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SOVIETŲ KARIUOMENĖ EGIPTE

Soviety piliečiai nežino apie valdžios parama arabams
WASHINGTONAS. — Prasidėjus taikos deryboms tarp Iz

raelio ir Arabų, Egipto prezidentui pareiškus kalboje, kad so
vietų kareiviai saugo Egiptą nuo Izraelio puolimų, vakarų sosti
nėse vėl imta svarstyti, kiek sovietų kariuomenė yra įvelta Egipto 
gynyboje ir kokie sovietų tikslai Viduriniuose Rytuose. Patys 
sovietų gyventojai nieko nežino apie savo valdžios Įsipareigojimus 
Egiptui. Nors Kosyginas neseniai pareiškė, jog sovietai duos 
Egiptui “visą reikalingą” paramą, niekas tiksliai nepasako, kokia 
ta parama ir kiek ji sovietų liaudžiai kainuoja.

Kremlius šiuo klausimu laiko
si griežtos slaptumo. Egipte sun
ku pamatyti uniformuotą so
vietų kareivį, nors dažnai tenka 
pastebėti šviesiaplaukius, mėly
nakius kareivius Egipto armijos 
uniformose. Vakaruose galvoja
ma, kad sovietai turi Egipte apie 
10,000 kareivių. Sovietų spau
da nuolat pabrėžia, kad visą ka
ro naštą neša patys egiptiečiai, 
tačiau kelių Egipto pareigūnų 
kalbos atidengė, kad sovietai pri
žiūri prie Suezo kanalo pastaty
tas raketų baterijas, radaro sto
tis. Prezidentas Sadatas pareiš
kė, kad viename izraelitų puoli
me žuvo šeši sovietų kariai. Iš
syk Egipto žinių agentūra tą 
Sadato pareiškimą paskelbė, ta
čiau vėliau, perduodama prezi
dento kalbą, visai išleido jo žo
džius apie sovietų kariuomenę 
Egipte.

Kremlius bijo, kad sovietų gy
ventojai nesužinotų, kiek mili
jonų rublių valdžia išsiuntė Į 
-Egiptą. Nuolat kaltindama Ame
riką už paramą Izrąelimj^sųyįė- 
tų valdžia nenori, 
jai sužinotų, kad ir ji kišasi Į to
limų valstybių karą. Gyvento
jams -padarytų labai blogą įspū
dį žinia, kad kraštui reikalingi 
rezursai eikvojami užsienio ka
rams remti. Pagaliau eiliniai so
vietų piliečiai daugiau linkę 
remti nedidelį, gerai susiorga
nizavusį Izraelį, o ne šimtus mi
lijonų palaidų arabų.

Vakarų diplomatai neabejoja, 
kad sovietai ne tik prižiūri, tai
so ir aptarnauja savo atvežtas 
Į Egiptą raketas, bet skraido lėk
tuvuose. Patys egiptiečiai pasa
kė, kad aštuonis mėnesius trun
ka, kol paruošiamas egiptietis 
raketoms aptarnauti. Dar dau
giau trunka lakūnų paruošimas, 
radaro stočių, aerodromų kon
trolės bokštų specialistų paren
gimas.

Izraelis supranta, kad jo pa
vojingiausias priešas fronte yra 
ne egiptietis, bet rinktinis so
vietų kareivis, atsiųstas į Egip
tą. Egipte esantieji sovietų ka
rininkai, Izraelio žiniomis, yra 
dažnai keičiami, kad svetimo 
krašto, patyrimą gautų kuo di
džiausias skaičius aukštų kari
ninkų. Egipto kariuomenėje pil
na sovietų patarėjų iki batalio
no lygio dalinių. Tokių patarė
jų yra apie 3,000 Sovietų pata
rėjai dirba ir karo laivyne ir 
aviacijoje. Visus patarėjus dar 
saugo sovietų saugumo daliniai.

IŠ VISO PASAULIO

yra šis RUM (remote underwater manipulator) tankas, kuris važinėje jū-Moderni jury baidyklė 
ros dugnu netoli La Jolla, Kalifornijoj. Šis robotas gali pakelti daiktus dugne ir juos nufoto

grafuoti.

KUR AMERIKOJE JAU BANDOMA

LAS VEGAS. — Buvęs pasau
lio sunkaus svorio čempionas, 
boksininkas Sonny Lision buvo 
rastas negyvas savo namuose 
Las Vegas. Jis visą savaitę iš
gulėjo negyvas, smurto ženklų 
nerasta, Įtariami narkotikai.

LONDONAS. — Britanijos su
valstybintos anglių pramonės 
vadovas Lordas Robens pasi
traukė iš pareigų, nes konservą-Į 
torių vyriausybė ėmė parduoti 
privatiems savininkams kai
rias jo Įstaigos valdomas pramo
nės šakas. Anglių tarybos pir
mininku Robens išbuvo 10 metų.

YAUNDE. —- Kamerūne kari
nis teismas mirties bausmėmis 
nubaudė tris opozicijos vadus, o 
ketvirtas, katalikų vyskupas, ga
vo kalėjimo iki gyvos galvos 
bausmę.

SANTIAGO. — Tautinės Kini
jos ambasadorius uždarė savo 
ambasada ir išvažiavo i© i,uw, •. , . , , . s. • ... ,tinka. 24 valandų kampiutenų darbas, o tarnautojai dirba tas 

dienas po 12 valandų kasdien, pasikeisdami kas savaitę. Viena 
savaitę jie dirba pirmadienį, antradienį ir ketvirtadienį, kitą — 
trečiadienį, penktadienį ir šeštadienį.

Keturios laisvos dienos savai- ---- --  ■ -

NEW YORKAS. — Didelė dauguma amerikiečių dirba pen
kias dienas savaitėje, tačiau paskutiniu metu vis daugiau atsiran
da darboviečių, kurios keičia darbo savaitę Į keturių dienų, po 

110 valandų savaitę. Darbininkams patinka turėti tris laisvas 
• dienas kiekvieną savaitgalį, nors darbo valandos ir ilgesnės. Iš 
i keturių darbo dienų manoma pereiti Į trijų darbo dienų savaite, 
i šitokį planą jau bando New Yorko Metropolitain Life ir Mony 

7Č į draudimo Įstaigos savo kompiuterių skyriuose. Darbdaviams pa-

Ųkad gyvento- *<uri pnpazino komunistinę Ki-
mją.

SPRINGFIELDAS. — Illinois 
legislatures paskutinis veiksmas 
buvo pakelti algas savo nariams 
iš 12,000 iki 17,500 dol. per me- tėję patraukia darbo jėgą iš ki
tus. Illinois senato pirmininku tų įmonių, darbdaviai gauna di- 
buvo išrinktas negras Cecil Par-' dėsnį pasirinkimą gerų darbinin- 
tee iš Čikagos. Senate esąs neg- kų. šitokia darbo savaitė patin- 
ras Newhouse pagrasinęs demo- ka moterims, kurios turi darbo 
kratų vadams, kad jis balsuosiąs ■ namie, mažiau atsiranda “suser- 
su respublikonais, jei negras ne- gančių” tarnautojų, mašinos ge- 
bus paskirtas pirmininku. Ka-'riau išnaudojamos, mažiau iš- 
dangi senate yra po 29 demokra- (leidžiama susisiekimui vykstant 
tus ir respublikonus, negrų bal-.į darbą.
sas būtų atidavęs senato valdy-Į Meisel Photochrome Corp. At- 
mą respublikonams. Todėl me-Jantoje ir Dalias irgi greitai pe
ras Daley sutiko paskirti negrą. reis prie trijų su puse dienų 

darbo savaitės. Kitos bendro
vės, sumažėjus užsakymams, 
perkelia darbininkus į trijų die
nų po 10 valandų savaitę.

Manoma, kad trumpesnė dar
bo savaitė bus Įvesta už kelių 
metu visiems Amerikos darbi-

Nelengva sudaryti 
karo lauko teisina
FORT McPHERSON. — Trys

JAV kariuomenės pulkininkai j pinkams. §ju0 planu domisi dar- 
buvo atleisti nuo pareigų kari- įninku unijos ir darbo departa- 

teisme, nes jie pareiškė mentas. Viskas daugiausia pri
turi iš anksto susidariusią nuo- Rausys nuo produkcijos pakėli- 

įmo įmonėse. Kai kuriuose dar
buose bus nelengva išdirbti po 
10 vai. per dieną, reikės ilgesnių 
pertraukų, tačiau visumoje ame- 

j rikiečiai gali tikėtis trijų ar ke
turių dienų per savaitę poilsio.

bininkų unijos ir darbo departa-

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

< Vakar susirinko naujas Il
linois seimelis Springfielde.

NEW YORKAS. — Aplinkos 
išlaikymo departamentas surado 
gyvsidabrio nuodų žuvyje, kuri 
buvo pagauta prieš 43 metus. 
Nuodų kiekis dar didesnis, negu 
dabar randamas žuvyse.

PHNOM PENHAS. — Komu
nistai apšaudė Mekongo upe iš 
Vietnamo į Kambodiją plaukian
tį laivų konvojų, kuris gabeno 
žibalą ir gazoliną. Teko iššaukti 
aviaciją pulti komunistų pozici- 
jy.

monę dėl žiaurumų Vietnamo, 
kare ir todėl negalėsią būti ob
jektyvūs. Karinis teismas yra 
sudaromas seržanto Charles Hut
to byloje. Jis kaltinamas Mylai | 
kaime šaudęs prieš trejis me
tus civilius.

Vienas žaliųjų Barečių pulki
ninkas buvo paleistas nuo tar
nybos teisme, nes jis pareiškė, 
kad Mylai skerdynės daro Armi
jai gėdą. Jis esąs įsitikinęs, kad 
skerdynės įvyko. Kitas pulki
ninkas pareiškė, jog Vietnamo 
kaime įvyko nusikaltimas, kad 
tokie veiksmai, kaip Mylai, esą 
suprantami, bet nepateisinami.

Trečias pulkininkas irgi nepa
teko į penkių asmenų teismo 
sąstatą, nes jis pareiškė, kad 
kareiviai tame kaime ėjo savo 
pareigas. Kiekvienoje kovoje 
įvyksta nereikalingų žudymų. 
Kareiviai turį klausyti įsakymų, 
nors tie Įsakymai ir nėra lega
lūs. Kareivis esąs negalvojan
tis savo vado agentas.

McCormack sako: 
Laimės demokratai

WASHINGTONAS. — Atsto
vų Rūmai atsisveikino su savo 
ilgamečiu pirmininku, Massa- 
chusets atstovu John Mc-Cor- 
macku. Jis dalyvavo sekmadie
nio televizijos programoje “Is
sues and Answers”, kur jis pa
reiškė, kad 1972 metų rinkimuo
se prezidentas Nixonas pralai
mės. Šiuo metu stipriausias de
mokratų partijos kandidatas 
esąs sen. Edmund Muskie. Nors 
nereikėtų pamiršti ir buvusio 
kandidato Humphrey.

McCormackas pareiškė įsiti-

Pragos režimo 
šantažas bėgliams 
NEW YORKAS. — NYT laiš

kų skyriuje Peter Irwin dar kar
tą iškelia Čekoslovakijos emi
grantų rūpestį dėl Pragos reži
mo pradėtos akcijos prieš užsie
niuose gyvenančius čekoslova- 
kus. Iš jų valdžia reikalauja 
tarp 100 ir 140 dolerių, kurie 
būsią skirti pabėgėlių legalinei 
gynybai. Jei tos sumos nebus 
atsiųstos, jos bus išreikalautos 
iš Čekoslovakijoje pasilikusių 
giminių.

Laiško autorius sako, kad šis 
Pragos valdžios šantažas prime
na juodžiausius nacių darbus. 
Čekoslovakijos spaudoje jau gir
disi pasiūlymų reikalauti iš pa
bėgėlių, kad jie užmokėtų už Če
koslovakijoje gautą mokslą.

Panašiems reikalavimams ne
bus galo, sako Irwin.

Autorius nurodo, kad reika
laujamos sumos sudaro trijų mė
nesių atlyginimus Čekoslovaki
joje. Pabėgėlių giminės bus iš
statytos į didelius sunkumus, jei 
jiems teks sumokėti tokias su
mas. Valstybės departamentas 
nieko negalįs padėti, nes reikalas 
esąs tarp svetimos vyriausybės 
ir jos piliečių. Irvinas klausia, 
ar šitoks atsakymas nėra dar 
kartą atsukimas nugaros lietu
viui jūreiviui?

kinimą, kad demokratai laimės 
prezidento rinkimus. Jis rėmęs 
prezidentą Nixona Kambodijos 
žygio metu. Amerikoje vidaus 
reikaluose per paskutinį 50 me
tų padaryta didelė pažanga, ta
čiau užsienio politikoje padėtis 
nepasikeitusi, dar likę daug ne
išspręstų problemų.

SOVIETŲ GYVENTOJAI DŽIAUGIASI, 
NES VALDŽIA BIJO PAKELTI KAINAS

MASKVA. — Lenkijos naujieji vadai: komunistų partijos 
sekretorius Edward Gierek ir premjeras Piotr Jaroszewicz ant
radienį atvyko į Maskvą prisistatyti savo sponsoriams. Vnukovo 
aerodrome juos pasitiko pats Brežnevas ir premjeras Kosyginas. 
Visą dieną lenkai praleido pasakodami rusams apie buvusius dar
bininkų sukilimus ir streikus. Lenkai papasakojo, kokių priemo
nių jie griebėsi, kad riaušės nepasikartotų ir atsargiai pasiteiravo, 
kokios paramos jie galėtų tikėtis iš sovietų. Kosyginas pažadėjęs 
klausimą pasvarstyti, nes žemės ūkio derlius Rusijoje buvęs ne
blogas. Tačiau mėsos ar jos gaminių patys rusai mažai teturi. 
Lenkams pažadėta kreditų ir finansinė parama.

