
Debesuota, su perkūnija.
Saulė teka 5:35, leidžiasi 7:58.

M & y J 0 E M © §
THE LITHUANIAN DAILY NEWS

Tbe ftnt and Great «r Ltfh&zrxsn Dady w A/wiuw Į

HAUJISH0S
Tb« Liihuaaiaa Daily N<wi

PuM*>hr3 by The Lithuasiaa New* Publishing Co>«
1739 So. Halsted Street, Chicago, Uh 60608

HAymarket 1-6100
Over One Million Lithuanian In The United States

VOL. LVIII Price 15c Chicago, III. — Antradienis, Geguzio-May 11 d., 1971 m. Kaina 15c 111

PADIDĖJO SUSITARIMO DEL SUEZO VILTYS
V. VOKIETIJA LAIKO BALTIJOS ŠALIS 
NETEISĖTAI SOVIETŲ OKUPUOTOMIS

iš Vliko tarybos posėdžio pranesimy
Vyr. Lietuves Išlaisvinimo Komiteto Tarybos posėdis, įvykęs 

New Yorke š. m. balandžio 30 d., išklausė Vliko Valdybos pirmi
ninko pranešimų, papildė 1971 m. sąmatą ir apsvarstė kitus klau
simus. Valdybes pirm. dr. J. K. Valiūnas painformavo apie pa
starųjų dviejų mėnesių veiklą. Per tuos du mėnesius Vliko pir
mininkas penkias savaites lankėsi Europoje. Būdamas Vokieti
joje, jis aiškinosi Vokietijos “Ostpolitik” kryptį, kiek ji gali pa
liesti Lietuvos bei kitų Baltijos valstybių reikalus. Iš patikimų 
šaltinių jis patyręs, kad Fed. Vokietija laikanti Baltijos valstybes 
neteisėtai sovietų okupuotomis, nors praėjusių metų rugpiūčio 
mėn. Vokietija ir pasirašė sutartį su Sovietų Sąjunga.

Sovietams tą sutartį aiškinant 
kitaip, mūsų budėjimas, sekant 
tolimesnę tų kraštų tarpusavio 
politinę raidą, yra labai aktua
lus.

Romoje dr. Valiūnui viešint, 
kardinolas A. Samore Vliko pir
mininką buvo pakvietęs pietų ir 
čia, dalyvaujant ir prel. V. Min
cevičiui, juos užtikrinęs, jog Va
tikanas neturįs jokios slaptos 
sutarties su Kremliumi ir kad 
Vatikano politika Lietuvos at
žvilgiu nesanti pakeista.

Būdamas Romoje ir Madride, 
Valiūnas radęs visai gerai tvar
komas lietuviškas transliacijas 
Lietuvai iš Madrido, Romos ir 
Vatikano stočių. Jis radijo ban
gomis tarė žodį pavergta  j ai Lie
tuvai.

Apie savo viešėjimą Turki
joje p. Valiūnas nedaug tekalbė
jo, nes jau apie tai. buvo daug 
rašyta spaudoje. -Jis tik. atsa
kė į jam Tarybos narių pateik
tus klausimus. Kai š. m. kovo 
mėn. 8 d. Turkijos Aukščiausio
jo Teismo Taryba panaikino že
mesniųjų teismų sprendimus, 
Bražinskų byla atsidūrė Turki
jos vyriausybės žinioje. Bražins
kų advokato ir mūsų visų pa
stangos siekia, kad jie nebūtų 
išduoti sovietams.

Vliko pirmininkas Tarybos 
narius painformavo apie New 
Yorke, š. m. balandžio 24 d. įvy
kusį lietuvių veiksnių pasitari
mą. Jis dar pranešė š. m. ba
landžio mėn. 11 d., padaręs pra
nešimą Miami, Floridoje, lietu
viams apie Vliką bei jo veiklą 
ir taip pat kalbėjęs Cleveland© 
lietuviams, balandžio 26 d.

Vliko Finansų Tvarkytojas 
Jurgis Valaitis prašė Tarybą pa
pildyti šių metų sąmatą 15,000 
dol., ne kam kitam, bet Bražins
kų gelbėjimo bylai vesti. Tary
ba prašymą patenkino ir sąma
tą papaldė. Ji kviečia mūsų vi
suomenę tam reikalui aukoti, 

Tautos Fondo adresu (64-14 56th 
Rd., Maspeth, N. Y. 11378).

Tarybos posėdžiui pirmininka
vo Rima čerkeliūnienė, social
demokratų atstovė, sekretoria
vo Juozas Pažemėnas, Vienybės 
Sąjūdžio atstovas. Posėdy, šalia 
Vliko Tarybos narių, dalyvavo 
PLB ryšininkas Balys Raugas 
ir Tautos Fondo pirmininkas, 
prel. J. Balkonas. • (E)

IŠ VISO PASAULIO

ČIKAGA — Sekmadienį tūk
stančiai jaunuolių žygiavo Čika
goje ir visame pasaulyje “žygyje 
prieš alkį”. Organizuotas Jung
tinių Tautų Maisto ir žemės ūkio 
organizacijos, šis taikingas žy
gis sukėlė nemažai lėšų pasau
lio alkaniems žmonėms paremti. 
Vien Italijoje žygiavo apie 4 mi
lijonai žmonių.

Penktoji kolona
ČIKAGA. — “Chicago Tri

bune” vakar įsidėjo skaitytojo 
Kesner Kahn laišką, kuriame jis 
kalba apie penktąją koloną Ame
rikoje. Autorius sako, kad tos 
penktosios kolonos galią galima 
suprasti iš jos sugebėjimo pa
versti tautos patriotus ir gynė
jus į “bad guys”, o tautos kri
tikus ir puolėjus pristatyti, kaip

IO

Egiptas rengiasi karui ir praveda daug kariuomenės pratimu, šioje nuotraukoje grupė kareiviu persekioja aukš- 
toje žolė.e priešą.

Europoje krinta 
dolerio vertė

VĖLIAUSIOS ŽIBIOS
Valstybės prokuroras Mit- 

BONA. — V. Vokietijos mar- chel pagyrė Washingtono miesto 
i kė sustiprėjo, o doleris nukrito 
: laisvoje rinkoje. Šveicarija pa- 
j kėlė savo franko vertę 7 nuošim-

ČIKAGA. — Vandalai padarė; čiais ir už dolerį dabar galima 
daug nuostolių šv. Bonifaco ka- i pirkti tik 4.08 šveicarų frankus, 
talikų kapinėse, 4901 N. Clark į vietoje praėjusią savaitę buvu- 
gatvėje, išvartydami 175 pamin
klus, kitus sudaužydami.

SAIGONAS. — Vienas budis
tų vienuolis ir vienuolė Budos 

gimtadienio proga susidegino 
protestuodami prieš Vietnamo 
karą. Vienuolis paliko laišką

ginamas išvežti “savo kareivius' 
iš Vietnamo.

MASKVA. — Sekmadienį So
vietų Sąjungoje buvo paminėta 
Pergalės diena, įvyko buvusio ka
ro veteranų suvažiavimai. Ko
respondentai sako, kad ta pro
ga buvo suvalgyta daug silkių, 
išgerta daug vodkos.

ROMA. — Italijos miesto dar
bininkų streiką dar apsunkino 
viešbučių darbininkų sustreika- 
vimas. šiukšlių išvežėjai strei
kuoja jau 9 dienos.

IZMIRAS. — Turkijos polici
ja sugavo šešis asmenis ir kon
fiskavo 237 svarus morfino, skir
to narkotikų rinkai. Morfino 
vertė — 20 milijonų dolerių.

VIENA. — žibalą eksportuo
jančių šalių sąjunga paskelbė 
grasinimą Prancūzijos žibalo 
bendrovės neruošti boikoto prieš 
Alžirą.

HOLLYWOODAS. — Filmų 
aktorius George Scott, kuris lai
mėjo geriausio aktoriaus “Os
karą” už ‘Tatton” filmą, sek
madienį gavo ir geriausio akto
riaus “Emmy” už gerą vaidybą 
televizijos veikale.

šių 4.37 frankų.

Austrija pakėlė savo pinigo 
vertę ir dabar doleris vertas 
24.75 šilingų, vietoj anksčiau 
mokėtų 26 šilingų už dolerį. Olan
dijos guldenas, panašiai, kaip 
vokiečių markė, suvaržymus at- 
'šaūkus',"pats' susiras’naują"'san
tykį. su doleriu. Manoma, kad 
guldeno vertė pakils 5%.

Visa tai reiškia, kad Amerikos 
dolerio vertė Europos valstybėse 
nukrito. Vokietija paskelbė, kad 
jos bankai nebemokės už užsie
nio valiutą jokių nuošimčių. Tas 
sumažins spekuliantų indėlius 
į Vokietijos bankus, kurie anks
čiau mokėjo aukštus nuošim

čius.
Amerikiečiams dolerio vertės 

sumažėjimas Europoje reiškia, 
kad teks daugiau mokėti už 
Šveicarijos laikrodžius ar sūrį, 
daugiau kainuos Olandijos silkės 
ar vokiškas alus.

gu-

EGIPTĄ ATVAŽIAVO JOSEPH SISCO
WASH1NGTONAS. — Valstybės sekretorius Rogers, sugrį- 
iš savo kelionės, tuoj pasiuntė į Egiptą valstybės departa-žęs

mento pasekretorių Joseph Sisco, kuris su Egipto prezidentu Ša
riatu tarėsi keturias valandas, dalyvaujant ir penkiems minis- 
teriams, Rogers pareiškė sugrįžęs, jog Izraelio ir Egipto pozicijos 
yra panašios ta prasme, kad abi pusės nori taikos. Ateityje ven
giant kalbėti apie visa apimantį, paskutinį, lemiamą sprendimą, 
o svarstant tik konkrečius, aprėžtus klausimus, galima tikėtis 
pažangos.

— Vengrijos leidykla “Euro
pa” numato išleisti Juozo Gru
šo apsakymų rinktinę vengrų 
kalba. Į ją įeis apsakymai iš 
knygų “Suniki ranka” ir “Rūsty
bės šviesa”. Anksčiau minėta 
leidykla buvo išleidusi to paties 
Grušo apsakymą “Anupras nu
krito iš dangaus”, A. Bieliausko 
“Kauno romaną” ir kitus lietu
vių rašytojų kūrinius. (E)

Tos pačios jėgos aprašo Ame
rikos gynybą kaip per didelę, ta
čiau priešų apsiginklavimą vaiz
duoja mažu ir negresiančiu. Tau
tos, kurios negali būti nugalimos 
priešo agentų ir jų armijų, ga-

George Wallace 
dar stipri jėga

DALLAS. — Alabamos
bernatorius Wallace dar tebėra 
stipri politinė jėga. Tą parodė 
jo šalininkų surengti Dalias mies 
te pietūs, į kuriuos bilietus po 
50 dolerių greit išpirko Wallace 
gerbėjai ir jo politinės linijos 
šalininkai. Jei Wallace paskelb
tų savo kandidatūrą į preziden
tus 1972 metų rinkimuose, jis 
vėl galėtų padaryti daug nema
lonumų abiejų didžiųjų parti
jų kandidatams.

Savo kalboje Dalias pietų, ku
riuose dalyvavo 1,186 asmenys, 
metu Wallace kritikavo Nixono 
politiką pietinių valstijų mokyk
lų integravimo klausime. Spau
dai jis pasigyrė, kad 1968 metų 
rinkimuose jis atnešęs Hubertui 
Humphriui pralaimėjimą. Wal
lace kritikavo ir Amerikos mo
kesčių sistemą. Jis pareiškė, 
kad mokesčių įstatymai Ameri
koje parašyti turtingųjų nau
dai ir globoja Rockefellerius, 
Fordus, Carnegies ir Melionus 
— visus milijonierius, tuo tar-

geriausius žmones. Tautos są- Ii būti nugalėtos savo pačių penk- 
jungininkai vaizduojami blogais, tos kolonos, net ir tokia tauta,
o tautos priešai — labai gerais. ■ kaip mūsų, sako Kahn.

pu darbo žmogus ar nedidelis 
biznierius moka vis daugiau ir 
daugiau mokesčių

policiją už energingą ir gerai or
ganizuotą darbą prieš praėju
sios savaitėsį demonstracijų da
lyvius ir patarė kitiems mies
tams pasimokyti iš Washing- 
tono policijos Protesto dalyvius 
Mitchel pavadino “Hitlerio rud- 
marškiniais”.

e Pakistane buvo nuteistas 
pakarti vyrąs, kuris pernai Ka

rachi aerodrome sunkvežimiu 
įvažiavo į žmonių grupę, užmuš
damas tris pakistaniečius ir vie-

Izraelio laikraštis tvirtina, 
kad buvęs Egipto vicepreziden
tas Sabrv vra laikomas namu 
arešte.
e Pietų Korėjoje pilnas žmo- j 

nių autobusas įvažiavo į gilų 
vandens rezervuarą, žuvo 76 as
menys. Kitų kūnai dar neiš
traukti.

+ Paryžiaus laikraštis “L’Ex- 
press” skelbia Vatikano susita
rimą su Vengrija dėl kardinolo 
Mindzenty ateities. Vatikanas 
sutikęs atšaukti kardinolą iš 
Vengrijos primo pareigų. Kar
dinolas nuo 1956 m. gyvena pa
sislėpęs Amerikos ambasadoje.
e Amerikon atvyko Pakista

no prezidento ekonominių reika
lų patarėjas Ahmed. Jis tikisi 
gauti Amerikos paskolą.

Prancūzija 
nepriėmė kiniečio?
PARYŽIUS. — Laikraštis 

Herald Tribune rašo, kad Pran
cūzijos vyriausybė, nenorėdama 
pagadinti santykių su komunis
tine Kinija įsakė policijai nepri
imti pabėgti norėjusio kiniečio, 
kuris buvo išvaduotas Orly ae
rodrome iš kinų diplomatų, tem- { 
piančių apsvaigintą vaistais ki
ną į lėktuvą. Laikraštis sako, 
kad prancūzų vyriausybė atsi
sakė. priimti kinietį ir patarė 
jam išvažiuoti į Kiniją.

Užsienio reikalų ministerija 
šį laikraščio, straipsnį pavadino 
šmeižtu ir paneigė tvirtinimą 
apie nedavimą, pabėgusiam ki
nui politinės globos.

Pabrangs laiškai

Mariner 8 kelionė 
į Marsą nepavyko 
CAPE. KENNEDY. — “Mari

ner 8” erdvėlaivio kelionė į Mar
są pasibaigė Atlanto vandeny
ne, kai antroji pakopa Atlas ra
ketos, pakėlusi erdvėlaivį. į 100 
mylių aukštį, pradėjo nesuvaldo
mai vartytis, pasuko iš kelio ir 
nukrito į vandenyną 350 mylių į 
šiaurę nuo Puerto Rico salos ir 
900 mylių nuo Cape Kennedy. 
Inžinieriai tiria, kokios priežas
tys privertė raketą vartytis. Ma
noma, kad buvo sugedęs auto
matinio piloto signalų aparatas.

