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PRANASAuja AMERIKOS INVAZIJA LAOSE
VAKARI RADIJAS IR JO POVEIKIS l 

OKUPUOTOS LIETUVOS JAUNIMUI
Rusas V. Portniaginas savo pranešime puolė ypatingai “Ame- ' 

rikos Balsą”, paminėjo britų BBC, vokiečių “Deutsche Welle” ir 
kitus siųstuvus, kurių laidos esančios nukreiptos prieš Sovietų 
Sąjungą ir prieš... Lietuvą, šis pranešėjas taip pat suskaičiavo, 
kad “Am Balsas” iš dvylikos skyrių, septynis skiria jauniesiems 
radijo klausytojams. Nepatinka, kad Vašingtono siųstuvas sie
kiąs jaunimą pritraukti šiuolaikinės muzikos naujienomis, dai
nomis, atliekamomis madingiausių ansamblių ir pan.

(Tęsinys)
Jis, kaip ir kiti — šaukia: jūs 

klastojate tikrovę. Portniaginas 
savo žodyje dar išdėstė vakarie
čių propagandistų naudojamus 
metodus, kaip kartų- priešpasta
tymą, tiesioginį faktų iškraipy
mą, klaidingas išvadas iš teisin
gų prielaidų, aplenkiančios infor
macijos būdą, emocijų sužadini
mo metodą, pagaliau, priminė 
vieną “Amerikos Balso” instruk- 
ieją, kuria reikia Vakarų laido
se — pirma linksminti, antra 
— linksminant įtraukti ir, galų 
gale, įtraukiant — nukreipti”.

Dar du pranešėjai, paskelbtų 
straipsnių autoriai, V. Lazutka 
ir A. Gaidys, nebemini Vakarų 
radijo laidų poveikio, bet anti
komunistinių puolimų ieško emi
grantų leidžiamuose žurnaluose 
ar knygose. A. Gaidys polemi
zuoja, religijos klausimu, su fi
losofu J. Girniumi. Tuo tarpu 
V. Lazutka primena Vakaruose 
keliamus nacionalizmo bei rusi
fikacijos reiškinius. Jis puola 
Vak. Vokietijoje leidžiamą “AC
TA Baltica” ir JAV-se išenan- 
čius “Aidų” ir “Metmenų” žur
nalus.’ Juose nuolat spausdina
mi straipsniai apie Pabaltijo ru
sifikavimo mitą... Jis esąs spau
dos peršamas net kasdien.
' Lazutkos argumentas papras

tas tai'netiesa, rusinimo ne
są, nes sparčiai auganti lietuvių 
kultūra, bujojus lietuvių tau
pos menas, literatūra, mokslas. 
Jis 'neskelbia, kad tas rusinimas 
kiekvienam akivaizdus ir ne tik 
kultūros gyvenime, ir ūkyje, 
ir politinėje dirvoje, ir rusų ko
lonizavimo ar gyventojų perkel- 
dinimo srity, ir vis grubesnėmis 

’priemonėmis vykdomo Lietuvos 
įjungimo į Maskvos globą — 
jungą.

Jei to rusinimo nebūtų, jei 
kraštas būtų daugiau laisvas, 
religija nebūtų persekiojama, o 
jaunimas nebūtų nuodijamas ko
munizmo propagandos nuodais, 
nebūtų reikalo kviesti speiealias 
konferencijas, gi laikraščiuose 
riebiomis raidėmis skelbti, jog 
jaunoji karta — tai antikomu
nizmo taikinys. Kol Lietuva te
bėra pavergta, tuo taikiniu, Va
karų išeivių naudojamomis ra
dijo valandėlių bei kitomis prie
monėmis, buvo, tebėra ir bus vi
sos sovietinės blogybės, Lietu
voje daromos ne tik jaunimui, 
bet ir kiekvienam okupuoto kraš
to gyventojui.
.- .čia minėtas atgarsis, pačių 
komunistu paskleistas, liudija 
ne tik laisvojo žodžio eterio ban
gomis poveikį kraštui, bet ir tin
kamą laisvinimo veiksnių veik
los kryptį ir prasmę. (E)

IŠ VISO PASAULIO

Du Vietnamo kareiviai neša mūšyje sužeistą Kambodiįos kareivį. 
Komunistai padidino spaudimą Phnom Penho, Kambodijos sostinės, 

apylinkėse. Č

DAR NEAIŠKU AR ASTRONAUTAMS BUS 
LEIDŽIAMA NUSILEISTI MĖNULYJE

HOUSTON. — Dar nėra visai aišku, ar Apollo 14 astronau-

LOS ANGELES. — Automo
bilio nelaimėj žuvus vienam mi- 

-lijonieriui Los Angeles teismas' 
patyrė, kad velionis turėjo dvi Į 
šeimas. Vieną žmoną jis vedė 
1929 m., su ja turėjo tris vai
kus, o antrą šeimą sukūrė 1945 
ir sugyveno keturis vaikus. Abi 
šeimos gyveno 10 myliu atstu
me. Velionis Juan Abel Vargas ! 
daug važinėdavo, todėl jam ne
sunku buvo išlaikyti paslaptį per 
24 metus. Jo vaikai yra tarp' 
19 ir 40 metų. Tėvas nepaliko ' 
testamento, todėF teisėjas pripa
žįsta tik pirmąją našlę. Nors 
antros šeimos vaikai irgi gaus 
dalį palikimo, bet ją motina ne
gauna nieko.

TEL AVIVAS. — Sovietų vai-, tams bus leidžiama nusileisti mėnulyje, nes, pasikėlus į erdves, 
džia leidžia išvažiuoti Rygos žy- astronautai visą valandą negalėjo sujungti dviejų erdvėlaivių, 
dui Grišai Feiginui, kuris pernaį kurio vieno nosis su automatiškais užkaiščiais turi įlįsti ir įsi- 
sugrąžino maršalui Greškai vi- ’ rakinti į nusileidimo laivo angą. Tik šeštą kartą pabandžius, 
sus savo Il-me Pasauliniame ka- • laivai šusirakino. žinant, kad iš mėnulio sugrįžusiems astronau- 
re laimėtus medalius, protestuo
damas prieš žydų persekiojimą. 
■Fėiginas,' kuris kare buvo ma
joras ir pasižymėjo keliose kau
tynėse, buvo uždarytas kuriam 
laikui į beprotnamį, tačiau ne
seniai buvo išleistas ir jam leis
ta emigruoti į Izraelį.

BERLYNAS. — Sekmadienį 
Vakarų Berlyno gyventojai pra
dėjo telefono ryšius su komunis
tų valdoma miesto dalim. Per 
dieną buvo tik 760 pasikalbėji
mų, nes veikia tik 10 linijų ir 
visame Vakarų Berlyne tėra 
penkios Rytų Berlyno telefono 
abonentų knygos.

(Pabaiga)

— Maskvos ir Leningrado 
konservatorijų auklėtiniai, smui
kininkė Audronė Vainiūnaitė ir 
pianistas Jurgis Bialobžeskis 
praėj. nietų pabaigoje Kazachs- 
tanene aštuonis koncertus. Jie 
atliko Bacho, Schuberto, Bram
so ir Alg. Bražinsko veikalus.

(E)

Meksikiečių 
riaušės Los Angeles

LOS ANGELES. — Riaušėse 
Los Angeles žuvo vienas mek
sikietis ir visa eilė buvo sužeis
tų., Minia sudegino du pastatus 
ir išplėšė 30 krautuvių. Prieš 
riaušėse įvyko meksikiečių, va
dinamų Chicanos, mitingas sta-l 
dijone. 'Po to mitingo, nežiūrint 
jo vadų įspėjimų, jauni meksi
kiečiai išbėgo į gatves ir ėmė, 
daužyti langus bei plėšti krau-j 
tuves. Apie 1,000 policijos pa-Į mėnulio, 
reigūnų bandė minią išvaikyti 
ašarinėmis dujomis ir šūviais. 
Vienas šerifo padėjėjas buvo ge
rokai sudaužytas akmenimis.

Kalifornijoje tai jau ne pir
mos meksikiečių riaušės. Trys 
asmenys žuvo panašiose aplin
kybėse pernai rugpjūčio 29 d., 
o rugsėjo mėn. po Meksikos ne
priklausomybės dienos parado, 
Los Angeles buvo 100 sužeistų 
ir 68 suimti. Meksikiečiai kal- 
titia policiją brutulamu. Sekma
dienio mitinge buvo protestuo
jama ir prieš karą Vietname, žo
džiu, meksikiečiai elgiasi, kaip 
namie. Pati Meksikos vyriausy
bė riaušes ramina labai griežtai. 
Prieš olimpinius žaidimus bu
vusiose riaušėse kariuomenė 
nušovė kelias dešimtis žmonių, 
o virt 100 sukišo į kalėjimus, ku
rie jie ir dabar tebesėdi.

tams mėnulio orbitoje teks vėl surakinti du laivus, skridimo va
dovai dar nenutare, ar apsimoka rizikuoti gyvybėmis. Bus ban- 
doma-išaiškinti mechaninių sutrikimų'priežastlf^r jas pataisyti, 
jei įmanoma. ŠĮ kartą astronautai rankomis turėjo užkišti dviejų 
laivų sujungimo užkaiščius.

šis nepasisekimas buvo visai 
nelauktas, nes susijungimo da
lys mechaniškai yra nekomp
likuotos, sistema labai papras
ta. Erdvėlaivis turi virš dvie
jų milijonų dalių, kurių didelė 
dauguma yra daug komplikuo- 
tesnės už susijungimo kaiščius.

Houstono stoties skridimo kon
trolieriai turi aiškiai sužinoti, 
kodėl atsirado problema sujun
giant laivus, nes priežasčių ne
žinant, laivams negalima leisti 
išsiskirti, nežinant ar bus įma
noma juos vėl sujungti.

Jei astronautai dar žemės or
bitoje nebūtų iš šešto karto su
jungę abiejų laivų, Visą kelionę 
būtų reikėję nutraukti ir astro
nautams būtų reikėję grįžti at
gal į žemę, šiaip skridimas vyk
sta gerai. Į mėnulio orbitą erd
vėlaivis pateks ketvirtadienio 
rytą. Jei bus nutarta, kad ne
galima rizikuoti naujų laivų su
sijungimo veiksmų, astronautai, 
paskraidė aplink mėnulį, sugrįš 
žemėn, nebandė nusileisti ant

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Sen. Harold Hughes iš lowos turi daug 
šalininkę, kuria siūlo jį statyti demo

kratę konvencijoje { prezidentus.

♦ Izraelio daliniai įžengė i 
Libaną ir puolė dvi partizanų 
bazes. Trys namai buvo su
sprogdinti, žuvo vienas izraeli
tas ir trys buvo sužeisti, arabų 
žuvo trys.

+ Meksika nubaudė ameri
kiečių žvejų laivą 2,574 dol. pa* 
bauda už žvejojimą Meksikos te
ritoriniuose vandenyse.

4 Sovietų muzikas Rostropo
vičius buvo nubaustas už nepa
klusnumą. Jis gynė rašytoją 
Solženiciną. Rostropovičiaus pa
vardė uždrausta spaudai minėt, o 
iš sovietų encyklopedijos išima
mas apie jį straipsnis.

Paryžiuje komunistų dele
gacijos taikos derybose kaltina 
Ameriką, kuri ruošianti invazi
ją į Laosą. Hanojus skelbia, kad 
tūkstančiai Saigono kareivių su
traukti prie Laoso sienos.

Prezidento ekonominių pa
tarėjų pirm. McCraccken pa
reiškė, kad šie metai būsią ge
resni už praėjusius, o 1972-tri 
dar geresni už šiuos. Kainos kil
siančios tik 3'<į, o bedarbių bū
sią tik 4%.

♦ Prancūzijos prezidentas 
Pompidou ryt važiuoja į Afriką, 
kur aplankys 5 valstybes.

♦ Australijos rytinės provin
cijos turėjo potvynius, po ketu
rių dienų lietaus kai kurie mies
tai atskirti nuo kitų.

Montevideo policija 
gvajuje rado bombą prie 
ambasados. Bomba buvo 
dyla.

Uru- 
čilės 
išar-

WINNIPEGAS. — Apie V. ir 
G. Simokaičių teismų plačiai ra
šė “Winnipeg Free Press” sau
sio 20 d. Laikraščio iškarpą pri
siuntė K. Blažys.

Smerkia tylėjimą 
dėl teisių laužymo 
ST. PAUL. — Amerikietis žur

nalistas Robert Morris sausio 28 
d. “The Wanderer” rašo apie 
dar vieną progą protestuoti dėl 
Sovietų Sąjungos priespaudos 
savo imperijos žmonėms. Jis nu
rodo, kad jau virš 10 metų jis 
pasisako spaudoje prieš žmonių 
teisių laužymą sovietų vergijoje, 
tačiau nežiūrint Pavergtų Tau
tų Savaitės ir Žmonių Teisių de
klaracijos — niekas nieko ne
daro. Laisvasis pasaulis tik žio
vauja.

Autorius sako, kad užsieny
je mes greit pamatome ir pro
testuojame dėl teisių laužymo 
tokiose vietose, kaip Ispanija, 
Graikija ar Pietų Vietnamas, ta
čiau tokio susirūpinimo jau ne
bėra, kai priartėjame prie sovie
tų teritorijos. Tačiau paskuti-: 
niu metu atsirado ir čia išimtis 
bei proga, kuria turėtume iš-, 
naudoti, siekdami pralaužti žiau
rią Geležinę Uždangą. Dėl žydų 
nuteisimo Leningrade kilo triuk
šmas ir protestai tokiose sfero
se, kurios jau dešimtmečiai ne
pradarė burnos, nors yra bilijo
nas žmonių, kuriems teisė emi
gruoti <yrą’ atimta^ ‘Berlyno .šie-' taika yra sovietų rankose. Mas- 
na yra geras to draudimo pa- kva nesunkiai galėtų paveikti 
vyzdys. Iki šiol netekogirdėt i Egiptą, kad jis derėtųsi ir vėl 
pareikšto'susirūpinimo :dėl tų pratęstų paliaubas: 
žmonių. < A Į Praėjusį mėnesį sovietų lai-

Robert Mooris sako, kad šį vai atvežė nemažai naujų gin- 
kartą pasirodė skirtumas ir žmo- hlų Egiptui ir Sirijai, šeši dideli 
nės, kurie nesuprato mūšų pa- r laivai, jų^ tarpe, didelis “Molodo- 
stangų praeityje padėti ne vie
nam ar dviem žmonėm, bet vi
som tautom, pasmerktom geno
cidui, pradėjo protestuoti. Fe
deralinė Teisininkų draugija 
ėmėsi neįprasto žygio ir parašė 
laišką sovietų ambasadoriui Do- 
bryninui, protestuodama dėl so
vietų draudimo žydams emigruo
ti ir jų teismo Leningrade.

Reikia laukti, kad laisvės vė
jai ims pūsti. Reikia laukti, gal

AMERIKOS LĖKTUVAI INTENSYVIAI 
DAUŽO KOMUNISTU KELIUS LAOSE

SA1GONAS. — Kariniai Amerikos lėktuvai pradėjo didelę 
akciją prieš komunistų tiekimo kelius Laose, Kambodijoje ir Pietų 
Vietname. Puolimai, kuriuose dalyvauja 30 didžiųjų B.52 bom
bonešių ir keli šimtai mažesnių lėktuvų, tęsiami jau dvi savaitės 
be pertraukos. Sausio mėnesį aviacija sunaikino 2,000 karinių 
komunistų sunkvežimių. Susprogdinta daug sandėlių ir sužaloti 
keliai ir tiltai, šie puolimai yra amerikiečių atsakymas į padidintą 
Hanojaus kariuomenės ir ginklų siuntimą į pietus. Ypač dideli 
medžiagų kiekiai sutraukti į pietinį Laosą. Viet Congo radijas 
paskelbė, jog Amerikos lėktuvų puolimai paruošia kelią invazijai, 
kurioje dalyvaus Pietų Vietnamo kariuomenės daliniai.

