
246

Helmut Schmidt

DANCIGE KARIAI
NAUDOJO DUJAS

RICHARD V. ALLEN 
PAJĖGĖ IŠSISUKTI

IRANO ATSTOVAI ATVYKO I JAV IR 
PRAŠO REIKALINGU GINKLU DALIU

Gruodžio 29: Tomas, Gajutė, 
Linksmutis, Saga, Kulnis.

Over One Milium Lithuanian 
‘In The United Statei

KANCLERIS H. SCHMIDT 
ILSISI AMERIKOJE

IZRAELIO PARLAMENTAS
PASITIKI BEGINU

Popiežius Jonas P; 
ieškoti bendros kali

— Lenkijoje akli amerikiečiai parodė 
savo nepajėgumą, — tvirtina Šaronas

AMERIKIEČIAI NEMATO SOVIETŲ EKSPANSIJOS 
IZRAELIS NEATIDUOS GOLANO AUKŠTUMŲ

— Pirmadienį aukso uncija 
kainavo $406.

• Saulė teka 7:16, leidžiasi 4:28 
Oras debesuotas, snigs ar snie

giniu. A

Bendrai, Kalėdų nuotaika vi 
same krašte labai liūdna. Jaru
zelskis ir komunistų partija l::i 
įnėjo, bet krašto gyventojai ne 
patenkinti, nes jie žino', kad sun
kesnį darbą jiems teks atlikti.

Liūdna nuotaika švenčiu me
tu dar labiau pagilino žinia, kad 
gen. Jaruzelskis visą laiką laba; 
glaudžiai bendradarbiavo su So
vietų kariuomenės vadais. Prieš 
pat karo stovio paskelbimą j 
labai artimai bendradarbiavo su

šitaip šūkaus, ’ primindamas, 
kad Izraelis “nėra bananų res
publika, kuriai amerikiečiai ga
lės diktuoti kaip ji turi tvarky
tis”. Pats Beginąs geriausiai ži
no, kad Amerika Izraeliui nedik
tuoja vidaus politikos, ’ tačiau 
Amerika negali pritarti, kai Iz
raelis be jokių pasitarimų prisi
jungė Go'lano aukštumas, pri
klausančias Sirijai. Amerika su 
tuo žingsniu negali sutikti.

—■ Sinajaus 'kalne apsigyve- 
nusiū izraelitų grupė sudegino 
vieną viešbutį ir pareiškė, kad 
jie neišvažiuos iš Sinajaus. Jie 
nenori tartis su jokia valdžia.

Žydai susirūpinę B eg in o 
avantiūrizmu

Vakarų Vokietijas kancleris 
Helmut Srhmdl, aptvarkęs 
pačius svarbiausius tarptau
tinius reikalus, atvyko į Flo

ridą reikalingam poilsiui.

VALSTYBĖS DEPARTAMENTAS PRADĖTŲ PASITARIMUS 
SU ATVYKUSIU ALI REZA NOBARI

Ųrezrderįtas R. Reaganas priminė L. Brežnevui, kad jis 
privald atšaukti Sovietų ginkluotas pajėgas iš Afga

nistano, jeigu nori grįžti prie buvusios Vakarų 
valstybių kooperacijos.

NELEIS AMERIKAI PASIGA
MINTI DAUGLAU GINKLŲ

MASKVA, Rusija. — Sovietų 
generolas Nikolai Cernov, kalbė
damas per radiją, pareiškė, kad 
Sovietų Sąjunga neleis Amerikai 
pasigaminti galingesnių atomi
nių ginklų ir atsigabenti juos į 
Europą.

— Amerikai reikia aiškiai pa
sakyti, kad jai neapsimoka siek- 
Ii konfrimtačijdS^su Sovietų Są
junga, — pareiškė generolas N. 
Černov..-— Sovietų Sąjunga nie
kada.neleis Amerikai turėti ga- 
Tingesnių ginklų, negu Sovietų 
Sąjunga.

Amerika'yra pasiruošusi kal
tinti Sovietų' Sąjungą, kad ji ne
nori bendradarbiauti ir sumažin
ti atominius ginklus Europoje.

singumd departamentas hagri- 
nėjo visą Richard V. Allen pa
dėtį ir priėjo išvados, kad jis ne
nusikalto veikiantiems įstaty
mams. Kap atsimename, jis pa
ėmė iš japono žurnalisto tūks
tanti dolerių, kurį padėjo Į seifą 
ir “užmiršo”. Jis tūrėjo aiškin
tis ir dėl .kitų biznio reikalų, bet 
jis dar ir dabar tikisi grįžti į 
Baltuosius Rūmus ir būti prezi
dento patarėju.

Teisiniu atžvilgiu, jis nekal
tas, bet ar prezidentas norės ji 
vėl priimti į Baltuosius Rūmus, 
tuo tarpu neaišku. Susidaro 
įspūdis, kad prezidentas nesku
bės, nes Alienas užmiršta svar
bius dalykus, kurių neturėtų 
niekad užmiršti.

Dabar teisingumo departa
mento pareigūnai nagrinėja 
Darbo sekretoriaus Donovan ne
labai jau aiškų reikalą. Tvirti
nama, kad šitas reikalas užims 
daugiau laiko, nes jis sudėtingas.

— Raudonosios brigados > 
dai skelbia, kad pagrobtas * 
nerolas James Dozier jau t 
siamas.

VIENA, Austrija. — Irano vy
riausybė negali tesėti praeitais 
metais pasirašyto susitarimo su 
JAV, kai paleido’ 52 įkaitus, — 
pareiškė aukštas Irano banko 
atstovas, atvykęs Į Europą pra
šyti pakeisti kelis susitarimo 
paragrafus.

— Irano bankas neturi reika
lingo bilijono dolerių, kurį pasi 
žadėjo’ laikyti Anglijos banke,— 
pareiškė atvykęs buvęs Irano 
banko direktorius Ali Rėza Nu
bari. Atsisakęs grįžti į Iraną vie
kas aukštas Irano pareigūnas 
priminė, kad Iranui pasitarimai 
neatidėliotini.

Iranas tikėjosi sumažinti iki 
500 milijonų dolerių Amerikai 
pasižadėtą mokėti skolą, l>et 
viską sudėjus, ta skola pašoko 
nuo trijų iki 4 bilijonų. Iranas 
pinigų dabar neturi, o jam la
bai reikalingos įvairios lėktuvų, I 
tankų ir karo laivų atsarginės 
dalys, kurias tegali gauti tik 
Amerikoje.

Šachas paliko $14 bilijonų

Irano šachas, išvažiuodamas 
iš Teherano, Irano banke paliko 
14 bilijon ųdolerių atsargas, šių 
metų sausio mėnesį Irano banke 
buvo liktai I bilijonai dolerių.

Irand bankas, norėdamas išly
ginti amerikiečiams ir kitiems 
užsieniečiams padarytas skolas, 
turi įnešti į Anglijos banką riša 
bilijoną dolerių, bet dabar aiš
kėja, kad bankas neturi reika
lingų ątsargų.

Kur dingo atsargos, kurios 
buvo, kai šachas Pahlevi pasi- 

I traukė iš Irano? Pasirodo, kad 
dabartinė ir ankstyvesnė vyriau- 

: sybės, mul<»s Chdmeinio vado- 
Į vaujamos, tas sumas leido labai 

neatsargiai. Didelės sumos buvo

Ne? tik Izraelio, bet ir Ameri
kos žydaLTabai •’susirūpinę prem- 
Jerb Menachem Bėgine avantiū
rizmu. Pastaruoju metu jis pra
dėjo arogantiškai ir nemanda
giai; elgtis '.Su JAV: vyriausybės 
atstovais, tarytum amerikiečiai 
nebūtu ištikimiausiais Izraelio 
draugais. JAV Izraelyje yra sū
dė justos 20 bilijonų -d eterių, sie
kiant visokeriopai-padėti Izrae
liui,to dabar premjeras Beginąs 
pradėjo amerikiečius užgauti, 
su jais nesiskaityti. Tuo pačiu 
keliu dabar eina ir krašto apsau
gos ministeris šaronas.

Senesni politikai tvirtina, kad 
nei Ben Guridnas, nei Goldą 
Meir amerikiečių šitaip -netrak 
tavo. Jie bijo, kad generolo ša- 
rono ir premjero Begino pareiš
kimai gali blogai atsiliepti pa
čiam Izraeliui ilgiems laikams.

Izraelio kariuomenės vadai 
priminė krašto apsaugos m mis
teriui, kad premjeras Beginąs 
pasitikėjimą parlamente laimėjo 
tiktai, dviem balsais. Izraelitai 
bijo, kad Amerika gali nusisukti 
nuo Begino, jeigu jis ir toliau

STOCKHOLMAS, Švedija. — 
Praeita savaite Jaruze’.skio ka
riai, nepajėgę paimti D'ncigo 
laivų statybos dirbtuvių, vartojo 
dujas gynėjams nuginkluoti, kai 
lankai ir kulkosvaidžiai nepa
dėjo’. Iš Iš atvykusio laivo pa
rištas laiškas tvirtina, kad gen. 
Jaruzelskis įsakė kariams var
toti dujas

Chicago, Ill. — Antradienis,

Tvirtinama, kad praeitą sa 
vaitę kariai apnuodijo 30 tūkst. 
lenkų, kelias dienas gynusių sa
vo dirbtuves ir centrą. Sakoma, 
kad visos dirbtuvės buvo kruvi
nos. Iš dirbtuvių sužaistus dar
bininkus vežė į ligonines, kurios 
buvo pilnutėlės. Susikirtimas 
vyko kaip- tik sukakties metu, 
kai lenkai 1970 m. gruodžio mė
nesį sukilo dėl maisto stokos. 
Laiškas buvo atvežtas į Helsin
kį, o iš t;n pasiųstas į Stock- 
holmą. Tai pMnas dokumentas 
apie susirėmimus Dancige. Visi 
darbininkai išvežti ir dirbtuvės 
uždarytos.

JERUZALĖ, Izraelis. — Ant
rą karią Izraelio’ parlamentas 
pasisakė dėl premjero Mena- 
diem Begino inridento su JAV 
ambasadoriumi dėl Golan aukš
tumų prisijungimo prie Izraelio 
ir šį karią parlamentas 57 bai
sais prieš 47 pasisakė už. Begi
no politiką. j

Debatų metu paaiškėjo, kad 
prez. Gerald Fordas 1-975 m--; 
tais pasiuntė Izraeliui oficialų 
Baltųjų Rūmų laišką, kuriame j 
parašyta, kad JAV visuomet pri- Į 
tars Golan aukštumų palaiky- Į 
mui po Izraelio kontrole.

Sekmadienį Beginąs labai ašį-; 
riai kritikavo JAV ambasadorių; 
Samuel \V. Lewis. Darbo parti- • 
jos-nariai prašė parlamente pra- | 
vesti nepasitikėjimą premjeru, • 
bet, matytu Beginąs tic-k pavei
kė parlamento narius, kad jis 
gavo daugumos .pasitikėjimą.

Sovietų maršalu Kulikov.
Pirmadienio rylą britų radijas 

paskelbė, kad ne tik Varšuvoje, 
bet ir kitose provincijose sargy-' 
bą eina Sovietų kariai, dėvį len
kų uniformas. Sovietų kariai 
saugo visas vvriausvbės istai- 
gas, tiltus ir strategnes vietas 
Prie kiekvieno Sovietų kariuo 
menės dalinio yra priskirti du 
ar trvs lenku kariai, sanlvkiau- 
jantieji su žmonėmis, bet sargy
biniams uždrausta arti prįsileis- 
Ii lenkus ir nepažįstamus žmO 
nes.

Lešek Valensa atsisakė kalbė
lis su gen. Jaruzelskiu, perėju
siu Sovietu tarnvbon, o dabar 
Valensa badauja. Komunistinė 
spauda skelbia jį geriausiu len
kų vyru. Tai tik pasityčiojimas*

Popiežiaus atstovas
'grįžo iš Vienos

mokamos Chomeinio atstovams, 
sijitamsf siunčiamiems į įvairias 
arabų valstybes. Be to, Irano 
valstybės pajamos žymiai suma
žėjo. Iranas sumažino naftos 
eksportą, o karas su Iraku bran^ 
giai kainuoja.

Irano vyriausybė kreipėsi pa^ 
skolos į Libiją ir Alžiriją, bet 
abi vyriausybės atsisakė duoti 
tranui bet kokią paskolą. Jeigu 
Iranas nesutiks mc’kėti mažes
nių skolų, nesusitars dėl moka
mos sumos, tai teks eiti i tarp
tautinį teisiną, kuris Iranui gali 
įsakyti mokėti dar didesnes 
gurnas.

II įtikinėja lenkų generolus 
Solidarumo unijds atstovais 

ir baigti nesusipratimus ir karo stovį.

ROMA, Italija. — Praeitą sa
vaitę popiežiaus atstojus; arki
vyskupas Luigi Poggi grįžo per 
Vieną į PiO’mą ir par:rškė vilties, 
kad netrukus lenkų vyriausybės 
atstovai pradės pasitarimus su 
Solidarumo unijos atstovais. Ar
kivyskupas Poggi, arkivyskupo 
J. Gieinp lydimas, buvo nuvykus 
pasimatyti su gen. Jaruzelskiu. 
Jis apgailestavo, kad lenkai, la
bai liūdnoje būklėje. Pats arki
vyskupas grįžęs labai prislėgtas. 
Jis žinąs, kad Solidarumo unijos 
pirmininkas Lešek Valensa ne
buvo uždarytas, jis galėjo užeiti 
į bažnyčią ir pasimelsti, bet jis 
negalėjo palaikyti ryšius su So
lidarumo unijos vadais. Jam bu
vo uždėtas namų arėsi as.

