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JAV 91-SIS KONGRESAS BAIGĖ KADENCIJA
Sovietams svarbu, 

kad Egiptas laimėtų
KAIRAS__ Egipto spauda pa

skelbė Egipto viceprezidento Ali 
Sabry raportą apie derybas su 

’ sovietų vadais. Kremlius paža
dėjęs Egipto delegacijai, kuriai 
vadovavo Sabry, neapleistfĖgip- 
to ir duoti jam visą politinę ir 
karinę paramą. Sovietų vadai 
laiką Egipto pergalę prieš Izrae
lį ir Ameriką būtina savo politi
kos dalimi. Sovietai pilnai su
prantą Egipto karinius reikala
vimus ir reikalą stoti prieš Ame
rikos technologinę persvarą, ku
ria naudojasi Izraelis.

Egiptiečių delegacija išklausė 
Kremliuje sovietų vadų šio kon
flikto apžvalgos Pasaulinės stra
tegijos mastu, Sovietų Sąjungai, 
kaip didžiajai valstybei, esą svar
bu, kad Viduriniuose Rytuose 
Egiptas laimėtų.

J. KAJECKO ŽODIS I LIETUVĄ
Lietuvos atstovo kalba buvo Įregistruota 
Amerikos Balse Naujųjų 1971 Metų proga

Garbingos Tėvynės Mielieji Tautiečiai,
Su 1970 metais palydime ketvirtį šimtmečio po Antrojo Pa

saulinio Karo. Naująjį dešimtmetį sutinkame su viltimi švieses
nės ateities pavergtiems tautiečiams.

Vakaruose gyveną lietuviai su
tinka Naujuosius Metus didžio 
vieningumo ženkle. Vakartį pa
saulyje gimęs ir ten mokslus jš- 
nąs jaunimas,, gražiai. įsijungia 
į lietuvių veiklą visose srityse. 
Lietuviai gyveną už Tėvynės ri
bų parodo, kad jie gyvena tau
tinio solidarumo bei lietuvybės 
išlaikymo dvasia. Jie stiprūs 
tautiniu ir valstybiniu požiūriu. 
Jie siekia Lietuvai tikrosios lais
vės ir nepriklausomybės. Jie dė
kingi Amerikos ir kitoms Vaka
rų valstybėms už Lietuvos oku
pacijos nepripažinimą.

Lietuvių laisvės ir nepriklau
somybės siekimas spontaniškai 
pasireiškė prieš keletą dienų lai
dojant Chicagoje prelatą Mykolą 
Krupavičių. Tas didėlių nuopel
nų Lietuvai vyras mirė gruodžio 
mėn. 4 d. Laidotuvėse visi lie
tuviai, be pažiūrų skirtumų, ati
davė pagarbą Didžiajam Lietu
viui.

Jis suvaidino didelį vaidmenį 
Lietuvos nepriklausomybės ir jos 
sutemų laikotarpiu. Ta pagarba 
atitiko .velionies testamente pa
reikštas mintis. Jame pabrėžia
ma; “Kalbėtojai teprimena lie
tuviškai išeivijai tuos idealus, 
kuriems aš visą gyvenimą tar
navau ir skelbiau kiekviena pro
ga: Laisva ir Nepriklausoma 
Lietuva, nenuilstama ir nenu
traukiama kova dėl jos išlais
vinimo”.

Baigdamas giliai nuoširdžiai 
sveikinu Mielus Tautiečius Tė
vynėje su Naujaisiais 1971 Me
tais. Linkiu, kad jie būtų jums 
lengvesni ir sėkmingesni. Visi 
lietuviai už Tėvynės ribų ryž
tingai kruta dėl Lietuvos ir jos 
tautiečių šviesesnės ateities.

Gal vėl kandidatuos
Lyndonas Johnsonas ketinąs 

kandidatuoti į prezidentus, sako 
jo brolis Samas Houstonas John
sonas. Jis mano, kad iš dabar 
minimųjų kandidatų — Muskie, 
Kennedy, Humphrey ir kt. — nė 
vienas negali laimėti. Samas 
Houstonas mano, kad jo brolis 
statys savo kandidatūrą, jei Ni- 
xonas ims dvejoti.

Amerikoje yra 1,185 universitetai ir aukštosios mokyklos, kuriose studijuoja 4,484,031 pilno laiko studentę. Su nepilno 
laiko studentais skaičius siekia virš 6 milijonę. Žemėlapis parodo didžiausius 30 JAV universitetę. Visi universitetai 

padidėjo mokiniu skaičiumi, išskyrus teologines seminarijas, kur studentu skaičius sumažėjo 5.6 nuošimčiais.

The Big 30' in College Enrollment
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Stote University of New York, 320,206.
2. The Californio Stote Colleges, 298381.
3. The City University of New York, 185,969.
4. University of Californio, 105,831.
5. University of Texas System, 73,672.
6. University of Wisconsin, 70,582.
7. - University of Minnesota, 68,381.
8. The Wisconsin State University, 64,214.
9. Indiana University, 58r566.

10. University of Illinois, 58,022.
11. Pennsylvania State University, 53,209.
12. Ohio State University, 50,547.
13. University of Missouri, 47,802.
14. University of North Carolina, 45,023.
15. Michigan Stote University, 44,092.
16. University of Michigan, 39,661.
17. Southern Illinois University, 38,809.
18. Purdue University, 38,314.
19. University of Tennessee, 38,086.
20. Wayne State University, 35,655.
21. Northeastern University, 35,542.
22. Rutgers University, 35,256.
23. Louisiana State University, 35,028.
24. University of Maryland, 34,940.
25. University of Cincinnati, 34,742.
26. University of Washington, 33,202.
27. New York University, 32,323.
28. University of Colorado, 32,112.
29. Temple University,. 31,480.
30. University of Pittsburgh; 30,824.

IŠ VISO PASAULIO

MASKVA.— Sovietų prem
jeras Kosyginas davė pasikal
bėjimą japonų laikraščiui, ku
riam pareiškė, jog sovietai mie
lai padėtų Amerikai užbaigti 
Vietnamo karą ir surastipolitinį 
sprendimą Vietnamui.

KAIRAS. — Egipto preziden
tas Sadat pranašauja, kad už še
šių mėnesių įvyks lemiamas ka
ras Viduriniuose Rytuose, kur 
arabai nugalės Izraelį.

LONDONAS. — Vis dar ne
nurimsta kalbos apie Chruščiovo 
memuarus ir apie kelius, kuriais 
jie pateko į vakarus. Britani
joje galvojama, kad atsimini
mus į vakarus išvežė Chruščio
vo anūkės vyras Lev Petrov, mi
ręs liepos mėnesį, buvęs Novosti 
žinių agentūros redaktorius, 37 
metų, Petrovas buvęs labai ge
ruose santykiuose su Chruščio
vu ir dažnai jį lankydavęs.

SAIGONAS. — Vietname pa
sibaigė Naujųjų Meti] paliaubos. 
Nemažos kovos įvyko prie de
militarizuotos zonos, kurią puo
lė Pietų Vietnamo kariuomenė. 
Po 10 vai. kovų ji pasitraukė.

LONDONAS. — Sovietų am
basada Londone platina brošiū
rą, kurioje įrodinėjama, kad So
vietų Sąjungoje nėra antisemi
tizmo.

WASHINGTONAS. — Prezi
dentas Nixonas įsakė sustabdyti 
kareivių išvežimą iš P. Korėjos, 
šiais metais bus išvežta tik apie 
20,000 amerikiečių.

NEW YORKAS. — Miesto 
ugniagesiai pradėjo dalinį strei
ką, pasibaigus darbo sutarčiai 
su miesto taryba.

SANTO DOMINGO. — Tero
ristai bandė pagrobti Nikarag
vos ambasadoriaus žmoną, ta
čiau jiems nepavyko. Jie pavo
gė tik automobilį.

LONDONAS. — Britanijos 
paštininkai gavo leidimą iš paš
to valdybos nenešioti laiškų į 
tokius namus, kur paštininkus 
puola šunys.

Lenkijos valdžia 
pakėlė algas

VARŠUVA. — Naujoji Len
kijos komunistų vadovybė, iš
klausiusi darbininkii reikalavi
mų, paskelbė algų padidinimus 
ir kitus priedus dešimčiai milijo
nų darbininkų, kurie gaudavo 
mažas algas. Juos daugiausia pa
lietė gruodžio mėnesį paskelbti 
kainų padidinimai. Valdžia pa
žadėjo išleisti 300 milijonų do
lerių algoms pakelti. Pakėlimus 
gaus tik tokie darbininkai, kurie 
iki šiol gaudavo daugiausia 83 
dol. per mėnesį.

Įdomu, kad riaušių pradinin
kai Glansko, Grynės ir štetino 
miestuose iki šiol uždirbdavo 
daugiau, negu kiti lenkų darbi
ninkai — 125 dol. per mėnesį. Jų 
nelies dabartiniai algų pakėli
mai. Valdžia apgailestauja, kad 
ji negali darbininkams daugiau 
duoti, nes ■ kraštas pergyvenąs 
ekonominę krizę.

Naujų Metų proga Lenkijos 
katalikų vyskupai paskelbė laiš
ką į tikinčiuosius. Jame sako
ma, kad buvusi Lenkijos valdžia 
be reikalo panaudojo prievartą, 
siekdama socialinio gyvenimo 
taikos. Laiškas kritikuoja val
džios atsakymą į riaušes, nes tas 
atsakymas palietė ir nekaltus, 
net moteris ir vaikus. Jėga ir 
prievarta neveda į taiką, sako 
vyskupų laiškas.

J. Rajeckas aplankė 
Valstybės Dep-tą 
Lietuvos atstovas, J. Rajec

kas, apie Simą Kudirką patyrė 
1970 m. lapkričio 24 d. vakare.

Sužinojęs apie tą skaudų įvy
kį, J. Rajeckas tuojau paprašė 
pasimatymo valstybės Dep-te. 
Tuo reikalu jis lankėsi V. Dep-te 
1970 m. lapkričio 25 d., rytą, 
pas p. Doyle V. Martin, Baltijos 
skyriaus vedėją ir 1970 m. lap
kričio 30 d. pas p. Robert Mc
Kesson, Rytų Europos kraštų 
direktoriaus pavaduotoją.

Ryšium su Simo Kudirkos įvy
kiu Valstybės Dep-to pareigūnai 
pareiškė Lietuvos Atstovui ap
gailestavimą. Jie pranešė, kad 
tas reikalas būsiąs pilnai ištir
tas ir kad Lietuvos Atstovas 
bus painformuotas apie inves- 
tigacijos rezultatus. Be to, jis 
pridūrė, kad visos pastangos 
ateityje būsią dedamos, kad pa
našūs incidentai būtų išvengti.

VOKIEČIŲ GENEROLAI SIŪLĖ TAIKĄ, 
JEI BRITAI PADĖTŲ PULTI RUSIJĄ

LONDONAS. — Britanijos įstatymai draudžia skelbti vals
tybinius dokumentus, kol nepraeina 30 metų nuo jų parašymo? 
šiomis dienomis paskelbtuose 1940 metų dokumentuose nurodoma, 
kad nacių Vokietijos generolai siūlė Britanijai taiką, jei britai 
padėtų Vokietijai “sutvarkyti Rusiją”. Vokiečių generolai krei
pėsi į Britanijos vyriausybę per Vatikaną. Pats Popiežius Pijusi 
XII-sis perdavęs vokiečių slaptą siūlymą britų pasiuntiniui Vati-i 
kane. Popi " neminėjo vokiečių generolų pavardžių. Generolai 
siūlė duoti laįsvę Lenkijai ir Čekoslovakijai, jei britai sutiktų su 

 

jų planu. Bęj^rnija tačiau atsakė generolams, kad jie turį pirma 
pašalinti Hitlerį ir duoti laisvę Austrijai irgi. Po to atsakymo 
vokiečių generolai daugiau į Britaniją nesikreipę.

Iš naujai paskelbtų britų do
kumentų matosi,'kad Britanija 
ir Prancūzija jau svarstė gruo
džio mėn., 1939 metais siųsti ka
reivius į Suomiją, pridengiant 
juos savanorių vardu, padėti suo
miams kovoti prieš rusus. Tikro
ji tų savanorių užduotis buvusi 
Švedijos geležies kasyklos, ku
rias tie savanoriai turėję užimti 
kilus karui, kad kasyklos nepa
tektų vokiečiams.

Britų dokumentuose minima ir 
Amerikos padėtis prieš japonų 
puolimą Pearl Harboure. Ameri
kos karo vadai buvo jau sudarę 
planus karui su Japonija metai 
prieš Beari Harboro. Amerikos 
planai numatę prieš Japoniją 
vesti grynai gynybos karą. Ame
rikiečiai žinoję, kad kilus karui, 
jie neteks Filipinų, Borneo sa
los, Vakarų Indijos ir Singapū
ro bazių. Amerika raginusi Bri
taniją naudoti visus politinius 
ėjimus, kad nekiltų karas su Ja
ponija, kol Vokietija mepasiduos 
Europoje. Japonai tačiau pra
dėjo karą anksčiau. Amerikai te-

W« thing tane sklinda kalbos, kad Patricia Nixon greit paskelbs savo 
susitiadavimą su Edward Finch Cox. Patricia neseniai pradėjo ne

šioti naujf deimantę ir safiry žiedf.

Škotijoje žuvo 
66 žmonės

GLASGOVAS. — Škotijos di
džiausiame futbolo stadijone 
įvyko keista, tragiška nelaimė. 
Po svarbių futbolo rungtynių 
tarp pagrindinių Glasgovo kon
kurentų Rangers ir Celtic klu
bų, žiūrovams besigrūdan t lauk 
iš stadijono, buvo išlaužta už
tvara, žmonės nusirito laiptais 
žemyn ir spūstyje 66 žuvo bei 
109 buvo sužeisti, vien vyrai 
ir jaunuoliai.

Žuvusių tarpe didelė daugu
ma žuvo nuo užtroškimo. Liudi
ninkai pasakoja, kad vieniems 
žiūrovams iš rungtynių veržian
tis į gatves, kiti, išgirdę sta
dijone naują triukšmą, Rangers 
komandai prieš pat galą įmušus 

.’ vieną įvartį, bandė sugrįžti į 
stadijoną. Ant laiptų Įvyko su
sikimšimas, vienas vyras par- 

I griuvo, o kiti suvirto ant jo, kol 
pasidarė didžiausia krūva žmo
nių, kurioje vieni kitus suspaudė 
ir uždusino.

Minėti du Škotijos futbolo (ko
jinio) klubai yra amžini priešai. 
Rangers yra škotų, protestantų 

- .. -, ) komanda, o Coltic-airių, katali-
boto gynybos karo planus, kol Vy, Jiems susitinkant stadijo- 
vyko karas Europoje ir tik šiam ' 
einant į galą, buvo pradėta ofen
zyva prieš japonus.

ko kelis metus vykdyti savo ri-

“Dingo” 8 milijonai
NEW YORKAS. — Bendroji 

kontrolės įstaiga (General Ac
counting Office) paprašyta pa
tikrinti pranešimus, kad kovos 
su neturtu pareigūnams New 
Yorke “žuvo” 8 milijonai dole
rių per trejus metus. Pagrindi
niai Gotahmo programos tikri
nimai rodo, kad vienas doleris 
iš keturių yra paprasčiausiai 
dingęs.

Atstovas J, Murphy (d., N. 
Y.) pasakė, kad jau metas 
“baigti tą bedievišką jovalą, ku
ris egzistuoja dėl dabartinės šal
pos nuostatų ir neišmanėlių ad
ministracijos, vadovaujančios 
toms programoms”.

KAIRAS. — Egipto keleivinis 
lėktuvas nukrito Libijoje. Visi 
26 keleiviai žuvo.

LIKO DAUG NEUŽBAIGTŲ PROJEKTŲ
WASHINGTONAS. — JAV 91-sis Kongresas sekmadienį 

baigė savo kadenciją, kuri buvo pratęsta iki konstitucijos lei
džiamo maksimumo. Tai ilgiausia sesija per paskutinius 20 metų. 
Sausio 21 d. susirinks naujas 92-tras kongresas, kuris turės pra-
dėti senojo kongreso neužbaigtus darbus iš naujo. Tokių neuž
baigtų pasiūlymų liko nemažai. Kai kurie buvo tyčia atidėti, 
nes jie sukėlė daug ginčų ir trukdė laiką. Nebaigtos buvo svars
tyti lėšos didžiajam transporto lėktuvui, nebaigtas socialinio drau
dimo pensijų pakėlimas ir šalpos įstatymo projektas.

nuošė beveik visada įvyksta 
muštynių. Be jų nepasiėjo ir 
šios rugtynės. Sustiprinta poli
cija suėmė stadijone visą eilę 
žiūrovų. Rungtynės baigėsi ly
giomis 1-1, tačiau visą Brita
niją sukrėtė pabaigoje įvykusi 
tragedija. Karalienė ir vyriau
sybės premjeras pareiškė viešą 
užuojautą nukentėjusių ir žuvu
sių giminėms.

Achesono nuomonė
WASHINGTONAS. — Buvęs 

Valstybės sekretorius Dean 
Achesonas, neseniai kalbėdama
sis su prezidentu Nixonu, palie
tė du dalykus: Jungtines Tau
tas ir liberalų išminčių Walterį 
Lippmanną. Achesono nuomone, 
Jungtinės Tautos yra “kvailiau
sia pasaulio organizacija. Mes 
turime jas traktuoti, išmintin
gai nepaisydami”. O apie Lipp
manną pridūrė, kad jis “yra la
biausiai pervertinamas asmuo 
po Barucho”.

Achesonas nurodė prezidentui, 
kad Vakarų Vokietijos kancle
ris Willis Brandtas “turį būti at
vėsintas”, stengiantis kiek pri
stabdyti “pamišusį lėkimą. į 
Maskvą”. Achesoną imanti bai
mė, kad Brandto pastangos bur
kuoti su Kremliumi padidintų 
sovietų Įtaką Europoje. Buvęs 
valstybės sekretorius taip pat 
įspėjo, kad JA Valstybėms ne^ 
dera mažinti branduolinį arse- 
nolą.

MESSINA. — Prie Sicilijos 
siautė labai smarkios audros. 
Vėjai nešiojo automobilius ir 
medžius, žuvo 1 asmuo, nema
žai buvo sužeistų. Neapolio įlan
koje žemės slinkimas užmušė 
4 asmenis. Padaryta daug nuo
stolių.

Santykiai tarp prezidento Ni- 
xono vyriausybės ir pasibaigu
sio kongreso nebuvo geri. Kelis 
kartus prezidentas kritikavo 
kongresą už trukdymą. Prezi
dentas septynis kartus vetavo 
kongreso priimtus įstatymus ir 
dviem atvejais kongresas tuos 
veto atmetė.

Nežiūrint vyriausybės kaltini
mų kongresui, jis priėmė per sa
vo egzistenciją nemažai svarbių 
įstatymų. Vien paskutinę dieną 
prezidentas pasirašė 53 įstaty
mus, įskaitant svarbų nusikal
timų kontrolės aktą.

Tarp svarbesnių įstatymų bu
vo federalinis darbo apsaugos 
Įstatymas, kuris saugos darbi
ninkų sveikatą ir saugumą viso
je Amerikoje. Didelis įvykis bu
vo visai naują pašto sistemą, bal
suotojų amžiaus minimumo pa
keitimas, kovos prieš narkotikus 
Įstatymas ir balsavimo teisių 
Įstatymas. Kongresas pertvarkė 
mokesčių ėmimo tvarką ir pri
ėmė naują aplinkos teršimo prie
žiūros projektą. Dar 1969 me
tais šis kongresas pakeitė ka
rinės tarnybos tvarką ir įvedė lo
terijos metodą šaukiant jaunus 
vyrus į kariuomenę.

Demokratii dominuojamas 
kongresas prezidentui trukdė ka
rinių lėšų skirstyme, priešinosi 
kariuomenės siuntimui į Kam- 
bodiją, senatas ilgai svarstė įvai
rius užsienio politikos aspektus 
ir atmetė du prezidento Nixono 
kandidatus į Aukščiausiąjį Teis
mą. • *

Naujasis kongresas neatneš 
didesnių pasikeitimų santykiuo
se tarp vyriausybės ir kongreso. 
Nors keli aštrūs vyriausybės 
priešai ir kritikai rinkimus pra
laimėjo, kaip sen. Goodel iš New 
Yorko ar sen. Gore iš Tennessee, 
naujai atsiradęs senato nepri
klausomumas ir savarankišku
mas reikšis ir ateinančių sesijų 
metu.

JAV skola
Birželio 30 d. pasibaigusių 

biudžetinių metų skolą sudarė 
$383,427,640,000, o palūkanų už 
ją mokėti reikėjo $19,256,821,- 
000, vadinasi, daugia negu po 
1.6 bilijono per mėnesį.

Krašto valdymo išlaidos per 
117 metų, arba lig 1906 m., te
sudarė vienerių metų dabartinės 
skolos palūkanų sumą, $19.2 bi
lijono. Praėjusių metų palūka
nų pakilimas $3.5 bilijono pra
šoko bet kurį metinį biudžetą 
lig 1918 m.

Praėjusių metų palūkanos 
($19.2 bil.) būtų sudariusios 
$2,231,000 vidutinių Amerikos 
šeimų pajamas, iš jų būtų bu
vę galima nupirkti$20,000 ver
tės namų 963 tūkstančiams šei
mų, arba būtų buvę galima mo
kėti po $122 savaitėje daugiau 
kaip 3 milijonams bedarbių, ar
ba iš federalinių mokesčių grą
žinti po $294 pajamų mokesčių 
vidutiniškai uždirbančiai šei
mai.



(remliaus pamainų kaita

ATEINA TRECIOJI KARTA
chanovo, Amerikos kariuome- 
trts rasų instituto profeso
riaus, samprotavimai iš pra
nešimo simpoziume. Už požiū
rį ir. pažiūras atsakingas vien 
pranešėjas. Nei institutas, nei 
gynybos departamentas nie- 
kuo neįsipareigoja. Vis dėl
to tariame, kad mūsų skaity
tojams pravartu susipažinti 
su šia analize, kurioje nema
ža vertų žinoti duomenų, įdo
mus prognozės bandymas is
torinės perspektyvos pagrindu 
ir aplamai dalykiškas žvilgs
nis j jėgą, kuri laiko pasaulį 
nuolatinėje įtampoje.
Jei neatsitiks nenumatytų ne

paprastų įvykių, tai sekančiame 
dešimtmetyje į partijos aukš- 

- čiausią ir vidurinę valdžią ateis 
trečioji komunizmo generacija, 
sudaroma žmonių, į partiją įsto
jusių jau po Stalino mirties. 
Koks aktualus yra kartų pamai
nos klausimas SSKP (Sovietų 
Sąjungos Komunistų Partijos) 
aparate, matyti iš žemiau patei
kiamų duomenų apie amžiaus di- 

• namiką tiek pačios partijos, tiek 
SSKP CK pagal 1966 m. būklę.

% komunistų, senesnių kaip 
. 50 metų

partijoje politbiure
50.6

% komunistų iki
77.1 . • 11.1

40

100.0
metų:

00.0

>:<' >x::..

Suomijos zoologijos profesorius Torild Brander sugalvojo papras 
būdą, kaip saugoti miežiy ir rugiy pasėlius nuo praskrendančiu g« 
viy. Jis padarė fotografijoje matomą medinę lapę ir iškėlė ją vi 

pasėliu. Gervės skrenda pro šalį nei nebandydamos nusileisti.

(Šaltinis: “Ežegodnik BSE” 1 
1966 m., 574—621 p. Žurnalas, 
“Partijnaja žizn‘” No. 9, 1967,1 
15 p.). '

Išvada iš šių duomenų visai ! 
aiški: jauna partija ir susenęs į 
CK. 1

Kadangi partaparačikas (par
tijos pareigūnas) priešingai ’ 
valstybės tarnautojų praktikai, 
neina į pensiją, pasiekęs penai-Į 
ninko amžių, tai disproporcija 
tarp senių ir jaunųjų cike (CK) ’ 
turi tendenciją didėti senių nau-; 
dai. ši išvada tokiu pat mastu 
liečia sričių (obkomų), kraštų I 
(kraikomų) ir sąjunginių res-; 
publikų centrinių komitetų va-i 
dovybes, kur vidutinis sekreto- Į 
rių amžius yra 50-60 metų.

Aspirantų kokybė
Bet septyniasdešimtųjų metų

viduryje ir pabaigoje dėl gam- (tiniais kriterijais ir dėsniais, bū
tos dėsnių galios į valdžią ateis 
minėtoji trečioji karta, šiai kar
tai teks duoti atsakymą į pagrin- • 
dinius to meto klausimus: ku
riuo keliu pasuks tolesnė Sovie-; 
tų Sąjungos raida? Kokiu mas
tu bus garantuotas politikos, 
ideologijos, valdžios perėmimas?!
Ar įmanomi nukrypimai nuo Į mas> SSK Partijoj tevaidina ant- 
praėjusio partijos istorinio ke-1 raejię rolę. šansų karjerai SSK 

- i Partijoje teranda tik tas asmuo,
:' Metodologiniu atžvilgiu svar- kuris sugeba nustoti buvęs pats 
bu pažymėti, kad, kalbant apie' savimi partijos labui, kad pas- 
bolševikų generacijų pasikeiti-; kiau iškiltų kaip kolektyvinė 
mą ir komunistinės valdžios per-; asmenybė.
ėmimą, negalima operuoti ipras-į „ „ . . _ . .v.. * I Bolševizmas aukure saviskas

partines normas ir nepakeičia
mus partinius principus, kurių 
griežtai laikosi partinė jurisdik- 

; ei j a net ir neįprastais valdžios 
; perėmimo atvejais (ježoviada, 
■ Chruščiovo perversmas 1957 m., 
perversmas prieš Chruščiovą 

į 1964 m.). Norint suprasti tiek 
i ' fiksuotų partijos dėsnių, tiek 

i tradicinių jos normų specifiką, 
; kurios laikomasi partijos vado- 

;! vybės pasikeitimuose, reikia 
į kreiptis į paties klausimo isto- 
į riją. Tat padės iki minimumo 

sumažinti galinčias pasitaikyti 
. i i klaidas, darant ateities progno-

dingais atvirai visuomenei ir de
mokratinei valdymosi formai.

Individualios kandidatų koky
bės, kurios turi lemiamą vaid
menį Vakarų demokratinėse par
tijose, nes ten laisvos talentų 
varžybos ir netrukdomas žmo
gui pačios partijos pasirinki-

rato darbo ir profesinių par 
račikų paruošimo principas 
ninas, 4 tomas, 454 p. 468 
P-).

JUMS 
DOVANOJAME

į ŠĮ PriKr ELEKTRINĮ LAIKRODĮ,
| KAD PROTINTŲ JUMS,
| JOG JAU METAS PRADĖTI TAUPYTI...

i' ŠĮ puikų G. Ė. laikrodį dovanosime Jums, jei atidarysite naują_ $500.00 
ar didesnę taupymo sąskaitą arbi tokią sumą pridėsite prie dabar 
mūsų bendrovėje esančios sąskaitos. St. Anthony turi Įvairių taupy
mo planų, pasirinkimą, kad patarnautų jūsų taupymo reikalavimams, 
Įskaitant ir 6% Specialų Statybos Certificate of Deposit. Dovanų da
linimas baigsis sausio 15 d. Apgailestaujame, kad šeimai galime duoti 
tik vieną dovaną ir jos nesiunčiame paštu. Užeikite šiandien ir pa- 

1 siimkite.

aint

avings
1447 SO. 49TH COURT • CICERO, ILL 60650 

PHONE: 656-6330
Member Federal Savings and loan Insurance Corporation. 

Washington. B.C.
Joseph F. Gribauskas, Executive Secretary

OFFICE HOURS 
Daily 9:00 to 5:00; Monday 9:00 to 8:00 

Saturday 9:00 to 1:00; Wed. Closed

Struktūros pagrindai

Partijos organizacinės struk
tūros ir jos kadrų parinkimo pa- 

i grindinius principus Leninas su- 
• formulavo dar bolševizmo prieš- 
I aušryje savo rašte “Kas dary- 
; ti?” (1902 m.). Dar carinės Ru- 
; sijos laikais partijos darbo pa- 
I grindų nustatytieji principai pa- 
' liko ir tebėra nekeičiami net ta- 
! da, kai bolševikų partija pasida- 
į rė valstybinė valdomoji parti
ja. štai jie: pirma, partija gali 
i išsikovoti, išlaikyti ir išplėsti sa- 
i vo valdžią tik tuo atveju, jei par
tijai vadovaus glaudi profesinių 
partaparačikų grupė, nes “be de
šimties talentingų, profesiona
liškai paruoštų, ilgą mokyklą iš
ėjusių vadų, puikiausiai vie
niems su kitais sutariančių, da
bartinėje visuomenėje neįmano
ma nė vienos klasės tvirta ko
va...“ (šiandien tat — politbiu- 
ras); antra, partijos viešpatavi
mas “negali būti stabilus be va
dovų tvirtos ir įpėdinystę sau
gančios organizacijos” (šian
dien — SSKP kadrų politika); 
trečia, “mūsų sąjūdžio veiklai 
vienintelis rimtas principas tu
ri būti: griežčiausia konspiraci
ja, griežčiausia narių atranka, 
profesinių revoliuciriinkų ruo
šimas (šiandien — partinio apa-

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psl., daug paveikslų. Kaina $2.00.

Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.
Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar dau

giau egzempliorių, nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant 

čekį ar Money orderį tokiu adresu:

1739 S. Halsted St, Chicago, 111. 60608

kai net savo vado, Lenino, atžvil
giu. Tam tikra prasme buvo al
truistas.

2. Stalino partaparačikas: 
“stalinukas” savo bare. Išmoks
linimo atžvilgiu paprastai tech-

I ratelių ir pogrindžio revoliucinių 
i vyksmų dalyvis, dažnai kaitė 
. policijos represijas, sėdėdavo 
Į kalėjimuose, gyvendavo ištrfrni- 
į me, emigracijoje, aktyviai daly- 
1 vavo revoliucijoje ir pilietinia
me kare, parodydavo ne tik as- ninis specialistas, pervarytas 
meninį narsumą, bet ir kraštu
tinį žiaurumą “klasiniams prie
šams”, toms klasėms, iš kurių 
buvo kilęs pats. Į visus savo 

į veiksmus, o taip pat į moralės, 
I teisingumo, visuomenei tarna- 
į vimo pareigos supratimą žiūrėjo 
pro proletarinio, klasinio tiks
lingumo prizmę. Revoliucijos

■ fanatikas, tačiau nedievino val
džios. Į savo valdžią žiūrėjo 
kaip į instrumentą sukurti vi
suomenei, neturinčiai valdžios, 
r todėl neigė nuolatinę prof esi-

papildomai per aukštąją parti
nę mokyklą prie CK. Nedalyva
vo nei revoliucijoje, nei pilieti
niame kare, bet aktyviai dalyva
vo “antroje revoliucijoje iš vir
šaus” — prievartinėje kotekty- 
vizaeijoje, o taip pat nesuskaito
muose valymuose, Lenino par
tiją paverčiant Stalino partija. 
Pasižymėjo naikindamas “liau
dies priešus” (Ježovo siautėji
me), likviduodamas daug savo 
draugų ir net giminių, šita dau
giametė žmonių persekiojimo ir

Chicago Savings
_ and Loan Association

l^rtapareč ike iŠugdė suragėj i

nitetą jausmui. Negalvojąs 
sraigtelis partijos mašinoje, jis 
težino tik vieną vertybės krite- 
rija: valdžią. Tad dėl valdžios, 
dėl karjeros jis viskam pasiruo
šęs, net išdavystę padaryti sa
vo vadui ir mokytojui — Stali
nui (partijos 20 suvažiavimas).

(Bus daugiau)

STIKLINĖS ŽUVYS

drios, bet nepanašios į papras
tas žuvis. Jų kraujyje nėra nei 
hemoglobino, nei raudonųjų 
kraujo kūnelių, dėl to sunku nu
sakyti jų neaiškią spalvą.

BIZNIERIAI, KURIE GARSINASI 
NAUJIENOSE”. — TURI GERIAUSIA

^SAFETY Of' 
TOM SAVINGS

INSUREDA - __ _»

Dvi vadovybės

Stebint šių principų taik 
šiandieninėje SSKP, reikia 
rėti omenyje, kad partijoje 
dvi vadovybės: viena atvira, 
maliai renkama ir pakeiči 
vadovybė, būtent, visos parl 
hierarchijos partijų komit 
pradedant pirminės celės p 
jos komitetu ir baigiant S 
CK( centriniu komitetu); ai 
ji uždara, skiriamoji, nekei 
jamoji vadovybė, kurią su 
samdomoji, visagalė par 
aparato biurokratija.

Pirmoji vadovybė prieir 
stebėti, antroji yra anonin 
sudaryta iš žmonių, visiška 
žinomų ne tik kraštui, bet ii 
čiai partijai. 0 iš tikrųjų 
sudaro tą gigantišką pai 
mašiną, kuri vaido ir partij 
valstybę. Keičiantis ofici 
renkamai partijos vadovybe 
ta nuolatinė partijos biure 
tija paprastai lieka nepali 
ma, o ir oficialiosios vadoy 
pasikeitimas vyksta, jai akt? 
dalyvaujant -(likvidacija p 
jos vidaus opozicijos Stadum 
valdant, partiniai perversmai po 
Stalino)Todėl pasikeitimo ir 
paveldėjimo vadovavimo proble
mos liečia neĮtik politibiurą ir 
CK sekretoriatą, bet jos orga
niškai susijusios su vadovauja- ■ 
mos partinės biurokratijos pasi
keitimu aplamai.

Įpėdinių charakteristika

Kiek samdomoji partijos biu
rokratija amžiaus atžvilgiu pri
klauso tai pačiai kartai, kaip ‘ 
ir renkamoji biurokratija, tai 
pasikeitimas įvyks beveik vienu 
metu. Kas gi; sudarys naująją 
pamainą? Į pamainą ateis kaip 
tik tie komunistai, kurie įstojo 
į partiją, iškeliant aikštėn Sta-j 
lino nusikaltiems. Tad labai 
svarbu pasirūpinti nustatyti 
nors pagrindipius šios trečiosios | 
kartos politinės, partinės veik-i 
los ir psichologinės struktūros 
bruožus, pagal tuos komponen-1 
tus, kurie prieinami mums ana
lizuoti.

UP TO 
$20,000.

yra

Iš partijos istorijos žinome, 
kad antroji stalininė karta liko 
ištikima pirmajai Lenino kar
tai partinės mašinos sandaros 
ir darbo pagrindiniuose princi
puose. O kaip elgsis trečioji 
karta? kokius bruožus ji pavel
dės iš pirmųjų dviejų kartų ir 
kokio paveldėjimo ji drįs atsi
sakyti?

šitaip svarstant klausimą, rei
kia turėti omenyje svarbiausią 
dalyką, kuris charakterizavo ir 
išryškino šių kartų vadovauja
muosius kadrus. Juoba, kad j 
kiekvieną bolševizmo istorijos j 
periodą atitinka naujas, savo
tiškas vadovo partaparačiko ti
pas. Laikantis partijos istori-1 
jos periodų schemos pagal jos 
vadus, galima kalbėti apie tris 
partaparačikų tipus:

1. Lenino “komitetininkas**: 
“Profesinis revoliucininkas”,7 I 
dažniausiai mokslo nebaigęs i 
studentas arba savamokslis dar
bininkas, pogrindžio marksistų

% PER ANNUM '0 PER ANNUM

OF $5000 OR MORE 
ON CERTIFICATES

2 YEAR MATURITY

ON CERTIFICATES 
OF $1000

ONE YEAR MATURITY

'0 PER ANNUM 0 PER ANNUM PER ANNUM

ON CERTIFICATES 
OF $1000 OR MORE 

6 MONTH MATURITY

ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

$100.00 MINIMUM

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID .QUARTERLY

Chicago Savings and Loan Assn.
JOHN PAKEL, Sr. Chairman of the Board Mrs. PHIL PAKEL, President

8245 So. WESTERN AVE. TEL. GR 6-7575
HOURS: Mon. 12 P. M. to 8 P. SL, Tues. 9 to 4, Thurs. & Fri. 9-to 8. Sat. 9 to 12:30

Good intentions never saved a penny.

poor country. Good intentions just aren’t

aside from your check each payday and 
pot into UJS. Savings Bonds. You have 
automatic saving power.

rate ou all U. S. Savings Bonds—for E 
Bonds, 5t$% when held to maturity of 
5 years 10 months (4% the first year). 
That extra 56%, payable as a bonus at 
maturity, applies to all Bonds issued 
since June 1, 1970 . . . with a compa
rable improvement for all older Bonds.

So think k over. The Payroll Savings

t . .■?

' i®■
** ■_flggBii

I

foke stock in America
With higher paying US Savings Bands.
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“Kovos del Lietuvos nepriklausomybės”
Autoriaus paaiškinimas

žinių apie leidžiamą knygų. Jo 
je yra aprašyti karo veiksmai 
ir Vilniaus bataliono, kuriame

Lietuvos kariuomenės karo
istorikas, pulk. Kazys Ališaus
kas, atsiradęs tremtyje ir apsi
gyvenęs Chicagoje jau prieš 
keletu metų pradėjo rinkti me
džiagų, susijusių su kovomis 
dėl Lietuvos nepriklausomy
bės. žinau, kad jis su atsidėji
mu ieškojo “Karo archyvo” ir 
“Mūsų žinyno’’ kemplektų. Jam 
pavyko nemažai tų leidinių 
gauti.

Tuo nepasitenkindamas, jis 
taip pat kreipėsi Į tų kovų da
lyvius ir ragino juos rašyti sa
vo atsiminimus, primindamas, 
jog yra susirūpinta išleisti vei
kalų apie tas kovas.

Žinant pulk. Kazio Ališausko 
darbštumų, kruopštumą ir nuo
saikumų, galima drąsiai saky
ti, jog jam pavyko surinkti la
bai daug nepaprastai vertingos 
medžiagos apie tą laikotarpi, 
kai buvo vedamos kovos dėl 
Lietuvos nepriklausomybės. 
Nėra tad abejonės, kad ir 
jo paruošta knyga apie tas ko
vas turės labai didelę vertę ir 
ateities kartoms bus svarbus 
dokumentas.

Turiu prisipažinti, jog mane 
labai nustebino “Kario” 8 nu
meryje išspausdintas prane
šimas, kad L. V. S.. jRamo- 
vės Centro Valdyba ryšium 
su “Kovos dėl Lietuvos nepri
klausomybės” knygos leidimu 
Kaži Ališauską patraukė Gar
bės teisman. Be to, išsiuntinė
jo dar ir bendrarašti savo sky
riams.

Kadangi knygos leidimo klau 
simas išėjo viešumon, tai aš 
nutariau aplankyti knygos au
torių ir iš jo patirti tikslių ži
nių apie tą reikalą. Pateikiau 
jam kelis klausimus, i kuriuos 
jis mielai sutiko atsakyti.

Tikiuosi, kad gerbiamo Ali
šausko atsakymai ir paaiškini
mai i mano pateiktus klausi
mus užkirs kelią Įvairiems spė
liojimams ir gandams bei visą 
reikalą nušvies tikroje šviesoje.

Žemiau seka mano klausimai 
ir gerbiamo Ališausko atsaky
mai'į; juos. '

1. Iš spaudos tek®“ patirti, 
kad išleidžiate knygą “Kovos 
dėl Lietuvos nepriklausomy
bės” I tomą. Gal galima būtų 
patirti, kuri laikotarpi ši kny
ga apims?

— Mielu noru, suteiksiu Jums

Tamsta tarnavote 1919 m. Man 
malonu, kad rūpinatės knygos 
išleidimo reikalais ir galėsite 
painfunnuoti “Naujienų” skai
tytojus šiuo reikalu.

Knyga apims laikotarpį nuo 
1918 iki 1920 metų pradžios. 
Knygos pagrindų sudaro lietu
vių kovos su bolševikais ir ber
montininkais. Įvade trumpai 
paminėta politinė lietuvių 
veikla I Pasaulinio Karo metu 
kaip Lietuvoje, taip ir kitose 
pasaulio šalyse ir lietuvių kari
niai daliniai Rusijoje. Toliau 
eina smulkesnis aprašymas: 
Lietuvos Tarybos veikla. Va
sario 16 aktas ir jo reikšmė; 
Valstybės Tarybos veikla ir 
Lietuvos vyriausybės sudary
mas; savanorių pašaukimas, 
Lietuvos kariuomenės organi
zavimas ir kovos su Lietuvos 
priešais. Lietuvos politinė veik 
la. Santykiai su kaimynais pa
liesta tiek, kiek tatai reikalin
ga bendram vaizdui sudaryti.