Baigiasi Egipto - 
Izraelio paliaubos 
TEL AVIVAS. — Izraelio vy

riausybė ir kariuomenė lau
kia ar Egiptas vykdys savo gra
sinimą nepratęsti karo paliau- 

Į bu po jų pasibaigimo datos, va
sario mėn. 5 d. Taikos derybo- 

■ se, tarpininkaujant JT atstovui 
I Jarringui, buvo padaryti abie- 
Ijų pusių pareiškimai, tačiau nė
ra pasiekta konkrečių davinių. 

{Jei Egiptas pradėtų karo veiks
mus, greičiausiai taikos pasita
rimai nutrūktų.

Vakarų stebėtojai sako, kad

^gvardsk” iškrovė 
tįlerijos pabūklus 
kijos ir Egipto 
uostuose.

Sirija, Izraelio 
turinti 1,000 sovietų tankų ir 
SAM-2 raketų prieš lėktuvus, 
šį kartą Sirija galėtų atidaryti 
antrąjį frontą. Didieji artileri
jos pabūklai ir raketos FROG, 
kurias gavo Egiptas, galėtų pa- 

j«x „..o 6v.. siekti Izraelio fronto gilumą, ka-
ir Amerikos lenkai kartą prabils, | rinius sandėlius ir tiekimo ke- 
sako autorius savaitiniame ka-įlius. Sirijos ir Egipto aviacijos 
talikų laikraštyje. 'jau turi dvigubai daugiau lėk-

 tuvų už Izraelį, tačiau šio lėktu
vai ir lakūnai yra geresni. Jei 
kiltų nauji karo veiksmai, juose 
neabejotinai aktyviai dalyvau
tų ir sovietų instruktoriai Egip
te.

Pabėgėlio knyga 
išleista Vilniuje

Vilniuje neseniai išleisti lei
diniai : Eduardo Meželaičio “Ho
rizontai” (knygos tiražas — 8,- 
000 egz.), pasirodė ir Vakaruo
se gyvenančio beletristo Kazio 
Almeno istorinis nuotykių roma
nas “šienapiūtė” (492 psl. 25,000 
egz.). Romane vaizduojama fe
odalinės Lietuvos žlugimo laiko
tarpis. (E)

Palestinos arabu partizanu vyriausias 
vadas Yasser Arafat nepritaria taikos 
deryboms su Izraeliu ir reikalauja pra

dėti pries jj karo veiksmus.

lėktuvus, ar- 
Sirijos Lata- 
AJeksandrijos

žiniomis, jau

Bus vedama kova 
prieš abortus

SPRINGFIELDAS. — Visa 
eilė Illinois seimelio atstovų siū
lo įstatymus, kurie uždraustų 
abortus ir apeitų federalinio teis
mo sprendimą, leidžianti abor
tus iki 90 d. nėštumo. Įstaty
mas papildytų konstituciją ir 
stipriau aptartų negimusio žmo
gaus teises. Kai kurie teismai 
praeityje yra priteisę ieškinius 
ne tik nėščiai moteriai, bet ir jos 
negimusiam kūdikiui.

Nežiūrint teismo sprendimo, 
Illinois ligoninės laukia tolimes
nės įvykių eigos ir nesiskubina 
su aborto operacijomis, kol visi 
legaliniai klausimai bus išspręs
ti. Blue Cros draudimo įstaiga 
paskelbė, kad ji apdraus ir abor
to operacijas, tik apdraudžia
mos moterys turės specialiai to
kio draudimo pareikalauti ir už 
jį užmokėti, ši plačiai naudoja
ma draudimo įstaiga abortus ap
moka jau nuo birželio mėnesio 
ten, kur jie legalus. Draudimas 
išduodamas vedusioms ir nete
kėjusioms moterims.

Atsakydami į pagyvėjusią 
aviacijos veiklą, komunistai su
stiprino amerikiečių bazių P. 
Vietname puolimus, pirmadienį 
artilerija ir minosvaidžiais ap
šaudydami penkias bazes, ku
riose žuvo 8 amerikiečiai ir 25 
buvo sužeisti.

Washingtone senatorius Ful- 
brightas pareiškė reporteriams, 
kad jo nuomone, šiomis dienomis 
įvyks sąjungininkų kariuomenės 
puolimas Laose. JAV vyriausy
bė nutarusi pakartoti Kambo
dijos žygį. Tas nutarimas su
kelsiąs kongrese nau j as pastan
gas suvaržyti vyriausybės lėšas 
karui Indokinijoje.

Atstovas Derwinski 
vadovaus JAV grupei

WASHINGTONAS. — Illinois 
atstovas kongrese Ed. Derwin
ski, respublikonas, buvo išririk- 
tas 'JAV grupės tarptautinėje 
parlamentarų unijoje vadu. Jis 
pakeis buvusį pirmininką sen. 
John Sparkman (D. Alabama) 
Kongresmanas Derwinski yra 
Atstovų Rūmų užsienio reika
lų komiteto nariu ir priklausė 
Tarp-parlamentinės Unijos JAV 
grupei nuo 1959 pietų, šiais me
tais ta unija susitiks du kartus 
— Venecueloje, Caracas mieste 
balandžio mėn. ir Paryžiuje — 
rugsėjo mėn.

Tarp-parlamentinei unijai pri
klauso 65 valstybės, jos įstaiga 
yra Ženevoje, Šveicarijoje.. So
vietų Sąjungos grupei ilgą laiką 
vadovavo lietuvis kvislingas Jus
tas Paleckis.

Šios unijos tikslas yra gerin
ti santykius tarp atskirų vals
tybių parlamentarų. Suvažiavi
mai dažnai būna propagandos iš 
atskirų kraštų forumai. Praei
tyje kongr. Dennnski nekartą 
yra stipriai atkirtęs sovietų de
legatams, ypač Paleckiui. Labai 
retas dalykas, kad Amerikos 
kongreso mažumos narys būtų 
išrinktas parlamentinės grupės 
pirmininku.

MONTREALIS. — Iš komu
nistinės Kinijos atvyko į Kana
dą. 11 kinų diplomatų steigti Ki
nijos ambasados. Kanada už
mezgė santykius su Kinija spa
lio 13 d.

Čikagoje, Grant ligoninėje, 
551 W. Grant PI. viena moteris 
jau priimta aborto operacijai. 
Jai ji kainuos 125 dol.

Pernai abortus legalizavo Wis- 
consinas, kur šešiose ligoninėse 
jau padaryta virš 900 operaci
jų. Prieš septynius mėn. abor
tus legalizavo New Yorkas, 
kur padaryta 75,000 operacijų. 
Kalifornijoje panašus įstatymas 
veikia trys metai. Pirmais bu
vo 5,000 abortų, antrais — 15,- 
300, o pernai jau — 60,000. Co
lorado valstijoje abortai legali
zuoti prieš 4 metus.



TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAIMĖ
Kūno, proto ir jausmu darnos pagrindai 
Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas 

JONAS ADOMAVIČIUS. M. D. _____

MEDICINIŠKA TIESA APIE NUTUKIMĄ
Kiekvienas nutunka vis dėl kitų priežasčių.

- Gyvenimo tiesa
Ryžkimės {iažvelgt tiesai į akis. Tokia seniau virusi, kepusi, se- 

Mediciniška tiesa apie nutukimą 
. ra štai kokia. Nekaltinkime sa
vo liaukas dėl nutukimo, nes tik 
labai retai liaukos mus nutuki- 
na. Iš šimto nutukėlių, tik trys 
nutupka liaidių padedami- Bet 
ir tais retais liaukų sutrikimo 
atvejais, į gydytojo priežiūroje 
atsakantis maitinimasis gali rie
balus aptirpdyti.

Paveldėjimas, žinoma, turi 
reikšmės, tik ne tiek jis reikš
mingas, kaip tūli žmonės mano, 
šeimose išj.tėvą * vaikams per
duodamas/persivalgymo įprotis 

ma priežastis. Iš mažens nutu- 
tantas; vaikas dažnai lieka rie
biu} visam amžiui. Už tai susi
tvarkius tėęiį^K šu persivalgy
mu, visa šeimą pradda liesėti iki 
normos .

ž Pusamžio sulaukusiu žmonių 
riaumėnys silpnėja. Tokiems es
ti. sunkiau "užlaikyt jauno žmo
gaus figūrą. .Kai mūsų gimta- 
dienįai iina^gauseti — jie ima 
storinti mūsų liemenį. Tada mes 
imame mažiau judėti —i dirbti, 
o valgomė tiek .paį’jei ne dau- 
gią|i. Stankus 40'metų žmo
gaus kūrtšį; imą; mažiau energi- 
josJreik;
znįęgus Ęfetęiątroniejimąsi 
viskuo. Hyz.į-' toks sportininkas 
vėlą a sporto. rungtynes per TV 
ži3rėįiv negu' jose dalyvauti. 
Taip jr iięa tpl&e pusamžiai žmo- 

ihprie ne!

bomig; g£rdziiiotis.'-PT!aip?pat ;ir 
peri pusamži -/persiritusi .^mote
riškė dažnai ;įrria>greįči.a!ų senti.

neliais, vargšais besirūpinusi ir 
visur suspėjusį, senatvei arte-i 
jant ima siuvinėti dukrai bąli-1 
nę suknią, kad duktė baliuje bū-1 
tų puikuolė. Mažiau judant, ma-' 
žiau kūnas sunaudoja gautos iš 
maisto energijos. Taip irperkrau1 
name kūną maistu, o tada rieba-i 
lai po mūsų kūno oda ima kaip; 
ant mielių pūstis.

Moteriškės figūros neturėtų' 
sugadinti gimdymas. Dabar be-, 
silaukiančiom moteriškėm gydy-i 
tojai maistą ir darbą — mankš
tą nurodo, patardami nepasun
kėti daugiau kaip 20 ar 25 sva-- 
rus. > Geroj mityboj svarbi yra 
maisto : kokybė — koks geras 

.jis-, o ne kiekybė. Svarbu ka^
naudingo valgai, o ne kiek berei-1 tukimhi- žmogaus temperamen- 
kalingo - tukinančio maisto tas čia ^ali turėti reikšmės. La- 
sunaudoji. Todėl. neperkrauki- bai ' neveiklus žmogus dažnai 
me «avęs gausiu — tukinančiu" griebiasi už maisto. Toks turi 
maistu, nors ir mėgstamu sąmoningai pats save, suimti na- 
tada nenutuksime. Visada yą]-į gan. ir liautis be reikalą varstęs 
gydama gerai suplanuotą ir mai- šaldytuvo duris. 
siįngą valgį: ,vaisius, daržoves, Kartais gydytojas padeda 
liesą mėsą, tokią varškę — įs-i žmogui suprasti jo emocinės‘ne
kaitant ir po gimdymo laikotar- sveikatos šaknis, jausmais sū-^ 
pį, kiekviena -moteriškė palai- krėsti, žmonės valgo daugiau ne- 
kys savo gyvastingumą ir figū-:gu jiems iŠ tikrųjų reikia. Ne- 
ją ^jjpgęriaiisiąih.d stovyje. Ge-i ramūs ir prislėgti asmenys*k5ar-4gUg- ’yra savo -įpročių vergas, 
rais darbais užsiimantis žmogus tais ima persivalgyti. Kiti, i»t T - --------— x -
tfepersi^ilgo it'niekad nepasens- nejausdami, valgymu atpalai- 
ta", nors metų ir daug sulaukia.! duoja savūš nėrVuštiuoįtainpos.

JŠ ? . ’■ \ : . (Kiti valgiu kompensuoja'“trūks-
Dvasioje neramus žmones (|Umus-jy ^nirne /dalykus, 

.•b.. fc įpvz,. nešaugūmą;’ihėilės-trūku-
■^Kaip nėra dviejų ' visai vieno-* mą jaučiantieji nori save šūtvir- 

dų žmonių, taip nėra" dviejų dėl tinti valgiu. Kiti persivalgo vien 
visai vienodu priežasčių.nutuku- todėl, kad nežino, kokSv jiems, 
šių asmenų. Kiekvienam nutjii- rnaista^^būtų' naudingesnis.’ 
keliui yra vis kita Į>riežaštis nu-; ■ Nors valgio papročiai, ’ tradį- 

C . j - ■ ei jos, žmonių tam'suhlas, maisto

vės lemia valgymo būdąr* bet/jię-
. žiūrint visų ;tų Įtakų, .didžiau-

■ sias..svorio atnešėjas .yra per- 
gausus valgymas ir perilgas, už-‘ 

..sjsėdėjimas,<: . .
s . . , - -\ < -. Išvada. . Nutunkama ..dėl
^Poezija -;;kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstanti sniegą liepia;./. • • QVflrWan<?ios

lazdynui išskleisti mažutį, deimantu, spindintį žiedą, apkaišo medžių šakas P ezas ių. o
žirginiais, kaip kohfetėmis ir pamažu^-iveda i'gamtos vaizdų ir garsų ste-’.nutukimo priežastys yra(dvi — 
buriūsL'-JDirainatiškai-, tjesikfloanėiuose'gamtos - -scenovaizdžiuose < svajoja,,1 ir +inainv^fp Už.
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių. P6 :

—— -Naujienose"-yra- gausus- pasirinkimas poetijos leidimų:------  ----- vaikus prie naudingų darbų..Ta-
- Vaičiūnienė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for- da ^og-ys turės UŽšUmima" VI-

2. Jureis Baltrušaitis, ŽEMĖS JPAKOPOS. V Elegijos, giesmės, poemos. , Sam gyvetumui. Darbsciuišau- 
? KišCTBŪĮrformato 157 psl z ............ ' gęs jis valgys su saiku ir gyvens

Bernarries B raidžioms, DIDŽIOJI KRYŽKELE. Eilerascpi. 112 psL: . . " , . ♦. .
f; Kaina s ' v t' • 7->;^^rkingai. Tokiam nerejkes,

4Sfe^<rBradūnasz SIDABRINĖS KAMANOS. Premiįūotas poezijos rin* Yr3n*kotikaisvifėrvus raminti,^bei
Sakinys, 95 psl. S2.00. ’ f . j-

4 5. Butkp Juzė, eilėraščiai ir raštai. 155 psL $1,50. • pergaliu maistu savo dienas
Vincas Jonikas, "LYDĖJAU VIEŠNIA Vėtroje. Eilių rinktinė, skaidrinti. Atsiminkime, kad 

M rpsL 4 Kaina S3 0Q .i . .■ r .v /- i - • •- • : S •
"T Kleopas* Jvrgeltorils, GLUDI - LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 psl. S2.00 - žmogus, ||UriS nepajėgia sulai- 

8.^ An a to H įus Kairy SMAUKS IN Ė SĖJA. Eilėraščiai, 86 psl. S2.0O. * - ’'Į kyfi nuolatinio savo svorio didė- 
"Pranas Kozulis, DŪLKĖŠ EŽERE. Eiles, 62 psl. SO, 75. ... x

Pranas NaujokaitiJ, AUKSINIAI RAGELIAI. Lyrika. 64 psl. $2.00. , Jimo’ nepajėgs, pamažu SUtna- 
/i 11. Alė Rūta - Nakaitė, be tavęs. Poezija, 133 psl. S2.oo.z* - i žinti savo perdidelį svori. Rie- 

12. NSdas Rastenis; TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. F'-rlii-mti nncolrAiitiaoi ‘ _ __ _ _ *. i *- « 1
3 išvietintas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis. * S5.00.