Arkivyskupas Poggi piaicai iš
sikalbėjo su arkivysk. Glemp, 
kuris šiandien palaiko glaudžius 
ryšius su popiežiumi Jonu Pau- 
Jumi II. Arkivysk. Poggi važia
vo per Vieną, nss ten buvo ma
žiau sunkumų. Vise's lenkų sie
nos stropiai kontrol’nojamos.--

— Italijos komunistai nori 
nukreipti nuotaikas’prieš ame
rikiečius, todėl šį kartą pasigro
bė ne įtalą biznierių, bet JAV 
kariudmenės vadą ir jį kaltina 
tariamais nusikaltimais.

SOVIETŲ KAREIVIAI, PERSIRENGĘ LENKŲ UNIFORMOMIS 
SAUGO SVARBESNES IJENKŲ VALDŽIOS ĮSTAIGAS

VARŠUVA, Lenkija. — Lenkų 
vyriausybė švenčių pro’ga mies
tuose sumažino sargybas ir ne- 
sikabinėjo prie žmonių, vaka
rais arba rytais ėjusių į bažny
čias. Oficialus pranešimas pri
deda, kad per šventes beveik vi
sur pasibaigė streikai, karei
viams pavyko užimti veik visas 
anglių kasyklas. Pranešėjai pa
stebėjo, kad Katovičiuose dar 
yra kasyklų, į kurias angliaka
siai lenkų kareivių neįsileidžia, 
bet tuo reikalu dvasiškiai veda 
pasitarimus streikui baigti.

Gen. V. Jaruzelskis Varšuvos 
priemiesčio kareivinėse priėmė 
lenkų kariuomenės* garbės sar
gybą labai patenkintas karių at
liktais darbais. Generolas ta pa
čia proga paskelbė, kad visoje 
Lenkijoje bus didelė mėsos, 
sxieslo ir kitų riebalų stoka. Jis 
šia proga paskelbė, kad nuo sau
sio 1 -dienoj visoje Lenlcijojc 
mėsos,/ sviesto’ ir Tlebalų tieki
mas bus sumažintas 25'/. Gene
rolas Jaruzelskis pabrėžė, kad 
tą patį mėsos kiekį gaus visi 
rankų darbo darbininkai. Jiems 
mėsos kiekis nebus sumažintas.

Savo pastabos pabaigoje gen 
Jaruzelskiu "pridėjo, kad dalis 
suimtų Solidarumo unijos vei
kėjų jau paleista, o netrukus, 
kai bus apklausinėti, tai bus pa 
leisti ir kiti. Taip pat pastebėjo, 
kad ūkininkai ,turį daugiau kaip 
1.2 hektaro’ žemės, mėsos visai 
negaus. Jaruzelskis jaučiasi lai 
mėtojas, Solidarumo uniją visiš 
kai išardęs ir jčs veiklą likvida
vęs. Jis visvien tvirtina, jog kai 
kurie Solidarumo unijos laimė 
jimai pasiliks, vyriausybė jų ne 
naikins.

WASHINGTON, D.C. — Vo
kietijos kancleris H. Sc-hmidt 
atskrido į Ameriką reikalingam 
poilsiui. Biežnevo kelionė į Bū
ną. keturias dienas vykusi j ji pa
sitarimai ir Brežnevo įpareigo
jimas suvesti prezidentą Reiga
ną su Brežnevu ateinančių metų 
pradžioje gerokai išvargino 
Schmdtą.

Kancleris atskrulo į Floridą, 
pasir nko nedidelę, bet saugią 
Sanibel salą ir vaikš ieja van
dens pakraščiais. Kartu su juo 
atskrido ir jo žmona Hannelore.

Kancleris planuoja saloje pa
būti iki ssuso 1 dienos, o tada 
skris į Wasliingtona, kur turi 
su prezidentu R aganų atparli 
kelis svarbius strateginius klau
simus, liečiančius atominių gink
lų ištraukimą iš EurojMis ir susi
dariusią jiadėtj Lenkijoje.

yj The First and Grtuua
Liihuanidfi Daihj m Amerird
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DRAUDŽIA PASIMATYT SU SUIMTAIS 
SOLIDARUMO UNIJOS NARIAIS

enodicaJ D.^

TEL AVIVAS, Izraelis.— Len- 
k'joj. amerikiečiai parodė savo' 
nepajė^ūnią, ‘ Jie a'kli-, ue'fflato 
Sovietų ekspansijos, — izraelitų 
laikraščio redaktoriui penkta
dienį pareiškė - Izraelio krašto 
apsaugos ministeris gen. Ariel 
šaronas.

— Akli amerikiečiai nemato 
Su vietų karo jėgų’ ekspansijos 
Lenkijoje, Artimuose Rytuose, 
bet reikalauja, kad Izraelio ginto 
lūotos pajėgos -būtų atšauktos 
nuo Goląno. aukštumų.

1967 metais Sirija įsiveržė į 
Izraelį iš Golanc' aukštumų, p da
bar Izraelis nenori sirij iečių įsj- 
leisti ten. Izraielis atidavė Egip
tui didelę dalį Sinajaus su naf
tos versmėmis ir . pasižadėjo I 
ateinančiais metais balandžio 
mėnesį pasitraukti iš strateginių 
Sinajaus pozicijų. Turint galvo
je tokį JAV -nepafėgumą Lenki- 
joje,’Izraelis ter i-ajisiga I vol i, ar 
jis- turi pasitraukti iš Sinajaus, 
kaip buvo prižadėjęs, — baigė 
Ariel šaronas.

* iii
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Kūno, proto ir jausmu darnos
Naujausių mokslo žinių populiarus pei 

JONAS ADOMAVIČIUS, M. D.

rindai
sX»mas

Pirma darbas, o tik po to malda.
(Šv. Jonas Bosko)

i:ms į brigL nesveiką ei-1 pakenčiamo gyvenimo susilauk 
suardo žmogaus ! Ii. Pirmiausia mes turime at- 

r proto sveikatą. Žmogus I gimti darbui. Asmenybe (būdu, 
asmenybėje nesusitvarkęs, nusiteikimais) susitvarkęs žino 
kru-gu-avaliū asmeniu ne-, gus darbą laiko būtinybe, ne 

yra pasinešęs visokiam , našta. Tik miegodamas gah gy- 
adikcijai. Nežiūrint ven-mą laikyti grožybe, kada iš 

didžios pažangos visokiuose tyri-, liesu gyvenimas tėra tik parei- 
muost. žmonės tebėra nemokšos. 
Jie nesupranta skirtumo tarp 
gėrį teikiančio valgio, darbo, in 
tymui santykių. . . ir persivalgy
mo, persidirbimo, ištvū’kavimo, 
persirūkymo, pasigėrimo, persi
josimo, narkotikų vartojimo ir 
kitų niekdarbių, kurie ardo jau
nose dienose žmogaus sveikatą. 
Minėtai asmenybe (nusiteiki
mais, jausmais) nesubrendęs as
muo teisinti mėgina savą nesvei
ką elgesį: jis šakosi persivalgąs, 
persirūkąs, persigeriąs ir kitus 
nežmoniškumus papildas dėl to, į 
kad jam sunku būti skausmuo- į 
se, įtampoje, baimėje, nesantai- i 
keje bei nuobodume. Geravalis, į 
sužmoniskėjęs asmuo pajėgia 
nešli gyveninio kryželį norma
liai besielgdamas, o asmenybe 
sumenkęs ieško pagalbos ten. 
kur jos niekada neranda. Jis 
toks būdamas per anksti pa b ai- į 
gia savo gyvenimą svaigaluose. I 
pakaluose, 
kiame nežmoniškume.

. v

, jausmais) nesubrendęs as-

liesu gyvenimas 
gos atlikimai.

Asmenybe parlipusieji maldą 
laiko savu svarbiausiu užsiėmi
mu. Kai tuo tarpu kun. Jonas 
Bosko darbą laikė pirmaeile 
žmogaus pareiga. Tik dirbdamas 
tu gali melstis, jei malda tau 
prie širdies. Jokiu būdu ne at 
virkščiai. Už tai vien besimel
džiančius ir iš to' duoną valgan
čius reikia laikyti žmonių išnau
dotojais — jie turi būtinai pirma 
grįžti i reikiamų darbų atlikimą, 
nes malda nėra darbas. Koktu 
dabar žiūrėti į jauną, pilną jė 
gų, gerai-sveikai atrodantį žmo
gų, 
Kai

šoferis pasižada be atlygini- t .
mo žmones reikiamon vieton ve- Į kreipiasi pas rabiną, tas nurodo 
žioti — sugaišti tiek ir tiek va- Į kelius ateiviui. Pastarieji esti 
landų. Gailestingoji sesuo (nur- vakteicfc šelpiami pusę metų ir

pabėgėliu iš bedievių krašto. Jie žmogui visokius niekus. Milijo-

| sė) pasižada tiek valandą, dienų dar iš saviškių gauna pašalpą, 
slaugyti be atlyginimo ir savu Po to, kiek padirbus, vėl val- 

| valgiu misdama slaugymo reika- tižia juos šelpia.
Mūsiškis ant rytojaus jau ei- 

Į ir tiek vaJandfų dirbti savoje spe- ! na darbo ieškoti. Jį gavęs (lai- 
! cialybėje. Ir taip visi pasineša I mė), jis trečią dieną po a įvyki

linguosius. Stalius pasižada tiek

n(drugs), narkotikanaa,
Hui, bet ir niaistui, rūkalams,« emocinės dergtos 
azartiniams IcSimams, pirkinė- mas. Ji pačiam žmogui n judi 
• • • ■» ». • -t i : n ..A. Ir oi»2 n L i- j L i —jimui, kokiai darbo rūšiai, žaidi
mams bei seksui.

Visi čia minėti bei dar kitokie 
nesveiki įpročiai turi veną bend
rą pagrindą: tai VYKSMAS, ku
ris esti įtakojamas žmogaus 
konstitucijos, jo šeimos, drau
gų, aplinkos, o kartais prigim- 

i ties, fiziologijos, chemikalų ir 
■ tautybės savitumų. Tas vyksmas 
vienaip ar kitaip prisideda prie 
žmogaus prisitaikymo gyveni
me.

L IKxQ i

bcsisklaislantį pamaldose, 
kalnai nenudirbtų darbų 

griūva ant nepajėgiančių visų 
darbų nudirbti pečių. Tegu) 
sklaistosi vos pakrutąs, kitokios 
veiklos nepajėgiantysis pensi
ninkas, o tu jaunuoli, leiskis bū 

I tinon.veiklom Bent taip šiandien 
- ’[parapijos turi pradėti veikti, 

ištvirkime bei kito-L . t

Atgimti žmogum kiek
vienam vra būtina

Atgimimas tvarkingon asme
nybei! yra pats svarbiausias 
žmogaus darbas. Ypač šiame 
šventiškame laikotarpyje yra ge 
ra proga apsvarstyti savo svar
biausią veiklą. Blogio atsikra 
tyli kiekvienam iš mūsų yra bū
tinybė. jei mes norime bent kiek

ga ir reikalinga, o ne kum ki
tam. Tvėrėją pagarbinti turim? 
visi pradėti savais darbais — ga
rais vaisiais, o ne liežuviu. Juk 
Šventos knygos tvirtina, kad iš 
mūsų darbų pažins žmonės, kas 
mes esame.

Natūralius dalykus klaidingai 
suprantant ir jiems magiškumo 
suteikiant, nieko naudingo neat
siekė žmonija per tūkstančius 
melų. Pats laikas' dabar mums 
tvarkytis su savais nusiteiki
mais, su asmenybėmis. Kitaip 
mes liksime aukomis visokių iš
naudotojų, įvairiausių adiktų.

Jau dabar nesiduokime suve
džiojami: pirmiausia darbus at
likime tinkamai, o tik tada, jei 
norime, melskimės... Įvairiam 
blogiui adikcija yra sudėtingas 
dalykas ir apie ją aiškinsimės 
nuodugniau ateityje šioj vietoj.

Pasiskaityti: Dr. Lawrence J. 
Hatterer: The Pleasure Addicts. 
A. S. Barnes and Go.

Išvada: švieskimės ii- savus 
į nusiteikimus, jausmus tvarkyki
me taip, kad pajėgtume apsi- 

; eiti be kokios adikcijos. Blo
giems dalykams įpratimas žudo 
žmogų. Toks įpratėlis neatlieka 
savų pareigų kaip reikiant. Jis 
kenkia pats sau ir aplinkiniams.

Net maldai irgi turi būti lai
kas ir vieta. Jon adikcija yra li
guistas dalykas. Todėl visiems 
reikia grįžti į šviesos ir tiesos ke
lią. Visi pirmiausia turime atlik
ti savas pareigas reikiamai. Mal- 

inai čia išleidžiami skelbimams, 
žmonių vilionėms į persirijimą, 
į prisilaikymą visokiausių, kad ir 
kvailiausių dietą. Sakysim, val
gyk tik smetonėlę — ir tu būsi 
liesas. Viliojami čia žmonės j 
rūkalus, kaip Į malonumų tei
kiant įdalyką. O jau to seksizmo 
čia be galo’ ir be krašto. Viskas 
čia pilama žmogui galvon, kas 
yra PERDAUG. Tas vidurio ne
silaikymas ir yra šio krašto adik- j 
cijos šaltinis.