Gierekas papasakojo sovietų 
vadams apie partijos padėtį Len
kijoje ir užtikrino, kad jis turi 
visą aparatą savo kontrolėje. So
vietų vadus gerokai buvo išgąs
dinę įvykiai Lenkijoje. Jiems ir 
naktį sapnuojasi, kad panašūs 
sukilimai gali vieną dieną įvykti 
ir Rusijoje bei jos valdomose ko
lonijose.

Sovietų spauda labai mažai 
terašė apie Lenkijos darbininkų 
neramumus. Daugelis rusų skai
tytojų iš to, kas buvo spaudoje, 
susidarė Įspūdį, kad streikai ir 
neramumai Lenkijoje privertė 
pasitraukti Gomulką. Jis ir so
vietų spaudos buvo apkaltintas 
apsileidimu sprendžiant kai ku
rias ekonomines problemas. Jau 
pats faktas, kad sukilimai kilo 
Lenk i j o j e buvo skaitytoj ams 
labai Įdomūs, nes rusai Įsitikinę, 
kad lenkai geriau gyvena už 
juos. Didelį Įspūdį padarė ir Go- 
mulkos pakeitimas. Rusai ne
žinojo, kad taip lengvai galima 
pašalinti valdžią.

Sovietų gyventojai džiaugia
si Lenkijos Įvykiais dėl to, kad 
jie mano, jog lenkų sukilimas 
sulaikė jų pačių valdžią nuo kai
nų pakėlimo. Sovietų vadai da
bai* Įkyriai kartoja spaudoje ir 
per radiją, kad nebus jokių pa
keitimu, kad kainos nebus kė- 
liamos.

sovietų grasinimą
WASHINGTONAS. — Ame

rika tvirtai atmetė Sovietu Są
jungos grasinimą persekioti 
Amerikos diplomatus ir piliečius 
Sovietų Sąjungoje, jei nesibaigs 
Amerikos žydų demonstracijos 
prieš sovietus. Valstybės depar
tamentas painformavo Kremlių, 
kad sovietų vyriausybė bus lai
koma atsakinga už amerikiečių 
įstaigų ir piliečių saugumą.

Valstybės departamento spau
dos pareigūnas McCloskey pa
reiškė, kad nors prieš sovietų Įs
taigas Amerikoje akcija yra

O New Yorko gubernatorius smerktina ir vykdoma suklaidin- 
Rockefelleris pareiškė, kad jei. tų individų, Amerikos vyriau- 
New Yorko miestas negaus fe- ■ Sybė bando sustabdyti tokią ak- 
deralinės valdžios paramos, bus-‘ " 
krizė, kokios dar nėra buvę.

Prancūzijos komunistų laik
raštis paskelbė, kad sovietų val
džia nutarė nutraukti naujos žy
dų grupės bylą.

+ Izraelio gynybos ministeris
Dayanas apkaltino Egiptą, kad 
tas sutraukė prie Suezo kanalo 
savo didžiausius artilerijos pa
būklus.

+ New Yorke teisininkų drau
gija ir teismas nubaudė sen. Ja
cob Javits brolį, advokatą, už ne- 
profesinį elgesį ir trims metams 
atėmė jam teisę praktikuoti

+ New Yorko senato daugu
mos vadas siūlo įvesti valstijo
je, panašiai, kaip yra Las Ve
gas mieste, lažybų ir azartinių 
lošimų įstaigas, kurios duotų 
miestui daug naujų pajamų.

+ Čikagos Lietuvių Taryba 
rengia Vasario 16 d. minėjimą 
vasario 14 d. Maria H. S., 2 vai. 
po pietų. Svarbiausia kalbėtoja 
bus Kubos diktatoriaus Fidel 
Castro sesuo Juanita Castro, 
kuri yra labai nusistačiusi prieš 
komunizmą.

AVIVAS. — Vakar Iz- 
lankėsi sen. Muskie su 
ir patarėjais. Jis tarėsi

fil- 
kad 
Po- 
kad

TEL 
raelyje 
žmona 
su premjere Goldą Meir. Kai ku
rie demokratai galvoja, kad Mus
kie bus sekantis Amerikos pre
zidentas.

SACRAMENTO. — Jaunas hi
pis Kalifornijoje apskundė 
mų aktorių John Wayne, 
tas jį iškoliojęs ir grasinęs, 
licija aiškina įvykį ir sako,
po gubernatoriaus Reagano pri
ėmimo Wayne ir kiti aktoriai 
gatvėje pamatę demonstraciją 
su Viet Congo vėliavom. Tas su
pykino Wayne, kuris ėmė eiti 
j jaunuolių grupę, šaukdamas: 
“What the hell is that?

PHNOM PENHAS. — Iš ko
munistų kariuomėnės eilių į 
Kambodiją perbėgo visa kuopa 
Raudonųjų Khmerų — Kambo
dijos komunistų, kurie nusivylė 
š. Vietnamo karinių jėgų elgesiu 
su kambodiečiais.

ei ją, vis vien sovietų valdžios 
grasinimai yra labai neraminą.

Per paskutinius kelis mėnesius 
buvo padėtos bombos prie Aero
floto ir Intouristo ištaigų New 
Yorke, sovietų atstovybė prie 
Jungtinių Tautų buvo puolama 
rašalo buteliais, buvo daužomi 
langai, buvo išplėšta Tasso agen
tūra Washingtone. Valstybės 
departamentas paskelbė, kad 
buvo suimta 15 asmenų. Sovietų 
atstovybę New Yorke saugo ke
turi policininkai 24 vai. per pa-

Sovietų diplomatai pasiskun
dė ir Jungtinėse Tautose, kad jos 
atstovybės langas buvo išmuš
tas raudonų dažų bonka, kuri iš
gąsdino miegojusį vaiką, jam 
reikėsią ilgesnio gydymo nuo 
nervinio sukrėtimo. Skunde sa
koma, kad demonstracijų daly
viai kolioja sovietų diplomatus 
rusų ir anglų kalbomis.

Šią vasarą baigs 
kovos uždavinius

PARYŽIUS. — Gynybos se- 
i kretorius Melvin Laird pareiškė 
Paryžiuje, kad Amerikos kari
nių jėgų kovos pareigos P. Viet
name užsibaigs dar šiais metais, 
vasarą. Po to likusieji Amerikos 
daliniai bus naudojami tiekimo, 
aviacijos paramos ir apsaugos 
srityse. Visus kovos uždavinius 
perims Pietų Vietnamo karinės 
jėgos.

Sekretorius Laird ir jungtinio 
štabo viršininkas, admirolas Tho
mas Moorer iš Paryžiaus skren
da į Bangkoką, Tailandijoje ir į 
Saigoną.

Laird pareiškė, kad greit bus 
pradėta Vietnam izavimo progra
mos antroji dalis — paruošti 
vietnamiečių kariuomenę tieki
mo ir oro paramos uždaviniams. 
Apginklavimas ir apmokymas 
jau baigiami. Iki šių metų galo 
prezidento Nixono vyriausybė 
sumažins kariuomenę Azijoje 
320,000 vyrų. Bus sumažintos 
įgulos Japonijoje, Vietname, P. 
Korėjoje, Tailandijoje, Okina- 
woje ir Filipinuose.

Kubos gyventojų
surašymas

MEKSIKA. — Kubos vyriau
sybė paskelbė savo praėjusiais 
metais pravesto gyventojų su
rašymo rezultatus. Iš praneši
mo matosi, kad Kuboje sumažė
jo gimimų skaičius. Iš viso gy
ventoju Kuba turi 8,553,395. Iš 
to skaičiaus 60% gyvena mies
tuose ar miesteliuose su 2,000 
ar daugiau gyventojų. Vyrų yra 
196.000 daugiau, negu moterų.

Kubos gimimų sumažėjimas 
pasireiškė nuo 1966 metų. Pen
kerius metus sulaukusių kubie
čių yra daugiausia vaikų gru
pėje. Penkiamečių yra 256 tūks
tančiai, dviejų metų amžiaus 
grupėje yra 232 tūkstančiai ir 
iki vienu metu — 218 tūkstan
čiai.

Nors Castro valdžia oficialiai 
neskatino gimdymų kontrolės 
ar šeimų planavimo, tačiau vy
riausybės klinikose ir ligoninė
se buvo skleidžiama mažesnių 
šeimų propaganda ir gyvento
jai nemokamai gaudavo gimdy
mų kontrolės vaistus.

Oficialiai valdžia aiškina gi
mimų sumažėjimą moterų švie
timo ir įdarbinimo sąlygų page
rinimu. Per paskutinį dešimt
metį apie 500,000 kubiečių išva
žiavo svetur. Ta emigracija ir
gi turėjo įtaką į gyventojų skai
čių.

♦ Amerikos oro susisiekimo 
bendrovės prašo leidimo pakelti 
lėktuvų bilietų kainas net 20%.



RUSU IMPERIALIZMO EKSPANSIJA
“Mane barančiam draugui 

atrodo, kad dabartinė Lietu
vos nelaisvė yra rusų impe
rializmo ekspansija, kuri per
sekioja mūsų kraštą nuo ca
ro Jono Žiauriojo laikų”.

(Dr. J. Grinius “Tėviškės
Žiburių” 1970.XIL10 Nr. 50).

Lietuva ne pirmą kartą 
rusų nelaisvėje

Šia proga perspausdinama iš
A. Vahickio biuletenio Lituania 
(Vokietijoje) rusų imperializmo 
ękspansijos chronologija, pra
dedant 1472 metais baigiant 
1945 m...

Noo 16.200 iki 22,400,000 
kvadratinių kilometrų

Nuo 1462 m. kada Maskvos 
sostan atsisėdo Ivan UI (Jonas 
III Didysis, Vosyliaus II Tam
siojo sūnus, Did. Lietuvos ku
nigaikščio Vytauto Didžiojo pro
vaikaitis) Rusija aneksavo:

Permę.
Dvinos sritį.
Novgorodo respubliką.
Tverės didžiąją kunikaiš- 
tystę. . “ -
Kazanės pirmas užėmimas. 
Vjatką.
Černigovo kunigaikštystę.
Pskovą.
Smolenską.
Riazanę.
Kazanę.
Astrachanės pirm, užėmi
mas.
Polocką.
Sibiro nukariavimo pradžia

1472
1478
1479
1485

1487 
1489 
1503
1510
1514
1521 
1552 
1556

1563
1581
1607 Tūlą.
1618 Sibiro iki Jenisėjaus nu

kariavimas.
1632 Sibiro iki Lenos užkariavi

mas.'

1645 Sibiro iki Ochotsko jūros 
užkariavimas.

1645 Rytų Ukrainą.
1680 Kijevo sritį.
1697 Kamčatką ir čiukčių pu

siasalį.
Azovą.
Livoniją, Estiją, Kareliją.) 
Kaspijos jūros pakr. Bakų 
Derbentą.
Juodosios jūros pakraštį 
tarp Dono ir Bugo.

1772 Baltgudiją (Pirmasis Lie
tuvos-Lenkijos padalini
mas).
Krymą, Juodosios jūros 
pakraštį tarp Dniepro iri 
Dniestro: Kaukazo pakraš-! 
tį; Dunojaus kunig...
Kubanę.
Gruziją.

1696
1721
1723

1739

1774

1782
1783
1792 Juodosios jūros šiaurinį!

pakraštį.
1793 Minsko, Pinsko sritis, Va

karinę Ukrainą (Antrasis - 
Lietuvos-Lenkijos padali- 
nimas). į

1795 Kurszemė, Lietuvos sritis
su Kaunu ir Vilnium (Tre- 1865
čiasis Lietuvos - Lenkijos 1868
padalinimas). ; 1873

1798 Jonijos salas: Kortų, Pa- 1875
xos, Ithaką. 1876
Mingreliją. 1 1878
Dancigą ir Rytprūsių dalį. •
Suomiją ir Alandų
Besarabiją.
Bakų antrą kartą.
Lenkijos likutį.
Kazachstano dalį, Azerbai-. 1901 Mandžiūriją.
džaną, Armėniją.

1828 Armėniją persiškąją.
1829 Dunojaus ir Kubanes

tis, Kaukazą.
1850 Koš-Kurganą.
1853 Pietų Sachaliną ir dalį Ko- 1949 Karelijos sąsmauką, La

re jos.

1801
1807
1809
1812
1813
1815
1820

F-: &

Goodyear gumos bendrovė ėmė gaminti automobiliu padangas, kuriose oro vietoj yra minkšta 
sintetinė guma. Tokios padangos nebijo stiklu, viniy ar net kulky, kaip demonstruojama šio

je nuotraukoje.

nes aukas vietos lietuvių mo
kyklai, tautinių šokių grupei, 
vietos chorui ir kitoms institu
cijoms dėl egzistavimo.

Jei visos šio krašto organiza
cijos ir klubai paseks mūsų pa
vyzdžiu bus užtikrintas ilgesnis 
egzistavimas organizuotai L. B. 
ir įvairioms lietuvių organizaci
joms, nes mūsų tautinės veiklos 
veikėjai jau įsitikino, kad veik
dami paskirai ir ugdydami pinigi 
nes kasas tik savo nariams ug
dome ne organizuotą LB, bet pa-

Br. Juška

ROCKFORD. ILL
Apiplėšė kelis lietuvius. 

"Dzūkų Karalius” plėšikų 
skaudžiai sumuštas

išmatą. Plėšikai ar plėšikas pro
tą langą įsigavo j vidų ir viską 
apvertė aukštyn kojomis, ieško
damas pinigų. Ir surado: išsi
nešė du šimtus sidabrinių dole
rių, kuriuos Dilingienė buvo nu
mačiusi kaipo kalėdines dovanas 
savo anūkams bei vaikams.