13. Nadas Rastenis, THE FOREST'OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko
Anykščiu Šilelis”, vertimas, 42 ,psl. $2.00.

14. Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, 95 psl. $1.00.
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika. 167 psl., $3.00.
16. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji lyrikos knyga, 152 psl. $2,50.
17. Petras Šagalas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė-

18. Petras Šagalas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psl. $L00.
19. Eugenijus Gruodis, AGUONOS IR SMĖLIS. Eilės, 70 psl., $1.00.
20. Elena Tumienė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai, 80 psl. $2.50.
2L. Alfonsas Tyruolis, METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė, 180 psl. S3.00.
2*2. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI.* Mitologijos posmai,
psi. si.oo. ^’ ' " J . . y '
23. Uršulė Žemaitienė, SUVALKIEČIŲ VESTUVĖS. Su trumpu jų apra

šymu ir gausybe dainų. 80 psl. S2.50.
24. Adomas Jasas, BŪK PALAIMINTAS. Poezija. 115 psl. $3.00.
Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti į Naujienų 

raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čeki ar piniginį orderį.

& Amžina tautos dvasia, 
Laimink mūsų siekį — >y- 
VėJ-š^enki mumyse, / 
Giesmėje skambėki. ;»•

» cVincas Jonikas

K

jimo, nepajėgs, pamažu sufna-

. liai. 92 psl., S1.00.

likdamašv visam gyveni
mui žmogus ‘ Visokeriopai ken
čia ir iš tos kančios išsivaduoti 
nepajėgia. g P į?

Pasiskaityti.: "How to Control 
Your Weight, Metropolitan Life 
Insurance Co.

100 didelio formato psL daug paveikslu,. Kaina.$2.00 
Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui

Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar-dau
giau egzempliorių, nemoką pašto persiuntimo išlaidų.

Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant 
čeki ar Money orderį tokiu adresu:

55
STENKIMĖS TEISINGU 

ATSAKYMU PASiNAUDOTi

Klausimas. Gerbiamas Dakta
re, prašau paaiškinti, koks ge
riausias vaistas būtų mano vy
rui turinčiam aukštą kraują, bet 
nesilaikančiam gydytojo paskir
tos dietos. Jam Įsakyta valgyti

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės .knyga

TAUTINIU ŠOKIU ŠVENČIU TAKAIS

1739 So. Halsted SU Chicago; 111. 60608
today’s FUNNY
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Garsus filmų aktorius Danfty Kaye (dešinėje) nusifotografavo so New 
Yorko, Giants klubo futbolininku Fran Tarkentonu.

I gaus paralyžių, o taip pat jis 
nenori būti Tamstai, našta, bū
damas suparalyžuotas dėl per- 
aukšto kraujospūdžio.

Dabar japonai pradėta auklė- 
į ti tikrai mediciniškai. Pradėta 
žmonės skatinti valgyti nesūrius 
maisto gaminius: duoną, pieną, 
mėsas ir daržoves. Buvęs žmo- 

; nėse dažnas negerumas — pa
keltas kraujospūdis su dažnu 
kraujo išsiliejimu smegenyse — 
paralyžium ėmė mažėti — retėti, 
šitokių faktų kas kas, tik ne 
Tamstos vyras, gali neklausyti, 

i išvados savam gyvenimui tvar
kyt nedaryti. Įdomu, kad ir pas 
daug druskos vartojančius vai- 

■ kus pamažu ima kilti jų kraujo- 
i spūdis. Sistolinis (pirmas) spau
dimas kildavo dešimčia vienetų 

! per kiekvieną dešimtį jų am- 
Į žiaus metų. Pradėjus mažiems 
japoniukams nevartoti daug 
druskos valgyje, minėtas kas de
šimt metų po dešimt vienetų 
kraujospūdžio kilimas pranyko. 
Išmintingam šito užteks. Kitus 
— tegul tvarko psichiatras.

Užleistas vėžys storoje 
žarnoje

Klausimas. Malonėkit man, 
Gerbiamas Daktare, paaiškinti, 
kaip atsitiko su mano vyru, kad 
jis reguliariai lankėsi pas gy
dytoją ir jam buvo pavėluotai 
surastas vėžys jo storoje žar
noje. Tiesa, jis kraujavimu iš 
išeinamosios žarnos skundėsi jau 
virš pusę metų. Gydytojas pa- 

be druskos. Taip aš jam ir gami
nu — sau atskirai nupylus sriu
bą užsisūdau. 0 jis sako, kad be 
druskos jam. neskanu — jis pats 
iŠ kišenėj turimos dėžutės įsipi
la druskos ir kerta valgius, kad 
net jam žandai braška. Kas man 
šu tokiub vyru daryti?

Atsakymas. Jau toks .tas siuntė peršviesti storąją žarną 
Tamstos vyras padarytas — nie- — atsakymas buvo, kad jokio 
ko jam daryti .nereikia, tik pra-i didesnio blogio žarnoje rentgeno- 
defi kantriai perauklėti, žmo- į logiškai nerasta. O kai jis pa- 

____ „o_j. • gelto, ir jį operavo, rado vėžį jau
Laimingas yra tas lietuvis, kū-j kepenyse išsiplėtusį iš storo- 
ris Įprato nuo mažens į teisin- ■ sios žarnos. Kodėl taip galėjo 
gus elgesius ir sveikus — natū- - atsitikti?.
ralius valgius. Tokiam senatvė-į Atsakymas. Visai paprastai:

turi,ribotas galimybes. diagno
zavimui ten esamo vėžio pra
džios. Mediciniška literatūra 
prarieša apie pavėluotas - tokio 
vėžio diagnozes dėl nepapanka- 
mo rentgenologo patyrimo, dėl

je daug lengviau su visais to lai-; storosios - žarnos peršvietimas 
kotarpio vargais tvarkytis. Žmo-' 
nes save senus Įpročius pildo, 
nors jiems tai kainuoja chroniš
ka liga bei. ankstybą duobe ka
pinėse. Kitas, pasakys, tegul toks 
sems.ir eina ten, kur jis, nežino-.

; dąmas, save .veda. T Mažiau bus 
vargo jam ir jo šeimai. Mums su 
taip kalbantis-ir taip besiel
giančiais nepakeliui.'' Mes turim 
eiti ieškoti paklydusios “avelės” 
—ją suradę turim visomis jėgo
mis jai padėt, nors ji mums už 
tokią jai pagalbą rankas pakram- 
'tytų bei kojas apšpardytų. Toks 
jau likimas yra gero žmogaus- 
'atsidūrusio tarp jausmais nesu
sitvarkiusi u j ii, gydytojo patari
mo klausyti nepajėgiančiųjų.

Mėgink j am1 teisingai perduo
ti medicinos* tiesas r .pakeltas 
kraujospūdis yra vienas iš de
vynių talkininkų širdies atakai 
prisiartinti.: -Jei jis dar nėra psi
chinis. tik. .emoccinis. ligonis, 
jis turės truputį dėmesį kreipti. 
Gali jam pasakyti, kad paskuti
niais Japonijoje atliktais tyri--, 
mais susekta jog japonų ūkinin-. 
kų ir vaikę turėtas aukštas 
kraujospūdis žymiai sumažėja 
po to, kai tie ligoniai atsisakė 
valgyti japenams priprastą la
bai sūru maistą. Per dešimt me
tų buvo mediciniškai sekami še
ši tūkstančiai asmenų^ Tie, ku
rie nesumažino druskos kiekį 
savo maiste — turėjo aukštesnį 
kraujospūdį ir daug dažniau gau
davo apopleksijas (kraujo išsilie
jimus smegenyse) su paraly- 
žiais.. Juk hs neklaužada Tam
stos vyras, leabejo, nenori būti 
prie lovos “pririštas” ligonis kai

nenuodugnaus tokios tyrimo at
likimo, dėl paciento perilgo ne- 
sikreipimo pas gydytoją, paste
bėjus pakitusius viduriufe. Už 
tai pasimokykime iš šito atsiti
kimo visi: tiek gydytojai, tiek 
pacientai. Pastebėjus kraują su 
išmatomis reikia kreiptis tuojau 
pas gydytoją. Pastarasis pa
darys proctoakopiją (specialiu 
vamzdeliu, ne vien pirštine už
mautu pirštu) tyrimą. Po to rei
kia daryti storosios žarnos per
švietimą Rentgeno spinduliais. 
Jei bus bent mažiausias įtari
mas, reikia padaryti trecias ty
rimas: oro (ne bariumo košės) 
pripučiant storąją žarną dary
ti Rentgeno nuotraukas. Tada 
pastebėti galima net labai ma
žus vėžius. Toks tyrimas va
dinamas Aircontrast barium ene

ma, Šitaip pacientui ir gydyto
jui elgiantis, labai retais atve
jais bus pražiūrimas vėžys sto
roje žarnoje. Nepamirškit eiti 
pas gydytoją net ir tada, kai il
gesniam laikui ima keistis vidu
rių veikimas: buvę normalūs vi
duriai ima tai kietėti, tai skys
ti darytis. Bet koks vidurių veik
los ilgesniam laikui pakitimas 
nurodo į prasidėjusį žarnos vė
žį. Kadangi turėt vėžį ar netu
rėt, reiškia tą patį beveik, ką 
gyvent ar mirt — todėl visi ne
delstame su tinkamu elgesiu 
storosios žarnos tyrimu, nors ir 
gausiai mums bus vargo bei kai
nuos kiek pinigo.

•NAUJIENOS" KIEKVIENO 
DARBO ŽMOGAUS

DRAUGAS IR BIČIULIS

KNYGOS VAIKAMS IR JAUNIMUI
— Sek pasaką, mamyte, 
Apie senus laikus, 
Kai aitvarai ir laumės 
Skrajojo po laukus ...

S. Petersonienė

Puezija ii pasakos yra vaikų mėgstami ne mažiau kaip žaidimai ar 
icrykstavimai. .Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažie
siems bei jaunimui: . • •

1. N. Butkienė, VELYKŲ PASAKOS, 32 pslM telpa 6 pasakos ir DVY- 
NU KĖS, 34 psL su 8 apsakymėliais iš vaikų pasaulių. Abi gausiai ilius
truotos, spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 doL

2. Vanda Frankienė - Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka 
mažiesiems, Jūratės Ridu kaitės iliustruota, Didėlid5 formato, 24 pšE, gra
žus leidinys. $1,50.

3. A. Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams. Dad. V. Siman-
kevičiaus iliustruota, 130 psL, $1,80. .

4. Stasė Vanagaitė - Petersonienė, LAUME DAUMĖ. 17 eilėraščių, kaip 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvų Žemėje. Labai gražus leidinys, 
didelio formato, įdėtais viršeliais, gausiai daiL J. Kiburo iliustruota, 64 
psL, kaina 5 dol.

5. Maironis, JAUNOJ! LIETUVA, poema. 118 psl., $1,00.

6. R. Spalis, GATVĖS BERNIUKO NUOTYKIAI. Apysaka jaunimui ir 
senimui. Dail. A. Trinkūno viršelis ir iliustracijos. Išleido Dr. Vydūno Fon
das, 528 psL Kaina 4 doL

T. Juozas švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakos 
vaikams iš jų gyvenimo, svajonių ir žygių. Iliustruota dail. Z. Sodeikienės. 
Didelio formato, kietais viršeliais, puikus 77 psl. leidinys. $3,00.

8. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI, mitologijos posmai. 
Eiliuoti padavimai, legendos ir pasakos — kaip senovės lietuviai ir žemai
čiai bendravo su savo dievais, 54 pst, $1.00.

Vaikai mėgsta ir nori skaityti. Dėlto iš 'pat-mažens yra daug lengviau juos 
įpratinti lietuviškai skaityti ir mylėti lietuvišką knygą. Jei tėvai išbalansuo
tų vaikams perkamas dovanas — pusė knygų, pusė žaislų — lietuviško auk
lėjimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn. 1 «

NAUJI E N O S, ‘ •
1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608.

Where has
all the 

money gone?
Tt just goes.

You shake your head. : '
You see it slip out of your hands 

and you worry.
Instead of worrying, why not do 

something about your money? Save 
some. Painlessly.

Join the-Payroll Savings Plan-.-, 
where you work. -

Your money will add up faster than 
ever before, because now there’s a .. 
bonus interest rate on all U.S; Say. 
ings Bonds. Now E Bonds pay 
when held to maturity of 5 years, 10 
months (4% the first year). That ex- 
tra payable as a bonus at ma
turity, applies to all Bonds issued 
since June 1, 1970...with a com
parable improvement for all older 
Bonds.

Get a grip on your money the Pay
roll Savings way. It’s an easy way to 
see your money grow instead of go.

Jee ScUk 
OeLowd, Fl«.

Wte replace draw. weeded, tkcy

Now Bonds pay a bonus at maturity. 
hM My Ur spirito—1><,
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Šiluvos Mariją ir “Šventąją” Lietuvą 
siūlo kelti į geografijos pamoką

IJetuvių Bendruomenės Svie 
limo Taryba Čikagoje leidžia 
lietuviškojo ugdymo žurnalą 
— “švietimo Gairės”. .Redak
torius Petras Maldeikis, pava
duotojas Antanas . Rinktinas, 
redakcijos nariai: Vaclovas či 
žiu n as, Gintare Ivaškienė, Stasė 
Petersonienė, Juozas Tamulis.

1970 metų antrame žurnalo 
numeryje rašo penkiolika auto
rių: J. Kavaliūnas — švietimo 
ir šeimos metams pasibaigus, 
P. Maldeikis — Lietuvių jau
nimas jaunų žmonių krašte ir 
jaunų žmonių laikais, S. Vaiš
vilienė — Laisvė su atsakomy
be, J. čeponkutė — Kodėl vai
kai nevartoja lietuvių kalbos, 
J. Masilionis — Lietuvių lite
ratūra tautinio auklėjimo tar
nyboje, Dr. Z. Ašoklis — Tau
tinis auklėjimas geografijos 
pamokose, D. Petrulytė — 
Priešmokyklinis auklėjimas ir 
lietuvybės išlaikymas išeivi
joje, L. Dambriūnas — Kelios 
pastabos lietuvių kalbos dės
tymo klausimu, J. Plačas — 
Gramatika ir pedagogikos dės
niai, A.' Rinkūnas — Uždavini- 
nės kortelės iš serijos Vytautas 
Didysis, P. Turuta— Dainavimo 
mokymas lituanistinėje -mo
kykloje, S. Petersonienė — 
Vaikų teatro temomis, J. Juk
nevičienė — Vaizdinės moky
mo priemonės vaikų darželyje, 
P. Maldeikis — Kas vra vadi
namoji auklėjimo revoliucija, 
A. Rinkūnas — Pasaulio Liet. 
Bendruomenės Švietimo Tary
bos informacija.