Kalbama, kad čia yra daug 
adikcijai nusiteikusiųjų. Mums 
reikia suprasti, kad reikia pū

DETROITO NAUJIENOS
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gailestingiems darbams. Komite- Ino Į šį kraštų jau dirba. Taip 
tas prie katedros tvarko reikalų, nuteikė j darbus lietuviški tėvai, 
siunčia savanorius pas. pagalbos Nelaimė su negalinčiais dirbti 
reikalaujančiuosius. Pastarieji, mūsiškiais, ar darbų negaunam 
aptri pagalbą tada, kada ji jiems čiais. Čia ir reikia mums dar ge

rokai pasispausti, tik tada mes 
! pajėgsime saviškius, pagalbos 
reikalingus, žydišku pajėgumu pintis atsispirti į adikcijų vedan-

labiausiai reikalinga.

Mokykimės iš žydu veiklos

Šitaip elgiasi žydai, savų rabi- aprūpinti, 
nu nuteikti. Rabinai yra centri
niai asmenys žydų visuomenės! 
aprūpinime. Taip gerai jie yra 
susitvarkę, kad nepamatysi seno 
žydo, skeresčiojančio' gatvėje, 1 
brendančio per pusnynus, ar atgimti 
grabu Įjojančio palei sienas. Tai turime 
mūsiškių elgesys. Už tai rabinai: darbams įpročio

i Kaip bedieviams valdant Lenki-1 
ją po II Pasaulinio karo Vrat- 
slove to miesto katedroje 
buvo pradėta ir dabar tęsiama

į veikla.
! Ašį uoniasdešimtmetė senutė j
sumsnė ir pravedė tikrai kalė- j nekalba saviesiems taip daug ! 
diską darbą, žmonės pasižada 1 apie nuodėmes bei dangun nuve-!

dimą. Jie parengia žmogų žmo-

Meskime blogus įpročius, 
tada geruosius lengviau 

pasisavinsime 

pajėgtume kalėdiškai 
pagalbai artimo’, mes 
šalintis nuo blogiems 

— adikcijos. 
Nė sakyti nereikia, kad sumen
kęs žmogus yra menkas artimui 
pagalbos tiekėjas.

Idant

darbais remti saviškius. Į kated
roje esamą vielą jie sumeta sa- i niškai veiklai. Toks žmogus ma- i šiandien blogiems įpročiams 
vo pasižadėjimus, be atlyginimo j žiau nusideda ir pats randa ke 
atliktinus darbus saviesiems, ku- į ha dangun.
rie neišsigali atsilyginti.

yra pasinešę daugumas šio kraš- 
to gyventojų. Beveik nėra tokio 

l Dabar atvyksta daugybė žydę čia žmogaus, kuriam nereikėtų
* rūpintis atsikratyti nesveiko 
[įpročio. Vieni čia vien tik svo
riu rūpinasi. Kiti rūko, girtauja, 
perdaug išlaidus yra, treti per- 

| daug grobuoniški esti. Dar ran
dasi tokių, kurie azartiniais lo
šimais sau gyvenimą ardo, dar 

j kili perdaug dirba ar vien apie 
intymius santykius sau galvas 
suka.

Blogiausia, kad čia kiekvie
nam galvą suka didžturčiai pre
kybininkai, piršdami eiliniam
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Too. caift afford to be wron^. 
Because if you're in charge « 
the family I 
making dec 
future, too.

And that’s where ŲJS. 
Savings Bonds come in. Buy 
them through your bank. Or 
encourage your husband to 
sign up for the Payroll Sav
ings Plan where he works-

That way, while you’re 
met* Ling the day-to-day ex*a 
pen-es. you’ll still be 
a more secure nature for your 
family.

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

maturity d 5 yean Ch* v e* f T
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Žiburio lituanistinės mokyklos 
Kalėdų eglutė

Kalėdų eglutės vaizdelis įvy
ko gruo'džio 20 dieną Dievo Ap
vaizdos parapijos salėje. Vaizdelį 
paruošė mokytoja Danutė Jam 
kienė. Parengimą pradėjo mo* 
kyklos vedėja D. Doveinieilė. Ji 
pirmasiais savo žodžiais s pasi
džiaugė, kad Detroito' lituanisti
nė mokykla nėra paskutinė, mo
kykla gyvuoja. Padėkojo vi- 

1 siems, kt^įe prisidėjo prie mo- 
j kyklos:,eglutės parengimo. Atsri 

‘'Slankiusius tėvus ir svečius pa- o «
sveikino su Kalėdomis ir palin
kėjo Dievo' palaimos.

Atsidarius scenai, kurioje sio-

čiam vyksmui, šalia į blogus 
įpročius skatinančių chemikalu 
bei elgesio sutrikimą, reikia 
kreipti dėmesį į adikcijon ve
dančius prigimtus (genetic) 
veiksnius, į žmogaus kūno sūdė-1 
tį, jo veiklą-fizio’iogiją, į sočia-i vėjo dekoratyvinės ir natūrali 
lin-ekonominę padėtį, į poli tines 1 Kalėdą eglutė, į sceną prigužėjo 
bei epidemiologines įtakas.

Kas yra adikcija

Pasaulinė Sveikatos Organiza- 
cija įpratimą (adikcija) aptaria 
kaip periodišką ar chronišką ap
sinuodijimą, atsirandantį dėl pa 
kartotino nuodijimosi —naudo
jimo natūralių ar dirbtinų (sin
tetinių) medžiagų, kurioms žmo-j 
gus turi nesukontroliuojamą no-1 
ra ar reikalą (sakysim, compul- lis trumpas, nenuobodus. Po at- 
sion: nesulaikomas noYas atlikti likto vaizdelio, mokyklos vaikų 
kokį veiksmą, priešingą žmogaus choras, vadovaujamas mokytojo 
nuosprendžiui bei norui) lesti tai Prano Zarankos, pagiedojo: Pie- 
naudojimą. Šiandien praplečia' 
mas aptarimas adikcijos: adik- 
cija galima kiekvienai medžia
gai bei veiksmui.

Dabar žmonės pasisako, kad 
jie esą adiktai ne tik vaistams

apie 40 įvairaus amžiaus ir di
džio vaizdelio veikėjų: kiškiai, 
nykštukai, vėjukai, genys, eglu
tė. mėnulis, senelis šaltis, Juo
zapas ir Marija. Vaizdelio veikė
jai labai gražiai aprengti, skyrė
si nuo anų laikų, kada mes į šią 
Salį atvykome. Gražiai pašoki
nėjo ir padeklamavo, kiekvienas 
savo rolę atliko pasigėrėtinai, 
malonu buvo pažiūrėti. Vaizde-

Didikas ir Poetas
Poetas kelt Didikui bylą sugalvojo
Ir Dzeusą prašė reikalą tvarkyti.

Tad buvo liepta juos i teismą pristatyti.
Atėjo: vienas jų išdžiūvęs, rūbas jojo 

Vos dengia liesą kūną, apavas vargalis, 
Antrasis pilnas aukso ir didybės be ribų.

“Pasigailėk, Olimpo Visagali, 
Pūtėjau debesių, svaidytojau žaibų! —

Poetas šaukia, — kuo aš tau
Nusikaltau,

Kad baudžiamas fortūnos nuo jaunų dienų.
Nei kampo ir nei šaukšto, mano turtai —

Tiktai vienos vaizduotės burtai; •
O mano gi varžovas jau be nuopelnų, 

Be proto, lygiomis su dievinamu tavo — 
Minios" gerbėjų tarpe rūmuose pirmavo.

Dėl prabangos ir neveikios taukais apteko”. — 
“0 šitai ar niekai,

Kad amžini garsai tavosios lyros teka? —
Atsakė Dzeusas, — jo ne tik vaikų vaikai, 

Bet ir vaikai nepaminės vertai.
Ar tu ne pats gi garbę savo daliai skyrei?

Aš jam daviau gėrybių, kiek gyvam, tiktai.
Tikėk, jei reiakluos geriau jis būt patyręs, •

Ir jeigu savo proteliu pajėgtų —
Menkybę savąją Įvertint sugebėtų 

Ir tai pajustų,
Labiau kaip tu likimą savo plūstų.”

(J. A. Krylovo Pasakėčias — vertė Jonas Valaitis) 
(Knyga gaunama Naujienose, kaina $3)

menėlių vargdienėlių, Sveikas 
Dievo kūdikėli. Ant lazdvno, 
Tyliąją naktį, Sveikas Jėzau. 
Kai kurias giesmes su choru 
giedojo visi dalyviai.

Po vaidinimo atkeliavo’ Kalė
dų senelis su dideliu maišu do
vanų ir apdalino vaikučius. Po 
to, senelis su vaikučiais pašoko 
ratelio šokį.

Prieš vaidinimą ir po jo, kas 
ncfrėjo, galėjo ir pavalgyti, užsi
geriant kavute.

Rengėjai — Vaikų tėvų komi
tetas.

* £ ‘ :

8 Detroito lietuvių, komitetas 
Lietuvos pasiuntinybės pastatui 
atnaujinti pasipildė sekančiais 
atstovais: Alfonsu Juška, Vladu 
Staškumi, Juozu Orentu ir Linu 
Mikulioniu. . ■--<

1 " " .

SkaitytojtjrBalsa^
, .. ...................................................
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Gėrb. Naujieniečiaį

Siunčiu Jums už laikraštį vi
siems metams 40 doL ir Naujie
nų paramai 10 dol.

Sveikinu visus Naujienų dar
buotojus su Kalėdų šventėmis 
bei Naujais Metais. Linkiu Jums 
daug sėkmės, kad Naujienos at
silaikytų prieš “šiaurės vėjus” ir 
gyvuotų dar ilgus, ilgus metui.

Viso geriausio, o
Su pagarba,

St. Gedgaudas,
Kenosha, Wisconsin

MEET THE CHALLENGE!

' SERVE WITH PRIDE IN ’ 
THE NATIONAL GUARD
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A. PLEŠKYS

JAV R. LIETUVIŲ BENDRUO
MENĖS SUVAŽIAVIMAS

JAV 
ats.ovų 
cagoje, 
niuose Namuose.

RLB Tarybos narių ir liūs ir seses, kad baimė ir nu- 
suvažlavijnas įvyo Chi

1981 m. 12, Liet. Tau ii-

Kasmefiniai RLB ^įvažiavimai 
įvyksta.tam, kad būtų pateikta 
praeitų metų darbų ataskaita, nu 
statyta, ateities darbų gairės ir 
išsirinkta nauja vadovybė. Ki
tas tų suvažiavimų tikslas yra 
iš pasakytų kalbų pasisemti dva
sinės stiprybės ir užgrūdinti >a* 
vo lietuvišką ryžtą, kad tas ryž
tas nenusilptų nepaliaujamoje ii 
te atvangos kovoje prieš Lietu
vos okupantą, prieš jam parsi
davėlius, prieš bendradarbiauto- 
jus ir pataikūnus* — padlaižius 
ir tiltų statytojus iki nebus pa
siekta galutinė pergalė — lais
va, nepriklausoma, demokratinė 
Lietuva.

Suvažiavimą atidarė Tarybos 
prezidiumo pirm. Andrius Juš
kevičius, pasakydamas trumpą 
ir uždegančią atidaromąją kalbą, 
kuri buvo sutikta gausiu ploji
mu. Jo kalba bus atspausdinta 
“Bendruomenės Vagose”.

į garbės prezidiumą buvo pa
kviesti: kan. kun. Vaclovas Za
karauskas, dr. Vytautas Dargis, 
dr. Valentinas Pliaplys, dr. Da
nilevičienė, inž. Domas Adomai
tis, Stasys Surantas (iš Rock- 
fprdo) ir SLA .atstovė Euphr 
Mikužiūtė. Prezidiumas sutiktas 
gausiu plojimu.
: Jungtinių .Amerikos Valstybių 
himną sugiedojo solistė p. A. 
■pankienė, akomponuojant Br 
Variakojienei. . 1

Invokaciją — maldą sukalbėjo 
kan- kun. V. Zakarauskas. IN- 
Vokaccijoje taip buvo pasakyta: 

: “Vardan Dievo Tėvo ir Sū
naus ir šventosios Dvasios. Vieš
patie, gilus liūdesys slegia mū
sų širdis. Mūsų /tauta vergijoje. 
Viešpatie, Tu girdi jau daugelį 
mėtų ' pavergtųjų mūsų brolių 
ir sesių maldavimo šauksmus. 
Išgirsk jų balsą, suteik jų dva
siai kantrybės ir ištvermės. Ne
leisk išblėsti jų vilčiai, bet stip
rink jų tikėjimą f tautos prisi
kėlimą laisvėje. Pažadink mūsų 
širdis, kad mes jautriau atjaus
tame pavergtųjų vergijos naš
tos sunkybę ir jtį kraujuojan
čių žaizdų skausmą. Suvienyk 
mus broliškos meilės ir atsako-' 
mybės ryšiais aukotis ir veikti 
pavergtosios tautos laisvei. Stip
rink mūsų ryžtą ir dvasią ko
vėti ir ginti tiesą. Viešpatie ne
palik mūsų tautos, nes ją šian
dien gaubia nakties tamsuma. 
Mes Tavęs maldaujame, veikiau 
priartink jai laisvės aušros ryt- - tikrai nėra skaldytojai. Jie yra 
meti. Stiprink savo malone bro- tikrieji pavergtųjų brolių šauk-

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

2608 West 69th St., Chicago, HL 60629 * TeL 925-2787 t

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių, -

- MARIJA NOREIKIENĖ

Cosmos Parcels Express Corp 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St, Chicago, I1L 60629 ♦ TeL 925-2737

nuo *

JAY DRUGS VAISTINE
£759 W. 71 st St, Chicago, HL

XfiTESTTNOAI HPTLDOMI RECEPTAI • F ANNIS KAT SAX- 
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKME

Atdara iiokiadieniais nuo

ATEINA LIETUVA,
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.