Nežiūrint šio nepasisekimo 
antrasis Mariner erdvėlaivis ruo
šiamas skridimui, kuris prasi
dės gegužės 18 d. Visą Marso fo
tografavimo misiją jam teks at
likti vienam — įeiti Į Marso pla
netos orbitą ir siųsti radijo ban
gomis įvairių aparatų tirįmų 
duomenis. Su Mariner. 8 nepasi- 
^ekfmū: Atlanto^^ feangogę" dingo 
apie 70 milijonų dolerių. Jei ne
pavyktų ir. Mariner 9 skridimas, 
tai tektų vėl laukti 25 mėnesius, 
kol atsirastų proga pasiųsti erd
vėlaivį į Marsą.

ir visi siuntiniai Sniečkaus rūpesčiai
WASHINGTONAS. — Jeigu 

teismai nesustabdys pašto val
dybos nutarimo, nuo ateinančio, kretorius okup.” Lietuvoje^ žino- 
sekmadienio pakils pašto patar- ma, įajp draUge su kitų “res- 
navimų kainos. Paprasti laiškai, publikų” atstovais, svarstė gen. 
turės turėti astuonių centų pašto j sekretoriaus L. Brežnevo atas- 
ženklus, o oro pašto laiškai kai
nuos po 11 c. Atvirukai irgi pa
kils iki šešių centų ir kiti pa
tarnavimai pabrangs 10% ar

Šj kartą pasikalbėjimai Kai
re ir Tel Avive lietė Suezo ati
darymą. Izraelis reikalauja, 
kad kanalą atidarius ir jo lai
vai turėtų teisę juo naudotis. Už 
tai Izraelis pažada pasitraukti 
nuo kanalo toliau j Sinajų, kad 
Egipto technikai ir policija ga
lėtų pereiti į kitą pusę ir dirb
ti prie kanalo valymo, laivų iš
kėlimo darbų. Izraelis siūlo, ka- 
nala atidarius, toliau derėtis dėl 
tolimesnio Izraelio kareiviu ati
traukimo.

Egiptas reikalauja, kad Izrae
lio pasitraukimas būtų surištas 
su jo intencijos pareiškimu, jog 
Izraelis visai pasitrauks iš Si
najaus pusiasalio. Egiptas rei
kalauja teisės perkelti per ka
nalą savo kariuomenės dalinius.

Dabartinės derybos ir vyksta 
dėl šių klausimų. Izraelis neno
ri leisti Egiptui Įsirengti ryti
nėj kanalo pusėj stipraus prie
tilčio, tačiau sutinka įleisti egip
tiečių^ saugumo jėgas, policiją 
ar Jungtinių^Tautų priežiūroje 
veikiančius patrukus.- Manoma, 
kad dėl to pavyks ‘ susitarti. 
Egiptas galės girtis, kad jo ka
reiviai yra kitoje kanalo pusėje, 
o izraelitai sakys, kad tai tik po
licijos jėgos.

Galimas daiktas, kad susitari
mas bus surašytas tokia kalba, 
kad ją aiškinti kiekvienas galės, 
kaip jam patiks.

A. Sniečkus, Sovietų Sąjun
gos kom. partijos pirmasis se-

BELGRADAS. — Jugoslavi
joje mirė 57 metų parlamento 
pirmininkas Milentije Popovic. 
Jis buvo serbas, kartu su Tito 
karo, metu vadovavęs partiza
nams prieš vokiečius. Daug me
tų jis buvo finansų ministeriu 
ir buvo komunistų partijos pre
zidiumo narys.

Grupė pašto vartotojų laik
raščių ir žurnalų leidėjų, pada
vė paštą j teismą, sakydama, 
kad pašto valdyba pati viena be 
kongreso negali pakelti kainų. 
Šią savaitę turės paaiškėti Wa
shington© teismo sprendimas.

Nauji sovietu

Naujas Piety Karolinos atstovas kon
gresą yra Alandai Davis. Jis užėmė 
mirusio atstovo Mendel Rivers, kuris 

buvo jo krildto tėvas, vietą.

MASKVA. — Sovietų žydai 
praneša užsienio koresponden
tams, kad netrukus turi prasi
dėti naujas Leningrado žydų 
teismas, kuriame kaltinami <9 
žydai už agitaciją prieš valsty
bę. Kišeneve teismo laukia ki
ti devyni ir keturi bus teisiami 
Rygoje. Visi apkaltinti 70 ir 72 
straipsnio nusikaltimais — prieš 
valstybę, 72-tras straipsnis nu
mato nuteistiems ir mirties 
bausmę.

Visi apkaltinti žydai yra veik
lūs sovietų žydų kultūriniame 
gyvenime, išmokslinti žmonės, 
kovoje už žydų teises, jų tarpe 
už teisę išvažiuoti Į užsienį.

♦ Iš Vietnamo bus išvežta

kaitinį pranešimą. Mums dau
giau įdomios tos Sniečkaus kal
bos vietos, kuriose jis palietė 
lietuvių veiklą Vakaruose, tos 
veiklos poveikį, be to, nors ir pa
vardžių neminėdamas, palietė 
tėvo bei sūnaus Bražinskų žygį.

A. Sniečkus pripažino, kad 
prieš komunistus kovodami Va
karų “imperialistai” panaudoja 
“revizionistiškus ir kairiuoliškus 
elementus, emigrantų naciona
listines ir sionistines organiza
cijas”. Sniečkus dabar teigia, 
kad tie “buržuaziniai ideologai” 
dabar “veikia gudriau dangsty
dami antikomunizmą tariamu 
rūpinimusi tarybiniu žmonių li
kimu“. (Mūsų pabr. E.).

Pyktis dėl Bražinskų įvykdy
to žygio, bei išeivių veiklos jų 
reikalu, jiems praėj. metais spa
lio mėn. 15 d. sovietų lėktuvą 
nukreipus į Turkiją, išreikštas 
štai kokiais Sniečkaus žodžiais: 
“...kur jiems atrodo naudinga, 
jie nesibiauri ir atvirų krimina
linių nusikaltėlių paslaugų kar
tais vaizduodami juos nacionali
niais didvyriais. Taip neseniai 
pasielgė reakcinė nacionalisti- 
Lietuvos emigracijos dalis. Taip 
pasielgė ir jų šeimininkai — 
Amerikos imperialistai”.

Sniečkus, kalbėdamas ne Lie
tuvos, bet Sovietų Sąjungos 
rinktiniams komunistams bei

Rogers vizitas 
padidino skilimą

ROMA. — Italijos komunistų 
partijos laikraštis pasmerkė 
smurtą ir demonstracijas, ku
rias kairiosios komunistų gru
pės surengė Romoje JAV vals
tybės sekretoriaus Rogers vizito 
metu. Tokios riaušės tiktai pa
deda imperialistams, sako L’Uni- 
ta. komunistu partijos organas.

Riaušėse Kinijos komunizmo 
liniją sekantieji jaunuoliai su
degino vieną policijos mašiną, 
statė gatvėse barikadas. Buvo 
suimti 158 asmenys.

Puola Japoniją
TOKIJO. — Komunistinė Ki

nija piktai puola Japoniją, kuri 
atgaivinanti militarizmą ir ren
gianti naują karinę ekspansiją 
Indonezijoje. Tuos puolimus su
kėlė žinią, kad Indonezijos kari
ninkai bus mokomi karo mokslo 
Japonijos akademijose, o japo
nų karininkai važiuos į Indone
ziją paruošti karinių instrukto
rių.

nesanti silpna, nes, pagal Snieč
kų, toji propaganda siekianti ne 
tik diskredituoti sovietų san
tvarką, bet ji dar stengiasi 
“skleisti buržuazinio nacionaliz
mo nuodus, slopinti klasini žmo- 
nių sąmoningumą, Įnirtingai

America! divizija. Iki gruodžio 
1 d. Vietname liks tik 184,000 

. kareivių.

komunistams — užsienio sve
čiams, dar pripažino, kad Vaka
ruose gyvenančių išeivių veikla

puolama nacionalinė mūsų par
tijos politika, tautu draugystė”.

(E)



Kūoo, prato- ir darnos pagrindai

Naujausių mokslo zmrų populiarus perteik wnas 

 JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. 

miĘLUA PADĖJIMAS T- ŽMONIŠKUMO ĮRODYMAS
Savų gyvų-m irusių tėvų vardu ątgimįiime senelių 

pagalbai dar šiam pavasaryje.
žmoniškumui įrodyti- reikalavimas 

tuvio senelio, kartu ir tėvų. Vi
si, iki vienam kartų su medicina, 
.kuri pradėjo senesniais rūpin- 
Įtia, dirbkime senelio naudai. Se
nelis pacientas dabar sudaro de- 
šinjtą nuošimtį visų šio krašto 
gyventojų. Kasmet vis daugiau 
■.imamą kreipti dėmesys į seneliui 
: negerovių, atitolinimą ir jam pa
galbos teikimą įvairiose, jo. ne
galėse. Dabar; imta ne pasakėlė
mis senelio, reikalai tvarkyti. Ne 
nugraužto kaulo, jam padavimu 
lengvinami jo vargai. Ne! Da
bar tikrai mediciniškai tvarkant 
senelio reikalus, naudojama me-

žmogaus kūnas gyvenime yra 
t:k laivas keliaujant per visą

nas — laivas yrą tik priemonė 
atlikimui svarbiausio žmogui da
lyko — artimui, ypač senesniam, 
pagalbos. Bet kokiu laivu ke
liauja, žmogus tik turi, būti svei
kas. Ką. žmogus veikia keliau
damas ir kokia kryptim jis ke
liauja, yra labai svarbu. Nebū
tinai žmogaus kelionės laivas, tu
ri būti auksu nudažytas, sidabru

gus dirbtų naudai artimo ir tu
rėtų žmonišką siekį gyvenime. 
Kas iš. to, kad mes savo kūną 
----- tą mūsų kelionės laivą rai
tytais plaukais puošiame, rau
donais dažais spalviname, minkš
tose lovose migdome, cigaretės 
dūmuose smilkome, visa tai, yra 
menkniekiai, mums garbės ne
darą mažmožiai, jei mes svam
biausio dalyko savo gyvenimo, 
kelionėje neatliekame, jei mes 
savo artimo savais darbais ne-, 
atjaučiame jo varge, jei jam gy
venimo kelionėje netalkiname, 
jei mes nė plauko nepajudiname 
artimui, ypač senesniam vargą 
mažinti.

Gegužyje atgimkime 
senelio pagalbai

Užtai dar šiam gegužyje — 
Motinos Dienoję atgimkime nu

nės, psįchiątrinės, teologinės ir 
net filosofinės priemonės. Jau 
senai medicinoje atsisakyta se
noviško požiūriu. į senelio reika
lus. Dabar nesakoma, kad se
nas. vis. silpnėja, tad jam nieko, 
igero negalima padaryti. Taip 
•nėra. Ir patys seneliai liaukitės 
save, menkinti-, vis tą pątį kar

todami?: “Aš jau senas, man jau 
: senatvė pečius; spaudžia, nieko 
‘nebus iš manęs. “Priešingai — 
visi senesnieji naudokitės medi- 
■cinos atkutimu tamstų pagal- 
?bon. f

Įvairiopai ęenstąmę
J Atsiminkime, kad. žmogus se
nėja ne vien amžiumi. Senesnį 
.žmogų imą apleisti jo idealai,

į Seniau mus. žudė, kulkomis, dabar ,
>■ — daina. 5 Prel; X Kučingis <
> Yra. ne tas pat, ar lenkti, galvas tremtiniams, įnirusiems kankiniu Į
> mirtimi Sibiro taigose ir kovoje už laisvę; ar. bailiai-linkčioti budeliams < 
t ir paklusti jų agentų, agentams bei- agitpropo talkininkams, apęinan- ’ 
į tiems konfirmacijos priesaikas ir duotus pažadus. Minint baisiojo
( birželio trėmimus ir protestuojant prieš Sovietu vykdomą genocidą,;’ 
į kviečiame palaikyti, pneškomunistinę spaudą, ir pirkti, leidjnius, ob-. < 
; jektyviąi rašančius apie komunizmą,’ o ne jo propagandą: į
> Liudas. Dovydėnas, MES YALDYSIM PASAULI Atsiminimai ir ’
< intymūs duomenys apie, bolševikmetį- Lietuvoje dviejuose tomuose. <
> Kainuoja po 4 dol. tomas. Juose yra 51-7? psl. *
S Vytautas Volertas, PRAGARO VYRESNYSIS. Premijuotas romą- ! 
( nas, 273 psl., kaina 5 dol. Jame aprašoma kaip bolševikai valdo ir < 
į vargina žmones pavergtoje Lietuvoje. <
< Jurgis. Gliaudą, AGONIJA. Romanas, 408 psl., kaina 5. dol, Ap- j
> rašoma Lietuvos vyriausybės kapituliacija: prieš, bolševikus, ir jos na- <
< rių elgesys tragiškose dienose. ]
į Stefanija Rūkienė, GRĮŽIMAS. Į LĄISVE. Sibiro, tremtinės atsi- ; 
K minimai, parašyti ramiu, klasišku stiliumi apie sunkią pavergto lietu- , 
>> vio dalią Aprašymo būdas ir stilius prilygsta gerinusiems garsiosios 1 
[< rašytojos Pearl Buck kūriniams. 526 psl., kietais, viršeliais, kai- ;

nuoja 6 dol.
Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei- 

? džiaut Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk- 
a lose, Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais, kaina 4 doL 
t J. Audėnas, PASKUTINIS POSĖDIS, Minučių, tikslumu, aprašyta
5 paskutinės, nepriklausomos. Lietuvos dienos ir valandos, kuriose yra 
r išryškėjęs nesikeičiąs komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir 
j r asmenis. 270. psl., $4,00.
L ČIKAGJĘTĖS ĮSPŪDŽIAI. KOMUNISTŲ PAVERGTOJ. LIETUVOJ. 
F Autorę buvo Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose, Kaune, Nauaakiuose,
< Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdūs aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
£ kalbas girdėjo, ir ką jai žmonės pasakė. 95. psL, $1.00. Yra taip. pat. 
z išversta i. anglų kalbą.
? K. Bielinis, TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA SOVIETŲ SĄJUN- 
t GA. Ši knyga idomi tiek vos paskaitančiam, tiek intelektualui. 309 psl., 
L SJLOO.
;?• D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMŲ L VILNIŲ, Kelionės į Liętu- 
tS vą įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psL $3.00.
6 D. Kuraitis, KELIONE. Į ANAPUS. GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au; 
Z ioriaus pastabumą neapgauna inturisto ir agitpropo propaganda bei 
6 užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.
»> V. Maciūnas, VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE 1944-54. m. 49 
a psl., $1,00. Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie išeivijos, kultų, 
*> rinį gyvenimą. Skurdi tremtis jį nepalenkė bendradarbiavimui.
x Komunizmas yra žiaurus. Bet jis ir jo vadai yra ne mažiau juo- 
) kingi. Pasijuokime visi, skaitydami Krizo Pleperio 77 ANEKDOTUS. 
) 52 psl., SI,00.

Šie ir kiti leidiniai, yra gaunami
L NAUJIENOSE, 1739 So, HĄLSTEO ST., CHICAGO, ILL. 60608 
iį- atsilankant darbo valandomis arba užsakant paštu ir pridedant 
i, čekį ar piniginę perlaidą.