Autorių sutelkta nemažai. 
Yra naudingų passikaitymų 
ir šiaip žmonėms, ne tik moky
tojams. Vertai J. Kavaliūnas 
pageidauja, jog “švietimo gai
rės” turėta būti ne vien moky
tojų vadovu—-tėvai ir visi 
bendruomenės nariai, kuriems 
tik rūpi lietuviškasis švietimas, 
turėtų žurnalui teikti dėmesio 
ir talkos, būti bendradarbiais

ir skaitytojais. Kažin, kiek 
pašalinių, be mokytojų, šį žur
nalą skaito? Gal vertėtų kai 
kuriuos straipsnius ir plačiau 
paskleisti, perspaudinaut dau
giau skaitytojų turinčiame

viains
Motinu Marijų. Marijos garbi
nimas labai pagyvėjo. Jos gar

gi a- 
Dėi

bei buvo pastatyta daug 
žiu bažnyčių ir koplyčių, 
to Lietuva nuo senų laikų yra 
vadinama Marijos žeinč 
ra maria na”.

Nepakankamai persijotuose 
grūduose pasitaiko pelų. Ly
giai ir “švietimo Gairių” kai 
kuriose straipsniuose yra silp
nų vietų, net ir tokių minčių, 
kurias Liet. Bendruomenės lė
šomis leidžiamame žurnale ne 
dera spausdinti. Sustokime 
ties Dr. Z. Ašoklio straipsniu. 
Tai vienintelis autorius pasi
puošęs daktaratu, bet ir nepa
sistengęs savo mintis apriboti 
pasirinktąja tema. Straipsni 
pavadino “Tautinis aklėjimas 
geografijos pamokose”, bet 
dėstyme nukrypsta į kataliky
bės mokymą, į Šiluvos Marijos 
garbinimą. Tokiu nuo tauti
nio auklėjimo temos ir nuo ge
ografijos nuslinkimu jis savo 
šiaip gana įdomiai parašytą 
straipsnį paverčia bendruome
niniam žurnalui netinkamu 
raštu. Susidaro įspūdis, jog 
autoriaus tebegyvenama seno
jo fanatizmo laikais, kai lie
tuviai katalikų kunigai skaitė 
tik sau teisę kunigais vadintis, 
o protestantų kunigus vadin
davo pastoriais; kai katalikų 
spaudoje būdavo aiškinama, 
jog tik katalikas esąs pilnas 
lietuvis.

Dr. Z. Ašoklis, be kita ko, 
duoda patarimų, kaip reikia 
lituanistiniu mokvklu moki
niams išaiškinti, jog Lietuva 
yra lietuvių kraštas ir tėvynė. 
Tai išaiškinus mokytojų moky
tojas pataria štai ką daryti:

“Paaiškėjus,.. z kad Lietuva 
yra lietuvių kraštas ir tėvynė, 
reikėtų paminėti, kad ji nuo 
seniau dar ir kitais vardais 
yra vadinama. Prieš daug me 
tų Lietuvoje — Šiluvoje lietu-

“Pamokos gale reikėtų pa
daryti bendra visos klast-s iš
vadą, kad esame lietuviai, kad 
Marijos žemė — šventoji Lie
tuva yra mūsų visų tėvynė”.

Nieko nuostabaus nebūtų, 
jei šitaip būtų rašoma ir pala-; 
riaina taip apie “terra maria-' 
na” vaikams aiškinti katalikų' 
tikybos pamokose, bet kad Ma-! 
rijos garbinimą siūloma įvesti: 
į Lietuvos geografijos pamo-; 
kas, kurias lanko ir ne katali-j 
kų vaikai, lai jau ne tik stebė- 
tis tenka, bet verta ir protes-■ 
tuoti, kad Liet. Bendruome-, 
nės leidžiamame žurnale yra 
spausdinami tokie patarimai.- 
Žurnalo redakcija negali tei-į 
sintis viršelyje įrašyta pastaba,' 
jog ne visi dėstomi klausimai 
ir ne visos mintys atitinka re
dakcijos pažiūras.

Liet. Bendruomenės steigė
jas prel. M. Krupavičius labai 
gerai skyrė, kur yra 
lietuvių reikalas, kur 
krikščionių reikalas ir 
katalikiškieji reikalai, 
vo paliktame testamente jis skiriama Marijai garbė juk ir 
nepaprašė, kad jo kapas būtų yra viena didžiiijų kliūčių pro 
Šiluvos Marijos vardu puošia
mas, bet jis antkapiniu įrašu 
primena, kad lietuviui svar
biausia — pirma tėvai, o virš 
jų Lietuva. Liet. Bendruome
nė nėra vien tik katalikų ben
druomenė. Joje dalyvauja vi
sų tikybų, visų pažiūrų lietu
viai. Šiluvos Marija ir visi ste
buklingi pasakojimai tėra tik 
katalikams priimtini, todėl ir 
Dr. Ašoklio pamokslavimai 
turėjo būti pašiiysti ne i ben-

Salisbury Beach, Mass., malonu pasi- 
j vaikščioti ir šaltą žiemos dieną.

bendras 
bendras 
kur yra 
Net sa-

džiųjų katalikų bažnyčios rc- 
fodrmų, o kai reformos taip 
smarkiu tempu vykdomos, ga 
Ii ateiti diena ir Marijos dog
mos reformavimui. Katalikų

testantų ir katalikų bažny-

ėioius d:ir labinu suartėti. Ku
ria kryptimi katalikų bažnyčia 
suks, gal ji pasuks kad ir tos 
ilgosios Marijos garbinimo li
tanijos yra tik atgyvenusių žo 
džių rinkinys — tai ateities da
lykas, tai kataliku dalvkas ir 
Lietuvių Bendruomenė savo 
raštuose turėtų būti neutrali, 
vienos religijos nepropaguati.

Dr. Ašoklis nenurodo, ir ne 
įlės nurodyti, kur pasaulyje, 

be katalikų autorių, panašių 
kaip jis pats, Lietuva būtų va
dinama Marijos žemė. Lietu
vą vadinti šventąja — yra tik 
asmeninio jausmo pareiškia 
nias, nei istoriniais nei nioks- 
Iniiais pagrindais neparemtas. 
Mūsų poetai neretai yra Lie
tuvą pavadinę “gintaro šąli-, 
mi” bei panašiais epitetais, 
tačiau ir tai neduoda pagrindo 
sakyti, jog Lietuva nuo seniau 
yra ir kitais vardais vadinama. 
“Gintaro Šalis” epitetas yra po 
etiškas, bet turis ir šiokią to
kią istorinę atramą, nes senų
jų laikų istorikas Tacitas kal
ba apie aisčių gyvenvietes, 
gintarą minėdamas.

“Švietimo Gairių” redakcija, 
spausdindama tokius bendruo 
meninėms mokvkloins netin
kamus Dr. Z. Ašoklio pamoky
mus, jais lietuvybės neugdo, 
bet tik skatina į seną, aklą ka
talikų fanatizmą, prieš kurį 
šių laikų popiežių, Jono XXIII 
ir Povilo VI, pasisakyta. T.

ivo tautai, kalbai) Lietuviškai veiklai didelę ža- 
ir tėvynei. j lą padarė įsigalintis nacionaiso-

0 kokia graži, rami Jokūbinė! ‘ cializmas ir jų propagandą kraš
to lietuviškumo žymėms išnai
kinti Jie keitė senas lietuviš
kus vietovardžius į vokiškus ir 
pašalino lietuvių kalbą iš baž
nyčių ir mokyklų. Iš gausios 
lietuviškos periodinės spaudos 
beliko tik Dovo Jagomasto lei
džiamas “Naujasis Tilžės Kelei
vis” bei jo kasmet leidžiamos la
bai populiarios lietuviškos “Ka
lendros”. Pagaliau ir pats Ja
gomastas turėjo apleisti Tilžę. 
Kaip žinoma, jis ir visa jo šei
ma vėliau buvo nacių sušaudyti.

(Bus daugiau)

Jau atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

Alekso Ambrose knyga, aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 
Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 psl. Kietais 
viršeliais $10.00, minkštais $8.00. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija.

Knygoje aprašytas pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121, 41 teatro draugija, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentuoti katalikiškų, socialistinių, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, bam 
kai ir kt.

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir pasiųsti:

1739 So, HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608.

čia seni jos medžiai, čia didin
gai ir gražiai stovi vienas Prū
sų Lietuvos paminklų — cha
rakteringas lietuviškas namas, 
čia skamba lietuviškų chorų dai
nos ir giesmės, čia statomi Vy
dūno veikalai, čia per lietuvių 
šventes grodavo ritmeisterio von 
Poggendorf vedamas karinis dū
dų orkestras, čia lietuvaitės mar
guliuoja savo spalvingais ir gra
žiais tautiniais rūbais.

Taip, Tilžė, o ne Klaipėda bu
vo Mažosios Lietuvos lietuvybės 
centras, kuris šiapus ir anapus 
sienos žadino lietuviškumą ir 
skiepijo prabočių dvasią ir mei
lę savajai tautai lietuvių širdy
se. čia buvo apeliuojama į tau
tinį susipratimą ir kviečiama ti
kėti į savo tautos prisikėlimą. 
Čia išėjo, metų bėgyje, nesuskai
toma daugybė lietuviškų dien
raščių, savaitraščių, mėnraščių, 
knygų ir knygelių. Kas šian
dien pajėgtų tiksliai suskaičiuo
ti visus tuos parengimus, ypač 
dr. Vydūno ir J. Vanagaičio vado 
vaujamus, kurie vyko Jokūbi- 
nėj, Piliečių ar šaulių namuo
se, ar Kaiserhofo viešbutyje.

Pirmajam Pasauliniam karui 
pasibaigus, Tilžėje, o ne kitur, 
rinkosi lietuviai į Prūsų Lietu
vos Tautinę Tarybą ir pasklei
dė tūkstančius atsišaukimų po 
visą Mažąją Lietuvą, išreikšda
mi savo norą jungtis prie atsi
kūrusios Lietuvos valstybės.
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Todoy's FUNNY will poy $1.00 for 
eoch original “fanny" ased. Send nags 
to: Today's FUNNY, 1200 West Third 
St.. Cleveland, Ohio 44113.

Tilžė Mažosios Lietuvos lietuvybės centras 
(Paimta iš “Lietuvos Pajūrio Nr. 3, 1970)

Tižė seniau
Tilžės vardas pareina nuo 

upelio, vadinamo Tilželė. Vokie-
druomehės žurnalą, bet į ka-’čiai ilgą laiką miestą vadino Til- 
talikų laikraštį.

Katalikų bažnyčia reformuo
jama, siekiant krikščioniškų-

sat, paskui Tilset, o vėliau Til
sit.

Kai tik kryžiuočiai užkariavo 
plotus iki Nemuno, jie tuoj atsi

jų bažnyčių vienybės, siekiant ; gabeno vokiškų kolonistu, kad 
gerų santykių .ir sjj žydais. Pro ‘ šiam kraštui užspaustų vokiško- 
testantai nei stebuklų, nei šven' s’os kultūros ir ponybės antspau- 

ktųjų nepripažįsta ir negarbina.Kad galėtų-apsisaugoti prieš 
Neseniai popiežius atsiklausė Prūsų ir lietuvių puolimus, kry- 
vyskupų, ar jau nėra laikas žiuočiai strateginėse vietose pa- 
panaikinti asmeninę arba “au- statė daug pilių. Viena tokiastatė daug pilių. Viena tokia
sinę” išpažinti, pasekti protes- P^s buvo pastatyta Tilželės iš- 
tantų pavyzdžiu. Išpažintis ka taroje į Nemuną. Ne kartą prū- 
talikų gyvenime dar neseniai s5 ir lietuvių pulkai tokias pi-

niuose nugriautosios bažnyčios 
liekanas.

Tilžė suvaidino dar ir isto
riniai reikšmingą vaidmenį Eu
ropai. 1807 m. ties Tilžę ant 
plausto' Nemuno upėje susirin
ko beveik visos Europos nuga
lėtojas Napoleonas, bei pažemin
tasis Prūsijos karalius ir Rusi
jos caras taikai pasirašyti.

Tilžiškhj labai mėgiamas ir 
mielai lankomas buvo Angelo 
kalnas ir Jokūbinė. Užlipus ant 
Angelo kalno, lankytojas turė
davo puikų reginį į apylinkę. Nuo 
jo žvelgdamas, lietuvis negalėjo 
neprisiminti savo tautos ir tė
vynės istorijos, čia lietuvis pa
jusdavo, kaip jo širdyje atbus-

Nuo 
1914 metų

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.

Sąskaitos apdraustos iki 
$20.000

Frank Zogas, President

C O/ 
O Zo

Passbook Savings . 
All accounts com- £ 
pounded daily — V 

paid quarterly

buvo svarbesnis dalykas, ne
gu parapijos nario registraci
jos mokesčio mokėjimas. Kas 
nėjo išpažinties, nebuvo kata
likų bažnyčios nariu, jam ne
buvo'teikiami sakramentai. Be 
abejo, “ausinės” išpažinties 
panaikinimas bus viena iš di-

o PER ANNUMPER ANNUM

'0 PER ANNUM PER ANNUM

Chicago Savings and Loan Assn

•o

ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

$100.00 MINIMUM

ON CERTIFICATES 
OF $1000 OR MORE 

6 MONTH MATURITY

OF $5000 OR MORE 
ON CERTIFICATES 

2 YEAR MATURITY

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY.

ON CERTIFICATES 
OF $1000

ONE YEAR MATURITY

Chicago Savings
ind Loan Association

INSURED

PER ANNUM

■

UP TO 
$20,000.

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

PAKEL, President

GR 6-7575
9 to 12:30

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

6245 So. WESTERN AVE. TEL.
HOURS: Mon. 12 P. M. to 8 P. M., Tues. 9 to 4, Thun. & Fri. 9 to 8. Sat.

lis sunaikindavo, bet pačių kry
žiuočių iŠ krašto išvyti nebepa
jėgė. .

Kryžiuočių galybei žlugus, Til
žė pamažu pradėjo augti ir tarp
ti. Su laiku ji pasidarė miestu. 
Ten kur savo laiku buvo Vokie
čių gatvė (Deutsche Strasse), 
senaisiais laikais gyveno iš Vo
kietijos atsikraustę vokiečių ko
lonistai. Toliau j pietus buvo 
Lietuvių gatvė (Littisch Gasse 
— Litauische Strasse). Apie ją 
gyveno ir savo, namus statėsi 
čiagimiai lietuviai. Tik vėliau 
germanizatoriai rado reikalo pa
likti Vokiečių gatvės pavadini
mą, bet lietuviškąjį pavadinimą 
pakeisti į Aukštąją gatvę (Hohe 
Strasse).

Vieta tarp Lietuvių gatvės ir 
Malūno ežero bei Tilželės vadi
nosi “Tarp Daržų”, nes čia plė
tėsi lietuvių ūkiai. Tokiu bū
du Tilžės miestas dalinosi į dvi 
dalis: vokiečių apgyventą — pa- 
liai Tilželę ir prie ežero.

Lietuvių bažnyčia pirmiau sto
vėjo ant vadinamojo “Javų Tur
gaus”. Ji buvo be bokšto ir var
pų. 1733 m. Sekminių dienoj 
ji staiga sugriuvo. Keletą me
tų vėliau, siaučiant Septynių 
Metų karui, lietuviams buvo pa
statyta nauja bažnyčia.

šalia rotūžės buvo teismas, 
šitas teismas buvo Įsrutės teis
mo priežiūroje ir vadinosi "Lie
tuviškasis Karališkasis Teis
mas” ((Lituaisches Hofgericht).