Kaina $25. Kieti viršeliai. Paštas $2.

1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608
g vertimai 200 p*l. knygoje j Ii
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patie, akis 
kurie nemato pavergtos 
kančių. Atverk ausis tu.

di skaudinu raudų 
mūsų brol ų ir se- 

ichiatri-

^ivylimas nepalaužtų jų dvasios. 
Iš širdies šelmiu, mes kreipia- 1 
mės į Tave. Viešpatie, suteik 
dvasios stiprybės tiems, kurie dėl 
Tavo vardo vergijos dienas ken
čia. Atidaryk pavergtoj Tėvynėj 
uždarytų, išniekintų bažnyčių 
duris, kad būtų sugrąžint: į ai- ? 
torius iš muziejų šventieji pa 
tikslai. Atverk.

■iems, 
hautos 
kurie 
kankmamų 
siu Sibiro kaceiuose, 
aėse ligoninėse bei kalėjimuose. • 
Laimink mus visus. Suvienyk , 
broliškos meilės dvasia, kad ga- į 
lėtume spręsti kaip^veiksmingiau ' 
pagelbėti broliams ir sesėms ver- j 
gijoje, kurie laukia mūsų pa- j 
galbos per Kristų mūsų Vieš
patį”.

Mirusieji Bendruomenės na
riai buvo pagerbti atsistojimu ir 
vienos minutės tylos susikaupi
mu.

Darbo prezidiumą sudarė: dr. 
Valentinas Plioplys, Ignas Pet
rauskas ir Apolinaras Skopas.

Sekretoriatas: Delfiną Tridie
nė ir Stefanija Kaulėnienė.

Rezoliucijų komisija: dr. Va
lentinas Plioplys, Zuzana Juške-' 
vičienė ir inž. Domas Adomai
tis.

neišsakomai d 
yra visi tie, ku- 
okupantu ir jo 
idarbžiuli ir pa- 

Jie su nųamis, c 
točėl laisvinimo 
nelaiko boreikš- 

Tik būkime visi 
j vieningos dvasios. Mes esame 

šios reformuotos Lietuvių Ben
druomenės eilėse ne dėl asme
niškų ambicijų, ne -vien s ekti 
sau garbės laurų vainiko, bet 
veikti dėl pavergtos tautos lais
vės. Giliai esu Įsitikinęs, kad vi
si šios Bendruomenės. nariai te 
siekia ir visi žino, kad mes esa
me kariai tautos laisvės fronte.

Registracijos komisija: Liud-į [r mus šioje kovoje neskiria nei 
vika Dubauskienė, Aldona Ka
činskienė ir Valerijonas'Pocius/ 

Mandatų komisija: Vincas Ka-, 
činskas, Jonas Kreivėnas ir An- j 
tanas Tauginas.

Sveikinimai žodžiu:
Kan: kun. Vacį. Zakarauskas: 

“Aš kalbėsiu tik savo vardu, 
niekieno neįgaliotas. Matydamas 
čia toki gausu susirinkimą (93 *. O c U x
atst. ir 6 svečiai. A. PI.) norė
čiau taip pat bent keletą žodžių I 
pasakyti.

Mano mieli vienminčiai, leis-: 
kite man, šia proga, keliais žo
džiais į jus prabilti. Mes veda
me kova, ne tik su mūsų tau
tos okupantu, bet ir su tais, ku- 
matyti, jau nieko nesako, kad 
tauta vergijoje. Mus niekina 
pravardžiuodami, vadina skaldy
tojais, mus skaito maža ir be
reikšme mažuma. Tačiau tie, ku
rie atsisako su okupantu bendra
darbiauti ir pasiryžę su juo ko- 
voti,tie, kurie gina laisvinimo 
veiksnius ir jų vadovus, tai tie

Spaudos komisija: Zuzana Juš
kevičienė, Stasys Juškėnas, An
tanas Pleškys, Kazys Povilaitis 
ir Kazys Tautkus.

’ A

“Siekimas” (grafika)Krazauskas.
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icaeos

atsisako su

narys. Detroitas,

ritiškų pasisakymų nebuvo. Bu- 
o keli paklausimai ir pasiūly-

u
* Alb 
Lietu' 
vardu.

■

iiai į laisvojo [
(en tuz iast ingas p I o j i mas) 
kuiie mus laiko bereikšm 
žuma -- klysta. Priešinga 

1 ne
I samdiniais ben: 
siryžę kovoti, 
mes su jais, 
veiksniai mus i i me mažuma.

ideologiniai, nei grupiniai skir
tumai. Mes tikime, kad Lietu, 
vai prisikėlus laisvėje, jos isto
rikai Įrašys į jos istoriją mūsų 
šias bekompromisines pastangas 
dėl pavergtos tautos laisvės. Te- 
jungia mus vieninga ' broliška 
meilė kovai dėl pavergtos tau
tos laisvės.”, (gausūs entuzias
tingas plojimas).

Dr. Kazys Šidlauskas sveikino 
ALTo vardu.

Jo sveikinimo kalba bus at- 
spauzdinta “Bendruomenės Va
gose”.

Euphrozina Mikužiūtė sveiki
no Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje (SLA) vardu. SLA šį
met švenčia 100 metų veiklos 
sukaktį.

Visi kiti žodžiu sveikinimai 
buvo trumpi.

Stasys Sumntas sveikino Rock- 
fordo apylinkės vardu,

Kazys Povilait:s .— Lietuvių 
Darbo Federacijos v.,

£ I

Praeito suvažiavimo protoko
lą perskaitė p. Danutė Liepie- 
nė. Protokolas priimtas be pa- 
ai su.

Toliau eina “VARPO*' redak
toriaus Antano Kučio paskaita 
— “Vienybė Idėjų Konfliktuo
se’’. Paskaita labai suįdomino su
važiavimo dalyvius ir buvo nrr 
tarta ją išleisti atskiru leidinė
liu. Tam reikalui, ten pat, per
traukos metu, buvo suaukota 
335 dol. Paskaitą, ištisai nurašęs, 
perduosiu reportažo pabaigoje.

Po paskaitos, sekė RdB vado
vaujamųjų organų atstovų pra-/cage, Ind.

Tarybos vardu pranešimą, pa- 
darė pirm. A. Juškevičius.

Centro Valdybos vardu kab 
bėjo vald. pirm- dr. V. Dangis, 
pranešdamas, kad šįmet RLB 
neteko (išsiskyrė iš šio pasau- 

■lio gyvųjų tarpo) brangių as- 
menu — dr. Zenono Danilevi
čiaus ir žurnalisto Jono Vaičiū
no. Dr. Dargio kalba jau at
spausdinta š. m. 12. 17. “Naujie
nose”.

Kontrolės komisijos aklą per
skaitė komis, pirm. Franskevi- 
čius.

“Bendruomenės Vagų” reika
lus, labai išsamiai nušvietė re
daktorė Zuzana Juškevičienė.

Visi suvažiavime atstovų pra
nešimai buvo išklausyti su įdo
mumu ir visi priimti. Prieš bei

Danutė Liepienė, Chicago,

Kazys Rutkauskas, Rock-

Povilaitis, Chicago.

Paulauskas, Cicero 
III.

Skopas. Cisero

visa eilė rezo- 
jau paskelbtos

Inž. LIŪDAS MIKŠYS 
50 metų studijavęs, kaip

PRANAS DR C LI A

Prieškalėdinis trilogas Marquette Parko 
lietuviškame “downtown’e”
(Tęsinys)

— Nesinervinkite, mielieji, — 
šūktelėjau ir aš.—Žodis yra tik
rai lietuviškas, o jį mes kartais 
psvar oiame ir perkelta pras
me. Tokios reikšmės žodis net ir 

kalboje naudojamas. Pra- 
savaitė; ketvirtadieniu k>. 
T;me'o’* numeryje užkliu- 
už to L’kraščio gnaibius

cites
Sun
a u

KcPumnirtc Mike Royko, kuria 
:ą miuų mi( ląją Lithuanian Pla. Į 
za Ccurt spenserę — Chicagos 
miesto burmistre Bymę — taip 
sumenkino, kad ją pavadino tik 

į blcndinuke, vaikščiojančia pri- 
silipinus prie miesto tikrojo dvi- 
lypvardžio mayor’o Swibel-Mc- 
Mullen. O šis Royko, tai jau 
tikrai nepėkščias- Kai jis tik už
sėda ant plunksnakočio, tai joja 
ne ristute, o lekia tiesiog zova
da. Perskaitęs tą visą jo tiradą, 
priėjau prie visai aiškios išva
dos. kad tiedu miesto franteliai 
Eyme jau tikrai prisėdę. Mato
te, žc lis prisėdo jau daug kur 
galima pritaikinti.

Ir taip, žodis po žodžio, beke- 
dendarni vieną - kitą dalykėlį, 
prisikasėme ir prie mūsų spau
dos. Bežygiuojant savuoju Li
thuanian Plaza Court'u jau, tre
čią “rundą”, aiškiai buvo mato
ma. kad vienas iš anųjų tikrai 
neištrivos ir kažką, kas jam jau 
senokai guli ant širdies, ims ir 
paties. Taip ir įvyko.

— Sakykite, draugužiai, o kaip 
ten su tomis “Ndtzjzenom?/’, kad 
tie “Draugo” auksaburniai re
daktoriai vis vanoja jas ir vano
ja? — Nejaugi jos 
nei Lekios?

Trumpindamas reportažą, tų 
visų pranešimų, kalbu, klausi
mų. sumanymų ir pasiūlymų, ne- Į 
perduodu.

Vadovaujamųjų organų rinki
mai:

į Tarybos prezidiumą išrinkti 
šie asmenys:

1. Dr. Valentinas Plioplys, 
Rockford, Ill-

2. Andrius Juškevičius, Cise
ro — Chicago, Ill.

3. Antanina Repšienė, Bell
wood, Ill.

4. Kan. kun. Vaclovas Zaka
rauskas, Chicago, Ill.
5. Antanas Tauginas, Cisero — 
Chicago, Ill.

1 Centro Valdybą išrinkti:
1. Dr. Vytautas Dargis, West

chester, Ill.
2. Dr. Vladas- Šimaitis, Chica

go m.
3. Kazys čiurinskas, East Chi-

nei šiokios,

— Tai ką, atrodo, 
sų spaudą jau nori
ant vienos krypities gatvės? — 
O gal ir tave jau koks nelaba
sis prisėdo? — įsitarpė neišken
tęs ir antrasis.

Stikliuko prietelis truputį rau 
Jonas Kreivėnas, Chicago, j stelėjo.

Į —Nebūk toks mandras, ir ne-
primesk man mūsų miesto gal- 
gos pareigų! — Su laikraščiais

kad tu mū- 
pakloti tik 

? _4. Adelė Gabalienė, Chicago Ill-
5. Zuzana Juškevičienė, Cice

ro — Chicago, Ill.
6. Aldona Kačinskienė, Chica

go, m.
7.

I1L
3.

III.
9.

ford. Ill.
10. Stasys Tikuišis, Rockford, 

Ill.
J kontrolės komisiją išrinkti: I himnu.

7 vai. vakaro, toje pačioje sa; 
įėję, įvyko šauni Kūčių vaka
rienė.

š. m. gruodžio 15 d. “Naujieno
se”, tai jų nekartosiu.

Suvažiavimas baigtas Lietuvoso

. 1. Kazys
III. į

2. Stepas
— Chicago,

3. Apolinaras
— Chicago, IltrO 7

Buvo priimta 
liucijų, kurios

A. Pleškys 

• LITERATŪRA, lietuvių literatūros, ' meno Ir mokslo 
1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vince

^Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankos, 
, J. Raūkčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V, 

ž Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis 11 
£ M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, A. Rakštelės ir A. Varno 
£ kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik $3.

i DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE, poetės, rašytoja Ir taū- 
Ž tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
K šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan- 
I tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimis 

bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja £2.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausas 
gyvenimo bruožu aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už 52.

9 LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausko 
Įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės Ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitovardžių pavadinimai ir jų vertiniai į vokiečių kalba. Labai 
naudingoje 335 pust knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina M.

• KĄ LAUMES LĖMĖ, rašytojos Petronėlės Orintaitės at*L
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik £3. 1

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras
ta* ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik ne 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Julians Janonio gyvenimą Ir poe
ziją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teise*. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja £6.

© SATYRINES NOVELES, M. Zosčenko kūryba, J. Valaičio 
40 sąmojingų novelių. Kaina F1

Knygos gaunamos Nanįlenoe, 173
0608. Užsakant paštą, pridėti

sniego ant gatvių, tai aš jau tik- ” 
lai nenutirpinsiu. O jei taip ir 
padaryčiau, tai sakyk, ką man 
Byrnc pasakytų, tiek daug drus
kos šiais metais prisipirkusi?

