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LENKIJOS VALDŽIA NEŽINO, KAIP 
UŽBAIGTI DARBININKŲ STREIKUS |
VARŠUVA. — Lenkijos komunistų sekretorius Gierek buvo j 

šeštadienį nuskridęs į štetiną, bandydamas sustabdyti ten prasi
dėjusį Adolf Warski laivų dirbtuvėse 12,000 darbininkų streiką. 
Iš čia, kaip ir praėjusią savaitę Gdanske, streikas persimetė į 
transporto darbininkų uniją, šeštadienį buvo sustabdyti ir trau
kiniai. Lenkijos spauda jau ėmė kalbėti apie griežtą vyriausybės 
reagavimą, apie darbo disciplinos stoką. Premjeras Jaroševičius 
kreipėsi į visų didesniųjų įmonių direktorius, įsakydamas jiems 
griežčiau kovoti su streikuojančiais darbininkais.

KAMBODIJA ESANTI SVARBIAUSIAS 
HANOJAUS VYRIAUSYBĖS TIKSLAS

PHNOM PENHAS. — Kambodijos sostinė rengiasi komunis
tų atakai. Jų artilerija vėl apšaudė aerodromą ir puolė kelias 
miesto pozicijas. Mieste sprogo bomba elektros jėgainėje. Sek
madienį paskutinis Kambodijos fortas prie Tonle Sap upės, apie 
30 mylių nuo Phnom Penho, pateko į komunistų rankas. Nieko 
nežinoma apie jame buvusio bataliono likimą. Kambodijos sosti
nėje kalbama, kad miestui ginti teks kviesti Pietų Vietnamo ka
reivius. Iš trijų pusių miestą jau supa komunistai. Mieste civiliai 
padeda kareiviams saugoti svarbesnius pastatus. Stipriai saugo
mi visi Į miestą einą keliai ir tiltai.

Nežiūrėdami naujos komunis
tų vadovybės pažadų ir pinigi
nių kyšių, Lenkijos darbininkai 
toliau rodo savo nepritarimą ko
munistų valdžiai. Darbininkai 
reikalauja paleisti iš kalėjimų 
visus suimtus prieškalėdinėse 
riaušėse darbininkus.

Komunistų partijos oficiozas 
“Tribūna Ludu” rašo, kad kai 
kurie asmenys įmonėse nori su
kelti anarchijos ir demagogijos 
atmosferą. Pranešama, kad mi- 
nisterių taryba susirinko svars
tyti besitęsiančių streikų ir ma
žėjančios produkcijos problemų. 
Ministerial skiria Įmonėms di
desnes pinigų sumas, iš kurių 
įmonių vadovybės galės mokėti 
darbininkams priedus, duoti jiem 
paskolas namams ir socialinei 
gerovei. Kartu ministerial įspė
jo Įmones, kad jos nenusileistų 
“nerealistiniems darbininkų rei
kalavimams”.

Premjero laiške sakoma, kad 
vyriausybės patarimas daugiau 
tartis su darbininkais nereiškia, 
jog galima apleisti darbo dišci- 
pliną. Apsileidimo toleruoti esą 
negalimą įmonių vadovai turį at
sakomybę- už gamybos ■ eigą ir 
turi atmesti demagoginius, ne 
realius reikalavimus.

Lenki  jos partija pakeitė vi
daus reikalų minister} Kazi
mierz Switala, sakydama, kad 
jis pats pasitraukęs dėl ligos. 
Lenkijoje Switala buvo žmonių 
laikomas atsakingu dėl žiauru
mų riaušių metu ir įsakymo šau
dyti į darbininkus. Switalą pa
keis buvęs jo pavaduotojas Fran- 
eiszek Szlachcic. Jis laikomas 
griežtos linijos šalininku vidaus 
saugumo klausimuose. Jo rėmė
jas partijoje esąs naujas polit- 
biuro narys Mieczyskaw Moczar, 
buvęs vidaus reikalų, ministeris, 
prieš du metus vedęs stiprią 
kampaniją prieš Lenkijos žy
dus.

. Bando sulipdyti 
rytinį frontą

BEIRUTAS. — Egipto prezi
dento Sadato asmeninis pasiun
tinys dr. Hassan Sabry ai Kholy 
atvyko į Jordaną ir atvežė Egip
to, Sudano, Libijos bei Sirijos 
pasiūlymą prisijungti prie ben
dro fronto prieš Izraelį.

Kada Egiptas pernai sutiko 
pradėti derybas su Izraeliu, tam 

. nepritarė Irakas, Sirija ir Pa
lestinos laisvinimo organizaci
jos. Vėliau Sirija nuomonę pa
keitė. Dabar liko tik Irakas, ku
ris pasitraukė iš jungtinės kari
nės arabų vadovybės.

Kilus Jordane kovoms tarp 
palestiniečių ir Jordano kariuo
menės, Sirijos ir Irako daliniai, 
buvę Jordane, buvo išvežti. Ry
tinis arabų frontas, kurio svar
biausia dalis yra Jordane, vi
siškai suiro.

Egiptas dabar bando vėl su-

IŠ VISO PASAULIO

Lenkijos garsi šokėju ir dainininku grupė Mazowsze pradėjo gastroles Amerikoje, kur aplankys 31 
miestą, įskaitant ir keiis Kanados miestus.

MASKVA. — Patikimi šalti
niai iš Maskvos praneša, kad ži
nomas sovietų violončelistas Ms
tislav Rostropovič negalės išva
žiuoti iš So v. Sąjungos šešis mė
nesius. Tokią bausmę jam sky
rusi pati kultūros ministerė Ja- 
katerina Furtseva, sužinojusi, 
kad garsus muzikas gina viešais 
laiškais valdžios baudžiamą ra
šytoją Solženiciną. Per tuos še- . 
šis mėnesius Rostropovičius tu-l 
rėjo dalyvauti’koncertuose Suo-i 
mijoje, Prancūzijoje, Amerikoje 
ir kitur.

SAN DIEGO. — Ekvadoras 
sulaikė ir nubaudė jau 15-tą 
Amerikos žvejų laivą už žvejoji
mą arčiau kaip 200 mylių nuo 
Ekvadoro krantų.

WENATCHEE, Wash. — Ke
turi asmenys žuvo ir šeši buvo 
sužeisti, kai sniego masė nuo 
kalno slinkdama, užgriovė du 
pastatus slidinėtojų kurorte. >

KOPENHAGA. — Vokietis 
jaunimo agitatorius Red Rudi 
Dutshke, kurį Britanija papra
šė išvažiuoti, gyvens ir dirbs Da
nijoje.

LONDONAS. — Moterys — 
kurios, vairuodamos automobi
lius, patenka policijon, privalo 
pasakyti savo, amžių. Viena mo
teris buvo nubausta pinigine bau
da už atsisakymą pranešti po
licijai, kiek jai metų. Pastebėta, 
kad amžių slepia daugiausia vy
resnio amžiaus moteriškės.

Ispanijos princo 
vizitas Amerikoje 
MADRIDAS.—Ispanijos prin

cas Juan Carlos de Borbon šią 
savaitę lankosi Amerikoje, kur 
jis susitiks su prezidentu Nixo- 
nu, valstybės sekretoriumi ir ki
tais vyriausybės nariais, šis 33 
metų Ispanijos karalių palikuo
nis buvo pernai paskelbtas gene
ralisimo Franco įpėdiniu, būsi
ma Ispanijos valstybės galva. 
Jam Amerikoje teks susitikti 
ir su laikraštininkais, kurie gali 
jam statyti nemalonių klausimų.

Su princu atvyksta užsienio 
reikalų ministeris Lopez Bravo 
ir ispanų karinės žvalgybos vir
šininkas gen. Carlos Dolz. Sako
ma, kad jis princą lydi tik todėl, 
kad laisvai vartoja anglų kalbą 
ir turi Amerikoje draugų.

Princas Juan lankysis ir Cape 
Kennedy, kada čia bus paleistas 
Apollo 14 erdvėlaivis į mėnulį.

lipdyti arabų rytinį frontą. Pre
zidentas Sadat bandys įtikinti 
Jordano Husseiną, kad jis vėl 
įsileistų Sirijos ir Irako karei
vius į savo žemę. Iš Jordano pre
zidento Sadato pasiuntinys žada 
vykti į Iraką ir derėtis su Ira
ko vadais.

VĖLIAUSIOS ŽINIOSIRANO ŠACHAS PAHLEVI GRASINA 
NUTRAUKTI ŽIBALO PARDAVIMU
NIAVARAN. — Irano šachas Mohammed Riza Pahlevi spau

dos konferencijoje įspėjo Vakarų žibalo bendroves, kad Iranas 
ir kitos žibalą gaminančios valstybės rimtai svarstys reikalą vi
sai sustabdyti žibalo siuntimą Vakarams, jei derybos su žibalo 
bendrovėmis per ateinančias devynias dienas nutrūktų, šachas, 
atsakinėdamas į korespondentų paklausimus, pareiškė, kad sveti
mų bendrovių kapitalas gali būti nacionalizuotas, jei nesibaigs’ 
ginčai1 su žibalo 'bendrovėmis. Šachas pavadino bendrovių už
sispyrimą siekti globaliniu mastu susitarimo, sa^ibalą^ gaminant 
čioimls valstybėmis “nesusipratimu” ir “šposu”.

Vakarų korespondentų nuomo
ne, Irano šacho pareiškimai sie
kia sustiprinti žibalo valstybių 
laikyseną derybose su žibalo var
totojais. Neskaitant Amerikos 
ir Sovietų Sąjungos žibalo, Per
sijos Įlanka ir arabų kraštai pa
gamina 85% visame pasaulyje 
suvartojamo žibalo. Europoje ži
balo sunaudojimas padidėjo per
nai net 11%. Pabrango žibalo 
pristatymas į Europos uostus, 
nes reikia jį vežti iš Persijos 
įlankos aplink visą Afrikos že
myną, nes Suezo kanalas tebėra 
uždarytas.

Pradedama pajusti žibalo sto
ka (Europos kraštai žibalo atsar
gų teturi trims mėnesiams, o 
japonai tik vienam mėnesiui) pa
didino arabų ir Irano apetitą 
gauti didesnes kainas. Visos ži
balą gaminančios valstybės su
siorganizavo ir ėmė savo reika
lavimus statyti kartu visoms ži
balo bendrovėms.

Irano šachas pareiškė, jog Ira
nas laikysis kitų valstybių su
tartų kainų, tačiau pagrasino, 
jog, 
kita 
gali 
mą.

viena ar 
valstybė 
pardavi-

galimas daiktas, 
žibalą gaminanti 
sustabdyti žibalo

Naujas įtempimas

BERLYNAS. — Rytų Vokie
tija įspėjo Vakarų Vokietiją, kad 
jos politikų numatomas vizitas 
Berlyne sukels naujus konflik
tus ir įtempimą. Sovietų amba
sadorius Rytų Vokietijoje įtei
kė įspėjimo notą ir trims sąjun
gininkams, pagrasindamas, kad 
įvyks trukdymų V. Vokietijos ir 
V. Berlyno keliuose.

šią savaitę Berlyne turi lan
kytis Bonos kancleris Brandtas 
ir prezidentas Heinemann bei ki
ti pareigūnai. Ulbrichto valdžia

R. Ogilvie telegrama 
valst. sekretoriui
SPRINGFIELDAS. — Dėl Vy

tauto Simokaičio ir jo žmonos 
Gražinos, kurie sovietų teismo 
buvo nubausti už bandymą pa
bėgti iš okupuotos Lietuvos, te
legramą valstybės departamen
tui pasiuntė ir Illinois guberna
torius Richard Ogilvie. Telegra
ma skamba šitaip:

I urge you to employ all the 
diplomatic skills and resources 
at your command to save Vy
tautas and Gražina Simokaitis 
from the cruel fate imposed upon 
them by a Soviet court. For 
exercising no more than the an
cient human instinct for free
dom, Vytautas has been condem
ned to death and his expectant 
wife to prison. In the name of 
siple humanity, I urge you to 
appeal to the Soviet leaders for 
their mercy. Our precious Ame
rican heritage of liberty requires 
no less than our Moral leader
ship in this matter.

Richard B. Ogilvie, 
Governor of Illinois”

GARRISON. — Vakarinėje 
Utoje nudvėsė 1,200 avių. Sa
koma, kad joms pakenkė nuodin
ga piktžolė “halogeton”. Kai 
kurie valdžios kritikai jau ėmė 
kaltinti kariuomenės dujas ar 
atominių sprogdinimų dulkes.

SPRINGFIELDAS. — Mirusio 
valstijos sekr. Paul Powel byla 
bus svarstoma Grand jury ko
misijos.

reikalauja pripažinti Vakarų 
Berlyną atskiru politiniu vie
netu, į kurį Vakarų Vokietijo ne
turi jokių teisių. Bona V. Ber
lyną. laiko savo dalimi. Dėl to 
klausimo jau seniai eina ginčai.

Ugandos prezidentas Obote 
buvo išvykęs į Singapūrą daly
vauti britu tautu bendruomenės 
konferencijoje. Ugandoje įvyko 
perversmas ir valdžią paėmė 
vienas generolas. Mūšiai tarp 
sukilėlių ir Obotes rėmėjų tebe
vyksta.

Vakar prezidentas Nixonas 
toliau svarstė su kongreso'va
dais savo pasiūlymus ir refor
mas.

* Sovietų “Pravda” rašo, kad 
New Yorkas yra netinkama vie
ta Jungtinių Tautų centrui ir 
reikėtų pagalvoti apie išsikėli- 
mą kur kitur, nes dėl chuliganų 
veiksmų sovietų diplomatai ne
galį eiti savo pareigų.

Prancūzija rengiasi parduo
ti Pietų Afrikai 100 Mirage ko
vos lėktuvų, kurių P. Afrika jau 
turinti 36. šis biznis neabejoti
nai sukels didelį triukšmą juodo
siose Afrikos valstybėse.

* Izraelis praneša, kad So
vietų Sąjungoje suimta 60 žydų 
studentų. Jie kaltinami pinigi
niais kyšiais bandę paveikti uni
versitetų pareigūnus, kurie žy
dus priėmė j universitetus be rei
kalaujamų dokumentų. Suimti ir 
trys universiteto pareigūnai.

LONDONAS. — Oponijos in
stitutas Britanijoje patyrė, kad 
50% visų apklausinėtų britų yra 
nusistatę prieš ginklų pardavi
mą Pietų Afrikai, 31% pasisa
kė už pardavimą ir 19% neturi 
savo nuomonės.

Vienas Įtakingiausiu kongreso nariy 
Wilbur Mills ii šioje sesijoje vado
vaus lėsy komitetui Atstovu Rūmuose.

Ginėja rengiasi 
karti 92 sukilėlius
Abidžianas. — Ginėjos Afri

koje parlamentas paskelbė spren
dimus sukilėliams, kurie siekė 
su portugalų parama nuversti 
vyriausybę pernai, lapkričio mėn. 
Mirties bausme.nuteisti 92 asme
nys, jų tarpe 34 pabėgę iš kraš
to. Mirties bausmė bus greičiau
siai Įvydyta pakariant nuteis
tuosius miesto aikštėje, šito rei
kalaująs armijos generalinis šta
bas. Jokios apeliacijos teisės Gi
nėjoje nebus. Penki nuteistieji 
yra buvę aukšti valdininkai vy
riausybėje.

Dar 72 asmenys, jų tarpe Co
nakry katalikų arkivyskupas, 
nuteisti kalėjimo bausmėmis. Jų 
tarpe yra du Vakarų Vokietijos 
piliečiai, trys prancūzai ir 10 li
baniečių. Iš Ginėjos ištremti 16 
užsieniečių, jų tarpe 9 prancū
zės motęrys. Vienas vokietis 
dar prieš teismą kalėjime nusP 
žudęs.

Popiežius Paulius kreipėsi Į 
Ginėjos prezidentą Sekou Toure, 
prašydamas pasigailėti visų mir
timi nuteistųjų.

Didelės sniego 
audros Rusijoj

MASKVA. — Sovietų oro biu
ro direktorius Viktor Bugajev 
“Pravdoje” papasakojo apie dvi 
dideles audras, kurios sausio 
pradžioje palietė sovietų terito
riją. Pirmoji audra buvo sau
sio 11 ir 12 d. centrinėje Vor
kutoje, kur snigo 30 valandų. Po 
to sniego kilo smarkūs vėjai.

Trans-Sibiro geležinkelis bu
vo taip užpustytas, kad trauki
niai negalėjo vaikščioti tarp
Omsko ir Tyumeno. Buvo už
darytas Omsko aerodromas. Vi
sas darbas sustojo geležies ir 
plieno Įmonėse Novokuznecove.

Sausio 15 ir 17 d. siautė snie
go pūga Kazachstane be pertrau
kos 100 valandų. Tris dienas ne
vaikščiojo traukiniai Karagan- 
dos-Celinogrado linijoje ir Tur
kestane. Nebuvo ryšių telegra
fo bei telefono linijomis. Susto
jo darbai cinko ir geležies kasy
klose.

NEW HAVEN. — Apie 400 
tūkstančių tonų naftos alyvos 
išsiliejo Į jūrą tarp New Haven 
ir Guilfordo ir sudarė 12 mylių 
ilgumo ir trijų mylių platumo 
lataką. Vietiniai gyventojai 
džiaugiasi, kad jūros pakrantės 
yra padengtos ledu. Alyva ne- 
daeina iki krantų.

WASHINGTONAS. — Sen. 
□iffird Case pasiūlė kongrese, 
kad Radio Free Europe ir Ame
rikos Balso finansavimas būtų 
atimtas iš Centrinės žvalgybos 
Agentūros (ČIA) ir būtų visas 
tų radijo stočiii tvarkymas per
duotas pačiam kongresui.

Pietų Vietnamo prezidentas 
Thieu pareiškė amerikiečiams, 
kad jis galėtų, reikalui esant, 
pasiųsti Į Kambodijos sostinę 
vieną diviziją kareivių per 6 va
landas. Kelias nr. 4, dėl kurio 
praėj usią savaitę - įjo smarkūs 
mūšiai, vis dar uždarytas civi
liu susisiekimui. Kelia dabar ta
šo inžinerijos batalionai, užtai
sydami bombų skyles, statyda
mi tiltus ir pašalindami mūšyje 
sudegintus šarvuočius.

Pietų Vietnamo kariuomenė, 
padėjusi kambodiečiams išstum
ti komunistus iš Dramblio kal
nų, jau pasitraukė į P. Vietna
mą. Vietnamiečiai turėjo Kam
bodžoje, šiame kovų sektoriu
je 1,500 marinų, 3,800 pėstinin
kų ir inžinerijos dalinių.

Jaunas komunistų karininkas, 
patekęs Į nelaisvę Kambodžoje, 
pareiškė, jog jo divizijos štabas 
planavo didesnius puolimus P. 
Vietname tuo tikslu, kad ame
rikiečiai ir Saigono vyriausybė 
negalėtų siųsti paramos Kambo
džai- Jei ne Saigono daliniai, 
Kambodža per 20 dienų visa 
būtų komunistų rankose, par 
reiškė belaisvis komunistas. Ha
nojaus tikslas yra atsiimti Kam
bodžą, kad iš ten būtų galima 
tęsti ilgą karą prieš Pietų Viet
namą. Komunistai todėl bandą 
atkirsti Phnom Penhą ir pakeis
ti Kambodijos vyriausybę.

Didesni komunistų puolimai 
Kambodžoje sukėlė vėl rūpestį 
Amerikos kongrese, kur daug 
kas bijo naujo Amerikos ilgalai
kio Įsivėlimo į karą. Visi su
pranta, kad be Amerikos para
mos Kambodža prieš komunis
tus neišsilaikys. Daug ginčų su
kelia klausimas, kokią paramą 
Amerika turi duoti Kambodžai 
ir ar Kambodža nevirs antruo
ju Vietnamu.

Saigonas paleido 
37 karo belaisvius
SAIGONAS. — Pietų Vietna

mo vyriausybė paleido 37 sužeis
tus ir invalidus komunistus Į 
Šiaurės Vietnamą, šie karo be
laisviai buvo nuvežti prie demi
litarizuotos zonos ir guminėmis 
valtimis pasiųsti plaukti į kitą 
pusę, kur jau prasideda šiaurės 
Vietnamas.

Komunistai nuplaukę Į upės 
vįuurį ėmė mėtyti į vandenį Pie
tų Vietnamo jiems duotus daik
tus ir drabužius ir ėmė kolioti 
pietų vietnamiečius. Taip daro
ma visada panašiais atvejais. 
Kada pietų vietnamiečiai grįžo 
nuo upės atgal, palydėję belais
vius, juos iš šiaurinio kranto ap
šaudė komunistų minosvaidžiai 
ir vieną kareivį sužeidė.

Saigono valdžia buvo numa
čiusi paleisti į šiaurę 40 belais
vių, tačiau 3 jų atsisakė grįžti 
j šiaurę. Jie pareiškė norą pasi
likti pietuose.
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TVIRTA SVEIKATA-PASTOVI LAIMĖ
Kūno, proto ir įausmŲ damos pagrindai

JONAS ADOMAVIČIUS* M. D.

NUTUKIMAS - SUNKIOS LIGOS SIMPTOMAS

Visapusiškai save tvarkant pavyksta svoris sureguliuoti 
. t * > Mediciniška tiesa.

Nieko nepadeda svorio nume
timui žmogaus gąsdinimas dėl 
nutukimo apturimomis įvairio
mis negalėmis. Kaip vien gąsdi-; 
nimas, žmogaus asmenybės ne
tvarkant, neatpratina žmogaus 
nuo kalėjimo, bei lyties ligos tol, 
kol mes žmogaus jausmų-emoci- 
jų nesužmoginame. Kol asmuo 
nenusiteiks sunormalėt savais 
jausmais, tol mes nepajėgsime 
ryžtis atsikratyt riebalinio kro
vinio. O be ryžto jokia sėkmin- 
į&. Veikla nėra galima. Jokie pa
tarimai, jokioę dietos, jokios pi
liulės mums-jnfegelbės, kol mes 
visa širdimi neimsime trokšti sau 
ir artimui*'tikros Sveikatos. 
Kiekvienas iiiją, daug gražiau at
rodyti, £a&gįat» jaustis ir svei
kesnis būti pridėtinių riebalų 

. . .atsikratęs. Riebalų savame, kū- 
’' he ‘ištirpinimas yra nelengvas 

darbas. Reikia pakankamai lai
ko ir kantrybės svorio sunorma- 

. rimui. Čia skubiai peikdamas 
*‘inefcaT gero nėatšieke,'’ heatsie- 

kia ir neatsieks. Nusiminti irgi 
negina'. - Su riebalų perteklium 
daug lengviau susitvarkysime, 

kai juos mažinti po tru
putį ir kai Isos-feaŠHSame nuo
latos.

Mylėkime artimą, ne |yien . |

Šiam krašte sunku hėriutukti,

Vaclovo Biri lik <*

Chicago 8, Illinois *

irmajatne tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 pust 
\bu luiuai minkštuose viršeliuose parduodami už $4.i.*0, 

o kietuose viršeliuose už $6.00.
Abi knygas gausite, jei pinigus pasiųsite tokio adresu:

Fotografas pavadino šią nuotrauką "Dangus griūva , tacčiau f^n* matomi tamsus ženklai buvo- padaryti- lietaus 
vandens ant sausos sienos Wilmingtone, Del.

1739 So. Halsted Street

pųjnaistogėrybių. Jų taip leng
va’ visur nusipirkti ir J saldy tu
ruose .taip patogu jas-visada po

valgymų.dienoje, daugelis!? mū-

ar Įsu . kaimynais bei draugais 
beSvaisindami?' Vienas,kitą męs 
malime užkanda, pamiršdami 
daug4 vertesni '*dvasmp’'iffh?§tąl 
gerą žodį, darbą, muziką, kny
gas, paveikslus/ gėles, vaidini
mus, parodas, kultūringai pra
verta susirinkimą. , 4. *?

Kiekvienas,, pastebėjęs savo 
juosmens.storėjimą^. turi kreip- 

_ tį dėmesį į Jtris. dalykus: į kada, 
kąW kiėk^^ valgo; Norėdami 

’ nenutukti ir sveikoj gražioj for- 
’ moj išsilaikyti, mes turime pa- 
’ tys sau valgio ribas nusistatyti.

j Nuprietarinkime nutukimo 
tvarkymą

Sunku kiekviename darbe > ką 
3 nors gero -atlikti, kai mes esa- 
' _me . susipančioję .įvairiausiais 
ji prietarais. 'Tiek medicinoj tiek 

religijoje bei kitoje kurioje sri
tyje 'prietarai yra baslys riedan- 

•j tiebris ratams. -

S

Mes kaip papūgos kartojame 
prietarus. Girdi, aš nutunku ne
valgydamas — tai mano liaukos. 
Kitas vėl kitokiuose prietaruose 
pončiojas: “Aš riebėju ir nuo 
vandens, nes taip yra mano šei
moje”. Trečias nuo šitokių prie
tarų neišsivaduoja: “Aš pusam
žio sulaukiau, už tai pilnėju”. O 
gražiausiai save žudo visai nė 
nejausdama šitaip kalbanti mū
siškė: “Man yra natūralu būt 
riebiai — aš jaučiuos laiminga 
tokia storulė būdama — ką aš 
galiu padaryti”. O čia dar penk
ta iš prietarų neišsivaduoja: 
“Vaiko pagimdymas man figū
ra sužalojo”.

Ir taip bei panašiai iki be pa
baigos žmonės patys prietaruo ;
se žūsta ir savo artimą į tokias . 2>obo metų Kristaus eroje 
negeroves savu elgesiu traukia. Į šie valįė‘ auklėjo žmo- 

-. Pasiskaityti. How to Control | nės- ką mes dabar matom? 
Your Weight, Metropolitan Life. Visos nedorybės yra jų auklėji- 
Insurance Co. j mo vaisius. Ar ne tiesa, Su pa-

:----- z---------------------- i garba V. Markūnas, 47 Louis St.,
STENKIMĖS TEISINGU j Port Colborne, Ont., Canada.

VTSAKYMU PASINAUDOTi

me ir nieko nepadėsime. Visų pir
ma reikia, kad žmogus pats pra
šytų Dievą duoti jam gerąją 
dvasią, kad jis galėtų priimti 
Dievą, skaityti Dievo žodį ir pil
dyti Dievo valią.

Jūsų rekomenduojami peda
gogai, gydytojai ir dvasiškiai 
blogavaliams nieko nepadės, nes 
per tų ponų veiksmus tas žmo- 

■ gus ir pasidarė blogavalis. Veik

Atsakymas. Ačiū, mielas V. 
Morkūnai, už savos nuomonės 

Jausmu tvarka ir Dievo žodį ; rastu išdėstymą. Niekada nie-
skaitančiam būtina

r Klausimas. Gerb. Dr. Jonai 
Adomavičiaus, šių metų sausio 
5 d. Naujienose Jūsų rašiny, pa
vadintame “Tik naujai atgimęs Į 
žmogus atneša naujus metus” 
yra teisingų, bet , ir klaidingų 
pasisakymų. Jūsų nurodyta, 
kad mes savo pasveikinimuose 
esame klaidingi, nes mes linki
me geradariams linksmų švenčių 
ir laimingų naujų metų. Jūsų 
nuomone, “vien blogavaliams 
toks linkėjimas teiktinas”. Jūs 
manot, kad toks mūsų elgesys! 
atįtįktų. Kristuj? gįųiųsL’ angelo | 
paskelbtam skelbimui f “Ramy-1 
bė geros valios žmonėms ant že- 

padarytų mus gerais, 
geravaliais krikščionimis.
P Toji angelo skelbtoji “ramy
bė geros valios žmonėms ant že
mės” jau 2,000 metų neišsipildo, 
ir pats Kristus, tapo nužudytas.

ta paskelbtoji ramybė, kaip Jūs 
rašot, buvo tik programa — nu
rodymas,' kad mes geraširdiškai 
elgdamies, galim apturėti amži
ną ramybę gyvenimą, kurį 
Kristus atpirko savo krauju. Ta 
skelbtoji ramybė ateis tik tada, 
kai Kristus^ nužengs ir įsteigs 
Dievo karalystę ant žemės, ir 
kai patikrins mūsų geravališku- 
iną. ’

Linkėjimais blogavaliams mes 
savo geravališkumo nejrodysi-

KNYGOS VAIKAMS IR JAUNIMUI

aa

, — Sek pasaką, mamyte, \
* Apie senus laikus,

t & Kai aitvarai ir laumės 
Skrajojo po laukus. . 

•J‘ ~ \ S. Petersonienė
Poezija Ir pasakos yra vaikų mėgstami ne mažiau kiip žaidimai

krykštavimaL Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažie 
siems bei jaunimui:

i. N. Butkienė, VELYKŲ PASAKOS, 32 psl., telpa 
NU K ES, 34 psl. su 8 apsakymėliais iš vaikų pasaulio, 
truotos. spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 dol.

6 pasakos ir DVY- 
Ahi gausiai ilius-

kam nėra buvę naudinga bet ko
kie ginčai — dvieju jausmais ne- 
subrendusiųjų nuomonėmis mė
ginimas kitą paveikti. Tai tik 
tolimesnis į purvyną bridimas, 
tariantis nešvarumus nusiplau
siant. Todėl nei šis skyrius, nei 
kuris kitas lietuvis ir nelietuvis 
neturėtų ginčytis, jei tik jis pa
jėgia save nagan suimti. Už tai 
čia paduosime tik faktus — gy
venimiškus, sveiko proto, mora
lės ir psichologijos-pedagogikos 
mokslo priimtus. Kuris nėra ak
las — pamatys, kuriuo keliu rei
kia eiti idant pajėgtume apturė
ti bent minimumą svarbiausios 
gėrybės — pilnos sveikatos: kū
no, proto ir jausmų tvarkos.

Pasaulinė Sveikatos Organi
zacija (World Health Organiza
tion) Šveicarijoje turinti buvei
nę, savo 1946 metais 64 tautų 
mediciniškų atstovų pasirašyto
je konstitucijoje (ją pakeisti 
gali tik du trečdaliai narių — ji 
dar nepakeista, todėl jąja rei
kia vadovautis) aptarta yra svei
kata, kaip žmogaus kūno, proto 
ir jausmų (emocijų) tvarka. 
Emocijų — jausmų tvarkingu
mas, kitais žodžiais tą patį pa
sakant, vadinamas dar ir gera- 
vališkumu. Nė angelo, juo la
biau Kristaus, nereikia, jog su
žinotum, kad tik geravaliams 
taika ant žemės užtikrinta — 
tą žino dabar kiekvienas gimna
zistas. Tik pilnai sveikas žmo
gus pajėgia sveiktai elgtis. O 
kai žmogus sveikai elgias — jis 
yra taikingas. Susirgus kūnui 
— sklerozei apėmus smegenis ar 
inkstus — žmogus ima vaiku 
virsti, nors jis jau pražilęs būtų. 
Tai kūno nesveikatos darbas. 
Susirgus protui — ima žmogus 
Napoleonu esąs vaizduotis, chi- 
cagiškis pradeda bijoti New 
Yorko policininkų, ima vonioje 
žvejoti. Tai proto nesveikatos

2. Vanda Frankienė-Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka išdava. Susirgęs jausmais Žmo- 
Didelio formato, 24 psU gra- jma pykti, pavydėti, tingėtimažiesiems. Jūratės Eidukartės iliustruota, 

žus leidinys. $150.
3. A. Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams. DaiL V. Simas-

keviėiaus iliustruota, 130 psL, Si,80. '<
4. Stasė Vanagaitė - PHersonienė, LAUMĖ DAUMĖ. 17.eilėraščių, kaip , .

pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvu žemėje. Labai gražus leidinys, j Dievui VISUS 
didelio formato, kietais viršeliais, gausiai daiL J. Kiburo iliustruota, 64 To]ęg fjki, kad 
psL, kaina 5 dot I . _ . .
^'Š^Į^alroni*, JAUNOJI LIETUVA, poema. 118 psl., $1,00.

| ft Tyrulis. TEN, KUR NEMUNAS BANGUOJA. Skaitymai, gramatika, 
tevynft pažinimas, dainos. Gausiai iiinstruota, kietais viršeliais, 217 psL 
Lj|bai Yinkama vaikams, kur nėra lituanistinių mokyklų. $3.00

Inartt- jvaišt—LAUKUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakos 
vaikams iš jų gyvenimo, svajonių ir žygių. Iliustruota dali. Z. Sodeikienės 
Didelio formato, kietais viršeliais, puikus 77 psl. leidinys. $3.00.

. - 8. Jom* Valaiti*, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI, mitologijos posmai
' Eiliuoti padavimai, legendos ir • pasakos — kaip senovės lietuviai ir žemai- 
/ čiai bendravo su savo dievais, 54 psL, $1.00.
į. Vaikai mėgsta ir nori skaityti. Dėlto iš pat mažens yra daug lengviau juos 

įpratinti lietuviškai skaityti ir mylėti lietuvišką kny^ą. Jei tėvai išbalansuo
tų vaikams perkamas dovanas — pusė knygų, pusė žaislų — lietuviško auk- 

r Įėjimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn. . - • ' •
».. \ n a ii r m n q r“ *
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dirbti, meldžiasi vietoj dirbęs, 
aan' kad kasdieninės ‘ duonos susi

lauktų. Toks ne pats dirba, bet 
i darbus paveda. 

, kad egzaminai — pa
tikrinimas suteikia sveikatos 
—. gėrybių. Tbks peikia visus 
mokytojus, kunigus, gydytojus 

1 už dabartinį pasaulio sutiegalė- 
jimą. Tai vis jausmų —'emoci
jų pairimo pasekmės.

Vienas dalykas yra žinoti apie 
pilnos sveikatos naudą, visai ki
tas dalykas tokią sveikatą turė
ti. Pilna sveikata apturima dau
geliui veiksnių sutartinai vei
kiant. Tėvų sveikas pasiruoši
mas pradėjimui naujos gyvybės. 
Prasidėjusios gyvybės išnešioji
mas motinos paširdyje. Jos svei-

kas pagimdymas. Pagimdžius 
sveikas pagimdytojo kūno, pro
to ir jausmų išugdymas, čia pa
daroma Dievo (gamtos, jei no
rit) duotų žmoniškumo pradų 
sužalojimas per visus etapus, 
svarbiausia per pirmuosius tre
jus metus žmogaus amžiaus. 
Jausmais nesveika motina (tė
vas tik vėlesniame amžiuje ima 
stipriau įtakoti vaiką) elgiasi 
dvejopai blogai: kartais ji nepa
kankamai vaiką prižiūri, kartais 
ji perdaug juo rūpinas (over- 
mothering). Abiem atvejais su
gadinami augančio žmogaus 
jausmai — geravališkumas (cha
rakteris, asmenybė). Taip su
gadintas jausmais žmogus gali 
likti kūnu sveikas ir protingas: 
jis gali žvaigždynus pasiekti, 
gali šimtą tūkstančių į metus 
uždirbti žaliukų, bet tuo pat me
tu gali būti jausmais didelis li
gonis, gali būti blogavalis ir vi
są piktą pasaulyje sukelti. Jo
kio šėtono nereikia tokiam dar
bui, čia pats jausmais nesvei
kas žmogus tai atlieka. Už tai 
nėra reikalo laukti Kristaus atė
jimo — jis jau yra atėjęs su 
kiekvienu žmogaus gimimu — 
jame yra geravališkumo pagrin
dai Dievo ((gamtos) mums duo
ti — tik mes virš minėtai dirb
kime, tada tų pradų nesugadin
sime — Dievą širdyje turėsime, 
būsime geravaliais — jausmais 
sveikais. Jei dar ir kūno bei pro
to sveikata, gydytojams pade
dant, tinkamai pasirūpinsime 
— būsime pilnai (kūnu, protu 
ir jausmais) sveiki. To visi trok
štame, todėl turime atsakančiai 
dirbti patys, nepavesdami to 
darbo niekam. Neturime taip 
pat, bijoti jokio šėtono, nes vi
sus šėtoniškus darbus, įskaitant 
ir dabartini blogį ant žemės, da
ro ne koks tai legendarinis vel
nias, bet jausmais, protu ar tam 
tikrais atvejais kūnu nesveikas 
aš, Tamsta ir jis, bei kiekvienas 
kitas. Nereikės nė mokytojų, 
gydytojų, dvasiškių kaltinti dėl 
dabartinio blogio, kai mes pra
dėsime tikrus kaltininkus imti 
už pakarpos: juos izoliuoti, kol 
jie pasveiks, ir naujus tik visa
pusiškai, ypač jausmais svei-’ 
kais, žmones auginti pradėsi
me. Taip pilnai sveikus žmones 
imdami šviesti šių dienų moks
lo šviesa, mes susilauksime ža
dėtojo rojaus ant žemės. Mat, 
tik pilnai sveikas (kūnu, protu, 
o ypač jausmais subrendęs) ir 
šių dienų mokslu pasipuošęs as
muo yra žemės papuošalas — 
taikos ant šios žemės įgyven
dintojas. Tokio stovio visi turi
me siekti, niekam to darbo ne
pavesdami, tik ant savęs vis 
didesnę naštą užsikraudami.

Visi pilnai sveiki būdami su
tiksime, kad gydyti reikia sune- 
galėjusius, o ne sveikus.

Kaip medicina, apsivaliusi nuo 
mitologijos, pradėjo teisingu ke
liu žygiuoti, taip ir religija turi 
kuo greičiausiai nuo mitologijos 
apsivalyti. Tada nereikės nie
kam prašyti,- kad ramybę ant 
žemės ‘*kas nors atneštų, kad ge
rąją dvasią Žmogui "kas nors 
duotų”, kad Dievo karalystė pas 
mos “ateitų”. Viskas žmogaus 
pilnai sveikatai — tiems virš mi
nėtiems gėriams pagrindai yra 
mūsų tarpe tik pradiniame sto
vyje. Už tai mes patys turime 
reikiamai dirbti — pradus išvys
tyti iki taikingo sugyvenimo 
vienas su kitu pajėgumo. Tada

mes pajėgsime visokeriopai žmo
niškais būti, įskaitant pajėgu- 
mą pildyti Dievo valią. Juk tas 
tokios valios pūdymas yra ne 
kas kitas, kaip pilnai sveiko žmo
gaus elgesys. Kitas taip svei
kas būdama, net Dievo vardo ne
girdėjęs, sveikai — Dievui ir 
Žmogui priimtinai elgiasi. Jau 
dabar jausmais sveiki ir šviesūs 
dvasiškiai ima rūpintis numi- 
tologinti net tokią maldą kaip 
Tėve Mūsų:: ugdykime savyje 
gėrį, paliovę prašyti “karalys
tės atėjimo”.

Šita tik čia išreikšta tiesa yra 
tiek tikinčiam, tiek ateistui (su 
sąlyga — jie turi būti pilnai 
sveiki priimtina savo gyvenime 
vadovavimuisi. Ją šis skyrius 
skelbia ir skelbs — tik mes vi
si, gydytojų, psichologų, peda
gogų ir šviesių dvasiškių talki
nami, stenkimės visapusiškai sti
prėti pajėgumui ją priimti.

"NAUJIENOS" KIEKVIENO 
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULES

1.
2.

4.

5.
6.

7.

8.
9.

10.

11.
12.

KNYGA - GERIAUSIA DOVANA
$5.00
$3.00
$2.00

$12.00 
$4.00

$150

$3.00 
$5.00 
$2.00

Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS H t., 336 psl. 
Juozas Liūdžiu*, RASTAI, 246 psL
M. Zošėenko, SATYRINĖS NOVELĖS, 199 psl. ------------
Liudas Mikšys, Ii ISTORIJOS ŪKANŲ ATEINA LIE

TUVA. 699 psL _____________________________
Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS, 376 psl. ------
J. Augustaitis, ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA.

154 psl. _______________________________________
Prof. V. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO

RIJA, du tomai, 207 ir 225 psl. ______ — $2.00 ir
Marius Katiliškis, ŠVENTADIENIS UŽ MIESTO, 356 psl. 
St. Kairys, LIETUVA BUDO, 416 psl. . ............ ...... .........
VI. Mingėla, KUN. ANTANAS MILUKAS, Jo gyvenimas 

ir darbaL __ _ ■._______ .....____________ _—-
Adomas P. Jasas, BŪK PALAIMINTAS! ..........  ........
Dr. Antanas J. Gussen, DANTYS, 158 psl., minkštais

viršeliais S2.00, kietais ________ '■____ _____________
Juozas Švaistas, PETRAS ŠIRVOKAS, 228 psl.... .......
Henrikas Radauskas, EILĖRAŠČIAI, 239 psl. 
Mikas Petrauskas, EGLĖ ŽALČIŲ KARALIENĖ.__ :.........

13.
14.
15----------------------------- ---------------------- -- _______ -------------
16. C H Jurgėla, HISTORY OF THE LITHUANIAN NATION.
17. Petronėlė Orintaitė, KĄ LAUMĖS LĖMĖ. 236 psl. ___
18- Kipras Bielmis, TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA.

19.

20.
21.

$6.00
$3.00

54.00 
$2.00 
$5.00 
$5.00 

$10.00 
$3.00

$1.00

$*.00 
$4.00 
$2.50 
$6.00

310 psl ____ ________ ____ _________________ _____
Dr. J. B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT, 211 psl. 

angliškai, _  _________ _____ _ _____________
Pranys Alšėnas, MARTYNAS JANKUS, biografija, 294 psl. 
Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, lyrika, 152 psl. ...____
V. D. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, 416 psl. _____

Šitas knygas galite įsigyti “Naujienų” ofise arba gauti 
paštu, atsiuntę nurodytas sumas čekiu arba money 

orderiu, šiuo adresu:

1739 So. Halsted St.* Chicago, III. 60608
a n
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SKELBKITĖS NAUJIENOSE

It takes mere then memories 
to make it from day to day.
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Someday you’ll be old.
When you are, you’ll find that though 

you can taste memories, you can’t eat 
them. Though memories can give you a 
warm feeling, they aren’t shelter from 
the cold.
a There’s no substitute for money when 

you’re old.
And you can have that money if you 

start building your nest egg now, while 
you’re still feeling young.

One of the very basic things you can do 
is join the Payroll Savings Plan where you 
work or the Bond-a-Month Plan where 
you bank. Buying U.S. Savings Bonds 
this way makes saving almost painless.

And now there’s a bonus interest 
rate on all U. S. Savings Bonds—for E 
Bonds, 514% when held to maturity of 
5 years 10 months (4% the first year). 
That extra payable as a bonus at

maturity, applies to all Bonds issued 
since June 1, 1970- • > • with a compa« 
rable improvement for all older Bonds.

Start your savings plan now. : .
And may all your memories be happy 

ones.

Bonds orę sate. It tart, stolen, cr dertroyed\ 
we rep’ace ribem. When needed, thtr can be d 
cashed at yocr bank. Tax may be deferred ♦ 
until redemption. Aad always remember,

Take stock in America.
Witfihighar paying USSavingtBcndt

’C' n., — -WT>- ------

1739 So. Halsted Street Chicago, III 60608
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1970 m. “Naujienų” 273 nu
mery radau išspausdintą straip
snį “Lietuvos Seimas ar Liaudies 
Seimas”. Straipsnyje paliesta 
1910 m. komunistų surežisuoti 
vadinamieji Liaudies seimo rin
kimai ir keliams klausimas dėl 
to seimo pavadinimo. Nuo to lai
ko jau praėjo virš 30 metų ir yra 
daug kas pamiršta. Tai turėda
mas truputį medžiagos noriu kai 
kuriuos neaiškumus plačiau pa
ryškinti ir kai ką patikslinti.

Seimo rinkimams dirigavo 
Maskva. Jos įsakymus perdavė 
ir prižiūrėjo rinkimų eigą Sov. 
Rusijos atstovai N. G. Pozdnia- 
kovas ir G. Dekanozovas. O vyk
dė komunistų partija. Bet tas 
visas darbas taip buvo užmas
kuotas, kad žmonės nesuprastų 
Maskvos kėslų. Ir visuomenei 
buvo aiškinama, kad Lietuvos 
vyriausybė vykdo tiktai liaudies 
valią. Net ir pati Lietuvos ko
munistų partija, kuri pravedė 
rinkimus, buvo prisidengusi sve- ’ 
timu vardu. Pradžioj tiek Mas
kva, tiek ir Lietuvos vyriausybė 
kalbėjo tiktai apie seimo rinki
mus. Vėliau atsiradusio pava
dinimo “Liaudies seimas” dar 
beveik niekas neminėjo.

Parvykęs iš Maskvos minis
teriu pirm. V. Krėvė-Mickevi
čius kiek galėdamas stengėsi 
Seimo rinkimų Įstatymo priėmi
mą pratęsti tolimesniam laikui. 
Jo nuomone, skubus ėmimasis 
svarstyti to Įstatymo reikš su
tikimą ir paskubinimą greičiau 
duoti Maskvai galimybę panai
kinti Lietuvos nepriklausomybę. 
Vieša priežastis: reikia jam pa
čiam ir ministeriams gerai susi
pažinti su projektu ir duoti lai
ko- pagalvoti. O neviešai buvo 
planuojama, kad reikia Maskvos 
sumanymų Įvykdymą užtęsti, 
vilkinti ir laukti.

Tam pilnai pritarė Finansų 
min. E. Galvanauskas, o dalinai 
pritarė J. Paleckis ir M. Gedvi
lą. Bet visą planavimą suardė 
Teisingumo min. P. Pakarklis. 
Jis liepės 3 d. atsilankė pas V.

K. Mickevičių ir pareikalavo, kad 
tuoj turi būti sukviestas Minis
trų tarybos posėdis, kad apsvar
stytų .ir priimtų naują Seimo 
rinkimų Įstatymą. V, K. Micke
vičius ir jam pareiškė, kad pir
moj eilėj su projektu dar reikia 
pilnai susipažinti ir duoti lai
ko pagalvoti. Bet P. Pakarklis 
fokiu paaiškinimu buvo nepaten
kintas ir visą reikalą pranešė 
savo duondaviams. Tos dienos 
vakare V. K. Mickevičių pasi
kvietė Dekanozovas ir davė grie
žtą Įsakymą pradėt svarstyti 
naują Seimo rinkimų įstatymą. 
Kaip žinome, Maskva jau anks
čiau buvo nutarusi Įjugti Lietu
vą į S. Sąjungą, bet pati dar 
nedrįso to padaryti, todėl sten
gėsi skubiai išrinkti seimą, ku
ris liaudies vardu (žinoma, Mas
kvai spaudžiant) “nutars” Įsi
jungti.

Liepos 4 d. 17 vai. J. Palec
kis sukvietė Ministrų tarybos 
posėdį. Jam pirmininkaujant 
buvo pradėtas svarstyti Seimo 
rinkimų Įstatymas. Bet Mas
kvos radijas pasiskubino pas
kelbti, kad liepos3 d. 12:30 vai. 
Lietuvos liaudies vyriausybė iš
taisė ir priėmė Seimo rinkimų 
Įstatymą. Tikrenybėje tas Įsta
tymo projektas tuo laiku dar te
bebuvo P. Pakarklio kišenėje.

Liepos 5 d. 21 vai. Kauno ra
dijas paskelbė pirmutinę žinią 
— Liaudies seimo rinkimai k
Įvyksta liepos 14 d. Sekančią 
dieną Įstatymas buvo paskelb
tas spaudoje. Tą naktį “gimė” 
niekam negirdėta Lietuvos Dar
bo Sąjunga. Tikrovėje tai ne
buvo jokia nauja sąjunga ar 
partija. Tuo nekaltu vardu užsi
maskavo Lietuvos komunistų 
partija ir pradėjo vykdyti paren
giamuosius seimo rinkimų dar
bus. Kad būtų sumažintas suk
čiavimo Įtarimas, buvo net su
daryta Vyr. liaudies seimo rin
kimų komisija, kuriai vadovavo 
V. Niunka. Tačiau visus “atsto
vus” jau iš anksto parinko Lie
tuvos komunistų partija — “Lie

TWO 
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Chicago Savings 
and Loan Association

PER ANNUMPER ANNUM

OF $5000 OR MORE 
ON CERTIFICATES

ON CERTIFICATES 
OF $1000 

ONE YEAR MATURITY

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY.

9 to 12:30

PAKEL, President

GR 6-7575
HOURS: Mon. 12 P. M. to 8 P. M., Tues. 9 to 4, Thurs. & Fri. 9 to 8. Sat.

PER ANNUA!

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

UP TO 
$20,000.

^¥4% PER annum

ON CERTIFICATES 
OF $1000 OR MORE 

6 MONTH MATURITY

^ ¥4% PER ANNUM

ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

$100.00 MINIMUM

Chicago Savings and
JOHN PAKEL, Sr. Chairman of the Board 

6245 So. WESTERN AVE.

Fiji žvejai suvaro žuvis prie tinklo, padaryto iš palmių lapu ir jas ietimis smaigsto. Šitaip žve- 
jojama Su a saloje.

tuvos Darbo Sąjunga”. Juos 
tvirtino A. Sniečkus, kuris buvo 
paskirtas Valstybės saugumo 
departamento direktoriumi. Jis 
buvo stambaus Suvalkijos ūki
ninko sūnus, NKVD mokyklos 
auklėtinis ir daug kartų Lietu
vos teismų baustas už priešvals
tybinę veiklą. Tai vienas žy
miausiu Lietuvos budeliu, kuris 
nepasigailėjo net savo giminių 
ir artimųjų. Už tokius žiaurius 
veiksmus jo atsižadėjo net tik
ra jo motina ir pasitraukė iš Lie
tuvos. Paskelbus seimo rinki
mus jau buvo pradėtas plačiai 
linksniuoti žodis “liaudis”, pvz., 
“Liaudies seimas”, “liaudies vy
riausybė”. “liaudies valia”, “liau 
dies priešai” ir p.

Minėtame straipsnyje rašo
ma: “Buvo ant greitųjų suda
rytas liaudies seimas, kurio na
riai taip pat nieko nežinojo apie 
planuojamą Lietuvos prijungimą 
prie Sovietų Sąjungos... Apie rei
kalą” prijungti “Lietuvą prie 
Rusijos kalbas pradėjo kelti tik
tai pirmą seimo susirinkimo die
ną”.

Remdamasis V. Krėvės-Mic
kevičiaus 1942.8.30 viešai pada

rytu pareiškimų, noriu ir tuos 
du sakinius plačiau paryškinti. 
194(1 m. birželio 30 d. Min. pirm. 
V. Krėvė-Mickevičius išvyko į 
Maskvą ir turėjo 5 valandas už
trukusį su V. M. Molotovu pa
sikalbėjimą. Ministeris pirm, 
jam išdėstė sunkią anuometinę 
Lietuvos padėtį ryšium su SSSR 
atstovybės Kaune ir raudonosios 
armijos vadovybės kišimosi į 
Lietuvos vidaus reikalus, nuola
tinius grasinimus, valdiško apa
rato terorizavimą, nesiskaitymą 
su krašto reikalais ir p. Visa tai 
gimdo lietuviuose didžiausią ne
pasitenkinimą ir baimę, neapy
kantą visam kam ir yra kalti
nama vyriausybė, kad nesiima 
priemonių tvarkai palaikyti ir 
sudrausti tvarkos ardytojus. Jei 
tokia padėtis nevaržomai tęsis 
ir toliau, turės Įvykti krašto 
ekonominė ir ūkinė katastrofa. 
Molotovas savo atsakyme tarp 
kita ko priminė, kad buv. Res
publikos Prezidentas A. Smeto
na savo politika Tarybų vyriau
sybę privertė kariška jėga oku
puoti Lietuvą. Rusų carai, pra
dedant Jonu Baisiuoju siekė pra
siveržti į Baltijos jūras, nes to 
reikalavo rusų valstybės ir tau
tos išsivystymo eiga. Būtų ne
dovanotina, jei Tarybų Sąjun
gos vyriausybę^ dabar nepasi
naudotų proga, kuri gali kitą 
kartą nepasitaikinti. Tarybų Są
jungos vadovybė nutarė Įjungti 
Balti jo valstybes Į Tarybinių 
Respublikų šeimą. V. K. Mic
kevičius pradėjo aiškinti pasek
mes, kokios gali kilti ryšium su 
Lietuvos įjungimu Į S. Sąjungą. 
Molotovas į tai atsakė: “Mes mo
kėsime Lietuvos liaudį Įtikinti. 
Pamatysi, Tamsta, kad nepra- 
slinks nė keturių mėnesių, o Lie
tuvos liaudis pasisakys už Lie
tuvos Įjungimą Į Sovietų Sąjun
ga”.

Liepos 3 d. V. K. Mickevičius 
sugrįžo į Kauną ir pranešė vy
riausybei Maskvos nutarimą — 
Lietuvą Įjungti Į S. Rusiją.

Toliau V. K. Mickevičius sa
vo atsiminimuose rašo, kad tu
rėjo pasikalbėjimą su Vidaus 
reikalu ministeriu M. Gedvilą.

Užklaustas, ar jam anksčiau bu
vo žinomi Maskvos kėslai, M. 
Gedvilą atsakė: “Priimdamas pa
siūlymą užimti Vidaus reikalų 
ministerio vietą, buvau užtik
rintas, kad raudonoji armija atė
jusi Lietuvai padėti išlaikyti 
nepriklausomybę, bet ne jos vi
daus santvarką keisti”. Toliau 
jam M. Gedvilą pareiškė, kad 
jis, kaip komunistas, patekęs Į 
tokią kampynę, jog jam belieka 
ar iš proto išeiti, ar nusišauti, 
ar laukti, kad jį nušautų. Kas
dien ateina pas jį verkiančios 
moterys dėl suimtųjų. Jis nega
lįs tų ašarų pakęsti, bet yra be
jėgis kuo nors joms padėti, nes 
turi vykdyti komunistų parti
jos nutarimus. Neturi teisės ir 
pasišalinti, nes tuo atveju parti
jos disciplina griežta ir Į aplei
dus) savo vietą komunistą, žiū
rima kaip Į išdaviką, su kuriuo 
atitinkamai ir pasielgiama.

Tuo reikalu užklaustas J. Pa
leckis atsakė, kad jam buvo ži
nomi Maskvos planai. Prisipaži
no, jog ta žinia jį taip paveiku
si, kad jis išėjęs iš proto ir da
bar gailisi protą, atgavęs.

šitas V. K. Mickevičiaus pa
reiškimas parodo, kad net kažku
rie komunistai buvo nustebę, kad 
Maskva nutarė Lietuvą Įjungti 
Į S. Sąjungą. Bet užkietėjusie- 
ji komunistai tuo nutarimu bu
vo labai patenkinti ir kėlė ova
cijas. Pagaliau pastaruosius pa
sekė ir minkštesnieji ir visi su
lindo Į Maskvos glėbį.:

(Bus daugiau)

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

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 priei 
10 mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos. *'' *** s ’
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I ROCKFORD, ILL
Pavėluota Kalėdą eglutė 

lietuviukaifis’
. jGėraiyrft ferial*

vėliau negu niekad.
A. Li^dės’MpyiinlšM ’ liors -fr 

pavėluotai* Surangė eglutę lietu
vių klube, ir Ęglptė maloniai 
spindėjo, žaliavo visais atžvil
giais graži. šviesi ir įspūdinga. 
Nors subuvimas nebuvo labai 
skaitlingas, tačiau visi lietuviai, 
kurie atsivežė savo vaikučius — 
bc'ndruomėniriinkai ir kiti — 
visi buvo maloniai sutikti.

B-nės Apylinkės pirmininkė p. 
Veronika Kiznienė atidarius pro
gramą pasveikino vaikučius ir 
jų tėvus, atsiprašydama, kad ne
galėjo surengti anksčiau, nes 
negavo salės, kadangi Lietuvių 
salė visus savaitgalius buvo 
užimta, o vaikučiams klubas sa
lę duoda dykai, tik reikėjo pa
laukti.

Meninę programą išpildė šeš
tadieninės lituanistinės mokyk
los vaikučiai, kurie dainavo, šo
ko ir deklamavo.

Rockfordo vaikučių tarpe 
randasi vienas ypatingai gabus 
akordeonistas, visos programos 
pažiba, Svajūnas Rutkauskas, 
kurs pagrojo Tyliąją naktį ir 
kitas kalėdines giesmes ir dar 
porą koncertinių gabaliukų. Vai
kučių pasirodymas visiems labai 
patiko.

Kalėdų Senelis, kurs dar ne
buvo grįžęs į savo šiaurę, o lau

Frank Zogas, President

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

Nuo 
1914 metų

MIDLAND 
savings!

5 %
Passbook Savings 
All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly -

Midland Savings aptar 
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. < Mes norė
tume būti Jums-naudingi 
ir ateityje.; 
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Sąskaitos apdraustos iki 
$20.000 ANO LOAN ASSOCIATION

4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 60S32 

PHONE: 254-4470
L f

kė Rockfordo lietuviukų eglu
tės, užvilko ant scenos didelį 
maišą, visokių, dovanų ir visus 
>-aikuė|us, vardais . iššaukępasi
pilti jifnOs/ skir|as,<įjvana|.

Džiaugsmas, jų pasitenkini
mas ir linksmumas buvo neap
sakomas. Patenkinti buvo ir jų 
tėvai. Nebuvo užmirštos ir mo
kytoja Domicėlė Bubelienė, Ve
ronika Kiznienė, taipgi virtuvės 
darbootojus p. p. Petronėlė Sa
vickienė ir Marija Stružienė, ku
rios su gražia didele šypsena iš 
Kalėdų senelio atsiėmė dovanas.

Programą baigus, tėvai su vai
kais sėdo prie stalų užkandžiai! 
ti gardžių, vėlybų kalėdinių vai
šių., Bufetas irgi gyvai veikė, 
vaišino atsilankiusius. Jonas 
Kiznis tai nepamainomas šei
mininkas laimėjimams pravesti.

Visais atžvilgiais vaikučių 
vardu suruoštas subuvimas bu
vo sėkmingas ir patiko kaip 
mažiesiems, taip ir suaugu
siems. žvalgas

SKAITYK PATS IR PARAGING
KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIU 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 orderi tokiu adresu:

1739 S. Halsted St, Chicago, ML 60608 Garai artiste Brigitte Ba rd of h‘*m$ 
turi neiioti Uitus drabužius ir kailius. 
Savo filmuose ji paprastai mažai kf 

devL

Taupymo Indeliai 
Apdrausti Iki $20,000.

NIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

1800 So. Halsted St Chicago, III 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

Įsteigta 1923 metali TeL 421-3070
Įstaigos pletaoM kiemas automobfMama pastatyti
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Gudreivos trumparegiai
Esame tikri, kad ne tik didelei Amerikos lietuvių 

daugumai, bet ir didelei JAV Lietuvių Bendruomenės 
narių daugumai nepatinka gudreivos. Gudreiviavimu 
nieko nepasieksi. Gali žmones apgauti vieną kartą, gali 
ir visą organizacijos tarybą apmulkinti vieną kartą, bet 
nieko nelaimėsi. Išėjus suktybei viešumon, visas planas 
nueina niekais. Visi žino, kad gudreivos yra trumpare
giai. Jie laimi tuo momentu, tą akimirką, bet kai paaiš
kėja jų gudragalviavimas, tai žmonės nuo jų vis dėlto 
nusisuka.

Keli bendruomenės gudreivos, pasišokę ardyti Altą 
ir vieningą Amerikos lietuvių laisvinimo darbą, sugal
vojo ir pravedė apgaulingą rezoliuciją, kuri bus pagrin
du tolimesniems lietuvių kivirčams. Alto išardyti jiems 
nepavyko, prie Alto kasos niekas tuo tarpu jų dar ne
prileido, todėl jie sugalvojo naują planą: sujungti ben
druomenę su stipria Amerikos lietuvių organizacija — Al 
tu. Tiek daug išleista pinigų JAV LB suorganizuoti; 
tiek sugadinta rašalo, popieriaus ir tiek pertempta ner
vų. Darbas dar neįpusėtas, bendruomenėn dar neįtrauk
ta nei mažytė Amerikos lietuvių dalelytė, o dabar jau pa
siūlytas tos nebaigtos organizuoti bendruomenės su
jungimas.

Kaip ten bebūtų, JAV LB yra įregistruota. Ji vei
kia pagal Amerikos įstatymus ir kurios nors valstijos 
nuostatus. Registruotos organizacijos sujungimą su 
kita organizacija reikia atlikti formaliai. Nutarimas 
jungti vieną organizaciją su kita yra svarbus nutarimas. 
Tam nutarimui reikalingas dviejų trečdalių narių prita
rimas. Bendruomenės gudreivos narių visai neatsiklausė, 
bet Įgaliojo naujai išrinktą tarybą sujungimui spręsti. 
Galėtų ir taryba svarstyti si klasimą, bet nutarimui 
būtų reikalingas dviejų trečdalių tarybos narių pritari
mas. Pranešimai sakė, kad Filadelfijoje dalyvavo 60 bal
suoti turinčių teisę tarybos narių. Du trečdaliai pasita
rime dalyvavusių tarybos narių turėtų sudaryti 40 balsų. 
Kad nutarimas būtų teisėtas, tai reikėtų bent 40 balsų, 
tuo tarpu Filadelfijoje už nutarimą prijungti JAV LB 
prie Alto buvo paduoti tiktai devyni balsai. Kaip fron
tininkai gudragalviai, vietoj 40 reikalingų balsų, galėjo 
pravesti nutarimą tiktai 9 balsais ? Čia ir glūdi jų gud- 
reiviavimo paslaptis. ' ' ' ■ : ' s k - M

Frontininkai žino, kad didelė tarybos narių daugu-

ma nepritaria keliamoms lietuvių tarpe nesantaikoms. 
Tarybos narių dauguma nori laikytis susitarimų su ki
tomis lietuvių organizacijomis. Vyriausias gudreiva įsa
kė apklausinėti kiekvieną tarybos narį, ar jis nori ben
druomenę prijungti prie Alto, ar nenori; ir kad pasa
kytų, kada jis turi iš Filadelfijos pasitarimo išvažiuoti. 
Turint šiuos duomenis laukta tinkamo momento rezoliu
cijoms svarstyti. Kada paaiškėjo, kad antros dienos pa
baigoje jau bus bent vieno balso persvara, tai leista re
zoliucijas balsuoti. Už sujungimą pasisakė 9 tarybos 
nariai, o prieš rezoliuciją buvo paduoti 8 tarybos narių, 
balsai. Jeigu balsavimas būtų padarytas bent pusvalan
džiu anksčiau, kol salėje dar buvo prieš lietuvių kirši- 
nimą pasisakiusių tarybos narių didesnis skaičius, tai 
sujungimo rezoliucija būtų buvusi atmesta.

Tokiam nutarimui, vietoj mažiausiai reikalingų 40 
tarybos narių balsų, pasitenkinta 9 balsais. Vietoj reika
lingos dviejų trečdalių daugumos, gudravimais nutari
mas pravestas nepilnu vienu šeštadaliu balsų. Frontinin
kai gudriai apstatė didelę tarybos narių daugumą. Ne
leido jiems pareikšti savo nuomonės tokiu klausimu, o 
kai dauguma išsiskirstė, tai gudreivos oficialiai savo 
tikslo pasiekė. Tarybos nariai gali pareikalauti, kad šis 
klausimas būtų dar kartą persvarstytas. Būtinai turėtų 
pareikalauti, kad ateityje balsavimai panašiai nebūtų 
manipuliuojami.

Altas, gavęs JAV LB pasiūlymą pradėti pasitari-: 
mus “dviem organizacijoms sujungti”, galėtų šio klausi
mo visai nesvarstyti. Jis galėtų pareikalauti, kad būtų 
padarytas formalus balsavimas ir .už tokias bendruome
nės gyvenimo pakaitas pasisakytų reikalingi du trečda
liai organizacijos narių. Altas galėtų visai nesvarstyti 
siūlomo klausimo, net ir tuo atveju, jeigu bendruomenės 
tarybos nutarimas būtų ne gudreiviškas, bet padarytas 
dviejų trečdalių tarybos narių dauguma. Alto sąstate yra 
daug stipresnių ir didesnių organizacijų, kurios lietu
vybei yra daugiau padariusios, negu visi bendruomeninin- 
kai kartu sudėjus, ir kurios lietuvių laisvės kovai yra 
daugiau aukojusios, negu frontininkų vadovaujama 
Amerikos lietuvių bendruomenė. Tik prisiminkime Susi
vienijimą Lietuvių Amerikoje. Visos Amerikos lietuvių 
organizacijos nori dirbti vieningą. Lietuvos laisvinimo 
darbą, tuo tarpu koki yra frontininkų vadovaujamos 
JAV LB tikslai, tuo tarpu dar neaišku. Tiek galima pa
sakyti, kad gudreiviškumais organizacijos neišauginsi 
ir su kitais naudingo darbo negalėsi dirbtu

trims mėnesiams  $5.00 
vienam mėnesiui  $1.75

Kanadoje: i
metams -___________$20.00
pusei metų _ $11.00
vienam mėnesiui$2.00

Užsieniuose:
metams $21.00 
pusei metų $11.00 
vienam mėnesiui .... -------- $250

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben 
drovė, 1739 So. Halsted SL, Chicago, 
D! 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

BRONYS RAILA

SPAUDOS TEMOMIS
(Viešų laiškų titulu)

(Tęsinys)
Ar ir tautininkuose gausėja 

“okupanto tarnai”?

Antrą kartą pasitraukdamas 
(kai kurių ultratautininkų ir ki
tų Chicagos gaisrininkų pasi
tenkinimui) , žinoma, stipriai nu
jaučiau, kad atmosfera greitai 
neskaidrės, nes anksčiau užim
toji slinktis nieko gero nępra- 
našavo. Dgai netrukus taip ir 
įvyko, ir man nebereikėjo dar 
trečią kartą it šv. Petrui išsi
ginti,

Dirva vis aistringiau prisiek

dinėjo, kad ji nepritars bendra
darbiavimui su Lietuvos oku
pantu ir nepripažins Lietuvos 
aneksijos Rusijai, kas yra visiš
kai gerai ir kam jos niekas prie
šingai neskatino, net ir aš pats. 
Kaip Naujienų bendradarbis pa
liudijo, gavusi skoli nį iš fronti
ninkų (Jurgį Gliaudą), Dirva vis 
stiprino puolimus prieš jaunes
nės ir jaunosios išeivijos kartos 
inteligentiją, ypač intelektualus 
(rašydama tai tarp kabučių), 
prieš liberalus aplamai, prieš kai 
kuriuos rašytojus, prieš jau
nesnius mokslininkus ir profe- 

. sorius, o ypač prieš Akiračių 
žuri^ją. ši jos akcija, mano įsi- 
tikinimu, nebuvo nei gera, nei 
teisinga. Tautinei srovei, gi spe
cialiai politiniam tautininkam, 
ji nieko kito neduos, kaip tik la-; 
bai didelės dalies gabiausių ir' 
dvasiškai gyviausių jaunųjų 
Amerikos lietuvių inteligentų 
atstūmimą nuo Dirvos ir tauti
ninkų. Gal skoliniams iš fronti
ninkų tatai patinka, gal tokia jų 
misija atlikti Dirvos tautininkam 
“gerą darbelį”. Dalyvauti šito
kios akcijos rezginyje aš betgi 
niekaip nebebūčiau galėjęs su
tikti — arba būčiau turėjęs iš 
karto stoti į diskusijas, kuriom 
pilnos laisvės (be cenzūros) jau 
nebebuvo galima numatyti.

Vos mėnesiui praėjus, pasiro
dė ir pirmieji rezultatai. Dar ne
minint pavardžių, bet jau gana 
aiškiai pirštais nurodant kai ku
riuos iš mūsų, kurie staiga ta
pom nebe košer. Dirvos 1970 m. 
gegužės 20 dienos numeryje, pa
vyzdžiui, buvo įdėti redakcinia
me puslapyje net du straipsniai, 
karingai ir retu išdidumu ata
kuojantieji maištininkus, nenau
dėlius ir išgamas. Viename 
straipsnyje tokie buvo įsakmiai 
raginami “garbingai pasitrauk-, 
ti” iš Tautinės Sąjungos, kada 
jų “asmeniška nuomonė prade
da skirtis nuo daugumos nuomo
nės”. čia pat buvo pareikštas 
apgailestavimas, esą kai kurie 
tokie be reikalo eikvoja energi
ją, keldami organizacijoje “vi
dujinį maištą”. Tie minkštakū
niai ir pasimetėliai “griauna or
ganizacijos ir visos išeivijos au
toritetą” ir “pasitarnauja tik 
Lietuvos okupantui”.

“Tėvynės pardavimas už porą 
dainelių”

Daugeliui skaitytojų tokie 
svaičiojimai ir jų motyvai gal 
buvo iš karto nesuprantami. To
dėl čia pat buvo įdėtas kitas re-; 
dakeinis straipsnis be parašo, 
kuriame reikalas poetiškiau, bet 
ir aiškiau buvo pasakytas.

Mūsų laisvės kovų problemo
se genialiam Dirvos autoriui įtū
žimą kėlė tik viena, tiesą sakant, 
gana nereikšminga aplinkybė, 
maždaug nieko nelemianti smul- 
gmena — Vilniaus operos lietu
vių solistų koncertai Ameriko
je. Tame fone jis prakalbėjo 
apie mūsų tarpe jau esančius 
“penktosios kolonos agentus, dir
bančius komunistų propagan
dai, apie tokius, kurie “pardavė 
tėvynę už porą dainelių”, apie 
“milituojaučio komunizmo pro
pagandos piršlius po meno skrai
ste”.

Ir kad nekiltų abejonės dėl 
Dirvos sprendimo, pabaigoje bu
vo pasakyta, jog tie, kurie, peik
dami savus, “bėga okupantui 
blizginti batus ir džiaugiasi jų 

laimėjimais, yra prarasti mūsą 
tautai” (!). Nenurodęs konkre
čiai nė vieno batų blizgintojo ir 
kas iš tikrųjų tokias idėjas mū
sų aplinkoje skleidžia, šio ban
kinio stiliaus teisėjas palygini
mui priminė Biblijos vadinamo 
vandens teismo legendą, pagal 
kurią Gedeono rinktinėje iš dvi
dešimt dviejų tūkstančių karių 
liko tik trys šimtai užgrūdintų 
karžygių, — ir suskaičiavęs Dir
vos kareivių gretas, jis džiau
gėsi, kad dabar “atpažino tikrus 
laisvės kovotojus”.

Man rodos, kad jeigu iš dau
gelio tūkstančių belieka tik trys 
šimtai, tai jau ne kažin kokia 
armija. Beje, tokiais svaičio
jimais švaistantis, ji dar grei
čiau tirps.

Kadangi aš irgi už porą dai
nelių jau “buvau pardavęs tė
vynę”, tai neišvengiamai šiuos 
nusmerkimus ir sau turėjau pri
sitaikinti. Nebuvo abejonės, kam 
jie taikomi. Tarp kitko, jie bu
vo skiriami mažiausiai dar dviem 
gana įžymiem Dirvos bendradar
biam, kurių straipsnių nuo to 
laiko Dirvoje jau labai retai be
matyti.

Visa tai įvyko mėnesiu vėliau 
po pasitraukimo iš Dirvos.

Dabar jiem aš — “raudono 
ragaišio ragautojas”...

Kad sugrįžimas būtų dar dau
giau pasunkintas, arba tiksliau
— visiškai nebeįmanomas, tai 
pusmečiui praėjus po mano pa
sišalinimo iš arenos, dar kartą 
buvo pasivyta pamiškėje ir kirs
ta “coup de grace”.

1970 m. lapkričio 25 d. nau
jasis Gliaudos ar Graudos mė
nesinis neva humoro Dirvos prie
das, vardu “Pogrindis”, šią ope
raciją pasirūpino atlikti viešai 
ir aiškiai pavarde nurodant. Ra
šant viduramžiška maniera,
— kiekvieną žodį pradedant iš 
tos pačios raidės, šiuo atveju 
man būdingąja R raide — hu
moristas sugebėjo tik vieną sa
kinį pavartoti kiek humoristiš- 
kai: kad “rėksmingam Rozali
mo riaušininkui reikia rykš
čių”...

Žinoma, reikia. Kas be to ? 
Ypač tatai maga tiem, kurie sa
vo tautiečius vis labiau prati
nasi lupti ir, tur būt, mano, kad 
rykštės tai geriausia masių kon
trolės ir patriotinio auklėjimo 
priemonė. Bet visi kiti to “po
grindžio” sakiniai be humoro, 
nuogi, tiesioginiai, gana šlykš
tūs mūsų politinės demagogijos 
ir šizoffreni jos išpuoliai prieš sa
vo buvusį maždaug dviejų de
šimtmečių laikotarpio bendra
darbį, rodantys naują laikraščio 
stilių ir skonį.

šios tirados man ypač patiko, 
parodžiusios, koks pavydas ir 
pyktis galėjo užsiliepsnoti žmo-

1

j uėse vien už Ui, kadangi kai ku
riuos mano raštus “rafinuotai 
recenzavo ir reklamavo” Chica
gos Draugas. Todėl aš staiga ta
pau _ “raudonos revoliucijos
ryklių ritmo reklamuotojas”, 
skatintojas lankyti “raudono 
rimbo rubliais remiamus rengi
nius”. AŠ, esą, “reikalavęs rem
ti rausvuosius rikiuotojus”, ra- 
ginte raginęs “ragauti raudo
nąjį ragaišį”, “reabilitavęs rau
dono režimo reples”, riaumojęs, 
raugėjęs ir t. t.Galiausiai “Po
grindis” stebisi, kaip Draugo 
“rimti redaktoriai rado reikalą 
reprezentuoti Rozalimo rėksnio 
raštus rafinuoto rašytojo rū
buose”, — tarp kitko, pridėčiau, 
raštus, kurių nemaža dalis kaip 
tik buvo anksčiau spausdinta tos 
pačios Dirvos puslapiuose. Bet 
tie Dirvoje spausdinti rašiniai 
šiandien laikraščio komendan
tams jau atrodo — “raudonasis 
ragaišis”...

Iš šio pavyzdžio matom, kaip 
kartais ir chamas stengiasi būti 
rafinuotas ne tik savo idiotizmu, 
bet ir įžūlumu.

Tiekos rimbų ir rykščių aki
vaizdoje liktų tik džiaugtis, kad 
mano atsisakymas ir vėliau su
stojimas būti Dirvos bendradar
biu nebuvo per vėlyvas, o su ga
na pagrįsta prognoze ir pakanka
mai rimtu pagrindu. Bet ar to
kia savo laikysena laikraštis at
stovauja visą tautinę srovę ir 
visus savo skaitytojus, aš nega
lėčiau atsakyti be anketų, statis
tikų ir geresnio ištyrimo. Pa
galiau, po tų Dirvos raugintų 
ragaišių man jau vis tiek.

Esmi patenkintas, kad apie 
šitokius morališkai pačius šlykš
čiausius, niekuo nepateisinamus 
ir ilgai nedovanotinus politinių 
pabėgėlių įžeidinėjimus man pa
sisekė . jau anksčiau pasisakyti 
ir įvertinti “Dialogo su lietu
viais” knygoje, 50-51 psl. — kaip 
tik toje dalyje, kurios juodraš
tis buvo išspausdintas savo lai
ku Dirvoje.

♦

Be abejo, aš čia paliečiau siau
ro ir asmeniško kivirčo istorijos 
keletą epizodų, kurie, tikiuosi, 
yra būdingi ir platesne plotme 
mūsų žurnalistikos problemose, 
Įpročiuose, nuotykiuose ir vad. 
“spaudos etikos” užželiančiuose 
dirvonuose. Norėtųsi ir reikėtų 
šios rūšies “memuarus” gerokai 
papildyti, bet vis dar prakeiktai 
nėra laiko ir vis perdaug prieš 
akis kitokių darbų.
Los Angeles, 1971.1.10

(Pabaiga)

"NAUJIENOS" KIEKVIENO
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

HENRIKAS TOMAS - TAMAŠAUSKAS

LIETUVIŠKASIS PAMARYS
Mokyklos Pakalnės apskrityje

56.
74. Ravelio vienaklasė mokykla. Ja lankė 46 vai

kai iš Ravelių, Katarinkaičių, Tėvelių, Girgždų ir La
bili apylinkių. Mokykla Raveliuose buvo atidaryta apie 
1902 — 1903 metus. Iki tolei, vaikai iš šių apylinkių 
turėdavo eiti arba Į Stukių, ar į Akmeniškių mokyklą, 
kur kuriems arčiau. Keliai čia buvo ir liko labai blogi, 
ko dėlei vaikai šių tolimesnių mokyklų dažnai negalė
davo ir iš viso pasiekti, todėl mokytos įkūrimas vielo
je buvo būtinas dalykas. Mokyklai pradėjus čia veikti, 
pagaliau 1907 melais jai buvo pastatytas ir nuosavas 
namas, šis namas buvo medinis, šalia klasės pamo
koms, turėjęs 4 kambarių butą mokytojui. Kartu buvo 
pastatytas ir ūkio pastatas, nes mokyklai buvo išskir
tas ir 10 margų žemės sklypas. Prie mokyklos užvestas 
daržas pasirodė besąs per šlapias ir mažai našus.

Pirmuoju Ravelių mokyklos mokytoju yra buvęs 
mokytojas Juška (vok. Juschka) Benį jau nuo 1907 
metų čia mokytojavo mokytojas Ensis Preikšaitis 
(Ensis Preukschat), gimęs 1875 m. vasario 28 d. Tai jo 
pastangomis čia buvo pastatytas nuosavas mokyklos 
namas. Po jo sekė dar keli kiti mokytojai, kurių pas
kutinysis buvo Bronius Mekšraitis (vok. Mekscgral).

šioms apylinkėms likus be geresnių kelių, tiek pa
ti mokykla, tiek ir apylinkių kaimai šlapmečiais tap
davo lyg atskira sala, atskirta nuo likusio pasaulio. 
Vienintelis kelias, vedąs iš Ravelių į Sinkius, pro ku
riuos ėjo geras plentas jungiąs šakūnus su Karkle, bu
vo paprastas laukų keliukas, tampąs neišbrendamu 
purvynu pavasario ir rudens metu. Bet ir juo norint 

kur nors nuvykti, ar tai į paštą, ar Į geležinkelio stotį, 
ar ir Į artimiausią krautuvę, visada tekdavo sukarti 5; 
kilometrus kelio, kol tas vietas ar įstaigas pasieksi.

Taip čia buvo gyventa iki 1937 metų. Tų metų ru-; 
deni buvo užsimota išdažyti mokyklos patalpų vidų. 
Kad dažai drėgnu rudens metu greičiau džiutų, buvo i 
pakurtas mokyklos pečius. Matyt dažytojas per daug 
tą pečių įkaitino, o gal ir pats pečius buvo netvarkoj, 
nes staiga išsiveržė liepsnos, namas užsidegė ir nu
pleškėjo iki pamatų. Tais metais vaikai turėjo moky
tis nuomojamuose patalpose, kol vėl buvo pastatytas 
naujas mokyklos namas.

75. Skirvytėje veikė dviklasė mokykla. Joje mo
kėsi 69 vaikai iš Skirvytės, Akmingės ir Akmingės gi
rininkijos sodybų.

Skirvytės žvejų kaimas buvo išstatęs prie to paties 
vardo upės, atsiskiriančios nuo Rusnės upės ties Rus
nės miesteliu. Skirvytės upės ilgis nuo Rusnės mieste
lio iki jai įtekant į Kuršių Marias tėra tik devyni kilo
metrai. Pati būdama Nemuno deltos atšaka, Skirvy
tės upė prie Skirvytės kaimo dalijasi į savo pačios del
tos atšakas — Tiesiąją, Vytinį ir dar kelias atšakas. 
Skirvytės kaimas buvo gana nuošalus pamario kaimas, 
sujungtas vieninteliu keliu su Briedžiuliais, iš kur jau 
patenkama į plentą, einantį tarp Kaukėnų ir Rusnės. 
Artimiausia geležinkelio linijos stotelė buvo už 15 kilo
metrų esančiame šuderaičių kaime, pasiekiama tuo 
plentu. Einant vietos keliukais per pamario miškus, 
tą kelio gabalą būdavo galima sutrumpinti, bet ne vi
sada tais miško keliukais būdavo galima pasinaudoti.' 
Paskutiniu laiku buvo įvestas nuolatinis autobusų su
sisiekimas tarp Briedžiulių ir Kaukėnų, bet vis tik rei
kėdavo pražygiuoti keturis su puse kilometrų iš Skir-1 
vylės, kol būdavo pasiekiama autobusų sustojimo vie-1 
ta Briedžiuliuose. šis apylinkės gyventojams labai' 
svarbus plentas buvo nutiestas prieš 80 — 85 metus. 

Kadangi Nemuno deltos lygumos šiose apylinkėse yra 
labai žemos ir potvynių užliejamos, šį plentą per jas 
tęsiant pirma teko supilti žemių pylimą ir tik ant jo 
liesti plentą.

Savo darbą Skirvytėje mokykla pradėjo 1736 me
tais. Mokyklos namas buvo mūrinis, pamūrytas iš 
raudonų plytų. Jame buvo dvi klasių patalpos ir 4 
kambariai mokytojo butui. Prie mokyklos namo buvo 
gražus sodas. Mokyklos ūkiui priklausė 28 margai že
mės, daugiausia pamario pievos. Ilgametis šios mo
kyklos mokytojas Gustavas Dignaitis, gimęs 1895 m. 
rugpiūčio 14 d., čia išdirbo iki 1937 metų. Vėliau čia 
mokytojavo mokytojas Ričardas Kveda, gimęs 1895 m. 
lapkričio 17 d. Antraisiais mokytojais yra buvę Kilbasa 
ir Kinderis.

76. Šlakuose veikė trijų komplektų mokykla. Jo
je mokėsi iki 132 vaikų iš Stukų, Lebedžių, Juodiškių, 
Girgždų, Jakiškių ir Tėvelių kaimų bei aplinkinių 
viensėdijų.

Stukų kaimas turėjo apie 250 gyventojų. Tiek pro 
Stokus, tiek ir pro kitus šios apylinkės kaimus ėjo 
geras plentas tarp Karklės ir šuderaičių, ties pastaruo
ju kaimu įsiliejęs į Rusnės — Kaukėnų plentą, šalia to 
plento 1911 metais buvo nutiestas per šias apylinkes 
einąs siaurojo geležinkelio ruožas, jungiąs per lakū
nus Karklę su Kaukėnais ir, eidamas toliau iki Didžio
sios Britanijos stoties, įsiliejęs į platųjį geležinkelio 
ruožą tarp Tilžės — Labguvos ir Karaliaučiaus, vieną 
iš svarbiausių tarptautinio susisiekimo arterijų. Taigi, 
susisiekimo atžvilgiu Stukai ir visos kitos šios apylin
kės vietovės negalėjo skųstis. Pačiuose Štokuose buvo 
to siaurojo geležinkelio ruožo stotelė, pašto įstaiga, 
taip pat pieninė, malūnas ir net taupomųjų kasų įstai
ga — bankelis. Nemuno deltos lygumų žemes, apsau
gotos pamario pylimu nuo potvynių ir marių išsilieji
mo, kada nuo marių pusės ilgesnį laiką pučia šiaurva-

kariai vėjai, buvo našios ir derlingos. Su šiuo pylimo 
pastatymu pradėjo kilti gyventojų gerbūvis, galvijų 
kaimenės pasidarė skaitlingesnės, daugiau pieno buvo 
išmelžiama ir dirvos pradėjo duoti didesnį derlių. 
Ūkio trobesiai beveik visur čia pasidarė per maži di
desnio derliaus sutalpinimui ir juos teko praplėsti, ar 
statyti visai naujus didesnius. Užtat čia bveik visur 
matysi sodybų gyvenamus namus mažesnius už ūkio 
pastatus. Pastarieji buvo visur erdvūs, moderniški, gi 
gyvenamieji namai buvo daugumoje mediniai ir senu 
papratimu šiaudais dengti.

įdomi ir pati Stukų kaimo vardo raida. 1540 metų 
sąrašuose šis kaimas dar buvo vadinamas Vilksdagiais 
(vokiškai buvo rašoma Wilksdaggen). Vėliau kaimas 
buvo vadinamas Spukiais, būk tai pagal čia gyvenusio 
stambesnio ūkininko Anso Spukio pavardę. 1938 me
tais vardus kaitaliojant, gyventojai pasirinko neutra
lesnį Stukų kaimo pavadinimą. Tuo meto kitiems 
apylinkės kaimams buvo duoti nauji vokiški pavadini
mai, vietoje jų ankstyvesnių lietuviškų pavadinimo 
formų. Taip Lebedžiai (vok. Lebbeden) gavo vokišką 
Friedeberg vardą. Juodiškių (vok. Jodischken) kai
mo vardas buvo moderuotas į Jodigen pavadinimą. 
Girgždų (vok. Girgsden) kaimas 1795 metų sąrašuose 
figūravo Budabiržių (vok. Budebirsden) vardu. 1938 
metais Girgždai, Jakiškiai ir Tirkseliai buvo sujungti į 
vieuą administracinį vienetą bendru vokišku Kiceburg 
pavadinimu. Dabar leidžiamuose vokiškuose žemėla
piuose Girgždai ir Jakiškiai vis dar žymimi senaisiais 
jų vardais, bet Tirkselių (vok. Tirkseln) kaimas žy
mimas jau pagal naująją versiją Kleeburg vardu.

(Bus daugiau)
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ANNA BALIONAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 
IR GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET 
Ofiso telet: PRospect 8-3229 

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

quo 7 iki 9 vai vak. Treč, uždaryta.

Rex. toL 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

DR. S. BIEŽ1S 
GYDYYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET
Vai: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniaig ir penktadieniais. 
Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas. 

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

METINIS SUSIRLVKIMAS
namuose. Pirmininkas 
kad £ia privažiavimas

Praeitą sekmadienį, sausio 
24 dieną, tuojau po pirmos va
landos, Dariaus ir Girėno sa
lėje, esančioje 4416 S. Western 
Ave., įvyko Lietuvių JTauti- 
nių Kapinių sklypų savinin
kų metinis susirinkimas.

Iki šio meto tautinių kapi
nių sklypų savininkų susirin
kimai būdavo Lietuvių Audito 
rijoje, bet šiais metais nutarta 
susirinkti Dariaus ir Girėno

manė, 
leng

vesnis ir patalpos gali būti ne
blogesnės. Atvykusieji manė, 
kad susirinkimas bus didžio
joje salėje, bet buvo paimta 
apačioje esanti salė, kad vy
resnio amžiaus žmonėms ne
reikėtų lipti aukštyn.

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, tree, 

ir šeštai tiktai susitarus.

Or. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas.

DR. EDMUND E. CIARA
27u9 W. 5ist STREET

TeL: GR 6-2400
VaL pagal susitarimą: Pirm., ketv. 
1—4, 7—9. antrai, penkt. 10—4, ir 

šeštai 10—2 vai.

Rex, GI 8-0873

DR. W. M. EIS1N - ESINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia. skambinti MI 3-0001.

Dr. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

Kasdien nuo 1—4 popiet ir 6—8 vai. 
Tree, ir šeštai uždaryta.

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

Tel. ofiso: PR 8-7773; rex.: PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS 
CHIRURGAS 
Priima tik susitarus 

Valandos: pirma d, ketvirtad. 5—8, 
antrad. 2—

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: Pirmai ir penktai 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”
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Vai.: antrad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vaL 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. Penktadieni 
10—12 ir nuo 2 iki 8 vai. vak. 
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

uždaryta.
Rex tel.: WA 5-3099

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. 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą._________

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 WEST 71st STREET
Ofiso telef.: HEmlock 4-2123
Rexid. telef.: Glbson 8-6195

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

P. SREIKIS, O.K
ORTHOP E DAS-P ROTEZISTAS

V Aparatai - Protezai, Med. Bap- 
dažai. Speciali pagalba kojom*

* (Arch Supports) ir t. t

Vai.: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1.
2850 West 63rd St.f Chicago, HL 60629 

Telef.: PRospect 6-5084

——’ —<7--------------------——

GRADINSKAS
VIENĄ KARTĄ METUOSE 

IŠPARDAVIMAS 
19" DVIGUBA GARANTIJA TV 

5119-88
2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVĮ!

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairiy atstūmę. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

Tel.: FRontier 6-1882

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

R. 8 E R Ė N A S 
2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063

SOPHIE BARČUS
RADUO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA,

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 11—12 
vai. ryto. — šeštadieni ir sek
madienį nuo 8^30 iki 9:30 vaL

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

CHICAGO. ILL. 60629

SKAITYK "NAUJIENAS" - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ZINIAS

sklypų savininkų rinktas pir
mininkas Povilas Daubaras, 
jam padėjo ir žmonėms paaiš
kinimus davė kiti valdvbos 
nariai. Salėje nebuvo jokių 
kitų organizacijų atstovų ir ne
simatė sklypų savininkų sielos 
vadų, tarytum suaugę ir skly 
pus amžinai ramybei nusipir
kę žmonės dar nemokėtų vaik 
ščioti ir negalėtų daryti spren
dimų apie būtiniausius gyve
nimo reikalus.

Susirinkimas praėjo tokioje 
darnioje nuotaikoje, kad dau 
gelis sklypų savininkų dar no
rėjo, kad jis ilgiau būtų užsi
tęsęs, o jie būtų galėję drau
giškai ir nuoširdžiai pasikal
bėti apie Įvairius kapinių rei
kalus. Nebuvo jokio pykčio, 
nebuvo nusiskundimų ir ne
buvo neapykantos, kurią su
kelia kapines pagrobusieji ai
riai ir ne pačių lietuvių rinkti 
ir skirti svetimų pinigų gany
tojai. Kaip būtų buvę gražu, 
kad Lietuvių Tautinių Kapi
nių sklypų savininkų susirin
kimo eigą būtų galėję stebėti 
kitų lietuvių kapinių sklypų 
savininkai. Jie būtų pamatę,

šio susirin-
1. Direkto-

2. Praeitų 
susirinkimo

kad Lietuviai gali u* moka savo 
reikalus, kad ir sudėtingiau
sias gražiai aptarti ir išspręsti.

Pačioje susirinkimo pradžio
je pirmininkas P. Daubaras 
paprašė visus žmones, pripil
džiusius Amerikos Legiono 
Dariaus ir Girėno salę atsis
toti ir tylos ir susikaupimo va
landėle pagerbti visus miru
sius ir Lietuvių Tautinėse Ka
pinėse palaidotus lietuvius.

Vėliau pirmininkas pakvie
tė kapinių direktorius prie sta
lo ir pasiūlė tokią 
kimo dienotvarkę: 
rių vardošaukis, 
metų visuotinio
protokolo skaitymas, 3. Kapi
nių direktorių raportas sklypų 
savininkams, 4. Sumanymai 
kapinių gerovei, 5. Klausimai 
ir atsakymai, ir 6. Susirinki
mo uždarymas, šmoteliui pa
siūlius ir Jonui Šulcai prita
rus, susirinkimo dienotvarkė 
vienbalsiai buvo priimta.

Tada pirmininkas Daubaras 
paprašė kapinių sekretorių 
perskaityti praeitų metų susi
rinkimo protokolą. Antanui 
Mikšiui pasiūlius ir Juzei Gul
binienei pritarus, protokolas 
buvo priimtas vienbalsiai.

Vincas Mankus paklausė, 
kodėl Josephine Mileriūtė, iš
rinkta j kapinių direktorius, 
savo pareigų nėjo, jos nešima 
to dirketorių tarpe. Daubaras 
susirinkusiems paaiškino, kad 
Mileriūtės deed praeitais me
tais dar nebuvo sutvarkytas. 
Jos tėvai nebuvo josios vardo 
įrašę į nuosavybės dokumen
tus.. Dabar tas reikalas jau 
sutvarkytas. Reporteris

aikeiė į vakarus ir krikščionybė 
žymiausia dalimi patapo nebe- 
žydiška. Daugelis kitataučių 
(ne žydų tautybės) krikščionių 
buvo augę atmosferoje, kur ly
timai santykiai buvo skaitomi 
skaistybės teršimu. Romoje, pa
vyzdžiui, buvo labai gerbiamos 
nekaltos vestalės mergelės ir Ju
piterio kunigai celibatai. Dau
gumą šitokio pagony lytinio as
ketizmo krikščionybė paveldėjo 
ir įsisavino. Krikščionys pradėjo 
tvirtinti, kad geismus žemiau 
juostos kursto velnias ir kad Jė
zus yra nekaltai gimįs iš nekal
tos mergelės. Augustinas (šven
tas, Hippo vyskupas 354—430) 
tvirtino, kad būdamas šventas 
Jėzus negalėjo turėti lytinių po
linkių ir Augustino pasekėjų įsi
tikinimas, kad lytis būtinai yra 
sutepta nuodėmės, pasidarė da
lis mūsų kultūrinio paveldėjimo.
Pradės treniruoti puskunigius

Chicagos arkidiocezija prane
ša, kad nuo kito antradienio, va
sario 2 d. prasideda treniravi
mas (apmokymas) permanenti
nių dijakonų, kurių yra įsirašę 
128 kandidatai. Iš tų 128 kandi- 
datų 40 yra ispaniškai kalban
tieji ir 13 negrų. Jie būsią ap
mokomi septyniuose centruose.

Pradedamoji sesija įvyks mi
nėtą vasario 2 d. Quigley semi
narijoje ne tik kandidatams, bet 
ir jų žmonoms. Laikas nuo 7:30 
iki 10 vai. vakaro kiekvieną ant
radienį per dvejus metus.

Ausinė išpažintis lieka

BAŽNYTINĖS ŽINIOS
AR JĖZUS BUVO VEDĘS?

William F. Phipps, knygos 
“Was Jesus Married? The Dis
tortion of Sexuality in the Chris
tian Tradition”, religijos ir fi
losofijos profesorius Davis ir El
kins kolegijoje, straipsnyje “Did 
Jesus Marry?” New York Times 
sausio 20 d. nr. išvedžioja, kad 
Jėzus negalėjo būti nevedęs, ka
dangi senovėje nevedusį vyrą 
žydai skaitė ne tik nenormaliu, 
bet ir bendruomeniniame gyve
nime netinkamu.

PLEASE 
/ BE 
CAREFUL!
’ Only you 

can prevent 
forest fires!

REMSJTS TUOS BIZNIERIUS
KURIE GARSINASI 

"NAUJIENOSE"

GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)

G UŽA US KŲ 
a EVERLY HILLS CiLINYČIA 

GŽLĖS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai:

5525 So. Harlem Ave. — 586-1223

PETKŲ
tėvas ir sūnus

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 Rasčiauskas 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 į

WALTER RASK - RASČIAU SKĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave.
Chicago, Illinois 60643

Tel. 238-9787-8

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

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

-----------------------------------------------------------}
Write: The President*t Corrwittee

i oe Mental Retardation, 
Waehington, D. C. 20201.

Manx_______________________ ;------- I
I

Addrm ------------- I

City------------------------------------ --------------  |

State________ _ ZlpCode —---------{

PubCthad M > prfMie I" CBne-
•retlon with Th» CouncX

AD MAT NO. MR-41-67 
(1 tolumo x 56 line*)

Tradicinė prielaida, kad Jėzus 
buvęs celibatas, visiškai neside
rina su faktu, kad hebrajų kul
tūroje, kurioje Jėzus buvo užau
gęs, vedybos ankstybame amžiu
je buvo šventa pareiga. Celiba
tas teorijoje ir praktikoje buvo 
visiškai atmestas senovės žydų 
tarpe, rašo prof. Phipps.

Proi. rnipps sako, kad jo pa
ties studijos parodė, jog dauge
lio šimtmečių biblijos istorijoje 
niekur nėra užrekorduota, kad 
kas nors iš Palestinos žydų visą 
amžių būtų gyvenęs celibate. Ne
gyvųjų jūrų arba Qumaran rank
raščiai rodo, kad ir Esenu sek
tos nariai turėjo savo žmonas, 
nors iki tol buvo manyta, kad tai 
buvo nevedusiu broliu vienuo
lių bendrija. Leviticus knygose 
rašoma, kad religijos lyderiai bu
vo įpareigoti vesti. Visi žydai 
su dideliu rimtumu skaitėsi su 
Toros knygų pirmuoju prisaky
mu: “Būk vaisingas ir daugin- 
kis”. Negana to, jie tikėjo, kad 
šeimyninis gyvenimas (santuo
ka) reiškė daugiau negu tik pro- 
kreacijos ir draugystės tikslą. 
Pasiremdami Genesis knygų 5:2 
senovės rabinai skelbė, kad as
muo, kol nevedęs, nėra pilnas 
žmogus.

Kaip derinosi Jėzus tokioje he
brajų pažiūroje į vedybas? Jė
zaus žydiškumą patvirtina ne tik 
ankstybieji krikščionybės šalti
niai, bet tos nuomonės yra ir šių 
dienų biblijos mokslininkai. Kad 
išpildžius savo draugijos mora
linius standard u s, jis būtų turė
jęs susižieduoti ir apsivesti vos 
tik brandos metu (teen-ager) 
sulaukęs ar truputį vėliau. Net 
Naujasis Testamentas patvirti
na, kad Jėzus visais atžvilgiais 
turėjo geismas ir “buvo gundo
mas kaip ir mes”. Dėl to, grei
čiausiai Jėzus tuos geismus ten

kino vedybomis, tai yra vienin
telė socialinė institucija, kurią 
jis laimino.

Nors nėra Naujajame Testa
mente pareiškimo, kad Jėzus 
būtų buvęs vedęs, tačiau yra ta 
kryptimi rodančių Įrodymų. Jė
zaus pasekėjų grupėj keliauda
vo ir kai kurios moterys. Grai
kai jas vadina terminu, kurs 
reiškia žmonos. Kaip apašta
las Paulius tvirtina, kad Jėzaus 
mokiniai buvo vedę, greičiausia, 
kad tos su Jėzumi keliaujančios 
“ir juos aprūpinančios” moterys 
buvo žmonos.

Kadangi ankstybąją krikščio
nybę liečiantieji dokumentai duo
da pagrindą manyti, kad Jėzus 
buvo vedęs, belieka spekuliuoti, 
ką jis buvo vedęs. Yra kelios 
galimybės, rašo prof. Phipps. 
Viena iš jų yra, kad jis turėjo 
žmoną vardu Marija.

Evangelijos rodo, kad jis ypa
tingą meilę rodė Martos seseriai 
Marijai. Ankstybojoje bažnyčio
je ši Marija buvo tapatinama su 
Marija, vadinama Magdalena. 
Filypo evangelija, vėliausiai at
kastasis rankraščių rutulys, pa
rašytas spėjamai ankstyboje žy
diškoje-krikščioniškoje tradicijo
je, teigia, kad Jėzaus nuotaka 
buvusi Marija Magdalena.

Tad kokiu būdu atsirado dog
ma apie Jėzaus celibatą? klau
sia profesorius.

Tatai bus galima suprasti pa
sekus tuos ringius, kaip anksty
bojoje krikščionybėje buvo iš
kraipytas vedybinio lytiškumo 
šventumas. Dar prieš pirmojo 
šimtmečio pabaigą bažnyčios 
svorio centras iš Palestinos per-

NC praneša, kad Vatikano 
spauda nuginčijo pranešimus esą 
Bažnyčios centrinė administra
cija autorizavusi vyskupus Jung
tinėse Valstybėse ir Kanadoje 
daryti eksperimentus su naujo
mis nuodėmių atleidimo formo
mis. “šventasis Sostas jokio to
kio autoriteto niekam tokiems 
eksperimentams nedavė”, pareiš
kęs Vatikano pranešėjas.

Pasiremdamas šimtmečius se
nais Bažnyčios įstatymais popie
žius Plus 1944 metais leidęs ka
riuomenių kapelionams duoti ge
neralinius “išrišimus” kariams 
esant mirties pavojuje. Tačiau 
Vatikano sluoksniai nepaneigia 
galimybės, kad kai kurie vysku
pai galėję prašyti tokio įgalioji
mo nelaimių atvejais ir 1.1.
Klierikai turės mokytis ateizmo

Vatikano Miestas. NC prane
šimu, Vatikano sekretoriatas ne
tikėlių reikalams, kurs buvo įs
teigtas 1965 metais Vatikano II 
susirinkimo rezultate, išleido do
kumentą, kuriuo busimieji kuni
gai įpareigojami gerai įsisavin
ti marksistinę ir pasaulietinę 
galvoseną. Dokumente nurody
ta ir visa eilė skaitytinų komu
nistinių veikalų.

“Potencialiai, ateizmas ir se
kuliarizacija (pasaulėjimas) vei
kia kaip mielės į visą žmoniją, 
neišskiriant ir krikščionių”, pa
reiškiama tame dokumente.

Modernūs seminaristai turį 
būti “tinkamai paruošti, kad su
prastų tas priežastis, kurios kaip 
atrodo žmoniją veda į vis giles
nį ateizmą”, ir tinkamai indok- 
trinuoti, kad netaptų nuginkluo
ti susidūrus su pasaulietiniu ir 
ateistiniu pasauliu”.

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI DEMOKRATINĮ 

DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS"

A. + A.
MARTIN GERSKI

SCI Gyv. Chicago, Illinois
Mirė 1971 m. sausio mėn. 24 dieną, 11:00 vai. vakaro, sulaukęs 

81 metų amžiaus. Gimęs Lietuvoje.
Chicagoje išgyveno 71 metus.
Paliko nuliūdę: 4 dukterėčios — Anna Loveli, Mary Witunski, 

Marge Gailius ir Helen Grimes bei kiti giminės, draugai ir pažįstami 
Kūnas pašarvotas McKeon koplyčioje, 634 W. 37 St.
TYečiadieni, sausio 27 dieną 8:30 vai. ryto bus lydimas iš koply

čios i šv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus 
laidojamas Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Martin Gerski giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Dukterėčios, giminės.

Laidotuvių Direktorius McKeon. Tel. YA 7-0927. ___

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS f DAIM1D
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

TeL: YArds 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 NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTC 
DALYSE

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

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

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) I

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213 I

2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672 j

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

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2223 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
South Holland, Illinois
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L. V. Operos ir Baleto sukaktuvinė paroda
L. Y. Operos ir *Balelo su

kaktuvinėje parodoje bus gali
ma matvti tikrai retu dalvku.

Buvusi Metropolitano Ope- 
‘ ros Sgjislė„_ Anna Kaskas pri

siuntė nuotraukų vaidmeniniuo- 
se rūbuose, kai ji 1927 m. vai
dino Lietuvių Operoje — Kau
kių baliuje ir Rigoletto. Dar 
tada ji buvo pakeliui studi
joms į Italiją. Lietuvos val
džia tada paskyrė jai stipendi
ją. Kitos nuotraukos jau iš 
Metropolitano Operos, kur ji 
dainavo. Kad ji. dainavo Lie
tuvos Operoje ir kad gavo sti
pendiją be galo .tuo .didžiuoja
si. Visur, kur tik reikia jai pa 
teikti Curiculum vitae, vis tai 
pažymi. Dabar ji profesoriau
ja, dalyvauja vokalistų profe
sorių tarptautiniuose kongre
suose JAV ir Europoje. Ruo
šiasi daktaratui. Viso prisiun
tė 10 nuotrauka.

Žymioji mūsų operos buvu
si solistė A. Dambrauskaitė, 
dabar gyvenanti Floridoje, per 
inž. D. Bielskų atsiuntė 10 eks 
ponatų, kurių tarpe yra prof. 
A. Varno aliejiniais dažais dar 
Lietuvoje pieštas portretas, 
skulp. P. Rimšos veido skulp
tūrinių nuotraukų ir eilė retų 

^programų, kurių tarpe išsiski
ria St. Šimkaus op. “Pagirė- 
nai” pagrindiniame vaidme- 

;nyje. Iki šiol vienintelė pro
grama žinoma šiame krašte. 
Taip pat atvyksta ir pati daly
vauti iškilmėse.

Retų eksponatų prisiuntė ir 
T. Darlis iš Washingtono. Pa
pildomai jų prisiuntė ir op. 
sol. Juzė Augaitytė, E. Karde
lienė ir kitos.

HOME INSURANCE

. Call: Frank Zapolts

GA 4-8654. INfURAKtl

Buvusio Operos orkestro' 
Kaune timpanisto Jono MalaišĮ 
kos prie jo patobulintų tini- j 
panų chromatinio pedalo, šis 
patobulinimas į visus timpa-j 
nūs Įjungtas.

Labai įdomios Valst. Teatro 
direkcijos sutartys su artistais:! 
op. sol. K. Kraučiūnu, bal. sol.1 
J. Vasiliausku, 
vo turiniu jd< 
kaičio duota 
tui vykstant i

Labai retų 
lėto veiklos, 
vo rinkiniui baleto žmonės: T. 
Babuškinaitė - Vasiliauskienė 
ir Irena Edi igeviėiūtė - Sprin- 
dienė, A. Butkus, S. Velbasis, į 
dr. prof. Aldona šlepetytė -‘Jai 
navičienė, M. Moziliauskas, E. Į 
Bandzeviėius, Z. Orentienė ir 
kt. Tai labai ir laimi Įdomu bus 
pamatyti.

. Akademijos minėjimo pir-i 
mininkas sol. A. Sprindys su 
talka rengia visus eksponatus 
parodai, dirbdamas iki gilaus 
vidurnakčio. Nesuradus vietos 
Jaunimo Centre, jis savo na
muose užleido visą žemąją na
mų dali. Darbas eina dideliu 
įkarščiu. Vicepirmininkė sol. 
S. Adomaitienė, padėjus ar- 
chvvui sutvarkvti solistų ir ki
tas nuotraukas ir sąrašus ir ki 
ta dirbdavo kai kada ir po 10 
ar 12 valandų per dieną. Da
bar užsiėmusi bilietų platini
mu ir kitokia informacija. Iž
dininkė A. Kalvaitytė susirū
pinusi į kasos knygą įtraukti 
ko daugiau pajamų. Sekreto
rius P. Armonas susirūpinęs, 
kad kuo geriau būtų įrašyta 
muzikinė programa į garsia- 
juostes, kurios bus leidžiamos 
laike skaidrių rodymo. Balė- 
to reikalus tvarko baleto solis 
tas A. Butkus ir S. Velbasis. 
Bendrai pasiruošimo darbai 
einą dideliame įkarštyje. LMA

ypatingai sa-Į 
>iui yra dir. Kasa- 
instrukčija balc- 
Monle Carlo, 
nuotraukų iš ba- 
Jas prisiuntė sa-

•w

>>Y>-
■ -

Vienas vaikas nukrito galva į sniegą 
— sau, o jo rogės — sau, prie Wil- 
mingfono, Del. Netoli buvęs vaiko tė
vas spėjo padaryti retę fotografiją.

los platformos apijilėšė taksi 
šoferį. Penktadienio naktį jis 
toje platformoje apiplėšė du 
žmones.

Jam pagauti buvo paskirti 4 
policininkai civiliai apsirengę. 
Vienam, iš. jų Robertui Kaizcr 
stovint platformoje apie 11 
vai. vakaro plėšikas staiga at
rėmęs į n u gar/ revolverį pasa
kė: “This is a stick up’” Kai- 
zer pasisakė turįs tik porą do
lerių ir neva siekdamas juos 
ištraukti, skubiai ištraukė re
volverį. “Tu turi šaudyklę? 
Aš tave nušausiu!” pasakė plė
šikas, bet kol sakinį baigė*, Kai 
zeris spėjo į jį suvaryti tris 
šūvius. Visi apiplėštieji Milte
nį lavoninėje atpažino.

ra turai esant tik 8 laipsniai 
aukščiau nulio. •

Tampa, Fla., buvo tik 28 
lanpsniai, o Talahassee buvo 
tik 17 laipsnių. Net Key West 
bebuvo vos 49 laipsniai. Tai 
šalčio rekordas 92 metu laiko
tarpyje.

Už palietą aliejų 
teks daug sumokėti

San Francisco nuosavybių ir 
laivų bei laivelių savininkai 
Superior teismui apskundė 
Standard Oil kompanijas, rei
kalaudami pusketvirto bilijo
no dolerių nuostolių atlygini
mo it pabaudos už užteršimą 
įlankos vandens dviem tank- 
Jaiviams susidūrus.

Slate rarnv Ewe and Casualty Company

/— ------------------------------------------------- -

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir Teitus kraštus

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

GERAI PILDOMI
INCOME TAX
ŠIMKUS REAL ESTATE 
4259 So. Maplewood Ave.

Susitarimui 254-7450

ŽIEMA FLORIDOJE 
Pėdos ilgio ledų varvekliai

Praeitos savaitės' praneši
mais iš Miami, Fla., ketvirta
dienio — penktadienio nak
timis buvo užėję tokie arkliš
ki šalčiai, kad vanduo paukš; 
čių girdyklose užšalo, ledų var
vekliai namų pastogėse siekė 
sėdos ilgumo ir nors termo
metrai dar rodė 35 laipsnius, 
tačiau 20 mylių šaltas vėjas .pa 
darė efektą, kaip kad tempe-

Ilgamečio 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:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

(Licensed by VNESHPOSYLTORG) 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69th St., Chicago, 111. 60629. — Tel. WA 5-2737 
3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320

Įvairių prekių pagirinkimag, motociklai, šaldytuvai, automobiliai, 
maistas, doleriniai Certifikatal.

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

HIGH RATES

$5,000 minimum 
2 year certificate 

5%% 
$1,000 minimum 
1 year certificate

Passbooks

5’/2%
Investment 
bonus plan 

$1,000 minimum

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. Ilgę metę patyrimas.

2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA 5-9209
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HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

HOUSEKEEPER

Over 50. Room and Board. 
Southwest location.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — PardavimuiPR 8-1766

CLERK — TYPIST 
Immediate opening for a person to 
perform a variety of interesting cler
ical duties in our 2 girl office. Typing 
necessary. Unusual opportunity w/ 

many Co. benefits.
ACTIVE GRINDING MFG. CO. 

2121 W. HUBBARD 
66^8567

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOKEJIMA1S

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 W. Cermak Road Chicago, HL Virginia T-Tltil

FARMS FOR SALE 
Oklal Pardavimui

— Algirdo J. Kasulaičio skai
tytą paskaitą Chicagoje “Komu
nizmo grėsmė emigracijos kryž
kelėje” LKDS Centro komitetas 
išleido atskira 24 psl. knygele. 
Kaina nepažymėta., Gaunama 
tos organizacijos būstinėje, 894 
E. 223 St., Euclid, Ohio 44123, 
rašant autoriaus vardu. Ta pa
skaita 1969 m. pavasarį sukėlė 
didelį susidomėjimą, bet jos 
mintys ir paskaitos dalyvių iš
vados tik mažumoje yra įgyven
dintos. Gyvos lietuviškos orga
nizacijos ir veikėjai turėtų ja su
sidomėti.

. 160 AKRŲ PIENO ŪKIS
netoli Athens, Wis. 135 akrai inten
syviai naudojami, geri trobesiai ir visi 
reikalingi įrankiai. 44 Holstein ir 
Guernsey veislės raguočiai. įkainuota 

$42,000 
greitam pardavimui.

BERENS REAL ESTATE 
MARATHON, WIS. 54448 

PHONE 
1-715 — 443-2365

PLATUS PASIRINKDIAS 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

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

PARDUODAMA TAVERNA ir mūrinis 
dviejų^ aukštų namas. • Geras pragyve
nimo šaltinis. Dėl kainos susitarsime 

Tel. 847-8935 arba 247-4698.

2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

— Dalia Dzikienė, Irena Ja- 
linskienė, kun. Jonas Rikteraitis, 
Lionė Simonaitienė ir Apoloni
ja Vaitkienė, Hardford, Conn., 
moko vietos Lituanistinėje mo
kykloje, kurioje šiemet mokosi 
virš 40 mokinių. Tėvų komitetą 
sudaro: V. Nenortas — pirm., 
A. Pilvelis —^ vicepirm., ir S. Za
bulis — sekr.

— Br. Krokys, Rochester, N.
) Kitą bylą Distrikto teisme Y. Lituanistinės mokyklos vedė- 
iškėlė San Francisco įlankos Jas, yra pakviestas vadovauti 
4,800 laivelių savininkai, rei-j^°kytojų studijų savaitės pro- 
kalaudami kiekvienam po gramai. Studijų savaitė įvyks 
$2,000, viso $9,6 milijonų už rugpjūčio 15—22 d. Dainavos 
jų nuosavybių suteršimą ir su- stovykloje.
gadinimą.

Dainavos

. Majoras Dr. Saulius Vai-
Nepamnt savnnonu pastan ; Kef Ko.

i niiPTiiQ nrn AiiVcn Vurhi ’ . • • *i o * *» * .v. . . -1 rėją ir dirba Seulo kariuomenės
prasiverze j atvirą ligoninės vidaus ligų skyriuje.

Jo šeima gyvena Lawrence, 
Mass;.

'GAGOS I R — Aleksandras Čaplikas, So.
LINKIŲ j; Boston, Mass., yra parengimo 

[pirmininkas pagerbti buv. Ame- 
♦ rikos legiono S. Dariaus - Girė

no posto komanderį Vincą Am- 
brozę. Pagerbiirio banketas 
įvyks vasario 14’d. 5:30 vai. po
piet posto būstinėje.

— Kaip tvarkytis su nutuki
mu — 314 Alvudo radijo pa
skaita šį ketvirtadienį, sausio 
28 d., II v. r. .Sophie Barčus

PJ, aliejus pro Aukso Vartų jrėją ir kariuomenės
tiltą jau ------------- ~ ------
okeaną.

Ką reiškia Chicago?
Chicago yra indėniškas žo

dis, visi žino, tik įdomu, ar 
indėnai tą žodį beatpažista —- 
tiek iškreiptas.

Chicago Today pranešimu, 
tūlas Reef Waldrep iš Western 
Illinois universiteto turįs su
rinkęs visus padavimus ir “is- Radio šeimos valandoj, 
toriją”, kaip tas žodis keitėsi, 
kol nusistovėjo baltajam atei
viui ištariamoje foimoje.

Labiausiai žinoma, kad Chi- bute" s'Roikweli SL d7- 
cagos miestas savo vardą gavo-lyvavo> be jo E Stnm_ 
nuo Chiens nnn. nrre .p koresp A

P neris, kasos glob. O. švirmic- 
sekretorius — K.

o knygų patikrini
mo komisija —■_ J. Sačauskas,

— Lietuvių Suvalkiečių Dr 
-jos knygų patikrinimas įvyko 
sausio 12 d. pirm. L. Vasilievo

nuo Chicagos upės prie kurios'
miestas pradėjo statytis,
upę Ojibway indėnų kalboje jjiįįĮ fjn” 
vadino či-kaug-ong, kas reiš- U]eviįus> * 
kia laukiniai svogūnai kurie
apsčiai augdavo paupiais. Bet ki-. M< Neberieza ir Jz. Bacevičius.
tas moklininkas sako, kad 
kaug yra ežio pavadinimas,’ o 
pridėjus či išeina laukinė ka
tė. Ong esąs vietos pavadini
mas.
Ojibway žodyne randamas žo
dis ar sakinys keče-se- gaug-uh, 
anzh. Zhe yrh skųnkio pava
dinimas. Shė-gau-ga winzhe 
reiškia skunkžolę. Pottawat- 
tomie kalboje žodis coe-ča-go 
reiškia pavargėlis...

Policininkas spėjo 
nušauti plėšiką

Vienas plėšikas, Larry Mil
ler, 20 metų amžiaus, iš 2026 
LeMoyne Avė., buvo įsidrąsi 
nęs apiplėšinėti žmones CTA 
traukinėlio Damen ir North 
Avenue platformoje. Jis šešta 
dienio vakarą toje platformo
je revolveriu sumušė ir apiplė
šė moterį, vakarykščiai prie

Komisija pagyrė veiklą ir at
skaitomybę. (

— Edvardas Točilauskas, 
gyv. 1835 W. 66 St., turįs va
lyklą, sausio 12 d. apie 12 vai. 
dienos metu buvo apiplėštas 
trijų juodų vyrų. Jie atėjo į 
valyklą neva atsiimti rūbų, bet 
neturėjo-kvitų. Kai vienas aiš 
kinosi, tai kiti du įrėmė gink
lus į šonus ir pareikalavo ati
duoti pinigus. Paėmė kiek tik 
tai rado stalčiuje ir kišenėse. 
Be to, Medicare ir Social Se
curity korteles bei kitus doku
mentus. Policija atvyko laike 
5 minučių po pašaukimo, bet 
jie jau buvo pabėgę.

— Julia Pocienė 7313 So. 
Maplewood serga ir guli Bil
lings ligonėje, o Mary Urbelis 
Community. Ąbidvi yra Liet 
Suvalkiečių dr-jos narės. Jas

gab'ma aplankyti minėtose li
goninėse.

— Aldona Paškevičienė - Va 
siukevičiūtė, gj^v. 6335 S. Cali
fornia. Avė. jau‘trečia savaitė 
sergą stipria slogą._ Ji dirba 
Marx-Schafner siuvykloje. Ją 
gydo dr. V. Tauras.

— Lietuvių žurnalistų Sąjun
gos Čikagos skyriaus trečioji 
žurnalistinė popietė, kuri bu- 
va sausio 18 d. L. L. redakcijo
je, gerai pavyko. Ją pravedė 
pirm. A, Gintneris. Kalbėjo 
apie spaudos aktualijas iš se
nesnių laikų Pov. Dirkis. Pas 
kui buvo pranešimas apie ke
lionę į Europą ir 7 valstybių 
aplankymą. Jį padarė jos da
lyvis A. Gintneris, o B. Prial- 
gauskas — jį papildė parody
damas filmą ir skaidrių iš tos 
kelionės. Dalyvavo virš 20 
žmonių. Ketvirtoje popietėje 
bus rodoma Florida ir Kanada.

— Inž. Liudo Mikšio studija 
apie priešistorini lietuvių tau
tos Jaikofarpį “Iš. Istrorijos 
Ūkanų Ateina Lietuva” yra 
gaunama Naujienose. Knyga 
yra gražiai Išleista, didelio for
mato, kietais viršeliais, 609 
psl., kainuoja 10 dol.

— Dunda klumpės, dreba sie- 
nos —

Kaip iškęsi nenuėjęs!
— Kur? — Į Grandies vakarą 

šį šeštadienį, sausio 30 d., 7:30 
vai. vak. Jaunimo Centre.

Staliukus rezervuoti pas p. p. 
Petkūnus, tel. 434-9240. (Pt).

ši slidinėto ja yra 21 metą Miss Tole
do,Darlene Hembree. Reklamuoda
ma naujas stiklinio pluošto slides, ji 
nesušals, nes ji stovi ant druskos kai* 

no, ne ant sniego.

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
CL 4-2390

OAK PARK
By owner. 5 bedroom, brick, comp
letely carpeted, finished playroom, 
vicinity Washington - Lombard. Upper 
30’s. 2 car garage. See to appreciate.

Phone for anoointment
848-9381

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
Tel.: REpublic 7-1941

K. E R I N G ! S 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 

Taisomi auto motorai, stabdžiai, 
tune-ups ir t. t.

4824 So. CALIFORNIA AVE.
CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

A. & L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

LA 3-8775
(Currency Exchange Įstaigoj) 
Pigūs automobiliu draudimai.

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

AGENTŪRA:
Namų, automobi
lių, gyvybės, svei

katos ir biznio.
Patogios išsimokė- 

jimo sąlygos.
J~B A C E V I Č I U S

6455 So. Kedzie Ave. PR 8-2233

APDRAUDŲ

DAŽAU NAMUS
Iš VIDAUS IR LAUKO

Valau kilimus ir baldus. 
Pilna apdrauda.

L RUDIS Tel. CL 4-1050

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS

2608 West 69th Street
Chicago, Illinois 60629

WA 5-2787
Didelis pasirinkimas įvairią p ra
ki ą. Automobiliai, šaldytuvai, 

maistas, pinigai.

BIZNIERIAI KURIE GARSINASI 
NAUJIENOSE”. — TURI GERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

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

PLATUS LOTAS, Marauette Parko 
centrinėje gatvėje. Kaina 
tarsim

PUIKUS. DIDELIS 2 no 6 mūras 
Gazu šildvmas platus sklypas, mūro 
garažas, arti ofiso. $29.500.

2 BUTU. 14 rnehi modernus mūras, 
3 auto mūro garažas. Marquette Par
ke. $36 nno.

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

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

susi-

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

4 KAMBARIU EXPANDABLE (vir
šus neužbaigtas), apvnaujis mūrinis. 
Šilima gazti. aluminiiaus landai, 2 au
tomobiliu garažas, šoninis Įvažiavimas, 
platus sklvpas. $25,000.

5 KAMBARIU mūrinė rezidencila. 
Šilima gazu. auto garažasr platus 
sklvnas, SIR 900.

2 6 MARINIS. 2 atskiri karštu
vandeniu šildvmai ?azu. Modernios 
virtuvės. 2 automobiliu garažas. Mar
quette Parke. $32.000

2 PO 5% IR 4 KAMB. RŪSY. SilL 
ma gazu alumin. langai, platus sklv- 
n^s. 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 
Namų Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
įrengiu naujus Ir perstatau senus vi
su 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

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

mechanikai, vilkikas.

RICHMOND AUTO SERVICE
2934 West 63rd SL

Tel. GR 6-3134 arba GR 6-3353