Senoji Tilžės katalikų bažny
čia buvo statyta Senteiniuose, 
grafo Dorentgovskio dvaro lau
kuose. Ji buvo Žemaitijos vys
kupijos priežiūroje. 1851 m. bu
vo pastatyta Naujoji Katalikų 
bažnyčia, sunaudojant Sentei-

Jll
MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 60432
į PHONE: 254-4470

o

2 Years Savings 
___ Certificate 
(Minimum $5.000)

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS

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 narnama įsigyti.

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

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 

1800 Sa Halsted St Chicago, HL 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

{steigta 1923 metais Tek 421-3070
Įstaigoc pietaom kiemas automobiliam! padalyti
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Mūsų intelektualinis “pajėgumas”
Dr. Tomas Remeikis, paskutinio Akiračių numerio 

redaktorius, parašė straipsnį, keliantį, jo akimis žiū
rint, pačias svarbiausias šiandieninio Amerikos lietuvių 
gyvenimo problemas. Kiti redakcijos nariai Dr. Remei- 
kio straipsnį skaitė tokiu svarbiu, kad jį sausio mėnesį 
išėjusiame lapkričio numeryje paleido pirmuoju. Straips- 
snyje remeikiškai yra paminėti ne vien lapkričio, bet ir 
gruodžio įvykiai, ir keliamos tos pačios problemos, ku
riomis autorius sielojosi ne tik dizertaciją ruošdamas, 
bet ir Alto susirinkimuose besisukinėdamas.

Sakome, kad problemos yra paliestos remeikiškai, 
nes savo tvirtinimams jis neduoda nei šaltinių, nei mini 
faktus. Dr. Remeikiui liečiamos problemos yra “aiškios”. 
Jis yrą įsitikinęs, kad ir kitiems jos yra tokios aiškios. 
Turim pripažinti, kad intelektualiniu atžvilgiu Dr. Remei
kis visa galva aukščiau stovi už daugelį kitų akiratininkų. 
Kiti, būdami matematikos ir chemijos specialistai, so
ciologijoje ilgai nesusigaudė, tuo tarpu Dr. Remeikis jau 
seniai dėstė savo “policentrines teorijas” ir aiškino Alto 
veteranams jų daromas klaidas. Dr. Remeikis turi labai 
aiškias vizijas. Daktaro silpnybė yra ne “aiškumoje”, 
bet tos “aiškumos” aiškinime. Keliais atvejais jam buvo 
sudarytos sąlygos matomą “aiškumą” kitiems paaiškin
ti, bet jis nesugebėjo tai padaryti, pas jį nebuvo įtikinan
čių duomenų. Vien tvirtinimų nepakanka, reikia duome
nų, faktų, įrodymų.

Jau minėtoje svarbiausioje Akiračių studijoje Dr. 
Remeikis rašo:

“1970 m. lapkričio 23 d., vykstant deryboms tarp 
JAV ir Sovietų sąjungos žvejybos atstovų dėl bendrų 
problemų sovietiniame laive “Sovietskaja Litva”... 
(Akiračiai, 1970 m. lapkričio, -1 psl.).
Kokios bendros JAV ir Sovietų Sąjungos problemos 

galėjo kilti sovietiniame laive? Amerikos laive atsirado 
bendrų problemų, kai neapdairus kapitonas leido sovie
tų viceadmirolui mušti atbėgusį jūrininką Simą Kudirką, 
bet sovietų laive jokių problemų nebuvo. Sovietų laive 
ėjo tiktai pasitarimai dėl problemų, kilusių ne sovietų 
laive, bet šiaurės Atlante. Sovietų žvejai beveik JAV 
vandenyse gaudė amerikiečių auginamas geltondryžes 
plekšnes. Amerikiečiai gaudydavo tiktai didesnes, o ma
žesnes paleisdavo, kad ateinančiais metais būtų didesnės 
žuvies, tuo tarpu rusai, nusimezgę tankesnius tinklus, 
išgaudydavo amerikiečių paleidžiamas žuveles. Ameri
kiečiai bandė įtikinti rusus, kad leistų žuvelėms paūgėti, o
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ATSAKYMAS “GIMTAJAM KRAŠTUI”
(Tęsinys)

Teko kalbėtis su vargšu ko- 
lūkininku, su gydytoju, moky
toju ir kitais. Visi nusiskun
džia tuo pačiu. Mažas uždarbis. 
Jei gydytojas ir mokytojas už
dirba mėnesiui nuo 90 rublių 
iki 120 rublių — tokių tarpe, 
spėju, ir patsai Jonas Lukoše
vičius — mes stebimės, kaip jūs 
iš to pragyvenate, jei moteriški 
batukai kaštuoja 43 rubliai, ku
riuos man rodė?! štai kaip: 
daugumas giminių atvažiavo į 
Vilnių svečių giminių pasitikti 

Dr. Remeikis rašo,, kad pasitarimai ėjo dėl bendrų pro
blemų sovietiniame laive.

Tame pačiame puslapyje, tiktai sekančiame para
grafe akiratininkų pradininkas šitaip rašo:

“Gi valstybės departamentas išleido “laikinas’ 
taisykles visiems departamentams, kad ateityje iš
vengus biurokratinių žmogaus teisių pažeidimų”. 
(Akiračiai, ten pat).
Manome, kad ir čia daktaras visai ką kitą pasakė, 

negu norėjo pasakyti. “Biurokratinių žmogaus teisių” 
nėra. Yra paprastos, visiems suprantamos, konstituci
joje įrašytos, teisėjų saugojamos ir JAV policijos ger
biamos žmogaus teisės. Biurokratai kartais bando tas 
žmogaus teises susiaurinti, jas pažeisti, bet Amerikoje 
žmonės nuo biurokratų ginasi. Valstybės Departamentas 
paruošė laikinas taisykles, kad ateityje biurokratai ne
pažeistų žmogaus tiesių. Manome, kad ir Dr. Remeikis 
tokias žmogaus teises turėtų galvoje, bet Akiračių skai
tytojams jis visai nušnekėjo.

Daktaro rašinyje yra ir daugiau tokių moksliškos 
“aiškumos” perlų. Daktaras neturi mokslo žmogui reika
lingų aiškių sąvokų, jis painioja problemas, jis neturi 
mokslininkui reikalingo aiškaus žodyno, jis nemini iš kur 
gautos informacijos ir neduoda faktų, bet jis. turi drąsos 
šitokį tvirtinimą paleisti:

“Vienas ryškiausių šioje istorijoje (Simo Ku
dirkos. N.) yra Altos vaidmens menkumas. Pagal 
pačios tarybos pretenzijas, ji natūraliai turėjo vado
vauti visam Amerikos lietuvių politiniam veikimui. 
Tikrumoje Altą įrodė tik, kad geriausiu atveju ji ga
li būti Chicagos lietuvių vienu iš komitetų, neturinti 
nei intelektualinio pajėgumo nei organizacinės sis
temos vadovauti visiems Amerikos lietuviams.” 
(Akir., 13 psl.) !
Dr. Remeikis, kaip matėme, nei problemos formu

luoti nepajėgia, nei išvadų padaryti negali, bet jis kar
toja prieš dešimt metų įsikąstą Alto menkumo mintį. Jis 
net nežino, kad lietuvių tautos vedamos kovos dėl laisvės 
ir nepriklausomybės jis nesupranta. Jam atrodo, kad 

jis, gavęs daktaro titulą, klausimo nuodugniau nepa
studijavęs, gali švaistytis Alto vaidmens menkumu, in
telektualiniu nepajėgumu ir kitais epitetais. Alto prieša
kyje esančius vyrus galima kritikuoti, bet ir tada inte
lektualinio pajėgumo atžvilgiu reikia su. jais būti lygiais 
arba pranašesniais. Dr. Remeikis toli gražu su jais ne
gali susilyginti. Negali susilyginti nei kiti Dr. Remeikį 
imituojantieji akiratininkai. Koliojimasis ir tušti tvir
tinimai neįrodo intelektualinio pajėgumo. Tai yra bejė
giškumo žymės.

neblogai apsirengę — tai iš tų 
pačių giminių siųstų paketėlių. 
Juk pokariniais laikais Amerikos 
ir Kanados lietuviai už milijonus 
dolerių išsiuntė saviškiams vi
sokiausių reikmenų, daugiausia 
rūbų ir avalynės, ir jei ne Mas
kvos plėšikiška muitų politika, 
tai išeivija daug kartų daugiau 
gelbėtų saviškius tėvynėje.

Taip, mūsų mielieji giminės 
ir visi lietuviai mus labai gra
žiai sutiko ir išlydėjo, daugelis 
net su gintarinėmis dovanomis. 
Jiems labai, labai ačiū, mes jų 

neužmiršime, kol gyvi būsime. 
Susitinkant ir atsisveikinant, jei 
kuriems ašaros neriedėjo, tai tik 
dėl to, kad širdyse buvo didelis 
skausmas ir pagieža tiems, ku
rie stovėjo išrikiuoti su auto
matiniais šautuvais. Gražiau
siomis Lietuvos darželių gėlė
mis buvo apdovanoti nepažįsta
mi ir nematyti, ką bekalbėti apie 
dėdes, dėdienes, tėvus ir mo
tinas ir vaikus, kuriuos ne dėl 
jų kaltės likimas perskyrė ka
ro sumišime, kuomet du plėši
kai Lietuvą draskė.

Atsisveikinę ir grįždami na
mo visi turistai buvo tylūs. Tik 
vienas kitas prisiminė pastebė
damas: “Gal mes juos nuskriau
dėme?... Jie mus taip gražiai su
tiko”...

Gerbiamas J. L., jūs per “Gim
tąjį kraštą” nuolatos giriatės, 
kad Gintaro viešbutis atstoja 
gražiausius kapitalistinių kraš
tų viešbučius. Leiskite man api
būdinti šitaip: Gintaro viešbu
tis mums lietuviams yra pakan
kamai geras, bet ne liuksusas, 
kaip kitur, ir mums jis tuo ypač 
malonus, kad yra mūsų myli
mame Vilniuje. Truputis kri
tikos gal išeis į gerą. Atsidū
rus Gintaro viešbutyje pirmų 
pirmiausia baltaplaukė moteris 
gana komendantišku tonu api
būdina viešbučio, miesto, taip 
jau ir krašto tvarką įsakmiai 
pabrėždama: “Jei nesilaikysite 
nurodytos tvarkos, būsite depor
tuoti !”

Niekur nebuvau girdėjęs to
kių viešbučio taisyklių. Turis
tai žiūri į vienas kitą ir nežino 
kas daryti — grįžti namo tuo
jau ar būti deportuotiems, nes 
tų taisyklių gana daug. Bet vis
gi išėjo geriau — niekas nebu
vome deportuoti.

Giminės mus nuvedė į keltu
vą (elevatorių). Sutilpome ke
turi. Tiek tik ir tilpo, bet ir tų 
pasirodė per daug. Keltuvas su
urzgė ir nekelia. Mat, persun
kus pakrovimas. Vienam pasi
šalinus viskas susitvarkė, kel
tuvas pasikėlė.

Einant į mums paskirtą kam
barį pirmiausia mus pasveikino 
durys visu balsu sugirgždėda- 
mos. Kambaryje žvalgausi, kur 
tos turistinės lovos. Kambaryje 
stovi tiktai dvi sofkutės. Pasi
rodo, išradimas neblogas: pa
galvės ir paklodės paslėptos vie
name gale ir einant gulti reikia 
pačiam jas išsiimti ir pasiklo
ti lovą, žinoma, kaip mums pro
letarams tas sunkumo nesudarė. 
Tik patarčiau viešbučio admi
nistracijai į durų bėgius įpilti 
kiek alyvos, kad durys taip ne
rėktų, tuomet į kambarį einant 
ir kaimynas nebus iš miego pri
keltas ir durų kengės (zaviesai) 
ilgiau laikysis.

Valgykla puiki. Maistas ge
ras. Patarnavimas mandagus, 
padavėjai jauni gražūs žmonės, 
kalba lietuviškai. Tik vieno da

lyko daugumas nesupratome — 
kodėl mūsų giminės, šiaip ga
na kalbūs žmonės, atėję į vieš
butį pasidaro labai šykštūs su 
kalbomis? Tik jau išvažiuojant 
namo sužinojau: sako, tenai 
įrengti mikrofonai, kurie regis
truoja pasikalbėjimus...

Ponas Jonai, pašalinkite ir tą 
neskanų įrengimą, nes atvažia
vę seni žmonės, kiti dar buvę 
1905 metų revoliucionieriai prieš 
carą ir knygnešiai, jūsų valdžios 
tikrai nenuversi Jie tik nori pa
matyti tą gražiąją Lietuvą, dėl 
kurios jie kovojo. Jų dėka ir 
jūs išsimokslinote ir mokate 
“gazietas drukavoti”.

Ir dar vienas dalykas: prista- 
tėte didelių mūrų, bet pamir
šote Vilniuje ir Kaune pastaty
ti viešąsias išvietes. Ten tai jau 
tikra bėda. Jei koks svetimtau
tis bėdos verčiamas tenai užei
tų, tai tikrai nufilmuotų. Pama
čius televizijos ekrane būtų ir 
mums gėda. Bet, gal būt, jau 
turite ir tą reikalą įtraukę į pen
kmečio planą.

Dar sykį atsiprašau, Jonai, 
kad aš per daug įkyrus. Ar ne
galėtumėte paskelbti jūsų toje 
gazetoje kad ir tokį dalyką:: kiek 
pinigų tie turistai palieka Lie
tuvoje?? Mes atvykę į Lietuvą 
turime užpildyti blankas, kiek 
pinigų atsivežame ir kiek grįž
dami išsivežame. Taigi, žinias 
turite pilnutėles. Be to dar, mui
tais išplėšiate tris ir keturis kar
tus daugiau negu pati prekė kai
nuoja. Taigi, dolerių prisiren- 
kate geras krūveles. Taigi, be 
pykčio, tas keletą pastabėlių tu
rėkite galvoje', nes daug turistų 
ir šiemet važiuos Lietuvon. Juk 
visiems Lietuva brangi ir patin
ka. Aš net prisibijau, kad po
nia Kisielienė bėdos verčiama 
neatsidurtų Vilniaus miesto iš- 
einamojoj. Tuomet, Jonai, gali 
nebeparašyti taip gražiai apie 
tarybinę Lietuvą.- Look out!

Be to, mielas Jonai, rašai, kad 
visi lietuviai nepaprastai buvo 
susidomėję dainų švente Lietu
voje ir važiavo jos pamatyti., 
Taip, tikra tiesa. Juk daina lie
tuviui viskas. Ką dainavo mū
sų bočiai vilkdami baudžiavos 
jungą, ką lietuvis dainavo už 
knyga ištremtas Sibiro tyruose:
Oi, liki sveika, brangi tėvyne, 
Jau nematysiu tavęs, o ne...

Lietuvos kareivėliai su daina 
ėjo į mūšį su savo tėvynės gro
bikais :
Vilniaus kalneliai, sveikiname

[jus, 
Ruoškit drąsuoliams tinkamus 

[kapus...
Ir pagaliau, užkaltuose gyvu

liniuose vagonuose gabenami ne- 
žinion jie dainavo lietuviškas 
dainas ir himną:

Lietuva, tėvynė mūsų, 
Tu didvyrių žemė...

Londone demonstruoti sugalvojo ir 
homoseksualai, įsteigę "Gay Libera
tion" frontą. Jie reikalauja keisti 
įstatymus, kurie draudžia homoseksu

alu "veiklą".

Taip jau lietuvis mirdamas 
vokiečių koncentracijos stovyk
lose akis užmerkė lietuvišką dai
ną niūniuodamas...

Daina išvadavo Lietuvą, dai
na pratęsė jos egzistenciją. Prieš 
šešiasdešimt metu ir daugiau 
lietuviai’ ruošdavo savo dainos 
koncertus kluonuose, daržinėse 
ar miškuose, kad dainos balsas 
rusų ausų nepasiektų, ir juo 
sunkiau lietuviai vargo, juo gar
siau jie dainavo, kad pasaulis jų 
skurdžią dalią išgirstų ir užjaus
tų.

Taigi, daina lietuvio krauju- 
je eina iš kartos į kartą, tad 
instinkto vedami ir jus, broliai 
ir sesės Lietuvos, dainuojate. Jū
sų dainos skardus aidas atsimu
ša į Gedimino pilies bokštą ir 
atgarsis nuskamba Lietuvos 
miškais. Tą aidą girdi ir kol
chozų vergai, jį girdi visi gyvi 
lietuviai kada jus dainuojate:
Lietuva brangi mano tėvyne, 
šalis didvyrių, kur kape ilsis ...

Kada nors išgirs jūsų dainos 
balsą ir tų didvyrių kaulai, ku
rie šiandien tebesilsi budelių pa
kasti Lietuvos miškų glūdumo
se.

Praeitais metais, kai jūs dai
navote, mes verkėme, nes lietu
viškos dainos svetur nedaug gir
dime.

Baigiant, gerbiamasis J. L., 
nerūgok ant “Naujienų”, kad ir 
šis mano rašinys jose telpa. 
Naujienų leidėjai geri patriotai, 
todėl jie ir sielojasi Lietuvos rei
kalais. Atsiprašau, kad negaliu 
pasirašyti pavarde, nes ir šią va
sarą gal važiuosiu Lietuvon, tad 
nenoriu už teisybę užsitraukti 
kažkieno rūstybę...

REMSITE TUOS BIZNIERIUS, 
KURIE GARSINASI 

•‘NAUJIENOSE”

HENRIKAS TOMAS - TAMAŠAUSKAS

LIETUVIŠKASIS PAMARYS
Mokyklos Pakalnės apskrityje

Įdomu kokie žmonės gyveno Lenkynėje ir Greituš- 
kos kaime? štai jie: Lagys, Richertas, šmakaitis, Ne- 
čelis, Lapenas, Launertas, Juška, Endriejaitis, šo- 
reikis, Šmitas, Bulaitis, Manšvedaitis, Rupšys, Tni- 
kys, Laukys, šleivys, Budrius ir panašios šeimų pa
vardės. Beje Greitučkos kaimo vardas, po 1938 metų 
gavo vokišką pakaitalą ir buvo vadinamas Ginkels- 
mittel kaimo vadu.

84. Tovelninkų (vok. Tawellningken; nuo 1938 
m. Tawellenbruch) kaime buvo trijų komplektų mo
kykla, kurioje mokėsi 112 vaikų iš Tavelninkų kaimo 
ir Tavelninkų urėdijos sodybų, taip pat iš šaukštų 
(vok. Schaugsten; nuo 1938 m. Altengilge), ir Kryžio- 
nų apylinkių. Mokyklos namas buvo mūrinis, statytas 
1912 metais, pagal tą patį planą, kaip ir Rūkų mokyk
la Metežerynų parapijoje. Mokyklos vedėjas čia turė
jo 4 kambarių butą, antrajam mokytojui buvo butas 
ir trijų kambarių, o trečiojo mokytojo butas turėjo du 
kambarius, prie mokyklos buvo ir šešių su . puse mar
gų žemės sklypas.

Anksčiau jau mūsų buvo išvardinta kokios šeimos 
gyveno Tovelninkuose, Tovėje ir Kaštauniuose. Nepa
minėta buvo tik šaukštų kaimo gyventojų sudėtis, tad 
šia proga galime išvardinti ir šaukštų kaimo lietuvi
ninkų šeimų pavardes; būtent: Petrikai, kelios Duš- 
naičių šeimos, Spudaičiai, Baltrušaičiai, Dranseliai, 

Žaliai, Tarkauskai, Aukslaičiai, žagūnai, Kukaičiai, 
Matties, Prūsnaičiai, Daudaičiai, Balandžiai, Dau- 
dertai, Tamoschus ir kL

85. Skėrių (vok. Skoren) vienaklasę mokyklą lan
kė 48 vaikai iš Skėrių ir Būdviečių apylinkių. Skėrių 
mokykla buvo įsteigta 1729 metais ir 1929 metais šven
tė savo egzistavimo dviejų šimtų metų jubiliejų. Prie 
mokyklos buvo tik trijų margų žemės sklypas ir pati 
mokykla stovėjo ant kalnelio, vadinamo maro kapinė
mis. Būk tai čia buvo palaidoti maro epidemijos me
tu išmirę žmonės. Tai gali būti teisinga, nes kasant 
mokyklos sode buvo iškasama čia palaidotų žmonių 
kaulai.

Pats pirmasis mokyklos namas buvo labai primi
tyvus pastatas iš dviejų kamarų. Dabartinė mokykla 
buvo statyta 1886 metais. Ji taip pat buvo medinė, bet 
turėjo erdvius langus, stogas buvę čerpėmis dengtas ir 
aukštas, taip kad ir pastogėje buvo galima įrengti ke
letą kambarių, šios mokyklos namo statybinė me
džiaga buvo paruošta Tilžėje, tada pakrauta Į valtis ir 
atgabenta į Skėrius.

Apylinkės apie Skėrius turėjo derlingas žemes ir 
kaime gyveno pasiturį ūkininkai. Pats kaimas buvo 
nutysęs ko ne keturių kilometrų ilgiu palei Gilijos upę, 
jau poverstą kanalu ir apsaugotą pylimais. Anksčiau 
Gilijos pylimo viršuje ėjo vienintelis šių apylinkių ke
lias, bet po pirmojo pasaulinio karo čia buvo nutiestas 
ir kitas žvyruotas kelias tarp Skiepų (vok. Skopen) ir 
Baltrušaičių (BaltrusCheiten; nuo 1938 m. Balten). 
Skėrių mokykla stovėjo viduryje Skėrių kaimo ir apy
tikriai pusiaukely ant to vieškelio tarp Skiepų ir Bal
trušaičių. Skėriai taip pat turėjo ir savo bažnyčią. Be 
to kaime dar buvo pieninė, karčiama ir kalvė. 1939 

metais vokiečių valdžia rekvizavo 45 margų žemės plo
tą iš Skėrių kaimo ūkininkų žemių ir ant to sklypo pa
statė dideles kareivines, kuriose karo metu pasitalpi- 
no pionierių daliniai. Rusams užėjus šiose kareivinė
se buvo apgyvendinti rusų kareiviai. Kadangi tos ka
reivinės buvo apšildomos kokliniais pečiais, tai rusų 
kareiviai tų pečių kurui pradėjo grauti ir kūrenti ap
linkinių sodybų medinius namus. Tas žinias pateikė 
Šermokų šeima, kuriai Skėriuose teko gyventi iki 1948 
metų. Per tą laiką potvyniai daugely vietų išardė žvy
ruotą vieškeli, šermokai taip pat papasakojo, kad 
Skėriuose ūkius turėję ūkininkai Erdmonas Kairys 
(Kairies) ir Liudvikas Dirkis buvo po karo pasilikę 
savo kaime, bet neturėjo iš ko pragyventi ir mirė iš 
bado.

Skėrių mokyklos mokytojai čia išdirbdavo pe ke
lis dešimtmečius. Tik mokytojas Valteris Šimaitis (ra
šoma Szimat), čia pasidarbavęs penkeris metus (1907 
— 1913), nusikėlė į Jurgaičius, kur gavo vargonininko 
Vietą, šalia savo tiesioginių mokytojo pareigų.

86. Baltrušaičių vienaklasę mokyklą lankė 65 vai
kai iš Baltrušaičių, Baltruškiemių ir Kampiniškių apy
linkių. Kaip žinome, 1938 metais Baltrušaičių vardas 
buvo sutrumpintas Į Balten. Baltraškiemiai gavo Alt- 
schauzenkrug vardą. Kampiniškiai buvo administra- 
tyviniai prijungti prie Baltrušaičių ir šis vardas atski
rai nebepasirodo žemėlapiuose. Prie mokyklos buvo 
didelis sodas ir 9 margų žemės sklypas. Mokyklos ve
dėju čia yra buvęs mokytojas Robertas Bansemiras, 
gimęs 1867 m. kovo 10 d. Gyventojų tarpe čia randame 
Dorkų, Kilaičių, Budrus, Jesaičių, Lenkaičių, Rau
džių, Sprigių ir pan. pavardes.

87. Giniškių vienaklasę mokyklą lankė 52 vaikai iš 

Giniškių, Naujųjų Giniškių ir Didžiųjųi Karceviškių 
kaimų. Visi tie kaimai guli prie Rusnės upės krantų. 
Giniškių vardas 1938 metais pakeistas į Altginnendorf. 
Naujieji Giniškiai buvo pavadinti Neugiunendorf var
du, gi Didiesiems Karceviškiam buvo duotas vokiškas 
Sprosserweide vardas.

Prie mokyklos sodybos buvo našus vaismedžių 
sodas ir 9 margų žemės sklypas. Naujas mokyklos pa
statas čia buvo pastatytas 1910 metais. Nuo 1934 iki 
1937 metų čia mokytojavo Emilis Kryšaitis (rašoma 
Krieszat). Po 1937 metų jis buvo iškeltas i Gastas, kur 
buvo paskirtas vidurinės mokyklos mokytoju. Į Kry- 
šaičio vietą į Giniškių mokyklą buvo atkeltas mokyto
jas Emilis Krausė. Karo metu jį mobilizavus, jo vieton 
buvo paskirta jo žmona, čia išdirbusi iki evakuacijos. 
Mokytojas Emilis Krausė žuvo 1911 metais rytų fronte.

Pabaiga

Spausdinsime Henriko Tomasausko knygą “LIETU
VIŠKAS PAMARYS”, jei atsiras pakankamas prenume
ratorių skaičius. Knyga susidomėjusieji prašomi atviru
ku arba laišku pranešti tokiu adresu: NAUJIENOS, 
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608.

SKAITYKITE IR PLATINKITE
DIENRAŠTI “NAUJIENAS” 

JOS VISAD RAŠO
TEISYBĘ
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DR. ANNA BAULINAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 
IR GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

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

RexicL telef.: WAIbrook 5-5076
Kasdien nuo 10 iki 12 vai. ryte, 

nuo 7 iki 9 vaL vak. Tree, uždaryta.

Rex. tek 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. BlEŽiS 
GYDYYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

CLEVELAND, OHIO
VASARIO 16-TOSIOS ŠEŠĖLIAI

| WAUKEGAN, ILL
Lietuvos nepriklausomybės 

minėjimas

Lietuvių patarlė sako, kad 
peilį reikia tekinti kasdien, 
jei norima, kad peilis būtų aš
trus. Lygiai taip pat ir mūsų 
meilė tėvynei Lietuvai turi bū
ti nuolat kurstoma, jei mes 
norime, kad ji visuomet skais
čiai liepsnotų. Tas pats dėsnis 
privalo būti taikomas ir protui 
bei valiai. Kad ne apsamanotų, 
protas turi būti nuolat mankš
tinamas, o valia pasirengusi

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai, Med. Ban
dažai. Speciali pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir L t

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849

RexicL: 388-2233
OFISO VALANDOS: 

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

ir šestad. tiktai susitarus,

D r. Ant Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas.

DR. EDMUND E. GARA
27 u y W. b»st STREET

Tel.; GR 6-2400
VaL pagal susitarimą: Pirm., ketv. 
i—4, 7—9, antrad., penkt. 10—4. ir 

šeštad, 10—2 vaL

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. E1S1N - EISINAS 
AKUŠERIJA ir moterų ligos 

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

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

VaL: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—L
2850 West 63rd St., Chicago, I1L 60629 

Telef.: PRospect 6-5084

GRAD1NSKAS
VIENĄ KARTĄ METUOSE 

IŠPARDAVIMAS 
19" DVIGUBA GARANTIJA TV 

5H9.88

2512 W. 47 ST. — FR M998 |

LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!
-------------- ------ - ■ —

' MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairių atstumų.
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
TeL: F Rentier 6-1882 v

greit ir tiksliai vykdyti proto 
įsakymus.

Besiartinant vasario 16-tąjai, 
pravartu švilgterėti į mus pa
čius ir ištirti, ar mes įstengėme 
išlaikyti savo dvasines jėgas 
parengties stovyje, kad jos bet 
kuriuo momentu galėtų įsi
jungti į Lietuvos laisvinimo 
darbų. Ar mes išlikome ištiki
mi tai šaliai, kurioje mūsų 
jaunystė pražydo ir didingos 
Lietuvos siekimai brendo, ku
rioje tiek gražiausių mūsų sva 
jonių gimė? Visa tai šiandien 
mums atrodo, kaip stebuklin
gas sapnas, negrįžtantis regė
jimas. Tačiau poetai sako, kad 
verta būti svajotoju, verta kur 
ti žėrinčius sapnus, nes tie sap 
nai dar gali virsti tikrove.

Tikrove dar gali virsti ir 
Lietuvos bei viso pasaulio lais
vės sapnas. Tačiau tam sapnui 
įgyvendinti reikia nuo kelio 
pašalinti milžinišką kliūtį: 
Sovietų Sąjungą. Taip, Sovie
tų Sąjunga turi būti sunaikin
ta, jos vergijos sistema sutrins 
kinta. Su tuo pasiryžimu mes 
turime keltis, su tuo pasiryži
mu mes turime gulti, su tuo 
pasiryžimu mes turime sutikti 
vasario šešioliktąją.

Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimas mūsų kolonijoje 
pradedamas vasario 7 d. (sek
madienį), 10:15 vai. ryto iškil
mingomis mišiomis šv. Baltra
miejaus parapijos bažnyčioje. 
Antroji minėjimo dalis bus at
liekama 3 .-00 vaL po pietų Lie
tuvių Auditorijoje, 901 Lin
coln St, Waukegane. Pagrin
dinę kalbą pasakys svečias iš 
Čikagos, inž. Antanas Rudis. 
Programą atliks šv. Baltramie
jaus parapijos choras, veda
mas muziko J. Kiliaus, ir tau
tinių šokių grupė Bijūnas, va
dovaujamas St. Milašiaus.

Minėjimui užsibaigus “Brae 
Loch Country Club, Route 45, 
Grayslake, 7:00 vai. vakaro 
bus vakarienė ir vaišės. Bilie
tų kaina 8:00 doleriai vienam 
ameniui. Užsakyti staliukus 
prašome ne vėliau vasario 4 d. 
Pinigus ar čekius siųskite ben
druomenės kasininkui Rimui 
Tamašauskui, 2716 Vermont, 
Ill. 60085. Kviečiami dalyvau
ti visi vietos lietuviai, o taip 
pat mielai laukiami ir kitų ko 
lonijų lietuviai. P. M.

MIAMI FLA.
Vasario 16-ji

Dr. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET
OFISO VALANDOS:

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

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

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. - - 
2454 WEST 71st STREET 

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

dienį nuo 9 iki 12 vaL
_____ Trečiadieniais uždaryta.______

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

“contact lenses”
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

Ofiso telef.: 776-2880 
Naujas rex. 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 vaL vak. Penktadienį 
10—12 ir nuo 2 iki 8 vai. vak. 
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

uždaryta.
Rex. tel.: WA 5-3099

/F------------ --------------- ■ ■ - ■ - ----------- -=S

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA,
1490 kiL A. M.