— Palik tą mūsų Byre’ę ra
mybėje, ir nekaišiok jos į mū
sų lietuviškus reikalus. — Ma
nau. kad dabar mums tektų 
žvilgtelėti Į visą mūsų lietuviš
ką spaudą ir pasisakyti, kuri iš 
ics yra palaikytina ir verta pa-* 
ramos, ir kuri velniai žino kur 
nužagariejo. Tos spaudos aš jau . 
tiek prisiskaitęs, kad iš pakau- 
šio net lauk verčiasi. Kada, ir • 
betkokį, llaikraštį tik pavartai, 
tai beveik nerandi nei vieno 
numerio, kad kas nors ir ant 
ko nors nespiaudytų. Draugas ■ 
Naujienas vadina urvinių žmo
nių laikraščiu, o tos, atsikirsda> 
mos, Draugą apšaukia pienbur 
nių prieglauda. Tai štai ir inte
ligentų leksikonas!

— Tą matome visi. — Bet tai 
liga, kurios iš mūsų, matytojau 
niekas neiškrapštys, — įsikišau 
ir aš. Kada mes čia jau perba- 
gotėjome, nusilaisvinom nuo bū
tinų mums pareigų bei prievo* 
lių ir patys save įsisodinę į pir
mąsias pozicijas, visai nekreip
dami jokio dėmesio ar daugu
ma to nori ar nenori, griebia
mos griauti garbingas senąsias 
lietuviškas organizacijas, jų vie
toje piršdami kapsukinius uni
versitetus ir samdydami visai ne
aiškias amerikietiškas biznio or
ganizacijas ,neva, Lietuvai iš ru
siškos vergijos vaduoti, tai mes 
tie, kurie, tikrumoje, daugumą 
sudarome, kurgi galėtume savo 
balsą pareikšti ir griežtai pasi
priešinti prieš tuos, kurie, be
galinėmis didybėmis apsirgę, 
pradėjo net savuosius brolius 
muilyti, jei nebūtų Naujienų. 
Žinokite, kad šiandien lietuviš
koje spaudoje jau tebeliko, be- - 
rods, tik vienos Naujienos, kur 
kiekvienas gali savo mintis lais- - 
vai pareikšti, nurodyti išsišokę* 
lių visokias daromas nesąmones, 
ir pilnai atsirevanšuoti tiems, 
kurie kitiems ant veidų purvų 
drabstymą laiko tik jų vienų pri- 
zilegija.

— Taip tai taip, mieli priete- 
yliąi, — atgijo vienas iš anųjų 
dviejų, įjau visai -rimtą veidą 
rodydamas- -— Pilnai pripažįstu, 
kad tik Naujienose mes visu

(Nukelta į šešto, puslapį)

2Ūmo IflaMonw,
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laujienos eina nasdien, Išskiriant 
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Volerto pranašavimus nuneše vėjas
Inž. Vytautas Volertas, gimęs Dzūkijoje, bet susiža

vėjęs vokiškomis idėjomis, kaip nevykę vokiečių politikai 
pradėjo verstis pranašavimais, bet jam nepasisekė.

Jeigu jis būtų rašęs apie statybą, kurią studijavo 
Kaune, arba jeigu būtų savo studijas pritaikęs ameri
kiečių statybai, tai galėjo ką nors naudingo paskelbti. 
Bet jis mažai Amerikos lietuviams pažįstamame žurnale 
parašė straipsni apie lietuvišką spaudą. Savo studiją pa
vadino “Spauda: Ką turime, ko reikalaujame, kas ga
lima”.

Jeigu jis būtų susipažinęs su visa Amerikos lietuvių 
spąuda ir. pareiškęs savo nuomonę Amerikos lietuvių 
spauddš. reikalu, tai jo nuomonę galėjo būti naudinga. 
Bet jis rašė tiktai .apie frontininkų ir jų bičiulių ruošia
mą spaudą, o kitos lietuviškos spaudos net nepaminėjo. 
Daugiausia jis kalba apie Draugą, artimiausią jam prie 
širdies, užsimena apie Tėviškės Žiburius, Darbininką. 
Aidus, kuriame jis bednradarbiauja, Į Laisvę, kuriame 
ir ši studija, paskelbta, ir prideda Tėvynės Sargą, visai 
į šią laikraščių grupę nepriklausantį. Galimas daiktas, 
kad jis turi vilties Tėvynės Sargą sudrauginti, kaip Fron
to bičiuliai subičiuiino demokratą A. Stulginskį, bet skai
tyti mokantieji žino, kad Volertui toks dalykas nepa
vyks. Jis bandė suprasti Laisvąją Lietuvą, bet viešai prisi
pažįsta, kad jos nesuprato, o Akiračiai tai atrodo geri 
ir reikalingi. Jis net tvirtina, jog Akiračiai reikalingi, 
kad “nesustotų tekėjusios mūsų mintys”.

Lengviausia jam būtų buvę pro Naujienas praeiti ty
lomis, bet taip ir nepatogu. Naujienos yra pats seniau
sias lietuviškas laikraštis, gana plačiai skaitomas. Girda
mas lietuviškos spaudos panoramą, Volertas, įsismaginęs, 
apie Naujienas šitaip savo skaitytojus informuoja: “Vi
sai pakenčiama, net gera (spaudos panorama — N. Red.), 
išskyrus sieros kvapą, iš Naujienų šulinio dumčiojantį”.

Aukštus mokslus Kaune ir Baltimorėje baigęs inte
lektualas nieko vertingesnio nepajėgė apie Naujienas pa
sakyti, kaip šias mintis:

“Naujienos yra viduramžių magijos reprezen- 
tantės. Jų turinį sudaro pikta fantazija, palaidi gan
dai, raganavimas. Nekaltą, švarų popierių jame

įspaustais nuodais paverčia niekingu objektu, At®n 
liepinėjimus į jų užpuolimus laikau beverčiais ges
tais, nes tiesai su sąžine šiame laikrašty rodytis drau
džiama. Redaktorius, mano manymu, yra lietuvių 
tautoje įsigraužęs termitas.”

(į Laisvę, 1981 m. rugsėjo mėn., 50 psl.)
Būtų buvę labai naudinga, jeigu inžinierius savo tvir

tinimus būtų parėmęs faktais. Tvirtinti tokį dalyką gali 
tiktai fanatikas, kuris neturi pagrindo tokiems tvirtini
mams skelbti. Voieitas, Naujienų neskaitydamas, iš pirš
to išlaužia ir skelbia nebūtus dalykus ir niekina ne tik 
dabartinį redaktorių, bet ir dr. P. Grigaitį. Nenurodyda
mas faktų, Volertas tvirtina, kad dr. Grigaitis ne.Ueidęs 
dr. P. Vileišio į Baltuosius Rūmus, kada prezidentavo 
John F. Kennedy. Volertą paėmęs toks didelis pyktis, 
kad jis pasiuntė Leonardo šimučiui, Draugo redaktoriui 
ir ALTo pirmininkui, tokį laišką :

“Gert). Pirmininke,
Su širdgėla turiu pareikšti, kad ALT Prezidiu

mo laikysena, sudarant paskutiniąją lietuvių delega
ciją pas JAV prezidentą, bus gerokai pažeidusi pa
čią ALT ir JAV lietuvių nuotaikas. Bijau spręsti, 
tačiau atrodo, kad šis įvykis yra greito ALT autori
teto žlugimo pradžia, jei Prezidiumas tuojau pat ne- 
sigriebs pačių radikaliausių priemonių padėčiai ati
taisyti. ALT ir paskirų Prezidiumo narių darbai pra
eityje neduoda teisės daryti iš eilės vieną po kitos 
klaidas, kenkiančias mums visiems.

Šiuo atveju atsakomingi visi Prezidiumo nariai, 
paklusę vienam bendradarbiui. Kai Prezidiumo sek
retorius, išniekinęs LB, dariusią žygius gauti audien
ciją, ir asmenį, atlikusį šį uždavinį, begėdiškai skver
biasi delegacijoje dalyvauti, išstumdamas iš jos as
menis, turėjusius moralinę teisę delegacijoje daly
vauti, bendradarbiavimas su juo ir kartu vykimas 
Vašingtonan užtepa dėmę visiems Prezidiumo na-, 
riams.

Skaudu rašyti šį laišką ir baugu tvirtinti, kad 
ALT darbas baigsis, jei Tarybos veiklos atmosfera 
nebus pagrindinai pakeista.”

(pas. V. Volertas)
Laiškas parašytas 1962 m. vasario 20 d. ir pasiųstas 

ALTo pirmininkui ir visiems valdybos nariams.
Volertas atvyko Amerikon Amerikos Lietuvių Ta

rybos dėka. ALTas buvo išrūpinęs iš JAV vyriausybės 
teise įvažiuoti i Amerika be numatytos kvotos. Europoje 
ALTas apsaugojo visus lietuvius nuo išvežimo į rusų už
imtą Rytų Vokietijos zoną. Ten turėjo'važiuoti Sovietų 
Sąjungos piliečiai, bet ne lietuviai. Dr. ,P. Grigaitis, Leo
nardas Šimutis, Povilas P. Dargis važinėjo pas Trumaną 
ir prašė, kad lietuviai nebūtų siunčiami į Rytus, nes jie 
nebuvo Sovietų piliečiai. Volertas į išvežamųjų skaičių 
nepateko ALTo dėka, Amerikon jis atvažiavo, nemokė
damas už pervežimą, čia jis gavo darbo ir buvo sudarytos 
sąlygos mokytis. Bet Volertas, nekreipdamas dėmesio į 
ALTo atliktą darbą, grasino ALTo pirmininkui Leonar
dui šimučiui, kad ALTo darbas bus baigtas.

Volertas dar angliškai kaip reikiant nemokėjo, dar 
nebuvo įsitraukęs į visuomeninį Amerikos gyvenimą, ne
žinojo veikiančių įstatymų, o jis jau buvo pasiryžęs ar
dyti Amerikos Lietuvių Tarybos darbą. Volertui ir ki
tiems tokiems pranašams pasakiškai geras darbo ir gy
venimo sąlygas sudarė seni Amerikos lietuviai, nemokėję 
skaityti ir rašyti, Lietuvos nelaimės metu sudarę vienin
gą lietuviškų organizacijų jungini ir išsiderėję iš Ame-

Auksinis ruduo ir Europos teatrai
(Tęsinys)

Juozas KaributasTeatras, kuris specialiai Miltiniui pastatytas, nėra viduje didelis, nors iš lauko priešingai atrodo. Pačios patalpos net per didelės. Visur išdėstytas — suskirstytas į įvairiausias repeticijų bei studijų saliukes ir dari svečių priėmimo patalpas. Visas dešinysis sparnas tokiems interesams ir paliktas. Bendras teatro vaizdas labai elegantiškas. Pasivaikščiojimų salė didelė. Antrame aukšle balkonai ir bufetas. Teatras turi penkis šimtus sėdimų vietų. Scena labai erdvi; taip pat ir užkulisai. Grams grimo kambariai, kuriuose įrengti veidrodžiai ir prausyklos.

Rinktinis aktorių sąstatas, su- cidedįs iš šešių, veikalą perstatė □asįgėrėtihai. imant pirmuoju ikioriumi, kuris vaidino Jogeną Tesiu aną — D. Banionis, savo pasirodymu žaibiškai visą publiką turėdavo savo rankose, ir baigiant mažąja role — Berta, Tešmenų tarnaitė įrodė, kad nėra mažų rolių, kai jas vaidina dideli aktoriai, o impulsą duoda dar didesnis režisierius.Henrikas Ibsenas, Norvegijos ’ rašytojas, dramaturgas ir kurį laiką buvęs Bergeno teatro re- : žisorium, gimęs 1828 m. mažame Norvegijos miestely Skjeno.Darbas teatre subrandino Ibseno dramaturgiją. Rašytojas įvaldė scenos techniką, dialogą, kompoziciją. Dar svarbiau, kad, apskritai, plėtėsi jo akiratis, meniniai interesai ir kultūra. Tas Ibseno (1864 m.) kūrybos laikotarpis ir buvo vadinamas romantiškuoju. Nuo tada, daugu mas jo dramų veiksmo vyksmas vyksta tolimoje praeityje ir yra paremtas senovės pavadimais ar‘ istoriniais šaltiniais. Kaip pavyzdys: fctHelgelando kovotojas’’, kur „rašytojas, tarsi, priekaištauja amžininkams, kurie nežino didelių aistrų ir stipraus, visą žmogaus esybę pagaunančio jausmoNegalima nepaminėti dar vie- • na Ibseno filosofinė drama “Cezaris ir galilėjietis” (1873). Ten

Vaizduojama buitis tokia kon-
kreti, nors veikėjų poelgiai ne 
visai aiškūs, nes rafinuota ponia
H. Gabler— D. Melenaitė sugeba intrigas sunarplioti į painius ir/neatniezgamus mazgus.Nepaprastai simpatinga, tik gal kiek naivi, panelė Julija — Mikalauskaitė. Apsukrus asesorius Brakas — B. Babkauskas, į kurio vaidmeniu aš labai susižavėjau ir jį mielai sau pasirinkčiau. Na, ir Eilertas Levborgas — K. Vitkus ir Ponia Elvsted — D. Vidugirytė, teisybės ir gėrio šaltiniai.

H. Ibseno Gabler”Labai vykusiai veikalą išver tė, kaip programoje sakoma, iš autorizuoto vokiško teksto, M. Melėnas. Vertimas toks origina- :iai geras, kad tenka stebėtis. Vertai jį sveikinau, kai susipažinau režisoriairs kambaryje.