Po’kėlių dienų toje pat gat
vėje (Ogilby Rd.) vagiliai įsiga
vo į Šimonienės namą. Viską iš
vertė, sujaukė pinigų beieškoda
mi. Šimonienė, kuri miegojo už
sirakinusi viename kambaryje, 
išbudo dėl šalčio. Durys į lauką 
buvo atidarytos. Laužtis į užra
kintą kambarį plėšikai, matyti, 
nedrįso. žvalgas

salas. 1881
1884
1898

Kurilų salas.
Šiaurinę Mandžiūriją, Vla
divostoką.
Taškentą.
Samarkandą, Bucharą.
Chivą.
Šiaurinį Sachaliną.
Kokandą.
Besarabiją, dalį Armėni
jos pakartotinai. 
Turkmėniją.
Mervę.
Liao-Tung pusiasali, 
Artūrą.

Port

; 1919
i 1920 

žio-
’ 1922
11939

Baltgudiją, Ukrainą.
Gruziją, Azerbaidžaną, Ar
mėniją.
Tolimųjų Rytų respubliką.
Rytų Lenkiją.

1940

1945

!
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ON CERTIFICATES 
OF $1000 OR MORE 

4 MONTH MATURITY

OF $5000 OR MORE 
ON CERTIFICATES 

2 YEAR MATURITY

ON 90 dAY NOTICE 
Passbook Accounts 

$100.00 MINIMUM

ON CERTIFICATES 
OF $1000 

ONE YEAR MATURITY

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

JOHN PAKEL, Sr. Chairman of the Board Mrs. PHIL PAKEL, President

6245 So, WESTERN AVE. TEL. GR 6-7575
HOURS: Mon. 12 P M. to 8 P. M., Tues. 9 to 4, Thurs. & Fri. 9 to 8. Sat. .9 to 12:30

4040 ARCHER AVENUE

PHONE: 254-4470

Nuo
1914 metų

Midland Savings aptar
X. nauja taupymo Jr._ namų , 
pasalų reikalus visos mū 
su r apylinkės. Dėkojame
Jums už mums parodytą

____ ___ =. Mes norė
tume būti Jums naudingi

- ir ateityje.
Sąskaitos apdraustos iki

$20X00-

MIDLAND
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

CHICAGO, ILLINOIS S0S32

Frank Zogas, President

f

Passbook Savings 
All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly .
INSURED

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

Chicago Savings
_ and Loin Association

PER ANNUM

Mar

HIPIAI VEISIA UTĖLES
Britų mokslininkas Brian J. 

Ford New Science žurnale rašo, 
kad ilgaplaukiai jaunuoliai pa
spartina utėlių plitimą. Jo ap
skaičiavimu, visas milijonas bri
tų turi galvose utėlių. 1967 me
tais valdinis medikas skelbė, kad 
buvo rasta 194,000 utėlėtų mo
kyklų mokinių.

Blogiausia, rašo autorius, kad 
utėlių nelengva bėra nusikraty
ti. Sykį patekusios į plaukus, 
jos tiek atkakliai laikosi, kad nė 
galvos plovimas, nė šukavimas 
nebepadeda. Didelė problema 
esą utėlių kiaušiniai — glindos, 
kurių negalima nei išplauti, nei 
iššukuoti, ir nėra žinomų vaistų, 
kuriais būtų galima jas išnai
kinti betarpiškai.

Jokūbas Jazukevičius tarp He- 
tuvių yra žinomas kaip “Dzū
kų Karalius”. Tai jau septynias
dešimt metų sulaukęs "jaunuo
lis”. Linksmas, draugiškas ka
valierius. Mėgsta kompaniją. Su 
draugais bei šiaip pažįstamais 
susitikęs, mėgsta ir prie baro 
pasilinksminti. Anksčiau atsi
lankydavo į Lietuvių klubą. Da
bar yra tik retas svečias. Sako,, 
per toli eiti senatvės sulauku
siam žmogui. Tačiau namie jis 
nesėdi: užeina Į vieną kitą kai
mynystėje esančią taverną bei 
aplanko Knights of Columbus 
katalikų organizacijos klubą. Po 
vieno tokio atsilankymo į klubą, 
Jokūbas, gana linksmai nusitei
kęs, žingsniavo namo. Visai arti 
prie namų jį pasivijo du juodu
kai, skaudžiai sumušė ir atėmė 
dešimt dolerių (tiek jis ir tetu
rėjo). Kaimynai išgirdo dejavi
mą ir pašaukė policiją, kuri Jo
kūbą nuvežė į ligoninę.

Buvo praėjusios penkios die
nos, kai apie tą smurtišką api
plėšimą sužinojome. Mat, laik
raščiai dėl streiko neišeina, o per 
radiją žinių 
gia "Dzūkų 
dės ištarti.

Kiek teko
Jazukevičius jau baigia pasveik
ti. • y-

O štai kitas atsitikimas. Apie 
šeštą valandą vakare ponai Dilini 
gai užsuko į Lietuvių klubą, ku
rio jie yra nariai. Kai iš klubo 
grįžo namo, rado vieną langą

KENOSHA-RACINE, W1S. Lietuvi, mokyklos tėvų komi- 
tetas ir Kenoshos-Racinos-Wau- 

Trumpa 1970 m. veiklos apžvalga kegano vyskupo Brazio vardo 
Iš arti stebiu mūsų tautinį ateitininkų kuopa. Kiti iš jų tu- 

pasireiškimą, kuris nėra pilnai rėjo istorinį pasisekimą. Keno- 
pristatomas į spaudą taip, kad į shos Moterų klubas lietuvius re- 
ateityje mūsų veikėjai ir visuo- prezentavo per didžiuosius pie
menė geriau suprastų, jog ir ma- bų Wisconsin© tarptautinius pa- 
žose LB apylinkėse gerai orga- sirodymus. Racinos Moterų klu- 
nizuoti lietuviai gali įnešti gra- bas, Tautinių šokių grupė Bijū- 
žų indėlį į mūsų tautinę veiklą, j nas ryšium su plačiu pasirody- 
štai 1970 m. LB Kenoshos-Raci-Į m'J dalyvavo įvairiose vietovė- 
nos apylinkės organizacijos su- se- <14 šokius stebėjo arti pen- 
rengė devynis parengimus įs- kios dešimt tūkstančių svetim- 
kaitant Lietuvių Dieną. Juos su-' taučių.
rengė vietos Lietuvių Bendruo- i Iš visų parengimų ir tarptau- 
menė, Kęstučio šaulių kuopa, Ke-: tinių pasirodymų bei LF veiklos 
noshos-Racmos Altos skyriai,! padarėme apie — 6,500 dolerių 

bendram ir vietos tautinės ap
raiškos finansavimui. Neužmir
šom į laisvę prasiveržusių Bra
žinskų ir tragiško Simo Kudir
kos likimo. LB ir kitos organi
zacijos bei pavieniai ašmenys 
siuntė laiškus ir telegramas pra
dedant JAV Prezidentu ir kitais; 
pareigūnais. Ir tam tikslui bu
vo išsiųsta apie 200 dolerių.

Bet man maloniausia priminti 
šio krašto Lietuvių Bendruome
nei ir visiems spaudos skaityto
jams, kad mūsų LB veikėjai bei 
kitų organizacijų valdybos ieš-

autorius, šiuose tomuose pagau-
dogos ežero š. krantą, Šuo-1 nančiai pasakoja savo pergyve- 

nimnc iv na+iTti T/iafirunia nnnmių salas.
Estiją, Latviją, Lietuva, 
Besarabiją, Bukovina.
R. Kareliją, Petsamo, Š. 
Rytprūsius su Karaliau
čium, Karpatų Ukrainą, P. 
Sachaliną ir Kurilų salas.

Atsiųsta paminėti
Liudas Dovydėnas, MES VAL- 

DYSIM PASAULĮ. “Pasauli, pa- 
. sauli, pasiduok, mes, komunistai, 
tave sunaikinsim tavo paties

■ šventyklose”. Vladimir Maja- 
kovsky”. Atsiminimai. Du to
mai. Išleido Romuva J. A. V-se,

' 1970 metais. Per abudu tomu 
į 520 puslapių su daiL Prano La- 
: pės pieštais viršeliais. Kaina $4 
tomas.

Tai nepaprastai svarus indėlis 
. įiietuvių tautos ir viso pasaulio

■ piktybiniam komunizmo antkry
čiui pažinti, deja, daugeliui po

i laiko. Liudas Dovydėnas, jau 
iš seniau žinomas kelių veikalų

YOUR SAVINGS

INSURER
UP TO 

$20,000.

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY.

today s FUNNY

nimus ir patirtį Lietuvoje nuo 
1940 metų vasaros, kai bolševi
kų tankai atnešė Lietuvai kru
vinąją Stalino “saulę”, iki Sus- 
lovo istrebitdlų- gaujoms ir NK
VD divizijomis pavyko krauju j e 
nutroškinti" ^-Lietuvos žūtbūti
nes pastangas išgelbėti savo 
laisvę.

“Pažinti Sovietinę Rusiją — 
pirmoji mūšę išlikimo pareiga”,
rašo autoriuj I tomo pradžioje tobulesnio kelio į išlikimą. 
“Prieš pradedant”. Jokia bomba Mūsų apylinkės sanbūriai iš sa- 
ar raketa, nėra tiek pavojinga ko- vo kasų pradėjo skirti pinigi-

pranešėjai nepajėk 
Karaliaus” pavar-

patirti, nukentėjęs

munistiniam’imperializmui, kaip 
tiesa. Mūsų dienų uždavinys — 
išlikti tuo, Iras .esam ir norim 
būti, priklauso, nuo to, kiek mes 
pažinsim did|įį priešą”...

Knygos turinyje yra 40 sky
lių, pav. tokiem

Prieš pradedant. Mes valdy-! 
sim pasauli Sovietų diktatūros 
teroras 'tardymo metuose. Tė
vai ir vaikai, žodžio laisvė ir 
laisvė. Klaidos. 'Pagal planą. 
Voras išlenda švieson. Didysis 
planas. . “Laisvi demokratiški 
rinkimai”. Sovietinė pirtis. Prie 
Katyno duobės. Sutemose. Di
delė politinė.klaida. Rusija kė
sinasi sunaikinti. Lietuvis, au
gęs sovietuose. Liaudies prie
šai. Melas ir tikrovė. Neapy
kanta — bolševizmo religija. 
Lietuvis — neapykantos auka. 
Sovietinis sekimas. Rusų impe
rializmo augimas. Emigrantai 
dirba sovietams. Paskutinis 
Liaudies Seimo posėdis. Liau
dies priešai tremiami. Pasivaikš
čiojimas Į mirtį. Bėgine ir t. t.

Savo ilgą įžangą autorius bai
gia patardamas:

“Kai skaitysite šią knygą, tu
rėkite kantrybės ir ištvermės... 
Po sunkių dienos darbų užteks 
perskaityti po vieną straipsnį ir 
pergalvoti. Kitą dieną grįžkite 
prie sekančio straipsnio...

Aš buvau sovietiniame “roju
je” ir pergyvenau jų visą siste
mą, kurią čia bandau atpasa
koti. Kaip buvęs Aukšč. Tary
bos Prezidiumo viceprezidentas, 
aš turėjau, sakyčiau, geriausią 
ložę vykstančioje dramoje so- 
vietinamoje Lietuvoje. Todėl 
nuoširdžiai galvoju, kad šioje 
knygoje surašyti faktai įspės 
ateinančias kartas nedaryti tu 
pačių klaidų, pagelbės jiems su
sidomėti politika. Tik tada jie 
supras raudonosios šmėklos pa
vojų ir išvengs mirties”.

Ši knyga turės sukelti nemažą 
susidomėjimą. J. Pr.!

Today's HINNY vUl pcy $1.00 for
each original "Funny* used. Send gags 

’ jo: Today's FUNNY, 1200 West Third
St, Otereland, Ohio 44U3.
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$05$-SHE 

COULD USE, 
A GOOD 

LAUSH
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£<£RandnH Mason^g# 

Uniontowm Pa.

What if we told you 
to cough up $18.75

A little over 4 dollars for 
every 3 you invert. Hus, the 
privilege of haying the new 5%

You wouldn’t like it, of coarse.
Yoa see, one of the nice 

things about baying US. Savings 
Bonds is that you don’t have to.

That’s because yon happen

your Bonds. - - - • 
But these are die selfish

Good, but selfish.
There’s one other very nn-

nobody forces you to do anything.

Bonds.
First of all, if you think

They only pay off in the long

a beck.

Handsomely, M a matter of fact

estate going.

And cough &al$l&.7S.

Take stock in America
Buy ULS. Savings Bonds & Freedom Shares

1739 So. Halsted Street Chicago, I1L 60608
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Kremliaus pamainu kaita

ATEINA TREČIOJI KARTA
(Tęsinys)

Kas konkrečiai sudaro “parti
jos aktyvą” ? Į šį klausimą atsa
kymą suteikia partijos “komite- 
tinio korpo” sudėtis:

1. Biurų ir komitetų nariai, 
pirminių partinių organizacijų 
sekretoriai ir pavaduotojai — 
2,650,000 žmonių (iš to skai
čiaus vienų pirminių organizaci
jų sekretorių — 360,000 žmo
nių).

2. Rajonų komitetų, miestų 
komitetų ir jų revizijų komisi
jų 325,000 žmonių.

3. Sričių komitetų (obkomų), 
kraštų komitetų (kraikomų), 
centrinių respublikinių komite
tų ir jų revizijų komisijų — 25,- 
000 žmonių.