Toledo, Ohio fotografui pavyko pagauti šį retę vaizdą, kuriamo su oro pripūstomis padangomis bėga vaikai at
sispindi upelio vandenyje.

vai atsiekiama gydytojui sene
lį tiriant bei jį gydant. 2. Su se
nelio šeima reikia aptarti jo to
limesnis gyvenimas. Laimingas 
tas senelis — tėvas — motina, 
kuris pajėgė žmoniškus vaikus 
užauginti. Tokie jie gražiausiai 
be jokių patarėjų kuogeriausiai 
savus senus tėvus globoja. Tai 
jausmais normalių žmonių elge
sys. Už tai visi dabar senesnie
ji talkinkime visiems jaunosios 
kartos žmoginime. Ypač dabar 
taip elkimės.

siekiai, nusiteikimai veiklai, sa- seneliui džiaugsmo šaltinis. Ge- 
virne pasitikėjimas ir troškimai, ri vaikai yra seneliui tėvui-mo- 
Užtai, norėdami senose dieno- tinai didžiausias džiaugsmas. At- 
se laimingai jaustis, mes turime 
senatvės dienoms tinkamai reng
tis jau dabar. Mes turime trigu
bai darbuotis; kūną, protą ir 
jausmus turime nuolat tobulin
ti Turime aplinką tvarkyti, mo
kytis ir pratintis artimą pamil
ti.

Visi žinome, kad senelis ski- 
;riąsi nuo kitų ypač jaunesnių 
.žmonių. Labai senas, kaip ir la
bai jaunas skiriasi savu kūnu 
ir savais elgesiais. Bendrai pa
ėmus, senelio kūnas, yra labai 
trapus, nes jo kūno audiniai ir 
organai sumenkėja. Tie jo or
ganai, kūno audiniai, įvairiopai 
pakinta, sumenksta, degeneruo- 
jasi. Prie to dar prisideda per
sirgtų. ligų pasekmės. Sumen
kusiai ima dirbti ypač širdis ir 
kraujagyslės. Taip pat pasilpu- 
siai ima veikti senelio inkstai, 
plaučiai; smegenys, oda ir kitos 
Jo kūno dalys. Labai daug rei
kia priežiūros, kad apsaugotų 
švelnius ir trapius — lengvai su
žeidžiamus senelio organus nuo. 
išorinės įtampos. Niekas iki šiol 
pasaulyje reikiamai senelio rei
kalais nesirūpino.

. Pradėkime reikiamai seneliu 
rūpintis jo ligoje

Ypač ligoje reikia stropiai pri
žiūrėti senelį. Gydytojai; gerai 
žino įvairius mediciniškus skir
tumus, kuriuos seneliai- turi. 
Kiekvienam reikia nuolat prisi
minti — neužmiršti, kad senelio 
kūnas yrą labai lengvai sužei
džiamas. Kai senelis suserga, ne 
apie jo palikimą galvas sau su
kime, bet kiekvienas klauski
me: “Kaip man reikia elgtis, kad 
galimai daugiau ir geriau pa
lengvinčiau seneliui tą ligą per
nešti”.

Mums, visiems reikia naudoti 
visas galimas priemones, kad 

, užtikrintų, seneliui geriausią 
priežiūrą, net ir mažiausią nege- 

. trovę jam.gąvus, Pvz., reikia ma
žuose sunegalavimuose duoti an- 

. tibiotikųs seneliui, kad jį apsau
gotų nuo pri&idėjusio uždegimo 

. — infekcijos. Taip pat seneliui 
turint nedidelius skausmus, rei
kią jam. padėti visai patogiai 
jaustis. Taip ir visuose sene
lio reikaluose reikia jam talkin
ti ir neleisti jam kentėti. Ypač 
dvasjnė kančia seneliui yra sun
ki — sunkiai pakeliama. Už tai 
niekada neužgaukime senelio, 
^niekada jo neižeiskime, niekada 
■jo neapleiskime ir neniekinkim 
:jo. Priešingai, gerais darbais se
neliui džiaugsmą teikime. Su juo 
pasikalbėjimas, anūkėlių išmoky- 

1 mas tinkamai su juo elgtis yra

siminkime, kad seneliui gera pa
galba yra geriausia žmogui nau
da.

Seneliu, kaip ir jaunuoliu 
tinkamai mediciniškai 

rūpinkimės
žinoma, lengvindami senelio 

kančias bet kokioje jo negalėje, 
gydytojas turi nustatyti tikrą 
jo ligos diagnozę. Negalima to
liau taip netikusiai; elgtis, kaip 
iki. šiol apsileidę žmonės elgėsi: 
buvo manoma, kad visi ir visada 
senelio nusiskundimai esti tik 
dėl senatvės, už tai niekas ne
kreipė perdaug dėmesio į sene
lio nusiskundimus.

jąų. i,?ėjo. seniai; laukta
JuDzės Vaičiūpienęs knyga,

BUT1NUJ ŠOKIŲ TAKAIS
didelio formato psL, daug paveikslu Kaina $2,00.

Persiuntiipui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui
Ansambliai^ chorai, grupės, užsakiusios 10 ar dau- 

tfiau egzempliorių, nemoka pašto, persiuntimo išlaidų.
Knygą galima gauti Naujienose- ąrba pasiunčiant 

?eki ar Vhmev orderį tokiu adresu:-

17X9 š Halsted St, Chicago, 111. 60608
TTV n

— “O kokia seneliui svarbiau
sia pagalba yra galima” — daž
nas paklausit, žinoma, sens
tant žmogui mažta jo jėgos, silp
sta ryžtas, siekiai ir nusiteiki
mai. Jam vis daugiau priseina 
jėgų pavartoti, kad jis, pvz., ga
lėtų pasikelti nuo savo kėdės. 
Senelis niekada neturi nustoti 
vilties, užtai mes- visi- turime 
senesniam pagelbėti, visuose jo 
reikaluose. Senelis turi būti pa
talpintas tokiose^ sąlygose, kur 
jis niekada nenustotu, džiaugtis 
gyvenimu. Mes taip' pradėkime 
elgtis, kad senėms, mūsų tarpe 
imtų jaustis mums reikalingas 
esąs. Jis turi liautis nosį nuka
binęs vien sėdėti. Jis turi at
likti jam galimas pareigas.

i ' :
Leiskime seneliui leistinais 

dalykais, džiaugtis
Dažnai visi girdime senes

niuosius kalbant: “Aš nežinau, 
ką daryčiau, jei- aš savo anū
kėlių neturėčiau’*. Kartais se
nesnieji sako, kad jie gyveną 
tik dėl anūkėlių. • Kartais sene
lis nusimena, nes aplinkiniai, 
ypač namiškiai, nežmoniškai el
giasi su juo. Tada senesnieji de
juoja: “Niekas mumis nesirū
pina, mes senesnieji tik laukia
me savo eilės pas graborių”. Už
tai mums reikia savu darbu žmo
niškai senelio atžvilgiu elgtis ir 
savo veikla užsiugdyti žmoniškų 
asmenų, kurie senelius mylėtų, 
juos pas save noriai laikytų ir 
jiems visokeriopai talkintų iš, 
širdies veikdami.“ Nors iš se-. 
nelio nauda ir menka būtų, čia 
visas gyvenimas pagrįstas ki
to išnaudojimu — vien naudos 
apturėjimu asmuo vertinamas. 
Tai baisus gyvenimo būdas. Už
tai mes kiekvienas turime taip 
sužmoniškėti, kad pajėgtume 
galvoti ir veikti, ką seneliui ge
ro padarytume, o ne kokios nau
dos iš jo apturėtume.

Kiekvienas senelis trokšta la
biausiai trijų dalykų: L jis no- 
ri, kad artimieji jį priimtų — 
užlaikytų; 2. jis nori, kad jam 
kiti skirtų atsakingas pareigas 
— užsiėmimą; 3» senelis trokš
ta, kad kiti jį mylėtų, gerbtų. 
Tie trys senelio troškimai su
daro jo dvasinį maistą. Užtai 
imkime visi tinkamai senelius 
maitinti tiek jo kūną, tiek jo 
dvasią — jausmus bei protą. 
Vienas svarbiausių mūsų dar
bų seneliui yra sudarymas jam 
tokių sąlygų — apystovų, kad 
senelis jaustųsi reikalingas sa
vu darbu kitiems. Jau šiandien 
visi lietuviai imkime senelį lai
kyti esamu naudingu piliečiu, o 
ne buvusiu žmogum.

Gydytojo pareigos seneliui
“O kokios gydytojo pareigos 

seneliui?” —=■ dažnas paklaus. 
Gydytojas mato senelį ligoje, o 
kartais kai jis išeina pensijon. 
Labai svarbu, kad gydytojas ap
tartų su pačiu seneliu jo atei
ties darbus. Viskas turi remtis 
ant teigiamos — kuriamosios 
veiklos — ant konstruktyvių 
darbų. Gydytojas užklausęs se
nelį, ką jis planuoja veikti iš-

• ėjęs pensijon, sužino senelio nuo- 
. tąikas. Gydytojo teigiamos kon

struktyvios, nurodomosios min
tys seneliui talkina. Tiek gydy
tojas, tiek kitas seneliui patarė
jas turi jam priminti, kad se
nelis būtinai turi planuoti savo 
tolimesnę veiklą — darbą.

Gydytojas senelio šeimos na
riams pakartotinai išaiškina se
nelio reikalus. Visi senelio šei
mos nariai turi; suprasti, kad se- 

‘nelio ateities planavimas labai 
gerai apsimokės ateityje. Kūry
binis, konstruktyvus seneliu rū
pinimasis- gerai nuteikia senelį. 
Tada jis pasijunta, kad yra arti- 

. ,mųj.ų priimamas. — mėgiamas.
Bet ir seneliai negalį- apsileis

ti, Jis ir toliau turėtų galimai 
talkinti, šeimoje. Tokio senelio 
nesikratys šeimos, nariai. Jie jį 
priims, štai, kaip galima pla
nuoti senelio, gyvenimas. 1. Rei
kia sužinoti iš paties senelio, ką 
jis mano-toliau daryti. Tai leng-

Sužinomas šeimos narių atsi- 
nešimas į senelio reikalus. Jei 
šeima priešiškai nusiteikusi link 
senelio, kuris ima nuo šeimos 
narių priklausyti — reikia mė
ginti taip nežmoniškus šeimos 
narius nuteikti senelio naudai.
Tai sunkiai duosis nežmoniškų 
nusiteikimų asmenis mėginant 
sužmoginti. Gydytojas turi iš
klausyti šeimos narių pasisaky
mus senelio globos reikalu. Daž
niausiai senelio sūnaus žmona 
bus priešinga senelio globai na
muose. Čia mums visiems — 
dabar gyvenantiems ir ateityje 
gyvensimiems didelis darbas 
(niekada iki šiol nedirbtas) rei
kia atlikti: turime savais ge
rais elgesiais užsiugdyti sene
lius globoti pajėgiančius sūnus, 
ir dukteris. Nuo tokio darbo at
likimo ims žmoniškėti visų se
nelių globos reikalai. Dabar — 
'nors valdžia teikia net iki $500 
mėnesiui senelio išlaikymui — 
:nėra užtenkamai žmoniškų as-, 
menų senelį reikiamai globoti — 
jo neišnaudoti.

3. Kai namiškiai ar giminės 
sutinka seneliu rūpintis, gydy
tojas ima dvejopai seneliui pa
dėti: a) jis nuolat senelį gydo, 
b) jis rūpinasi senelį apsaugoti 
nuo negerovių. Sužinoma apie 
senelio pomėgius: ką jis mėgs
ta, ko nenori. Susekama jo ga
bumai, pajėgumas darbui ir pa
našūs dalykai, šitas žinias tu
rėdamas gydytojas, pataria se
neliui, kaip toliau atsakančiai 
elgtis.

4. Pats senelis skatinamai pla
nuoti savo gyvenimą, tada gy
dytojui teks mažiau nurodinėti 
seneliui kaip elgtis.

5. Vietinės valdžios bei visuo
menes organizacijos bei įstai
gos minėtam senelio ateities pla
navimui gali daug padėti, čia 
maloniai kviečiami visi lietuviš
kieji klubai bei įvairiopi sam
būriai seneliams pagalbon pa
tarimu, šilta ranka, darbais, glo-

;ba.
6. Niekada nebus paraginus 

kiekvieną senelį, kad jis nuolat 
prisižiūrėtų savo sveikatą, ypač 
dantis. Reikia pradėti tvarkin
gai maitintis ir judėti. Tai svar
bu visokio amžiaus žmonėms, 
ypač seneliams. Kadangi senelis 
yra labai trapus — gležnas as
muo — reikia net ir mažiausius 
senelio reikalus tinkamai tvar
kyti, ir tai nedelsiant atlikti.

•’NAUJIENOS" KIEKVIENO

DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

i
■<

Jau atspausdinta, ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
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- 
jps Draugiją.

KnygoM 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, ban
kai ir fet

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOSkDRAUGIJOS
4 ...f ■ iFpasiųsti: - - - .

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

Not everyone buys 
Bonds for retirement

’yon work or the Bood-a-Month Pisa

Especially since the new higher feterest 
totes west feto effect.

ILS. Savings Bonds now pay 5% fe
tetest when held to maturity of 5 years,

Interese Hoc tfcač'makes Bonds a great 
wy to toftfcr the extra, things, that. 
Make Evfeg_x Ettfebit more fun. Boats, 
vacatfees, campers, a place at the lake or 
fe the Btoostains. Things you can enjoy

Wet stock in America

1739 So. Halsted Street Chicago, III 60608
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PO PARTIJOS 24-TO SUVAŽIAVIMO
Suvažiavimo technika ir užkulisiai

Sovietų Sąjungos Komunistų 
Partijos (SSKP) dvidešimt ket
virtąjį suvažiavimą nagrinėjant, 
reikia pirmiau atsakyti į klausi
mus: kam atstovavo suvažiavi
mas savo sudėtimi ? Kaip ta su
dėtis susitelkė? Kiek savaran
kūs buvo delegatai, spręsdami 
partijai iškilusiuosius uždavi
nius?

Tik atsakius į šiuos klausimus, 
bus aiškesni ir SSKP 24-jo su
važiavimo nutarimai.

Iš SSKP centro komiteto (CK) 
sekretoriaus L. Brežnevo prane
šimo žinoma, kad šiuo metu par
tija turi 14,455,321 narį ir kan
didatą. Kandidatų priskaitoma 
645 tūkstančiai. Tačiau suva
žiavime ir jie turėjo savo at
stovus su patariamuoju balsu. 
Partijos nariai ir kandidatai 
šiuo metu sudaro maždaug 9% 
šalies gyventojų.

Per penkerius metus po 23 su
važiavimo partinių priaugo be
veik 3 milijonai žmonių, šiame, 
24-me suvažiavime, Brežnevas 
priminė reikalavimą, jog SSKP, 
būdama '“proletariato diktatū
ros” įkūnijimas, turi rūpintis, 
“kad socialinės sudėties atžvil
giu vadovaujamasis vaidmuo

priklausytų darbininkų klasei”. 
Tokį nurodymą davė SSKP 23 
suvažiavimas, ir tas nurodymas 
“nuosekliai vykdomas gyveni
me” (“Pravda”, 1971.3.31.9 ps.). 
Tačiau ši direktyva, kad SSKP 
sudėtyje darbininkai sudarytų 
persvarą, tebėra dar neįkūnyta.

Sufrizuotos statistikos
Brežnevo duomenimis šian

dien partijoje esama tik 40.15^ 
darbininkų. Bet užtat “tarnau
tojų”, t. y. vadovaujamųjų ka
drų, menedžerių, 44.8% darbi
ninkų. Bet užtat “tarnautojų”, 
t. y. vadovaujamųjų kadrų, me
nedžerių, 44,8^. Visų mažiau
siai narių turime iš kolchozinin- 
kų — tik 15,1%. Norėdamas 
pridengti šį jų negausingumą 
partijoje, Brežnevas į “kolchozi- 
ninkų” rubriką rašo visus, da
lyvaujančius kolchozų gamybo
je, vadinasi, ir kolchozų pirmi
ninkus ir vadovaujamuosius in
žinierinius techninius kadrus. 
Kitais žodžiais tariant, “kolcho
zininkų” rubrikoje figūruoja tie 
patys “tarnautojai” (menedže
riai). Ir Brežnevo pranešime ir 
ypač mandatu komisijos prane
šime primenama, kad SSKP 24

Prof. Vaclovo Biržiškos

Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 pusi. 
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už 84-00, 

o kietuose viršeliuose už 86.00.
Abi knygas gausite, jei pinigus pasiųsite tokiu adresu:

1739 So. Halsted Street Chicago 8, Illinois

Nuo
1914 metų

Midland Savings aptar 
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mfes norė
tume būti Jums naudingi 
ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos iki 
$20.000

Frank Zogas, President

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 60632

PHONE: 2544470

Passbook Savings 
All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

2 Years Savings 
Certificate 
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suvažiavime darbininkų sudėty- ( narių ir kandidatų. Dėl šio gau- 
“kvalifikuotų meisterių” (“Pra
vda”, 1971.4.3 d., 4 psl.). Tatai 
duoda pagrindą išvadai, kad į 
“darbininkų” rubriką SSKP CK 
įskaito dalį pramonės įmonių 
“tarnautojų” (vadovaujamojo 
personalo, kaip antai, meisterių, 
cechų (formenų) ir kt.). Juk į 
“kolchozininkų” grupę įskiria- 
mi brigadininkai ir gyvulių far
mų vadovai.

Neapsiriksime tardami, kad 
“tarnautojų” (vadovaujamųjų 
darbininkų) skaičius SSK Par
tijoje prašoka minėtuosius 
44.8%. Bet net ir 44.8% reiš
kia, kad darbininkai partijoje 
nesudaro persvaros. Iš to išei
na, kad SSKP nėra jokia dar
bininkų partija, o tik vadovų 
(“tarnautojų”) partija.

Delegatų parinkimas
Šią išvadą patvirtina ir atides

nis žvilgsnis į SSKP 24-to su
važiavimo delegatų sudėtį. Ana
lizę padarė I. Kapitanovas, man
datų komisijos pirmininkas. Jo 
pranešimas pirmiausia įdomus 
tuo, kad jis iškelia aikštėn me
chanizmą, kuriuo buvo paren
kami suvažiavimo delegatai. Į 
SSKP suvažiavimą buvo išrink
ti 4,963 delegatai. Kad patvir
tintų rinkimų laisvumą ir demo
kratiškumą, Brežnevas priminė, 
kad 74.4% suvažiavimo delega
tų išrinkti pirmukart, norėda
mas tuo uabrėžti, kad į partijos 
vadovybę ateina nauji kadrai.

Nors tarp paskutinių dviejų 
partijos suvažiavimų yra penke- 
rių metų protarpis, tačiau i akis 
krenta nuostabiai pastovi socia
linių grupių proporcija. Abie
juose suvažiavimuose delegatų 
skaičius buvo beveik vienodas: 
23-jame — 4,943, 24-jame — 
4,963. Delegatų skaičių nusta
to SSKP* CK. Dvidešimt ketvir
tajame suvažiavime vienas dele
gatas buvo nuo 2,900 partijos

singumo suvažiavimas tinka ne 
darbui, o tik paradavimui. Jeigu 
partijos vadovybė tikrai būtų 
norėjusi šį gausų ir nejudrų tel
kinį įtraukti į darbą, būtų jį iš
skirsčius! komisijomis pagal at
skiras problemas. Bet niekas nė 
ketinti {neketino suvažiavime 
spręsti kokių problemų. Jos jau 
iš anksto buvo išspręstos CK po- 
litbiure. Suvažiavimas buvo su
šauktas tam, kad patvirtintų po- 
libiuro sprendimus.

Chicago Savings
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Įtartinas socialiniu 
grupių santykis

Toliau į akis krenta beveik 
vienoda delegatų socialinė su
dėtis, lyginant paskutiniuosius 
du suvažiavimus. Dvidešimt ket
virtajame “darbininkų” dalyva
vo 1,195 (24% visų delegatų), 
o 23-ųame — 1,966 m. 1,141 
(23%). žemės ūkyje dirbančių
jų 24-me suvažiavime buvo 870 
atstovų, o pirmesniajame — 874. 
Partijos darbininkų šiame su
važiavime dalyvavo 1,205 dele
gatai, o 23 — 1,204. Visų so
cialinių kategorijų santykis nuo
stabiai pastovus. Esant lais
viems rinkimams, 14 milijonų 
narių partija nė laimingiausiu 
sutapimu negalėjo išrinkti de
legatų tokiu nuostabiai sutam
pančiu vienodu socialinių gru
pių santykiu/Socialinių grupių 
vienodas santykis partijos su-r 
važiavimuose pasiekiamas, CK 
aparatui tiksliai ir įsakmiai nu
rodžius, kuri sritis kokius dele
gatus turi parinkti: tiek darbi
ninkų, tiek partipos darbuotojų, 
kolchozininkų, karių ir 1.1. Par
tijos aparatui naudinga, kad tie 
patys delegatai, nedirbą tiesio
ginio partijos darbo (gamybos 
specialistai, mokslo darbininkai) 
nedalyvautų kiekviename suva
žiavime. Tokius iškilmingus pa
radus stengiamasi jiems paro
dyti vieną kartą: viename su
važiavime vieniems, kitame — 
kitiems. Tad ir suprantama, dėl 
ko 74.4% delegatų buvo išrink
tą į suvažiavimą naujų, pirmą 
kartą dalyvaujančių. Tai ne rin
kimų laisvės pažymys, o iš vir
šaus tvirtai nustatytas planas. 
Tokius atsitiktinius delegatus 
lengviau prispirti balsuoti už 
partijos vadovybės pasiūlytas 
rezoliucijas. Jei darbininkų SSK 
Partijoje oficialiai! dabar pri
skaitoma 40.1%, tai į 24 suvažia
vimą jų buvo įsileista tik 24%. 
Bet ir jie neeiliniai darbininkai, 
o geriausieji, išbandytieji ga
mybininkai. Juk 98% visų su
važiavimo delegatų buvo deko
ruoti Sovietų Sąjungos ordinais 
ir medaliais.

Bet jei SSKP 24-am suvažia
vime nebuvo atstovaujama ti
piškiems sovietų darbininkams 
nei jų gynėjų ten buvo, tai kol-i 
chozininkų dalykai dar blogesni. 
Eilinių kolchozininkų, gaunan
čiu per mėnesį vidutiniškai po 65 
rublius vargetų ir sudarančių di
džiąją tarybinių kaimiečių dalį, 
suvažiavime, matyti, visiškai ne
buvo. Mandatų komisijos pir
mininko I. Kapitanovo praneši
me pasakyta: “Suvažiavimo de
legatais dalyvauja 870 žemės 
ūkio darbuotojų, du trečdaliai jų 
(580 žmonių —- aut.) — eiliniai 
kolchozininkai ir sovchozų dar
bininkai, grandininkai, brigadi
ninkai, farmų vedėjai”. Norint 
išvengti parodyti kolchozininkų 
(nors ir stachanovininkų) skai
čių, prie skurdaus 590 skaitmens 
prirašyti sovchozų darbininkai 
ir kolchozų vidurinė administra
cija — brigadininkai ir farmų 
vedėjai.

Kapitanovas pranešė, kad “į 
24 SSKP suvažiavimą išrinkta 
didelė Raudonosios armijos gru
pė... Tarp jų maršalai, admi
rolai ir generolai, karininkai ir 
puskarininkiai”. Eilinių karei
vių irgi nėra.

Iš SSKP 24-jo suvažiavimo 
4,963 delegatų buvo 3,168 “tar
nautojai”, t. y. vadovaujamasis 
personalas. 0 tat sudarė 64% 
visų suvažiavimo delegatų. Tarp 
jų aukštąjį mokslą baigusių 
58%. Jeigu SSKP aplamai 
imant negali būti laikoma dar
bininkų ir valstiečių partija, tai 
juoba 24-tas suvažiavimas ne
buvo “darbininku ir valstiečiu” 
“visaliaudinės” partijos suvažia-

Įvimas. Tai buvo suvažiavimas 
j visų sovietinio gyveninio šakų 
vadovų (menedžerių). Suvažia
vimą rūpestingai paruošė SSKP 
CK^ aparatas.

Nesutarimai viršūnėje

Ne paslaptis, kad SSKP vir
šūnėje esama pagrindinių nesu
tarimų partijos politikos svar
biaisiais klausimais. Nesutari
mai iškilo aikštėn, nustatant 
24—to suvažiavimo sušaukimo da
tą. Iš pradžių buvo numatyta jį 
daryti 1970 metais. Nesutari
mai dar labiau paryškėjo, kai už
sivilkint) naujojo penkmečio di
rektyvų projekto skelbimas. Dėl 
tos priežasties reikėjo pakeisti 
respublikų kompartijų suvažia
vimų šaukimo datas, kurie ne
galėjo įvykti be direktyvų pro
jekto.

Ir jeigu SSKP 24-tas suvažia
vimas “vienu balsu” patvirtino 
direktyvas ir “visiškai aproba
vo” CK politiką, tai šis žygis 

i reiškia tik, kad kitos politikos 
ir kitų direktyvų šalininkai, tarp 
pat kaip ir jų priešininkai, nie
ku gyvu nesiryžo ginčyti pagrin
dinių klausimų penkių tūkstan
čių delegatų masėje.

SSKP CK politbiuras savo ne
sutarimų niekada nekėlė ne tik 
partijos suvažiavimuose, bet net 
ir CK plenume. Molotovo gru
pės bandymas demokratiškai, 
balsavimo būdu, pasiekti Chruš
čiovo pašalinimo net siauru CK 
prezidiumo (polibiuro) mastu 
buvo pripažintas “antipartiniu”. 
SSK Partijoje joks .klausimas 
nesprendžiamas balsų dauguma, 
o tik “visais balsais”, kitaip ta-

riant, "už” ir “prieš” šalinin
kams iš anksto už kulisų susi
derėjus. SSKP vadovybė, net 
savo siaurame rate, bijo garsi
nimosi ir nenumatytų sprendi
mu. O jei nesutarimai yra aiš
kūs ir jiems išlyginti reikia at
pirkimo ožių, tada įvyksta są
mokslai su perversmais, kuriuos 
pasisekimo atveju politbiuras 
arba CK aprobuoja taip pat “vi
sais balsais”. Prieš pašalinant 
Chruščiovą “vienu balsu”, pirma 
reikėjo nutraukti telefoninį su
sižinojimą su galimais šalinin
kais ir izoliuoti jį. Tik sutarus 
Chruščiovą pašalinti, įvykdytą 
veiksmą SSKP CK plenumas 
“vienu balsu” formaliai patvir
tino 1961 m. spalio mėnesio 
sprendimu.

Šios pastabos apie partijos su
važiavimų ir CK plenumo spren
dimų vaidmenį principiniais 
klausimais reikalingos tam, kad 
būtų aišku, jog SSKP 24 suvažia
vimas nebuvo forumas tokių klau 
simų sprendimui. Įvyko užkuli
sinis, gal būt, ir be žodžių, “už” 
ir “prieš” šalininkų susipratimas 
suvažiavime pasisakyti “vienu 
balsu’’, o ginčus perkelti už kuli
sų. Jeigu SSKP CK politikos 
krizės aštrės, tai jos nebebus 
įmanoma išspręsti užkulisiniu 
susitarimu. Sovieticus

BUY U.S.
SAVINGS
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DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę šerną 
asmeniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi 
jo paskaitų. Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dė
dės Šerno gyvenimą. Jiems bus įdomu prisiminti senus lai
kus ir pasiskaityti gražių istorijų. Naujai atvykęs lietuvis 
galėtų žiemos pasiskaitymams nupirkti Antano Rūko para
šytą Vienišo žmogaus Gyvenimą - Dėdės Šerno gyvenimo 
bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį atsimena ir pa
žinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo A. 
Rūko lengvas, vaizdus gražia literatūrine forma pasakoji
mas duos progos susipažinti šū mūsų pirmųjų išeivių švie
suolių gyvenimu ir jų kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, 
Juozo Adomaičio - šerno gyvenimo bruožai. Išleido Ame
rikos Lietuvių Istorijos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psl., 
kaina 2 dol.
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Tikrieji darbininkai ir 
kolchozininkai ignoruojami
SSKP suvažiavime tarp dar

bininkų atstovų tikriausiai ne
buvo eilinių, kurie gauna po 122 
rublius mėnesyje, vidutinį atly
ginimą Sovietų Sąjungos sąly
gomis. Delegatai daugiausia 
stachanovininkai, su partijos 
nurodymu ir parama nustatą pa
didintas išdirbio normas, kurias 
paskum užkaria tesėti visiems 
darbininkams, šie stachanovi
ninkai nieku gyvu nėra darbi
ninkų klasės atstovai, o jų vie
nybės ardytojai. Tačiau ir šiems 
liokajam SSKP CK tedavė 2*4% 
vietų partijos suvažiavime.

PER ANNUM
ON SAVINGS CERTIFICATES 
OF $5,000, OR MORE,

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

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

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

1 YEAR MATURITY
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:> (Tęsinys)

Tauta yra visuma individų, 
turinčių visiems bendrą dvasi
nį turinį ir tuos pačius jo per
davimo kitiems būdus. Tauta 
yra gyvas organizmas, nors sa-

v i sąmonės neturįs, panašiai 
kaip augalas, tačiau didesnis 
už žmogų ir aukščiau už jį sto
vįs. Atskiras individas gali 
nustoti egzistavęs, bet tai ne
paveiks tautos egzistencijos.

Sovietų valdovams inteligentija 
nereikalinga

Praeitis rodo, kad protingi valdovai visuomet steng
davosi pasinaudoti krašto inteligentija ir protingų moks
lininkų patarimais. Tuo tarpu sovietų imperijos valdo
vai inteligentiją Įgrūdo į komunistų partijos nustatytas 
sienas ir draudžia jai pajudėti. Sovietų valdžia moksli
ninkams yra nustačiusi gaires, kurių liepia prisilaikyti. 
Jeigu kuris mokslininkas vis dėto suabejoja nustatytomis 
gairėmis, tai tą be jokių ceremonijų atleidžia iš dirbamo 
mokslinio darbo. Jeigu atskyrimo dar neužtenka, tai ran
da Įvairiausių priežasčių ir padeda jį į kalėjimą. Pasku
tiniu metu mokslininkus kišti į kalėjimus buvo nepato
gu. tai grūdo juos į pamišėlių namus. Tai fizinis sunai
kinimas.

Rusijoje valdžią pagrobusios gaujos policija turi ir 
kitų priemonių mokslininkams suvaldyti. Patiems ru
sams šios priemonės dar netaiko, bet pavergtų tautų 
mokslininkams jos jau taikomos. Lietuvoje buvo susida
riusi gabių lituanistų grupė. Ji buvo tiek darbinga, šioje 
filologijos srityje pasivijo ir pralenkė pačius rusus. Mas
kva ryžosi sulėtinti lietuvių lituanistų pažangą ir apkar
pė šiems reikalams skiriamas sumas. Lituanistas, drįsęs 
reikalauti atstatyti nutrauktas sumas, pats buvo gerokai 
tardytas, o vėliau rastas Vilijos vandenyse.