Ibsenas pasuko galutinai į kasdienybės vaizdavimą.Gal viena iš stipriausių Ibseno dramų yra “Nora”, kurią vaidina pasaulio teatrai dar ir šioje gadynėje. Savo intrigą ir melaginga morale labai panaši Is “Norą” ir “Hedda Gabler”. Joje pil-; na tiesos i r melo problemų

Spektaklis paliko nepamirštamą įspūdį: toks gyvas ir gyve- n miškai perduotas scenoje, kad žodis “vaidina” jokiu būdu tam spektakliui negalima prikergti. Jie scenoje gyvena. Kiekvienas jų mostas, mimikos, pauzos, išgyvenimų niuansai taip harmoningai suderinti, kad lyg smuiko stygŲ garsai smenga ligi širdies gelmių ir verčia visa tai išgyventi. Ir manau, kad nei vieno žiūrovo nebuvo tam abejingo.Režisūra — J. Miltinio, scenografija — architekto V. žiem- kalnio, muzika — B. Dvariono, kostiumai — dailininkės E. Jakutytės.Gal išskirtinai reikia pagirti dekoratorių V. žiemkalnį, kuris taip ryškiai praturtino’ ir pagyvino spektaklį. Tos įspūdingos vakaro verandos prieblandos suteikė veikalui nepaprastą didingumo vaizdą. Taip pat ir kostiumų išieškojimo srityje vilniečiai iš Panevėžio teatro galėtų .pasimokyti. Buvau labai laimingas, kad man likimas nusišypsojo, ir galėjau savo akiięis pamatyti tą stebuklingąjį Miltinio teatrą, ir jo pastatymą.(Bus daugiau)
rikos administracijos, Kongreso atstovų ir atsakingų 
Valstybės, departamento pareigūnų tokias privilegijas, 
kokių negaudavo kiti, atvažiavę Amerikon, o Volertas 
grasino tą didįjį organizacijų junginį ardyti.

Reikia turėti galvoje, kad Volertas rašė laišką ne 
kokiam socialistui, ne sandariečiui arba tautininkui, bet 
katalikų veikėjui, ilgus metus redagavusiam Draugą, ra
dusiam bendrą kalbą su kitų įsitikinimų lietuviais, įsi
traukusiam į demokratinį Amerikos visuomeninį ir kul
tūrinį gyvenimą.

Volertas turėjo suprasti, kokį skausmą tas jo laiškas 
turėjo sukelti Leonardui Šimučiui, šimučiui buvo aišku, 
kas jam grasino. Šimutis turėjo suprasti, kad reikalas 
eina ne tik apie ALTo valdybos nutarimus, bet kalba ėjo 
ir apie Draugą, apie ALTą bei visą vieningą Amerikos 
lietuvių darbą ir kovą už lietuvių tautos laisvę. Tiktai 
savo artimiesiems jis pranešė, jog tai esanti pikta jėga.

Prieš 20 metų Volertas pranašavo ALTo pabaigą. 
Pranašavimas buvo tuščias. Šiandien ALTas stipresnis, 
negu jis buvo Volerto grasinimo dieną.

J. Venclova

Lietuvos krikšto sukaktį 
prisimenant

šio kambariai taip pat įdomu aplankyti, kur do
minuoja marmuras ir didžiulės jūrų kriauklės, 
praustuvų vietoje, šalia restorano veikia to pa
ties vardo motelis ir kavinė.

Šiais 1981 m. sukanka 730 metų nuo krikščio
nybės įvedimo Lietuvoje, nors mūsų lenkiškieji 
pataikūnai (šalkauskininkai ir kiti) bei šių laikų 
lietuvių “bajorai” be rimto pagrindo visur rekla
muoja, jog Jogaila su lenkais davė Lietuvai krikš
tą. tuo be sąžinės skriausdami ne tik Lietuvos val
dovą Mindaugą, kuris tikrai savo pastangomis 
įvedė Lietuvą į krikščioniškųjų tautų tarpą, bet 
ir pačius lietuvius. Ir kas liūdniausia, kad šiuomi 
remiamos lenkų imperialistinės pretenzijos Lie
tuvą užvaldyti, nes, kaip kun. dr. V. Bartuška 
“Lietuvos nepriklausomybės kryžiaus keliais” 
(1937 m.) nurodė, net Vatikano Kurija nori ma
tyti Lietuvą sąjungoj su Lenkija, nes, girdi, len
kai lietuviams atnešę krikštą ir kultūrą. Inž. I. 
Augij-staiiis su pagrindu konstatavo, kad daugu
ma m bų kunigų su šalkauskininkais veikia len
ki: įtaigojami bei veikiami, šiuo klausimu plačiai 
p2<isui.' A. Jony1* Lenkų įtakos šešėly” 1974 m.

Ad itn; °nka paliesti, ką šiuo klausimu by- 
up. t k:\eji ’s,, -iniai šaltiniai ir objektyvūs isto- 

i-’Kpi žinovai

Lietuvos valdovas Mindaugas buvo ne tik žy
miausias senosios Lietuvos politikas, kuris ne tik 
atskiras Lietuvos sritis apjungė Į vieną Lietuvos 
valstybę, sukurdamas Lietuvos karaliją, bet ir 
įvedė Lietuvoj krikščionybę, net su atskira Lie
tuvos bažnytine provincija. j

Jis, kaip gilus valstybininkas, žinojo, kiek 
Lietuvai kenkia atskirų kunigaikščių taipusavio 
rietenos, todėl jis pasiryžo atskiras sritis sujungti 
i vieną tvirtą Lietuvos valstybinį kūną, gi iš kitos 
pusės suprato, jog Lietuvai tiesiog yra tragiška 
kovoti su vokiečių ordinais, remiamais popiežių, 
imperatorių, o per juos ir viso Vakarų krikščio
niško pasaulio, žodžiu, priešų su neišsemiamais 
karių ištekliais ir pranašesne karo technika; kaip 
geras lietuvis pažino savo tautos gyvybinius inte
resus, tad ryžosi ne tik savo valstybę apkrikštyti, 
bet ir įkurti Lietuvoj atskirą bažnytinę provin
ciją, priklausomą tiesiog nuo švento Sosto. Vadi
nasi, įvedant krikščionybę Lietuvon. Mindaugas 
rūpinosi, kad naują religiją tvarkytų savieji dva
sininkai ir šiaip sudarytų Lietuvai bei pačiai lie
tuvių tautai stiprybes atramą.

Iš čia aiškėja pačios pagrindinės Mindaugo 
politinės gairės: 1) Lietuva turi būti vieninga, 
2) ji turi būti valdoma tvirtos valdžios, konkrečiai 
paveldimos karalijos, 3) Lietuva turi būti krikš- 

Ičioniška, tačiau naujas tikėjimas turi būti tvarko
mas savų dvasininkų, ir 4) valstybinis aparatas 

Ituri būti lietuviškas.

Dabar, žvelgiant iš istorinės perspektyvos, 
matome, kiek Lietuvai buvo tragiška, kada jos 
vėlesni valdovai, su mažomis išimtimis, nesilaikė 
savo pirmtako nustatytos sveikos politikos prin
cipų. O pati Lietuvos tragedija prasidėjo, kada 
jos valstybiniame aparate ėmė dominuoti svetimi 
gaivalai ir patys Lietuvos valdovai nesirūpino lie
tuvių tautos švietimu.

Pataikaudamas savo žmonoms rusėms, Lie
tuvos valdovas Algirdas savo valstybinį dvarą pa
darė rusišku ir senąją slavų kalbą padarė Lietu
vos valstybine kalba. Reiškia, Algirdas padėjo pa
grindus lietuvių rusinimui. Ir tai buvo paskatini
mu rusinti lietuvius, kada Lietuva buvo pavergta 
caristinės Rusijos, nes rusai laikė Lietuvą rusiš
ku kraštu, kadangi “joje 14-16 amž. sena slavų 
kalba buvo rašomi teisminiai ir kiti dokumentai” 
(žr. “Spaudos draudimo panaikinimo byla”, 1973).

(Bus daugiau)

Audrins Mironas

Susipažinkime su Kalifornija
(Tęsinys)

Vyrų ir moterų poilsio kambariai taip pat 
įdomu aplankyti, kur dominuoja marmuras ir 
didžiulės jūrų kriauklės, praustuvų vietoje. Ša
lia restorano veikia to paties vardo motelis ir 
kavinė.

Į pietus nuo San Luis Obispo miesto, ties 
Avila Hot Springs, išsukus iš 101 greitkelio, ga
lima pasiekti gražią vandenyno įlanką su žvejų 
uostu ir tik neseniai pradėtomis verslovėmis, čia 
pat yra maudymuisi pajūris. Kada nors čia išsi
vystys didesnis miestas ir susijungs su kaimyni
niu San Luis Obispo bei Pismo Beach. Už pusia
salyje esančio Montana de Oro valstybinio parko 
palyginti aukštuose kalnuose Morro įlanka taip 
pat turi gerą ateitį išsiplėsti -į didesnę gyvenvietę, 
nes čia yra natūralus uostas, ginamas nuo atvi
ros jūros siaura ir ilga sąsmauka su įėjimu jlan- 
kon. Pajūryje iš vandens kyšo uola, kai kieno 
vadinama “Amerikos Gibraltaru”. •

Nuo San Luis Obispo i pietvakarius, Lucia 
Range kalnuose yra gražus Lopez ežeras su prie
plauka laiveliams ir poilsio parku. Netoli yra Lo
pez Canyon užtvanka hr Arroyo Grande urėdijos 
buveinė. Iš viso, San Luis Obispo, Atascadero ir 
Paso Robles apylinkės apie 101 greitkelį yra labai 
kalnuotos ir į kiekvieną keliuką išsukus įmanoma 
pasigėrėti kalnų didybe, užtikti čiurlenantį upelį 
arba tyvuliuojantį -ežerėlį.

(Nutraukiama)
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- GORDON FUNERAL HOME
r* M 1729 South Halsted Street, Chicago

Pel 226-1344
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1DR PAUL V. DARGI* 

»yj> rOuMž .* CHIRURGAI 
Ciw^munltv slMsYko 

Medicines dlrekteHUr
.»Si X. MsnfeeUB Rd. Westcfceeier, tl 
BALANDOS: 3—8 dirbo dienom!* ■ 

kas min Sežtadisai 8—3 v*j 
Ui. >a-J7V ar»ė $42-2?‘T

mui reikia naudoji tam kremas, gaunamas vaistinėse.' o

TEL. 233-5893

OR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 103 rd Street

Valandos pagal susitarimą.

Nes ir mirtis būtų buvus nežinoma žmonijos padermei. Mūsų 
laikų mokslas pripažįsta, kad gyvos celės gali atsinaujinti ir tobu
lose aplinkybėse gyvuoti per amžius. Mirtis atėjo kaipo nuodėmės 
pasekmė; su mirtimi gi atėjo kentėjimai, ligas, ir sielvartai.

Pabandyk įsivaizduoti tobulą žmonijos padermę, Luošą nuo 
visokio saumylmno, ligų ir mirties! Argi tai neatitiktų kiekvie
nam, kiekvienoje vietoje? Bet kas gali pasakyti: Kam eikvoti 
laiką mąstant apie ką nors, kas jei ir kadaise buvo galimybė, 
dingo amžinai? • -

Bet ar tokia galimybė yra amžinai žuvusi?

Kurie donutės, prašome parašyti atvirlaiškį. Gausite dovanai įvairių 
knygų, padedančių suprasti šv. Raštą.

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJAI
5421 S. Mozart St., Chicago, IL 60632
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VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

DR. FRANK PLECKAS' 3) S'*"mui reikia naudefti tam tikras
OPTOMETR1STAS

KALBA LIETUVIŠKAI

261S W. 71st St. TeL 737-5149

Tikrina akis- Pritaiko akiniu^

ir “contact lenaet”.