4. CK ir SSKP CRK nariai ir 
kandidatai — 439 žmonės. (“Eže- 
godnik BSE, 1968 m. 34 ps.).

Štai tą “liaudies valstybės”, 
“darbininkų ir valstiečių valsty
bės” trijų milijonų aktyvą ir su
daro žmonės, kurie niekada ne
pažino fizinio darbo.

Sekretorinis korpas
Nors valdžia Sovietų Sąjungo

je nepaveldima įpėdinystės bū
du, bet ji perimama pamainų kai 
tos keliu, šio aktyvo pirmos ir 
antros grupės atstovai vadovaus 
partijai ir valstybei į septynias
dešimtųjų metų pabaigą. Jei jų 
tėvai buvo vis dėlto darbininkų ir 
valstiečių kilmės, o pagal padė
tį valdininkai, tai jie patys jau 
valdininkai iš įpėdinystės. Iš 
“komitetinio korpo” reikia sky
rium išjungti jo avangardą, bū
tent, pirma “sekretorinį korpą”, 
o antra, partijos aparatą. “Se- 
kretorinio korpo” skaičių lengva 
nustatyti pagal partijos komite
tu skaičių.

; Pagal 1968 m. būklę “sekreto
rinį korpą” sudaro:

1. Rajonų komitetų (raikomų) 
sekretorių — 9,459 žmonės.

1*^— ' • I ■ ------ .

Kas tik turi gerą skonį, 
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ-PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marquette Pk., 6211 So. Western, PR 8-5875
Vedėjas J. LIEPONIS

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo į
9 iki 6 vai vak. Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5.

Raginkite savo apylinkę 
aug ti ■ taupyki te!

1800 So. Halsted St Chicago, Ill. 60608
SA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

Įsteigta 1923 metais Tek 421-3070
Įstalgoa pletuoM Hemas automobiliams pastatyti
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2. Miestų komitetų (gorkomų) 
sekretorių — 2,241 žmogus.

3. Sričių komitetų (obkomų) 
— 745 žmonės (čia įeina ir apy
gardų ir kraštų komitetai — ok- 
ružkomai ir kraikomai).

4. Sąjunginių respublikų sek
retoriai — 70 žmonių.

5. SSKP CK sekretoriai — 11 
žmonių.

Šitie 12,526 partijos sekreto
riai, tiesą sakant, ir vadovauja 
“komitetiniam korpui”, o taip 
pat partijai ir valstybei. Tą va
dovavimą korpas vykdo, naudo
damasis nedideliu, bet labai glau
džiai ir našiai dirbančiu parti
jos aparatu. Etatinių partinių 
tarnautojų skaičius partijos apa
rate yra didžiai saugoma CK 
paslaptis. Nuo trisdešimtųjų 
metų pradžios apie jį ničnieko 
nebeskelbiama.

Aparačikų armija
Kiek yra apytikriai partijos 

tarnautojų, raktą pateikia Uk
rainos CK sekretoriaus Kazanco 
pareiškimas 22 partijos suvažia
vime. Jis pasakė, kad Ukraino
je dirba 55 tūkstančiai neetati
nių partijos darbuotojų ir kad 
tai yra keturis kartus daugiau, 
negu esama apmokamų partijos 
organų tarnautojų. Išeina, kad 
Ukrainoje 1961 m. buvo apie 14 
tūkstančių apmokamų partijos 
valdininkų (1,580,000 komunis
tų skaičiui). Jei šią Ukrainos 
normą praplėsime visai SSKP 
šiandien, tai gausim apie 130 
tūkstančių apmokamų partinių 
vaidininkų (13,180,000 komu
nistų skaičiui 1968 m. sausio 1 
d.).

Prie šio skaičiaus reikia pridė
ti neetatinius partinius darbuo
tojus, esančius kandidatais į 
samdomuosius, kurių 1961 buvo 
230,000 žmonių (SSKP 22 suva
žiavimo stenografinė apyskaita, 

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.

3 t. 21, -19 ps., taip pat žr. “Eže- į 
godu ik BSE' 1968 m. 34 ps.).Į 
Tokiu būdu apmokamieji ir ne-‘ 
apmokamieji partaparačikai kar
tu sudaro apie 360,000—400,000 
žmonių.

Trečiosios kartos partapara- 
čikas bus atstovas tų komunis
tų, kurie dabar įeina į “komite- 
tinį korpą”, kaip partinių komi
tetų ir žemutinių partinių orga
nizacijų sekretoriai ir nariai. 
Mokslingas specialistas, profe
sijos partokratas, partijos aukš
tosios mokyklos absolventas, sa
vo politiniu ir veiklos profiliu 
jis niekuo nesiskirs nuo savo 
pirmatako stalinininko.

Bet bendroji atmosfera, ku
rioje jis išaugo ir susiformavo 
kaip partijos valdininkas; gali 
palikti jame pėdsakus. Yra tam 
tikro pagrindo tarti, kad jis bus 
laisvas nuo kai kurių Stalino 
kartos dogmatinių pančių ir 
Chruščiovo įpėdinių politinės ši
zofrenijos.

Vėl pradinės taške
Išaugęs ir susiformavęs relia

tyvios “vidujinės demokratijos” 
sąlygose, nei fiziškai, nei mora
liškai nesusitepęs Stalino nu
sikaltimais, veikiamas šalies mo
kytojo sluoksnio ir kūrybinės in
teligentijos humanistinės įtakos 
nuolatinio spaudimo, nuo išori
nio pasaulio neatitvertas akla 
prietarų siena, trečiosios kartos 
partaparaČikas gali pasirodyti 
didesnis valstybininkas, negu 
dogmatiškas biurokratas.

Kas čia pasakyta, neduoda pa
grindo manyti, kad jis atsisa
kytų nuo kurių nors diktatūros 
principų. Tačiau jis gali atsisa
kyti daugelio nevykusių, pase
nusių ekonominių dogmų, kurios 
tormozuoja SSRS pažangą. Jau 
kartą pati sovietų sistema įrodė, 
kad efektyvi ekonominė politi
ka gali būti įgyvendoma, išsau
gant nepaliestus diktatūros pa
grindus (nepas).

Socialinėje srityje trečioji 
karta turi duoti atsakymą į pa
grindinį partijos programos tei
ginį, kuris skelbia, kad 70 me
tams baigiantis ir 80 praside
dant “Sovietų Sąjungoje bus di
džia dalimi sukurta komunistinė 
visuomenė” (SSKP 22 suvažia
vimas. Stenografinė apyskaita, 
3 t., 276 psl.). Reikia tik atsi
minti pagrindinį komunizmo 
principą (“kiekvienas dirba pa
gal sugebėjimus — kiekvienas 
gauna pagal reikmę”), kad ma
tytume, jog šito utopijinio tiks

lo vykdymo kelyje trečioji kar
ta bus toje pačioje vietoje, nuo 
kurios jos pirrnatakai pradėjo 
kurti komunizmą. Neneigtina 
galimybė, kad gyventojų stan
dartas gali pasidaryti kur kas 
geresnis.

Tačiau socialinė distancija tarp 
valdančiosios klasės ir valdomų
jų liks ta pati, kaip ir dabar, nes 
tai yra nerašytas, bet sovietų vi
suomenės geležinis įstatymas — 
sovietinio žmogaus gyvenimo 
standartas tiesiai proporcingas 
aukščiui pakopos, ant kurios.Jis 
yra visuomenės hierarchijoje 
aplamai, ir valdžios hierarchijoje 
specialiai.

Valdžios parceliavimas
Yra viena sritis, kur trečioji 

karta liks ištikima dviem pir
mosioms, būtent, laikysis mo- 
nopartinės valgios organizaci
jos principų. Šitą teiginį remia 
ne tik istorinė patirtis, bet ir vi
sas trečiosios kartos auklėjimas. 
Jo auklėjmo pagrindą sudaro 
naujausia doktrina iš partijos 
programos (1961 m.) apie par
tiją. Pasak tos doktrinos parti
ja veiks ir komunizmo santvar
koje (ką neigė ne tik Leninas, 
bet ir Stalinas), tačiau univer
salesnėje rolėje, negu dabar (dėl 
perėjimo Y ją ir dėl “myriop pa
smerktos” valstybės funkcijos).

Tačiau ši pati doktrina gali 
priversti prie valdžios perkėli
mo pačioje partijoje. Partapa
račikai bus priversti dalytis val
džia su socialinėmis veiklos gru

dur i nreREST Runs high

Gold Eagle notice passbook accounts and other certificate 
accounts are available to earn 514 % 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 
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pėmis partijos sąrangoje, su ge- 
neralitetu, valstybės biurokra- į 
tija, ūkine biurokratija, prof esi-1 
nių sąjungų biurokratija, mo
kytinių sluoksniu, kūrybine in
teligentija. Eventuali raida ši
ta linkme gali prieš partapara- 
čikų valią privesti prie pliura
listinių, išcentrinių jėgų perga
lės partijoje, dėl kurios atsidur
tų pavojuje partijos aparato 
“šventų šventoji” — jo valdžios 
monopolis.

Kadangi SSKP yra stambi So
vietų Sąjungos intelektualinio 

elito dalis, tai valdžios perkėli
mas partijoje reikštų, kad pa
žangiosios jėgos nugali konser
vatyviąsias. Jis, perkėlimas, 
reikštų taip pat. kad partijos 
aparatas turi paklusti jos suve
renitetui, nors tokiu mastu, 
koks buvo valdant Leninui. Apa
rato paklusdinimas partijos su
verenitetui nepareikalautų nei 
vidujinės revoliucijos, nei net 
reformų. Jis tepareikalautų už
fiksuotas partijos normas sta
tute tik pripažinti veikiančiais 
įstatais partijos gyvenime (da
bar jos tik deklaratyvinės tei
sės, dengiančios partijos apa
rato sauvalę).

Žinoma, savo ruožtu tai parei
kalautų atstatyti tikrą partijos 
vidaus demokratiją su partinio 
žodžio, kritikos, kitos nuomo
nės laisve, su laisvais partijos 
rinkimais.

Visuomenės spaudimas
Ar tokia raida įmanoma? Į 

ši klausimą galima iš karto at
sakyti : vadovybės pamainai 
Kremliuje vykstant normaliai, 
tat neįmanoma. Septyniasde
šimtųjų metų partaparačikai sa
vo valdžios monopolį gins taip 
pat atkakliai, kaip ir Stalino lai
kų pirmatakai. Tačiau bendro
ji atmosfera krašte ir pliuralis
tinių, išcentrinių jėgų augimas 
gali privesti vyriausiąją valdžios 
vadovybę prie politinės krizės 
su alternatyva; arba naujas Sta
linas, arba visai partijai sutei
kimas to demokratinio principo, 
kuris dabar veikia aukščiausia
me lygmenyje — politbiure. 
Partaparačikams imponuos nau
jas Stalinas, o socialinės veiklos 
grupėms — vidaus partijos de
mokratijos išplėtimas. Sunku 
numatyti rezultatus, kuriais ši 
alternatyva galėtų baigtis.

Darant prognozę ryšium su 
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Knygoje randame gyvai ir vaizdžiai aprašytas Lietu
vos kraštas, miestiečiu, kaimiečių ir dvasiškių išgyvenimai 
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Romaną galima įsigyti arba užsisakyti NAUJIENOSE.

Prašome siųsti čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608.

partijos vidaus raidos perspek
tyvomis, reikia turėti omenyje 
ir tą įtaką, kurią aplamai turi 
supančioji sovietinė visuomenė. 
Jos intelektualinė dalis sudaro 
28.8 milijonus žmonių, iš kurių 
tik 6.6 milijonai priklauso par
tijai. Dvasiniams tamsuoliams 
neįmanoma tokią visuomenę 
globoti tolydžio. Galų gale ji 
pareikalaus to, kuo didus kiek
vienas galvojąs žmogus — dvasi
nės laisvės. Atrodo, kad septy
niasdešimtųjų metų pats pa
grindinis prieštaravimas bus tas, 
kad sovietinė visuomenė reika
laus dvasinės laisvės, o parti
jos aparatas atsisakys ją suteik
ti. Jo, prieštaravimo, nebus ga
lima pašalinti nei biurokratinė
mis kombinacijomis, nei admi- 
nistratyvinėmis represijomis.

(Bus daugiau)
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Griebs laisvės kovai dedamas aukas
Nereikia būti Kiricu, kad atspėtum naujai “išrink

tų” Amerikos Lietuvių bendruomenės auksaburnių pla
nus kėsintis į lietuvių tautos laisvės kovai dedamas au
kas. Šis klausimas keliais atvejais spaudoje buvo kelia
mas, jis turėjo būti svarstomas susirinkimuose, bet iki 
šio meto naujai pareigas perėmusi jaunų vyrų laikysena 
dar nepaskelbta. Oficialiai nepasakė, ar jie kels tuos pa
čius kivirčus, kokius kėlė jų pirmtakūnai praeitais ir 
užpraeitais metais, ar jie imsis visiems lietuviams nau
dingo darbo.

Mums atrodo, kad bendruomenminkai kėsinasi į 
laisvės kovai dedamas aukas. Džiaugtumėmės kartu su 
didele Amerikos lietuvių dauguma, jeigu šis spėjimas 
būtų neteisingas. Bendruomenės vadovybę perėmusieji 
jauni vyrai galėtų paskelbti, kad jie nenori erzinti Ame
rikos lietuvių, kaip tai darė kitos valdybos; kad savai 
organizacijai reikalingų pinigų jie patys užsidirbs, kaip 
užsidirba kitos lietuvių draugijos, kad laisvės kovai de
damos aukos turi būti naudojamos tiktai laisvės kovos 
reikalams. Tokio pareiškimo iki šio meto nepadarė nei 
paskiri pirmininkai, nei posėdžiavusios valdybos. Jeigu 
jie dar sausio mėnesį atsisakytų nuo bereikalingų erze
lių lietuvių tarpe, tai mielu noru visiems jų nutarimų pa
skelbtume.

Bet tolumoje matomas neaiškios spalvos debesėlis 
pranašauja, kad šiais metais, kaip ir ankstyvesniais, jie 
griebs laisvės kovai dedamas aukas. Sausio 4 d. Draugo 
Įžanginiame kalbama apie idealią, būklę, kurioje visos 
surenkamos aukos eitų Į “bendrą katilą”, o vėliau būtų 
skirstomos visoms laisvinimo darbą dirbančioms i orga
nizacijoms, Įskaitant, žinoma, ir JAV bendruomenę. 
Alto nemėgstantis redaktorius nieko nekalba apie visų 
aukų sudėjimą į “bendrą katilą”, bet jis kalba tiktai apie 
skirstymą. Jeigu JAV LB vadovybė sutiktų milijoninio 
fondo jai duodamus tūkstančius ir kitų žmonių sumeta
mas aukas sumesti į “bendrą katilą”, tai tada būtų galima 
kalbėti ir apie skirstymą. Bet bendruomenininkams šito
kia mintis yra svetima. Į “bendrą katilą” jie nenori dėti, 
jie nori iš jo išsiimti. Jiems labiausiai rūpi Vasario 16 
dieną Lietuvos laisvinimo kovai dedamos aukos. Savo or
ganizacijos, konferencijų, važinėjimų ir telefono išlai
doms jie nori gauti laisvinimo kovai dedamus pinigus.

Visos kitos Amerikos lietuvių organizacijos pačios saugotų nuo spirgučių griebėjų.

Laisvųjų lenkų žinių agen
tūra OP praneša, kad režy- 
minė Varšuvos valdžia ir to
liau tebelaiko “aptemdintus^ 
Baltijos pajūrio miestus, ne
praleisdama iš ten jokių infor 
macijų ir neleisdama Vakarų, 
laikraštininkams ten nuvykti.

Raudonosios valdžios ofici- 
ozas “žycie Warszawy” savo 
editoriale tik parašė: “Dar 
negalima visko pasakyti apie 
1970 metų gruodžio mėnesio 
sunkiąsias dienas. Lauksime 
pilno įvertinimo, kurį padarys 
partijos centro komitetas”...

ŠTETINO DARBININKŲ 
ATSIŠAUKDIAS

Dziennik Polski Londone 
aplinkiniais keliais pasiekė 
Štetino darbininkų streiko ko-

mite to atsišaukimas į miesto 
gyventojus, kuriame be kitko 
rašoma:

“Dėkojame jums už paramą 
ir mums rodomą solidarumą. 
Prašome išlaikyti mieste rimtį, 
kad neprileidus prie pakarto
tinų įvykių gatvėse, taip pat 
plėšikavimų ir pastatų ardy
mo.

A. Warskio vardo Štetino 
dirbtuvių rajone viskas ramu 
ir palaikoma griežta drausmė 
ir tvarka. Informuojame jus, 
kad mums negresia ir fizinės 
pagalbos nesame reikalingi...

Tautiečiai neišleiskite iš na
mų savo vaikų, o ypač paaug
lių, kurie dažniausiai atsidu
ria pavojuje įsiveldami į ne
reikalingus incidentus”...

Tas pats Dziennik Polski 
Londone gavo lenkų studentų 
atsišaukimą, kuriuo gali di
džiuotis kiekvienas laisvę my
lintis ir jos siekiantis žmogus:

Vikšrų dardėjimas, karabi
nų serijos (šūvių salvės), žu
domų žmonių riksmas. Taip 
atrodė Poznanė prieš 14 metų. 
“Chuliganai iš Cegielskio” pa 
kėlė ranką prieš liaudies val
džią. Gavo šautuvo buože į 
veidą. “Mes tą ranką sutrin- 
sime”, pažadėjo partijos am
žinasis premjeras (Gomulka). 
Istorija jam to nepamirš; tau
ta jam atmokės.

Ir vėl pakėlė ranką prieš 
liaudies valdžią. “Chuliganai 
iš laivų statyklų”, “triukšma
dariai iš universitetų” ir pade
gikai iš politechniko”. Vieny
bėje galingi, beviltyje pašėlę,: 
desperatingi. Taigi ir vėl tan
kai ir kariuomenė, vėl žmo
nės žūsta, vėl “darbininkų” 
milicija lieja darbininkų krau
ją “darbo” partijai įsakius.

Užsidegė tankai, suliepsno
jo partijos komitetai. Tauta 
pateiks jiems sąskaitą. Sąskai 
tą krauju ir ašaromis. Už len- 
kų anglis ir lenkų laivus, už 
sviestą ir cementą, už alkanus

pinigų užsidirba. Jos rengia piknikus, praveda vajus, 
prašo aukų, apsideda specialiais mokesčiais, bet bendruo
menės ponaičiai šitokiais darbais nenori užsiimti. Vienas 
jų pareigūnas net drįso iškelti mintį, kad kitos organiza
cijos turėtų bendruomenei rinkti nario mokestį. Organi
zacijos vadovybė nepajėgia išsirinkti savo narių mokes
čio. Bendruomenės vajui veiksnių paskirtą laiką pralei
džia, aukų nepasirenka ir piknikų bei pobūvių nesuruo- 
šia. Važinėti jaunimui patinka, atstovus visur siuntinėti 
mėgsta, bet kaip tiems atstovams uždirbti kelionpinigių 
— tai jau kitas dalykas. Lengviausias būdas — prisi
taikyti prie pinigų, lietuvių aukojamų kitiems tikslams. 
Pastangos grobti laisvinimo tikslams dedamas aukas bu
vo daromos praeitais ir užpraeitais metais. Joms ruošia
masi ir šiais metais.

Chicagoje vykusioje konferencijoje Vlikas pareiškė, 
kad jis nenori kalbėti apie jokį “bendrą katilą”, nes praei
tų metų patirtis davė blogus rezultatus. Bendruomenė ne 
tik nusigriebė spirgučius, bet išsigraibė ir tirštimus. Ka
tile Vlikui buvo paliktas tiktai skystimėlis. Alto vadovy
bė, bendruomenės vyrus arčiau pažįstanti, taip pat atsi
sakė artėti prie “bendro katilo”, kai iš jo bandoma tiktai 
griebti. Alto žmonės su bendruomenininkais būtų taręsi, 
jeigu būtų pasisiūlyta ne tik skirstyti, bet ir.dėti viską Į. 
“bendrą katilą”. Tokiu klausimu bendruomenės atstovai 
nenorėjo kalbėti, tai pasibaigė kalbos ir apie Vasario 16 
dienos dedamų aukų skirstymą abejotinos vertės reika
lams.

Bet dabar ir vėl pradėtos kalbos apie “bendrą kati
lą”. Dabar ir vėl bandoma Amerikos lietuvius Įtikinti, 
kad Amerikoje, be Amerikos Lietuvių Tarybos, dar yra. 
ir JAV bendruomenė, kuri kaišioja savo trigrašį į poli
tiką. Kad be bendruomenės, Amerikoje yra Susivieniji
mas Lietuvių Amerikoje, didesnis ir geriau o rganizuo-1 Naujuos į RytųEuropa. Tuomet 
tas, negu JAV bendruomenė, tai bendrūomenininkai ir 
klausyti nenori. Kad yra kitos organizacijos — JAV LB 
nesvarbu.

Ne tik Altas, bet ir Altą sudarančios organizacijos 
turi laiku Įspėti savo narius ir organizacijas) kad apsi-

HENRIKAS TOMAS - TAM ASAUSKAS

Mokyklos Pakalnės apskrityje

41
Įsės mokykloje yra mokytojavę: Vybernaitis iš 

Klaipėdos krašto, Įsčje išdirbęs mokytoju nuo 1898 iki 
1902 metų, kada buvo iškeltas į Karaliaučių. Po jo 
Įsėje mokytojavo mokytojas Mačiulaitis (Matschulat) 
ir Otonas Ambrosius, gimęs 1889 m. spalio 20 d. Šis 
pastarasis Įsėje išdirbo iki 1927 metų. Po jo sekė Bru
nonas Reidys (1927 - 1936). Pagalbiniais mokytojais 
čia yra dirbę Perkūnas (Perkuhn), Strangalys (Stran- 
galies), Lyveris (Liewers), Parplys, Sartorius, šnabe- 
lis ir kiti mokytojai.

21. Lajos žvejų kaime taip pat buvo vienaklasė 
mokykla, kurioje mokėsi 44 mokiniai. Mokyklai pri
klausė 4 margai tarnybinės žemės. Smulkesnių žinių 
apie mokyklos darbą nepaduodama.

25. Tovėje veikė dviejų komplektų mokykla, ku
rioje mokėsi 89 vaikai. Mokyklai priklaiisė 10 margų 
ūkis. Gyventojų tarpe čia randame Kukulio, Markvar- 
do, Skilvių (Skilwies), Balėaičių, Grąštaičių, Straz- 
daičių, Vaškevičių, Kuršaičių, Labrencų, Lašaičių, 
Kilaičių, Dovidaičių ir panašias pavardes. Ir čia jokių 
kitų smulkesnių žinių neduodama.

26. Karklės trijų komplektų mokykla, šią mokyk
lą lankė 183 vaikai Lš Karklės miestelio. Tramišių kai
mo ir aplinkinių vienkiemių sodybų. Mokyklai pri
klausė 32 margų tarnybinis ūkis.

Karklės mokyklos istorija yra tampriai surišta su 
Karklės parapijos istorija, nes ilgus laikus tai buvo pa
rapijinė mokykla. Mokyklos įsteigimo data laikoma 
1622 m. gruodžio 12 d. Karklės mokykloje mokytojais,

1626 iki

atkeltas

kad jis

kartu ir parapijos vargonininkais (precentoriais) per 
tą ilgą jos egzistavimo laiką yra buvę:

1. Jurgis štimeris, miręs 1626 m. gegužės 11 d.
2. Fridrikas Pretorijus, čia dirbęs nuo 

1631 metų.
3. Bartolomiejus Brakscinijus iš Cintų 

1638 metais, miręs 1644 m.
4. Kristupas Garkevičius. Tėra žinoma, 

buvo alkoholikas.
5. Jonas Fridrikas Keslingas, Karklėje dirbęs nuo

1711 iki 1727 metų, 1
6. Jonas Fridrikas Černiauskas, čia mokytojavęs1 

1728 — 1753 m. laikotarpyje.
7. Jonas Jurgis Krausas iš Tilžės, į Karklę atkel-" 

tas 1754 m. sausio 13 d.
8. Fridrikas šperberis, Kainininkų kunigo sūnus,- 

Karklėje mokytojavęs 1759 — 1767 metų laikotarpyje, 
vėliau paskirtas Kainininkų parapijos kunigu.

9. Jonas Fridrikas Rosenbaumas, gimęs Ragainė
je, Karklėje mokytojavęs nuo 1767 m. iki 1780 m. sau
sio 16 d. Iš čia iškeltas į Mielkiemius.

10. Samuelis Henrikas Lederis, Karklėje dirbęs 
1789 — 1805 m. laikotarpyje. Iškeltas mokytojo parei
goms j Joneikiškę (Naujosios bažnytkaimis).

11. Kristupas Albertas Fridrikas Bemeris, nuo 
1805 iki 1809 metų. Iš čia iškeltas į Narkyčius.

12. Justinas šudikis (Schudick), nuo 1809 iki 1820 
m. Iškeltas precentorium į Trempus.

13 Teologijos studentas Kahlau, Karklėje moky
tojavęs 1822 — 1824 m. laikotarpyje.

14. Bedarfas, iš mokytojo pareigų atleistas 1825 m.
15. Karolis Lebrechtas Heydeck, Karklėje moky

tojavęs 1828 melais ir tais pat metais perkeltas į kitą 
tarnybą.

16. Jonas Henrikas Lemanas Karklėje išdirbo iki 
1812 metų liepos mėnesio, kada buvo paskirtas Leng- 
vėtų kunigu.

kūdikius, 
užmokės, 
kotą šalį,

Užmokės už nunio-1 Kędzierskis. 
už ^25 metus baimės “Pagyvenęs pora savaičių, aš

ir pažeminimų, bado, Šalčio ir apsisprendžiau pasiduoti polici-
paniekos, už tūkstančius pa
smerktų klajoti, už milijonus 
parduotų; Rusijai, už lenkų 
valdžios įsakymu pralietą lenkų 
kraują. Kova vyksta. Ta pati 
kova, kurią vedė Budapešto ir 
Pragos darbininkai dėl laisvės ir 
demokratijos, dėl duonos ir 
knygos. Dėl minties laisvės. Dėl 
teisės gyventi.

Panieka žudikams, garbė žu- 
vusiems. Kova tegul tęsiasi.

LENKUOS LAUKIA 
SUNKUS DARBAS

CST iš Varšuvos pranešė, kad 
savo naujametinėje kalboje nau 
jasis lenkų kompartijos šefas 
Edvardas Gierek pareiškė, jog 
lenkai turi pasiruošti sunkaus 
darbo metams, kad galėtų pa
kelti silpnėjančią krašto ekono
miją. ..