Pačioje Rusijoje didokas mokslininkų skaičius padė
tas keliems metams už grotų. Yra mokslininkų, rašytojų 
ir poetų pamišėlių namuose. Rusijos mokslininkų tarpe 
vis dėlto atsiranda pasiryžėlių, kurie randa priemonių 
tokiems sovietų valdžios veiksmams kelti viešumon. Pir- 
mon eilėn grūdimas Į pamišėlių namus pranešamas lais
vajam pasauliui, o vėliau tos žinios pasiekia ir plates
nius Rusijos gyventojų sluoksnius.

Sovietų valdžia Įvairiomis priemonėmis stengiasi 
nuslopinti žinias apie inteligentijos varžtus ir persekio
jimus, bet didelis pačių rusų pasiryžimas Įveikia polici-' 
jos pastangas. Laisvąjį pasaulį pasiekia ne tiktai žinios, 
apie inteligentijos persekiojimus pačioje Rusijoje, bet 
laisvan pasaulin patenka ir persekiojamųjų pagalbos 
šauksmas. Įdomiausia, kad laisvės balsas kyla pačių ko
munistų tarpe. Jis keliamas komunistinės inteligentijos 
eilėse. Jis keliamas pačioje Rusijoje ir rusų pavergtuose 
kraštuose.

Prieš porą metų inteligentijos laisvės klausimas visu 
aštrumu buvo iškeltas Gomulkos valdytoje Lenkijoje. 
Jį iškėlė Varšuvos universiteto prof. Lešek Kolakowskis, 
marksizmo katedros vedėjas lenkų sostinėje. Kolakowskis 
partijon Įstojo Antrojo Pasaulinio karo pabaigoje. Jis 
yra marksizmą indoktrinavęs kelioms jaunų filosofijos 
studentų kartoms. Komunistinėje lenkų spaudoje dažnai 
būdavo jo straipsnių, liečiančių pagrindinius partijos ir 
filosofijos klausimus. Lenkijos komunistai dėjo į jį dide
les viltis, tikėdamiesi pagalbos patiems komunistų filoso
fijos pagrindams. Bet Kolakowskis kiekvieną metą mark
sizmo ir leninizmo filosofijoje vis rasdavo didesnių plyšių. 
Vieną kitą marksistinės filosofijos klausimą jis paliesda
vo ne vien filosofijos klasėje, bet parašydavo ir spaudoje. 
Prof. Kolakowskis pradėjo nurodinėti, kad pačiai mark
sizmo filosofijai reikalinga laisvė. Jeigu mokslininkai 
nebus laisvi paties marksizmo dėsnių kritikuoti, bet ta fi
losofija nebetiks. Jis reikalavo, kad inteligentijai būtų 
duodama daugiau laisvės ne vien pačiame universitete, 
bet ir praktiškame gyvenime. Jis tačiau padarė didelę 
klaidą, pavarde pasirašydamas straipsnyje Įdėdamas to
kį samprotavimą:

“Inteligentija reikalinga komunistų partijai ne 
tam, kad girtų partinių nutarimų išmintį, bet tam, 
kad tie nutarimai būtų išmintingi. Inteligentija rei
kalinga komunizmui, kaip savarankiškai galvojantie- 
ji žmonės, bet jie visai nereikalingi, kaip oportunis
tai”.
Nespėjo prof. Kolakowskio straipsnis “Inteligentija 

ir komunistinis judėjimas” su minėtomis mintimis pa
siekti V. Gomulką, tuojau buvo pradėta byla, ilgiausias 
tardymas, o partinis teismas tiek daug komunistams ža
dėjusį prof. KolakowskI išmetė iš partijos ir pavarė iš 
universiteto.

VI. Gomulka, tapęs svarbiausiu praktiškų ir teoreti
nių klausimų arbitru, negalėjo pakęsti, kad kas nors su
abejotų Lenkijos komunistų partijos . centro komiteto 
sprendimais. Jam nepatiko prof. Kolakowskio pasiūly
mas leisti partijos inteligentijai svarstyti ir spręsti kitus 
klausimus. Jis suvaldė ne tik patį prof. KolakowskI, bet 
Įspėjo ir kitus komunistų partijos narius nebandyti žings
niuoti tokia kryptimi. Prof. Kolakowskis drįso vis dėlto 
dar .pastebėti, kad tokia elgsena yra ne moksliška, bet par
tijos sekretoriaus tai neįtikino. •/-.

0 vis dėlto Gomulka, pakeldamas maisto kainas, .pa
darė didelę klaidą. Dėl tos klaidos ne tiktai Gomulka iš
sirito iš lenkų komunistų partijos sekretoriaus kėdės, 
bet išsirito ir gen. Močaras, Gomulkos kėdę jau anksčiau 
bandęs supti. Jeigu Gomulka būtų atsiklausęs prof. Kbla- 
kowskio arba bet kurio kito komunisto inteligento, ar 
galima pakelti duonos kainas, nepakėlus darbininkų at
lyginimo, jam būtų patarę taip nesielgti. Gomulka buvb. 
Įsitikinęs, kad jis daugiau žinojo; negu inteligentai, bet 
jis suklydo ir labai brangiai už tą klaidą užnfokėjb.

Atskiras individas negali saVu Todėl, jeigu anglų tautos agre 
apsisprendimu staiga pereiti syvumas kitų tautų atžvilgiu 
iš vienos tautos į kitą. Jis gali’*"" 
keisti savo dvasinio tuririio 
perdavimo būdus (kalbą), Bet 
negali visiškai pakeisti savo 
visiems bendrąjį dvasinį turi
nį. Jo pakeitimui iki tokio laip 
snio, kad tai jau galėtų būti 
laikoma perėjimu iš vienos 
tautos į kitą, reikia kelių ge
neracijų.

Tas visiems bendras tautos 
individų dvasinis turinys ir jo 
perdavimo būdai sudaro tau
tos kultūrą. Ir tautos kultūra 
yra kaip gyvas organizmas, 
augąs ir besiplečiąs savaime, 
žmonių nesureguliuojamas, ga 
lįs turėti nevienodą gyvastin
gumo laipsnį. Tautos kultū
ros gyvastingumui plėtotis yra 
reikalinga tautą apjungianti 
valstybė.

Yra kelias tautas apjungiah- 
čių valstybių. Idealus tokios 
pavyzdys yra Šveicarija. Yra 
ir tokių atvejų, kada viena 
tauta sudaro kelias valstybes. 
Vienas tokios pavyzdys yra 
Vokietija ir Austrija, kitas 
Anglija ir Amerika. Nėra at
skiros Amerikos tautos, o tik 
anglų tautos dalis Amerikoje 
gyvena, atmiešta Įvairių kitų 
tautų nuotrupomis, į anglų 
tautos sudėtį perėjimo stadijo
je besirandančiomis.. Ameri
ka yra vaga angliškos kultūros 
srovei iš Britanijos salų nute
kėti, didesniuose žemės plo
tuose pasklisti ir tuomi tautos 
ekspansijos instinktą reali
zuoti.

Būdama gyvu organizmii, 
tauta paklūsta 
garhtos įstatymui — plėstis ki
tų sąskaitoh. Tautos veržima
sis vyksta 'savaime, atskirų 
individų nesukontroliuojamas, 
nuo žmonių valios nepriklau
somai, todėl žmonės nėra at
sakingi už tai, jeigu 'viena tau 
ta ėda kitą. Negalima kaltin
ti tautos , kaip negalima kaltin 
ti augalo ar gyvio, jeigu jis 
egzišhioja ir auga kitų sąskai
toti. Tai jo teisė, gamtos įsta
tymais jam suteikta. Tokią 
pat teisę plėstis turi ir tauta.

Bet ir gintis tauta tūri teises. 
Lygiai tie patys gamtos įstaty
mai jai tą teisę duoda. Kaip 
kad turi teisės gintis kiekvie
nas augalas ar gyvis amžinoje 
kovoje ūž būvį. Ir juo dides
nis pavojus, tuo didesnės tūri 
būti -pastangos. Kadangi pa
vojūs būti kitos tautos suvirš
kintai ^’ra didesnis :mažėšnei 
taūtki, ’išeina, kad mažesnė 
tauta turi sukaupti didėsilės 
pastangas sdvo 
išsaugoti. Tai 
thūsų 'ihažai liėttivių tauthi.

visuotiniam

ėgžišt'eii bijai 
prisimintina

HENRIKAS TOMAS - TAMAŠAUSKAS

LIETUVIŠKASIS PAMARYS
II-oji dalis
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Gerai sniego dangai atsiradus, žemės ūkio drau

gijos organizuodavo rogių ir važelių ekskursijas Į apy
linkes. Dažniausiai i tokias ekskursijas išsileisdavo 
apie dvidešimties rogių ir važelių vilkstinės ir tada 
plačios apylinkės skambėdavo varpelių gausumu, 
sklindančiu per sniegu padengtus laukus.

Daug Labguvos miesto gy ventojų būVo kilę iš arti
mesnių ar tolimesnių apylinkės kaimų, kUr jie turėjo 
plačias gimines, tad ir svečiavimasis pas savuosius ar

gimines Įvairių šeimos švenčių proga būdavo gana po
puliari pramoga, ar tai vasaros, ar žiemos metu.

KAI BRETKŪNAS LABGUVOJE N*ERTė 
BIBLIJĄ Į LIETUVIŲ KALBĄ

Šia tema straipsnis buvo paskelbtas vokiškoje Ma
žosios Lietuvos tremtinių spaudoje (Ostprbl., 1971 m. 
Nr. 33, pusi. 8).

Šiame straipsnyje trumpai atpasakojama kun. Jo
no Bretkūno biografija, būtent, jis gimė 1536 meteis 
Bamboliuose (vok. Bammeln), Tepliuvos valsčiuje, 
taigi Labguvai artimose apylinkėse. Turėdamas 19 
metų, 1555 metais jis stoja Į Karaliaučiaus universi
tetą. Kaip šiame straipsnyje teigiama, tuo metu Kara
liaučius turėjo 35000 gyventojų, Berlyne tebuvo tik 
6000 gyventojų, gi Vilniaus gyventojų skaičius tuo rne-

tu siekė 4133333 Po pusantrų metų studijų

Prfeš Ifptfamars į tsbrą, >rtrthAat vžsfmanė pasimaudyti Deimenoje. Deja, upė buvo 
te krantai statūs. Tėlcb skubėti jam į pagalbą.

jau net šovihižmu atsiduoda, 
lietuviai, kaip mažesnė tauta, 
besigindami turi atsakyti dan 
didesniu šovinizmu.

Negalima jokiai tautai be
priklausyti. Kiekvienas žmo
gus turi šiokį ar tokį dvasinį 
turinį ir būdus jį kitiems per
duoti. 0 žmogaus dvasinis tu 
rinys ir jo perdavimo būdai 
neįjali būti ūtiikūriids, nebent 
jis visiškai vienas pasaulyje 
gyventų, Bet tada ir apie bet 
kokį perdavimą -kalbos būti 
nebegalėtų.

Taip yra ir sU žmonėmis. 
Kadangi jie neišvengiamai yra 
kurios nors tautos narveliai, 
priešintis nutautinimui yra 
jiems ne tik moralinė tėišė, 
bet ir filosofinė pareiga.

Todėl ir lietuviai Amerikoje 
neturėtų skubėti pasidaryti 
anglais. Jais vistlek hepavirs, 
0 tik pasiddrys nėbėsveikais 
savo tautos narveliais. Prie
šingai, tūrėtų jie sąžiningai 
eiti gamtos įstatymo uždėtą 
jiems pareigą: padėti kavos 
tautos organižmtii priešintis 
kitos tautos pasikėsinimui ab
sorbuoti jį arba Amerikoje 
gyvenančią jo dalį.

Didžiausia pasipriešinimo 
jėga ir pagrindiniai ginklai yra 
šeimoje. Tik šeima tegali lie
tuviškumą išsaugoti. Kaip pi
lis yra šeima, galinti puikiai 
gintis nuo priešo, tačiau ir ga
linti plačiai atidaryti vartus 
tam priešui Įeiti. Į tą pilį mes 
dėmesį turime kreipti ir Viso
keriopą pagalbą jai teikti.

Ta pilis bus nepaimama,—fei 
tėvai norės, neabejos ir viską 
aukos. Jei tikrai nuoširdžiai 
norės Vaiką lietuviu išauginti 
ir ifeabejos savo pastangų rfe- 
zultatais. Jei vaiką geru lietu
viu išauklėtą matyti bus jieriiš 
didesnis malonumas, negu 
daužytis automobiliu. Kai ne
turės automobilio, nereikės 
eiti į darbą motinai. Ji namie 
bus ir vaiką auklės. Jei ’neįsi
leis į namus nė televizijos, kū 
ri labai padeda užmiršti lietu-

lietuvių IcalĖą prarasti, ir tad 
žinotų, kodėl turime tą kalbą 
Išsaugoti. įdiegs pasididžiavi
mą lietuviškumu, supratimą, 

i kad lietuviškumas aukščiau 
stovi iuž angliškumą, šoviniz
mu galės tai atrodyti, bet, kaip 
jau anksčiau minėta, Šoviniz
mas šioje žūtbūtinėje kovoje 
yra leistinas, nes ir antroji pu 
sė nemažiau šovinistiškai nu
siteikusi yra.

Leistinas yra kartais ir prasi
lenkimas su ‘teisybe, Į pasakas 
nukrypstant, kai skiepijamas 
mažiems vaikams pasididžia
vimas Lietuva ir sava lietuviš
ka kilme. Argi ne&psilehkia- 
ma su teisybe pasakojant apie 
Kūlčdų Senelį? Ir čia galihia 
pdhašihi pasielgti.

kiekvienas 
turi pra-

■Dažnai girdime sakant: O 
kam tos pastangos? Ar verta? 
Juk vištiek mūsų vaikai ame
rikonais (teisingiau — ang
lais) virs. Geriau nesipriešinti 
natūraliai gyvenimo tekmėi.

Atsakyti į tai iibrėtųsi šitaip • 
Nesigilinkime į Ūtėitį, kuri 

ite mums jiriklhūso. Nėmatuo 
kime 'savo dabartį tuo, kas 

‘įgytos kudirtet iid'rs toliiiibje 
ateityje. Darykihie tai, ką :da 
ryti diktuoja dabartis. O ji sa
ko, kad rėikih giritis, jeigu 
tave kas ėda, nes to reikalau
ja gamtos Įstatymas.

Tauta, kaip ir 
gyvas organizmas,
džią ir pabaigą. Atsirado tūu- 
ta, ir turės ji mirti. Ir anglų 
tauta turės mirti. Ir lietuvių 

‘tauta ’turės mirti. Nuo tautos 
atplyšusi dalis mirs greičiau.

Bet ar žinojimas, 
kės mirti, f 
mišižudyti tuojau pat? 
nebando visi nustumti 
dar ^jfėk tiek foliaū?

Daug tautų jau išmirė, 
ir kovojo. Bet prieš laiką, be 
kovos, nė viena nepašidavė. 
Nė Amerika hera amžina, bet 
ji, Kaip matom, dėl "to rierezig- 
mioja. Tr ihahb vaikas mirs, 
Bet hš 'višti’ėk jūo 'rupimibsi. Ir 
as pats mirsiu.
, Bet kad ir mirsiu, liks ma
no gyvehimo pėdsakai thutoje. 

vių kalbą, o ir brangų laiką Kad ir :taūta infiš, liks jos 
hebėpalikdama lietu- pėdsakai žmonijoje. Ir’juo il

gi bu tautb išsilaikys, tuo ryš
kesni tie pėdsakai bus. *O juk 
visų pastangų gyvojoje gamtoje 
tikslas yrra išlikti. Kaip nors, 
kiek galint ilgiau išlikti, jeigu 
ne pats, tai bent ryškesniais 
pėdsakais.

eikvoja, 
viškoms knygoms skaityti.

Geri lietuviai tėvai nepaliks 
vaiką Dievo valiai, o kiek ga
lint daugiau su juo šnekėsi*. 
Ir tik snekėsis lietuviškai. Pa
mokys būti doru žmogumi, ge
ru lietuvių. Angliškas žodis jų 
namuose bus uždraustas. Griež 
ti jie busttio reikalu, bet griež 
tumas eis kartu su pasišnekė-: 
jimu, su išaiškinimu kodėl tas 
viskas, kad vaikas pats supras 
tu, kad didelis pavojus yra

Karaliau
čiuje, Bretkūnas persikelia Į "Wittenbergo universite
tą. 1562 metdis baigęs studijas, jis paskiriamas kunigu 
Į Labguvą kaip mokantis lietuvių, prūsų ir kuršių kal
bas. Tuo metu Labguva dar buvo mažas bažnytkaimis, 
kurio gyventojų didesnė dalis buvo lietuviai ūkininkai,
turėję erti -baudžiavą dvarui. Jie mažai ką nusimanė 
hpie krikščiohiškos religijos tiesas, gi senieji net ir. 
“TėVė mūsų” maldelės nemokėję. Bent taip yra skūh-; 
dęsis Vidhas riš ankstyvesnių kunigų.

Paskirtas į Labguvos parapiją kunigu, Bretkūnas 
radb čia veikiančią parapijinę mokyklą vaikams. Tos
mokyklds mokytoju buvo tūlas Albertus, kurfs čia iš- 
rhdkytojavoiki 1577 metų. Prieš Bretkūnui į Labguvą 
•atvyfcrtutlt, "šis Albertus Labguvos bažnyčioje pambks- 
lūs sakydavo lietuviškai ir mokydavo parapijonis lie- 
ttiviškų £iėShiių, tad Bretkūnas jame rado sdu gerą 
pdghibitfitlką. Tais laikais mokytojais prie parapiji
nių mokyklų būdavo dažniausiai tedlbgijbs studentai, 
trūhipam pertraukę dėl lėšų stokos savo studijas, ar 
jhh būigę'studijas ir laukią ’kol valdžia juos paskirs 
kunigu Į kurią ’nors laisvą parapiją. Labguvos 
srityje fahte laikotarpyje Laigyčių parapijos kunigu 
buvo Konradas Listrius, gi Laukiškių parapijoje dar
bavosi ktiriigas Danielius Gaidys, savo pavardę rašęs; 
pūgai tų laikų madą lotyniškai. Galius forma. 1569 
ritėtais Bretkūnui pradėjus biblijos vertimą i lietuvių 
kblb'ą, tOs kaimyninės Laukiškių parapijos kunigas 
Dtiriteliils Ghldys, gerai mokėjęs lietuviškai, būvo 
Bitetkūhb pasitaikintas tų Vdėllmų korcktoriUm ir lie- 
ttiviškb lygintoju bei taisytbjb. Biblijos v^rtfliib darBli 
bžsteihęs, Bretkūnas nerasdavo pakankamai laiko jo 
dlllhibistrilbjamo bažnytinio ūkio tvarkymui ir netgi 

'dWr tj*"skolų'prisidarė. Jis skbtidėsi kohšistorijai, kad 
iš Gldb stfhkiai pragyvena, nes didėlė dalis to ūkio 
£driiių’Rdikihinkuose buvo pelkėta ir nešė mažą derlių, 
be tb ir kaimynai jam nuostolių pridaiydh'Vb. Jo būk
lei pagerinti buvo paskirta 150 markių pašalpa, išmo-
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kad rei- 
turėtų paskatinti 

Argi 
•mirtį

nors

SKAITYK "NAUJIENAS" - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ŽIBIAS

karna kas metai po 50 markių. Viso to nežiūrint, jis 
dėjo daug pastangų iš Labguvos išsikelti į-kitą geresnę 
parapiją ir pagalitiu, 1587 rtfetfeis pasiriiiriis Karaliau
čiaus klebonui Vilentui, buvusiam Mažvydo bendra- 
darbui ir jo raštų leidėjui, fefdtkilhh's ga'ėb šią Kara- 
liaučiatis parūdiją, kur jis buvo daug geriau aprūpin
tas nei Labguvoje, ir turėjo čia daugiau laiko atsidėti 
Itetūviškh raštų rtiošiiriiii ir jU leidimui. Taip 1589 me
tais jis Karaliūučiujė išleidžia “Giesmes Duchaunas”, 
76 piešinių giesmyną, bdi Kūncionalą ir <Kolektas. 
Ttios dUrbūs atlikęs, jis vŠl ktveriaSi Ibliinbšnio bibli- 
jds vertimo ddrbo. Versti taigia 1590 metais, deja,
bažnytinė ir pasaulietinė valdžia to lietuviško vertimo 
leiilimu nesirūpino. Nors 159& ’mbtais tas lietuviškas 
biblijos vertimas iš jo buvb atpirktas, jis taip ir liko 
neisspausdintas.

1591 metais Bretkūnas dar išspausdino savo pa
ruoštą dviejų'tomų pbsb’llą, 'tačiab daug kitų jo darbų 
-liko gulėti rankraščiuose, nes 1601 — 1602 metais Kū- 
raliaučiaūs mfestfe siautusios maro epidfeihijds ’rrfetu jis 
užsikrėtė ta liga ir mirė 1662 m.'špalib tuen. 1 h.

Nuo Bretkūrib laikų, Labguva iš mažo lietuviško 
bažriytkaimio ankstyvešnės briliho 'pillės pašonėje, 
1642 metais gavusi miėstb teisės, išūūgO iki'GitOO gy
ventojų tbrihčio miesto ir 'ttipo 'tb paties Vardo apskri
ties adtiiihtstrSciniū "cėHlfu.

Iki karo pabaigbs čia Vfeikė jūrininkų mokykla, 
gimnazija, senelių prieglauda, alaus bravoras, lėtit- 
piūvės, pieninės ir cerhento fabrikas, šb’dbr kai ku- 

’ridrhis mažesnėmis jnibftėlčtriis.
Dabai*'Labguvoje stovi so’Vietų pėstininkų ir aVih- 

cijos daliniai ’it* ‘čia iš dttkščihū lihvtiMrts ‘kačfeivihf's 
yra perpildytds sovietų ktirijK’itiis. Iš vieno litibguvos 
aerodromo sovietų lėktuvai reguliariai skrenda j Kbr- 
šių Marias, kur atlikinėja šaudymo praktiką ir mėto 
bombas.

(Bus daugiau)



DR. ANNA BALIONAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 
IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS

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

Rezid. telefu WAIbrook 5-5076

Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto, 
įuo 7 iki 9 vai. vak. Treč. uždaryta.

Rez. teL 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
akušerija ir moterų ligos 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

elaf.: PRospect 8-1717

DR. S. BIEŽIS 
GYDYYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET 
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
ūktai antradieniais ir penktadieniais 
Trečiai ir sekmai ofisas uždarytas. 

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

DK. PtfLK BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS: 

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

ir šeštad. tiktai susitarus.

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. EISIM ■ EISIMAS 
MKUSfcKiJA iR mUiERy LIGOS 

GJNįsKOLOGiNĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzi® Avė., WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą, Jei neat
siliepia, sKamointi Ml 34)001.

A. F, aprašydamas Naujieno
se 1971 m. baL mėn. Oldenbur- 
go lietuvių stovyklas Vokietijo
je, vėl visus nukėlė į savotiškai 
įdomų gyvenimo tarpsnį, pali
kus tėvynę. Jis ilgiau sustoja 
prie Unterm Berg stovyklos ir 
gana įdomiai ir tiksliai aprašo 
stovyklinį gyvenimą, kuris, aiš
ku, buvo labai panašus ir kito
se DP stovyklose, ypač anglų 
zonoje.

A. P. tiksliai aprašo bendrą 
stovyklinį gyvenimą, bet, ap
rašydamas Lietuvių Gimnaziją 
Oldenburge, kai kur prasilenkia 
su tiesa. Jis rašo: “Apie darbo 
rezultatus mokiniuose ir apie 
mokslo lygį klasėse beveik nie
kas tada galvos nesuko. Pa
grindinis tikslas buvo ne išmo
kyti jaunimą, o kaip galima grei
čiau ir lengvesnėmis sąlygomis 
aprūpinti jį mokslo baigimo par 
žymėjimais”.

Netiesa. Iš pat pradžios, pa
čiame pirmame posėdyje, 1945 
m. rugsėjo 10 d. protokole nr. 
1 skaitome: “Mokytojų taryba

nutarė, kad visame gimnazijos 
mokymo ir auklėjimo darbe rei-

dirbę gimnazijoj, ir ne mokyto
ju profesijos buvo. Taip, gim
nazijoj dirbo ir ne mokytojų. 
Bet jeigu jie dirbo, tai buvo švie- 
tųno valdybos pripažinti turį 
teisę dirbti. Buvo jos patvirtin

GRAD1NSKAS
GARANTUOTAS

AM RADIJAS

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 falu Portsmouth 7-6000 
Rezid. tele f.: G Arden 3-7278

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71st STREET 

VALANDOS: Pirmad. ir penktai. 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. 71 st St. — Tel. 737-5149 
Tikrina akis, Pritaiko akinius ir 

“contact lenses” 
VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET1 '. . I

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

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

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

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

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

uždaryta.
Rez. te!.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel.: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiai, 
ir penkt. 24 ir 6-8 vaL vak. šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef/ HEmlock 4-2123 
Rezid. tel'*.. Glbson 8-6195

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123 
iei nwtsWwa tai telef GT 8-6195

R SUilKIS. O. P
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai. Med. Bau- 
dažai Speciali pagalba kojom* 
(Arch Supports! ir t t

Vai.: g__4 ir 6—8 šeštadieniais 9—1
2850 West 63rd St.. Chicago, III. 60629

Telef.: PRospect 6-5084

SKAITYK PATS IR PARAGINO
KXZV5 SKAITYTĮ
naujienas

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

TIK 8.50

|N.------------- —'J
- *• ‘

, • • ’ • ‘ ’__ S' • ‘ZT_________ :_____________ ____________ -
1 - 1 1 - ą

Apdraustas perkraustymu 
iš įvairių atstūmę. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

Tel.: FRontier 6-1882
■

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

R. ŠERĖNAS 
2047 W. 67th Pl. WAIbrook 5-8063

SGPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš WOPA,

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

TeU HEmlock 4-2413 
7159 So. MAPLEWOOD AVE 

CHICAGO. ILL. 60629

KELIONĖS I LIETUVĄ 
IR Iš LIETUVOS

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

Vladas Rasėiauskas pirmas pradėjo 
organizuoti keliones į, Lietuvą ir jau 
nuvežė virš 20 grupių. Ateinančią va
sarą jis organizuoja net 8 ekskursijas. 
Pirmosios dvi jau pilnos, bet liepos 6, 
19, 26 ir rugpiūčio 9 d. ekskursijose 
dar yra kelios laisvos vietos, bet joms 
reikia skubiai registruotis. Visais ke
lionės reikalais kreipkitės Į

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave.
Chicago, Illinois 60643

Tel. 238-9787-8

Tire Iron Curtain 
Isn’t soundproof.

She eini come to you for tfx 
truth, but you cirt reach her. 
Ra4«o Free turooe doo get the 
truth through.
•art to R«ne Free Eerene/^rX 
MB 1868. ML V«T»a. HT.

rrWinrilM

darbo ir tvarkos dėsniais, kurie 
buvo nustatyti Lietuvos gimna
zijose”.

Savaime suprantama, kad be n®Girbančių moky-
vadovėlių, be mokslo priemonių 
pirmieji mėnesiai, net pirmie
ji metai, buvo sunkūs ir moky
tojams ir mokiniams. Mokyto
jai ruošė konspektus, spausdi
no šapirografu, rašė lentoj iš
tisas pamokas. Sunku buvo, bet 
netiesa, kad mokslo lygiu “nie
kas tada galvos nesuko”. Lietu
vių gimnazija Oldenburge buvo 
laikoma viena iš stipriausių an
glų zonoj. Taip tvirtino ir švie
timo valdybos atstovas prof. M. 
Kriščiūnas, atvykęs į 1947 m. 
abiturientų egzaminus. Prie 
mokslo stiprumo prisidėjo daug 
tas faktas, kad Unterm Berg sto- į 
vykia buvo pastovi, nekilnoja-1 
ma iš vienos kitos į kitą, kaip tai f esi jos agronomas, didelis bota- 
buvo su keliomis kitomis stovy- nikas, studijas gilinęs Danijoje, 
klomis anglų- zonoje.

A. P. rašo: “Gimnazijai orga
nizuojantis ne visi į ją stojan
tieji begalėjo dokumentais įro
dyti kuriai klasei priklauso. Bu
vo jie priimti laisvais klausyto
jais į tokią klasę, kuriai priklau
są buvo patys pasisakę, su są
lyga, kad vėliau turės laikyti įs-! 
tojamuosius egzaminus”. Taip, išklausydavo, bet bendrus nuta- 
toks nutarimas buvo. 1945 m. rimus vykdydavo griežtai. Skru- 
rugs. 10 d. posėdžio protokole pūlingai pareigingas.
taip tuo reikalu užrašyta.: “As-: A. P. rašo, kad Klevaitis ne- 
menys, neišėjusieji kurso, rei- buvo pedagogas. Manau, kad 
kalingo patekti į kurią gimnazi
jos klasę (pav., buvusieji spe
cialiose mokyklose) — priimami 
laisvaisiais klausytojais, šie lais
vieji klausytojai po mokytojų 
tarybos nustatyto termino laiko 
’stojamuosius egzaminus; egza
minus išlaikę priimami moki
niais, neišlaikę — šalinami iš. vaitis kaip, tik turėjo tą. prigim- 
-mokyklos”. ! ‘ ’ *
: A. P. rašo 
zaminai “I 
jams” buvo sausio mėn. gale.
Mokytojų-tarybos posėdyje, įvy
kusiame prieš tuos egzaminus, 
•mokytojų daugumos 'ir paties 
'direktoriaus, buvo akcentuojar- 
-ma, kad- visi egzaminus- laikan
tieji turės juos išlaikyti”.

Netiesa, tokio akcentavimo ne
buvo. Mokytojų taryba buvo tik 
nuomonės, kad reikia, leisti lai
kyti egzaminus visiems moki
niams, priimtais laisvaisiais 

•klausytojais. Tik vienas moky
tojas buvo nuomonės, kad kai 
kurių mokinių nereikia visai 
leisti egzaminų laikyti. Netie- 
-sa, kad “patys silpniausieji, ku
rie nė be pasakyti negalėjo, nuo 
-egzaminų buvo atleisti”.

toj ų. Po valiutos reformos pra
dėjo jie nešti savo mokslo do
kumentus stovyklos komendan
tui B. Špokevičiui, siūlydamiesi 
mokytojauti, nurodydami net 
asmenis, kurių vietoj jie no
rėtų dirbti. Bet B. Špokevičius 
buvo tiesos žmogus. Jis papras
čiausiai tiems atsakydavo: “O 
kur tu per tuos kelis metus bu
vai?”

A. P. rašo: “Juozas Klevaitis 
nebuvo pedagogas. Viską pa
vesdavo nuspręsti mokytojų ta-

toriaus pareigoms buvo aiškiai 
matomas”.

Juozas Klevaitis buvo iš pro-

I Kaip botanikas siunčiamas į už
sienines konferencijas. Dirbęs 
Dotnuvos žemės Ūkio akademi
joje, buvęs Dotnuvos Sėklų Se
lekcijos Stoties vedėjas. Gimna
zijoj dėstė fiziką. Direktorium 
paskirtas po p. Blinstrubo. La
bai darbštus, sąžiningas.

Demokratas. Visų nuomones

u** uu« itukaia buvusios stovyk
linės ligos “ką nors versli”.

Versti stovyklos komitetus, 
drabužių dalinimo komisijas, net 
komendantus. Ir tuos “patrio
tinius” darbelius išdarinėjo ne 
jaunimas, ne “pasimetusioji ge
neracija”, bet save vadiną “vi
suomenės veikėjais” žmonės. 
Prieita net prie tokių chamizmo 
apraiškų. Stovyklos susirinkimo 
metu vienas “veikėjas” išdrį
so prieiti prie pirmininkaujančio 
dr. Valterio ir jam viešai pasa
kė, kad jis nesugebąs susirinki
mo vesti. Jį (dr. Valterį) pava
ręs, pats pradėjo susirinkimui 
pirmininkauti.

Taigi, atsirado tokių, kurie su
galvojo ir direktorių Teodorą 
Blinstrubą “nuversti”. O jis bu
vo geras organizatorius ir geras 
direktorius, daug davęs Lietu
vių gimnazijai Oldenburge sun
kiausiais pirmaisiais metais. Jis 
buvo griežtas, impulsyvus, bet 
neužsispyręs ir ne diktatorius. 
Sveikas nuomones gerbdavo ir 
pasiūlymus svarstydavo.

Mokiniai jį mėgo. Priverstas 
pasitraukti iš direktoriaus parei
gų, demonstratyviu būdu buvo 
mokinių pagerbtas. Didžaosios 
pertraukos metu susirinko prie 
jo barako mokiniai, pasakė padė
kos žodį ir įteikė dovaną.

Taigi, mielas (ar miela) A. P., 
gerai, kad rašėte apie Oldenbur- 
gą, ir įdomiai rašėte, bet, ma
tot, nevisai taip buvo, kaip pro 
Jūsų akinius atrodo.

Buvusi mokytoja

ft
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GĖLĖS VISOMS PROGOMS
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

2443 WEST 63rd STREET
Telefonai: PR 84)833 ir PR 8-0834

BUY f. SAVINGS BONDS

z

(PUTRAMENTAS)
Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai antka- 

sąuiuozos jį Įnunsonded tiid 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harlem Ave. — 586-1220

HEART FUND 
help your HEART

PET
tėvas ir sūnus

1

A. P. skiria pedagogą, nuo mo
kytojo. Gali būti geras moky
tojas, bet blogas, pedagogas. Pe
dagogo sąvoka sukasi apie auk
lėjamąsias ir metodologines pro
blemas. Tam reikia studijų ir 
prigimtos auklėjimo ir žinių 
perdavimo dovanos. Juozas Kle-

ties pedagoginę dovaną. Ir jau- 
“Įstojamieji eg- nimą mylėjo ir myli. Ilgus me- 

laisviems klausyto-, tus (išemigravęs į JAV ir gy
vendamas Čikagoj) jis pats vie
nas išlaikė vieną mokinį Vasa
rio 16. d. gimnazijoj. Daug kam 
aukoja, prašydamas pavardės 
neskelbti. Ar tik ne jis vienai 
lituanistinei mokyklai paauko
jo visą Lietu v. Enciklopediją?

Dėl dir. T. Blinstrubo. Kodėl 
Unterm Berg stovykloje 1946 
m. atsirado akcija prieš ji, daug 
kam buvo neaišku. Reikia ma
nyti, kad tai buvo tik rezulta-

- Tokio nutarimo 1946 mk sau- 
7sio 22 d. posėdžio protokole nr. 
10 nėra. Šiame posėdyje kaip 
tik buvo svarstomas “laisvųjų 
klausytojų” egzaminų klausi
mas. šiame posėdyje tik 4- mo
kiniai buvo pakelti iš laisvųjų, 
klausytojų į tikruosius moki
nius, nes jie pristatė reikalauja
mus mokslo dokumentus.

A. P. rašo: “Kai viena moki
nė gavo dvejetuką iš matema
tikos, mokytojų taryba pasipik- 
itino ir balsų dauguma nutarė 
’sudaryti komisiją, kuri patikrins 
tos mokinės žinias matematikoje 
.ir išves jai metinį pažymį. Pa
tenkinamą — savaime aišku”. į

Lietuvių gimnazijos Olden-' 
burge Mokytojų- tarybos posė
džio, įvykusio 1946 m. bal. 12 d., 
protokole nr. 18 tuo.reikalu taip 
užrašyta: “VIII kl. mokinių 111 
tr. ir met. elgesio, visuom. su- 
.brendimo ir mokslo pažangumo 
svarstymas. ...Iškilus kai ku
riems neaiškumams dėl VUI kl. 
mokinės Jarušauskaitės Eugeni
jos matematikos žinių įvertini
mo, padaryto mokytojo Pakal
niškio, ir paprašius klasės auk
lėtojui Karpavičiui sudaryti Ja
rušauskaitės matematikos mokė
jimui patikrinti komisiją, mo
kytojų taryba dauguma balsų 
nutarė tokią komisiją sudary-, 
ti. Komisija sudaryta iš direk-l 
toriaus T, Blinstrubo, inspekto
riaus P. Leono ir mokyt. L. Ši
leikienės”.

A. P. rašo; “Į gimnazijos dar
bą jungėsi mokytojai įvairių

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

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

“NAUJIENAS” SKAITO VISI 
SROVIŲ ŽMONĖS: DARBIN1N 
•KAI, BIZNIERIAI, PROFESIO 
'NALAI, DVASININKAI, VALS
TYBININKAI, MOKSLININKAI, 
JIE ŽINO, KAD “NAUJIENOS’ 
PADUODA TEISINGIAUSIAS 

ŽINIAS IR GERIAUSIUS 
RAŠTUS.

Susirinkimų ir parengimų
PRANEŠIMAI

— Utenos Klubo mėnesinis narių 
susirinkimas Įvyks antradienį, gegu
žio 11 dieną 7:30 vaL vak. Talman 
svetainėj, 4500 So. Talman Avė. Yra 
daug reikalų aptarti. Nariai prašo
mi atsilankyti. Po susirinkimo bus 
vaišės. V. Juška, rast.

— Cicero Lietuvių Namų Savininkų 
susirinkimas Įvyks antradienį, gegužio 
11 d., 7:30 vai. vakaro. 1500 S. 49 Avė. 
patalpose. Narių dalyvavimas būti
nas. Vaidyba

PAULINE NORKUS 
Pagal tėvus Aitman

i
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TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA

REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

Laidotuvių Direktoriai 
MOEKWANS 

6845 SO. WESTERN AVE.

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

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

TeL: YArds 7-1741 -1742

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

MODERNIŠKOS AIR CONDITIONED KOPLYČIOS

Gyv. 5353 So. Christiana. Ave.
Mirė 1971 m. gegužės 9 dieną, 12:10 vai. ryto, sulaukusi pusės 

amžiaus. Gimusi Lietuvoje, Andrijavo mieste.
Amerikoje išgyveno 54 metus.
Paliko nuliūdę: duktė Adelė Mikšis, anūkai — Christine Wactor, 

jos vyras Herold, Jacqueline ir Ricardo, proanūkas Richard, pusseserė 
Emilia Chlaidėnas, gyv. Montnoje ir kiti giminės, draugai bei pa
žįstami.

Lietuvoje liko seserys su šeimomis.
Priklausė Kęstučio pašalpos klubui, Amerikos Lietuvių Piliečių 

klubui ir Žemaičių kultūros klubui.
Kūnas pašarvotas Mažeika - Evans koplyčioje, 6845 So. Western, 

Avenue.
Trečiadienį, gegužio 12 dieną 9:00 vai. ryto bus lydima iš koply

čios į šv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pa
maldų bus laidojama Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse.

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

Nuliūdę lieka:
Duktė, giminės.

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

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 
IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTC 
DALYSE

m

STANLEY CHEKAN
6739 So. Maplewood Ave.

Mirė 1971 b. gegužės 9 d., 6 vaL ryto, sulaukęs 77 metų amžiaus. 
Gimęs Lietuvoj, Šiaulių apsk., Kuršėnų parapijoj.

Amerikoj išgyveno 60 metų.
Paliko nuliūdę: žmona Olga, pagal tėvus Zarumbaite, puseserė 

Bronė Nakis. jos vyras Alfonsas su šeimom. Svainė Teodora Virtelis, 
giminaitė Stella Graeg, Annette Young, ir giminės is Grand Rapids, 
Mich., kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Craftman Club, Azure Masons, Eastern Star of Illinois, 
ir M. W. Grand Lodge of A. F. and A. M.

Kūnas pašarvotas Mažeikos - Evans koplyčioje, 6845 So. Western 
Avenue.

Trečiadienį, gegužio 12 dieną 1:30 vai. po pietų bus lydimas iš ko
plyčios į Lietuvių Tautines kapines.

Visi* a. a. Stanley Cbekan giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Žmona, ir giminės.

Laidotuviųr Direktoriai Mažeika - Evans. Tel. RE 7-8600.
--- ------- ---- ----- ?--------------- - ----- ----- - ILlllllįUJ»MįĮ«.'^-mWIĮr

NARIAI: $

Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių į >
Direktorių
Associacijos ?

C

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LITUAN1CA AVENUE. Phone: YAras 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. allth Ave., Cicero, I1L Phone: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMLNAS
3319 So. LiTLANICA AVE. Tel.: YAras 7-1136-1139

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAVViCZ)

2424 U EST 69lh STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd. PLACE V Irginia 7-6672

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

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2z28 
649 EAST 162nd ST. Phone COirmodore 4-2228
South Holland, Illinois
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A. A. ONA ALELIŪNIENĖ
Negailestinga įnirtis švaisto

si Sendraugių
Balandžio mėn. 12 dieną supy- 
lėme kapą kuopos ilgametei il
gai darbščiausiai Vytei Uršulei 
Žemaitienei, o po kelių dienų 
vėl netekome nemažiau darbš
čios narės Onos Aleliūnienės, 
Įnirusios balandžio 21 dieną ir 
palaidotos 
Kazimiero

Vyčių kupoje.

Velionė
Kapčiūnų

balandžio 28 d. šv. 
lietuvių kapinėse.
Ouo gimė ir augo 

kaime, Klovainių
parapijoje, Šiaulių apskr. Kur 
paaugėjusi ir pradžios mokyk
los vieną kitą skyrių išėjusi, 
išvažiavo į Amerikąrhrimės ieš 
koti. Apsigyvenusi Chicagoje, 
susipažinusi su Tadu Aleliūnu. 
kilusiu nuo Panevėžio. Sukū
lė šeimą. Velionė ir ištekėjusi 
nenuleido rankų. Ėmėsi kul
tūrinių darbų, būtent: gilino 
lietuvių kalbos žinias ir įsijun
gė į tuo metu Chicagoje veikian 
čias kultūrinęs organizacijas, 
turėjo įsteigusios suaugusiems 
kursus. Velionė Ona parodė 
didelę pažangą moksle ir orga 
nizacinianie darbe. 1913 m. 
susikūrus Vyčių organizacijai, 
ji pirmoji įsirašė į Vyčius,, ku
rių eilėse išbuvo daugiau ne-

gu 50 melų, eidama įvairias 
atsakinnjjigas pareigas vado
vybėje. Ilgiausiai ji išbuvo 
Chicagos Sendraugių Vyčių kuo
pos sekretorės pareigose. Ji taip 
pat priklausė ir buv. JJraugo 
redaktoriaus kun. Čcsaičio su
organizuotoje spaudos bendra
darbių kuopelei, kuriai tuo metu 
vadovavo studentas Vincas Pet
rauskis, žinomas vaistininkas. 
Velionė bendradarbiavo “Drau
ge”, “Garse” ir “Vytyj”, "Nau
jienose” ir kitur. Be to, ji ban
dė ir eilėraščius rašvti.

Velionė Ona Aleliūnienė taip 
pat buvo veikli ir Tautinio Su
sivienijimo narė, kurio narės 
balandžio mėn. Phillips koply
čioje su ja atsisveikino, o kapi
nėse ant jos karsto padėjo po 
raudoną rožių žiedą.

Velionė Ona gyvenime buvo 
draugiška, švelni su visais tak
tiška, maloni ir kantri. Ji mo
kėjo mylėti ne tik savo šeimą, 
bet ir artimuosius bei bendra
darbius, kurie ją prisimins ir 
minės kaipo pavyzdį.

Balandžio 28 d. Phillipso ko
plyčioje atsisveikinti su velione 
susirinko apsčiai šeimos arti
mųjų, prietelių, bičiulių, ben-

GEROS DOVANOS
Šios knygos parduodamos dabar "Naujienose" su 

didelėmis nuolaidomis:
Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis. 

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik __________
Minkštais viršeliais tik ____

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA
Kelionės po Europą Įspūdžiai, 
tik_______________________

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

- ŽIAURŪS ŽMONĖS. 
Vietoje $2.00 dabar

m j. j-4 a. v jj,
1739 SO. HALSTED ST., CHICAGO 8, ILL.

$3.00
$2.00

$1.50

dradarbių. Visų susirinkusių ir 
Vyčių vardu atsisveikinimo kal
bą pasakė Sendraugių Vyčių 
kuopos vicepirmininkas, spau
dos reikalams Pov. Dirkis. Gi 
išvakarėse prie velionės palai
kų rožinį sukalbėjo kun. Maka
ras, dalyvaujant kun. Cinikui ir 
kuopos vadovybei: Ig. Sakalui, 
Pov. Dirkiui, St. Janutienei bei 
Petrulienei ir Samienei.

Iš koplyčios velionės palai
kai buvo atlydėti į šv. Jurgio 
bažnyčią, kurioje buvo atlaiky
tos pamaldos, dalyvaujant gi
minėms ir Vyčių bei Panevėžie
čių klubo atstovams. Maldas 

i atnašavo kun. Baltinis, asistuo
jant kun. Makarui ir Lechavi- 

; čiui.. įspūdingą pamokslą pa
sakė kun. Baltinis. Pamaldų 
metu vargonavo ir gražias gies- 

1 mes giedojo solistė Genovaitė 
Giedraitienė. Po pamaldų ilga 
automobilių vilkstinė velionės 
palaikus palydėjo į šv. Kazimie
ro lietuvių kapines, kur pasku
tinę maldą atkalbėjo kun. Ma
karas, dalyvaujant daugiau kaip 
šimtui žmonių. Po to visi buvo 
paprašyti į artimą restoraną 
pietų.

Velionė Ona Aleliūnienė iš
augino sūnų ir dukrą ir paliko 
vyrą Tadą.

Velionė staiga visai netikė
tai nakties metu mirė nuo šir
dies smūgio. Velionės- gyveni
me buvo ir sukrėtimų, kurių 

I vieną ji labai pergyveno, kada 
jos mylima anūkė Milda prieš 
kelis metus neatsargaus vairuo
tojo gatvėje buvo užmušta. Tai 
buvo veikli išmokslinta lietu
vaitė.

Velionės Onos netekę liūdi ne 
tik jos vyras ir vaikai, bet ir 
visos tos organizacijos, kurioms 
ji priklausė.

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

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, nertinių, lietpalčių ir Įvairiausių kitų prekių 
už gerą kainą, nes siuntinių Įstaiga ir krautuvė priklauso tiems pa

tiems savininkams: Atdara Ir sekmadieniais.

Nieko nėra gražesnio apie namus, kaip gražiai žaliuojanti pie
velė. Kiekvienas lietuvis didžiuojasi savo pievele. Amerikoje ne 
visur galima gražias sodybų pieveles išauginti. Reikia patyrimo. 
Dabar yra išėjusi nedidelė 40 puslapių agronomo A. šeštoko knygelė, 
kuri vadinasi

Knygelėje surašyta viskas, kad liečia pieveles. Aprašyta kaip 
žolę užauginti, kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šią knygelę 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę Įsigyti už $1,25. Jeigu 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiųsti $1.50 čeki 
arba Money Orderį, o mes knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome 
siųsti tokiu adresu: .. - > '

Al O U A AJ ±1 \J YJį

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

HOME
LOANS 1HSĮJ.Į0 fl

INSURED
SAVINGS

Tegul būna jai lengva Ame
rikos žemė, kuri priglaudė jos 
palaikus amžiams.

Pov. Dirkis

— Pranas Ožinskas, Argenti
nos Lietuvių Balso leidėjas, ke
lioms dienoms atskrido į Chica- 
gą. Jis jau aplankė JAV vaka
rų pakraščius, o savaitės pabai
goje skris Į New Yorką. Chica
goje jis nori aplankyti kelias lie
tuvių įstaigas ir pasimatyti su 
pažįstamais. Argentinietis Vy-

tautas Sudžius atvežė Ožinską į 
Naujienas, kur jis suliko kelis 
pažįstamus. Jis labai norėtų 
pasimatyti su Elvira Slulpinai- 
te Misiūnienė. Pačią Misiūnie
nę arba ją pažįstančius prašo 
patelefonuoti Ožinskui tokiu te
lefonu: 656-1357.

— Mokytojas A. Gulbinskas, 
su šeima paatostogavęs Flori
doje, praeitą penktadienį jau 
grįžo į Chicagą.

— Metinis Cicero Liberty 
namų šėrininkų {susirinkimas 
įvyks geg. 22 d. tuose pačiuo
se namuose. Šėrininkai, kurie 
negalės dalyvauti, proxy gali 
atsiųsti Kaziui P. Deveikiui, 
1125 S. 49th Avė.

— Praeitų penktadienį jėzu
itų namuose pačiame turnyro 
Įkarštyje, kai buvo pastumtas 
bokštas, pastojęs kelią pačiam 
karaliui, trenkė toks smarkus 
perkūnas, kad visi dalyviai su 
drebėjo. Vėliau paaiškėjo, kad 
nepažįstamas asmuo į kam
barį įmetė kiaušinio svorio ak
menį, kuris, lįsdamas per stik
lą, prasimušė skylę . ir sukėlė 
didelį trenksmą. Piktadarys 
ieškomas. J

— Maironio Lituanistinė 
mokykla rengia apylinkės mo
kyklų pavasario šventę su įvai 
ria programa ir pasirodymais 
gegužės 15 d. Richmond Hill,

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMA1S

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

SECRETARY TO DISTRIBUTION 
MANAGER FOR INDIVIDUAL 
WHO HAS TYPLNG AND SHORT
HAND SKILLS. IF YOU HAVE 
TRAFFIC EXPERIENCE THIS IS 
DESIRABLE. EXCELLENT STAR
TING SALARY AND FRINGE BEN
EFITS. YOU WILL BE WORKING 

FOR ONE OF THE TOP 500 
COMPANIES.

CALL PERSONNEL, 378-2579 

LEAF BRANDS DIV. 
W. R. GRACE CO.

1111 N. Cicero Ave., Chicago 
CTA TO OUR DOOR

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

TYPIST
Be a specialist. No experience neces
sary. 35 hour work week. Paid va
cation. Free group insurance. Excel
lent working conditions. Near Loop 

location. Good transportation. 
Phone Miss BLUE at 

666-0788

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NU05L4.VIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY

HOUSEKEEPER
For motherless home dependable 
women wanted. Live-in. 2 children, 

one school age. Salary open. 
References. 

NORTH-WEST.
338-3480 or 583-1910

• St. Lawrence Monastery 
77th & Central.

Call
GL 8-6900

MISCELLANEOUS FOR SALE 
Įvairus Pardavimai

— Joyce L. Arei, Nashua, 
NH, miesto tarybos pirminin
ko žmona (lietuvė), iškėlė 
miestui 10,000 dol. ieškinį, nes 
miesto policijos tarnautojas 
Juozas M. Voveris įvažiavo i 
jos mašiną skubėdamas tarny
bos reikalais. Nukentėjusią 
teismo įstaigose atstovauja adv. vasario 2 d. miręs adv. Anta- 
Leonardas G. 5 elishka. Mies- nas Sugintas. Pagerbti sukak- 
te ir jo apylinkėse yra apie 500 tuvininkai Sofija Jasaitienė ir

VIEŠAS IŠPARDAVIMAS 
(RUMAGE SALE) 

Ketvirtadieni, gegužės 13 d. nuo 
7 vai. ryto iki 5 vai. vakaro. 

ST. JOHN’S LUTHERAN CHURCH 
1235 WILMETTE AVE.

WILMETTE
Veltui kelionė nuo Linden “L”

dr. Juozas šabanas ir 1971 m.

Leonardas G. Velishka.

lietuvių.

— J. Vilčinskas yra Vyr. Re 
daktorius politikos ir kultūros 
žurnalo “Mintis”. Leidžia LS 
DP Užsienio • Delegatūra, 1 
Ladbroke Grdns, London, VV. 
11, Great Britain. Atstovai 
JAV: Keleivis, 636 Broadway, 
So. Boston, Mass. 02127 ir J. 
Valaitis, 1521 So. 50 Ave., Ci
cero, jlll. 60650.1 Pirmame nu
meryje rašo K. Barėnas E. Cin
zas, Jn. Pakalka, J. Valaitis, J. 
Vilčinskas, J. Vilkaitis, V. Ži
linskaitė. žurnalas .yra pato
gaus formato, 188 psl., gra
žiuose E. Matuko viršeliuose, 
kainuoja 2 dol.

— Latvijos Socialdemokratų 
partija Stockholmo mieste, šve 
dijoje leidžia \žurnalą “Brivi- 
ba”. Redaguoja Bruno Kal- 
ninš ir Janis Ritums.

— Liudas Stukas išlaikė nu
statytus egzaminus gauti dar
bui Sanitariniame distrikte. Jis 
laiko užeigą Bridgeporte, prie 
32-tros ir Halsted St.

— Šių metų Sėjos Nr. 1 — 2 
nagrinėjami veiksnių ir ben
druomenės santykiai, Lietu
vos rusinimas, tautinių namų 
statybos reikalai. Prisiminti 
prieš trejis metus mirusieji 
prof. dr. Vincas Kanauka beiServing the Lithuanian Community 57 years with personal attention 

4071 ARCHER AVE. (WEST OF CALIFORNIA AVE.) 
CHICAGO, ILLINOIS 60632 — TEL.: LA 3-8248

2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA 5-9209
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MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.
Garsus cirko žvėrių treneris Gebel - Williams su žmona Stgrid pa
sirąžė kontraktą su Barnum Bailey cirko vadovybe. Kontraktas lei
džia įo sūnui Marc Oliver pradėti cirke karjera 1991 matais, kai 
Mare bus 21 mėty, šiuo metu Mare kontrakto pasirašyti negalėjo, 

tik uždėjo ant jo savo kojos atspaudą.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP 
(Licensed by VNESHPOSYLTORG) 

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

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

E. ŽUKAUSKAS

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 
2608 West 69th St, Chicago, HL 60629. • TeL WA 5-2787 

Didelis pasirinkimas Įvairiu prekių.
AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

INCOME TAX SERVICE
6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS • NOTARIATAS
• PATVIRTINTI VERTIMAI • IMIGRACIJOS POPIERIAI

• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX

2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

SKUBIAI parduodamas mūrinis na- 
mas: maisto krautuvė ir du butai 
Brighton Parke.

2 BUTAI ir šalia tuščias sklypas 
Brighton Parke.

BIZNIO PATALPA ir 3 butai. Gra
žiai atrodantis mūrinis namas Mar
quette Parke.

ŠIMAITIS REALTY
2737 WEST 43 STREET

CL 4-2390

PROSPECT HTS.
By owner. 3 bdrm., bi-lev., l1/^ 
bath. Pan. fam. rm. w-frpl. Cen.

air. Hdwd. fls., 2 car gar.
Fenced vd. $40,500.

296-4768

Mečislovas Mackevičius; iš
spausdinta Kazio Ališausko 
knygos ištraukos pabaiga — 
Lietuvos kariuomenės pirmo
sios dienos, Stasio Santvaro — 
Mūsų, operos teatro sukaktis, 
Vandos Sruogienės — Gražioji 
žydų talka, Jono Kardelio at
siminimų tęsinys ir kita. Sė
jos redaktorius — L. Šmulkš
tys, redakcinės kolegijos na
riai — dr. Vanda Sruogienė, 
Zigmas Dailidka ir dr. Kazys 
Karvelis. Administratorius J. 
Urbelis — 1649 N. Broadway, 
Melrose Park, Ill. 60160.

— Kalbininkas Kazimieras 
Ulvydas kartu su sovietinių 
mokslininkų ekskursija šiuo 
metu lankosi Amerikoje. Taip 
pat yra atvykęs Veterinarijos 
Akademijos doc. agr. Albertas 
Mockus. Vis daugiau okupuo
tosios Lietuvos gyventojų lan
kosi laisvuose kraštuose. JAV 
lietuvius vos kelioms dienoms 
rusai įsileidžia Vilniun.

— Rita Abromaitytė ir Kęs
tutis Vilčinskas susituoks 1971 
m. liepos mėn. 2 d., 6 vai. vak. 
Saint Alphonsus bažnyčioje, 
State at Custer Str., Lemont, 
Illinois. Vaišės 8 vai. vak., 
Golden Age, 4545 West 95th 
Str., Oak Lawn. Jaunųjų tė
vai — Ona ir Petras Abramai- 
čiai ir Birutė ir Kazimieras Vil
činskai.

♦ TV Dainų šventės Lėšų Tel
kimo Komitetas praneša, kad 
galima užsisakyti ložes į TV-tą 
Dainų šventę, kuri įvyks liepos 
4 dieną, Chicagoje. Ložės 6-ių 
ir 8-ių vietų kainuoja $100,00, 
12 vietų — $150,00. Taip pat 
priimami sveikinimai bei skel
bimai į šventės leidinį nuo 
$25.00 iki $100.00 didumo. Lo
žės, sveikinimus bei skelbimus 
reikia užsisakyti iki gegužės 15 
dienos šiuo adresu: Albertas 
Vengris, 9529 So. Hamilton St., 
Chicago, Ill. 60643. Telefonas 
233-4345. (Pr).

HELP STRENGTHEN 
AMERICA'S PE^CE POWER 
BUY Ų3, SAVINGS BONDS

» # t -.M. 4L. ..4 •

f

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

*

SIUNTINIAI J LIETUVA 
ir kitus kraštus

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

HOMEINSURANCE/

Call: Frank Zapolis 
320814 W. 95th St. 

GA 4-8654

iAi.

A. & L/ INSURANCE & REALTY

■ INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE.

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

DAŽAU NAMUS
Iš VIDAUS IR LAUKO

Valau kilimus ir baldus. 
Pilna apdrauda.

L RUDIS Tel. CL 4-1050

A. T V E R A S 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

TeL: REpubllc 7-1941

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
Namų, automobi
lių, gyvybės, svei

katos ir biznio.
Patogios Hsimokė- 

|imo sąlygos.
J. BACEVIČIUS 

6455 So. Kedzie Ave. PR 8-2233

BUTŲ NUOMAVIMAS 
SAVININKAMS NEMOKAMAI 
Namų pardavimas, pirkimas. 

Įvairūs draudimai,

BUD’S REAL ESTATE 
BALYS BUDRAITIS 

4307 So. Kedzie, Chicago 
TEL. — 254-5551 

1339 State St., Lemont, III. 
TEL. — 257-5542

PAVASARIO PLANAS
GRAŽUS LOTAS Marquette Parke.
STILINGA mūro rezidencija. 10 

kambarių pajamom ar sau gyventi. 
Mūro garažas. Arti Marquette Parko 
ir Kedzie. $24,500.

KAIP SALDAINIS gražus, šviesus 
apartamentinis mūras ir mūro gara
žas. 2 blokai nuo Marquette Parko. 
Virš $7.000 pajamų. Jei suspėsite — 
tik $47,700.

AR 14,000 DOL. PAJAMŲ kasmet 
nėra turtas iš apynaujo apartamenti- 
nio mūro geroj vietoj su lengva pas
kola? Kaina 76,900.

9 KAMBARIŲ pajamų mūras, nau
jai sutvarkytas. Gražus, ramioj gat 
vėj. Kaina $19.000.

GRAŽI 15 METŲ REZIDENCIJA. 
6 kambariu mūras. 2 vonios, nauias 
garažas, nrieš žaliąjį Marouette Parka.

2 BUTU tvarkingas mūras, 2 auto 
garažas. $29.500.

TV7RTT 2 MŪRAI Brighton Parke 
Virš $16 OOO naiamu metams. Su nuo- 
'aida už $51.000.

4 BUTU MŪRAS, naujas gazu šildy
mas. gera vieta. Rimtam pirkėjui, 
vertas $44.000.

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

1% AUKŠTO 12 metu mūrinis, ši
lima gazu. centrinis vėsinimas, gražiai 
įrengtas riisvs. 2 auto garažas, beveik 
dvigubas sklvnas. Apylinkė 47tos ir 
Pulaski. S37 500

2 PO 5 MŪRINIS. Nauja šilima ga
zu, aluminnaus langai. 2 automobilių 
garažas. Marquette Parke. Tik 
$28.900

3 MIEGAMU anvnaujis mūras. Ši
lima gazu. aluminiians Jangai, centri-

71-rnoc Trnv ^nylintpie $29 000.
4 MIEGAMŲJŲ mūrinis. Ka^to 

vandens šilima gazn 2 šuto garažas.
Parke. $23 500.

12 BUTU 4 mehi. mūras. Radiant 
šilima P27A1. alnminijaus langai., 12 
automobiliu oastatvti vie*a. Platus 
sklvnas. Vtrš $24.000 naiamu me
tamą Pietvakariu priemiestyje. — 
$175.000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

PALIKIMAS. Gražus šviesiu plytų 7 
kambarių mūrinis. Nauja karsto van
dens gazu šilima, gera potvynio kon
trolė. 2 masinu mūro garažas. Mar

quette Parke. Tik $22,500.
TeL 471-0321.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

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

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL 
4444 So. WESTERN AVE.

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

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

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

CHICAGO, ILL. TEL VI 7-9327

-S Tom SULTS’

tr progai urno tktai per

NAUJIENAS