RANKOS IR JŲ PRIEŽIŪRA1) Neprižiūrėtos rankos ir nagai sumažina pasitikėjimą savimi.2) Kai kurie žmonės sprendžia iš rankų apie žmogaus charakterį, sveikatos stovį bei asmenį.3) Geriausia reguliariai kas savaitę pagrindinai sutvarkyti nagus ir rankas, o taip pat paskirti joms truputį daugiau dėmesio.4) Rankų kremas turi būti pa dėtas matomoje vietoje vonioje,i kad nusiplovus rankas, nebūtų _ užmiršta jas patepti

VLADĖ BUTKIENĖ

MOČIUTĖS TILTELIS(HL Pensininkų klubo premijuota novelė) (Tęsinys)— Va, psakaityk, sužinosi, nelabai Įdomu ir kaip jie gyvena. Gal dėl to ir man visi jų laiškai labai panašūs. Pirmiausia juose sveikina su artėjančiomis ar ką tik praėjusiomis šventėmis, pagal tai, kuriuo metu buvo rašy-I tas laiškas; paskui apsako savo ■ ir savo artimų sveikatc's stovį, kaip kuriam darbai ir mokslas j einasi (o jie visiems einasi kuo puikiausiai); siunčia glėbius sveikinimų ir linkėjimų jai pa- | čiai ir pažįstamiems, jei tokių p močiutės f
Ur. LEONAS SEIBUT1S 

INKSTŲ, rUSLES IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2056 WEST 63rd STREET 

Valandos; antrad. i—4 popiet, 
f

Ofiso telefonas: 77S-28SC, 
£szidencii«a fetela 44&-554S

VAISIŲ DĖMIŲ IŠVALYMAS 
Iš STALTIESĖSNetikėtai papylus vaisių sunką ant staltiesės, reikia tuojau valyti. jPirmiausia — nuplauti pavir- Į šių su šlapia kempine, kad ne- j išdžiūtų. Paskui išplauti “ ‘ muilu, daugiąjį patrinant piltą vietą.Jeigu dėmė jau išsistovėjusi, bandykite pirmiausia pamirkyti šaltame vandenyje, o paskui užbarstykite skalbimo miltelių tiesiai ant tos vietos ir trinti. Išskalautu su drungnu vandeniu.

su
UŽ-

apylinkėje gyvena; retkarčiais apgailestauja vaikų ar vaikaičių vedybas ir, žinoma, labai laukia greito atsakymo.Iš tiesų, močiutei svarbesnis mano atvažiavimas, sėdėjimas ant jos lovds, negu naujienos laiškuose. Per dienų dienas būdama viena namuose, tuos laiškus kuone kasdien pasiskaito ir vLus mintinai išmoksta.

nenoriu nė namo' važiuoti ir užsuku pas-Lionę. Papasakoju jai, į kokią bėdą esu pakliuvusi, o ji tik numoja ranka ir pataria nesirūpinti. Sako, nusispiauk į visu patarimus ir nenorus, iššauk greitąją pagalbą ir vežk močiutę Į ligoninę, tada reikalai automatiškai susitvarkys.Nustembu jos sumanumu. Juk tai pats logiškiausias būdas: mo'čiutė neturėtų priežasties prieštarauti, jei ją su neštuvais iš kambario išneštų — jokio pavojaus nebūtų persišaldyti. 0 kai greitosios pagalbcs mašina stovėtų prie durų, būtų nepatogu ja nesinaudoti... Bet kol parvažiuoju namo, vėl imu abejoti šio plano pasisekimu. Atvirai kalbant, aš pati ne per daug norėčiau dėl dantų gulti į ligoninę.

give

PERKRAUSTYMA1

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija. 

.ū(J2ū CENTRAL AVĖ. 
SL Petersburg, Fla. 33710 

Tel (813) 321-4200

Leidimai — Pilna apdraud* 
ŽEMA KAINA

Priimam Master 
ir VISA korteles.

ŠERĖNAS. laL 925-8063

1

— Tai dabar, Onute, pasižiūrėk į dantis, — paprašo, kai bai-’ giu Juozapaičių Antosės laišką, kuri jau virš keturiasdešimt mėli. nešioja Petrylienės pavardę r kurią močiutė vis dar tebeva* dina mergautiniu vardu.Padėjus laiškus į vietą, močiutė atsisėda, išsižioja ir laukis tnano sprendimo.12S kelias dienas vaikštau lyg drignėmis apšerta. O kas bus jei tiltelis užlauš iltinį dantį? Kas ada jo šaknį ištrauks? Jeigu pasidarys krrujaplūdis, jeigu močiutė nualp , jeigu... Net bi- au pagalvoti apie tolimesnį eigų... O jis skamba taip: o jei- •*u tu atsidursi už grotų, jeigu...
į

Apdraustas perkraustymaa 
iš Įvairi v atstumu.

ANTANAS VILIMAS
Tai. 376*1812 arba 376-599*

SOPHIE BARČUS
IADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Swelling Of 
Hemorrhoidal 
Tissues
caused by inflammation 

Doctors have found a medica
tion that in many cases gives 
prompt, temporary relief for 
hours from pain and burning 
itch in hemorrhoidal tissues, then 
helps shrink swelling of these 
tissues caused by inflammation. 
The name: Preparation No 
prescription is needed. Prepa
ration H Ointment and sup
positories. Use only as directed.

r

Šeštadieniais ir sekmalieniais 
nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto. 
Stoties WOPA - 1490 AM 

transliuojamos iš mūšy studijoj 
Marquette Parke.

■liWOIKMIWilllltiM
R. VILIAUS

Vedėja Aldona Daukut 
Telef.: 778-1543

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
. CHICAGO, IL 60629

A “Lietuvos Aidai’'
K-AŽį BRAZMtONYTI 

Pro$rimo< vedėja

Kasdien nuo pirmadienio iki peni 
tadienio 8:30 vai. vakaro.

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

St Petersburg, Fla^ 12:30 Vai. p.p 
tt WTIS stoties, 1110 AM banga.

2646 W. 71st Street

Chicago, Ilbnots 60625
TeJef. 778-5374

u

epie įkaitintą didžiulę elektrinę plytą. Vieni deda bandutes į šiltais garais varomą drėkintuvą, kiti čirškina kotlietus, treti ruošia salotus. Netrukus matau savo pietus su Įsmeigta vėliavėlė ir penkioliktu numeriu atslenkant specialia juosia į priekį. Lieka tik įsipilti kavos ar kokio nors kito’ gėrimo, stabtelėti prie kasos ir jau esi laisvas paukštis. Pagal skonį užsidedi pomidorų l*>šės, druskos, pipirų, svogūnų ar kitokių prieskonių. Susirandi laisvą vietą ir kimbi į garuojantį bei kvepiantį patiekalą. Pavalgęs padavėjai nepalieki daug darbo: nuo padėklo! pietų lieknas nubrauki į šiukšlių dėžę ir eini sau linksmai švilpiniuodamas.Pas Sutkus linksmybės man išgaruoja. Jie dar tebesėdi prie stalo, nors jau baigė- valgyti. Arbatos puoduko neatsisakau ir- aš. Sėdėdami prie stalo persimetame pora žodžių, bet matau, kad močiutė nerimsta. Šį kartą aš nebelaukiu, kol ji pradės mane vadinti į savo’ kambarį. Prisipilu dar vieną puoduką vandens, įsidedu naują maišelį arbatžolių ir veduosi močiutę iš valgomojo.— Gulk ant lovos — geriau matysiu. Gal kaip nors pavyks peržengti tą Rubikoną.į— Kas tas Rub.k: klaus.a j: .(Bus daugiau)

GAIDAS - UA1MID 
fg DIDtlAUSlA LAIDOJIMO (STA1G/ 

1605-117 SO. HERMITAGE AVENUE
TeL 927-1741 —■ 1742

CALIFORNIA \VENTP
Telefonas 523-0440

710BERNIŠKOS ^JR-CONDITIONED KOPLYČIOJ

TĖVAS IR SŪNUS 
slARQUETTE FUNERAL HOME

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

Tdef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYT)

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

*

faL YArdj 7-191

1

AMBULANSC
FATARNAVIMA1

TURIMI

KOPLYČIAI
MISOSE MIESTO

DALYSE

Naujienos, Chicago, S, HL Tuesday, December 2ft, 1981

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LAUKA WICZ)

Ž424 VYES-I syth STKEEi /1ZAJ
11U28 SOUTHWEST HIGH WAX, rauo. Hill*, UL I74-44D

šeštadienį po darbo skubu užvalgyti klientus aptarnaujančioje užkandinėje, Jdakdonalde. Stoviu eilėje su numerėliu rankoje ir stebiuosi šių laikų maisto’ gaminimo tobuiįžnu. Būdavo, atsinešk malkų, uzsikurk ugnį, nubėk į šulinį vandens, lipk ant aukšto atsipjauti rūkytos mėsos, iš rūsio atsinešk bulvių, raugintų kopūstų ar agurkų. O šitoje valgykloje viskas čia pat Išalkusiam tikras rojus: paspaudi skambutį, švelnus balsas paklausia kokio patiekalo pageidauji. Užsakymą tuojau pakartoja virtuvės garsiakalbis. Eilėje stovėdamas matai, kaip tenai, virtuvėje, keletas juokaujančių vyrukų ir merginų švaistosi
‘-------.Tarnyboje sKa-.ciavimd masme- ės mygtukai.žiūri į mane, tar- um savo baltumu tyčiotųsi iš močiutės pageltusių dantų. Nak- ’į sapnuoju ropojanti per au^š- ’ą sugriuvusi tiltą: jo pamata’ ■vyruoja, o kai pažiūriu žemyn, usisuka ga.va ir aš krintu tiesiog į apačioje prasivėrusią be- lagiję. Pabundu visa suprakaitavusi, suplukusi, smarkiai pla kančia širdimi ir skaudančia galva.Ketvirtadienį darbą baigusi

VAKARŲ YĖJA1
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

. tokiu adresu:
Naujienos, 1730 S. Jtalsted St.> Chicago, IL 60608

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

Frozen Suckers
1 envelope KOOL-AID* 

Unsweetened Soft Drink Mil, sugar iri Poor 
any flavor

2/3 cup sugar
1 quart water

DissoMre soff dnnk tMx and

P’astc ice-cube travs or 
soaU pape- pups Freeze 
until a!MoA4 frrri ir.se^ 
wooden sfc< or spoon mtd 
each, freeze wat.l turn. 
Mantes atxx 120.

medicated disks 
work to remove 
corns.

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

GET EVEN ON THE

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

•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

i THE DANGER OF BEING 
THROWN OUT OF THE CAR, 
AND INCREASE SURVIVAL 
CHANCES

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL 60650 
Teh: 652-5245

TKUŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

Aikštės autompbiliams pastatyti

Chicafvr

U Moviu 

tduėotuviu 
Direktorių

Ha H AUSTEI* STREET

BUTKUS - VASAITIS
1446 80, 54Mb Avė, Cicero, 01 Tel: OLympk 1-104J

PETRAS BIELIŪNAS
■•MS So. CAIJFOrMa a Ve. Tel: LAIvelt. I-3S75

GEORGE F. RUDMINAS
S-119 So. UTUANTCA AVE. Toll YAri, 7-1113.1U|



(Atkelta iš 3-čio puslapio)
Marquette Parke,

doleriu

LIUCIJA

Den t Go Out Without It

P. NEDAS, 4059 Archer Avenue, 

Chicago, 111. 60632. T«I. YA 7-5980

Prašom palikti savo telefono nu 
merį automatiniame aparate. ’

see us for 
financing

PRIEŠKALĖDINIS TRILOGAS 
MARQUETTE PARKO LIETU
VIŠKAME “DOWNTOWN’E”

apdruudfit pigia terminuota apdraudi: ui 
apdrandoc ruma temoka tik $3.00 metama.

vyra ri^e lietuviu kolonijoje. Kreipkite 
apylinkės SLA kuopų reikė j m Jie Jums

$4.00
$3.00

WINTER 
OVERCOAT.

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus

CHICAGO, HUNOB fflfflg

UtoMt VlrjtaU 7*7747

8at« >-l

PASSBOOK 
SAVINGS 
the best way to savi

aišku, kad pasaulio neperstatė
me. . v i j»¥

VALDIS REALTY 
2644 W. 69th St.

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

?. Zepelin, A«ent 
820«W W. 95th St 
Ev«r*, Port, III, 
60642, ■ 424-1454

VYRIAUSIAS LIETUVOS IŠLAISVINIMO
KOMITETAS

MmmL ŽMnl — Pardavimai 
UAL ESTATE FOR SALI

girdima trumpomis radijo bangomis 16 m.:
LIETUVOJE kiekviena sekmadieni 9:15 vai. ryto, 

ČIKAGOJE kiek, sekmadieni 0:15 vai. ryto (naktį) 
TORONTE kiekv. sekmadieni 1:15 vai. ryto (naktį)

GaHte kreipti* ir tieelal | SLA Centra:
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA

N^r Yack, H. Y. 10OC1 
M7 W. MKE ».

Tot (lit) M3-CTS

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAM^ 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJ1MAIS. 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

• REZIDENCINIŲ IR PAJAMINIŲ 
NAMŲ PARDAVIMAS.

INCOME TAX
INSURANCE NOTARY PUBLIC 

Skambinti tel. 436-7878 
. 2951 West 63rd Street

NAUJI METAI — NAUJAS 
GYVENIMAS

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Tel. 847-7747

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

Advokatas
GINTARAS P. ČEPtNAS

Darbo valanda*: ano 9 vaL ryta 
iki 6 vai rak. Šeštadieni ano 

9 vaL ryto Iki 12 vaL d. 
Ir pagal aoaitarima.

TU. 776-5162 arba 776-5111
J648 We*t 63rd Street , 

Chlcaro, III- 60629

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruošta, — .'teisėjo Alphonse 
WEILLS peržiūrėta, "Sūduvos’’ 
išleista knyga su legališkomi? 
formomis.

Knyga su formomis gauna, 
ma Naujienų administracijoje.

DĖMESIO 
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensinin
kams. Kreiptis: 

A. LAURAITI! 
-1545 So. ASHLAND AVI. 

TeL 523-8775

Dėl smulkesnių informacijų skambinti
Td.: 735-4048

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leldimį. 
Dirbu ir užmiesčiuose, srolt, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Ava. 
Tel. 927-3559

M. i I M l U 1
?šotary Public

INCOME TAX SERVICE
4259 S. AAaplawood. Tai. 254-743- 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
Iškvietimai, pildomi pilietybės pra 

tymai Ir kitokį blankai

nišką Versalį, — 
džiai šūktelėjo abu

—Į Versalį?
— Taip — į Versalį, į gra

žiausiai atrodanšią Marquette 
Parko lietuvišką valgyklą — į 
Dainą.

— Gero apetito, vyručiai!
Kai atsisveikinome, saulutės 

jau nesimatė. Pasižadėję vėl po 
visų švenčių susitikti, skirstėmės 
patenkinti, nors buvo visiškai

P*id ei 
CcapcnaW 

Quarterly
OUR SAVINGS
CERTIFICATES

EARN UP TO ’8%

kuo galime pasisakyti. Deja, man 
nevisai suprantama, kodėl ten 
tiek daug iš visokių knygų ir 
iš įvairių laikraščių perspauzdi- 
nimų. Nejau jų vietoje Naujie
nos negalėtų daugiau žinių duo
ti tiek iš užsienio, tiek ir iš mū
sų pačių gyvenimo. Naujienų 
nepronumeruoju, o jas perku tie
siai iš prekybinių vietovių, kur 
jos atsiranda tą-pačią dieną, ka
da būna .atspausdintos. Turiu 
pasakyti, kad kiekvieną dieną 
jos tose vietovėse pasirodo žy-

Miko šileikio apsakymu knyga 
“Liucija” jau atspausdinta. 

Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio karo. 
2? ilgesni ir trumpesni apsa- 

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

Ave.. Chicago. IL G0629.
PIRKITE ZAV TAUPYMO BONUS

S Su $15,000 pilkėjui proga 
Marquette Parke gauti labai 
švariai užlaikytą mūrinį namą, 
nes pardavėjas duoda paskolą 
seniau imamais procentais.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE 

6529 So. Kedzie A ve. — 778-2233

“Taigi, jei kas yra Kristuje, 
jis yra naujas kūrinys; kas sena 
praėjo; štai nauja atsirado” 
(2 Korint. 5:17).

Maloniai kviečiame visus pa
siklausyti šios Naujiems Me
tams pritaikytos programos 
8:45 vai. vakare radijo banga 
1450 AM per “Lietuvos Aidus”.

Sekmadienį 9 vai. ryto per 
Sophie Barčus radiją išgirsite 
“Pakeistas”.

Parašykite mums, pareikalau- 
j°s, darni knygelės “Užgimęs lais- 

o mes vis pir-( vas6 Prisiusime dovanai. Mūsų 
: Lithuanian Ministries, 
ox 321, Oak Lawn, .Illi

nois 60454.

kurie j 
] 1cvyn 
urn; ms.

SLA — Išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS 
cpdraudu savo nariams.

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naujienose galima gauti 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____________________________

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais__ __ ___________

Minkštais viršeliais, tik__________ ____

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik_

Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus ček| arba 
money orderi, prie nurodytos kainos pri

dedant Si persiuntimo išlaidoms.

SLA — kuopą
1 n«vo
rnfelsi pagelbės i SLA Isirašyti-

!yk*LS k: <l nauji tragiški Įvykiai Rvti 
la visą pasaulį, vienaip ar kitaip atsi 
Budėkime Ir. būkime pasiruošę visokia 

; džiugina kovojančių tautiečių lyžtas 
uisiaukojimas ir kančios, padėkime j>

Lietuvių Fondui (kqmunistu nu
žudyto vyskupo Vincento Bori- 
sevičiaus vardui pagerbti) S100, 
T" utos Fondui — 550, skautams 
(“Romuva” stovyklos remontui)
— $25. ir po SI5 — Vasario 16-os 
gimnazijai. Batūnus ir Lithua- 
nus žurnalui: iš viso $220.

Išrinko J. Šarapnicką delegatu 
i SLA 61-ąjį seimą, kuris įvyks 
1382 m. liepos mėn. Floridoje, St- 
Petersburg mieste.

Susirinkime buvo pri>iminta 
SLA veikėja O. Indrelienė iš To
ronto. kuri platino SLA 72-osios 
kuopos loterijos bilietus ir lai
mėjusieji po $5 — H'. Stepaitis 
iš Toronto ir B. Kiveris iš Kali
fornijos — per O. Irdrelienę 
įteikė kaip auką SLA 72-osios 
kuopos veiklai paremti. Susirin
kimas išreiškė padėką O. Tndre. 
lienei už talkinimą ir aukotojams
— už aka.

SLA 72-osios kuopos gegužinė 
įvyks 1982 m. liepos mėnesį.

Buvusiam ilgamečiu! SLA 
72-os kuopos iždininkui A. Kauš
pėdai susirgus, buvo patalpintas 
i slaugymo namus. Pagal SLA 
•radiciją. narių yra lankomas. Be 
to, susirinkimo metu visi SLA 
nariai pasirašė ant kalėdinės 
sveikinimo kortelės linkėdami

HAAIII.TONAS, ONT., KANADA
SLA 72-csios kuopos

Susirinkimas ivvko 1981 m. fe v
gruodžio 12 dieną Ig. Varno bu
te, kuriame buvo pasiūlyta tokia 
darbotvarkė: Metų veiklos pra
nešimas, nominavimas kandidatų 
į SLA Pildomąją Tarybą, kuopos 
valdybos, revizijos komisijos, li
gonių lankytojų rinkimas. SLA 
kuopos atstovo į SLA 61-ąjį sei
mą rinkimas ir kiti kuopos rei
kalai.

Į Pildomąją Tarybą, per nomi- 
nacinius kuopos balsavimus, 
daugiausia balsų gavo: pirminin
ko pareigoms P. P. Dangis, vice- 
pirm. — A. Chaplikas. sekreto
riaus — G. Meiiiūnienė, iždin. — 
E. Mikužiu ė. iždo globėjų — C. 
Austin ir O. Jokubaitienė. ir dek 
taro kvotėjo pareigoms — dr. V. 
Dargis.

Į SLA kuopos valdybą išrink
ti: pirm, ir finansų sekr. — J. 
Šarapnickas, vicepirm. — VI. 
Bagdonas, protokolu sekr. — J. 
Bajoraitis, ižd. — Ig. Varnas, | 
kultūriniams reikalams — K. 
Mikšys; į revizijos komisiją — 
G. Melnykes ir R. Matukams; 
ligonių lankytojais — Z. Puiri į 
nauskas, V. Triponas ir J. šarap-! 
niekas.

Iš SLA kuopos ruoštos gegu
žinės pelno paskirta: Kanados

SUSIVIEN1.TLMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra fenlausin, didinusia Ir turtingiausia lietuviu Cratemaiinė or 

ianiiAcija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metuv

SLA — atlieka kultūriniu/ darbui, gelbsti ir kitiems, kurie nxx 
darbus dfcrtx. ‘

raudŽia pigiausiomis kainomis. SLA neieško 
na patarnauja tik aaviialpos pagrindu-

Kiekvienas lietuvis Ir lietuviu draugo 
Surivienijime apsidrausti iki $10,000.

CKaA — apdraudžia ir Taupomąja apdraudė — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, uekiančiAsi 
aukštojo mokslo ir ju .gyvenimo pradžiai.

— vaikus 
r,ooo

VI.IKo \ 
ame pas;iu’yjo.

s vesi i-imi iiiiT’ns ha
i išrinkime 
Lutos ateitie

2212 WEST CERMAK ROAD
Pm* KmxATtKA*, PrMai

BDCRSi Mon.Tua.Fr1.9-4

SEBVING CHICAGO AND SUBUBBS SINCE 1905

misi vėliau už Draugą, tai, jų 
ne: ulaukd.imi, skaitytojai perka 
Draugą- Ar iš tikro taip jau ir 
nėra jokių galimybių Naujie
noms visose* parduotuvėse atsi 
rasti ap:e penktą valandą vaka
ro? Jei jos tuo laiku tęn būtų, 
daugiau būtų parduodama, nes 
nemažai lietuvių tuodaiku per
ka amerikietiškus laikraščius ir 
įsigyja bet kurį lietuviškąjį. Kai 
rio metu nėra Naujienų, tai pa
sitenkina Draugu, nors Naujie
nas jie mieliau skaitytų.

— Dėl šio reikalo turiu ir až 
kai ką pridėti, — atsiliepė ir 
antrasis. — Mano manymu tech
nikinė dienraščio paruoša turėtų 
būti atlikta iš vakaro, prieš laik 
raščio pasirodymo dieną, palie
kant rytojuj neparuoštą tik pir
mą puslapį, kuriame visada i 
spausdinama pačios vėliausios 
ir svarbiausios vidaus bei užsie
nio žinios. Tuo būdu būtų iš
vengta visokių pavėlavimų, ku
rie labai pykina skaitytojus. Reik 
žinoti, kad šiais modemiškais lai
kais pasirodą laikraščiai sensta 
ne dienomis, o valandomis. Ry
te atspausdintos laikraštyje ži
nios, vakare jau būna pasenu
sios, kai pasirodo vakarinės lai
dos. Pervėlai, nors ir valandą 
vėliau nustatyto laiko, pristaty-’ 
tos į paštą laikraščių siuntos vė
luoja visą parą.

— Atrodo, kad mes čia mūsū 
laikraštinei spaudai gal net per
daug pastabų padarėme, visai 
neužsimindami apie galimybes ir

Laisvojo pasaulio lietuviai, suglauskime savo eiles, ne
nustokime vilties ir ryžtingai siekime vieno tikslo — LAISVĖS 
LIETUVAI!

sąlygas, su kuriomis ta spauda 
turi skaitytis, — nepanorėjau ir 
aš atsilikti. — Be abejo, mes 
visi gerai žinome, kad visa mū^ 
sų laikraštinė spauda, kokia ji 
bebūtų, yra įsipainiojus į šias 
tris bėdas: a) lėšų trūkumą, 
b) bendradarbių stoką ir c) skai
tytojų mažėjimą. Kodėl taip 
yra, nėr ko mums čia ir kalbė
ti, nes, berods, visi gerai žino
me. Deja, šia proga nereikia pa
miršti primint, kad Naujienos 
turi dar ir ketvirtą, ir, reik pri
pažinti, gana didelę bėdą. Ta bė
da — tai gynimasis nuo sufron- 
tininkėjusios Liet. Bendruome
nės, kai šioji, apsirgusi miraži- 
ne pajėgumo liga, užsimanė vi
so pasaulio lietuviams primesti 
savo valią ir sugriauti senus 
lietuvių politinius veiksnius — | 
ALTą ir VLIKą, 
griežtai 
Bendruomenės,užmojus. Nuo čia 
ir prasidėjo beatodairinis Nau-Statybai gražus sklypas 
jienų puolimas ir niekinimas, j

Kai dėl Nau.jnenose iš kitų j 
laikraščių ar knygų straipsnių! 
perspausdinimo, tai nėra per-| 
daug ko joms primesti. Reik ži
noti, kad kumors kokiam įdo
miam ar vertingam rašiniui pa
sirodžius, ir nepažymint, kad ji 
kitur perspausdipti be jo auto 
riaus sutikimo negalima, tai 
perspausdinimas yra galimas, tik 
reik būtinai pažymėti iš kur 
tas straipsnis paimtas.

Labai svarbi laikraščiams prob j 
lema — tai bendradarbių stoka 
Senieji rašėjai pradeda išmirti, 
o naujųjų nedaug teatsiranda. 
Mūsų jaunimui, įžengusiam j s 
kūrybinį pajėgumą, anglų kal
ba patampa kuone prigimta; 
į am lietuviškai rašyti gana sun
ku.'.Dėl šių priežasčių beveik 
mūsų visi laikraščiai nusiskun
džia, kad per mažai turį ben
dradarbiu. Imkime, kad ir toki i 
savaitinį,kam Dirva. JoJe buvo j 
ir yra nemažai rerii rašinių, bet j 
kažkodėl paskutiniais laikais ji 
aptvino tame pačiame numery
je vieno ir to pačio korespon
dento net kartais trimis ir ge
rokai ilgais straipsniais. Matyt 
trūksta bendradarbių, jei ne
kreipiama dėmesio net ir į to- j 
kius reiškinius. Girdėjau ne.• I vieno Dirvos skaitytojo nusi
skundimų, kad jos išpopulia
rintas Liet. Bendruomenės išpūs
tų pagyrų dealer’is jam jau Ii' 
gi kaulo nusibodo.

— Na ar nepakaks mums 
šiandien tokiais opiais reikalais 4 
užsiiminėti? Saulutė jau prade-! 
jo žiūrinėti kaip ten 
miegamuoju,

■myn ir atgal tuo pačiu šaligat-j a(jresas 
viu, kitų griekus beskaičiuoda- p q p 
mi7 — sunekantravo vienas iš 
pokalbių dalyvių.

— Gera mintis, — pritarė ir 
antrasis. — Jau ir valgyti užsi
norėjau, — pats save papildė.

— Tai į kurią valgyklą ren
giatės keliauti, — pasiteiravau.

— šį kartą tai tiesiai į kau- 
kuone išdi-

. Laimingu N. Metų!
g 2 butų mūrinis namas, naujas 
stogas ir porčiai. Modernūs ra- 

Naujienos j diatoriai, gazo šildymas. Mar- 
pasisakė prieš tokius quette Parke. Sena kaina $52,000

pasveikti, ir įgaliojo ligonių lan
kytojus nupirkti iš kuopos kasos 
įvairių vaisių krepšį ir įteikti Ka 
lėdų švenčių proga.

Susirinkimas praėjo labai ge
roje nuotaikoje. Po susirinkimo 
Ig. Varnas visus pavaišino kava 
ir sumuštiniais.

SLA Narys

HOMEOWNERS POLICY

SraTe Finn Fwe «>0 Casoally Cwpsr,

T WITH REPAYMENT 
TO AK YOUR INCOME

Dengiame ir taisome visu rū
šių stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.
f ARVYDAS KIELA
: 6557 S. Talman Avenue
< . Chicago, iL 60629 
434-9655 ar 737-1717

A. TVERAS
Laikrodžiai tr brscgenybfc 

Pirdavimas ir Taisymas 
2646 Wstt 8W» Stiro*! 
T»L REpubllc 7-I94J
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