Lietuvos kariuomenės ir par 
tizanų veiksmai kovose su bol
ševikais bei bermontininkais 
aprašyti knygoje kiek galima 
plačiau ir išsamiau. Pasisteng
ta sunaudoti visą turimą lite
ratūrą ir gautas žinias iš kau
tynių dalyvių. Tad trumpai ta
riant, ši knyga yra Lietuvos ka 
riuomenės kovų aprašymas su 
bolševikais ir bermontininkais. 
Kad suprantamiau būtų, kau
tynių eiga pavaizduota brėži
niais”

2. Ar turėjote talkininkų ir 
kas daugiausia talkino?

—19.58 m. gegužės mėn. L. V. 
S. Ramovės centro valdyba su
darė komisiją paruošti Nepri
klausomybės kovų aprašymo 
veikalą pagal jos patvirtintą 
turinį. Komisijos pirmininku 
buvo išrinktas M. Rėklaitis. Pa 
sidalinant darbą, aš pasiėmiau 
rašvti ivada — kariuomenės 
daliniai Rusijoje ir kovos su 
bolševikais. Betgi vėliau man 
teko rašyti ir apie kovas su ber 
montininkais, t. y. visą šios 
knygos Į tomą.

Vienam neturint archyvų, tik 
žiupsnį literatūros, būtų buvę 
neįmanoma tatai atlikti. Pir
miausia daug paramos turėjau 
iš komisijos pirmininko M. Rė-

Įdalyvavo kovose del Lietuvos 
Į laisvės nuo pat pirmųjų dienų 
iiki paskutiniųjų kautynių, bu- 
|vo gerai susipažinęs su visų 
(kovų eiga, tad kaip knygos ra
šymo vadovas buvo labai pozi
tyvus. Talkininkų turėjau gan 
daug, kaip ramove nų taip ir 
ne ramovėm;. Ramovėnai dau- 
giausia aktyvūs kovų su bolše
vikais ir bermontininkais da
lyviai, teikė žinias apie kauty
nes. kuriose jie dalyvavo. Ne- 
romuvėnai teikė medžiagą, li
teratūrą. Svarbų ir vertingą 
Įnašą knygai davė redaktorius 
Pr. Čepėnas. Jisai ne vien tik 
redagavo, bet papildė ją iš ki
tų šaltinių ir patikrino vieto
vardžius. Jo nurodymais bei 
patarimais aš vadovavausi ra
šydamas šią knygą. Svarbesnės 
knygoje paminėtos žinios yra 
nurodytos išnašose iš kur jos 
paimtos. Knygos gale Įdėta tu
rinio santrauka angių kalba”.

3. Skaičiau Kario 8 nr. skel
bimą, pasirašytą Centro Val
dybos pirmininko prof. S. Dir- 
manto ir E. Vengiansko, ku
riame sakoma, kad Jūsų šios 
knygos leidimas yra savavališ
kas, veikalas nusavintas bei 
supurvintas ir klausimas per
duotas L. V. S. Garbės Teismui 
išspręsti. įdomu žinoti, už ką 
patekote i Garbės Teismą?

— Tai giliai Įžeidžiantis Cen 
tro Valdybos viešas pareiški
mas, užgaunantis kaip mane, 
taip ir visus šios knygos talki
ninkus, kurių dauguma yra 
kovotojai dėl Lietuvos laisvės. 
Negana to, Centro valdyba iš
siuntinėjo panašaus turinio 
bendrarašti, nesulaukusi net 
Garbės Teismo nuomonės šiuo 
reikalu.

Moralinė skriauda didelė. 
Viešai tapau apkaltintas “nu
savinimu” bei “supurvinimu”, 
t. y. vagyste. “Kovų dėl Lietu
vos Nepriklausomybės” I tomą 
parašiau aš. Apie mano darbą 
geriausiai žino komisijos pir
mininkas, su kuriuo teko nuo 
pirmo iki paskutinio puslapio 
tikrinti parašytus straipsnius, 
knygos redaktorius ir, galop, 
pats L. V. Sf”~Ramovės Centro 
Valdybos pirmininkas. Kitaip 
jis nebūtų daręs viešų pareiš
kimu, kad K. Ališauskas rašo 
knygą. Kovų dalyviai teikė man 
žinias ir moraliai rėmė. Jų vie 
nintėlis troškimas, kad knyga 
greičiau pasirodytif.

į Centro Valdyba, šį veikalą 
(rašant, kibai mažai kuo tepri- 
jsidėjo. Ji atliko pradinius for- 
imalumus —r paskyrė komisiją 
veikalą paruošti ir patvirtinti, 

j knygos turini.
Komisija, kuriai buvo pati

kėtas veikalo paruošimas, vi
suomet buvo nuomonės, kad 
veikalas turi išeiti L. V, S. Ra
movės vardu. Kuomet šis vei
kalas 1969 m. balandžio mėn. 
25 d. buvo Įteiktas Centro Val
dybai išleisti, lai L. V. S. Ramo 
vės valdybos pirmininkas į tai 
pažiūrėjo kaip Į darbą , su ku
riuo jisai gali daryti ką tik no
ri. Pirmiausia jis šios knygos 
rankraščio antraštėje nubrau
kė autoriaus pavarę ir užrašė 
“Lietuvių Veteranų Sąjunga 
Ramovė Karo Istorijos Komisi
ja”. Toliau be autoriaus ir re
duktoriaus sutikimo Centro 
Valdyba nutarė “perredaguoti 
autoriaus žodį ir peržiūrėti ir 
pataisyti kalbą.”

Autoriaus pavardės nubrau
kimas ir teksto braukymas, da 
rant keistas netinkamas patai
sas, sukėlė ginčus. Po ilgų gin 
čų 197(1 m. gegužės pradžioje 
liko neišspręstas paskutinio ti
tulinio lapo klausimas: kur 
dėti autoriaus pavardę? Gegu
žės 11 d. posėdyje Centro Val
dyba svarstė jai pateiktą kom
promisinį titulinio lapo pro
jektą, bet reikalo neišsprendė 
ir atidėjo kitam gegužės 27 d. 
posėdžiui. Tačiau tame posė
dyje mano pateikto projekto

jau nes\ arsle, bft nutarė bylą 
perduoti Garbės t eismui spręs
ti su visa eile klausimų, tačiau 
nepalietė pagrindinio klausi
mo, dėl kurio galutinai mūsų 
nuomonės išsiskyrė.

Po ilgų, daugiau kaip melus 
trukusių mėginimų susitarti š. 
m. birželio 22 d., pasitaręs su 
savo artimais bendradarbiais, 
atidaviau savo veikalą spaus
dinti. Apie tai pranešiau Cent
ro Valdybai. Dabar knyga jau 
renkama. Antraštiniai titu
liniai puslapiai renkami pas
kiausiai. Jeigu Centro Valdy
ba turėtų nuoširdų norą šią 
knygą išleisti L. V. Sąjungos 
vardu, bendrą kalbą galėtu
mėme visuomet rasti“.

4. Ar Garbės Teismo vienoks 
ar kitoks sprendimas nesulai- 
kvs knvgos išleidimą ?

— Nesulaikys, nes Garbės 
Teismas spręs ne knygos spaus 
diniino reikalą, bet svarbiau- 
šia tai, kas yra šios knvgos au
torius.

5. Kokius užsimojimus turi
te ateičiai? Buvo užuominų, 
kad rašomas Nepriklausomybės 
kovų II tomas. '■*.

— Tikrai, II (omas rašomas. 
Jis apims kovas su lenkais 1918 
— 1920 m. Atleiskite, kad ne
turėdamas autoriaus sutikimo, 
negaliu jo pavardės skelbti.

Dėl užsimojimų ateičiai nie
ko konkretaus negaliu pasaky
ti. Žinau, kad darbo toje srity
je yra daug, o darbininkų ma
ža. Turiu surinkęs šiek tiek me

džiagos apie taikos meto Lietu
vos kariuomenę ir okupacijas 
1910 — 1915 m., bet tai tik la
šas jūroje. Antra vertus, leis
kite atsikvėpti po gauto smū
gio iš L. V. S. Centro Valdybos.

širdingai dėkoju Jums už at
silankymą, prašau ir ateityje 
manęs nepamiršti.

Ir taip iš duotų pulk. Kazio 
Ališausko atsakymų, matome, 
kad “užsikirsta” visai ne dėl

esminių klausimų ir net grie
biamasi daug ir net per daug 
dirbusį asmenį “vaginti”.

Reikia tikėtis, kad bus rasta 
išeitis. Stasys Južkėnas

SKAITYK "NAUJIENAS" - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

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

SLA — didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija — duoda gyvy 
bės a pd ra ūda ir ligoje pašalpą, kuri yra pigi, nes SUSIVIE
NIJIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbos pagrindu.

SLA — jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono doleriu kapitalą, 
tad jo apdrauda tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti įvairių klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100.00 
iki $16,000.00.

SLA — jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudą • Endowment In
surance, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi
joms ir gyvenimo pradžiai.

SLA — duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM apdraudą: 
už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokesčio metams.

SLA — AKCIDENTALE APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme
nims, rekomenduojama lietuvišky KLUBŲ ir draugijų ne
riams. Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2.00 
į metus.

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

Gausit spausdintas informacijas, jeigu paražysit:

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

Raginkite savo apylinkę 
aug ti - taupykite!

PER ANNUM
ON SAVINGS CERTIFICATES
OF $5,000. OR MORE,
2 YEAR MATURITY

UNIVEST TAUPYMO

SĄSKAITOMS

Taupymo indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
1800 So, Halsted St Chicago, HL 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS
Įsteigta 1923 metais TeL 421-3070

Įstaigof pietuose Hemas automobilizmu pastatyti

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka du 
didelius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams Įsigyti.

Taupykite dabar. Santaupos, padėtos prieš 
10 mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos.

Gold Eagle notice passbook accounts and other certificate 
accounts are available to earn 51/4 % per year. Also 
available are Christmas Club and Vacation Club accounts. 
Our savings counselors will be glad to explain the various 
savings plans and interest payment procedures to you 
in more detail.
Take advantage of these high rates, the highest permitted 
by Federal Regulations. You will be the richer for it.

Savings insured to $20,000.00

Interest paid quarterly.

Assets over $148,000,000.00
Reserves over $12,900,000.00

TANDARD 
.DERAU

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO
4192 ARCHER AVENUE AT SACRAMENTO • CHICAGO, ILLINOIS 60632 • 847*1140

OFFICE HOURS: •
Monday & Thursday, 9 ąjn. to 8 p.m. • Tuesday & Friday, 9 a.m. to 4 p.m» ..
Saturday, 9 a.m. to 12 Noon • Wednesday, no business transacted.
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trims mėnesiams ________  83.00
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Kanadoje:
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vienam mėnesiui__________ $2.00
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"Kas ne su mumis, tas komunistas", — 
senas dešiniųjų fanatikų nuosprendis

Praeitą kartą, žvelgus į Liet. 
Enciklopediją, buvo daryta išva
da, jog “Darbininke” (79 nr., 
1970) Pauliaus Jurkaus rašte 
Matas Untulis nepagrįstai ko
munistu vadinamas, į gretą su 
M. Gedvilu įstatytas. Buvo pa
brėžta, jog anais, prieš 40-50 
metų, laikais kai kurie kunigai, 
su davatkų ir zakristijonų pa
galba, kunigų valiai nepasiduo
dančius, religinės praktikos ne- 
atlikinėjančius žmones, o ypač 
tuos, kurie laisvamany bėję pasi
reikšdavo, tuoj komunistais pa
vadindavo.

Kaltę verčia Gomulkai
Maskvos komunistinė spauda Vladislovo Gomulkos, 

buvusio lenkų komunistų partijos pirmojo sekretoriaus ir 
tikro Lenkijos valdovo, dar nekaltina, bet šiandien Len
kijoje išeinantieji valdžios laikraščiai jau aiškiai pasako, 
kad prie praeitos savaitės kruvinų įvykių labai daug pri
sidėjusi Gomulkos vesta ekonominė politika. Net ir prem
jeras J. Cyrankiewicz, buvęs Gomulkos dešinioji ranka, 
viešai nekaltinamas, tuo tarpu Gomulkai verčiamos visos 
įvykusios nelaimės kaltės.

Premjeras Cyrankiewicz dalyvavo posėdyje, kuria
me buvo nutarta pavartoti tankus prieš maištaujančius 
darbininkus. Pats Cyrankiewicz, kaip Lenkijos premje
ras, paskelbė, kad lenkų valdžios šarvuočiai šliaužia į 
maištą sukėlusius miestus ir kad jiems įsakyta šauti į 
kiekvieną, kuris nepadės ginklo. Cyrankiewicz tai pa
skelbė, bet lenkų policijos tankams tokio įsakymo nedavė. 
Cyrankiewicz net ir lenkų kariuomenei neleido kištis į 
kilusį konfliktą. Jis viešai paskelbė, kad valdžia įsakė 
šaudyti į maištaujančius, bet kai šis klausimas buvo svar
stomas lenkų komunistų partijos politiniame biure, tai 
Cyrankiewicz balsavo už tai, kad policijai nebūtų duotas 
įsakymas į minią šautu

V. Gomulka ne tik pasiūlė išvesti policijos tankus į 
gatves, bet jis davė įsakymą policijos šarvuočiams šauti į 
streikuojančius ir maištaujančius štetino, 'Dancigo ir 
Gdynės darbininkus. Kai Cyrankiewicz posėdyje pareiš
kė, kad tokio įsakymo jis nepasirašys, tai Gomulka jam 
pastebėjo, kad įsakymas bus paskelbtas ir vykdomas bė 
jo parašo. Taip ir buvo. Komunistinės lenkų valdžios po
licija ne tik pavartojo tankus miniai triuškinti, bet pa
leido kulkosvaidžius’į Štetino ir Gdynės - darbininkus. 
Apskaičiuojama, kad žuvo daugiau 300 darbininkų, jų 
tarpe didokas skaičius moterų ir vaikų, laiku nesuspė
jusių pasitraukti iš šliaužiančių tankų tako..

Bet šis žiaurios prievartos veiksmas neapramino ne
patenkintų Štetino ir Gdynės darbininkų. Jie pradėjo 
karti sučiuptus policininkus komunistus, štetine ir Gdy-1 
nėję pirmiausia buvo sudeginti komunistų partijos cent
rai, iš kurių ėjo visa prievarta. Vėliau lenkai pradėjo 
karti kiekvieną sučiuptą komunistų policininką. Liku
sius komunistus apėmė tokia panika, kad jie pradėjo bėg
ti iš Baltijos uostų ir miestų. Bet toli pabėgti jie negalėjo, 
nes keliai buvo apstatyti ir stropiai saugomi. Bėgliai

pradėjo pasakoti apie pasibaisėtinus dalykus. Varšuvą 
apėmė baimė. Valdžia jautė, kad netrukus panašios ne
apykantos gaisrai prasiverš kiekviename mieste. Pirmos 
kibirkštys jau buvo pastebimos ne tik Varšuvoje, bet ir 
kituose miestuose. Gomulka sukvietė politinį biurą, blo
gai pasijuto ir atsistatydino.

Lenkų komunistų partijos pirmuoju sekretorium bu
vo paskirtas Edvardas Gierekas, ilgametis komunistas, 
kartais pakeldavęs balsą prieš Gomulkos sauvalę. Jis, 
būdamas apdairus, pasiūlė ne tik patį Gomulką, bet ir 
artimesnius jo bendradarbius pašalinti iš partijos politi
nio biuro. Tokiu būdu buvo pašalintas prezidentas Spy- 
chalskis, Kliszko ir kiti įtakingi komunistai. O pats 
Gierekas tą patį vakarą per radiją pasakė kalbą, kurioje 
pareiškė, kad partija yra padariusi didelių politinių ir eko
nominių klaidų, kurias jis tikisi “savikritikos” pagalba ati
taisyti. Jis prašė darbininkus baigti streiką ir pradėti 
darbą. Vertindamas maištavimo priežastis, jis pareiškė:

“Bet yra ir tokių priežasčių, kurios kilo iš neap
galvotų sąvokų ekonominėje politikoje. Šias priežas
tis mes šalinsime. Geležiniai mūsų ekonominės poli
tikos ir apskritai mūsų politiniai sprendimai turi at
sižvelgti į tikrovę, platūs pasitarimai su darbininkų 
klase ir inteligentija, draugingumo ir demokratijos 
principų laikymasis partijos gyvenime ir jos vado
vaujamų organų veiksmuose. Pastarieji įvykiai 
mums skaudžiai priminė tą pagrindinę tiesą, kad par
tija visada turi palaikyti glaudų ryšį su darbininkų 
klase ir visa liaudimi, kad ji negali prarasti bendros 
kalbos su darbo žmonėmis”. (Oficialiai paskelbtas 
Giereko kalbos tekstas).
Naujas lenkų partijos sekretorius šiuo savo pareiš

kimu pripažįsta, kad buvęs kompartijos sekretorius buvo 
nutraukęs bet kokią kalbą su darbininkais ir krašto gy
ventojais. Kokia gali būti bendra kalba, kada komparti
jos sekretorius įsako policijos šarvuočiams šaudyti į dar
bininkus, kaip Gomulka tai padarė Lenkijoje. Įsakymus 
šaudyti į darbininkus anksčiau davė rusų, vokiečių, ukrai
niečių komunistų partijos sekretoriai, tokius įsakymus 
duos ir Gierekas, jeigu lenkai darbininkai partijos įsaky
mų neklausys.

Kaltas čia ne vienas ar kitas sekretorius, bet kalta 
visa sistema, kurią okupacinė sovietų valdžia primetė len
kams, lietuviams, estams, ukrainiečiams ir kitiems.

Matas Untulis į Ylakių vidu
rinę mokyklą direktorium atkel
tas 1927 m., pusmečiui nepraė
jus po 1926 m. gruodžio 17 d. 
perversmo. Katalikiškųjų par
tijų veikėjai kurį laiką triumfa
vo, džiaugėsi kairiųjų valdžios 
nuvertimu. Iš Ylakių, ypatinga 
kapeliono kun. Rapolo Kuodžio 
veikla, važiavo delegacija į Kau
ną švietimo ministerijon prašy
ti, kad po 1926 m. seimo rinki
mų vid. mokyklos direktorium 
paskirtas Jonas šarka būtų nu
šalintas. Delegacija laimėjo ir 

i

mokykla gavo naują direktorių 
Matą Untulį.

Jonas šarka iš Tauragės į Yla
kius buvo atkeltas tik 1926 me
tų rudenį mokslui prasidedant. 
Per tuos keletą mėnesių, iki 
gruodžio 17 perversmo, jis į 
politinę veiklą Ylakiuose nesi- 
jungė. Mokykloje dėstė mate
matiką. Buvo jis labai inteligen
tiškas, kalboje santūrus, bet gal
vojantis. Ko nors paklaustas ar 
užkalbintas neskubėdavo atsa
kymą tuoj atšauti, bet pamažu, 
lyg su šypsniu kalbon įsijungda
vo. Kun. Kuodžio ir jo paklus
nių fanatikų neapykantą šarka 
iššaukė vien tuo, kad jis neidavo 
į bažnyčią ir per maldą pamokas 
pradedant ar baigiant nesižegno- 
davo.

Plačiai miestelyje pasklidus 
kalboms, jog mokyklos direkto
rius nesižegnoja, atrodo, vyres
niųjų pakurstytas, vienas moki
nys ir paklausė, kodėl jis nesi
žegnoja? Direktorius šarka šyp
sodamas atsakė:

— Malda skirta mokiniams. 
Meldžiatės, kad geriau mokslas 
sektųsi. Jūs medžiatės, jūs ir 
žegnojatės. Alan nereikia žeg
notis, nes ne mokytojo malda.

Kai Jonas Šarka buvo atleistas 
ir direktorium atvyko Matas 
Untulis, tai prieš Šarką veiku
sieji net išsigando, jog dar di
desnį bedievį direktorium gavo. 
Matas Untulis, kaip Ylakių vals
čiuje gimęs, į Steigiamąjį Sei
mą kairiųjų sąraše išrinktas, 
daugeliui vietinių žmonių buvo 
gerai pažįstamas. Dešinieji 
nemėgo.

Bandė “sukomunistinti” 
Spaudos Fondo bendrovę

Nuo seniau Ylakių vidurinė
je mokykloje mokytojavo Ona 
žebrauskaitė, kilusi iš Suvalki
jos, bene nuo Pilviškių. Ji buvo 
praktikuojanti katalikė apsukri 
ir gabi mokytoja. Kaip tada mo
kytojavęs vokiečių kalbos ir 
sporto mokytojas Arnoldas Fren
kelis stengėsi moksleivius lavin
ti, organizuodamas sporto žai
dynes, sporto dienas, taip Ona 
Žebrauskaitė skatino mokslei
vius, kaip dabar vadinama, savi
veiklom Ji buvo gerai pažįsta
ma su Vilniui Vaduoti Sąjungos 
veikėju Vincu Uždaviniu, ku
rį pakviesdavo į Ylakius moks
leiviams paskaitų apie Vilnių, 
apie abstinenciją ir kitokiomis 
temomis paskaityti.

Vienas žymiausias tuometinis 
Onos žebrauskaitės darbas bu
vo — ji įsteigė moksleivių ko
operatyvą ir jo veiklą prižiūrė
davo. Vienas mokinys, Onos 
žebrauskaitės priežiūroje, par
davinėdavo sąsiuvinius, knygas 
ir visas kitas rašliavos priemo
nes. Mokytoja nuspręsdavo, ko
kias knygas, kokias prekes iš 
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KAS ATSPARESNIS?
Didelius šalčius pakelia tik 

žąsys ir katės, jos atlaiko — 
110° temperatūrą. Baltosios 
meškos ir ruoniai pakelia — 80°, 

didžiųjų prekybų užsakyti. Ir'kai tik kunigą susitiko, drąsa? o dauguma žinduolių tik — 45°.

beveik vien tik iš Mokytojų Pro
fesinės Sąjungos “Spaudos Fon
do” knygyno prekės į mokslei
vių kooperatyvą iš Kauno atei
davo. Nedaug laiko praėjo, kai 
prieš tą prekybą pakilo balsai: 
kodėl prekės perkamos ne iš šv. 
Kazimiero Draugijos knygyno, 
o iš Spaudos Fondo — komunis
tinės bendrovės?

Mokytojai Žebrauskaitei pa
vyko nuo tokių priekaištų apsi
ginti ir nenustota su Spaudos, 
Fondu prekiauti. Kodėl ji buvo 
pasirinkusi Spaudos Fondą, o ne 
šv. Kazimiero Draugiją, sunku 
pasakyti. Gal ją Spaudos Fon
das patraukė, nes jo steigėjai 
buvo mokytojai ir bendrovei va
dovavo buvęs mokytojas Balys 
Žygelis. Politiniu požiūriu tie 
steigėjai priklausė kariesiems — 
socialdemokratams arba valstie
čių liaudininkų partijai, o tas 
dešiniesiems fanatikams ir da
vė “įkvėpimo” tą organizaciją 
pavadinti komunistine.

Spaudos Fondas buvo atvira 
organizacija, nariais priimdavo 
betką. Kaip jos steigimo pradžio
je buvo bandoma ją “komunis- 
tinti”, taip vėliau į tą bendrovę 
pakrypo tautininkų akys — im
tasi ją paversti tautininkų kon
troliuojama įmone. Ir tas pavy
ko. Daug tautininkų įstojo į 
Spaudos Fondą nariais ir 1938 
metais pirmininku išrinko tauti
ninką A. Survilą.

Klebonui “talkon” neatvyko, 
komunistu pavadino

Prie Ylakių katalikų bažny
čios buvo nemaža sodyba: dide
lis klebonijos namas, tvartai, 
daržinės ir apie 30 hektarų že
mės. Tai nemažas ūkis. Sena 
tradicija, per pamokslą užsaky
davo neatsitalkavotina talka — 

*- t

klebonijai malkas suvežti, pa
status taisyti ir kt.

Vieną pavasarį, pačiu sėjos 
laiku, iš sakyklos buvo perskai
tytos ūkininkų pavardės, para
gintų į talką kiaulininkų pama
tus pataisyti. Kiaulininko pa
matai buvo akmens ir mūro 
kombinacija. Kiaudės išknaisio
jo, akmens ėmė iš pamatų ristis. 
Užsakė, kiek kas žvyro, smėlio 
ar akmenų turi atvežti.

Atsitiko taip, kad du ūkinio-, 
kai, geri parapijonys, talkon ne
atvažiavo, prievolės neatliko. 
Pirma proga susitikęs klebonas 
pabartinai ėmė vieną jų kalbin
ti, kodėl prievolės neatlikęs? 
Ūkininkas atvirai pasisakė, jog 
buvo pats jo sėjos įkarštis, ne
galėjęs arklių iš lauko atitrauk
ti. Kai klebonas pasijuto, jog 
tokiu nepaklusnumu jo autorite
tas pažeistas, dar labiau ėmė 
ūkininką barti.

Vincas Krėvė savo vienoje no
velėje yra aprašęs, kaip kaimie
tis ėjo klebonijon išsibarti, bet

M

Wake Forest orkestro dalyvis liko be 
veido, kurį uždengia gaidos ant jo in
strumento. Sis orkestras labai mėgia
mas futbolo rungtynėse, kur jis iš
pildo programą per rungtynių per

trauką.

prapuolė. Priešingai buvo su 
tuo . Ylakių žemaičiu. Jis į kle
bono barnius čia pat ir atsikirto, 
pritrūko kantrybės. Tą pokalbį 
pats ūkininkas yra pasakojęs. 
Jis šitaip atsakęs:

— Klebone, tu turi žemės ūkį 
nemažesnį, kaip ir mano. Nei tau 
žmoną išlaikyti, nei vaikus į mo
kyklą leisti. Gauni valdžios al
gą, imi už gimimus, mirimus, 
vedybas ir kitokius patarnavi
mus. Aš jokių pašalinių paja
mų neturiu, pats savo ūkio tro
besius pasitaisau, gali ir tu pa
sitaisyti. Kai kitą kartą imsies 
taisyti bažnyčios ar šventoriaus 
pamatus, tai padėsiu. Bet kiau
lininkuose yra tavo kiaulės, jos 
pamatus išardė, pats ir pataisyk!

žinoma, klebonas baisiai per- 
pyko. Sekmadienį iš sakyklos 
paskelbė, kurie ūkininkai kiau
lininkų taisyti neatvyko. Sakė, 
kad jo parapijoje atsiradę nau
jų komunistų.

TaLpora pavyzdžių, kaip buvo 
lengvai “komunistu” anais lai
kais patapti. Toji dvasia atsi
spindi ir minėtame “Darbinin
ko” straipsnyje, kur buvęs mo
kytojas J. Košys ir rašytojas 
Paulius Jurkus Matą Untulį su- 
komunistino. (Bus daugiau)

HENRIKAS TOMAS - TAMAŠAUSKAS

LIETUVIŠKASIS PAMARYS
Mokyklos Pakalnės apskrityje

39
Kaip jau buvo matyti iš mokytojo Stašaičio užsimi

nimų apie Macgirių mokyklos mokinių tėvų tarybos su
dėti. šių apylinkių gyventojai daugumoje buvo lietuv
ninkai. Didžiuosiuose Krauleidžiuose ūkininkavo Vil
kimi (Wilke), Venskaičiai (Wenskat), Kalkininkai 
(Kalkenings), Niklovaičiai (Nickloweit), Rasavičiai 
(Rassawitz). Mažuosiuose Prūdymuose randame ūki
ninkus Balčaičius, šonus, Jurgelaičius, Sodus (So- 
dies). Macgiriuose taipgi randame panašias pavardes: 
Banaviėius, Kalkininkus, Lukus, Macaičius, Pauli- 
kius, Vaizdžias (Waidschies) ir kit Raginės kaime gy
veno Brazdaičiai, Slopšnos Sschlopsna), Sviderskiai, 
Skambrakai, Ceraičiai ir kit.

22. Vitkų (VVittken) vienakalsė mokykla, ši mo
kykla buvo trumpalaikė Kainininkų mokyklos filiale. 
Ji buvo Įkurta šio šimtmečio pradžioje, nes Vitkų, 
Anloniškių, Pustučių, Ėgliagirių, Peteriškių, Paluga- 
lės apylinkių ir Akmingės urėdijos mokyklinio amžiaus 
vaikams būdavo sunku pasiekti Kainininkų mokyklą, 
ypač šlapmečio periodams užėjus. Vitkų mokyklą iš 
tų apylinkių lankė 61 vaikas. Savos žemės mokykla 
neturėjo ir talpinosi viename išnuomotame kambary
je. Mokykla buvo dviejų kilometru nuotoly nuo Kark
lės — Kainininkų plento, ūkininko Gąžtaičio (Grasteit) 
namuose. Prieš pirmąjį pasaulini karą jau buvo su
daryti planai atskiro mokyklos namo pastatymui, bet 
karas sutrukdė tų planų įgyvendinimą. Taip mokykla 
ir liko be nuosavų patalpų. Pagaliau tik 1927 metais 
buvo pastatytas atskiras mokyklos namas, kuris buvo 
masyvus mūrinis pastatas su klasės sale pamokoms ir 

geru butu mokytojui. Bet, prasidėjus antrajam pa
sauliniam karui, Vitkų mokykla buvo ir vėl panaikin
ta, gi vaikai vėl turėjo eiti į Kainininkų mokyklą.

23. Įsės dviklasė mokykla, šią mokyklą lankė 81 
vaikas iš įsės bažnytkaimio, Toveiniukų udrėdijos ir 
aplinkinių vienkiemių sodybų. Prie mokyklos buvo 16 
margų tarnybinės žemės ūkis. Mokyklos pastatas buvo 
statytas 1887 metais.

Įsės mokykloje dirbęs mokytojas šnabelis, apie 
kurį mes vėliau vėl turėsime progos girdėti, yra patei
kęs gan Įdomių savo Įspūdžių aprašymą apie Jsę, apie 
gyvenimo sąlygas ten ir savo darbą mokykloje. Jis 
visa tai vaizduoja sekančiais žodžiais.

“1936 metų rugsėjo mėnesio pabaigoje, antruoju 
mokytoju i įsės mokyklą buvo paskirtas jaunas moky
tojas, kilęs iš Tilžės. Ankstyvesniais laikais Tilžės 
laikraščiuose vienas mokytojas iš Įsės spausdino savo 
paruoštus Įspūdžiu vaizdelius apie gyvenimą pama
rio žemumų srityje, apie šaktarpi ir marių vandenų 
užliejamas žemas pamario vietas, taip pat ir apie kas
metinius potvynius, varginančius tų apylinkių gyven
tojus. Krašto gilumoje ir panemunių miestuose gyveną 
skaitytojai, mažiau pažįstą Kuršių pamarį ir žmonių 
gyvenimo sąlygas ten, su susidomėjimu sekdavo tuos 
laikraštyje spausdinamus reportažus apie pamarį, kur 
gyventojams kasdieną tekdavo kovoti su vienokiais ar 
kitokiais gamtos elementais. Tų aprašymų dėlei buvo 
susidariusi nuomonė, kad Kuršių pamarys yra savo
tiškai Įdomus ir charakteringas, bet gyvenimas tose 
apylinkėse nėra per daug žavus, gamta dažnai būna ne
draugiška ir su ja tenka be paliovos kovoti. Tokią nuo
monę apie Kuršių pamarį buvo susidaręs ir šis jaunas 
mokytojas iš Tilžės. Ir štai, pagal tarnybinį paskyri
mą, jam tenka vykti mokytojo tarnybai ne kur kitur, 
bet kaip tik į tą pamario užkampį — į Įsę.

Bet jaunas mokytojas, tik ką iš mokytojų semina

rijos išėjęs, neklausiamas kur jis pageidautų būti ski
riamas mokytojo pareigoms. Kaip ten bebūtų, kas 
nors turėjo ir Įsėje mokytojauti. Jei dalia lėmė kaip tik 
jam būti i ten paskirtu, ką darysi, reikia taikintis su 
likimu.

Jis susisiekia su Įsės mokykla ir praneša į ten, kad 
ruošiasi atvykti i savo tarnybos vietą. Į užklausimą ar 
jis Įsę galės iš Tilžės pasiekti savu automobiliu, gauna 
atsakymą, kad sutartu laiku jis bus laukiamas prie 
Macgirių, bet keliai tose apylinkėse yra blogi, Įsėje 
niekas nelaiko automobilio ir bus sunkumų su jo pri
glaudimu.

Net ir gavęs šią nepalankią informaciją, jaunasis 
mokytojas nutarė į paskyrimo vietą vykti su automobi
liu. Pasiekęs Macgirius ir susitikęs su jo belaukiančiu 
kitu Įsės mokytoju, jis pradeda nuotykingą kelionę per 
pamario žemumų lygumas. Iš Macgirių, link Įsės, ėjo 
vietinio pobūdžio žvyruotas kelias, bet jo paviršius bu
vo gerokai patižęs. Pakelės grioviai iš abiejų pusių bu
vo sklidinai prisipildę durpingu vandeniu, besisun- 
kiančiu iš šlapio pogrindžio. Daugely vietų ant kelio 
telkšojo vandens ir purvo balos. Viso to nežiūrint Pai- 
tč buvo pasiekta be jokių ypatingų nuotykių. Paitės 
medžioklės rūmų aplinka buvo pavyzdingai aptvarky
ta ir tai teikė šioms apylinkėms malonią, kultivuotą iš
vaizda. C

Bet už Paitės pasibaigė žvyruotas kelias. Iš čia į 
pamario pusę vedė tik miško keliukas per linguojan
čius durpynus su daugeliu vandens pripildydų duobių, 
kurias automobilio ratai turėjo išmatuoti, nes nebuvo 
Įmanoma jų aplenkti. Purvai ištiško iš abiejų mašinos 
pusių, bet to nežiūrint vis tik buvo judama pamažu 
pirmyn.

šiame kelio ruože niekur nesimatė jokios sodybos. 
Apylinkės atrodė tikra dikra. Pakely teko pervažiuoti 
ir per medinį tiltelį, ant kurio mašinai užėjus ir pama

žu judant i priekį, kiekvienas to tiltelio rąstas šoko so
lo šokį. Pagaliau buvo pasiekta kryžkelė. Viena kelio 
šaka vedė i Įsę, kita į Lūją. Mašinai Įsukus Į kairiąją 
kelio atšaką, vedančią į Įsę, miškas kiek praretėjo. 
Pakely augančių gluosnių kamienai iš abiejų keliuko 
pusių buvo apvynioti ir apraišioti šiaudų kūliais, ap
saugant tuo būdu jų žieves nuo briedžių, mėgstančių 
jas griaužti.

Ir taip bekeliaujant, tolumoje išniro vienišas kai
mas. Tai buvo Įsė su kaimo žvejų sodybomis, su me
dine bažnytėle, papuošta mažu bokšteliu. Į Įsę Įvažia
vus, automobilis buvo sustabdytas Įsės upės pakran
tėje prie mokyklos namo. Kelionės tikslas vis tik buvo 
pasiektas, nors keleivio nuotaikos ir nebuvo per daug 
optimistiškos.

Nors tų Įspūdžių autoriui šių pamario apylinkių 
gyvenimas ir buvo nepažįstamas, bet jis Čia rado daug 
bendro su jam geriau pažįstamom Kuršių užmario ar
ba Neringos gyvenimo sąlygomis, su ten gyvenančių 
žmonių papročiais ir jų charakteriu. Jis žinojo, kad 
abiejose Kuršių Marių pakrantėse gyveno tie patys pa
mario lietuvininkai žvejai. Neringoje gyvenusių žvejų 
pavardės būdavo Gulbis, Lašaitis, Lyšius, žemaitis, 
Palutis, Parakininkas, Laužininkas, Buivydas, Pete- 
raitis, Linkys, Bikelaitis, Gudaitis, Plonus, Bumbu
lis, Kukulis, Žeimy s, Grąžtaitis, Brožaitis ir t. t.

(Bus daugiau)

SKAITYKITE IR PLATINKITE
DIENRAŠTI “NAUJIENAS” 

JOS VISAD RAŠO
TEISYBĘ
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- a n NA BALIUHAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 
IR GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET 
OfHo telef.: PRospect 8-3229 

Rezid. telef w WAIbreok 5-5076
Kasdien nuo 10 iki 12 vai. ry

ūsų
NEW YORKE 1,111,077 

GAUNA PAŠALPAS
New Yorko niesb 

gaunančių skaičius 
rugpihčio mėnesį paš

is asl 
išaJpą.

W
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Rez. teL 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). TeL LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą.

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

Telef.: PRospect 8-1717

nų gauru
ketoj am s
kaip vienas bill jom 
metus.

r
Į 
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HEART
FUND

IĮgužauskų1
II BBVKRLY HILLS GĖLINYČIAII

GtUS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET

■NAUJIENOS

DARBO ŽMOGAUS

DRAUGAS IR BIČIULIS

■NAUJIENOS* KIEKVIENO
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

GĖLININKAS
(PUTRAMENTAS)

i Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
IS525 So. Harlem Ave. — 586-1220

GYDYYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63rd STREET 

VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniais ir penktadieniais. 
Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas. 

Rex.: 3241 WEST 66th PLACE 
Phone: REpublic 7-7868

p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

(Arch Supports) ir t. t.

Morehead City, H. J. gyventoja buvo vonioje, kai darbininkei nuvežė jos i 
liau jos kaimynė su traktorių bandė nuvilkti ir likusį kambarį. Greičiausiai

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS: 

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vai, 
antrad., penktadienį nuo 1—5, tree, 

ir šeštad. tiktai susitarus.

VaL: 9—4 ir 6—8. Šeštadieniais 9—L
2850 West 63rd St, Chicago, I IL 60629

Telef.: PRospect 6-5084

GRADINSKAS
Or. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

optometristas.

DR. EDMUND E. CIARA
2/UY W. 5ist STREtT

Tel.: GR 6-2400
VaL pagal susitarimą: Pirm., ketv.

IR PRAMOGINĖS MUZIKOS

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!

šeštad. 10—2 vai.

Rez. Gi 8-0873

DR. W. M. EiSIN - E1SINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skamoinii Ml 3-0001.

MOVING
Apdraustas perkraostymas 

iš įvairi p atstumy.
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
TeL: F Ron tie r 6-1882

Dr. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET
OFISO VALANDOS:

PERKRAUSTYMA!

Treč. ir šeštad. uždaryta.
Ofiso tel.: Portsmouth 7-6000 
Rezid. telef.: GArden 3-7278

Leidimai — PHna apdrauda 
ŽEMA KAINA

R. Š E R Ė N A S
2047 W. 67th PI. WAlbrook 5-8063

Tel. ofiso: PR 8-7773; rez.: PR 64732

DR. A. MACIŪNAS 
CHIRU RGAS 
Priima tik. susitarus

Valandos: pirmad., ketvirtad. 5—8,

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos is W0PA,

Ofiso tek: HE 4-1818 arba RE 7-9700 
Rezidencijos: PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET 

VALANDOS: Pirmad, ir penktad. nuo 
2 iki 8 v. p. p.; antrad. ir ketvirtad. 
nuo 9 iki 11 ir nuo 4 iki 8, o šešta

dienį nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 10—11 
vaL ryto. — šeštadienį ir sek
madienį nuo 8--3O iki 9:30 vaL

Tel.: HEmiock 4-2413 

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO. ILL. 60629

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

KELIONĖS Į LIETUVĄ 
IR Iš LIETUVOS

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

Vai.: antrad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak.

Ofiso telef.: 776-2880
Naujas rez. telef.: 448-5545

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika ir chirurgija 

Ofisas 2750 West 71st St. 
Tel.: 925-8296

Valandos: 2—8 vaL vak. Penktadieni 
10—12 ir nuo 2 iki 8 vai. vak. 
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

Jeigu ateinančiais metais rengiatės 
važiuoti į Lietuvą arba iškviesti iš 
Lietuvos savo gimines, tai jau metas 
iš anksto užsisakyti vietas, kad nebūtų 
sutrukdymų ir grupinė kelionė būtų 
pigesnė.

Vladas Rasčiauskas pirmas pradėjo 
organizuoti keliones Į Lietuvą ir jau 
nuvežė virš 20 grupių. Ateinančią va
sarą jis organizuoja bet 8 ekskursijas. 
Jo vadovaujamoje įstaigoje dabar dir
ba dvi lietuvaitės — Josephine Mile- 
riūtė ir teima Luneckienė. Visais ke
lionės reikalais kreipkitės į

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave. 
Chicago, Illinois 60643

TeL 238-9787-8

A. & L. INSURANCE & REALTY

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofisas: 2652 WEST 59th STREET 

Tel.: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad. 
ir penkt. 24 ir 6-8 vaL vak. šeštadie
niais 24 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE. 

LA 3-8775 
(Currency Exchange Įstaigoj) 

Pigūs automobiliu draudimai.

DR. V. P. TUMAS0N1S 
C H I R u RGAS 

2454 WEST 7Ut STREET 
Ofiso telef.: HEmlock 4-2123 
Rezid. telef*: Glbson 8-6195

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123, 
jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6195

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET 
TeL: REpuMIc 7-1941

SKAITYK "NAUJIENAS* - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

AGENTŪRA:
Namų, automobi
lių. gyvybės, svei

katos ir biznio.
Patogios iisimokė- 

|lmo MbV**- 
TTa c e v t e i u s

6455 So. Kedzie Ave. PR 8-2233

APDRAUOŲ

Saliamono Mozerkos Slavočinskio

VYNO DAINA
APIE SVODBĄ KANOJ GALILĖJOS

Jau Mesijosius rados teisingas, 
Pranašas didis ir prajovingas, 

Kurs per savo galybę 
Vandeniui duoda gardybę 

Kanoj Galilėjos.
Kada norėjo svodbą turėti, 
Viešpatį Jėzų ant tos pakvietė 

Ir mokytinius ano, 
Kad būtų su juo Kanoj 

Tuomet Galilėjos.

Ir kaip valgyklos ant stalo dėjo, 
Melst, kad valgytų Jėzų pradėjo.

Viso turėjo gana, —
Vyno gaut neįmano 

Kanoj Galilėjos.
Jėzaus motina tai regėdama,
Sužieduotiniams įteikti geisdama, 

Pradeda sūnų maldyti, 
Jog vyną nor įgyti 

Kanoj Galilėjos.
Jėzus, norėdamas svečius linksminti, 
Indus vandenio liep atnešti.

Heigi, padarė vyną 
Iš vandenio šiandiena

Kanoj Galilėjos. >
Čia stebuklingą Jėzų pažino, 
Kad gėrė vietoj vandenio vyną.

Hei, vyno, tokio vyno >
Nebuvo dar šiandieną į

Kanoj Galilėjos. .
Kada tai išvyst Jėzaus motina, 
Taurelę pripilt liep sau to vyno, 

Hei, vyno, tokio vyno 
Negėrė dar šiandieną

Kanoj Galilėjos.
Kad Petras, taurelę vyno gavo, 
Išgėrė Jonop, tavorčiojo savo 

Hei, vyno, tokio vyno 
Nebuvo dar šiandieną 

Kanoj Galilėjos.
Kalba Baltramiejus: “Skaniai geriasi”.
Pilypas bylo: “Toks terandasi”.

Hei, vyno, tokio vyno 
Negėrėm dar šiandieną

Kanoj Galilėjos.—
Andriejus plėčką sau pritekino, 
Jokūbas didis, kaušą pildin.

Hei, vyno, tokio vyno 
Negėrėm dar šiandieną 

Kanoj Galilėjos.
Gėrė Simonas vėl Mateušop,
Tamošius taipgi vėl Tadeušop.

Hei, vyno, tokio vyno 
Negėrėm dar šiandieną 

Kanoj Galilėjos.

idmą, pslikdami vonios |
visa istorija buvo sugalvota fotografo.II 
.......... .......... - I* 1Pietų Amerikoje i
Lietuvių spaustuvės Argentinoj

Pirmutinę lietuvišką spaustu
vę Argentinoje turėjo įsirengęs 
knygnešys Juozas Pauga šio 
šimtmečio pradžioje. Nesvarbu, 
kad ten buvo tik “gutenbergiš- 
ko” tipo raidžių sauja, bet jisai 
spausdino tuomet čia gyvenusio 
aušrininko Andriaus Višteliaus
ko Op, op, kas ten, Nemunėli 
ir kitas daineles bei laiškus su 
eilutėmis siuntimui Lietuvon. 
Pauga buvo tas asmuo, kuris sa
vo iniciatyva parašė Lietuvos 
Nepriklausomybės Deklaraciją, 
kurią jam ispanų kalbon išvertė 
Antanas Čekanauskas. Jau bir
želio mėn., 1916 metų Pauga 
tą deklaraciją paskelbė La Pren- 
sa dienraščio skiltyse, skelbimo 
formoje, iš savo kuklių lėšų su
mokėdamas 121 pezą. Caro am
basadorius šteinas tą deklaraci
ją persiuntė Peterburgan ir La 
Prensa turėjo aiškintis dėl pa
skelbimo, kad lietuvių tauta ne
nori būti caro valdžioj.

Antrą “gutenbergišką” spaus
tuvėlę buvo įsirengę Berisso lie
tuviai. Velionis Tarnas Žebraus
kas, į Šiaulius grįžęs Jonas Ba- 
lakas. Jų ir Igno Padvalskio 
pastangomis anuomet čia buvo 
gimęs Proletaras ir žvaigždutė.

Jau 1926 metais pradėjo veik
ti “nepartinė” spaustuvė su Liau
dies Teatru. Po komunistinio 
Rytojaus, buvo Momentas^ Vie
nybė, Tėvynė. Buvęs Rytojaus 
redaktorius Bronius švedas, su
sipykęs su saviškiais, sykiu su 
savo žmona Liuda įsirengė sa
vo spaustuvę ir leido anarchis
tinę Darbininkų Tiesą.

Kazimieras Kliauga, baigęs 
Rokiškio gimnaziją, vadovavo 
tautininkams. Jo įsirengtoje 
spaustuvėje jis leido žinias — 
Argentinos bei Pietų Amerikos. 
Kunigai Bumša ir-Janilioniš taip
gi įsirengė spaustuvę, kurioje 
leido parapijos organą švyturį. 
Kunigai ir tautininkai tarpe sa
vęs susipyko dėl iš Lietuvos jiem 
siunčiamų lėšų pasidalinimo. Iš 
Lietuvos gautos raidės kunigų 
spaustuvei kažkur dingo. Din
go iš Argentinos ir kun. Jani- 
lionis. Kliauga tebeturi spaus
tuvę, bet verčiasi namų staty
ba.

MARQUETI
AS IR SŪNUS
E FUNERAL HOME 
2533 W. 71st Street
Telef.: GRovehill 6-2345-6

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

EUDEIKI
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GERAIDAS F, DAIMID
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

TeL: YAT<« 7-1741 - 1742

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas:. LAfayette -3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS PIENĄ 
IR NAKTJ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTC 
DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-1003

Jokūbas mažas gėrė kaušeliu, 
Judesius pylė kazlan kodeliu.

Hei vyno, tokio vyno
Nebuvo dar šiandieną

Kanoj Galilėjos.
“cMatijosiau ir Povile, vyno
To jūsų kaklai nepažino”.

Hei, vyno, tokio vyno
Negėrėm dar šiandieną

Kanoj Galilėjos.
Svečiai tą vyną tarė girdami,
Taureles pilnas aukštyn keldami:

Hei, vyno, tokio vyno
Nebuvo dar šiandieną

Kanoj Galilėjos.

Dabartiniu laiku Argentinoje 
veikia Argeninos Lietuvių Bal
so spaustuvė “La Voz”. Joje at
spausta keliolika lietuviškų kny
gų, kalendorių ir brošiūrų.

Dar savo spaustuves turi Lai
kas, Vaga; meniškų darbų spaus
tuvę turi Grigas. Savo reika
lams turi J. Gilvydis. Kazimie
ras Mačiulis, dirbdamas A. L. 
Balse, įsirengė savo spaustuvę 
“Darbas”.

Didelę spaustuvę turi broliai 
Palmeiros, kurių žmonos yra lie
tuvaitės. Nadas Giedraitis

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel: YArds 7-1138-1139

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

Pana, per sūnaus gymdymą tavo
Duok saldaus vyno mums ranka savo.

Hei, vyno, saldaus vyno
Melsk prie sūnaus amžino

Dangaus karalystėj^ .
Pastaba: S. M., Slavočinskis gimęs prieš 1630 metus že

maičiuose, mokėsi Vilniaus jėzuitų akademijoje ir kunigavo Šiau
lėnuose ir Kražiuose. Jis dar 1646 metais paruošė pirmąjį lietu
viškų giesmių giesmyną, pavadintą “Giesmės tikėjimui katolickam 
priderančios”.

Susirinkimų ir parengimų

PRANEŠIMAI

— Joniikiečiv Labdarybės ir Kul
tūras Klubo eilinis narių susirinki
mas Įvyks sausio 5 dieną, antradietn, 
8:00 vai. vak., Talman Hali, 4500 So. 
Talman Avė. Valdyba praSo visus na
rius, nares ir norinčius prisirašyti, 
gausiai susirinkit, nes atsirado daug
svarbių reikalų aptarti. Po susirinki
mo Įvyks narių draugiškas pobūvis ir*
vaišės. A. Kalys, rašt.

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
South Holland, Wino is
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Švyturio prižiūrėtoju gyvenimas yra vienišas, ypač audros metu, kada, kaip matome iš šios britu 
švyturio fotografijos, bangos beveik siekia švytjrio viršūnę, švyturys stovi pietiniame Anglijos 

gale, netoli Lands End.

ganizmui pavyksta ir be medi
ciniškos pagalbos gripą nusilp
ninti, o ypatingais atvejais net 
visai nugalėti. Bet jei organiz
mas nusilpęs nuo nesenai per
gyventų ligų, girtavimų, blogo 
maisto, rūkymo arba sexualiai 
išsieikvojęs, tai gripas ima vir
šų. Tada ir-medicina, ypatin
gai jei ji pavėluota, nieko nebe
gali padėtL

Gripo virusai labai neatspa
rūs temperatūrai. Gripo viru
sais apkrėstoms gleivėms kvė
pavimo organuose k. a. burno
je, gerklėje, nosyje ir plaučių 
bronchuose galima pagelbėti 
jei kvėpuojama karštu oru, 
bet sausu oru ne garais ir kam
bariai gerai išvėdinti ir gero
kai pakūrenti. Gripu susirgus 
reikia imti aspirino, jis naiki
na gripo virusus, sukelia ko-

Su| ANTON ROSSMAN yra prašomas at
siliepti, sumokėti nuomą ir pasiimti 
savo asmenišką nuosavybę, esančią 
2024 So. Peoria St., laike dviejų savai
čių. Daiktai po to bus tuojau paša
linti. Prašomas kreiptis į Anna, ta

me pastate. JOHN DUNDEK.

HELP WANTED — MALI 
Darbininkų Reikia

Tykiame liūne 
velniai veisiasi

Voties nepaisymas išvirsta Į vėžį

Atsiliepdamas į Naujienų 
gruodžio 18 d. tilpusį straipsnį 
.“Mūsų didžiausioji gėda”, vie
nas senas skaitytojas iš Wiseon- 
sino A. V. be kt. rašo:
■ “šis parašymas net mane pa
darė jaunesniu ir sukėlė ener
giją, kad reikia ir būtinas rei
kalas yra mums gintis nuo to 
raudonojo brūdo ir visais fron
tais atakuoti, parodant komu
nistais besivadinančių maskol- 
bernių apgaulę, garbinant lietu
vių tautos didžiausius priešus ir 
nuslepiant jų kruviniausius dar
bus.

Raudonieji purvais drabsto į 
Simo Kudirkos ir Bražinskų vei
dus už tai, kad jie stengėsi pa
bėgti iš raudonųjų razbaininkų 
kruvinų rankų. O mes tylime. 
Nesistengiame paieškoti būdų, 
kaip visiems tiems maskolber- 
nių užmigdytiems žmonėms, be
sivadinantiems “pažangiais” ir 
“progresyviais”, jiems supranta
ma kalba išaiškinti, ko rusiškie
ji komunistai bolševikai siekia 
lietuvių tautai; kaip keli ar ke
liolika raudoniems maskoliams 
parsidavusių ir sąžinę bei sielą 
pardavusių lietuviškų išnarų 
stengiasi Lietuva su visa lietu
vių tauta išduoti. Andriulis, Jo- 
kubka ir Bimba nėra jokie lie
tuviai. Jie yra lietuviškai rašan-

tieji raudoni burliokai. Tai yra, 
ką jų sukvailinti ir migdomi 
“progresyviai” bei “pažangieji” 
turi savo akimis pamatyti, kad 
galėtų nuo jų ka>p nuo raudono
sios pavietrės pabėgti.

Bimba su Jokubka buvo nu
važiavę i maskolių okupuotą Lie
tuvą ir ten su patamsių gaiva
lais pabaliavoję greit sugrįžo. 
Bimba net kojas buvo nušalęs 
besivažinėdamas bolševikų trau
kiniais. La’kas Andriuliui ten 
nuvažiuoti. Girdėti, kad bolše
vikų traukiniuose po truputį pra
deda šildyti, tad kojų nebenu- 
šals, nors užtikrinu, kad Andriu
lis pats ten tai tikrai nevažiuos! 
Prieš kiek laiko jam buvo net 
veltui pasiūlytas tikėtas su sąly
ga, kad nebegrįžtų į kapitalis
tų vergija, tačiau Andriulis ka
tegoriškai atsisakė važiuoti į sa
vo taip kitiems peršamą ir gi
riamą raudonąjį rojų. Mat, ši
tiems lietuviškus vardus nešio- 
i autiems išverstkūriams kapita
listinė duona gardesnė ir darbas 
Lietuva bei laisvės trokštančius” Į
lietuvius terlioti lengvesnis negu 
kur nors Kazachstane “plėšimi- 
nes žemes įsisavinti”. Tikriau
siai jie yra Kremliaus Belzebu
bui tiek toli savo sąžinę ir sielą 
pardavę ir užrašę, kad dabar no
ri — nenori, turi taip kukuoti, 
kaip raudonasis bosas diriguoja.

Ir vienaip ir kitaip, aukščiau
sias laikas susirūpinti mūsų lie
tuviškąjį kūną pūdančia raudo
nąja votimi. Klaidingas buvo 
posakis, kad tyla gera byla, nes

kitas — tikresnis posakis yra, 
kad tyliame liūne velniai veisia
si. Kad Bimba, Andriulis, Jo- 
kubka ir Jonikienė geriau su
prastų, priduriu, kad tas posa
kis yra ir 
“y tichom 
šia”.

rusų kalboje, būtent 
omutie čerti vodiat-

Kaip 
pasveikti nuo gripo?

Gripas epidemiškai pasireiš
kia tik orui atšalus. Karščio ir 
šalčio metu juomi sergama re
čiau. Gripą sukelia gripo vi
rusas, kurio esama trijų; rūšių. 
Gripo virusą galimą matyti tik 
elektronišku mikroskopu padi
dinant 130.000 kartų. Jis tada 
atrodo, kaip maža elektros 
lemputė kriaušės formos. Gri
pu užsikrečiama per kvėpavi
mo organus ir takus, pav. per 
burną ir nosį, bet galima gripu 
susirgti virusui patekus į glei
ves: akių, nosies, gerklės ir kt. 
Gyvybės procesas tokiais atve
jais pradeda kovą su Įsibrovu- 
ssiai virusais, gleivės pradeda 
niežėti. Toje kovoje žūsta daug 
virusų; jie virsta labai vei

kiančiais nuodais endotoxino- 
mis vadinamais. Gyvybės pro 
cesas tuos nuodus iš organiz- 
mo šalina, sukeldamas sekre
ciją t. y. gleivių skysčių padi
dėjimą. Tokiu būdu pasireiš
kia akių ašarojimas ir nosies 
varvėjimas, taip pat seilėjima

apsisaugoti ir

COLOR MATCHER
Responsible salaried position with fast 
growing Company. — Producing uni

que product.
CAREER QUEST

Div. Of Flynn Consultants Inc. 
372-0896

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

40 NEW - USED
HOT - COLD MACHINES 

Coin Oper.

CALL
342 - 7739

PERSONAL 
Asmeny Ieško

vos karštį ir prakaitavimą, 
prakaitu organizmas išstumia 
žuvusius virusus ir padeda pa
sveikti. Gripu susirgus negali
ma maudytis, negalima alko
holio gerti, nes jis silpnina leu 
kocitų kovą su infekcija. Ne
galima rūkyti, nes nikotinas er 
zina gleives ir silpnina jų at
sparumą prieš infekciją. Bei- 
kia vengti visokio organizmo Į venančių Lietuvių Kaimelyje, 
silpnėjimo: nesisvaiginti alko- Tampa, Florida. Mirusioji Ele- 
holiniais gėrimais, sexualiniu Onora buvo norvegų kilmės.
gyvenimu iki pasveikimo laiky
tis visiškos abstinencijos. Pra
dėjus gripui epidemiškai siausti, 
kasdien nosies skylutes įtepti 
inostele Menthol 0,5 — 50 gr. 
boro mosties kiekyje. Pra
dėjus galvai skaudėti imti 1 
tabletę aspirino ir gulti kuriam 
laikui lovon.

Dr. J. A. Stankaitis

JAV LB Centro Valdybos 
informacinės žinutės

ir dvylikamečiai dvyniai sū
nūs.

Eugenijus Vilis (Willis) yra 
sūnus Antano ir Onos Vilių, gy-

Ona Vilienė žinoma Naujie
nų korespondentė Floridoje, 
Onutė, yra atskridusi j Chica
gą dalyvauti sūnaus žmonos 
laidotuvėse.

Velionės kūnas pašarvotas 
Oehlers Funeral Home, Perry 
St, Des Plaines. Laidojama an
tradienį Memory Gardens, Ar
lington Heights.

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

(Licensed by VNESHPOSYLTORG) 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737
3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320

Įvairių prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai, 
maistas, doleriniai Certifikatai.

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

gusio asmens kosuliu, nosies 
varvėjimu ir ašaromis galima 
užsikrėsti. Gripo virusai pate
kę per gleives į kraują, ten ne
paprastai greitai ir gausiai dau 
ginasi ir pasklinda po visą or
ganizmą. Organizmas prade
da smarkią kovą su virusais. 
Tos kovos pažymys — karštis. 
Pakyla kūno temperatūra ne
retai iki 40 laipsnių C. Jei or
ganizmas jaunas, neišsi eikvo
jęs ir nenuvargęs, jis sutrukdo 
virusų infekciją ir kaikada or-

PHILADELPHIA. — Vytau
tas Volertas, JAV LB Centro 
Valdybos pirmininkas gruodžio 
mėn. 16 dieną lankėsi New Yor
ke pas Vliko pirmininką dr. Kęs
tuti Valiūną Simo Kudirkos rei
kalais.

Taip pat Vytautas Volertas 
tarėsi su Vytautu Marijošiu kai 
kuriais Dainų šventės klausi
mais ir dėl galimybių sukurti 4 
vienveiksmes operas.

— Vincentas Gruzdys, vienas 
iš JAV LB Centro Valdybos vi
cepirmininkų, rūpinasi pasiruo
šimais dėl VI Tarybos antrosios 
sesijos, kuri įvyks 1971 metų 
sausio mėn. 16-17 dienomis, Phi- 
ladelphijoje.

Mirė Eleonora Vilienė
Manhattan Beach, Kaliforni

joje, praeitą trečiadieni, po 
trumpos ligos mirė Eleonora 
Vilienė, 39 metų amžiaus, Eu
genijaus Vilio žmona. Jos kū
nas atgabenamas į Chicagą ir 
antradieni bus laidojama Dės 
Plaines kapinėse. Liko našlai
čiai 14 metu amžiaus dukrelė v

$5,000 minimum 
2 year certificate

, 5«%Investment 
bonus plan $1,000 minimum

$1,000 minimum 1 year certificate

Savings Insured to $20,000. — Highest reserves.

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
4071 ARCHER AVE., CHICAGO, ILL. 60632

Passbooks

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas. 

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. Tel. WA 5-9209

Ilgamečio BALLFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga 

ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS 
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų. 
Kieti viršeliai $4,00, minkšti — $3.00.

Įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei pasių

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

Šveicarijoj, Ženevos moderniame butų name, vienam gyventojui gi- 
mė duktė. Neturėdamas kur jos pagudyti, jis pastatė prie buto 
lango stiklinio pluošto avilį, apie 14 kubinių jardų talpos ir apgyven
dino jame savo dukrą. Miesto pareigūnai kelis kart grasino tą avilį 
nuimti, tačiau iki šiol dar nenuėmė. Naujas kambarėlis esąs labai 

jaukus ir šiltas.

— Rapolo Skipičio — Nepri
klausoma Lietuva, atsimini
mui knyga baigiama išparduo
ti. Keletas egzempliorių dar 
yra Naujienose. Paskubėkite 
įsigyti.

— Ponia Genovaitė Ankus, 
gyv. Marquette Parko apylin
kėje pareiškė Southtown Eco
nomist laikraščio koresponden 
tui tokį Naujų Metą linkėjimą: 
“1971 m. aš norėčiau pamatyti 
laisvą Lietuvą. Tai yra mano 
vienintelis troškimas”. Tarpe 
daugelio ten atspausdintų N. 
Metų (linkėjimų ir rezoliucijų 
jos yra gražiausias ir prasmin
giausias.

— Dr. K. A. Jučas, Villa Park 
Ill. išreiškė simpatijas Chicago 
Tribune dienraštyje komunis
tų) nuteistiems žydams už sieki
mą laisvės bėgant iš sovietijos ir 
atkreipė dėmesį, kad jiems pa
skirtos aukščiausios bausmės 
visiškai paneigia individų tei
ses ir laisves. Sovietų žiaurus 
elgesys su lietuviu jūreiviu (Si
mu Kudirka) taip pat tą pa
tvirtina. Šie įvykiai yra geri pa
vyzdžiai atkreipti visų, dėmesį, 
kaip komunizmas traktuoja 
kiekvieną. Jis nedaro skirtu
mo tautybėse.

— Southtoum Economist pa
skelbė konkursą šeimininkėms 
jų mėgiamiausio patiekalo re
ceptams. Sąlygos ir įstojimo 
konkursan blankai spausdinami 
tame laikraštyje. Paskirta pre
mijos — 100 ir 50 dol. taupymo 
lakštais bei kitos dovanos. Mė
giamiausio patiekalo receptus 
reikia pristatyti iki sausio 16 d. 
vidurnakčio.

— Steve Puidokas žaidžia St. 
Laurence aukšt. mokyklos krep 
šinio komandoje ir yra vado
vaujantis žaidėjas. Paskutinė
se rungtynėse su Parket ko
manda jis įmetė 24 krepšius ir 
jo komanda laimėjo rungtynes 
76:66 rezultatu.
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PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

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

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
• NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS • NOTARIATAS

• PATVIRTINTI VERTIMAI • IMIGRACIJOS POPIERIAI
• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX

2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

RESTORANAS — VALGYKLA. Dvie
jų aukštų namas, moderniški ir nauji 
ireigimai — judri vieta — labai geras 
biznis, lengva aptarnauti.

3 BUTAI ir BIZNIO patalpa. Rink
tinė vieta Marquette Parke. $43.000.

11 BUTŲ MŪRAS. 10 metų. 60 p. 
sklypas, geros pajamos, puiki vieta.

ŠIMAITIS REALTY
NOTARY PUBLIC. INCOME TAX, 

INSURANCE

2737 W. 43rd STREET

BUNGALOW
Bv owner — 5 yrs. old. 4100 West, 
1300 North. 5% rooms. 3 bedrooms, 
kitchen & dinette & front room. Forc
ed air heating. S. S. windows & doors. 
Fenced front & back yards. $21,300. 

FHA-Loan appvd. 
Please call 278-4918.

JUOZAS (JOE) JURAITIS
Nebrangiai ir greitai taiso Volkswage- 
nus. Volvus, Mercedes. Porschus ir 
kitas užs. ir vietinės gamybos maši 
nas. Elektroninis tikrinimas, patyrę 

mechanikai, vilkikas.

RICHMOND AUTO SERVICE
2934 West 63rd St.

TeL GR 6-3134 arba GR 6-3353

ŽMONĖS PERKA NAMUS
LENGVŲ $ 14,000 pajamų iš apar- 

tamentinio mūro, kuris ir 15 metų ne
turi. Pastatytas turtingam rajone. 
Kaina greitam pirkėjui $77,000.

KUKLUS NAMELIS — 2 butukai 
pačiame Marquette Parke. Kaina 
$17,000, gal ir mažiau.

2 GERI MŪRINIAI NAMAI Brigh
ton Parke. Duoda virš $16,000 nuo
mos ir mažos išlaidos. Jei pamatysi, 
tai nupirksi už $52.500.

5 BUTŲ SVIESUS MŪRAS ir 3 auto 
mūro garažas pačiame Marquette Par
ke. $7,500 pajamų. Tik dėl ligos ati
duoda už $48,000.

PLATUS LOTAS, Marquette Parko 
centrinėje gatvėje. Kaina 
tarsim.

PUIKUS. DIDELIS 2 po 5 mūras. 
Gazu šildymas, platus sklvpas, mūro 
garažas, arti ofiso. $29.500.

2 BUTŲ. 14 metų modernus mūras, 
3 auto mūro garažas, Marquette Par
ke. $36.000.

9 KAMB. MŪRAS, gražus — kaip 
naujas. Geros pajamos, arti musu. 
$19,600.

Valdis Real Estate
7051 So. Washtenaw Ave. RE 7-7200

susi-

HOME INSURANCE

Call: Frank Zapolis 
320814 W. 95th St. 

GA 4-8654

STATI FALU

IHSUIANCV

State,.farm fire and Casualty Company

DAŽAU NAMUS
Iš VIDAUS IR LAUKO

Valau kilimus ir baldus. 
Pilna apdrauda.

L RUDIS Tel. CL 4-1050

5 KAMBARIŲ mūrinis, 6-tas pada
rytas šildomam porčiuje. šilima ga
zu, moderni virtuvė ir vonia, 2 auto
mobiliu garažas. $20.500.

4 KAMBARIU EXPANDABLE (vir
šus neužbaigtas), apvnaujis mūrinis, 
šilima gazu, aluminijaus langai. 2 au
tomobilių garažas, šoninis Įvažiavimas, 
platus sklvpas. $25.000.

5 KAMBARIU mūrinė rezidencija, 
šilima gazu. 1% auto garažas, platus 
sklypas. $18.900.

2 PH 6 MŪRINIS. 2 atskiri karštu 
vandeniu šildvmai gazu. Modernios 
virtuvės. 2 automobilių garažas. Mar
quette Parke. $32.000

2 PO 5% IR 4 KAMB. RŪSY, gili- 
ma gazu. alumin. langai, platus skly
pas. graži nuosavybė Gage Parke. 
$43,000.

4 PO 5 IR 1 BUTAS RŪSYJE, mū
rinis. Alumin. langai, šildymas gazu, 
garažas. Marquette Parke. $52,000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

3237 WEST 63rd ST., CHICAGO 
Telef. 434-4660

S1UNTINIA! Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer, 
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

SIUNTINIAI

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS
2608 West 69th Street

Chicago, Illinois 60629
WA 5-2787

Didelis pasirinkimas įvairių pre
kių. Automobiliai, šaldytuvai, 

maistas, pinigai.

K. E R I N G I S 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tuna-ups Ir t. t.
4824 So. CALIFORNIA AVE. 

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

SAVININKAS NORI IŠMAINYTI, 
išnuomoti arba parduoti geriausiam 
pasiūlytojui savo dideli kamninj narna 
— ninigus nešanti moteli gražiausiame 
pajūryje, netoli St. Petersburg, Fla., 

miesto centro.
Telefonuokite C. P. SUROMSKIS

262-6194.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu naujus ir perstatau senus vi
sų rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning i naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogų rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit sąžiningai ir garantuotai. 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL
4444 So. WESTERN AVE.

CHICAGO, ILL. 60609
TEL.: VI 7-3447

A. ABALL ROOFING 
Įkurta prieš 50 metų 

VISOKIUS STOGUS, rinas ir nute
kamuosius vamzdžius sutaisome arba 
naujus idedame.

KAMINUS IŠVALOME ir pataiso
me. Nudažome namus iš lauko ir at
liekame “tuckpointing" darbus. Esame 
apdrausti, visas darbas garantuotas.

Skambinkit 
LA 1-6047

Įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada

SKAITYK PATS IR PARAGINU
KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS