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 11—12 
vaL ryto. — šeštadienį ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL 
ryto.

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

CHICAGO, ILL. 60629

*

KELIONĖS Į LIETUVĄ 
IR Iš LIETUVOS

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

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

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave.
Chicago, Illinois 60643

TeL 238-9787-8
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 vaL vak. šeštadie
niais 24 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą._________

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

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

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

Every year we fail x 
. to educate thousands 

of potentially 
successful citizens 
because they’re 
mentally retarded.

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

A0 MAT NO. MR-41-67 
(1 column x SB UnM)

Nekompromisinė kova prieš 
Sovietų Sąjungą — štai kur 
mūsų visų vienybės pagrindas. 
Sovietų tironijos sunaikini
mas — mūsų visų aukščiausias 
tikslas. Tad bergždžias yra 
mūsų ko-egzistentų ir komu-' 
narų gyrimasis, kad ir jie ko
voja už Lietuvos laisvę. Ne už 
Lietuvos laisvę jie kovoja, bet 
bolševikams agentauja, kylan
čia prieš bolševikiškąjį reži
mą kovos dvasią nuslopinti 
padeda. Teisingai paskutinia
me studentu suvažiavime Dr. 
Rekašius pastebėjo, kad po 
Stalino mirties Įvykęs “varžtų 
atleidimas” Lietuvoje ir durų 
į Lietuvą ir'iš Lietuvos praves 
rimas ne Lietuvos, bet bolševi 
kų naudai buvo sugalvotas. 
Tad tikrai nesuprantu, kodėl 
Dr. Rekašius, užuot vengęs net 
priartėti prie tų pravirųt durų, 
vedančių į bolševikų bučių, vi
somis keturiomis pats į jas 
puola ir kitus skatina jo pa
vyzdžiu pasekti. Kodėl jis ska 
tina jaunuosius studentus 
vykti į Lietuvą studijuoti, nors 
gerai žino, kad ten mūsų jau
nimas neišvengiamai prisi
gers bolševikiškųjų nuodų.

Proto aptemimas bus palie
tęs Dr. Rekašių, kaip jis yra 
palietęs ir eilę kitų vyresniųjų 
mūsų veikėjų, kurių tarpe žy
miausi yra Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės vadovai. Tos 
rūšies veikėjus įžvalgioji mū
sų rašytoja Stefanija Rūkienė 
savo naujoje knygoje “Grįži
me į Laisvę” vadina išdavi
kais..

Deja, tuo pačiu “bendra
darbiavimo” kvapeliu ne iš 
šio, ne iš to staiga pakvipo 
CIevelando Amerikos Lietuvių 
Tarybos Valdyba, pasamdy- 
daina ankstyvų ryšininką su 
Lietuva, Rytą Babicką, vasa
rio šešioliktosios minėjime me 
ninei programai pravesti. Kam 
CIevelando Amerikos Lietuvių 
Tarybos Valdyba tokiu elgesiu 
nori įsiteikti? Kam ji taip 
skaudžiai užgaulioja tikruosius 
kovotojus, kurie Amerikos 
Lietuvių Taryboje mato atspa
rumo ko-egzistenciškoms idė
joms pavyzdį? Teapsigalvoja 
CIevelando Amerikos Lietuvių 
Tarybos Valdyba, kol dar ne
vėlu! TeaLsisako to keliaunin
ko į Lietuvą ir jį pakeičia šva
riu, nesusi teršusiu asmeniu. 
Tuomete vasario šešioliktosios 
minėjimas Clevelande bus tik
ra atgimimo šventė, lieptas i 
visų lietuvių vienybę kovoje 
prieš lietuvių ir viso pasaulio 
laisvės budelį — komunizmą.

Julius' Smetona

Vasario 16-os minėjimas Mia
mi Altos skyriaus ruošiamas vi
su atsidėjimu^

Ir šiemet, kaip jau eilė me
tų A. Kaulakis (ilgamečio Al
tos pirmininko) dėka vasario 
16-os minėjimas, be įprasto bū
do savybiniai, ruošiamas ir 
koncertas amerikiečiu visuome
nei Miami miesto parke Bay 
Front, vasario 10 d. 7 vai. 45 
min. ,

Šiam koncertui atlikti atvyks
ta iš CIevelando mūsų iškilioji 
solistė Aldona Stempužienė.

Vasario 14 d. Miami Jesu 
bažnyčioje 10, vai. ryto bus pa
maldos.

Vasario 14 d. 2 vai. p. p. Lie
tuvių Amerikos Piliečių Klube 
(adr. 3655 NW 34 str.) Įvyks iš
kilmingas minėjimas lietuvių vi
suomenei. Minėjime bus ir įdo
mi meninė programa.

Kviečiama visus Miami gyve
nančius lietuvius ir atvykusius 
šiauriečius ruošiamam koncerte, 
bažnyčioje ir minėjime dalyvau
ti. P. šilas

ROCKFORD, !U.
Matilda Čepulienė ligoninėje 
žmogui gyvenimas yra links

mas, malonus) kol sveikata tar
nauja. O kai sveikata sušlubuo
ja, tai tenka atsižadėti links
mybių ir ieškoti pagalbos. Štai 
mūsų kolonijoje plačiai žinoma 
senosios kartos veikėja Matil
da Čepulienė * ėmė nesveikauti. 
Pratę visada matyti ją gerai nu
siteikusią, visada pasirengusią 
artimui padėti, gerą sumanymą 
paremti ne tik darbu, bet ir au
ka, kurį laik4 jos jau pradeda 
pasigesti.

Prieš kurį laiką ponia Čepu
lienė pradėjo jausti, kad kažkas 
netvarkoje su jos koja: kojos 
kelyje įsimetė auglys, kuris vis 
didėjo. Kreipėsi į dr. Braze, pa
sižymėjusį chirurgą, kuris yra 
sūnus savo laiku Naujienų skai
tytojams getai žinomo kores
pondento C. K. Braze (jis jau 
miręs).

Dr. Braze, pasitaręs su kitais 
dviem daktarais, nutarė auglį 
pašalinti. Vadinasi, padaryti 
operaciją. Reikia tikėtis, kad 
po tos operacijos mūsų mieloji 
Matilda greit pasveiks ir apleis 
ligoninę. ’ žvalgas

gvuus ulčdkysiiue ir jai naują 
bendrabutį pastatysime.

Nuoširdžiai dėkoju visiems, 
kurie maue kelionėje globojo, 
vežiojo ir bendrabučio staty
bai aukojo. Negaliu išvardin
ti visų, nes taip daug būtų var 
dų. Tegu būna Jūsų auka lie
tuviško jaunimo ir Lietuvos la
bui

J

Man labai gaila, kad nepa
jėgiau aplankyti Amerikoje ir 
Kanadoj daug šaunių lietuviš
kų kolonijų. Tačiau esu tikras, 
kad tų kolonijų lietuviai man 
atleis ir savo aukomis vis vie
na prie Vasario 16 Gimnazijos 
bendrabučio statybos prisidės.

Labai prašau visų geros va
lios lietuvių savo auka išlaiky
ti vienintelę aukštesniąją lie
tuvių mokyklą — Vasario 16 
Gimnaziją. Jos likimas yra 
mūsų visų rankose.

Su dėkingumu ir meile
Jūsų Kun. T. Alf. Bernatonis, 

OFMCap. Vasario 16
Gimnazijos bendrabučio 
statybos vajaus vedėjas 

Mano adresas Vokietijoje:
Rev. A. Bernatonis
6110 Dieburg 
Minnefeld 34. 
W. Germany.

Sicilijos tironas Gelonas tu
rėjo labai dvokiantį burnos kva
pą. Kai jam draugai apie tai pri
minė, jis užpyko ant savo žmo
nos, kam ji neperspėjo.

— Kad aš maniau, jog visų 
vyrų yra toks kvapas, ji pasi
teisino.

Susirinkimų ii parengimų
P R A A E S I MA l

— B ridge perto Lietuviu Namy Savi
ninku Draugijos metinis narių susirin
kimas įvyks antradienį vasario 2 (L 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. 
Halsted St, 7:30 vaL vak. Visi nariai 
ir narės kviečiami į susirinkimą, nes 
bus metinis pranešimas apie draugi
jos stovį ir yra kitų reikalų.

A. Kaulakis, rast

— SLA 36-tos kuopos mėnesinis na
rių susirinkimas įvyks trečiadienį, va
sario 3 d. Chicagos Lietuvių Auditori
joj, 3133 So. Halsted St. 7:30 vai. vak. 
Visi nariai ir narės kviečiami į susi
rinkimą, nes yra svarbių reikalų ap
tarti. r A. Kaulakis, rašt

— Joniškiečių Labdarybės ir Kultū
ros klubo eilinis narių susirinkimas 
įvyks antradienį, vasario 2 d., 8 vai. 
vak. Talman salėje, 4500 So. Talman 
Avė. Valdyba prašo visus narius ir 
nares ir norinčius prisirašyti, gausiai 
susirinkti, nes yra daug svarbių rei
kalų apsvarstyti. Po susirinkimo po
būvis su vaišėm.

Antoinette Kalys, nut rast.

— Lietuvių Brighton Parko Moterų 
klubo susirinkimas įvyks vasario 4 d. 
8 vai. vak. Talman svetainėj, 4500 S. 
Talman. Nares prašome atsilankyti, 
nes bus svarstoma daug reikalų. Po 
susirinkimo bus vaišės.

Valdyba

— Eržvilko Draugiško Klubo eilinis 
narių susirinkimas įvyks trečiadienį, 
vasario 3 d. 8 vai. vak. Talman svetai
nėj, 4500 So. Talman Avė. Nariai 
prašomi atsilankyti, nes yra daug 
svarbių reikalų aptarti. Klubo balius 
įyksta vasario 7 d., sekmadienį. Po 
susirinkimo bus vaišes. Valdyba

Kun. T. Alf. Bernatonis 
atsisveikina

Mieli lietuviai,
Penkis mėnesius važinėjęs 

po Ameriką ir Kanadą, vasa
rio 3 d. grįžtu Į Vokietiją. Griž 
tu su didesne viltimi, negu at
vykęs turėjau, kad Vasario 16 
Gimnaziją mes bendromis jė-

ŽVAIGŽDĖMS 
SCENOSE

Geras scenos veikalas yra pirmoji 
sąlyga sėkmingai teatro pradžiai. Jis 
iškelia mėgėjus į žvaigždes, išaugina 
abejingą publiką nuolatiniais mėgė
jais, kurie drauge su artistais pergy
vena scenos burtų žavesį. Artėjant 
teatro sezonui, jau dabar reikia pa
rinkti veikalus. Naujienose yra gali
ma gauti naujausius teatrui leidi
nius:

Antanas Rūkas, VEIKALAI SCENAI. 
Gražiai išleista, kietais drobės virše
liais, 180 psl. knyga. Joje du vaidini
mai — “Bubulis ir Dundulis”, 3 veiks
mų linksmas nutikimas, taip pat 
“Svajonių šalis”, 5 veiksmų vaidini
mas jaunimui ir suaugusiems. Kaina 
4 dol. Puikus leidinys kiekvienam 
knygos mėgėjui.

Anatolijaus Kairio trys knygos:
VIŠČIUKŲ ŪKIS, 3 veiksmų satyri

nė komedija, premijuota Čikagos Sce
nos Darbuotojų S-gos, kietais virše
liais, kaina 1.00 doL

DIAGNOZĖ, 3 veiksmu komedija iš 
lietuvių gyvenimo Amerikoje. 150 
psl., kaina 1.00 dol.

LAISVĖS MEDIS, 4 v. istorinė pje
sė. 120 psl., kaina 1.00 dol.

Tegul šie ir kiti scenos veikalai bū
na akstinu gyvuoti esančioms scenos 
mėgėjų grupėms ir impulsu naujiems 
ryžtams, kad lietuviškas žodis, pagar
biai ir didingai ištartas scenose, iš
liktų gyvas .Lietuvos ainių kalboje ir 
širdyse.

NAUJIENOS, 

1739 So. HALSTED STREET, 

CHICAGO, ILU 60608

PLEASE 
BE 

CAREFUL!
Only you 

can prevent 
forest fires!

aEMxrre tuos biznierius
ITJRIE GARSINASI 

-NAUJIENOSE"

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GtLINYČIA 

GĖLES VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834 
V S

GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS) 
5525 So. Harhm Av*. — 58^1220

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS į

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

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

TRYS MODERNlSKCS KOPLYČIOS
AIKŠTE AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:
i

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS T DA1M1D j
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

TeL: YArds 7-1741 -1742

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

MODERNIŠKOS AIRCONDITIONED KOPLYČIOS i■. ‘ _ - ■ - I

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associaeijos

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 Avė., Cicero, Ill. Phone: OLympie 2-1003

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

GEORGE F. RUDAIINAS
3319 So. LITUANICA AVE. TeL: YArds 7-1138-1139

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

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

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
South Holland, Illinois
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Namų Savininkų 
organizacijos

Mąrųuętle
Nhihų Savininkų organizaci

jos susirinkimas Įvyko sausio 
•15 <1. vietos parapijos salėje. 
Susirinkimą atidarė pirminin- 

,kas Juozas Bacevičius, pasvei
kindamas susirinkusius Naujų 
jų Metų proga. Pranešė, jog 
jier praeitus metus mirė 12 or- 
'ganizacijos narių. Mirusieji 
buvo pagerbti vienos minutės 

(susikaupimu. ’ J
• Stasys Patlaba pristatė nau
jai is lojančius narius: Bronę 
Toinsoriiėne, Monika Cicėnie- 
nę, Antaniną Miliauskienę, 
Bronių Miliauską ir. Richardą 
Estką. Rūpestingai paruoštą 
protokolą perskaitė sekreto
rius Antanas Stakėnas. Revi
zijos komisija (Antanas Stan
kus, Juozas Skeivys ir Juozas 
Čėsna ) išdavė raportą apie or
ganizacijos finansinį stovi. Pa 
jamų pernai buvo $2,974.71, o 
išlaidų’ $2,222.98. Liko 751.73. 
Sausio 1 d. organizacijos ižde 
buvo $8,394.631 Komisijos pra
nešimas buvo vienbalsiai pri
mintas .

Kun. Lawlor prisaikdino 
šiems metams išrinktą valdy- 

;bą. Beje, - kunigas Lawlor yra 
15-to vvardo kandidatas Į mies 
to tarybą (aldermanus). Jis 
tad ir išdėstė savo programą:, 
ką jis yra pasiryžęs daryti, jei 
bus išrinktas. Reikia pažymė
ti, kad tai programai namų sa- 
yininkai visiškai pritaria. O 
Įoji programa susiveda prie to, 
kad ji siekia užkirsti kelią ne
pageidaujamam elementui Įsi
brauti iinūsiy koloniją. .. .
< 'Algis -Barakauskas pranešė, 
kad J. Bacevičius kandidatuo-

susirinkimas’jai $1,000.

Ja i aMennaiuis is 13-to wardo
i
ir prašė finansinės paramos: 
paskirti rinkiminei 

Antanas
;tam pritarė. Po trumpų 
kosi jų Imv^ pasiūlyta paskirti 
po tūkstantį dolerių kun. I-a v;-: 
lor ir Bacevičiaus rinkiminei' 
kampanijai. Susirinkimas di
dele balsų dauguma pasisakė 
už pasiūlymą. Iš dalies susirin 
kusius paveikė ir adv. Charles. 
Kai, kuris savo kalboje išdės-. 
tė, kodėl reikia remti minėtus: 
kandidatus. Jei jie bus išrink-j 
ti. sakė jis, tai mūsų kolonija' 
ilgam bus apsaugota nuo nepa-' 
geidaujamo elemento.

Susirinkime dalyvavo apie j 
.“>00 nariu. Po susirinkimo bu-Į 
vo. vaišės, kurias parūpino! 
Bronė Barakauskicnė, Mykolas 
Šoris ir Mindaugas Stakėnas.

Sekantis namų savininkui 
susirinkimas Įvyks parapijos; 
salėje vasario 19 d.

Stasys Patlaba

kampani- 
S takėnas 

dis-1
■rw

Eilinis Gary Price gavo kariuomenėje šoferio vietą Motery Armijos 
korpuse (WAC). Visoje kuopoje jis yra vienas vyras. Paveiksle jis 
matomas Fort Knox kareiviniu kieme apsuptas savo kuopos draugių. 

Price yra vedęs, kitaip jis to darbo nebūtų gavęs.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

i-

KEY PUNCH OPERATOR
•For Alla and Numeric work. Small.
I Computer Department. Good working I 

conditions.
Many Company benefits.

GLOBE WHOLESALE
2101 So. CARPENTER 

733.^3 į 7
See Mr. DRISCOLL

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardevimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininkų, ir Darbininkių

MANAGER — ASSISTANT 
KENTUCKY FRIED CHICKEN 

6 day week. Must have some food 
experience. Far south side. Call for 

appointment 
468-2676

Monday thru Friday, 9 to 5.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

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

Tel. 847-8935 arba 2474698.

MISCELLANEOUS 
įvairūs Dalykai

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISS1MOKĖJ1MA1S

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road. Chicago, HL Virginia 7-7747

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI 

DRAUDAMO 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

normaliai viduti-

Vasaris negeresnis
Chicaga Įžengė Į vasario mė 

nesj su temperatūra 0 ir iki 2 ir 
3 laipsnių žemiau nulio. Sau
sio mėnesio temperatūra šie
met buvo 7 laipsniai žemiau 
normalios;
nė sausio temperatūra būna 18 
laipsnių, o šiemet buvo 11. 
Vasario mėnuo maždaug lai
kysis tos pačios “linijos”. Vi
dutinė vasario temperatūra 
normaliai esanti 28 laipsniai, o 
ši. vasario mėnesi būsianti že
mesnė. šį trečiadieni tikimasi 
30 laipsnių aukščiau nulio.

Legalizavo abortus
Trys federal, distrikto teis

mo nariai dviem balsais prieš 
vieną rado, kad Ulinojaus įs
tatymas, kuriuo draudžiami 
abortai yra prieškonstitucinis 
ir nutarė, kad abortai laike 
pirmųjų 3 mėnesių, atliekami 
kvalifikuotų daktarų pilnatei
sėse ligoninėse leidžiami ir 
kad valstybė tokiais atvejais 
bvlu neturi .kelti, c

Valst. gynėjas Hanrahan pa
reiškė, kad jo Įstaiga teismo 
nutarimą apeliuos, tą nutari
mą pavadindamas “Pavyzdžiu, 
kaip staigiai federalinis teis
mas leidžia Įstatymus, kurie 
yra valstybei gyvybinės svar
bos — negimusio kūdikio gy-

SIUNTINIAI L LIETUVĄ
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

2608 West 69th SU Chicago, Hl. 60629. • Tel. WA 5-2787 
į , . Didelis pasirinkimas jvairiy prekiy.

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

GEROSJOOVANOS
šios knygos parduodamos dabar "Naujienose" su 

v didelėmis nuolaidomis: *

Dr. A. J. Gussen — DANTYS/ jiĮ priežiūra, sveikata ir grožis.
i-/r j * Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik ----- į---------

Minkštais viršeliais tik, ---------------u.*.-------
Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.

Kelionės po Europą įspūdžiai. Vietoje $2.00 dabar

Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čeki arba 
, . money orderi.

* 5 v z- : *

1739 SO. HALSTED ST^ CHICAGO 8, ILL.

$3.00
$2.00

$1.50

ZEL-LER’S PARCELS EXPRESS AND TEXTILE CO.

1721-23 W. Chicago Ave., Chicago, Hl. • Tel. MO 6-3985 
Yra vieta automobiliams pasistatyti.

Didžiausias pasirinkimas anglišku medžiagų rūbams, šilko, nylono, 
moterišku kostiumų, nertiniu, lietpalčių ir Įvairiausių kitų prekių 
už gera kainą, nes siuntinių Įstaiga ir krautuvė priklauso tiems pa

tiems savininkams. Atdara ir sekmadieniais.

Rusus žiaurumo 
mažumos išmokė?

Tūlas rusas Anatolij Bezko- 
rovainyj laiške Chicago Tribū
ne antrašte “Sovietų sistema 
naikina rusus” rašo,. kad Rusi 
joje 1917 metais Įvedus sovietų 
režimą svarbesniųjų sovietų 
tarpe tik vienas Leninas buvęs 
rusas; visi kiti buvę įvairių 
mažumų grupių nariai.

Iš Vykdomojo centro komi
teto 62 narių tik 6 buvę rusai; 
iš Liaudies komisarų tarybos 
22 narių tik 3 buvę rusai, ir iš 
“črezvičaikos” (slaptosios po
licijos, čekos, vėliau. NKVD) 
36 narių rusai buvę tik du.

šitokioje vadovybėje, sovie 
tai sistemingai naikino visas 
rusų liaudies tautines charak
teristikas, rašo Bezkorovainyj. 
Jų bažnyčios buvo paverstos 
šokių salėmis ir jųi kunigai iš
šaudyti; rusų valstiečių dva
sia, svarbiausias rusų tautos 
pagrindas, buvo kolektyviza
cijos sulaužyta, o vidurinioji 
klasė arba eksterminuota arba 
ištremta. Konservatyviškai 
skaičiuojant, tame procese žu 
vo apie 22 milijonai žmonių. 
“Palaipsniui valdžia sugrįžo Į 
rusų rankas ir su tuomi prasi
dėjo nauja persekiojimų for- Kauno priežiūroje. Jis, berods, 
ma’ , pranešė laiško autorius, jau dešimtą kartą atsidūrė li- 
kuriam tik dar tiek reiktų pri- goninėje 
durti, kad rusai vis dėlto pa
sirodė gabūs tų “mažumų gru
pių” (mokiniai, nes ne vien 
per 50 metų “sąžiningai” vyk
do, tų nerusų lyderių Įvestus ir 
pradėtus eksteriminacijos me
todus, bet dar ir “naują perse
kiojimų formą” .pradėjo, jp.

Ulinojaus legislatūroje yra 
įteikti du istatvmū sumany
mai vienu siūlant leisti abortą 
per pirmąsias 20 savaičių, ki
tu per 15 savaičių. ’ ’

—A. Virkuti'š, - gyv.' ' Cicero. 
III., 1447 So. 50th Avė., pagul
dytas iLoretto- ligoninėj dr.

nuo atwkiriio i ši
krašt.a. ’ -

LESSONS FOR BEGINNERS 
Westlake of Bloomingdale area. 

CALL 
529-2426

2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

LHOME INSURANCES
Call: Frank Zapolis rum rxaa

Interior house painting and wall 
washing, neat work, 

Seasonal prices.
15 yrs. exp. 

679-4949

nėjime vasario 7 d., 3 vai. po
piet šv. Kazimiero par. svetai
nėje, 815 Park Ave, Racine, 
Wis. Meninę programą atliks 
vietos jaunieji talentai ir pa
rapijos choras, vad. 
Grimskio. Minėjimą 
Amerikos Lietuvių 
vietinis skyrius, Jis daro žy
gius, kad Vasario 16 būtų pa
skelbta Lietuvos diena visoje 
Wisconsin valstijoje. Vietos ir 
plačios apylinkės lietuviai yra 
kviečiami dalyvauti minėjime 
ir Įteikti ar pasiųsti savo auką 
Altui Lietuvos laisvinimo rei
kalams.

muz. J.
ruošia 

Tarybos

GA 4-8654 IMSVIAMCI

Slate • Casualty Company

DAŽAU NAMUS
IŠ VIDAUS IR LAUKO

Valau kilimus ir baldus. 
Pilna apdrauda.

L RUDIS Tel. CL 4-1050

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

Susitarimui 254-7450

ŽMONĖS PERKA NAMUS
LENGVŲ S 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 virs $16.000 nuo
mos ir mažos išlaidos. Jei pamatysi, 
tai nupirksi už $52.500.

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

PLATUS LOTAS, Maquette Parko 
centrinėje gatvėje. Kaina — susi
tarsim

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

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

9 KAMB. MŪRAS, gražus — kaip 
naujas. Geros pajamos, arti mūsų. 
$19.600. r ;

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

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
, • (Licensed by VNESHPOSYLTORG)

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

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

Vedėjai E. ŽUKAUSKAS z

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Hgų metų patyrimas. 

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

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga 

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

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

site čekį arija Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

———M.     I . —

Nubausta kun. Lawloro 
sekretorė Mrs. Savickas
Jury teismo magistras Art

hur Dunne nubaudė pinigine 
bausme šešis blokų klubų na
rius baudomis nuo . $100 iki 
$150. Jie buvo kaltinami praeitą 
spalio mėnesi demonstruodami 
prieš barakij statymą O’Toole 
mokyklos kieme, 6550 S, See
ley Ave., peržengė draudžia
mą ribą.

Tuos bloktj klubus — South 
west Community of Associa
ted Block Clubs prieš keletą 
metų Įsteigė katalikų kunigas 
Francis Lawlor tikslu, kad Ash 
land Avenue pasiliktų kaip ir 
rasinė siena tarp juodųjų rytų 
pusėje ir baltųjų vakarų pusė 
je. Kun. Lawlor, kurį arkidio 
cezija buvo privertusi išsikelti 
iš Chicagos, yra grįžęs ir kan
didatuoja Į tos apylinkės al
dermanus.

— Prof. Zenonas Ivinskis 
baigė rašyti 1-mą Lietuvos is
torijos tomą. . Istoriją užsakė 
ir darbą finansuoją Lietuvių 
Fondas, 2422 W. 67th St, Chi
cago, Ill., 60629.

— Dail. Albinas Elskus lai
mėjo konkursą St Frances baž 
nyčios, 
žams.
pagal 
mus.

— Sol. Prudencija Bičkienė 
yra pakviesta dalyvauti meni
nėje pragramoje New Yorko ir 
New Jersey lietuvių radijo va 
landos “Lietuvos atsiminimu” 
30 metų sukakties bankete, ku 
ris Įvyks balandžio 24 d. Lietu 
vių Laisvės salėje, Elizabeth, 
N. J. minėjimui pravesti yra 
sudarytas komitetas, pirm. An
tanas Rugys, šią radijo prog
ramą Įsteigė ir jai vadovauja 
prof. dr. Jokūbas J. 
Mountainside, N. J.

— Povilas lingis, St. 
burg, Fla., vadovauja
dos lietuvių klubo chorui. Jis 
yra patyręs chorvedis, vado
vavęs Seinų, Lazdijų, Alytaus 
ir Memmingeno chorams.

— Šiandien Grabnyčios. Lie 
tuvos žmonės laikydavo tai pu 
siaužiemiu ir sakydavo, kad 
saulė žiemos keliuose padaro 
kreivas vėžes. Amerikos žmo
nės sako, kad kurmis tą dieną 
išlenda iš savo urvo pasižval
gyti. Jei yra šalta ir šviečia 
saulė, tai jis, pamatęs šešėli, 
grįžta atgal Į savo urvą dar ra
miai miegoti 6 savaites.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

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

Peters-
Flori-

Bronx mieste vitra- 
Bažnycia yra pastatyta 
naujausius reikalavi-

— Dr. Adolfas Palaitis, Ra
cine, Wis., kalbės Lietuvos ne 
priklausomybės atkūrimo mi-

Fėderatiniv ir valstijos pajamų 
mokesčiy apskaičiavimas 

I N C O M E T A X 
Nekilnojamo turto pirkimas • 

pardavimas 
REAL E S TA T E 

Parašu paliudijimas 
NOTARY PUBLIC' 

Draudimo informacijos 
I N S U RA N C E 

^ Simaitis realty 
2737 W. 43rd STREET 

CL 4-2390

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), apvnauiis mūrinis, 
šilima gazu. aluminijaus langai. 2 au
tomobiliu garažas, šoninis įvažiavimas, 
platus sklvuas. $25.000.

5 KAMBARIU mūrinė rezidencija, 
šilima gazu. auto garažas, platus 
cklvD^s, $18 900.

2 6 MŪRINIS. 2 atskiri karštu
vandeniu šildymai gazū. Modernios 
virtuvės. 2 automobiliu garažas. Mar- 
auettp Parke. $32.000

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

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

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

Mrs. Lucille Savickas, 53, 
gyv. 6629 S. (Paulina St„ kuri 
buvo nubausta $150, yra kun. 
Lawloro sekretorė ir minėtų 
klubų egzekutyvė sekretorė.

Demonstracija spalio 16 die
ną įvyko prieš barakų prie mo 
kyklos statymą, kadangi Chi- 
cagos švietimo taryba į tą mo
kyklą nori atkelti daug dau
giau juodukų: mokinių, o mo
kyklos patalpose nebetelpa.

Protingiausias pasaulio vaikas, 4 
tų AI ton si to Wueshner - Portugal, ku
ris gyvena Montrealyje, Kanadoje. Jo 
inteligencijos laipsnis ss^s 310. Jis 
važinėjo su tėvu po Pietų Ameriką, 
kur klubuose atsakinėjo { klausimus 

ir demonstravo savo išsilavinimą.

♦ Margučio rengiamame kon
certe, vasario 27, 28 d. Marijos 
aukštesniosios mokyklos audito
rijoje bus atlikta A. Ponchielli 
operos I Lituani uvertiūra, M. K. 
Čiurlionio simfoninė poema - 
baletas Jūra, D. Lapinsko II Vi
gilante del Mare (Simonui Ku
dirkai atminti) ir D. Lapinsko 
baletas Infinitas VII. Bilietai 
gaunami Marginiuose, 2511 W. 
69 St. ir Margutyje, 2122 West 
Marquette Rd. (Sk.).

me-
help yoiu

HEART FUNūV 

help your HEART

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET 
Tek REpublic 7-1941

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba Ir Remontas

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tune-ups ir t. t.
4824 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL TEL VI 7-9327

HEATING CONTRACTOR
įrengiu naujus ir perstatau senus Ti
su rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning i naujus ir senus na
mus. įrengiu vandens boilerius ir 
stogų tinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningai ir garantuotai 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL
4444 So. WESTERN AVE.

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

A. & L. INSURANCE & REALTY

X.

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE. 

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

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

A. ABALL ROOFING 
Įkurta prieS 50 metų 

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

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

Skambinkit 
LA 1-6047

įkainavimas veltui, kreipkitės bet kadi

APDRAUDŲ

'AOtNT

AGENTŪRA:
Namu, automobimamų, auiomooi

Alių, gyvybės, svei- 
katos ir biznio.

Patogios išsimokė- 
jimo sęlyaot.

J. BACEVIČIUS 
6455 So. Kedzl. Ave. PR 8-2233 r

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

I mechanikai, vilkikas.

RICHMOND AUTO SERVICE 
2934 West 63rd SL

Tel. GR 6-3134 arba GR 6-3353