Gierek, kurs rezultate kruvi
nų sukilimų (dėl maisto trūku
mo ir maisto kainų 20 nuošim
čių pakėlimo) perėmė iš Gomul 
kos valdžios vairą, pasakė, kad 
lenkų tautos istorija žino daug 
pamokų, kurios buvo bergž
džios, bet iš paskutinės pamo- 
os turi padaryti išvadas ir joms 
duoti praktišką formą... J. Pr.LENKAS JŪRININKAS PABĖGĖLIS BUVO UŽ KUDIRKA LAIMINGESNIS

Senas geras Naujienų skaity
tojas Jonas Bučys (Bucis), gi
męs 1892 metais ir gyvenąs 
Union City, Conn., atsiuntė laik
raščio Springfield Union gruo
džio 28 dienos iškarpą, kur to 
laikraščio bendradarbis Don Da
vis aprašo vieno lenko George 
Kędzierskio, pabėgėlio nuo mas
kolių pergyvenimus.
Westfield gyvenančio iš lenkų 

laivo pabėgėlio pasakojimas

Westfield. — Lenkijoje gimęs 
Westfieldo gyventojas, kurs 
dvejus metus vedė kovą su val
džios įstaigomis, kad galėtų lik
tis šioje šalyje, smerkia Pakran
čių Sargybos pareigūnus, kurie 
nedavė prieglaudos lietuviui jū
rininkui lapkr. 23 dieną.

“Visi vergai”
“Jei būtų mano valia, aš

imčiau tą kapitoną .ir visus ki
tus, atsakinguosius ir deportuo-

pa-

jie bene pamatytų kaip ten yra 
ir tuos vargšus žmones įleistų”, 
pasakė George J. Kędzierski, gy
venantis 4 State st., Westfielde. 
Jis pasakė, kad tas jūrininkas 
(Kudirka) pabėgo iš laivo, ka
dangi “jie visi tenai yra vergai”.

c
Kędzierski, kurs pats 1947 m., 

būdamas 17 metų amžiaus, New 
Yorko mieste pabėgo iš laivo, 
pasisakė dvejus metus kovojęs, 
kad nebūtų grąžintas, kol jam 
buvo leista pasilikti ir tai parei
kalavo specialaus kongreso ak
to. 1

Jis atsiminė, kaip pirmą kar
tą atplaukus į Ameriką lenkų- 
laivu “Batory” jam padarė di
delį įspūdį galimybės šioje šaly
je. To laivo įgulai buvo leista 
išeiti iš laivo stovint New Yor- 
ko miesto doke ir 1947 m. ba
landžio 14 d. jis apleido Batory 
laivą, į kurį niekada nebegrįžo.

Kelionė į Wėstfieldą
Jis New Yorke pasitiko į šiau

rę važiuojantį sunkvežimio šo
ferį, kurs sutiko jį nuvežti į 
Westfielda pas Mr. ir Mrs. Frank 
Nawrockus, dabar gyvenančius 
83 Main st., Westfield.

Nawrockis, kuris pats į šį 
kraštą atvyko iš Lenkijos 1910 
metais, papasakojo, kad George 
buvo “geras vaikas ir reikalin
gas pagalbos, tad mes jam da
vėme darbo ir jį pora metų glo
bojome”. Bet netrukus jis ga
vęs patirti, kad Amerikos val
dininkai nebuvo tokie svetingi

17. Karolis Fridrikas Heinrici, 1845 metais iškeltas 
mokytoju į Verdainę.

18. Jonas Edvardas Rydelsbergeris, kartu buvęs 
Karklės mokyklos mokytojas ir kunigas nuo 1855 iki 
1880 metų.

19. Mokytojas Venskaitis 
pirmaisiais metais, 1880 m., 
amžiaus.

20. Mokytojas Penciukas 
užsibuvo tik vienus 1880 — 1881 metus.

21. Fridrikas Freutelis, nuo 1881 iki 1886 metų, 
kada buvo perkeltas į Lazdynus (Lasdehnen).

22. Vilius Fenkolis (Fenkohl), nuo 1887 iki 1891 
m. Perkeltas į Šilėnus.

23. Edvardas Hoffmanas Karklėje mokytojavo 
Uuo 1892 iki 1933 metu.

Karklės mokykla buvo miestelio pakraštyje, prie 
taip vadinamo bažnyčios pylimo. Tai buvo mūrinis, 
raudonų plytų pastatas. Prieš bažnyčios pastatymą šios 
mokyklos salėje buvo laikomos pamaldos sekmadie
niais.

24. Mokytojas Šneideris Karklėje išdirbo nuo 1933 
iki 1935 metų. Po jo, iš Skėrių į Karklę buvo atkeltas 
Jonas Steponaitis (Stephan), čia išdirbęs mokytoju iki 
evakuacijos 1944 metais.

Pagalbiniais mokytojais Karklėje yra dirbę: Ken- 
traitis (Kentrat), nuo 1909 iki 1912 ar 1913 metų; Mi
kas Kriklys (Kricktics), Povilas Stašaitis (Stascheil), 
Brunonas Reidys ir kiti.

27. Skaistgirių septynių koniplcktii mokykla. Joje 
mokėsi 308 vaikai iš Skaisgirių miestelio, iš Didžiųjų 
Giratiškių (Gross Girratischken; Wartenhofen nuo 
1938 m.), Klėtelių (Kletellen; Georgenheide nuo 1938 
m.), Mažųjų IŠdagių (Klein Ischdaggen; Georgenforst 
nuo 1938 m.), Mažųjų Giratiškių (Klein Girratischken; 
Gronwalde nuo 1938 m.), ir iš Painės (Wilhelmsbruch) 
dvaro ir urėdijos.

4 — NAUJIENOS, CHICAGO t, ILL. — THURSDAY, JANUARY 7, 1971

(Wenskat), pasimiręs 
teturėdamas 23 metus

(Penschuck) Karklėje

jai, kadangi neturėjau tinkamų 
imigracijos popierių. Aš maniau, 
kad man pasakys “all right”, bet 
jie mane užrakino daboklėje”, 
kalbėjo George.

Per ištisus dvejus metus jis 
pralaimėdamas kovojo teismuo
se ir tris kartus buvęs nuspręs
tas deportuoti, bet kiekvieną kar
tą vėl pabėgdavęs, “šis kraštas 
yra žavėtinas, bet ką aš pergy- Į 
venau, kad galėčiau pasilikti, sta
čiai neįtikėtina. Ėjau iš teis
mo į teismą ir FBI mane se
kiojo ir visą laiką apklausinėj o”, i

Kędzierskis už galutinį laimė- , 
j imą, kad galėjo gauti pilietybę 
ypatingai dėkingas Massachu
setts kongresmano John Hazel- 
tono pastangoms. Kai atst. Ha
zelton išgirdo visą jo istoriją, 
jis paruošė Kongresui bilių, ku
ris buvo priimtas 1949 metais 
suteikiant Kędzierskiui leidimą 
pasilikti.

Veteranas jūrininkas

Jis patapo JAV pilietis 1951 
metais ir tarnavo marinuose Ko
rėjoje. Jo 18-metis sūnus Zig- 
mundas dabar tarnauja mari
nuose Vietname.

Kędzierskis buvęs pirmas jūri
ninkas pabėgęs Į Jungtines Vals
tybes, vėliau ir daugiau pasekę 
jo pavyzdžiu.

“Sekantį kartą, kai po kelių 
mėn. tas laivas (Batory) grįžo 
| New Yorką, kiti pabėgo. “Pa
sakoja, kad vienu metu 50 jū
rininkų pabėgo iš Batory, gal
būt, kad aš jiems parodžiau ke
lią”, džiaugėsi George.

n Kruša ar lietus su ledais pa
daro Amerikoje daugiau nuosto
lių negu 'viesulai — net apie 300 
milijonų dolerių kiekvienais me
tais. Daugiausia nukenčia pa
sėliai, bet atsitinka, kad ledai, 
sverią iki pusantro svaro ir 5 
colių diametre dydžio, mirtinai 
sužaloja žmones. Tennessee val
stijoj krito ledai, panašūs Į 
žvaigždžiažuves, vėžlius ir dur
tuvus. Kaip susidaro ir ore iš
silaiko tokie dideli ledo luitai, 
tuo tarpu mokslininkai bei mete- 
reologai negali nustatyti.

• Jauni suklysta įsivaizduoda
mi savo ateitį, o seni — savo pra
eitį. (H. Mencken)

Klaidų atitaisymas
š. m. Naujienų 2 nr. straip

snyje “Kovos dėl Lietuvos Ne
priklausomybės” įsivėlusios ir 
pakeičiančios turinio prasmę 
klaidos.

Vietoje “supurvintas” ir “su
purvinimų”^ turi būti “supri- 
vatintas” ir “suprivatinimu”.

Stasys Juškėnas

Mokykla Skaisgiriuose buvo įkurta 1693 metais, 
steigiant čia atskirą parapiją.

Pirmieji Skaisgirių mokyklos mokytojai ir parapi
jos vargoninkai buvo Bartotomiejus Bliume, čia mo
kytojavęs nuo 1693 iki 1698 metų. JĮ 1698 metais pakei
tė Fridrikas Gesneris (Gessner), išmokyto j avęs čia 56 
metus ir miręs 1754 metais, sulaukęs 79 metų amžiaus.

Nuo 1754 iki 1768 metų Skaisgirių mokyklos mo
kytoju buvo Efraimas Teodoras Pretorijus, atkeltas į 
Skaisgirius iš Plaškių, Pagėgių apskrities. Pretorijus 
mirė 1768 metų liepos 21 d. ir, kaip kronika informuo
ja, jo vieton Skaisgirių mokytoju buvo paskirtas jo 
dukters sūnus.

1820 metais Skaisgirių mokykla tampa dviejų kom 
plektų mokykla ir 1834 metais čia jau mokosi 157 vai
kai.

Nuo 1875 metų Skaisgirių mokyklai vadovauja 
Erdmonas Maroldas, į Skaisgirius atkeltas iš Beržka- 
lių. Sekančiu Skaisgirių mokyklos mok\"toju nuo 1890 
metų randame mokytoją Gebauerį. Jo laikais mokykla 
tampa trijų komplektų mokykla su keturiais mokyto
jais, nes vyresnioji klasė buvo padalinta Į atskiras ber
niukų ir mergaičių klases. Gebaueriui mirus, moky k
los vedėju tampa Reimeris. o po jo mokyklos vadova
vimą perima mokytojas Karolis triakis (Schillack), 
gimęs 1883 m. rugsėjo 11 d. iki 1912 metų buvęs moky
toju Valduvos (Waldau) mokytojų seminarijoje prie 
Karaliaučiaus. Tais metais perėmęs Skaisgirių moky k
los vadovavimą, Silakfs čia dirba iki 1939 metų, kada 
nacionalistai, nepakentę jiems nepritariančio pedago
go, jį iškėlė į Alecką ten veikusios vidurinės mokyk
los direktorium.

(Bus daugiau)
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DU ANNA BALIUNAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 

IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET 
Ofiso telef.; PRospect 8-3229 

Rezid. telefu WAIbrook 5-5076
Kasdien nuo 10 iki 12 vai. ryto, 

nuo 7 iki 9 vai. vak. Treč. uždaryta.

Rez. teL 2394683

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, stambinti 374-8012

Telef.: PRospoct 8-1717

DU S. B1EŽIS 
GYDYYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET 
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniais ir penktadieni ai k 
Trečiai ir sekmari, ofisas uždarytas, 

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

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233 
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtai. 1—7 vaL, 
antrad., penktadienį nuo 1—5, treč. 

ir šeštad. tiktai susitarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinėta perėmė 
optometristas.

DR. EDMUND E. CiARA 
2/uy W. Sist STREET 

Tek GR 6-2400
Vai. pagal susitarimą: Pirm., ketv. 
1—4. 7—9, antracL, penki. 10—4, ir 

šeštad. 10—2 vaL

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. EISIN - EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia. sKamtnnii Ml 3-0001.

Dr. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

Kasdien nuo 1—4 popiet ir 6—8 vai. 
Treč. ir šeštad. uždaryta.

Ofiso tel.: Portsmouth 7-6000 
Rezid. telef.: GArden 3-7278

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

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
Priima tik susitarus

K )
Valandos: pirmad., ketvirtad. 5—8, 

antrad, 2—4?

Ofiso tel.: 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

dieni nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta._

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS

P. ŠILEIKIS, 0. P. I 
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

a ra ryt»j • Protezai, Med. Bap- 
dažau pakibė kojoms
(Arch Suppom) ir L L

1 VaL: 9—4 ir 5—8. Šeštadieniais 9—L
Į 2850 West 63 r d St.r Chicago, tfl. 60629 

Tolef.: PRospect 6-5084
I in-nr n r-...... n ii —..—=g=—a—ari.... . tti-itt—thtp ..............

_________________________________

MOVING 
Apdraustas per kraustymas 

iš įvairiu atstumų. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tel.: FRontier 6-1882

SOPHIE BARČUS
j RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

■ Visos programos iš WOPA, 
1490 kil. A. M.

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 10—11 
vai. ryto. — šeštadieni ir sek
madieni nuo 3:30 iki 9:30 vaL 
ryto.

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

CHICAGO. ILL. 60629

KELIONĖS Į LIETUVĄ 
IR IŠ LIETUVOS

Jeigu šiais 1971 metais rengiatės 
važiuoti į Lietuvą arba iškviesti iš 
Lietuvos savo gimines, tai jau metas 
iš anksto užsisakyti vietas, nes vėliau 
jų tikrai pritruks.

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

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave.
Chicago, Illinois 60643

TeL 238-9787-8

A. & L. INSURANCE & REALTY 

A. LAURAITIS

LOS ANGELES VIENUOLIŲ SKYRYBOS

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

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

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

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

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

uždaryta.
Rez. tek WA 5-3099 j

DR. VYT. TAURAS I
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą._

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS

2454 WEST 71st 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

SKAITYK ■NAUJIENAS* -
JOS TEIKIA GERIAUSIAS,
TEISINGIAUSIAS ZINIAS

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

LA 3-8775
(Currency Exchange Įstaigoj) 

Pigūs automobilių draudimai.

Every year we fail' 
to educate thousand^ 
of potentially 
successful citizens 
because they’re 
mentally retarded.

And we’re supposed to 
be so smart
Do something. A free booklet 
will tell you how you can help.

I Write: The Pre»»d«nt*t Comrrittee
( on Mental Retardation,
| Washington, D. C. 20X1.
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BIZ NIEKIAI, KURIE GARSINASI 
•NAUJIENOSE”, —TURI GERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

Po Vatikano antrosios santa- 
rybos prasidėjusis katalikų baž
nyčios atnaujinimas smarkiai 
pasireiškė Los Angeles mieste. 
Gal jau pora metų praėję, kai 
Naujienose buvo rašyta, jog Im
maculate Heart vienuolės, nepa- 
klusdamos kardinolo Įsakymams, 
pradėjo išsivilkti iš senoviškų 
vienuolių drabužių, pradėjo 
skelbtis, jog jos jaunimo auklė
jimo darbą geriau galės atlikti 
gyvendamos laisviau, negu se
noviškų kanonų nuostatų suvar
žytos.

Kardinolas McIntire, negalė
damas vienuolių sudrausminti, 
bylą atidavė Vatikanui išspręs
ti. šventoji kongregacija (Sac
red Congregation for Religious 
at Rome — taip toji Įstaiga ang
liškame tekste vadinama) mo
dernizacijos nepalaikė ir tuo pa
čiu padidino, skilimą, nes vis tiek 
vienuolės nuėjo pasirinktu nau
ju religinio gyvenimo keliu. Dau
guma to vienuolyno vienuolių 
1969 metais nubalsavo numes
ti vienuolių uniformą, atsisaky
ti kai kurių Įžadų ir religinę gy
venimo praktiką atlikinėti be 
senoviškųjų taisyklių — regulų.

Buvo sudaryta vyskupų komi
sija, bet ir ta negalėjo nepaklus
niųjų vienuolių sudrausminti. 
Komisija nutarė, jog nelieka nie
ko kita, kaip skyrybos. Kurios 
nori gyventi pagal senas taisyk
les, pagal senus Įžadus, tos vie
nuolės turi gyventi atskirai, o 
reformatorės tegul gyvena at
skirai savoje bendruomenėje.

Kardinolas McIntire yra pa
sitraukęs į pensiją. Archivys- 
kupu yra Timotėjus Manning, 
šių Kalėdų nuotaikose jis vie
šai paskelbė, jog didžioji dau
guma, apie 300, Immaculate 
Heart vienuolių atsiskyrė nuo 
formalinės, kanoninės katalikų 
bažnyčios struktūros ir pasuko 
nauju keliu. Tik apie 50 vienuo
lių balsavo, jog lieka ištikimos 
senajai regulai, sudarydamos 
“kanoninę bendruomenę”, var
du '“California Institute of the 
Most Holy and Immaculate 
Heart of the Blessed Virgin Ma
ry”. šių vienuolių centras esąs 
Los Angeles, Selma gatvėje.

Iš archivyskupo pranešimo 
aiškiai matyti, jog modermzato- 
rės, senajai tvarkai nebepaklu- 
susios vienuolės, laimėjo. Jų 
būstinė liko senojoje vienuoly
no vietoje, prie Franklin gatvės. 
Kiekvienose skyrybose iškyla 
turtu pasidalinimo klausimai. 
Archivyskupo pranešime nemi
nimos tų vertybių sumos, kurio
mis vienuolės turėjo pasidalyti, 
bet tik tiek žinoma, jog vienuo
lyno turtai milijonais dolerių 
vertinami. Didžioji dalis senojo 
vienuolyno turtų atiteko sukilė- 
Jėms. Jų nuosavybe lieka: 1) Im
maculate Heart College, 2) Im
maculate Heart High School, 3) 
Queen of the Valley Hospital, j 
West Covina mieste, 4) La Casa

de Maria Conference Center, 
Santa Barbara mieste. Senojo 
vienuolyno turtus pasilaikan
čios modernizatorės turėjusios 
nemažai vertybių (stock) iškeis
ti Į pinigus, kad galėtų garan
tuoti karšinimo išlaidas toms 
apie penkiasdešimčiai vienuolių, 
kurios panorėjo ir toliau pagal 
senas vienuolyno regulas gyven
ti ir išsikėlė į Selma gatvę.

Senoviško vienuolyno gyveni
mo atsisakiusios vienuolės baž
nyčios nepasmerktos. Jos atleis, 
stos (dispenesuotos) nuo kano
ninių paklusnumo, neturto ir ne
kaltybės Įžadų. Buvusios vie
nuolės ir toliau liekančios reli
gine grupe, katalikų bažnyčios 
narėmis ir jų oficialus naujasis 
vardas esąs;.“Immaculate Heart 
Community”. Jos ir toliau mo
kytojausiančios katalikų mo
kyklose ir veikiančios kitoje re
liginėj e srity??. Į tą religinė ben
druomenę priimamos moterys ir 
priimami vyrai, tiek vedę, tiek 
nevedę.

Los Angeles archivyskupas, 
paskelbdamas tas vienuolių sky
rybas, sakėsi esąs laimingas, 
kad šis katalikių vienuolių gin
čas taip išspręstas ir linkėjo 
Dievo palaimos abiem iš to vie
nuolyno suskilusioms grupėms.

“Immaculate” vienuolynas la
bai gerai žinomas ir lietuviška
jai visuomenei.- Vienuolyno ko
legijos salėje yra buvę lietuvių 
vaidinimu ir koncertu. Vienuo
lynas buvo garsus ir tuo, kad 
jo narės vienuolės esančios aukš
tąjį mokslą baigusios, geros pa
sirinktosios mokslo šakos žino
vės. J. Klauseikis

daiuusia, Mugiiuejęo vienybės, 
stoką tarp lietuvių.

Vieningas lietuvis yra tol, 
kol jis gali veikti vienas pats, 
kitiems diktuodamas savo iš
mint}, Tad, dėlto ir kuriami 
vieno asmens atskiram reika
lui komitetai. Kad “išminčium” 
pats save pripažinęs galėtų 
veikti, nudirbdamas didžiau- 
sius išlaisvinimo darbus. Nes, 
jei veiktų krūvoje su kitais, tai 
vietoj viso vainiko, gautų tik 
mažą laurų lapelį, kuris pro
porcijoje su diplomuota išmin
timi, liktų nepastebima dulkė 
ant apsitrynusi© švarko atla
po. ..

Čia tai įgimta užguito lietu
vio būdo savybė, dominuojan
ti kiekvieną lietuvį. Toji lietu
vio būdo savybė, tai įgimta li
ga. Ir kol lietuvis nepastebės ir 
nuoširdžiai neprisipažins ser
gąs tąja didžios ambicijos ir iš
minties liga, kol jis visomis 
priemonėmis vengs atpažinti 
save esant tik klystančiu žmo
gumi; kol jis vengs mintimis 
pasidalyti su, jo manymu, "Jo
neliu durneliu”, — jis tol sirgs 
šia iš užguities paveldėta liga, 
kurios pagydymui iš šalies jo
kių priemonių, bent kaip Su 
žodžių paišelio vedžiotojui 
(kreveizuotojui), atrodo, nėra.

Su tikra pagarba
A. Baisy s

pedryrimĖĖ sifldal nxfo» tuo 
atveju Įeitas retkalaM. Prašau 
platesnio paaiSkrnimo dėl nau
jo paskyrimo.

K. Radvila
LB Chicagos Apygardos 

Valdybos narys

• Turime apsčiai žmonių, ku
rie gyvena nąpažindami darbo, 
bet žymiai daugiau tokių, kurie 
dirba nepažindami gyvenimo.

(Charles Brown, 
laikraštininkas)

GUŽAUSKŲ 
I BEVERLY HILLS GĖLIHYČIA 

į GELIS VISOMS PROGOMS 
f 2443 WEST 63rd STREET 
I Telefonai: PR 84833 ir PR 80834

GELI NINKAS
(PUTRAMENTAS)

Linksmume arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimai ir sezoninės 
kapam* gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Hariem Ava. — 586-1220

PETKŲ
TtVAS IR SONUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
2533 W. 71st Street
Telef.: GRovehill 6-2345-6

1410 So. 50th Ave., Cicero
TeleL: TOwnhall 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Laiškai Redakcijai
Pirma siu metu diena Nau

jienų redakcija gavo savo skai 
lytojo laišką, kuris gali būti 
įdomus visiems, štai jo turinys:

“Kur mūsų vyrai veda?” už- 
vardinimu tilpo Naujienose ve

Atviras laiškas JAV LB 
Centro Valdybai

JAV LB Centro Valdyba pa
skelbė spaudoje, kad Bronius 
Nainys yra paskirtas atstovu į 
respublikonų partiją. Praneši
me nebuvo pasakyta ką p. 
Nainys toje partijoje atstovaus, 
Centro Valdybą, ar visą bend
ruomenę?

Nežinau, gal ir klystu, ma
no supratimu, Centro Valdyba 
pasimetė logikoje, darydama 
tokį paskyrimą. Nejaugi Cen
tro Valdybai nėra žinoma, kad 
Amerikoje politinių partijų yra 
daugiau, o ne vien respubliko
nų partija, a ką bekalbėti apie 
mus pačius lietuvius. Kokiais 
sumetimais yra paskirtas atsto 
vas tik į respublikonų partiją? 
Lietuvių Bendruomenė nesusi
deda vien tik iš respublikonų.

Peršasi išvada, kad naujoji 
Centro Valdyba neturi supra
timo, kas iš tikrųjų yra Lietu
vių Bendruomenė, kas jai (LB) 
priklauso ir kur ji turi būti at
stovaujama.

Siūlau Centro Valdybai pa
vartyti seną lietuvių periodinę 
spaudą, kurioje daug kartų bu 
vo išaiškinta Lietuvių Bendruo 
menės sąvoka.

Jeigu Centro Valdyba ruo
šiasi atstovauti tik siaurą gru
pelę LB žmonių, ką p. Nainio

Susirinkimų ir parengimų

— SLA 134-tos Moterp Kuopos susi
rinkimas. turėjęs įvykti ketvirtadienį, 
sausio 7 d., dėl blogo oro ir kitų prie
žasčių, neįvyks.

Christine Austin, fin. sekt.

— SLA 260 kuopos nariu metinis 
susirinkimas Įvyks sekmadieni, sausio 
10 dieną 2:30 vai. popiet, 2549 W. 71 
Street. Chicago. Kviečiam narius ir 
normčius apsidrausti Susivienijime, 
atvykti. Valdyba

BERNICE SHIMKCS
Jociūtė

Gyv. 3511 West 71 Street
Mirė 1971 m. sausio mėn. 4 dieną, 8:00 vai. vakaro, sulaukusi 

58 metų amžiaus. Gimusi Chicagoje, Ill.
Paliko nuliūdę: vyras Stanley, sūnus Carl, marti Jane, du anūkai 

— Laura ir Scott, sesuo Violet Shite, švogeris Julion, uošvienė Domi
cėlė Shimkus (pagal tėvus Rekese), švogeris Bruno Shimkus ir kiti 
giminės, draugai bei pažįstami.

Vietoje geliu prašoma aukoti Mooseheart Illinois.
Kūnas pašarvotas Mažeika - Evans koplyčioje, 6845 So. Western 

Avenue.
Penktadienį, sausio 8 dieną 8:45 vai. ryto bus lydima iš koply

čios į šv Kryžiaus parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus 
laidojama Lietuvių Sv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Bernice Shimkus giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Vyras, sūnus, sesuo, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Mažeika - Evans. Tel. RE 7-8600.

EUDEIKI
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 
—    ir— 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F DAIMID | 
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

Tel.: YArds 7-1741 -1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI

Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 
IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTC 
DALYSE

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, III. Phone: OLympic 2-1003

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

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

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
j (LACKAWICZ) |

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

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

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS ! 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 I 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
South Holland, Illinois
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Naujo bendrabučio statytba
Naujai statomas Vasario 16 

gimnazijos pastatas apims mer
gaičių ir berniukų bendrabučius 
su visais įrengimais, bibliotekai 
patalpas ir kt.

Visas pastatas kainuos $370. 
000. Patiems lietuviams reikia 
sudėti tik $120.000 kitką paža
dėjo duoti vokiečių valdžia. Tai 
įiepasikartojanti proga už tiek 
savų pinigų įsigyti kapitalinį 
pastatą, kuris tarnaus visam 
lietuviškam jaunimui ir apskri
tai lietuviu kultūriniams reika
lams.
į Todėl prašoma dosniomis au
komis paremti Vasario 16 gim
nazijos naujo bendrabučio sta
tybą.

Vienintelei laisvajame pasau
lyje lietuvių gimnazijai šiemet 
suėjo 20 metų nuo jos Įsteigimo. 
Per visą tą laiką ji buvo remia
ma ypatingai JAV ir Kanados

lietuvių, šiandien, kada gim
nazijos tolimesnė egzistencija 
priklauso nuo naujo bendrabu- 
io pastatymo, vėl tenka kreiptis 
Į Jus ir prašyti mums padėti.

— Visi aukotojai bus skelbia
mi spaudoje.

— Aukoję ne mažiau $30 bus 
įrašomi į garbės knygą.

— Aukoję ne mažiau $100 
bus įrašomi į garbės lentą.

— Nemažiau $1.500 aukojusių 
pavardėmis bus pavadinti ben
drabučio kambariai.

Savo aukas siųskite per Bal- 
fą, Kanados LB Šalpos Fondą 
(Aukotojams sumažinami mo
kesčiai — Tax Deductible), 
arba
tiesiog Vasario 16 gimnazijai, 
pažymint “statybos fondui”.
Litauisches Gymnasium
684 Lampertheim — Hfittenfeld, 
Romuva, W. Germany.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
(Licensed by VNESHPOSYLTORG)

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, HI. 60629. — Tel. WA 5-2737
3333 So. Halsted St., Chicago, 111. 60608. — Tel. 254-3320

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

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

HIGH RATES — PAID QUARTERLY

$5,000 minimum 
2 year certificate

Passbooks

514%
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

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

Hgamečio BALFO 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:

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

.Tik kai "senutė” iš tikrųjų pa 
I gimdė du sveikutėlius berniu 
kus, jos įsitikino, kad gali įvyk 
ti šitokių dalykų.

CICERO
Nelaboji mirtis pasiėmė 

jauną tautietį a. a. Jaškūną. 
Tikras likimo pasityčiojimas: 
sena motinėlė turi laidoti sū
nų. Liūdna ir graudu, vienok 
to niekas nepataisys.

Velionis Jaškūnas buvo pla
čiai žinomas rimto biznio žino 
gus. Jo laidotuvės buvo Įspū
dingos. Gausybė gėlių ir šv. 
mišių. Vyskupas Marcinkus 
atnašavo laidotuvėse gedulin
gas šventas mišias, gausiai pa 
iydovų Į lietuvių šv. Kazimie
ro kapines kur palaidotas prie 
savųjų. Visi sakome — ilsėkis 
ramybėje.

Charles Davis (Deveikis) 
po ilgos ligos užgeso. Nors čia 
jis jau negyveno, bet buvo il
gametis Cicero gyventojas, to 
dėl pašarvotas Vance koply
čioje.

Dėl Naujų Metų švenčių ne
buvo progos spaudai pranešti. 
Pasitenkinta tik radijo prane
šimu. Vienok palydovų susi
rinko nemažai, virš dvidešimt 
automobilių palydėjo Į Lietu
vių Tautines Kapines ir palai
dojo prie savųjų: tėvo, moti
nos ir mylimos žmonos.

Visi palydovai prašyti už
kandai p. Bruzgulienės sve
tainėje. Liko liūdintieji saviš
kiai — žmona, broliai ir kiti gi
minės, draugai ir pažįstami.

Visiems gera žinia. Iki šio 
mėnesio 15 d., atsilankykite Į 
St. Anthony Savings. Ten gau
site elektrini laikrodi, kuris 
jums primins taupymo laiką. 
Bendrovės vedėjas J. Grybaus
kas su savo tarnautojais atsi
lankiusius priims ir nurodys, 
kaip tas laikrodis yra gauna
mas. K. P. D.

Katalikų mokyklų 
mokytojams algos

, Chicagos aikidiocezijos ka- 
, lalikiškų mokyklų superinten- 
i dentas kun. Clark Įteikė savo 
švietimo tarybai planą elemen
tarinių mokyklų pradedan
tiems vedėjams pasauliečiams 

; pakelti algas 'tarp $9,650 ir $15, 
i 000 metams. Pasauliečių ve
dėjų dar 1968 metais buvo tik 
vienas, o šiemet jau yra 30. 
Iki metų pabaigos numatoma 
tokių 50. Reikalas samdyti pa 
sauliečius esąs toks, kad se
nieji traukiasi, o jaunų ma
žai Į religinius ordinus bestoja.

Viešosiose miesto mokyklo
se algos palyginti daug aukš
tesnės: Chicago j e viešųjų mo 
kyklų vedėjai gauna metinės 
algos tarp $15,500 ir $19,000; 
Chicago Heights tarp $11,500 ir 
$17,000; Evanstone pradedan 
tieji vedėjai gauna net tarp 
$21,000 ir $23,100 metams.

Be to tėvas Clark pranešė, 
kad mokestis už mokslą katali 
kų aukst. mokyklose šiemet 
pakeltas iš $300 iki $350, 34 iš 
80 mokyklų mokesti pakėlė iki 
$400 ir daugiau.

Trafiko nelaimės sumažėjo
Chicagos trafiko teisėjo Ray

mond Bergo pagrasinimas pa
gelbėjo ir rezultate per praei
tų Naujų Metų savaitgali trafi
ko nelaimių buvo mažiau negu 
prisibijota. •

Per praeitą savaitgalį nuo 
ketvirtadienio 6 vai. popiet iki 
sekmadienio 12 vai., nakties 
per visas JAV-bes nuo automo
bilių žuvo 454 žmonės o buvo 
spėjama tarp 400 ir 500. Per
nai per Naujus Metus žuvo 481, 
o 1965 metais žuvo rekordinis 
564 iškaičius, y

Chicagos mieste neįvyko nė 
vienos fatališkos trafiko nelai
mės ir visame Cook apskrityje 
tik dvi, kai per pernykščius 
Naujus metus Cook apskrityje 
ir Chicagos mieste nuo automo 
bilių žuvo 13 žmonių.

Per visas žiemos šventes — 
Kalėdas ir Naujus Metus poli
cija suėmė 672 vairavusius au
tomobilius girtame stovyje

HELP WANTED — MALE 
Darbinlnky Reikia

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

que product.
CAREER QUEST

Div. Of Flynn Consultants Inc.
372-0896

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

DEPENDABLE WOMAN WANTED
Live in, 5 day week. Doctor’s home in 
Glencoe. Steady. 2 children 9—17, 
housekeeping. Extra help employed, 

top salary, references.
Must speak some English.

835-3318

PERSONAL
Asmenų Ieško

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.

levizijos savaitei. Vadovaus 
žurnalistas Vyt Kasniūnas, o 
pagrindinį pranešimą padarys 
J. Vaičiūnas, LB Čikagos Apy 
gardos V-bos vicepirmininkas 
informacijos reikalams. Visi 
kviečiami pasiklausyti.

— Aleksandras Kučiūnas 
nuo 1971 m. sausio mėn. pa
kviestas Chicago Conservato
ry College vadovybės, prade
da dirbti su pianistais ir daini
ninkais, 410 So. Michigan Ave. 
(telefonas 427 - 0500). Be to, 
muzikas Kučiūnas priims ri
botą. skaičių ir piano mokinių 
pagal privatų susitarimą. Te
lefonas 749 - 2588.

5 Išmintingos moterys žino, 
kad vyrai nėra tokie kvaili, ko
kiais save nuduoda; nes yra daug 
kvailesni. (J. P. Toulet)

• Išmintingasis galvoja lė
tai, tyli dar lėčiau — bet veikia 
sparčiai. (Mao-Tse-Tungas)

DVYNUKAI

■Medicinai iki šiol nežinomas 
atsitikimas įvyko Irano Azerbai- 

I džano Acharo apygardos Barzer- 
gach kaime. Valstiečio Mašadi 
Ali 69-rių metų žmona pagimdė 
dvynukus. Pačiam Mašadi Ali 
jau 85 metai. Laikraštis “Kei- 
san” rašo, kad moterys, sužino
jusios, jog jų kaimynė ruošiasi 
tapti motina, tik juokėsi iš jos.

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:

Keista krautuvė
Chicago Today gruodžio 

d.nr. turi ilga iliustruotą repor
tažą apie Chicago Avenue ir 
Dempster gatvės kampe, Evan- 
stone, esančią naują krautuvę, 
pavadintą Whole Earth Store. 
Joje "pilna” visokiausių daly
kų, kaip kaimo krautuvėse se
nais laikais, kur parduodami 
miegamieji maišai , palapinės, 
žvejojimo reikmenys, Įvairūs 
prieskoniai, rankdarbių Įran
kiai, ir laikraščiai bei knygos 
ir vadovėliai, pavyzdžiui tokie 
“Kaip išlaikyti gyvą jūsų Volks 
vageną”. “Vadovas visiškam idi
otui”, arba “Marijuanos augin
tojo vadovas’’ ir tp. Pardavė
jai visi ilgaplaukiai hipiai. Krau 
tuvė suorganzuota pagal Men
lo Parke, Kalifornijoj, leidžia 
mą “Whole Earth” katalogą. 
Tokių krautuvių JAV-bėse jau 
keleto esama.

Iš dviejų tos krautuvės savi
ninkų vienas atrodo yra lietu
vis Ed (Cloud) Kislaitis.
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1739 S. Halsted St, Chicago, lit 60608

— LB Čikagos Apygardos 
V-bos posėdis bus ši penkta
dieni. Bus svarstoma lit. švie
timo reikalai, aptarta klausi
mai Dainų šventės ir LB Tary
bos sesijos reikalai.

— Marija ir Antanas Rudžiai 
šio šeštadienio Radijo Forumo 
programą skiria Radijo — Te-
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REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALE 

Namii, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, HL 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 
e 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 Marauette Parke. $43.000.
i 11 BUTŲ MŪRAS. 10 metų. 60 p. 
sklypas, geros pajamos, puiki vieta.

ŠIMAITIS REALTY
NOTARY PUBLIC, INCOME TAX, 

INSURANCE

2737 W. 43rd STREET
CL 4-2390

JUOZAS (JOE) JURAITIS
Nebrangiai ir greitai taiso Volkswage- 
nus, Volvus, Mercedes, Porschus ir 

_ i
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 ŠVIESUS MŪRAS ir 3 auto 
mūro garažas pačiame Marquette Par
ke. $7,500 pajamų. Tik dėl ligos ati
duoda už $48.000.

PLATUS
centrinėje 
tarsim

PUIKUS.

— Chicagos suaugusių švie
timo Taryba praneša, kad sau kitas užs. ir vietinės gamybos maši 
šio 13 d. bus parodoma archi
tektūros laimėjimai dabar ir 
ateityje. Tą dieną, nuo 10 vai. 
ryto iki 7:45 vai. vakaro Con
temporary Art muziejuje, 237 
E. Ontario St. bus vaizdžiai ro
doma apie ateities architektū
rą. 8 vai. vak. Arts Club pa
talpose, 109 E. Ontario St., bus 
parodyta ateities architektu- 
ros vizijų galimybės. Įėjimas 
kainuoja 1 dol.

— Marquette Parko Litua
nistinės mokyklos mokiniai sa
vo kalėdinėje šventėje daugu
moje gavo brangiausias dova
nas — lietuviškas knygas. Mo 
kyklai vadovauja P. Razmi
nas. Tėvų komiteto pirm, yra 
J. Lintakas.

HOME INSURANCE
Call: Frank Zapolis

GA 4-8654

mn mm

iMIVtAMCT

State Farm Eire and. Casualty Company

DAŽAU NAMUS
Iš VIDAUS IR LAUKO

Valau kilimus ir baldus. 
Pilna apdrauda.

L RUDIS Tel. CL 4-1050

LOTAS, Marquette Parko 
gatvėje. Kaina

DIDELIS 2 no 6 mūras 
Gazu šildymas, platus sklvpas, mūro 
garažas arti ofiso. $29.500.

2 BUTU. 14 metu modernus mūras, 
3 auto mūro garažas, Marquette Par
ke. $36000.

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

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

susi-

— Klemensas Jurgehjs, Ha
milton, Ont, Canada, išėjo 
pensijon. Sutvarkęs visus pen
sijos dokumentus, jis žada ap 
lankyti savo buvusius kaimy
nus joniškiečius, kurių dau
gelis gyvena Chicago j e.

— Išpardavimas Gradinsko 
krautuvėj prasideda šiandien. 
Jis būna tik vieną kartą metuo
se. Bet tai yra tikras išpardavi
mas. Kainos sumažintos net ligi 
150 dol. Pasirinkimas, žinoma, 
geriausias dabar, išpardavimo 
pradžioje. Reta proga Įsigyti 
aparatą su dviguba garantija už 
labai sumažintą kainą. Adresas: 
2512 W. 47th St, Chicago, Hl. 
tel.: FR 6-1998. Atdara kasdien 
nuo 9 vai. ligi 6 vai., pirm, ir 
ketv. ligi 9 vai. vakaro. Sekm. 
uždaryta. (Pr).

— Dail. Stasės Kazlienės ta
pybos darbų paroda, buvusi 
Brighton Library parodų sa
lėje, pasibaigė. Buvo išstaty
ta 13 Įvairių darbų. Dail. Sta
sė Kazlienė (Pilkaitė) tapybos 
mokėsi Rietuvių Dailininkų 
Įkurtoj dailės mokykloj Čika
goje, American Art Institute 
ir pas dail. Seselę Mercedes. 
Po vienos parodos, Įvykusios 
prieš porą metų Ford City, bu
vo pakviesta Įstoti Į Ridge Art 
Association. Tos draugijos rū
pesčiu buvo suorganizuota ir 
paskutinė jos paroda, kuri 
susilaukė daug lankytojų ir 
gražių Įvertinimų Dail. Stasė 
Kazlienė gyvena Brighton Par 
ke. Ji ryškėja kaip savita ir 
talentinga natiurmortų kūrėja.

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

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

/

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
Tek REpublic 7-1941

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, 

tune-ups Ir t. ♦.
4S24 So. CALIFORNIA AVE, 

CHICAGO, ILL TEL VI 7-9327

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 (vi* 
šus neužbaigtas), apvnaujis mūrinis, 
šilima gaižu, altiminijaus langai. 2 au
tomobiliu garažas, šoninis Įvažiavimas, 
platus sklvpas. $25.000. .

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

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

2 PO 5% IR 4 KAMB. RŪSY, šili
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

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu naujus ir perstatau senus Ti
su rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning į naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogų tinas (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 įdedame.

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 kadi

SKAITYK PATS IR PARAGINO
KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS




