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KTUVAS EGIPTO ERDVE
’ ’ • PALAIDOJO J. SKORUBSKĄ 

Z PENKTADIENĮ KAZIMIERINĖSE
f ’ Penktadienį, spalio 17 d., pa- ranai, su kuriais Skorubskui 
ląidojo,Juozą Skorubską Šv. Ka- ko dirbti.
ZŽmiero Lietuvių kapinės^.

Ketvirtadienio vakarą But- 
kąus. šermeninėje Chicagos vi-, 
suomęnė atsisveikino, su velic- 
Įuu, Buvo keli šimtai žmonių.. 
Nedidelė Butkaus \ šermenine- 
buvo.pilna. Atsisveikinime gie
dojo solistė D. Stankaitytė. Atsi
sveikinimą »pradėjo; geras Juozo Į 
S^orubsko draugas dr. Jonas 
Valaitis. Jis priminė inž. Stepo- 
ĮuĄ Kairio rašytus straipsnius ir 
knygas, kuriose ' velonis sėmės; 
išpiinties ir. tikros; tėvynės- mei 
les. Citavo paties velionio pa
rinktas Kairio knygos- svarbes- 
nes itšraukas. ‘ -
7 Antruoju' kalbėjo”inž- Grož- 
vydas Lazauskas, 'ALTo sekr.e- 
fdriuš. -’VLIko tarybos narys, 
.Lietuvių Valstiečių Liaudininkų- 
0entro- 'valdybos pirmininkas, 
Sandaros Yedaktoriųs ir • visos 

meilės kitų organizacini narys. 
: Lazauskas ’ priminė" Tatsisvei- 
kinti iatėj usiems veifc4iies- ’diaii-

Salėje buvo’ iš Bostono atskri
dęs virš 80 matų sulaukęs Jac
kus Sonda, buvęs Keleivio re- 
daktbrius ir Šiaulių burmistras; 
Alena Devėnienė iš Kaliforni
jos,i Jonas-Daugėla iš Floridos 
ir visa eilė velionį pažinusių 
žmonių. Specialiai anksčiau at- 

' *• i“

f skrido A; Mačionis, artimas ve
lionio’ drangas, ir daugelis kitų.

• - ■ Ą : Reporteris

POLICIJA APKŪLĖ
; ? IRANO ŠIJITUS

MEKA, Saudi Arabija. — 
Penktadienį: grupė Irano šijitų 
fanatikų suruošė ■ dembnstraciją 
miesto centre. Demonstrantai 
nešė viduriii"-gatvės didelį Cho- 

:meinio paveikslą.
. Irano ministeris Madichanas, 
vadovaudamas iraniečiu eisenai, 
dabartinį Saudi Arabijos princą 
pavadino “Arabijos šachu”, žy- 

;gŲigfajaii§jt -arabai ^ąųkė^,“Ala
chas didingas? bet 'ir Chomėini 

"yra didingas”.'
Saudi Arabijos kariams atro

dė,- kad šitoks palyginimas yra 
pasi tyę^imąs. iš AI a cho||a-:Dię-

ičiusį^ir -atidavė^iteisnini: 
džiau^ė^ųi^ JieMnępayartojo 

•ginklų; jiYįiįJjĮA : "v ■ M

Ko drganizavimą ir kelių pa
grindinių veiklos principų nusta
tymą; papasakojo, kaip Stepo 
nąs Kairys buvo velionio bend- 
yadarbis. Savo kalbai Lazauskas 
paskelbs Sandaroje. 7; -jį? .. ’.

urbiingą ’.kalbą pasakė ĄLTo 
^^f^n^^drjri^^sj^idlaus- 
k^iS^įs Įkdlbėj o ąjpig3|sbjfrądąr- 
btayffiSą ■ su inž. Kairi tr? .^^aps-
k^a^isvęikinimd mintis;yęrtėtių. 
pa^čis^Vįsoj Ąmeriįcoj^Adyo- 
k|ifeis palietė - ŠkorUbsko ir gaį- 
rio.įdžirbą tremtyje, o ;vėįįąų-: ir. 
Amerikoje.
(•jJ^įĮjAipsine, .Mikužiu tė,- SLA 
^ddj^dsjosTt.ąrybc^įždįninJcė ir 
Amerikos Lietuvių . Socialistų 
Dem'ekratų Sąjungos centru ko- 
rhitėto' narė,? kųnai^tekb dirbti 
kariu su J. Skorubsku, iškėlė, jo 
žmoniškas y ypatybes, šiomis 
dienomis; josios kalbą spausdin
sime Naujienose.

. Geriausią ir trumpiausią atsi
sveikinimo kalbą .pasakė Myko
las Pranevičius. Jis Skorubską 
labai gerai pažino, nes ilgus me
tus su velioniu dirbo socialistų 
Organizacijose. Jis kalbėjo Lie
tuvių Socialdemokratų Sąjun
gos vardu. Jo kalba buvo baig
tas atsisveikinimas. -.

Stankaitytė sugiedojo atsi
sveikinimo giesmę.

Be gausaus būrio ciceriečių ir 
čikagiėčių, šermeninėn atvyko 
ir.įš toliau atvažiavusieji vete-

: ’ jMdisea ToYr-ijps,. žuvusio 
jOrnar Torrgos. brbljĮ^. pranešė 
idabarliniam? Panamoj..kariuo
menės vadui, kad JAV” galėjo 
slaptai įrengti: prietaisą, kuris 
nukreipė’ lėktuvą. į . audrą.

—. Ispanijos karalius Juan 
Carlos buvo labai gerai priim
tas Baltuose Rūmuose. Jis- pa
sisiūlė JAV tarpininkauti tarp 
Maroko’, Jordanijos ar kitų Vi
duržemio jūros valstybių tarpe.

F# i

•Prezidentas Reaganas įsakė pasiųsti į Egiptą du didžiuosius radarinius lėktuvus, kurie ket
virtadienį jau tikrino Egipto ir Sudano ėfdvę, Libijos ginkluotų pajėgų judėjimą ir Ss’vistų 

karo laivus, atpIŠukuSfus Į Libijos uostus.

JAV IR BRAZILIJA PA
SIEKĖ SUSITARIMO

. BRASILIA, Brazilija. —- Tris Į 
metus besitęsę tarp JAV ir Bra
zilijos ginčai dėl uraniumo’, 
reikalingo Brazilijos atominės 
energijos jėgainei, buvo išspręs
ti laikinu susitarimu.

Pagal susitarimą, šiai bendro-

MILŽINIŠKI LĖKTUVAI KETVIRTA 
DIENI ATSKRIDO Į EGIPTĄ

PREZIDENTAS REAGANAS ĮSAKĖ TUOJAI PASIŲSTI 
KELIS RADARINIUS Į.ĖKTUVUS Į EGIPTĄ

KAIRAS, Egiptas. — Du ga-i kalingą pagalbą Egiptui. Sekre- 
lingi Amerikos radariniai lėktu
vai ketvirtadienį popiet pasiekė 
Egiptą ir nusileido didesniame 
aerodrome. Egipto prezidentes 
Hosni Mubarakas pranešė JAV 
Valstybės sekretorių Haig Kai
re, kad Egiptui reikalinga pa
galbos, jei norima, kad Egiptas 
pats apsigintų ir galėtų efek’.y-

1 viai padėti Sudanui gintis nuc 
Į galimo Libijos įsiveržimo į Su 
I daną, o gal ir į patį Egiptą.
Į Prez. Mubarakas neturi dide- 
J lės kariuomenės ir neturi .mo 
Įdėmių karo lėktuvų, tuo tarpu 
Libija turi'daugiau ir geresniu 
.tankų, negu turi Egiptas. Abi 
valstybės turi rusiškus tankus 
tiktai Egipte tankai yra senesr. 
ir apgadintų kai Libija turi pa 
čius naujausias Sovietų tanku? 
ir turi suderintą Libijos'mechs 
.nikų veiklą pačioje ^Libijoje, i

VALENSA PASIŪLĖ JARUZELSKI!JI
SUDARYTI TECHNIKŲ VALDŽIĄ

SOLIDARUMO UNIJA REIKALAUJA IŠMESIT Iš VALDŽIOS
VISAS PARTIJAS, ĮSKAITANT IR KOMUNISTŲ PARTIJĄ

VARŠUVA, Lenkija. — Soli- tuštinusieji, komunistai turėtų 
darumo unijos pirmininkas Le- prisistatyUįtętsmui ir paaiškin- 
šek Valensa penktadienį oficia- ti, kas ji£nįl|epė ištuštinti iždą 
liai pasiūlė Lnkijoje sudarvti ir palikti krid^a be duonos. . i Pagal susitarimą, šisi bendro- 

; Valensa beWalauja, kad kariui’JAV ir Brazilijos jėgomis
Manyme I^įį .pa leistą;visi past^tyįąL Jėgainei jeikąlingas čadęe Tie-patys taniai ir juc- 
sveiki vyrai turėtų'eiti dirbti, ga- nranlinftas--bus perkamas - -'tik 
minti maistą, kasti anglis,, verp- Amerikoje. Jeigu Brazilija nu- 
.ti'dr<austi, kaddsarštasybūtų pa-Ji tariu pirkti to uraniumo kur 
valgęs ir apsirengęs nors kitur, tai turėtų sumokėti

Premjeras^ Jaruzelskis nega-, Amerikai didelę pabaudą.
Įėjo atsakyti'Solidarumo' unijos i Toks, susitėrimas laikoix^S' 

’’ ’ ' bet greičiausiai/didele pažanga abiejų vaisinių
kad šis planas, norsSh’ dalinai, santykiuose, kur-ię, pastaruoju

torius Haig suprato Artimuose 
Rytuose kylančią įtampą. Jis ži
nojo, kad prez. Sadato mirtis 
buvo suderinta su Libijos radijo 
raginimais egiptiečiams sukilti 
prieš demokratinę Egipto vy
riausybę. Egipto kariuomenės 
vadovybė ir vyriausybė buvo 
informuota apie krašto nuotai
kas, mulų pasiryžimą parodyti 
savo galią ir sskti Iraną. Egipto 
kariai, po Sadato nužudymo, 
pamatė savo klaidą ir ryžęsi pa
stoti kelią fanatiškiems, muloms, 
šekreterius Haig prižadėjo siųs- 
i pagalbą už savaitės, bet aiškė

ja kad prezidentas Reaganas 
nenorėjo atidėlioti. .

Ketvirtadienio popiet du rada
riniai lėktuvai, sprausminių ir 
’reitų žvalgybos lėktuvų lydi
ni, nusileido Kairo aerodrome. 

. betrukus jie apskrido’ Egipto ir 
ludano erdvę. Juos lydėjo JAV 
yalgybos ii- kovos lėktuvai

technikų vyriausybę. Vyriaušy/ 
.bės priešakyje^ .;galėtų pasilikti' 
pats prsmjėrarTaruželskrs, bet 
visi kiti ministerial turėtų pasi
traukti. Jie mažai nusimano 
apie pabartinės būklės- !Įjhgeri- 
nirnąj-"jie - privedė Lenkiją prie 
dabartinio b^dc" ir netvarkos, tai 
-jiė'privalo dingti iš žmonių akių, rikalavimams,

Valensa reikalauja, kad vai- 1 . .. •.
džion-nebūtų įtrauktas nė vie- bus priimtas. 'JBūš "prnmti spe- laikusbuvo kięk'^pš^ę. - ; 
nas komunistas. Komunistai pri- j cialistai žemės'"Ūkio, elektros, > ~ ;
vedė kraštą prie dabartinio chad-Į transporto, mokslo, švietimo iri NIX0N0 ĮRAŠAIS NEGA- 
so. Jie neturi nuovokos, kaip iš gydymo "srityse, "Lūčie-bus įga-į LIMA PASITIKĖTI

lioti rūpintis . krašto gerove, i WASHINGTON, D.C.— C. M. 
Jiems niekas kitas nerūpės, kaip ; f;o]scnj buvęs prez. Nixono ' pa- 
atstatyti krašto ūkį, sustiprinti /arė|as, atsėdėjęs pora metu už 
pramonę ir pastatyti ant kdjų n0-rą va]dyti kra§tą prieg ‘vei

kiančius įstatymus, pareiškė, 
kad prez. Nixono įkalbėtos mag
netinės juostelės turi labai daug 

| nerimtu dalykų. i 1 "
I 1 - VV- M .. č

Colson t virimą, kad Tuometi
nis prezidentas nemėgo Henry 
Kisįhgėrio, buv. Valstybės sek
retoriaus. Nemėgo todėl, kad 

is niekad nepabelsdavo

Valensa reikalauja, kad val-

so. Jie neturi nuovokos, kaip iš 
to chaoso išsikrapštyti, dabar jie 
bereikalingai erzina gyventojus 
aukštomis kainomis, bet maisto 
neparūpina ir neturi plano ne
tolimai ateičiai. Krašto iždą iš-

' Į). KALENDORĖLIS
Spalio 17: Margarita, Gytė, 

Brdsė, Garbsėdis, Raibutė, Sai- Į 
gūnas. ;

Spalio 18: Lukas evang., My
lite, Liubartas, Radvilis, ’ Gent- 
vifis, Bruknė.

Spalio 19: Petras, Grytė, Rūs
tusis, Anskolė, Dundis, Keršis.

! Saulė teka 7:04, leidžiasi 6:08.
, Oras saulėtas, Vėsus.

Senatorius Charles H. Percv 
tvirtinajfed senatoriai iki 
mėnesio jiabaigos gali pa
keisti savo nuomonę radari
nių lėktuvų klausiniu. Sau
di Arabijos netekimas būtų 
labai didelis nuostolis lais

vajam pasauliui.

k ras to finansus.’

SUN MYUNG M00N EIS TEISMAN 
, . UŽ TIKYBINE APGAULĘ

DIDŽIUOSE NEW YORKO BANKUOSE SLĖPĖ 
MILIJONŪSi NT>MOKęJO MOKESČIŲ Ą

NEW YORK, N.Y. — Prieš 
kelis metus Amerikoje išgarsė
jo korėjietis Sun Myung Moon, 
Sujungtos Korėjos bažnyčios at
stovas, dažnai save besivadin
damas kunigu. Jis buvo geras 
kalbėtojas, labai gabus pinigų 
rinkėjas, bet niekad nemokėjo 
valstybės mokesčių už surink
tus pinigus. Niekam nebuvo 
aišku, ką Korėjos Sujungta baž
nyčia reiškė. Viešai užklaustas, 
Mocn įvairiai aiškino. Jis ne
vengdavo pasakyti, kad Korėjoj 
yra katalikų, protestantų, bu
distų, bet Dievas esąs viena% 
todėl karo metu nukentėję tiky- 
bininkai susijungė ir jį įgaliojo 
kolektuoti pinigus toms bažny
čioms.

Yra pagrindo manyti, kad jis 
išvežė dideles sumas pinigų, bet 
visko išvežti negalėjo. Chicagoj 

, jis nusamdydavo dideles sales 
i ir kvietė įtakingesnius ir tur
tingesnius žmones padėti Su
jungtai Korėjos bažnyčiai. Jis vi
suomet surinkdavo dideles su
mas.

Pratekusiųjų teismas išnagri
nėjojdTKdą ir patraukė teisman. 
1973-7 metais pasirašė klas
totus uždarbio lapus. Jis -pa
trauktas teisman, kad pasiaiš-

sunaikinti bet kurį’pasienio' po? 
tą ir veržtis. į krašto .gilumą 
Nei Sudanas^ nei Egiptas sud; 
rrintų iir'gerar veikiančių Lib' 
ž,jpĄ..tartĮg}Lnega!ėlų sulaikyti.

Pre^dentas Mubarakas yri 
EgiptoL-ąrinijcs aviacijos gene 
>rolas,?jJis 'žino, kad be lėktuv: 
ir mddėrnios aviacijos Egipte 
ne^lėtų-^ūštabdyti dviejų- f ūk? 

jtanęių Libijos tankų. Galima t 
dėl sugrieti- kodėl jis prašyt 
prašė dubli ar. parduoti Egipti 
reikiSfiiįfus.’į"ginklus,jeigu ne ; 
nori, k&dVEgipias ir Sudane 
.patektų'į Sovietų kontrolę. Yr 
pagrindo manyti, kad preziden
tas Mubarakas įtikino sekrete 
rįų /Haig, kad negalima atidt 

.lioti. ©^reikia tuojau teikti rei

M.jDAJANAS IŠVEŽTAS
; ' LIGONINĖN , ’
TEL AVIVAS, Izraelis. — 

Egipto prezidento Sadato nužu- 
lymas labai ' smarkiai ' paveikė 
<Iošę Dajaną, buvusį Izraelio 
lariuomenės vada ir ? užsienio 
■eikalų ministerį. Dajanas buvo 
sitikinęs, kad reikėjo taiką pa
sirašyti su Sadatu ir pradėti Iz
raelio pramonę vystyti. Dajanas 
;.nanė, kad Izraelis pinigais dau

giau padarys, negu karo jėgomis 
Y.r užgrobtomis žemėmis. -

Ketvirtadienio vakarą Dajanui 
( abai aršiai suskaudo krūtinė, 

’radėjus tiems skausmams stip- 
ėti, Dajanas-buvo paskubomis 

• šgabantas į ligoninę.

kintų. Bet kun. Moon, '
a:škintis, dingo iš Amerikos, j j duris. Jis įsivaizdavd, kad e'-ąs 
Kur jis dabar yra sunku nu-. ^idilis valstybės vyras, kad 
statyti. -- ~ - ...

Prisiekusiųjų teismas nustatė, darbo kambarį, nepasibeldęs į 
kad per tuos tris metūgę Moon dur s.

vietoj Į Kissinger:?

galėdavo įžengti į prezidento

H'" IK, '“ Jį. * * v v. . , I

surinko 16 milijonų dolerių. Į Nixonas žinojo, kad Kissinge
t-v i • v ___ 'V Ar 1. * i : v.4 ODalį šių sumų .iš Manhattan; ris pirma pasiklausydavo prie 
banko jis išvežė, bet didelė da- į durų, ar prezidentas su kuo ne
lis dar tebestovi, įšaldyta. Pri- Į kalba. Nixonas pasai®, kad rei 
siekusiųjų teismas laukia, kol Į kia bombarduoti , Hanojų. Kis-
bus sučiuptas šis pinigų 
kėjas.

rin- singeris, tai išgirdęs, pabalo.

brasilia:

MONTEVIDEO

Viceprezidentas George Bush rengiasi apskris'i 
kelias Pietų Amerikos valstybes ir pasikalbėti su 
valstybės galvomis apie tarptautinius reikalss. u
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TEHERANAS, Iranas. — Da
bar veik kiekviena diena Cho- 
meini sako trumpas kalbas per 
radiją. Jis įsakinėja į Saudi 
Arabiją nuvažiavusiems isla- 
miečiams, ką jie turi daryti ir 
kaip protestuoti prieš Saudi 
Arabijos karalių Chalidą.

Bul-

DICK BUTKUS EIS 
POLITIKUOTI

CHICAGO, Ill. — Dick 
kus, pagarsėjęs ne vien Chica- 
goje, bat ir visoje Amerikoje, 
kaip vienas geriausių futbolo 
žaidėjų, dabar pareiškė, kad jis
yra pasiryžęs politikuoti. Jis Į Ketvirtadienį Chome.ni pata- 
žaisdamas su Chicagos Bears ■ rė Irano gyventojams atsikratyti 
komanda sutraukdavo dideles; Vakarų kultūros. Jis tvirtino, 
minias. Dabar respublikonų kad iraniečiams reikia savo gy- 
grupė mano, kad jis galėtų pa-^venimo pagrindan įdėti Koraną 
tekti į Kongresą ir parodyti sa-įir Rytų kultūrą. Jeigu Egipte 
vd gabumus politikoje. i nebūtų Vakarų kultūros, tai

Kiti politikieriai apskaičiuoją, ’ šiandien Egiptas būtų islamiš- 
kad Butkui respublikonų sąra- kas kraštas. Cho’meini tvirtina, 
šu refcėjo kandidatuoti prieš pų-' kad Islamo kultūra yra senesnė 
rą metų, tada jo populiarumas t’r aukštesnė, o Vakarai, ypač 
gal būtų jam padėjęs* JAV, eina žemyn.

CHILE

BRAZIL

BOLIVIA
SAO
PAULDėa«io KS 

«•«»»’ /^JANEIRO

SANTIAGO
BUENOS ......
AIRES/* urucuaY



TIKRAS ATITIKIMAS
— pertraukia tylą duktė, nežiū
rėdama į tėvą.

— T ai matai, juodu buvę kar-

, galvoja Jurgis. Tik 
ryškioj dienas šviesoj

nebeatrodo pirmos jau- 
ypaė palyginus su jo 

s jaunyste žydinčiu vei-

(Tęsinys)

Kai grįžta namo’, randa žmu- 
oą, dukterį ir Ievutę, bet jos' 
veidas visai nepasikeitęs. Atro
do ji kaip visuomet — maloni, 
linksma, tar$į tarp juodviejų 
nkao nebūtų įvykę. “Moka ap-, 
smiesb” 
dabar
Jurgis pastebi, jog Ievutė jau 
tikrai 
nystės, 
dukteč
du. Bet, vistiek, Jurgis turi pri
pažinti Ievutė dar labai labai I 
graži. Jurgis nenoromis rausta 
ir vengia žiūrėti į gražiąją kat ' 
Htynę. Jis net vengia kalbėtis I 
sų ja, bjįodamas išsiduoti smal
siam dukters žvilgsniui. Išgėręs; 
kavą, tuoj einą ieškoti vaiko, Į 
kurią per tą laiką, susiradęs lais- 
lyklę, bando pilti vandenį tarp 
lysių — padaryti “didelę upe".

Vakare, valgant vakariene, 
kai vaikas jau miega, duktė pra- ! 
deda klausinėli apie Ievutę. Pa ; 
sirodo’, kad jo žmona daug dau ; 
giau žinanti, negu jis galvojo.

— Tai kas tas jos kavalierius?
— staiga paklausia duktė, lyg 
tęsdama anksčiau pradėtą pasi
kalbėjimą.

— Nagi girininkas Kanadoj
— atsako tuoj žmona. Jurgis i 
pajunta kaip kraujas muša jam
į galvą. Tuoj pakilęs nuo stalo 
eina atsinešti daugiau kavos, : 
nors jo puodelis dar puspilnis, l

— Iš kur tu žinai? - beveik 
gūbriai klausia jis žmonos ir 
tuoj turi atsikosėti — toks pri
kimęs ir lyg ne savas jo balsas Į

— Ak tavo mama moka pra
simanyti. . . Nekalbėk niekų! — 
vėl piktokai kreipiasi į žmoną 
ir vėl į dukterį, lyg teisinda
masis:

-- Na, žinai, padedu tvarkyli 
darželį. Atmeni, tvarkiau, kai 
senasis šeimininkas buvo susir
gęs. Tvarkiau ir kai 
buvo gaila gėlių...

— O dabar būtų 
stoti, — irgi beveik 
traukia jį žmona,
jau taip labai stengtis. Jauna 
moteris, pati gali...

Valandėlę visi nejaukiai tyli.
— Ne, tai apie tą kavalierių?

numirė

laikas su- 
piktai per-

K **
-r

t
tu lageryje, Vokietijoje. Buvę' $1 
beveik susižiedavę, bet jis, be- į . 
rods, jo pavardė šeštokas, išva- I • 
žiavęs j Kanadą. Žadėjęs ją pase •. I f ‘< ir h 

iv 
• K-

uimti. Bet jai pasilaikė proga ir;ir 
atvažiavo į Ameriką. O čia j ' r 
'uoj susiradusi seną turtingą: f. 
vaistinmka ir tuoj ištekėjusi. ‘ 
Alai, buvusi labai jauna ir nesu
pratusi gyveninio. Gal turtas \ 
suviliojo. Bet vistiek, savo senos L 
meilės neužmiršusi. Dabar, kai j-z 

.. . ■ 4 jos senas vyras jau miręs, ji ve)» r 
parašiusi tam savo mylimajam, j 
Tas buvęs nevedęs. Taip ir vėl į 
prasidėjo... Ievutė nusipirko šį 
namą, čia nuošalioj ramioj vie-? 
toj... Gal bandė jį prisivilioti ir, i 
įtrodo, kad jai pavyko.

Žmona kalba jau visai ramiai, 
tyg pasaką sekė. Duktė tvarkė • 
virtuvę, ima viską nuo stalo.; 
Jurgis apsimeta esąs abejingas,! 
varto seną lietuvišką laikraštį, j 
bet stengiasi nepraleisti nė vienc Į 
Žodžio, o tuo tarpu jo širdis I 
taip garsiai plaka, jog jam atro-J 
do, kad jos dūžiai nustelbia 
žmonos balsą, 
būti?” — skrenda minčių nuo-; 
trupo>s. 
akys...

Jis nori paklausti, kaip ir kuo
met jo žmona visa tai sužinoju
si, bet neišdrįsta. Tačiau jo žmo
na pati, tarsi, jausdama jo 
bylų klausimą, tęsia toliau: 

Taigi vakai* atėjęs jai 
ras laiškas. Balys, jo vardas 
lys, rašęs, jog pagaliau jam 
vykę išeiti į pensiją (gal netoks j jis lau anksto žino, 
jau jaunuolis ir šitas jos pasi-1 bus nemigo naktis, 
rinktasis, bet gal Kanadoj anks
čiau gauna pensijas). JįLęnu žo
džiu — įis atvažiuoja? Tai fe\u-
-ė iš to džiaugsmo atbėgo pas galėtu?.i. Į senatvę- ..
mane ir pasipasakojo viską. Na, I gera, sveika, rūpestinga — Ta 
o tu tuo laiku buvai išlėkęs j‘ “ — . . . - - -
parką, — įterpia žmona, ly< 
tarp kitko, ir toliau priduria:

— Ievutė pasisakė net, kad j 
taip džiaugėsi, jog net Jurgį 
pabučiavusi. Mat, Jurgis jai tą 
laišką buvo’ nunešęs...

Tai pasakiusi, žmona su be
veik neslepiamu triumfu, pri
ėjusi prie jo, paplojo ranką jam 
per žandą

Dail. A.

susivaldymas Jurgis pa- 
. i šoksta iš vietos, sumurmėjęs:

-a. ^Kaip taip gali į ^j?nįu iaukan..Beveidį bėgtę 
——j išbėgdamas pro duris, dar pįk- 

Dar vakar... losilai su^linka: 4‘O judvi ten plet-
I kavokit sau”. 

♦ * 4;
Tą naktį Jurgis negali užiuig- 

l'žleidęs savo lovą dukrai, 
ne. jjurgis įsitaisė miegoti ant so'f- 

i kntės, salionėly. Paprastai jis ■ 
<re_' net mėgsta miegoti pats sau vie- Į 
Ba.! nas. toliau nuo visuomet knar- 
pa- J kiančios žmonos, bet šiandien 

jog tai '

BRANDUOLINIS NUSIGINKLAVIMAS
SUSITARIMO PEĘSPEKTYVOS

gas' pažemiu skrendančiom it

Kaip greit sugriuvo jo svajo
nių pilys?! Ištiktųjų, nebuvę 
juk jokių tikrų svajonių. Kaip

Žmona

jį čiau... . Kokie burtai buvo per- 
4 ; kėlę jį į pasakos slėnį, -kur auš- 

Iros buvo skaistesnės, kur-buvo.
sužydusios puikesnės kaip vi
suomet gėlės, kur saulė karštes
nė, kur paukščių giesmės mieles
nės, kur šypsena ir juokas ža
dėjo vėl užburta džiaugsmą ir 
laimę. Jaunystė, tarsi, vėl buvo 
sugrįžusi su visom vilionėm ir 
oažadais...

Trumpo nuotolio brąndųolįnių 
raketų apribojimo derybos pra
sidės Ževevoje. lapkričio 30 d.

Keturių valandų pasikalbėji
me New Yorke, JĄV vaisi. sek< 
A. Baigas ir Sov. užs. reikalų 
min. A. Gromyko nutarė tas de-

I rybas vėl atnaujinti.
Amerikiečių delegacijai vado

vaus senas politikos veteranas ir 
ginklų kontrolės specialistas P- 
Nitze, kuris dar Kennedžię lal- 

, kais buvo aukštas pareigūnai 
krašto apsaugos ministerijoj. 
Prez. Niksoncų derybų delegaci
joj, kuri pravedė vadinamąjį 
Salt pirmąjį susitarimą, Nitze 
atliko svarbų vaidmenį. Tačiau 
vėliau ;jis smarkiai kritikavo.- 
prez. Carterio;;Salt antrąjį, ku
ris, jo nuomone, buvo perdaug 
palankus rusams. -}

Sovietų delegacijai vadovaus 
U. A. Kvičinsky.

Po New Yorko nutarimo ąt- 
naujinti derybas, paskelbtas 
toks bendras abiejų kraštų pa
reiškimas: 'Abi pusės įsitikinu-

raketom buvo padarytas 1979 m. 
pabaifoj-

Iš pat pradžių Brežnevas ban
dė sustabdyti tą nutarimą. Po to 
įis vėl reikalavo tai panaikinti. 
Pagaliau šių metų vasario mėn. 
pasiūlė raketų įvedimui mora
toriumą prieš pradedant dery
bas. šiame siūlyme Vakarai ne
įžiūrėjo jokios prasmės, nes ga
lingų sovietų SS-20 raketų išdės
tymas buvo jau įpusėjęs, kai nu
tarimas apginkluoti NATO nau
jaisiais ginklais nė neprasidėjęs. 
Nuo 1970 m. spalio mėn. Brežne
vas vis kalbėjo apie branduoli
nių raketų mažinimą vakarinėje 
Sov. Sąjungos dalyje, bet su są 
lyga, kad Vakarai nedidins savo 
skaičiaus. Panašų aiškinimą Mas
kvoje išgirdo ir Footas.

Tuose siūlymuose yra įvairių 
neaiškumų. Pirmiausia, Brežne
vas sako, kad sumažins savo vi
dutinio nuotolio raketas, neminė
damas jų rūšies, jeigu NATO 
sustabdys naujųjų ginklų įve
dimą. Bet jeigu jis ir sumažintų 
SS-20 raketų skaičių, balansas 
vistiek liktų Vakarų nenaudai- 
NATO nori turėti patikimesnius 
ginklus, kuriais, iškilus reikalui, 
galėtų bombarduoti sovietų už
nugarį ir kariuomenės papildy
mus, o tai ir yra svarbiausia

priežastis to nutarimo skubiai 
moderniauotis. Bombonešiai, ku
rie iki šiol vaidino svarbiausią 
vaidmenį, darosi vis daugiau pa-: 
žeidžiami. Įvedimas sovietinių 
6S-20 raketų nėra vienintelė 
priežastis dėl kurios NATO nu
tarė imtis saugumo priemonių. 
Be to, Brežnevas kalba tik apie 
Vakarų Rusiją. SS-20 judriųjų 
raketų nuotolis siekia iki 4,000 
mylių, todėl jų nukėlimas net už 
Uralo kalnų nesudarytų didelio 
skirtumo.

Gaila, kad NATO visų akyse 
pastatė save į tokią padėti, kur 
balanso išlyginimas siejamas su 
sovietų SS-20 ir amerikiečių 
vidutinio nuotolio ir Peršingo ra
ketom. Tai reiškia, kad JAV 
bus verčiamos sutikti tik su tos 
rūšies raketų mažinimu. Jeigu 
amerikiečiai sutiks, tai tada tik 
užtvirtins esančią dabartinę so
vietų persvarą. Be to, rusai turi 
kitokių raketų, kuriomis pakeis 
savo SS-20. Todėl svarbu, kad 
ateinančiose derybose būtų iš
keltas platesnis strateginių gink

lų apribojimo (Salt) reikalas, ko 
Sov. Sąjunga nenori. Laikyti Eu 
ropos karinį lauką, kaip atskirą 
ir savarankišką, nėra prasmės 

: nei kariniu, nei politiniu atžvil
giu, — sako “The Times” veda
masis.

(Iš Europos Lietuvio)

For the woman 
who's at the heart of 
her family’s finances.

Because if you’re in charge at

future, too.
And that’s where Ų.S. 

Savings Bonds come in. Buy 
tiiem through your bank. Or 
encourage your husband to 
sign up for the Payroll Sav
ings Plan where he work*.

That way, while you’re 
meeting the day-to-day ex
penses, you’ll still be building 
a more secure foture for your 
family.

U.S. Savings Bonds. For 
the w oman who really know* 
a good bargain.

maturity of 5 years th* fintymr).

inerrae taxen, • ad fleder*! tax e^ay be 
def«rr*d nrrul redempOoA.

m^menca*
Join the Payroll Savia£s Plw

Dabar ramiai gulėdamas, su
dėjęs rankas ant apžėlusios krū
tinės, nejusčiomis jas suspaudęs 
į kietus kumščius, Jurgis jaučia, 
kaip dūžta kažkas neišpasakytai 
gražaus ir kaip aštrios skevel
dros žeidžia visą jo būtybę. Kaž
kas neapčiuopiamai gero, dar ne
pasiekto ir niekad nepasiekiamo 
nyksta nejaukioj nakties tam
soj.

“Iš džiaugsmo pabučiavo..?*’ — 
vis skamba ausyse, žmonos žo
džiai. '‘šeštokas — ne senas pi
niguočius su palikimu, bet my
limasis, kavalierius . •. Atvažiuo
ja! Ir jei atvažiuos, bus tikriau
sia vestuvės. .. Jurgis verčiasi 
ant kito šono. Jis jaučia ir su
pranta, kad toji santūrioji Ievu
tė išdėstė jojo žmonai ne iš no- 
*o pasipasakoti, išsiplepėti^ bet 
š noro atsakyti į jo skirtinga, 
pabučiavimą. Su skaudžiu nusi
vylimu, jis dabar aiškiai prisi
mena, jog aistringas pabučiavi 
nas buvęs tik iš jo paties pusės 
Ievutės lūpos pasilikusios kie- 
os ir neatsiliepiančios,, ne atsa
kančios aušinu į jausmą. Ir be
keik šu gėda jis prisimena taip 
>at gan kietą alkūnę atsirėmu
sią, į jo krūunę... Bet jis aps
vaigęs meilės troškuliu, ignoravo 
ai, nekreipė dėmesio, itikinda 
mas save, jog tai buvęs tik mo 
leriškas kuklumas — Dabar jis 
suprato. kaip labai, jis klydo,

Jurgis vėl nekantriai verčia- 
■ >i ant kito šono, beveik suplėšy
damas šlapias nuo prakaito pa 
< lode s. Jis fiziniai jaučiasi visa? 
šsisėmęs, lyg sulaužytas ... Jei 
lebūtų dukters, eitų į rūsį, ar iš- 
litų laukan, bet, ko gęro, gali 
n sus pažadinti • \ M|p
; Pagaliau, sunkiai atsidusęs 

j Jurgis leidžia ’nusivylimui ir 
1 sielvartui nešti save, kaip juo 

lai drumzlino vandens srovei, to 
yn į nevikj ii jau timą senatvę

(Bus daugiau)

sios šių derybų svarba didesniam 
pastovumui ir tarptautiniam sau
gumui, ir jos pasižada dėti visas 
pastangas tinkamam susitarimui 
pasiekti?.

Tačiau derybos nebus lengvos. 
Pirmoji kliūtis — nesutarimas 
kokie ginklai turi įeiti į diskusi
jas. Amerikiečiai susirūpinę ru
sų S-20 raketom, o sovietai no
ri įtraukti NATO branduoliniais 
ginklas apginkluotus lėktuvus.

JAV NATO sąjungininkų įta
ka daugiausia nulėmė amerikie
čių sutikimą iš viso dalyvauti 
tose derybose. Sąjungininkai su
tiko leisti amerikiečiams savo 
kraštuose steigti naujųjų raketų 
bazes su . ta sąlyga, kad jie dės 
riša s pastangas susitarti su so
vietais dėl abipusio tų ginklų 
išdėstymo Europoje.

Reagano administracija 
laiką nerodė noro jokioms dery-» 
boms vien tik iš įsitikinimo, kad 1 

t - -

sovietais negalima pasitikėti. Ne-1 sunkumai, 
seniai A. Haigas Jungtinėse Tau-1 
tose aiškino, kad ginklavimosi : 
klausimai neturi būti išskirti nuo 
sovietų elgimosi kitose sferose, 
pvz., Afganistane ir kitur.

Tačiau kitą dieną Reaganas 
pasiuntė Brežnevui laišką kuria
me nieko neminima apie tokias 
sąlygas.' Tame laiške jis lyg ii 
s’ūlo grįžti į tokias pozicijas, ko
kios buvo prieš dešimt metų, ir; 
kad abi pusės pripažintų viena 
kitai esiimąsias įtakos zonas ir 
ten nesikištų.

Britų-“The Times” rugsėjo 25 
d. rašė:

— Dabartiniu laiku, kai Rytui 
— Vakarų santykiai ypač atša- f 
lę, susitarimas atnaujinti Euro
poj branduolinių raketų apribo
jimo derybas, yra jau šioks toks 
atsiekimas. Matyti prie derybų f 
stalo sėdinti dvi didžiąsias jėgas 
ir bandant uždėti varžtus gink
lavimosi lenktynėms, europinei į 
opinijai reiškia kažkokį užtikri
nimą. Nežiiirint to, tikrosios pro
blemos tik prasidės. Abiejų pū
dų pozicijos labai skirtingos, ir 
imerikieč:ai dar patys nežino, 
ko jie neri* Galbūt ir rusai yra 
panašioje padėtyje, bet apie tai 
*mku spėti

Vienas dalykas aiškus, jog 
britų opozicijoj lyderis Footas 
:š Maskvos neparsivežė nieką 
įaujo. išskyrus gal tik kito daly
ko iškėlimą - - pasitikėjimą vie
lų ki'ais. pranešant apie savo 
kariuomenės dalinių judėjimus 
O ta. jau buvo keliama Madri- ‘ 
de, leržiūriat Helsinkio susitari
mu^. Turime palaukti kalbų pra- 
ii'os, ir tada matysime, ar ta 
rhikme dinama. Kol kas bran- 
uoliniu ginklų išdėstymo, pozi

cijos i* pagrindo Meka tos pačios 
"olėtai s;iko, kad jėgų balansas 

ir NATO nutarimas jjpoder- 
lizuolis, tą balansą pakreiptų jų 
'enaudai: l^ATO sąjungininkai • 
nano, kad persvara yrą sovietų: 
xisėje. ir nauji ginklai tą balan-, 
-ą išlygintų. NuUrięias apgink- _ _ __ _
duot. V. Europos karinos pajė- 2 _ Xaujienos Jįįį, n| _ October l* ,ū, iggj

Tikrieji senatvės požymiai

kuriame 
svajonės,

Jaunystė nėra kokia nors skir
tinga mūsų gyvenimo dalis. Tai 
yra tik laikotarpis, 
vaizduotė, jausmai, 
drąsa ir valia žymiai stipriau
pasireiškia. Mes nesenstame 
vien dėl to, kad pergyvename 
tam tikrą j metų skaičių. Senat
vė įsivyrauja, kai mes prade- 

: dame dvasiniai sunykti, neten
kame idealų ir gražesnių tikslų.

Tiesa, prabėgantis laikas pa
lieka mūsų veiduose riaukšles, 
kiek apsilpnina fiziniai, bet visa 
tai dar ne taip blogai atsiliepia 
į mus kaip vidinis? sumenkėji-

ilgą I mas. Nusivylimas, apatija, nete- 
• kimas pasitikėjimo nusavomis 
jėgomis, baimė, visa tai yra kaip 

kurie palenkia 
mūsų galvas ir prieš laiką pa- 
sendiua.

Jei kuris, ir sulaukęs 70 me
tų, sugeba pasidžiaugti-gamtos 
grožybėmis, pasitenkina kad ir 
kukliomis gyvenimo aplinkybė
mis, draugauja su kitais tautie
čiais ir būna įsijungęs į kokią 
nors naudingą veiklą, tam ir se
nesnis amžius nėra sunkenybė.

Vėlesnį gyvenimo laikotarpį 
pagražina ir prisiminimai iš pra
eities. O jų kiekvienas turime 
tiek ir tiek! Kiek visokių įspū
džių yra užsilikę atmintyje iš

jaunesnių dienų ir vėlesnio lai
kotarpio! Iš to visko galėtumėm 
supinti sau įdomesnių progra
mų, negu kad matom ’televizijoj. 
Tokie prisiminimai gaivinančiai 
mus*, paveikia ir išblaško pasitai
kančius neramumų?^

Taigi, koj širdis*Hiiiįeba jausti 
'grožį, linksmumą ir kol joje pa
sireiškia palinkimas 'ką nors 
kurti ir atlikti, tol žmogus nėra 
senyvas.

Bet kai visi tie siūlai tampa 
nutraukti, kai širdis tampa ap
dengta nerangumo, pesimzimo. 
ir heviltingumo skepetaite, tada/; 
ir jaunesnio amžiaus vyras ar 
moteris jau būna pasenę.

Kraujas, tai ne vanduo

Šiuo metu ligoninėse be sai
ko vartojama kraujo transfūzija 
gali būti netgi pavojinga, per
spėja dr. James F. Crispen, ra
šydamas žurnale “Pennsylvania 
Medical Journal”. Girdi, iš 243 
pacientų Harrisburg Polyclinic 
ligoninėje, kuriems buvo atlikta 
kraujo transfūzija, kaip vėlesni 
tyrimai parodė, pusei jų ekstra 
kraujas nebuvo reikalingas. ,

• Kuklumas yra gražio ir do
rybės tvirtovė.

(Graikų priežodis)

The New-Way Apple Pie 4

real, homemade apple pie made a new way that** 
R<ht, refreshing and chills in the refrigerator in about 2 boon. 
Thanks to a handy container of thawed Birds Eye Cool Whip 
Bon-dairy whipped topping, the pie filling is a fluffy mixture 
of spices, chopped apple and pecans, and tart complement of 
lemon flavor gelatin. To make lite easier, use a packaged enupb Į. 
■rust and eliminate all baking for this luscious pie.

Amber Apple Pie '
1-1/2

3 
2/a 
1/4 
V* 

2 
1

package (3 ox) lemon 
flavor gelatin 

tablespoons sugar 
cup boiling water 112

cups coarsely ehoppod. 
peeled apple* (about
2 medium) į

cup chopped pecan* t 
baked 9-inch grahaan [ 

cracker crumb cruet, 
♦cooled j

t«aspooA nutmeg 
cups ice cube* 
container (8 6z.) frozen 

whipped topping, thawed
Dissolve gelatin and sugar complete^ In boQJng WaUK. i 

ettrring 3 minutes. Add spices and ice cubes and stir meet Uy ' 
until gelatin ic thickened, about 2 to 3 minutes. Remove any » 
unmelted ic*. Using wire whip, blend in whipped topping: th<A 
whip until smooth. Fold In apples and nuts. Chill, if nx-s-wary.'i 
until mixture wiH mound. Spoon into pi* crust. Ch Qi 1 htrt-.y ; 
Garnish with additional apple slices, if desired. I



AR KUNIGAS DILYS STOVI 
ANT TEISINGO KELIO?

Paskaičius kun. Dilio laiške tas reišk’a? Aiškinti netenka.
“Nau ienų-’ (š. m. Nr 175) re- Teko bendrauti privaliuose san- ■ 
daktoriui abejones dėl pirmojo 
pasaulinio karo pabaigos iš išsi- 
veiktkimų, kurie, anot kun. Di
lio, patvirtinti naujosios is: ori jos 
bėgyje, kad prie sąlygų, kuries 
ęusidarė 20-tame amžiuje, Lietu
va gali kaip nepriklausomas vie
netas egzistuoti tik tada, kai eg
zistuoja nepriklausoma Lenkija.

Kokie, anot kun. Dilio, “išsi- 
ręiškiipai” nuo pirmojo pasau
linio karo yra patvirtinti naujo
sios istorijos bėgyje? Kokios tos 
“sąlygos”, kurios susidarė 20-ta
me amžiuje? Kodėl nepriklauso
ma Lietuva gali egzistuoti tik j

Ar nepriklausoma Lenkija sau-1 
gos, apgins Lietuvos nepriklau
somybę? Ar Lietuvos nepriklau
somybė priklauso tik nuo Len
kijos? Į šiuos klausimus turėtų 
kun- Dilys išsamiai atsakyt;, nes 
šie jo išsireiškimai labai miglo
ti-! v
t. Jei kun. Dilys turi galvoje 
Helsinkio aktą, tai, kaip šis ne
apgina žmogaus teisių, lygiai ne
apgins neliečiamų teritofijų ri
bų'. Jei JAV vyriausybė nepri
pažįsta Lietuvos Įjungimo Sovie
tų Sąjungon, tai kodėl pasirašė 
Helsinkio: aktą, kuriame pabrė
žiamas ’ nusistatymas nekeisti 
valstybių teritorijų ribų. Juk 
■^ėlsinkio aktas esamą padėtį 
įtabiližudja ir jokiom derybom, 
nuolankiais prašymais: Sovietų 
Sąjunga nekeis teritorijų ribų, 
ypač okupuotų valstybių.
7 Mes žinome kokia- “garantija” 
praeity Lenkija respektavo Lie
tuvos nepriklausymybę. Iš neto
limos praeities Krzyzanowski’o, 
Mackiewicz’.iaus ir daugelis kitų 
.leidinių, neatrodo, kad lenkai 
būtų pakeitę savo charakterį, lie 
yėsi domėtis ne tik Vilniumi, bei 
ir Lietuva. Lenkų spaudoj nete
ko užtikti net - užuominos, kad : 
Įmerktų-; “Milosnikow’u Wilna”l 
Ixrgamizacijo’s -užmačius. Lenkų, 
ėgzilinės vyriausybės Londone 
nusistatymas galioja iki šiol: At- 
štatyti nepriklausomą Lenkiją 
.tytuose prieškarinėse (1939) ri-

tykiuose su lenkais. Ne vienas 
neparodė apgailestavimo dėl Pil
sudskio, Želigowskio ar Lenkijos 
vyriausybės užmačių Vilniaus 
pagrobimo klausimu. Ne vienas 
nepripažino Vilnių Lietuvai- 
Priešingai kun. Diliui, važinė
jant po Lenkiją nugirsdavau Į 
apgailestavimus, kad negali lais-; 
vai lankyti “Wilenska Ostra j 
Brama” (Vilniaus Aušros Var
tus.) Jie Čenstakovos juodąja 
Madona nepasitenkina. Devoc- j 
jų prekybose platinami “Matki 
Boskiej Ostrobramskiej “meda-’ 
likėliai, paveiksliukai. Tat laiš- , 
ko autoriaus-kun. Dilio priekaiš- j 
tas yra nepagrįstas.

Išžiūrėjus autoriaus laiške j 
mintis, tikrai kilo abejonės, ai į 
kun. Dilys nėra 
■■eisingo kelio?

Autorius baigia 
tams mintimi: —
do, nei graiko; nebėra nei'vergo, J 
nei laisvojo; nebėra nei vyro,! 
nei moters; visi esate viena Kris- Į 
tuje Jėzuje"! Bet gi tie paminė- j 
tieji ir dar pridūrus mūsų eroj 
rusus, lenkus, vokiečius, jie bū
dami Kristuje, negyvena pagal 
Kristų! Argi nepragaištinga lie
tuviams grižinuoti veidus, kuo
met tie sudarantieji “vienetą 
Kristuje”, muša j veidą. Žydų, 
Talmudas, berods, jau prieš 5742 
metus nurodė ■— “Akis už aki 
dantis už dantį”...

nuslydęs nuo!

laiške Gala-;
“Nėra nei žy-'

(J. Laurinavičiaus drož Lietuvos pajūrys

Velnias buvo apsėdęs Draugo galvą
Kad velnias buvo apsėdęs dau- 

j gelį lietuvių, bendradarbiavusių 
• žmogaus gėris plaukia iš su kun. B. Sugintu, aiškiai ma- 

meilės, kaip augalo tarpimas Į lyū iš Petronėlės Kazlauskienės 
pareina nuo saulės. (Tolstojus) • knygos. ■ .

Į Bet kaip velnias ne tik prisė- 
_ j do, bet ir apsėdo Draugo vy- 

' riausio moderatoriaus ir kitų 
_  ) redaktorių bei tarnautojų gal- 

j vas, iki šio meto niekas nepa-' 
i aiškino'. Velnias galvas jieinsj 
tiek apsuko, kad jie iki šio. me
to, tarytum parblokšti, tyli. Jie 
žino, kad skauda, bet ĄežĮūų.il 
kurios pusės tas. skausmas at
eina.

9 Sunku šieną vežti, per long 
va žiemą pešti.

ENERGY 
WISE .

J KUZMICKIS

ALŠĖNŲ KUNIGAIKŠTYTĖ
“Draugo” dienraštis kumeti- fijos A’.g.mantaitės Alšėniškės, 

io konkurse premijuotais romą-1 Vyrauto Didžiojo pusseserės, 
įais pagyvina ir praturtina mū-1 pradėjusios Jogailaičių dinastiją 
'u litcralū’.a. Nevienodos vertės1 
yra kom'sijas atrinka bei premi
juoti romanai. Karta’s neaišku, 
ko pirmoje eilėje paisoma: ar 
ktu?laus turinio, ar gražiai su- 
'irp?os kompozicijos bei sultin- 
Tc stiliaus.

Šiais metais Lietuviškos kny
gos klubas Čikagoje išleido tris- 
^e^mrero konkurso premijuotą 
‘Alšėnu kunigaikštystės’'’ roma
ną kurie autorius — Jenas Viz* 

avas Sudavus, naujas vardas 
nū~.u literatu ~o j e. šio konkurso 
komisiją sudalė: p^el. dr. P. Ce- 
:eš:us R. K. Vidžiūnienė, Alė 

Rūta Arbienė, dr. .E. Tumienė 
r L. Valiukas. Knygos pradžio- 
e paskelbtajame akte nieko ne- 
•akor-ą. dėl ko “premijuotinu 
veikalu” pripažintas šis istorinis 
’■omaras.

JOGAILAIČIŲ PALIKUONĖ

“Alšėnų kunigaikštytės” romą 
ne vaizduojami XIX a. Lietuvą, 
rusų okupacija ir 1830-31 metų 
sukilimas. Iš trumpų žinių, pa 
teiktų aplanke, sužinome, kad 
kunigaikštytė Olympija gavusi 
Jogailos ketvirtosios žmonos So-

sienos? Aišku, liečia Vilniaus te
ritoriją. Dr. Z. Sibora savo radio 
.programose pakartotinai duoda 
Užuominas apie lenkams pada
lytas “skriaudas” — atimant 
lytines tetritorijas”, atseit Vil- 
hfėis (sritis, Vilniaus Rasų kai- 
•3&se Pilsudskio širdis lenkams 
-yra. grūdas iš kurio nuolat auga 
(Lietuvai groboniškų užmačių 
-derlius. Chicagos “Zvziązek Na- 
,5®dowy Polski” (Tautinis Len
kijos Susivienijimas) savo em- 
įlįėmoj turi ERELĮ IR VYTĮ. Ką

Limit use of diswasher 
to once a day, after the 
evening meal, and cut 
excessive use of water 
and electricity.

žurnaluose. Tūkstančius “Gim
tojo Krašto” egzempliorių vežė 
Amerikon ir dalino .visiems, kas 
tiktai skaityti 'norėjo. Knygos 
dar nebuvo Amerikoje, o ji jau 
buvo išgarsinta. Visi žinojo, kad 
knygoje buvo rašoma apie vys
kupą Brizgj, Sugintą ir kitus 
kunigus.

° '. ------ i. »£ . ' .

■_ O kai ■ Kazlauskienė atėjo Į 
Draugą prasyti-,Ekad paskelbtų 
josios kūrini, taDvelnias ėmė ir 

: nutrynė iš smegenų- visiems 
Draugo redaktoriams, ką jie bu
vo skaitę apie knygą. Jie abso- 

• liūčiai nieko nėprisiniinė. Kaip 
nuo lentos nutrinama kreida, 
taip velnias savo<; uodega nutry
nė Garšvai viską, ką jis buvo 
skaitęs apie Kazlauskienės kan
čias.

Kazlauskienė nuėjo j Draugą 
ir paprašė tarnautojos, ar gali 
paskelbti šitokį jos garsinimą. 
Ponia paskaitė, nusišypsojo, ap
sidžiaugė, . kad garsinimas pats 
atėjo, nereikia jo ieškoti, ir su
tiko įdėti. Susitarė dėl kainos. 
Pradėjo rašyti pakvitavimą ir 
pastebėjo:

— Dėl visa ko, aš užrašysiu

Visi žinome, kad “Kai prisėdo1 
velnias” knygoje labai daug ra
šoma apie vyskupą ir apie kelis 
kilus kunigus. Rašoma ne taip, 
kaip kunigai arba tikintieji žmo
nės norėtų, bet taip, kaip vel
nias nori. Labai neaiškioje švie
soje nušviestas ir kun. Kubilius, 
jėzuitų vyresnysis. Aišku, jog 
tai yra velnio darbas. Jeigu ne 
velnias, lai rusai pavergtoje 
Lietuvoje tokios knygos nebūtų 
paleidęs spausdinti.

Velnias ištisus Kazlauskienės 
knygos skyrius spausdino Gim
tajame Krašte, Tiesoje ir net1 ir nueisiu pas vyresnybę, ar ga-

lės toki garsinimą dėti, — tarė 
tarnautoja.

— Paklausk ir pasakyk, kad 
už garsinimą aš užmokėsiu, -— 
paaiškino Kazlauskienė.

. Už kelių minučių tarnautoja 
išėjo ir pasakė, kad galima dėti. 
Tiktai pasakė, kad garsinimą 
reikia papildyti. Reikia įdėti 
knygos vardą. ,
- Kazlauskienė išsitraukė iš vo
ko knygą.ir parodė. Tarnautoja 
savo ranka į garsinimą įrašė- 
“Kai- prisėdo velnias” ir paėmė 
pinigus. ,

Galite sakyti, ką norite, bet 
velnias-'-turėjo skudurą iš Drau
go redaktorių atminties nutrin
ti knygos vardą ir jį išbraukti. 
Jeigu galvoje būtų likęs bent 
trupinėlis atminties, tai gerai 
apsiskaitę redaktoriai būtų susi
gaudę ir neleidę spausdinti kny
gos su prisėstu velniu.
j Jeigu ne velnias, tai garsini
mo jie būtų nepriėmę. Jau pra
ėjo visas mėnuo nuo to garsini
mo, bet iki šio meto Draugo 
redakcija dar nepajėgė paaiš
kinti savo skaitytojams, kaip ji 
gali skelbti garsinimą, nukreiptą 
prieš katalikų kunigus, kaip ji 
gali savo skaitytojams siūlyti 
velnių apsėstą knygą pirkti? -

P.; J. Naujokaitis '~-

Lietuvoje ir Lenkijoje, tolima 
palikuonė. Su našliu tėvu gra
fu Vladislovu Binkevičiumi gy
veno Krokuvoje, baigė Varsų 
vos konservatoriją ir prieš suki
limą aplankė dėdę grafą Boles
lovą, gyvenusį netoli Dieveniš
kių — Ašmenos vieškelių kryž
kelės dunksančiame Sidabravo 
dvare. Jos apsilankymo pagrin
dinis tikslas buvo įteikti dėdei 
grafui Boleslovui organizuojamo 
sukilimo prieš rusus pianą Aš 
menos apskrityje.

Grafo Boleslovo Binkevičiaus 
dvarų ir miškų vyriausiu admi
nistratoriumi buvo Karelis Ži
bartas, kilęs iš Žemaitijos senos 
bajorų giminės. Jo prosenelis ka
ru su švedais metu atsikėlė į 
Vilniaus vaivadiją ir iš grafu 
Sinkevičių nusipirko nedidelį 
dvarą prie Gaujos upės ir Bičio- 
nių piliakalnio. Adrn. Karaliaus 
sūnus Kazimieras, 24 metų gra
žios išvaizdos, vyras, studijavęs 
Vilniaus universitete filosofiją 
ir filologiją, atvažiavęs atostogų 
susipažino su Olympija, kuri 
tuojau pajuto “yidiĮiį nerimą”: 
“Pirma pažintis su jai patikusiu 
jaunu vyrų stipriai paveikė jos 
nedaro pensiono aplinkoj išauk
lėtą- buitį”. Pasak to meto poete 
Ad. Mickevičiaus žodžius: kartą 
pamatė ir įsimylėjo..

LIETUVIŲ SUKILIMAS’

Autorius anų laikų ’ romanų 
pavyzdžiu šios staiga sukilusios 
meilės nekbmplikuoja: ji auga, 
klesti ■ dviejų jaunuolių širdyse, 
tiktai neramūs Olympijos sapnai 
dar labiau sudrumsčia vidinį ne
rimą ir šviesios ateities viltis.

Reikia sutikti su mažute pas
taba palanke: “Galima tarti, kad 
tai romanas, kuriame istoriška 
yra tiek, kiek reikia tiksrovei 
piešti; ir kuriame duodama lais
vė fantazijai, kiek būtina litera
tūrinei tiesai atskleisti”.

Sunku būtų atpasakoti, kaip 
bajorai studentai,, darbininkai ir 
net moterys (jų tarpe Emilija 
Platerytė,... barOnaitė Jadvyga 
Prozoraitė ir net. Olympija Rin
kevičiūtė) '/j rengiasi sukilimui, 
kaip Lenkijos, karalystės Lom
žos divizijos vados gen. A. Gel
gaudas su savo kariuomene žy
giuoja Lfetuvos -sienos link, kaip 
puolimui rengiasi Dieveniškių, 
Grybiškių, Poškų; Didžiulių, Bi-

lių ir Bičionių vyrai, kaip Vil
niaus rinktinės vado kap. Hope- 
no vyrai su Kaz. Žibarto ir Fab. 
Daujoto raitininkais puola rusų 
patrankas ir bendromis jėgomis 
sunaikina rusų Osten-Sikeno bri
gadą.

Nors gen. Gelgaudas atsisako 
užimti Vilnių, nepaisydamas Lie
tuvos sukilimo vadų raginimo, 
ba'orai, nutarę pirmiausia pulti 
Vilnių, siunčia delegatus į gen. 
Dembinskio štabą, ir pagaliau 
generolas Gelgaudas apsispren
džia žygiuoti.
Kaz. Žibartas atsisveikino Olym 

piją, kuri jaučia, kad “kerštinga 
lemtis pavydi mums meilės ir 
laimės”.

Prasideda žygis. Pik. Giedrai
čio ulonai atmuša Dono kazokų 
ataką, tačiau po nesėkmingų puo 
limų gen. .Gedgaudui įsakius nuo 
Vilniaus pasitraukti, lietuvių ka 
riai apsupami. K. Žibartas pake
lia nukritusią pulko vėliavą, bėt 
“tuo metu iš šono paleistą kira- 
syro ietis perveria Kazimiero 
Žiburio krūtinę”.

ROMANTIŠKA ■.
KUNIGAIKŠTYTĖ'

Atrodo, kad romano medžiaga 
tiek istoriška, kiek reikia suda
ryti tikrovės iliuziją. Autoriui, 
oavyko išryškinti įvairaus luomo 
lietuvių patriotiškumą, tėvyhės 
meilę, aukos dvasią, o taipgi kai 
kurių ponelių kaip grafas Qlše- 
vskis prolenkišką nusiteikimą.,

O kaip su laisve fantazijai, 
kiek būtiną atskleisti “literatū
rinę tiesą"? Atrodo, tą literatū
rinę tiesą galima suprasi kaip ro
mano veikėjų ir jų vidaus ats
kleidimo psichologinį pagrindą, 
kad skaitytojas tikėtų, jog taip 
galėjo būti tikrovėje. y

Autoriui palyginti gerai pavy
ko charakterizuoti Sidabravos 
grafą Boleslovą Binkevičių. Tai 
rimtas, patriotiškas, valingas, 
bet ir humaniškas, taktiškas, jau
trus Lietuvos sūnus. Jis sudaro 
tarsi visą romano ašį, apie kurią 
sukasi ne tik šeimos nariai, bet ir 
sukilimo dalyviai. Tačiau auto-' 
riui šalia sukilimo idėjos rūpė
jo apoetizuoti du jaunosios' kar
tos atstovus — Alšėnų kuni
gaikštytę Olympiją ir jos myli
mąjį Vilniaus universiteto stu
dentą Kazimierą Žibartą.

(Bus daugiau) ■''

'• Kentėti ir verkti —daugy- 
verrt-i. • - . • J
’■f j -’ " ~ ; '

® Jauniems paukšteliai, čiul
ba, seniems svirpliai ųlbąri' '
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Inž. LIUDAS MIKŠYS, 
50 metų studijavęs, kaip

parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas bet kada ir 
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium ir prof. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimus 

ir patarė mums toliau studijuoti.

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
• ■ LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno ir mokslo 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nes enstą, Vinco 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Jcftiįko, V. Slankos, 
J. Raukčio, ,dr. Kazio Griniaus, taip pat K Matusevičiaus ir . V« 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis Ir 
M. K. Čiurlionio, M. šileikio. V. Kašubos, A. Rūkštelės ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik S3.

• DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tau- 
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems. gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenim!! 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja 82.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausas 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga

e LIETUVEKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-TamaJausko 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės Ii 
Labguvos apskričiu duomenimis. Aprašymai Įdomūs kiekvienam 
lietuviui Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitdvardžiij pavadinimai ir jų vertiniai J vokiečių kalbj. Labai 
naudingoje 335 pust knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina W,

• KĄ LAUMES LĖMĖ, rašytojos Petronėlės Orintaitės ati
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapiui, 
bet kainuoja tik |3. I

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupraf- 
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik n« 
Jurgio Jalinske knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe
ziją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teisei. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja $6.

St

> SATYRINĖS NOVELES, M. Zoečenko kūryba, J. Valaičio 
vertimai. 200 p«L knygoje yra '40 sąmojingų novelių. Kaina FX

Knygos gaunamo* Naujienose, 173$ So. Halsted St, Chicago,
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Gera proga aptarti reikalus
Metiniai Amerikos Lietuvių Tarybos atstovų suva

žiavimai reikalingi ne tiktai oficialiai pranešti visiems 
ALTo nariams kas darosi lietuviškame Amerikos gyve
nime, kaip Maskvos agentai stengiasi įsibrauti Į mūsų 
organizacijas, biznio Įstaigas ir draugijas, bet vertėtų 
juose ir pasitarti, kokių priemonių tektų imtis reikalin
gai apsaugai.

Prieš porą metų okupantui pavyko pralaužti vartus 
Į jėzuitų centrą. Patys jėzuitai, pajutę tokio žingsnio žalą, 
nutarė daugiau nebandyti. Jie ne tik perleido savo name 
administraciją nejėzuitams, bet ir šiuos Įtikino pravesti 
nutarimą, kad daugiau atvykusių sirenų Į jėzuitų namus, 
neįsileistų. Koncęrtai esti dideli, bet nuostoliai esti dar 
didesni, o padaryta žala nėapskaiciuojama.

Sirenos su savo naujomis dainomis buvo atsiųstos ir 
šį rudenį, bet Į jėzuitų namus jų neįleido. Patys admi- 
nistratriai bėgiojo kitur ieškoti salės, kad galėtų nelega
liai atvažiavusioms dainininkėms suruošti koncertą, bet 
nepavyko. Koncertai ruošiami be garsinimų. Jie sušau
kiami telefonais. Šaukiami tiktai patys patikimiausieji 
“muzikos mėgėjai”. Jiems bilietai neparduodami, bet są
rašai vedami, kad pinigai būtų išrinkti.

Vietoj viešų koncertų, dabar organizuojami slapti 
koncertai. Jie organizuojami telefonais, laiškais ir. asme
niškais pranešimais. Vyčių salės administratorių apstatė 
vieną kartą, bet antrą kartą ir jis buvo apdairesnis. Slap
to koncerto jis neleido. Teko imtis kitų priemonių. Ne
gavę lietuvių salės, jie kreipėsi pas kitataučius. Chica- 
goje mokyklų ir salių yra daugiau, negu reikia. Šiais lai
kais pinigai salių savininkams labiau reikalingi, negu bet 
kada. Salės dažnai yra tuščios. Jeigu kas pasiteirauja, 
tai be didelių apklausinėjimų sales išnuomoja. O jeigu 
kas iš anksto palieka daugiau rankpinigių negu paprašo 
tai salė garantuota.

Atsiradusiai lietuviškai sirenai buvo gauta salė gana 
toli nuo lietuvių centro. Salės administratoriai lietuviš
kai nemoka ir neturi jokios nuovokos apie atvažiavusias 
sirenas. Svarbu, kad lietuviai ateitų ir tos sirenos pasi
klausytų.

Organizuoti čikagiečiai jau turi nuovoką, kaip oku-

jantieji pirmiausia bando nustatyti faktus, o tiktai vė
liau spręsti.

Kai telefonai nepadėjo ir nebuvo jokios garantijos 
kad nusamdyta salė 95-toj gatvėj, kur lietuvių beveik 
nėra, susilauks kalusytojų, tai frontininkai pradėjo spaus
dinti atsišaukimus ir juos dalyti lietuvių tarpe. Bet susi- 
pratusieji tuojau susiorientavo ir atkreipė dėmesį Į ap
gaulę. Atsišaukimėlis kvietė pasiklausyti iŠ pavergtos 
Lietuvos Amerikon atvykusios geros dainininkės, bet nie
kas atsišaukimo nedrįso pasirašyti. Susipratusieji Į tokį 
atsišaukimą nekreipė dėmesio, bet mažiau besiorientuo
jantieji paskaitė ir nutarė nuvažiuoti ir pasiklausyti. 
Kitos išeities nebuvo, kaip bandyti patraukti į lietuviškas 
bažnyčias einančius žmones. Kol žmonės meldėsi bažny
čiose, tai Fronto bičiuliai aplipino kiekvieną bažnyčios 
kieme pastatytą automobilį. Bet susipratusieji pastebėjo 
apgaulę ir dalį nepasirašytų atsišaukimų surinko.

Besimeldžiančiųjų automobiliai buvo antrą kartą ap
lipdyti nepasirašytais atsišaukimias, garsinančiais slaptą 
koncertą. 95-tos gatvės mokyklos salė buvo pilna ir, ga
lima sakyti, koncertas gerai pavykęs.

Atvažiavusi sirena buvo pakviesta į Chicagcs uni
versiteto Rockefeller salę. Vadinami Amerikos “intelek
tualai” yra mažiau informuoti apie rusų agentu pastan
gas įsiskverbti į amerikiečių eiles, negu labiausiai atsi
likę lietuviai. Lietuviai ant savo kailio pažino sovietinio 
komunizmo priemones “pažangioms” idėjoms skelbti, bet 
Amerikos intelektualai mažiau apie juos težino. Jiems 
dar papasakojo, kad atvežtoji sirena buvo praleidusi kelis 
metus Sibire, tai to ir užteko, kaip užteko paskleistos 
žinios, kad gerabalsis dainininkas Daunoras yra Norei
kos bereikalingai persekiojamas, siunčiamas į provincijas. 
Daunorui pralaužus lietuvių pasipriešinimą, įžengus į 
silpnai jėzuitų prižiūrimą “Jaunimo' centrą”, Noreika- 
buvo atleistas, užmirštos pasakos apie Daunoro persekio
jimus, jis apdovanotas Lenino ordinais ir suteikta jam 
didžiausioji galia dainų srityje.

Daunoras buvo piketuotas, bet jėzuitų salė buvo pil
na. Daunoras padarė tai, ko iki to meto nė vienas sovie
tinis dainininkas nepajėgė padaryti. Laimėjo piketuoto
jai, nes jėzuitai atsisakė įsileisti kitą dainininką, užtat 
dabar Kremliaus agentai ruošia “slaptus koncertus”, savo 
dirvagalius siunčia į lenkų kunigų seminarijas. Jie tikė
josi pasinaudoti lietuvių neapsižiūrėjimu, gauti laikraščių 
redaktorių šimtus tūkstančių ir kontroliuoti savaitraš
čius, bet nieko iš to neišėjo: lietuviai laiku susiprato ir 
agentus pasiuntė į silpnesnes mokyklas.

Kremlius daro didelį spaudimą. Jie ir ieško naujų 
priemonių. Pinigų turi, gali naudoti naujus bandymus..

Reikėtų panaudoti Chicagos sąskrydį ir aptarti 
Kremliaus pastangas sėti didesnę neapykantą lietuvių 
tarpe.

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI 
SKELBKITĖS NAUJIENOSE

1931 metais Šiauliuose pastatyta Maisto įmonė.

AMERIKOS LIE1
Nuo Gazietos Lietuviškos 

(New York, 1879 m.) iki šian
dien, daugiau kaip du šimtai 
lietuviškų periodinių leidinių 
pasirodė Amerikoje- Kai 1865 
metai rusai uždraudė spaus
dinti lietuvišką ž<xlj lotyniš
komis raidėmis, tai 1883 me
tais dr. Jonas Basanavičius 
Tilžėje išleido Lietuvos atbu
dimo žurnalą, Aušrą. Laisvoje 
Amerikoje lietuviai turėjo pa
lankesnes sąlygas patriotinei 
spaudai, negu lietuvoje ar kai 
zerinėje Vokietijoje. Galima 
pilnai tvirtinti, jog lietuviško
ji spauda tarp 1879— 1918 me
tų buvo gausingiausia ir gy
viausia Amerikoje, kur net 93 
atskiri leidiniai pasirodė dau
gumoje Rytiniame Pakraštyje, 
o vėliau Chicagoj, net ir Grand 
Rapids, Mich, (žaibas, 1914), 
Hart, Mičh.(Amerikos Ūkinin
kas, 1918), Omaha, Nebr. (Va
karų Varpas, 1912). To perio
do ddiejj lietuviai laikrašti
ninkai-buvo dr. Jonas Šliūpas,, 
kun. Antanas Milukas, kun. 
Aleksadras Burba, -kunigai A. 
Kaupas, A. Dilionis, M. Kriau
čiūnas, J. Zebris, nekunigai: 
Tvaratfskas, J.Tananevičius,A. 
Paukštis, T. Astrauskas, A. 
Zyingįlas, J. Mickevičius ir 
kiti.

Dr. Pijus Grigaitis ir Nau
jienų dienraščio (1914) ir Le
onardo šimučio ir Draugo 
dienraščio (1916) laikotarpis, 
prasidedąs Lietuvos nepriklau 
somybčs išvakarėse, nusilesęs 
per Lietuvos nepriklausomy
bės metus, kada tik 49 nauji 
leidiniai pairodė Amerikoje, 
susijungė su Antrojo pasauli
nio karo pokariniu laikotar
piu, kada čia pasirodė 60 nau
ji leidiniai. Iš tikrųjų, po Pir
mojo pasaulinio karo išsikri
stalizavo lietuviškos politinės 
pažiūros ir Amerikos lietuvių 
spauda konsolidavosi. Katali
kui apsijungė dienraštyje Drau 
gė ir savaitraštyje (dabar mė
nesiniams) Garse. Lietuviai 
tautininkai sutilpo savaitinėje 
Dirvoje — Amerikos Lietuvis,

ELVIU SPAUDA
Worcesterio sąvaitraštis, užsi
darė, e Brooklvno dienraštis 
Vienybė, po Lietuvos okupa
cijos tapęs nepriklau  seni u laik 
raščiu, šiandien retai tepasiro
do. Įdomu, kad pirmas tauti
ninkų laikraštis Lietuviškas 
Balsas, pasirodąs reguliariai 
kas dvi savaites, buvo įsteig
tas dr. Jono Šliūpo Brookly. 
ne 1885 metais. Socialistai iš
taikė dienraštį Naujienas, nors 
dabar šis- laikraštis yra nepri
klausomas ir savaitraštį Kelei
vį, kuris užsidarė. Komunistai 
turėjo Brooklyne dienraštį Lai 
svę ir savaitraštį Vilnį Chica- 
goję. Dabar abu laikraščiai ne 
bėra nei dienraščiai, nei savait
raščiai — išeina nepastoviai 
kaip Vienybė. Tautinės libe
ralinės minties Sandara, Įsteig
ta 1929 metais Chicagoje, dau
giau ar mažiau reguliariai iš
eina.

Po Antrojo pasaulinio karo 
Amerikos lietuvių spauda pa
sižymėjo žurnalų gausumu. 
Daug prasidėjo ir daug užsi
darė. Sėkmingiausi žurnalai 
buvo leidžiami politinių sro
vių. Liaudininkai atkūrė Var
pą Chcagoje 1953 m. ir tais pa
čiais metais įsteigė Sėją Brook 
lyne. Krikščionys demokratai 
pasirodė Brooklyne su . Tėvy
nės Sargu 1951 metais. Naujo
ji Viltis, tautininkų žurnalas, 
yra vėliau pasirodęs leidinys, 
Neprilausomi žurnalai, kaip 
kad Liūdo Dovydėno Nemu
nas (Chicago, Illinois, 1926 
m.), Stepo Zabarsko Gabija 
(Brooklyn, 1951), A. Vilainio 
Šidlausko Užuolanka (Chica
go, 1952), kultūriniai pažan
gūs Vytauto Mešausko Atspin
džiai (Chicago, 1952) po kelių 
mėnesių užsidarė. Naujų dirb
tinų organizacijų žurnalai, Dar 
bas, Lietuvių Kelias, Metme
nys, ir kt., daugumoje užsida
rė. Beje, Vytauto Kavolio Met
menys pasirodo ai sykį į me
tus. Įdomi vra Antano Vana- 
gaijio Margučio mėnraščio Xįs- 
torija. Nuo 1961 metų poetas 
torrija. Nuo 1961 metų poetas

Algimantas Mackus (1933 — 
1964) redagavo Margutį, pa
darydamas jį vienu iš gyviau
sių ir patraukliausių mėnesi
nių žurnalų, nelyg atgaiyin- 
damag Vytauto Meškausko At
spindžius (Meškauskas ben
dradarbiavo Mackaus Margu
ty). Tačiau tragiška Algiman
to Mackaus mirtis buvo kartu 
ir Margučio mirtis. Frontinin
kai pasirodė su mėnesiniu žllr 
nalu (dabar dvimėnesiniu) Ai
dais ir nereguliariu žurnalu Į 
Laisvę.

Iš naujų lairaščių pažymė
tini: dvisavaitinė Laisvoji Lie 
tuva, leidžiama Lietuvos Atgi
mimo Sąjūdžio (Ghidago, III., 
1953) ir Lietuvių Bendruopte- 
nės pakeleivių Akiračiai (Chi
cago, 1967), išeiną sykį į mė
nesį.

šiandien lietuviškoji spau
da Amerikoje tebeatstovauja 
maždaug tas pačias išsikriyta- 
lizviisiUs politines pažiūras 
taip kaip jos :būvo pasibaigus 
Pirmajam pasauliniam karui. 
Tačiau yra vienas labai svar
bus pakeitimas. Katalikų spu- 
da suskilo į dvi dalis. Kun. Pa
kalniškio katalikiškas savail. 
rastis (Brooklyn, 1933) išvirto 
1951 metais į prancišdnų Dar
bininkų, kuriame vadin. Lie
tuvių Fronto vadas Juozas 
Brazaitis pradėjo kovą prieš 
kitaip galvojančius lietuvius, 
ilgainiui Chicagos Draugas ta
po frontininkų linijos laikraš
čiu. šiandien krikščionys dfe- 
mokratai teturi tik Tėvynės 
Sargą. Frontininkai nelyg ankš 
Čiau lietuviai komunistai pa
šventę savo jėgas lietuvių vie
nybės suardymui. Todėl Juo
zo Brazaičio žurnalistinė ir 
politinė veiklos yra arčiau An
tano Bimbos ir Leono Prūsei- C
kos, negu. Antano Miluko ir 
Leonardo šimučio.

Visą laiką Amerikos lietu
viai turėjo profesinę spaudą. 
Jau 1905 m. Bostone buvo lei
džiamas Vaistininkas, Gydyto
jas (Chicago, 1924) buvo lei
džiamas lietuvių medikų. Bu
vo net Siuvėjas (Brooklyn, 
1933). Po Antrojo pasaulinio

(Nukelta į penktą puslapį,

STEPONAS KAIRYS

LIETUVIU TAUTINIO ATGI
MIMO SĄJŪDIS

PIRMIEJI STUDENTAVIMO METAI
(Teęinvs)

Laikraštis skiria daug vietos garbingiesiems 
Lietuvos kunigams paminėti, tikybiniam ginčui 
su katalikybės priešais, atrodo, ir tam, kad ir 
savajai vyresnybei įrodytų, jog tautinis reikalas 
gražiai derinasi su katalikybės esme. Laikraštis 
deda popiežiaus enciklikas, vyskupų ganytojiškus 
laiškus, šventosios kongregacijos inkvizicijos nu
tarimus, mini reikšmingus katalikų bažnyčiai ju
biliejus, kalba apie dorą ir tikybą, apie Motiejų 
Valančiauską. Žemaičių diecezijos valdytojas ne
turėjo, atrodo, jokio pagrindo laikraštį nupeikti, 
kad permažai rūpinasi bažnyčios reikalais.

Nors “T. S.” turėjo gausių ir išprusintų 
bendradarbių, negalėjo pasigirti aukštu kaip tuo
met intelektualiniu lygmeniu ir neprilygo “Var
pui”. Laikraštis gyveno dienos rūpesčiais, nesi
domėjo. kas dedasi Vakaruose, iš ten nelaukda
mas, atrodo, nieko sau gero. Gyveno* Savu, lietu- 
■ ;šk?i katalikišku parapijiniu gyvenimu, visas 
įaugęs i c " nają santvarką ir neužstodamas ki
tokiai ateičių Iš visų “T. Sargo” nuopelnų ka- 
(al’kvhei ir tė ’nei būriau linkęs JHikyti bene 
■vnrb’: u ’ą tni, 1 ad jis paskatino ir padėjo mūsų 

kunigijai persiorientuoti iš lenkiškai poniškojo į 
lietuviškai kaimiškąjį frontą. Tas nuopelnas de
rėtų pažymėti pomirtinio laikraščiui paminklo 
granite.

Kitaip klostėsi elesdiečių santykiai su kuni
gais pačiame gyvenime. Socialdemokratų plati
namoji literatūra greit atsirado ii’ klebonijoje. 
“Darbininkų Balse” tilpusios korespondencijos 
apie darbininkų būklę įmonėse, kai kur prasiver
žę darbininkų streikai vertė kunigą pasisakyti ir 
socialiniu klausimu, dažniausiai stojant darbdavio 
nusėje. Per pamokslus padažnėjo įspėjimų tikin
tiesiems, kad jų tarpe esama “vilkų avies kailyje”. 
Paskubėta “vilkus” apibūdinti ir jų nepasigai
lėta. Dažnas pamokslininkų juos kitaip nevadino, 
kaip bedieviais, šeimos ardytojais ir paleistuviais,. < 
esamas santvarkos griovikais ir kurstytojais prieš ■ 
Dievo pastatytąją vyriausybę. Elesdiečių veiklai 
stiprėjant, kai vis dažniau pasirodydavo atsišau- 1 
kimų, dažnėjo progų ir susikirsti. Dažnėjo “Dar
bininkų Balse” ir korespondencijų apie kunigų 
puolimus, kartais labai aštrios formos. Santykiai 
nebuvo akademinio pobūdžio, kaip su “T. Sargu”. 
Vertinant kunigo elgesį gyvenimiškoje tikrovėje 
ir už konkrečius žygius, buvo liečiamas jo autori
tetas tikinčiųjų akyse, ir to nebuvo galima pa
kęsti.

Susirėmimai dažnėjo ir aštrėjo, bet jie vyko 
“žemiškų” reikalų plotmėje ir nepateisino socia

listui kergiamo bedievio vardo. Religiniu klausi
mu LSDP savo raštuose ir žodžio propagandoje 
nuosekliai laikėsi programos dėsnio — religinės 
žmogaus pažiūros yra asmens dalykas, ir niekam 
nevalia jo laisvės prievartauti. Partija aiškiai at
siribojo nuo laisvamanių dr. J. Šliūpo tipo, ir per 
visą minėtąjį laikotarpį nei “Darbininkų Balse”, 
nei partijos išleistose brošiūrose nėra nieko, kas 
būtų galima pavadinti bedievystės propaganda. 
Priešingai. Pabrėžiant socializmo siekimų mora
linį pradą, partijos literatūroje neretai buvo šau
kiamasi Kristaus autoriteto, jo mokslo pagrindi
nio dėsnio — mylėk savo artimą, — kartu dvasi
ninkijai primenant, kiek ji yra nutolusi nuo tik
rosios krikščionybės esmės.

Artėjant 1905 metų įvykiams, kai LSDP 
veikloje politinė propaganda virto jos svarbiau
siu uždaviniu, pasidarė nešivengiamas susidūri
mas ir šu pačia bažnyčios vadovybe. Į prei. Anta
navičiaus, Seinų vyskupijos tuometinio valdytojo, 
garsųjį ganytojišką laišką, tikinčiuosius skatinusį 
gaudyti socialistus ir juos išdavinėti caro žanda- 
nnas, buvo atsakyta plačiai paskleistu atsišauki
mu ir demonstracijomis pačiose bažnyčiose. San
tykiai įsitempė kaip dar niekuomet ir... lūžo pa
čios kunigijos tarpe. Kai prel, Antanavičius skel
bė vergišką lojalumą jau pradėjusiam byrėti caro 
režimui, kun. Bučys Vilniaus Didžiajame seime, 
tardamas žodį jame dalyvavusių kunigų vardu, 
pasisakė už nekruviną revoliuciją ir už Lietuvos 

autonomiją.
Jei tie, vis dažnėję elesdiečių susidūrimai su 

kunigais būtų norima pavadinti kova, tai ta kova 
buvo labai primityvaus pobūdžio, ir ne tik dėl 
savo formos. Atrodo, kad nei Vaižgantas, nei jo 
vienminčiai nepasirūpino susipažinti su socializ
mo siekimų esme ir sąjūdžio pobūdžiu, su sąjū
džio labiau subrendusiu pavidalu. Tikėta, kad su 
tuo Lietuvai “svetimu” reiškiniu bus nesunku su
sidoroti, ir todėl imtasi suprastintų priemonių: 
duoti buože per galvą. Iš kitos pusės, jaunas są
jūdis, jaunų vykdomas, buvo veržlus, tikėjo savo 
laimėjimais, todėl ir į dvasininkų agresiją atsakė 
energingu priešpuoliu, juoba, kad kunigija tiek 
politiniu, tiek socialiniu atvejais rikiavosi tam
sios reakcijos fronte.

BAIGDAMAS
Baigtu savo “atsiminimus”, sustodamas aud

ringųjų 1905-1906 metų išvakarėse. Iki tol rami 
Lietuva, nepastebimai tvindama, tuomet sukilo 
su tokiu kovingu ryžtu ir vieningumu, kuris nu
stebino pačią sukilusią liaudį. Taip dar nebūtų 
įvykę, jei tuo pačiu metu revoliucijos banga, pa
kilusi iš caro sostinių, nebūtų persiritusi per am
žiais grobusios carų imperijos neišmatuojamus 
plotus.

(Bus daugiau)

1 — Naujienos, Chgo, III, Sal.-Mciulay, Ori. 17-19, IP81
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AMERIKOS LIETUVIŲ 
SPAUDA

< Atkelta iš 4 psl.) 

karo pasirodė Lietuves Teisi 
nnkas, Technikos Žodis, Ka
rys, Medicina ir k t. Iš jų sėk- 
mįngiąusias yra Karys (Bicok 
lyn, 1951), kadangi jis yra pa
laikomas šaulių.

Nors okupuotoje Lietuvoje 
lietuviškas žodis yra spausdi
namas lotyniškomis raidėmis, 
disdelto jo dvasia daugumoje 
yra nelietuviška, o rusiška. 
JAV lietuvių spauda tebestovi 
toje pačioje sargyboje dėl Lie
tuvos laisvės priartinimo,kaip 
kad ji stovėjo 1879 metais. Lie
tuvai atgavus nepriklausomy
bę 1918 metais, JĄ V lietuviui 
komunistai atkrito nuo bend
ro lietuviško gyvenimo ir jų 
spauda tapo nereikšminga. 
Dabar komunistinės propagan 
dos knygas reklamuoja fron- 
tiniškas mai’ijonų Draugas,bet * 
ir jis ilgainiui atkris nuo ben
dro lietuviško kamieno. Nie
kas nepergyvena dėl bolševi
kinės propagandos, pasirodau 
čios Laisvėje ir Vilnyje; ateis 
laikas, kai lietuvių dauguma 
nebesidomės kas Drauge yra. gailėdamas nei'sveikatos, nei pa
rašoma ir skelbiama. JAV lie-' rišu. Tik Antano asmeninis gy-

I ------
tuviškoji spauda, kaip ir lie
tuvių visuomenė pati save 
taiso ir vėl suranda tikrą

Antapą Brokevičių palaidojus
Skamba, žvanga ir gaudžia 
varpai, Nešdami liūdną pa
sauliui gandą; Vėl paviliojo 
auką kapai, Diena iš dienos 
jų tiek atranda.

Maironis

Prostatos, inkštų ir šlapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ
St. Petersburg, Fla. 33710

Tek (813) 321-4200

-1 — -
PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. Tat 925-8053

Tuo pat sykiu prieš einant 
gulti nepatartina perdaug prisi-L 
valgyti ir jaudintis kokiais nors! 
*^m?lonįais įvykiais, ištikusiais 
dienos metu.

Be4 jeigu nemiga dąžniau pa- 
s ka* toia, tai tas gali reikšti, jog 
C e viskas yra tvarkoje su mūsų 
organizmu.

Aukštas kraujo spaudimas,
į Vavi^pyslių sukalkėjimas, užsi- 

nuodiiimas, sunkumas kvėpuoti, . 
^kambėjimas ausyse, visa tai 
vienokiu ar kitokiu būdu sutruk- ;

užmigimą.
Tuo atveju reikalinga kreiptis 

: cTV^xFtnįa kuris, suradęs tikrą- 
*a priežastį, bandys ją prašalin
ti.

Nepatartina vartoti be gydy
tojo patarimo migdančių piliu
lių, nes jos gali padaryti daugiau 
blogo, nego gero.

sąmonės, šios ' žemės reikalus 
pats susitvarkė: užsimokėjo už 
laidotuves, iš savo kuklių su tau
pų paskyrė dalį sūnui, neuž
miršdamas nė labdaringų drau
gijų-

Laidotuvės buvo didelės, ku
rioms vadovavo šauliai, nes ve
lionis buvo aktyvus šaulys. Be 
to, jis priklausė ir darbavosi dau
gybėje klubų. Tačiau, atsisvei
kinime dalyvavo tik šaulių ats
tovas ir keli namų savininkai bei 
pensininkai. Gaila, kad savo vei
klų narį kiti klubai neatsisveiki
no j: paskutinėje kelionėje.

e-mynirtiame gyvenime: anksįfy.^r*1®^ buvmkibai religingas 
lią.Kad taip vra iš tikrųjų te-'ti mirė ~o žmonelė, turėjo vieną ; bažnyčios pa
veikia pažvelgti į tos spaudos mnv bet ir iš jo neturėjo pa- tarnavime. Dagelis jį mateme 
istoriją, ką *aš bandžiau trum- gucdos 
pais bruožais čia padaryti. Be-I 

ėję, JAV lietuvių spauda, Įvai-į

Šį kartą kapai pavilioję mūsų 
mielą kaimyną, kurį pažinojom, 
kaip garbingą visuomenininką, 
priklausiusi įvairioms draugi
joms ir klubams. Visur jis buvo 
aktyvus, dirbo, kol galėjo, nesi-

CUKRINĖ LIGA GALI DAR 
LABIAU IŠSIPLĖSTI

Dr. Allen R. Hennes, kalbėda
mas Oklahoma State Medical 
Association įspėjo, jog cukrinė 
liga (diabetes) gali tapti svarbia 
sveikatos problema, jei nebus 
surasta priemonių ją sukontro
liuoti arba sulaikyti.

Apie ketvirta dalis visų šios 
šalies gyventojų turi paveldėtų 
ypatybių pagaminti diabetikus. 
Su insulinu, pasak jo, mes dabar 
galime išgelbėti nuo mirties dau- 
ge'į diabetikų.

Todėl esą labai svarbu, kad 
kiekvienas jaunesnio — senesnio 
amžiaus asmuo patikrintų, ar 
nėra pasireiškusi jame cukrinė

VĖSINAMA laidotuvių koplyčia

- GORDON FUNERAL HOME -

1729 South Halsted Street, Chicago

FeL 226-1344

EUDEIKIS

pa
ke-

atrodė, nebuvo labai 
sklandus. Nelabai turėjo laimės 
ir

Kuo anksčiau ji yra susekta, 
tuo lengviau ją sukontroliuoti,— 
tikina dr. Alen Tennes.

žmogus ir dirbat bažnyčios pa-

Šiaįp "jo'gyvenimas ėjo P° paduodant ranką ir
-liai, kaip upelio vaga. Ta- palinkint ramybės. Linkime mes 
paskutiniais metais sveika-- Tau. Antanai ramybės.

ri, įdomi ir kas svarbiausia pa_ j t° oradėio šlubuoti, o pastaruoju ■ 
triotiška, yra svarbi tema at- 1a’ku pergyveno kelias operaci-' 
skirai studijai, kurią turėtų at-' ia<:- kurios visai pakirto jo svei- 
likti koks akylus rašytojas.' ° a Jau visai silpnas buvo pa- 
Praeityje ta tema rašė K. Gi
neitis (1925), F. Lavinskas 
(1956), P. Ruseckas (1935), 
A. Ružancovas (1951 __ 1960)
ir kt. Pats svarbiausias auto
rius buvo Jonas Šliūpas — Li
thuania in Retrospect and Pro- 
cpect. New York: Lithuanian

’piku pergyveno kelias operaci

talpintas i prieglaudą, kur už 
po'-os s?varčių jo gyvybės siūlas 
nutrūko.

Antanas,, dar būdamas pilnos

. į kapines pąlyjįėjo net 30 au
tomobilių- Buvą. šaunūs laidotu
vių pietūs.

Ilsėkis, Ari tanai, Viešpaties ra
mybėje. Lai tau būna lengva 
šios' šalies žemelė. Kas tu buvai, 

. mes esame, kas tu esi — mes
būsime. V. Galeckas

l

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

GAIDAS - DAIMID
JENUUStA IR tumi ALSIA LAIDOJIMU (STAIGA

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

SO. HERMITAGE AVENUE
Tel 827-1741 — 1742

,330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
1410 So. 50th Ave^ Cicero

lelef. 476-2345

Rašalo lašais gali priversti 
milijonus galvoti.

—Byron

- KAI KUR GRĮŽTAMA 
PRIE ČESNAKO

V- Vokietijos chemikas dr. J. 
Ktosa patvirtino žmonėse įsivy
ravusią nuomonę, jog česnakas 
turi gydomųjų ypatybių.

Girdi, jį galima pavartoti kaip į 5 
vaistą nuo flu, slogos, gerklės. i 
skausmo ir netgi nuo aukštoiS 
kraujo spaudimo. X

Amerikiečių gydytojų nusista- • 
tymas šiuo atžvilgiu yra toks: 
mes dabar turime geresnių vais
tų už česnaką, todėl praktiškiau
sia būtų palikti jį kaip prieskonį į 
maisto paruošėjams.

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650
TeL: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštės automobiliams pastatyti

JUOZUI SKORUBSKUISOPHIE BARČUS

FLORIDOS SOCIALDEMOKRATŲ KUOPA

Kasdien nuo pirmadienio iki penk 
Mdienio 6:30 vaL vakaro.

Visos lakios iš WCEV stoties.

Apdraustas perkraustymas 
E įvairių atstumų.

ANTANAS VILIMAS
TtL 376-1882 arba 376-5998

715* So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO. IL 60629

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 
Visos programoj iš W0PA, 

1490 kiL A. M.

Liotuviv kalte: kasdien nuo pinna 
dieniu iki penktadienio 4:00-4:31 
/ai. popiet Šeštadieniais ir sekma 
dieniais nuo 8:30 iki 9:30 vaL ryto

Vedėja — Aldona Daukus 
TeleL: HEmlock 4-241J

gilų užuojautą reiškiame jo šeimai: žmonai Birulei, 
dukrai Rimai ir giminėms.

Press Assock-don of America, 
1915.

Juozas Nendriūnas

LOW

Tat Y Ar d j MIR

<

AMBULANSO 
PATARNAVIMAS

TURIMI 

KOPLYČIAI

VISOSE MIESTO 

DALYSI.

* *HOW DO SEAT BELTS 
. HELP TO PROTECT YOU 

IN AN AUTO ACCIDENT?
•ACCORDING TO THE 

INSTITUTE FOR SAFER 
^LIVING, AMERICAN MUTUAL 

LIABILITY INSURANCE COMPANY THEY 
TEND TO RESTRAIN THE BODY 
FROM BLOWS AGAINST 
PARTS OF THE CAR, LESSEN 
THE DANGER OF BEING 
THROWN OUT OF THE CAR, 
AND INCREASE SURVIVAL 
CHANCES

5 — Naujienos, Chicago. III. — Sat.-Monday, October 17-19, 1981

Palūžus Demokratiniam Ąžuolui

LAKV fteA M4O MMMM

KMx*p rr moto*

Lietuvos Aidai
KAZĖ BRAZMIONYTt

CMA*L<« M.
er T*< oocaae

MCTTO* CU*. WMJ8S
TO W r*PfO4AU,Y AL* AT

WOW TUM
*O-KX>L ts w

St Petersburg, Fla., 12:30 vai. p p 
WHS stoties, 1110 AM banga

2646 W. 71»t Street

Chicago, Illinois 60629 
Tttef. 778-5374

PATS, SKAITYK IR DAB 
TUS PARAGINK SKAITYTI j 
DIENRAlTf ^NAUJIENOS"

®T0 TRUST IN YOUR FELLOW MAN IS A 
NOBLE VIRTUE* •• EXCEPT WHEN HE'S 
DRIVING. NEVER TAKE ANOTHER 
DRIVERS ACTIONS FOR GRANTED. 
SOONER OR LATER ME 
MAY DO THE. 
UNEXPECTED/

GET FVE.N ON THE

THE ODDS ARE 
AGAINST THE 
IRATE DRIVER 
WHO TRIES TO 
HIGHWAY.

Lietuviu 

Laidotuvių 

Direktorių

STEPONAS C. LACK LR SŪNŪS
(LACKA W1CZ2

Z4Z4 west oath stkeki tttyuoiiu 7-1211
A4Q4b auuTttvvEST JtnottWAX. raiu* Hilu, iil >7ė-441ė

P. J. RIDIKAS
8354 So. HALS L BU STREET'

BUTKUS - VASAITIS
1446 8<k Mrth Ave^ Cicero, ILL TeL: OLympic Z-1Q01

PETRAS BIELIŪNAS
<348 So. CALIFORNIA AVE. Tel.: LAfayetU 3-3572

GEORGE F. RUDAHNAS
’319 So. LITUANICA. AYE. Tel-: YArdi 7-1138 - 11J|



KYBARTAI - PASIENIO MIESTAS
'. iras. Pro Kybartus ėjo didžiulis

Lktuvos Vokietijon (Rusijos) 
taipva‘slybinis prekių ir kelei
vių judė imas.

>:is inie<elis, būdamas prie šios 
tarptautinės prekybos arterijos, 
pradėjo smarkiai augti, kūrėsi 
įvairios ištaigos, savo skyrius tu- * 
rojo Lietuvos bankas, Ckio ban-I 
kas, Komercijos bankas ir t. t, j 
Euvo daug privačių krautuvių, 
dvi vaistinės, viešbutis, Katalikų 
graži, naujai pastatyta bažnyčia, 
rusų stačiatikių cerkvė (sena 
sttatyba,) evangelikų maldos na
rnai, kuriuose pamaldos būdavot 
vokiečių kalba. Be to buvo di- 

sina

Laiškas Naujienoms
Gerbiamoji Adininistracija,

Prisiunčiu dvidešimt dviejų 
dokrių ($22) Money Orderį, ir J 
prašau siuntinėti ir toliau man , 
jūsų leidžiamąjį dienraštį “Nau-' 
jienos”.

Ta'p pat, kartu linkiu visam 
jūsų štabui ir toliau sėkmingai 
bei ryžtingai darbuotis ir teikti 
visuomenei naudingas ir įdo
mias visokiausias žinias.

Jus geibiantis,
F. Žitinevičius

REAL ESTATE,
Mamai, Žarna — Pardavimui 
UAL ESTATE FOR SALI

w Mamai, lam4 — PardarbuM
H1AL i STATI FOt $Ak>

Spaudoj? dažnai skaitom įvai
rių vietovių miestelių aprašy
mus. Deja, labai retai pasirodo 
kokia žinutė apie Kybaitus. si 
Lietuvos miestelis prie Vokieti
jos Rytprūsių pasienio prieš 
Ėitkūnus, esančius anapus Lis- 
panos upelio, prie gele'inkclro 
ir p!ento iš Kauno į Karaliaučių, 
yra suvaidinęs nemažą vaid
menį visuomeniniame gyveni
me. Be to, yra susijęs su ne vie
no politinio emigranto biegra ; 
fija. Jo istorija s usiklostė kiek 
kitokiomis sąlygom:- negu kitų 
Lietuvos miestelių.

Ši gyvenvietė ilgą aiką tebu-Į
vo paprastas kaimelis įkurtas i deli žydų maldos namai — 
.karalienės Bonos apie XVI am J g°ga- 
žiaus vidurį, kolonizui j :nt pa-į Nuo 1933 m. kurį iaiką buvo 
prūsę. Vardą gavo nuo j ° me gy- Į leidžiamas mėn. laikraštėlis — | 
venusiu kaimi cių KybaFu. Ne-j Krikščionybės Sargas.
toliese, už 3,5 km, maždaug tuo! Veikė gimnazija, sporto klu- 
pačiu laiku tos pačios kara‘ienės ‘ bas Sveikata, turėjo futbolo ko- 
buvo įkurtas miestelis Viro-dis. į mandą. Darbo Rūmai įkūrė dar- 
;Tuo laiku buvo palyginti didelis • bininkams ir tarnautojams Kul- 
•miesUs.

Kybartai ligi XIX amž. vidu
rio, t.y. ligi nutiesiant geležin
kelį, buvo nežymus Virbalio 
valsčiaus kaimas, išsitiesęs iš'.l ; n«-s, ketaus liejykla, dvi mezgi- 
gai pasienį paupiu.

Tik XIX amž. antroje pusėje 
(1860-61), nutiesus pro Kybar
tus Berlyno - Petrapilio geležin
kelį ir čia pastačius gražią dide
lę geležinkelio stotį, įsteigus pir
mos eilės muitinę, sienos per
ėjimo punktą, gelž. dirbtuves, i 
Kybartai pradėjo augti. (Kybąr- j 
tai ilgą laiką buvo geležinkeli-! 
ninku miestas.)

Tačiau pagal didesnio miesto 
vardą geležinkelio stotis Kybar- mijos, paskui jų likučiai bego
tuose buvo pavadinta “Virba- 1 atgal, 
lis”. Tas vardas pasiliko ir toliau Į 
Virbalis, kuris jai buvo duotas 1941 m. Hitlerio armijos vėl žy 
tik nutiesus geležinkelį. Taip 
šiuo vardu ji vadinama ligi šio- 
liai.

Šis vietovordžių netikslumas, 
klaidina čia atvykstančius —ne
gyvenančius žmones.

Paskutiniais Lietuvos nepri
klausomybės laikais Kybar
tai, tiksliau Virbalis, buvo svar- 
bus prekybos ir tarptautinio su
sisiekimo punktas bei žymus pa
sienio ūkinis bei kultūrinis cen-

tūrini klubą. 1
Kūrėsi ir pramonė, kurios žy-} 

j mesnės Įmonės buvo: lentpjūvėj 
• su valciniu malūnu, dvi plyti

nių — trikotažo įmonės, tepalų 
gamykla, linų pluošto apdirbi-į 
mo. 1926 m. įst. vartotojų b-vė 
Taupa, žemės ūkio kookepiaty- 
vas ir kitos. ;

— Dėkui Virginia Zyzas iš 
South Hven, Mieli., už pratęsi 
mą Naujienų prenumeratos vie 
neriems metams ir už $10 auką

— Nuoširdi padėka O. Radu- 
čiui, iš Chicagos, užsisakiusiam 
pusmečiui Naujienas.

— Sekantieji Naujienų skai
tytojai pratęsė prenumeratą 
metams ir pridėjo aukas: Kasta 
Ycnikienė, iš Brighton Parko, 
$2 už kalendorių ir 3 dol. auką; 
P. Gudaitis, iš St. Petersburg

Kybartų miestelis, stovėdamas į. Beach, Fla., $5 auką, ir Alek- 
prie didžiųjų valstybių pasienio, [ sandra Mikoliūnas, iš Cleveland, 
daug pergyveno ir šiurpių įvy-jOhio, $2 už kalendorių. Dėkui 
kių. Prieš daugelį metų, čia ir Į visiems, 
kitomis vietovėmis žygiavo sve 
timu šalių armijos į rytus: kry
žiuočiai, 1312 m. Napoleono ar-

Kad aiškiai žinotum mūsų tau
tos tikrąją praeitį jos kilnumą, 
jos vhšžmbnišką būdą ir jos 
gamtos nesugriaunamais dės
niais sukurtą gyvenimą bei tik 
rą visatos pastovumo nustaty
tą amžinumą, remdamasis mū
sų tautos padavimais, tikra tau
tine valia ir sveiku, tarptautinių 
šmėklų neužburia protu, aš pa
rašiau šias knygas:

1) Karalienė Birutė. Čia apra
šomas jos kilnus gyvenimas, 
kai mus puolė žiaurūs kryžiuo
čiai, naikindami viską, ka mūsų 
kilni tauta gerbė ir mylėjo.

2) Ptf Galindų Skydu. Galin
dų kovos ir gyvenimas,
kyti mūsų tautą kilnią ir savi
stovią.

Valdyba į 3) Kalnų Dievaitė Ledyną.* 
Ledynos kilni pagalba apsaugo
ti mūsų tautą, pradedant nuo 
ledų slinkimo.

4) Lietuvių Sostinė Vilnius.’ 
Kilni kova karaliaus Kęstučio, i 
pradėjus statyti Vilniaus mies-į

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAM^ 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS.

DĖL VISŲ INFORMACUV KREIPTIS I:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas I

2212 W. Cermak Road Chicago, HI. Tel. 847-7747

-4A ■ 
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m

n

BUTŲ NUOMAVIMAS
* MAMŲ PIRK1/AAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS j* 

• NOTARIATAS • VERTIMAI. ,JCH'

nSŲ RCŠIŲ DRAUDIMO AGENTCRX

X BACEVIČIUS - BELL REALTY 3*
INCOME TAX SERVICE fpJJ

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233 f.’ '

1914 m. vokiečių kaizerio, oi
r. I 

giavo į rytus, bet tas pats Ilki- j 
mas jų laukė. i

1944 m. vasarą jų likučiai trau-

— Juozas ir Sophie Garad, iš 
Xew Port Richey, Fla., pratęsė 
Naujienų prenumeratą metams 
ir paaukojo 10 dol. Dėkui už 
auką ir už nuolatinę paramą.

— Literatūros Asekcijoje IV 
Mokslo ir kūrybos simpoziume 
pirmininkaus dr. Rimvydas Šil
bajoris, iš Ohio State Universi-

Violetą

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJAS

Dažo namus iš lauko 
ir iš vidaus.

Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St.
(Town of Lake)

Skambinti YA 7-9107

kėsi atgal, prispausti prie Rytų . ty. Temos ir dalyviai: 
prūsių sienos vokiečiai stengėsi» Kelertienė, ir University of Wis- 
sulaikyti tolimesni fronto slin-Į consin: “A. J. Greimas ir pasu
kimą. kautynės vyko netoli Ky-į komoji struktūra”, Tomas Verič- 
bartų — Virbalio apylinkėse, r ioVa ir Alexander Lehrman, ir 
kovėsi tankai ir lėktuvai dėl-J Yale University: 
kiekvieno kilomentro. Po šių " Greimo 
kautynių nedaug kas liko iš šių ] 
miestelių pastatų.

Man paskuptinius įvykius teko 
pačiam pergyventi ir matyti. , 

Šiurpūs atsiminimai atgyja — 
atmintyje, kalbant apie tą pra-| 
gaištingą tragediją, <” "" J ~ 
ofensyvų, kada pajudėjo fron- Į si toliau į Rytprūsius pro degan- 
tas, t. y. 1944 m. spalio 16 d. Tą j čius Kybartus, o kartu su jais-ir 
dieną orą drebinanti, uraganinė toliau nuo fronto, tikėdamiesi, 
artilerijos ugnis, palaužė vokie- kad greitai viskas praeis.

Algirdo J. 
mitologinių studijų 

klausimu”, o prof. Šilbajoris kal
bės tema: “A. J. Greimo semio
tinis kvadratas kaip literatūri
nio teksto analizės įrankis”.

— Mokslo ir kūrybos simpo-^ 
didžiųjų"į — —

zlumo Filosofijos sekcijai pir
mininkaus dr. Ignas Kęstutis 
Skrupskelis, iš University of 
Southern Carolina. Jo tema: 
‘Lietuvos istorija kaip pelitinės 
filosofijos šaltinis.” Kitus prane
šimus darys Juozas Girnius iš 
‘uvoje”; ir dr. Algis Mickūnas, 
Bostono: “Filosofijos darbas Lie- 
Ohio University: “Filosofija lie
tuvių kalboje"’.

— Mišios už mirusius R. Liet. 
B-nės Marquette Parko apylin
kės narius bus atnašautos Mar
quette Parko lietuvių parapijos 
bažnyčioje spalio mėn. 18 dieną 
10 vai. 30 mm. ryto. Narius pra
šome dalyvauti.

— SLA 6-osios apskrities me
tinė konferencija įvyks š.m. spa
lio 18 d., sekmadienį, Lietuvių 
Evangelikų Reformatų bažny
čioje, 5230 S. Artesian (įeiti per 
šonines duris). Pradžia 1:30 vai. 
popiet. Visi SLA kuopų delega
tai kviečiami gausiai dalyvauti.: 
Šioje konferencijoje dalyvaus ir 
SLA prezidentas Povilas P. Dan
gis bei kiti SLA Pildomosios ta-j 
rybos nariai. Valdyba j
" I

t *vr xt •• i kaip lietuviu jaunimas tą vaini-Laiskas Naujienoms |
Kartu su.šiito' laišku siunčiu

30 dolerių perlaidą, iŠ kurių $22 šias knygas išleisti. Tos knygos 
už pusės metų Naujienų pre-. tikrai pagelbės mūsų jaunimui 
numeratą ir $8 Naujienų pa- užaugti tikrais lietuviais.
namai. ••

. Sulaukęs “gegutės”, skrisiu‘Į. 
rytus’4ir ta "jJEdga aplankysiu ‘ 
Naujienas ir jose dirbantį per-, 
sonlą. Darosi gaila, kad Nau
jienos neteko' kruopštaus bend
radarbio P. Lukoševičiaus.

Linki u .’Naujienoms'- sėkm ės, 
nes šiais laikais lietuviškos, 
spaudos darbas yra labai sun-. 
kus, ..

Arti 73 čios ir Campbell, 2 butų-medi- 
nis, didelis kiemas. Tik $38,500.

Marquette Parko apylinkėje liuksusi
nis 12 butų. Parduotas.

išlai- Arti 69-tos ir Rockwell mūrinis, 2 
butų. Parduotas.

Brighton Parke mūrinis — 3 butai ir 
krautuvė. Parduotas.

Dar turime pirkėjų ir gerų 
namų investavimui.

5) . Lietuvos. Senovė. Kilnus ir 
jautrus lietuvių tauto's gyveni 
mo ir jos kovų aprašymas.

6) Karaliaus Vytauto Vaini- | 
į kas. Kruopštus vainiko aprašy- j 
! mas, kaip lenkai jį pagrobė ir}

ką, lenkų bažnyčioj paslėptą, 
surado.

Mieli Lietuviai, padėkit man

Su aukšta pagarba,

. Mantas Aukštuolis
4 Elizabeth Avenue
Springdale, Conn. 0690'.
"----- ---- '■— ------  - ' g Statybai grąžus , sklypas.

Marquette Parke. .' ,

. Bet
Juozas Račius

čių atsparumą ir vokiečių ka- i 
riuomenė traukėsi j Rytprū-

• sius.
Šiame chaotiškame sūkuryje, 

daugelis mūsų tautiečių traukė-

likimas lėmė kitaip.
aš. Tuo laiku mes pasitraukėme 

Juozas Kapačinskas .

PATS’SKAITYK-IR DAR KI 
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS*'

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu Ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sęžiningaL 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Telman Ava.
Tek 927-3559

Skambinti tel. 436-7878

ŠIMAITIS REALTY
2951 West 63rd Street

Notary' Public

. Insurance, Income Tax

’ - ' Z

Pirkite senoviškai
• 2 butų mūrinis namas, naujas 
stogas ir porčiai. Modernūs ra
diatoriai, gazo šildymas. Mar
quette Parke. Sena kaina $52,000

• 4 butų mūrinis, apie. $9,000 
nuomos. Atskiri gazo šildymai. 
2 sklypai. 2 garažai.
Brighton Parke. $57,700.

“LIUCIJA”
Miko Šileikio apsakymu knyga ;

“Liucija” jau atspausdinta. 
Autorius, pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą, nua XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio karo. 
•22 ilgesni ir trumpesni apsa

kymai, 184 psl. Kaina $5.
Gaunama “Naujienose”, ir pas 
auterių: 6729 So. Campbell 

Ave., Chicago. 1L 60629.

• Su $15,000 pirkėjui proga 
Marquette Parke gaiuti labai 
švariai užlaikytą. mūrinį namą, 
nes pardavėjas duoda j paskolą 
seniau imamais procentais...

VALDIS REALTY
2644 W. 69th St. 

(Lithuanian Plaza Ct.) 
737-7200 arba 737-8534

f" — ■ ■■' ■ 1 . ii
DĖMESIO

62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensinin

kams. Kreiptis:

4645 So. ASHLAND AVI. 
TeL 523-8775

. Dengiame ir taisome visų ra
išiu stogus. Už darbą garan- 
Į tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA
6557 S. Telman Avenue 

Chicago, IL 60629
i 434-9655 ar 737-1717

Laikrodžiai ir brangenyMa j
Pardavimai Ir Taisymai 
2646 West R*th Street 
Tel. RBpublIc 7-1941

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. MEDAS, 4059 Archer
Chicago, ill. 60632. T*l,

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

Am(™an Travel Service Bureau
#727 S. Western Ave, Chicago, Db 60643

Telef. 312 238-J787
• Nemota’JBM paUriunmM už««kcnt lėktuvu, traukiniu, latru kebo- 

rihj (cruises), viešbučiu ir automobilių nuomavimo rezervacHas; Par du oda- 
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones j Lietuvą ir kitus k.'ažtus; 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje Ir teikiame infer, 
macijas visais kelionių rei>alais.

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

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naujienose galima ganti nepaprastai įdomius gydy

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

Dr. A. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 

susirūpinimą____ ___ ____________________
ą

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais ...............................

Minkštais viršeliais, tik ..._________

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTCRA — ŽIAURŪS 
ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik___
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

money orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant $1 persiuntimo išlaidoms.

$8.00

$4.00
$3.00

$2.00

17Sf So. HALSTED STn CHICAGO, n, *0*08

Kool-Aid...On A Stick
BRAND SOFT DRINK MIX

Frozen Suckers
V 1 envelope KOOL-AID® Dissolve soft drink mix and

Unsweetened Soft Drink Mix, sugar in water. Pour into 
any flavor 

2/3 cup sugar 
1 quart water

plastic ice-cube trays or 
small paper cups. Freeze 
until almost firm. Insert 
wooden stick or spoon into 
each. Freeze until firm. 
Makes about 20.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruoštą, — teisėjo Alphons< 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos" 
išleista knyga su Iegališkomi> 
formomis.

Knyga su formomis gauna 
ma Naujienų administracijoj-

Prašom palikti savo telefono nu
merį automatiniame aparate.

. MeUry PvbUe . • "■■'I 
INCOM I TAX MRVIČI ė 

4259 S. Maplewood. Tel. 254-745* 
Taip pat daromi vertimai, slminly 
ttkviatlmal, pildomi pilietybė* pra

šymai ir kitokį blankaL 
■— ' I —

HOMEOWNERS POLICY

|«r NEIGHBORHOOD
REAITY GROUP r^BHEK-J U.SJL“

We’ll help you make the right move.

F. X* polls. Arent
W. 95Hi ft 

Evers. Perk, 111. 
40642, . 424-4654

State F re and CaM;diiy

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIrj AMERIKOJE
yrs geniausi!*, didžiausia Ir turtingiausia lietuviu tratemallnė ar- 

pni^clji, lietuviams ištikLnai tarnaujanti jau per 92 metux

SLA^ atlieka kultūrinius darbus, gclbrti ir kitiems, kurie race 
darbus dirba.

SLA — išmokėto daugiaa kaip AŠTUONIS MnjJONUS dolerli 
apdraudų savo nariams. : ——

SLA — apdraucffla pigiausiomis kainomis. Šit A nelaiko pelno, na
riam# patarnauja tik savišalpos pagrindu,

Kiekvienas lietuvis Ir lietuvių draugas gili 
Sūri vienijime apsidrausti iki $10.000.

gLA — apdraudžia Ir Taupomąja apdraudė — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, mekiančlaiB 
aukštojo mokslo ir ju gyvenimo pradžiai, ’ ~

WLA — raikąs apdraudžia pigia terminuota apdraudė: ui 
11,000 apdraudos rūmą temoka tik $3.00 metama.

8LA — kuopų vyra visoee lietuviu kolonijose. Kreipkitės 
1 (tavo apylinkės SLA kuopų veikėjui jie Juma 
mielai pagelbės 1 SLA įsirašyti.

Galite kreiptis Ir tierial Į SLA Centre

. > LITHUANIAN ALLIANCf OP AMtKICA
New Yert, N. Y. 10W

mt w. ma m.
T«L (tll)

---- ---------- ---- J

Sykį kopūstais nasrus išde
gęs, ir pro daržą eidamas pu
čia.

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI, 

nuomoti ar apdrausti savo nuo 
savybę Chicagoje ar bet kur 
Amerikoje, prašome skambinti 
ar užeiti į mūsų įstaigą.

Mes visuomet pasiruošę
Jums patarnauti.

Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuterį.

firš 500-tai namų pasirinkim'Ji

BUDRAITIS REALTY CO.
6600 S. Pulaski Road

Tel. 767-0600

aELP WANTED — MALE-FRMALt 
Reikia Darbininko Ir Darblnlnklę

ADVOKATŲ DRAUGIJA
V. BYLAITIS ir V. BRIZGY8

2458 W. 69th St.
Dirbo vai.: nuo 9 ryto iki 7 nk. 
šeštadieniais nuo 9 iki 12-toa 

arba pagal susitarimu.
Telefonuoti 778-8000

Advofcataa
GINTARAS P. ČEPtNAS

Dtrbo vaUndoe: nuo 9 vaL ryt* 
iki 6 ra! vak Šeštadieni nuo 

9 vai ryto iki 12 vaL d.
Ir P<12al tini tarimą

TūL 776-5162 arba 77M1Q:
W4S Wert 63rd Street

Chicago. m. *0629

NEDIDELEI TOLIMOS PIETŲ 
CHICAGOS DIRBTUVEI 

REIKALINGAS PATYRĘS
• KAILIŲ PIOVĖJAS
• KAILIŲ DIRBĖJAS

Turi mokėti angliškai 
ir nerūkyti.

Tel. 445-6111

JOHN GIBAITIS
Advokatu įstaiga

Naujienos, Chicago, Ill. — S<t.-Monday, October 17-19 198 4*




