRY PLAZA MOTEL
1007 Pirk Av.„ Hot Springs Ark.

Albertas ir Kartvt. Ražėnal, Sav.

Kambariai ir kitchenette vienetai. 
Spalvota ..TV, šildomas maudymosi 
baseinas, • telefonas, vaikams žaidimo 
aikštelė. Galima rezervuoti telef.

501—523-9314.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIAS TERMINAMS 
ĮR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMO^EJIMiMS t 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIFriS t

M U T UALFE-DER A L SAVINAS
; PETRAS KAZANAUSKAS, Pret’dertaA ,5A 

2212 W. Čermak Road Chicago, DI. . Virginia “Į-7747

MAINTENANCE
MECHANICS
For plant in heavy 

metals industry.
Applicants must have well 
lea mechanical background a! 

systems, overhead cranes, 
uhr systems and other - 
ptot machinery. -- 

Welding experience also required.
R LAVIN & SONS, INC, 

3426 S. KEDZIE AVE.
An equal opportunity employer

SIUNTINIAI Į LIETUVA
* MARDA NOREIKIENž

Č6O8 West St, Chicago, BL M62J • TeL WA 5-Z787
- DMelif xalrinkimai pom rQLet Ivalrip

MAISTAS II lUtOPOS SANDtLIU.

— Vienuolika TV stotis tre
čiadienį turėjo vienos valandos 
pokalbius su žinomu skulpto- 

Įriuin J. Lipschitz ir rodė jo kū- 
irinius. Garsusis menininkas pa
kartotinai pabrėžė savo lieturiš-: 
ką kilmę ir rodė Lietuvos vaiz
delių. JisJ 907 m. išvyko, iš Lie
tuvos, buvo Italijoj ir Prancū-; 
rijoj, bet ilgiausiai gyveno ir 
sėkmingiausiai darbavosi Ame^ 
rikoje. • ' i'

%

— A. šėkas ir D. Rautinaitis 
organizuoja Los Angeles’ ir apy
linkės slidininkų išvyką į kalnus 
pasiruošti žiemos sporto žaidy
nėms Toronte. Tos žaidynės įei
na į Pasaulio Lietuvių Sporto žai 
dynes, įvykstančias š. m. liepos 
mėn. Toronte. ,

— Algirdas J..tKasulaitis iš 
Klevelando pakviestas pagrin
diniu kalbėtoju diskusine tema 
apie Lietuvos bylą Helsinkio ir 
Belgrado konferencijų šviesoje 
vąsarlo č d. 3 vai popiet Chi- 
cagos lietuvių Tautiniuose na
muose. Koreferentais bus dr.

.X '

K. Bobelis ir dr. K. Šidlauskas. 
Ruošia Alto Visuomeninių rei
kalų komisi ja/

— niinois valstijos loterijoje 
sausio 5 d. Bonanza traukime 
laimėjo 38, 308 ir 2214, spalvą 
žalia. Gold Strike traukime lai 
mr šie numeriai:35/09, 45 ir 62.

įsteigti
lietui chorai, 9 bež&ytiri
Duoti dokometrtal kataK 

idtzj organizadjų itlitti darbai, 
Ui ir K

NoriatJuH Ha toyra J«rtL 
Orderi

AMERIKOS LIETUVIŲ STORUOS DRAUGUOS 
vardu fr pariųatl:

1781 Sa. HaUUd SL, BL M«M

;kutlrdq.«0 09^1909) setų 
tai darbai ptL Kalaa 
DnagtU.

pirmai Chlcafon atvažUvet MeturU, pirwaa 
luorfantaotoi ialpoe dnugUoa, rtatyto* brf- 

laL torių riao baro 12 L 41 teatro dnurija, 
i ir 314 reikletnlų žmonių mografl- 
ikų, loeailiftbiių. lafararnaaUto it 
įateigtot mokykk*. tkaltykkx,_b<D-

Mano vaikystės laikais <gęr 
ras tonas” reikalavo veidą' ir ran 
kas saugoti nuo nudegimęTsau- 
lėje. Taip pat buvo neleidžia
ma vaikščioti saulėje vienplau
kei —r plaukai nublunka, sudul
ka, jų galai supleiŠėja. Būtinai 
reikejo apsirišti .skarelė/ arba 
užsidėti -plačiabryle, -šiaudine 
skrybėlė, kurią paprastai nupin 
davo piemenukai iš ruginių šiau
dų. Netyčia nudegus ar ir Šiaip, rikiečiąi buvo pamėgę to pačio 
kad oda būtų baltesnė, turėda- skonio pasukas. Po dešimtme- 
vom laikas nuo laiko išsipraus-įčio į jogurtą pradėjo dėti.uogas 
ti šiltomis išrūgomis 
gaunamu gaminant varškę ar 
baltą sūrį* Pašiurpusioms ran
koms ir suaižėjusioms lūpoms 
sugrąžinti jų švelnumą, močiu
tė liepdavo einant gulti išsitep
ti grietinėle ar nesūdytu sviestu. 
Be to, gaudavom “veliūrinio skys 
timėlio”; jį. darydavo lygiomis 
dalimis sumaišius pirktinio gly- 
cerino, žalių; neišnokusių agras 
tų sunka ir namine degtine. Da
bar vietoj žalių* agrastų sunkos 
aš vartoju citrinos sunką, nes 
kur čia gausi agrastų ir dar ža
lių? ,

Pašnekesys apie senovės lie-j 
turiu kosmetiką bus sekančiame 
nr. Skautų Aidą redaguoja vyr. 
sktn. Sofija Jelionienė ir redak
cijos kolegija. Metams kainuo
ja^, paskiras nr. 50 centų. Ad
ministratorius sktn. A; Orentas, 
6842 So. Campbell A ve., -Chica
go, IL 60629/

3 Morning Treat Caffee Co.,}
Baton Rouge, La., pradėjo 'ga- įriausios ir minkščiausios pa
minti ir pardavinėti kavą indiri-Į gatvės yra iš smulkiųjų žąsies 
dualiuose maišeliuose, panašino I plunksnų, gi norintieji turėti 
se į arbatos maišelius. Idėja nė:| kietesne — įmaišo suplėšytas 
ra nauja. Jau 1049 m. kavos J uodegos bei sparnų didžiąsias 
maišeliai buvo pradėti gaminti {plunksnas. Tos pagalvės reika- 
išbandymui. Rasta, kad kava {lauja kasdieninės priežiūros: su
yra silpna, vandens - skonio, * kelti sugulėtas plunksnas iki pil 
drumzlina ir brangiai kainuo-} no pagalvės dydžio, kampus 
ja. Nežiūrint intensyvaus gar-1 įlenkiant į ridų. Jei pagalvės 
sinimo, maišeliuose kava; -nėra tampa -drėgnos/ džiovinti jas 
mėgstama dėl virš minėtų da- saulėje arba mažos temperatū- 
lykų. Gaminama 3 rūšių kava: .ros džiovintuve. Dabar vietoj 
reguliahi, Louisianos juodoji ir'plunksnų į pagalves deda pony
be kofeino. 20 maišelių dėželė į esterio bei kitokią kempmmę 
kainuoja $2.30, taigi apie 12 cen medžiagą. M. Miškinytė

Importuoti kristalai, porcelianiniai servizai,, giutaro kiroliai 
ir žiedai, China Rosenthal ir. kitos dovanos.

Perkam pašto ženklus bei monetų kolekcijas, 
(Prekybininko Estkoš šeimos vedamas biznis)

P A T R 1A CO.
4207 S. Sacramento (kampas Archer ir Sacramento) 

TeL 247-5081

i ir įdomūs dalykai 
tų už puoduką, tuo tarpu dabar 
namuose virtos kavos puodui 
kas kainuoja 6-8 centus.

i
Vis daugiau amerikiečių 

pradeda naudoti jogurtą. Sako
ma, kad senų senovėje Abrao
mas jį valgė, turėdamas 175 me
tus. Turkai tikėjo, kad jogiir^ 
tas išgydo nemigo ligą, indai jį 
laikė dvejų patiekalų, o persų 
moterys vartojo, kad neatsirastų 
veiduose raukšlės. .Rusų moks
lininkas Elijas Mečnikovas pa
stebėjo, kad bulgarai, naudoja 
apsčiai jogurto ir ilgiaii gyveng; 
Jis daug prisidėjo prie jogurto 
populiarumo ir gay> * Nobelio 
premiją. Tačiau ifgo amžiaus 
jis pats neįrodė, nes mirė 71 me._ 
tų. Amerikoje jogurfas atsrrado 
1930 m., bet neprigijo, nes .ame-

Didžiausios kailki 
pasirinkimas
FfLNb todMsdato O.
/TV*’ \

<^ijbNORMANĄ
/©jRSjBURŠTEMĄ

263-Uat 
(i*1**0*) 
*n-***& '

Naudingi patarimai
• Skautų Aido gruodžio nr. 

vyr. sktn. Elena Gimbutienė tę
sia pašnekesį apie močiutės kos- J 
metiką. Ji aiškina, kaįj> jos. mo
čiutė dirbdavo muilą, paruošda
vo skalbimams ‘ plauti "šarmą/ 
kaip pagamindavo kvepalus ir 
pudrą. Autorė .tarp pat: rašo, 
kaip senolės prižiūrėdavo savo 
veidą ir rartkaš:

BEST THINGS IN LIFE




