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THIEU KALBA APIE KAMBODIJOS PUOLIMĄ
DĖMESYS ATEISTINEI PROPAGANDAI

Vilniuje du kartu per savaitę leidžiamas “Lietuvos Pionie
riaus” laikraštis, skiriamas tos organizacijos nariams-moki- 
niams iki 14 m. amžiaus, sausio 10 laidoje įdėjo straipsnį, pava
dintą “Ateisto šiokiadienis”. Rašo Laimutė Bartininkaitytė, Kau
no 7-sios vidurinės mokyklos VI klasės mokinė. Ji pateikia pas
kaitų temas, kurias pionieriai nagrinėja savo susirinkimuose, 
būtent: “Tikėjimo į dievus atsiradimus”, “Kaip atsirado baž
nytinės šventės”, “Mokslininkų mintys apie religiją”, “Visa tie-

• sa apie religiją”, “Kodėl žmonės nustojo tikėti” ir kt.

Iš šių laisvai diskutuojamų 
temų, .kas moksleiviams užima 
daug laiko, tenka spręsti, kad 
religija komunistams yra pats 
kiečiausias riešutas, jeigu mo
kiniai, nebodami pavojaus, po 
tokių pamokų taip gausiai lanko 
bažnyčias, išgirsti antrąją ate
izmo propagandos pusę ir su 
ja geriau susipažinti.

Prie šių mūsų (E.) samprota
vimų, kad ir netiesioginiai, pri
sideda ir T. Kazlauskas, Svė
dasų vidurinės mokyklos moky
tojas, ateizmo propagandistas. 
Jo straipsnį “Ateistai privalo 
budėti” įdėjo š. m. sausio 12 
d. du kart savaitinis laikraštis 
“Tarybinis Mokytojas”. Jis ap
rašo viename kolchoze savo skai
tytą paskaitą tema “Ar tikrai 
gyveno Kristus?” Jis temą iš
dėstęs taip, kad klausytojai ga
lėtų prieiti išvadą: jeigu .Kris
tus ir gyveno, tai jis buvo vie
nas iš to meto pranašų, kurių 
daugybė tais laikais būrėsi apie 
įvairias šventyklas.

Toliau rašydamas apie moki
nius, kuriems nuolatos skaito
mos argumentuotos ateistinės 
paskaitos, jis pastebi, kad esą 
tokių mokinių, kurie išeidavo iš 
tų paskaitų susimąstę ir daž
niausiai nuskubėdavę bažnyčion. 
“Kodėl taip yra ?” klausia straip
snio autorius. Kartą viena sep
tintokė atsakiusi: ten taip, ge
ra, gražiai gieda, gražūs paveiks
lai...

Š. m. sausio 13 “Komjaunimo 
Tiesoje” įdėtas straipsnis “Sau
lės šviesa — žmonių širdims”. 
Rašoma apie Raseinių viduri
nės mokyklos ateistų klubo vei
klą. Nagrinėjamomis ateistinė
mis temomis mokiniai taip esą 
susidomėję, kad jie savaitgaliais 
nebevyksta pas tėvus. (Tur būt, 
klubo drausmė neleidžia. E.).

(E)

IŠ VISO PASAULIO

Ginčas dėl 
diplomatų

WASHINGTONAS. — Chica
go Tribune Washington© kores
pondentas Aldo Beckman tvir
tina, kad anie 50 Amerikos am
basadorių laukia paskyrimo ir 
nesulaukia, nes tarp valstybės 
sekretoriaus Rogers ir Baltųjų 
Rūmų štabo viršininko Halde- 
mano vykstąs ginčas dėl kai 
kurių kandidatų. Rogers bandąs 
skirti j svarbesnius postus pa
tyrusius profesionalus diploma
tus, o Haldemanas bandąs įkiš
ti asmenis, kurie daugiau pa
aukojo pinigų respublikonų par-

Prezidentas Nixonas nenorįs 
kištis į tą ginčą, nes jis neno
rįs supykinti savo draugo Ro
gers. Ginčai daugiausia Hečią 
ambasadorių į Izraelį ir Mas
kvą. Haldemanas norįs paskir
ti į Tel Avivą buvusį ambasa
dorių Indijoje Kenneth Keating. 
Rogers esąs prieš jį nusistatęs, 
nes jis, būdamas Indijoje, savo 
pareigų neatlikęs taip, kaip bu
vo laukta. Tel Avivo ambasa
da esanti jautri, įtempimai pa
daro ją viena svarbiausių diplo-

PTNOM PENHAS. — Į Kam
bodiją atplaukusių Mekongo upės 
laivų kapitonai nusiskundė, kad 
laivus komunistai apšaudė dau
giau P. Vietnamo pusėje, negu 
Kambodijoje. Saigono valdžia 
žadėjusi laivams apsaugą, ta
čiau jos nedavusi.

HANOVERIS. — Vokietijos 
socialdemokratų suvažiavimas 
atmetė kelias prieš Ameriką nu
kreiptas rezoliucijas, pasiūlytas 
kairiųjų socialistų. Viena turė
jo rekomenduoti Norvegijos par
lamentui atmesti prezidento Ni- 
xono kandidatūrą Nobelio Tai
kos premijai.

HUE. — Tarptautinė komisi
ja pripažino, kad Viet Congo at
stovai nemelavo skelbdami, kad 
numuštas P. Vietname komisi
jos helikopteris buvo nuklydęs 
nuo jam skirto kelio. Tyrinėji
mus pravedusiai komisijai va
dovavo Indonezijos pulkininkas 
Dedy Karsono.

BEIRA. — Mbzambikoje por
tugalai panaudoja prieš laisvės 
siekiančius afrikiečius juodus 
kareivius, baigusius parašiuti
ninkų mokyklą.

TOKIJO. — Japonijoje žmo
nės skatinami sodinti daugiau 
medžių. Kirishima kalne dide
lė žmonių minia pasodino 29,000 
naujų medelių. Sodinimui va
dovavo pats imperatorius Hiro
hito ir jo žmona Nagako.

WASHINGTONAS. — Prezi
dentas paprašė kongreso lėšų, jų 
tarpe pusantro milijono diplo
matinei įstaigai Pekine įrengti.

WASHINGTONAS. — Pernai 
įvairios automobilių įmonės at
šaukė atgal pataisytmams re
kordinį automobilių ir sunkve
žimių skaičių. Vien Volkswa- 
genas ir Fordas atšaukė 9.4 mi
lijonus automobilių iš bendro 12 ’r Amerikos ambasada Beirute 
mil. skaičiaus. I .

Charakteringa arabu palestiniečiu šeima Libano pabėgėliu stovykloje Šie benamiai arabai yra išlaikomi Jungti* 
nią Tautę ir pasaulio šalpos organizacijų.

PREZIDENTAS THIEU GRJŽO NAMO, 
SUSTIPRINĘS KATALIKŲ POZICIJĄ

ŠARKINAS. — P. Vietnamo prezidentas Thieu sugrįžo iš 
savo dviejų savaičių kelionės į Saigoną, kur jį susitiko 50,000 
žmonių minia. Savo kalboje Thieu pareiškė, kad prezidentas 
Nixonas ir-jis sutinka, jog taika Pietų Vietname reiškia taip pat 
taiką Laose ir Kambodijoje. Viet Congo delegacija tą pačią 
dieną paskelbė spaudai, kad P. Vietnamo kariuomenės įvedimas 

| j Kambodiją būtų pasmerktas nepasisekimui. P. Vietnamo ka
riniai sluoksniai abejoja ar vietnamiečiai gali siųsti kareivius į 
Kambodiją, nes kareivių reikia Saigonui ir kitiems miestams nuo 
komunistų ginti.

Sovietai platino 
; senus kaltinimus

LIBANE SUDEGINO AMERIKOS
BENDROVIŲ ŽIBALO SANDĖLIUS

BEIRUTAS. — Būrys ginkluotų vyrų puolė Amerikos 
drovės Tapline naftos sandėlius Libane, prie Sidono Surišę 
dėlių sargus, arabai susprogdino ir padegė didelius naftos
kus, padarydami virš 100,000 dol. nuostolių. Po puolimo atspaus
dintuose lapeliuose “Libano Revoliucijos Sargai”^paskelbė, kad šis: nėra, tačiau Raudonasis Kryžius'

ben- 
san- 
tan-

Stebėtojai galvoja, kad svar
biausias P. Vietnamo politiniam 
gyvenimui buvo Thieu pasima
tymas su popiežium Paulių. 
Thieu pats yra katalikas ir ka
talikai sudaro svarbią dalį Sai- 
gono valdžios. Sakoma, kad pu
sė visų P. Vietnamo kadro ka
rininkų yra katalikai. Jų tarpe 
didžiausias yra ir nusistatymas 
prieš komunizmą. Apie milijo
ną katalikų ■■ pabėgo iš šiaurės, 
kai ten įsigalėjo Ho Chi Minhas 
su savo režimu. Dabar tie pabė
gėliai yra svarbiausi Saigono 
vyriausybės ramščiai.

Dėl Thieu vizito pas popiežių 
Italijoje kilo demonstracijos ir 
riaušės, buvo susprogdintos trys 
bombos. Nors tas demonstraci
jas ruošė komunistai, vis dėl
to, nepasitenkinimą dėl audien
cijos reiškia ir kairieji katalikų 
sluoksniai, kuriems Vatikanas 
aiškina, kad popiežius visą va
landą sakęs prezidentui Thieu 
pamokslą apie vyriausybės at
sakomybes ir reikalą paleisti 
politinius kalinius.

Kambodijoje nenutraukiamas 
Amerikos lėktuvų bombardavi
mas privertė komunistus pasi
traukti nuo kelio nr. 1 prie An- 
long Chou, kur komunistai tu
rėję aštuonis batalionus karei
vių. Kambodijos jėgos tuoj oku
pavo komunistų paliktas pozici
jas. Bombardavimas tikrai su
stabdė komunistų ofenzyvą- ir 
Kambodijos kariuomenės vadai 
lengviau atsikvėpė.

Amerikos žvalgyba praneša 
ginče dėl helikopterio numosi
mo virš komunistų pozicijų, kad 
komunistai panadojo sovietų ga
mybos raketą. Helikopteris bu
vo numuštas jam skirtoje skri
dimo zonoje, tačiau komunis
tai, norėdami įrodyti, kad heli
kopteris nuklydo iš kelio, pa
kvietė iš š. Vietnamo didelį so
vietų gamybos Hook helikopte
rį, kuris numušto amerikiečių 
helikopterio griaučius perkėlė į 
kitą vietą, apie 25 mylios nuo 
tikrosios nukritimo vietos. Tik 
paruošę naują “nelaimės vietą”, 
komunistai pakvietė tarptauti
nės kontrolės komisijos narius 
jos apžiūrėti.

LONDONAS. — Izraelio dip
lomatai skelbia, kad Sovietu Są
junga buvo pasirengusi plataus 
masto pronagandinei akciiai 
prieš Izraelį ir prieš žydus. Ta 
akcija buvo pradėta sovietu in
formacijos acrentūnr Romoje ir 
Parvžiuie. Novosti žinių agen
tūra paskelbė “nauiu tvrinėii- 

į m u” rastus žvdu dokumentus. 
. kuriuose vra taisvklės. kain vi
si žvdai turi elgtis su “gojais” 
ar “akumais” — ne žydais.

Akumai neturi būti laikomi 
žmonėmis, izraelitai turi džiaug- 

SAN JOSE. _ Seštadienj že-'*> kada miršta akurnas. Num
inės drebėjimas ištiko Costa Ri-1?0"1* kam anea.jd.net, ne žydus 
", Centrinėje Amerikoje. Tik- j,r '?r’™rstl °™ 3" ,zJusr™>-

... . , ... . ■> vietų Novosti agentūra tuos žyrą zmiu apie nukentėjusius dar , „ „ , , ,d" kanonu” nurodymus baigė 
' pastaba, kad tai tie patys žy
dai. kurie išskerdė arabus kai- 

.miečius Dęir Yasin kaime, kurie 
degino arabus napalmu Abu 7a- 

; aba ir Rakr Al Rahre. kurie su-
i degino šv. Katerinos iš Sina- 
į jaus bažnyčią ir EI

j žydų dinlomatai, 
j skleidžiamą

Žemės drebėjimas 
Costa Ricoje

puolimas — tik pradžia. “Sargai” pulsią Amerikos, Saudi Ara
bijos ir Libano imperialistų santarvės įrengimus. Naftą Ameri
kos valyklose tampanti žudančiu ginklu, kuris Amerikos siunčia
mas Izraeliui, sakoma arabų atsišaukime.

Naftos 
Sidone, 
Standard

sandėliai, sudeginti 
priklauso 
Oil, Texaco

Amerikos 
ir Mobil 

bendrovėms. Palestiniečių or
ganizacijos centras Libane pa
neigė savo paskelbtame pareiš
kime atsakomybę dėl šio puoli
mo. Palestiniečiai sako, kad kal
ti izraelitai. Tą teigimą panei
gė pati Libano gynybos minis
terija.

Beirute palestiniečiu vadas 
Yassir Arafat savo kalboje pa
grasino, kad arabų kerštas už 
izraelitų puolimą Beirute bus 
“baisus”. Jis pakartojo savo kal
tinimus Amerikai, kurios ČIA

buvusios įveltos į izraelitų puo
limą praėjusią savaitę.

Izraelio gynybos ministeris 
Moshe Dayan įspėjo Libaną, kad 
ateityje Izraelis gali būti pri
verstas pulti Libaną, kaip vals
tybę, nes Libanas atsakingas už 
savo palestiniečių veiksmus. 
Izraelis nelauks, kol palestinie
čiai suorganizuos kokį teroro 
puolimą, bet pats pirmas puls

Maskva tvarkys 
Ukrainos sovchozus

1973 m. vasario 24 d. Kijevo 
radijas pranešė, kad Ukrainos 
sovchozų ministerija esanti re
organizuota iš respublikinės į 
sąjunginę — respublikinę. Tai 
reiškia, kad sovchozai bus tvar
komi iš Maskvos. Kadangi 
Kremliuje nėra sovchozų mi
nisterijos, reikia masyti, kad 
Ukrainos sovchozų ministerija 
bus žinioje Sovietų Sąjungos že
mės ūkio ministerijos. Iki da
bar sovchozų ministerijos bu
vo tik keliose respublikose. Lie
tuvoje nebuvo. (E)

jau pranešė, kad daugelyje pro
vincijos kaimų žmonės buvo pa
laidoti griūvančiuose namuose.' 
Tilaran mieste drebėjimas su
žalojo neseniai baigtą statyti 

katalikų katedrą.
Tas pats drebėjimas buvo jau- ’ 

čiamas ir Nikaragvoj, kur per- j 
nai drebėjimas užmušė virš 10,- vjetu 
000 žmonių. Costa Ricos vidaus 
reikalų ministeris ir kiti parei
gūnai išskrido helikopteriu ap-j^ ~arį Rusijo? 1906 me- 
žiūrėti nelaimės paliestų vie
tovių.

Aksa meče-

pamate so
li teratū ra. 

,tuoj pristatė snaudai kitą vi
sai panašių kaltinimų kopija, iš-

+ Nueistas už 8 merginu nu

tais rusu juodašimčiu organiza
cijos Kaltinimai žydams buvo 
visai panašūs.

Sovietu kampanija prieš žy-
žudymą Richard Speck neseniai dus pasiba5trėi kai nei prancūzp
buvo perkeltas iš Stateville ka
lėjimo prie Jolieto į Menard ka
lėjimą pietiniame Illinois, ta- ■ 
čiau jam ten taip nepatiko, kad 0 kita spauda t*egiojr 
jis prašėsi perkeliamas atgal. noravo prie§ žydus kurstąnti 
Buvo pranešimų, kad Specką strajpsnj 
kiti kaliniai Menarde nedraugiš- h  
kai sutiko ir primušė. Dabar jis 
vėl sėdi Stattevillėj.

komunistų “L’Humanite” nei ita
lu partijos “LTInita” tos No- 
vositi agentūros žinios nespaus-

Žuvo De Stefano
ČIKAGA. — šeštadienį Čika

goje buvo rastas nušautas pa
garsėjęs gangsteris Sam De Ste
fano, vadovavęs ilgus metus pa
skolų bizniui. Jis rastas nušau
tas medžiokliniu šautuvu savo 
garaže, kur jis mėgdavo praleis
ti laisvalaikius, prie savo na- teroristus ir jų globėjus, pasakė 
mų, 1656 N. Sayre st. Gegužės 
mėn. Stefano vėl turėjo eiti į 
teismą, kur jis buvo kaltinamas 
kito gangsterio nužudymo or
ganizavimu. Apkaltinti buvo dar 
keli vyrai, jų tarpe De Stefano 
brolis.

Sam De Stefano pagarsėjo 
žiaurumu savo aukoms — žmo
nėms, kurie jam nesumokėda
vo paskolintų pinigų ar bandy
davo jį apgauti. Ne kartą jis 
yra teismų baustas, tačiau ka
lėjimuose sėdėdavo kaip kara
lius, viskuo aprūpintas ir patar
naujamas.

matinių atstovybių ir Rogers no
rįs ten turėti patyrusį profesio
nalą.

Dayanas. 'Praeityje, izraelitai 
puldami teroristus Libane, veng
davo pulti Libano reguliarią ka
riuomenę, tačiau ši padėtis gali 
ateityje pasikeisti. Praėjusio 
antradienio puolimas buvo la
bai pavykęs, pareiškė Dayanas, 
buvo paimti labai vertingi, svar
būs arabų dokumentai, kurie 
atidengė kai kurių arabų Izrae
lyje veiklą ir ryšius su užsienio 
teroristų grupėmis. Nemažai 
arabų, ypač Galilėjoje, buvo su
imta.

Iš Jordano pranešama, kad 
ten karalius Husseinas buvo pa
guldytas ligoninėn su smarkiu 
gripu. Ta proga gydytojai pa
darys nuodugnų karaliaus svei- H»rb«rt St*in, pr«Tid*nto ekonominiu patarėįv tarybos pirmininkas, 

labai napatenkintaa, kad nepavyko austabdytl kylančių kainų.

Išvyksta diplomatų 
žmonos ir vaikai

PHNOM PENHAS. — Brita
nijos. Australijos ir Japonijos 
ambasados Kambodijoje išvežė 

i savo diplomatu žmonas ir vai
kus. Amerikos d’nlomatams vai- 

, ku atsivežti J Kambodiją ne
leidžiama nuo pernai metų rug- 

, sėjo mėn.. tačiau yra 14 žmo- 
, hų, iš kuriu viena jau išvažia
vo. Iš viso išvyko 57 i va iri u di
plomatinių atstovybių šeimų na
riai.

Kambodiios sostinėje kalba
ma. kad dinlomatų žmonos iš
vyksta ne tiek dėl pavojaus. kiek 
dėl neoatogumų kylančiu iš nuo
latinio elektros jėgainių gedi
mo. Mieste dažnai nutrūksta 
elektros srovė, šaldytuvai iš
tirpsta, neveikia vėsinimo apa
ratai, kurie šiuo metu labai rei
kalingi, nes mieste dažnai bū
na 90 laipsnių karščio.

Vakar Kambodija pradėja 
; švęsti savo Naujus metus ir ta 
I proga buvo laukiama didesnio 
(komunistų puolimo, šventė tę- 
’ sis tris dienas.

Daug veltėdžių
Praėjusiais metais Klaipėdo

je komunistinės ideologijos 
klausimais perskaityta 8000 pa
skaitų. lektoriais ir propagan
distais dirbo daugiau kaip pus
antro tūkstančio žmonių. (Tai 
bent būrys velėdžių! — E.), 
šiais metais politinio švietimo 
sistemoje mokosi daugiau kaip 
40 tūkstančių žmonių. (Tiesa, 
kovo 24).

Deja, okupuotoje Lietuvoje 
nėra jokių viešųjų institucijų 
ir neleidžiama susirinkimų, ku
rios bent dalimi galėtų atsverti 
tuos propagandinius tuščiažo- 
diavimus. Kunigai banyčiose 
gali kalbėti tik savo maldas, bet 
nieko negali pasisakyti prieš sa
vo priešus — ateistinius ir kitus 
propagandistus. (E)

anea.jd.net


ALFONSAS NAKAS

Ties Milžino paunksnės realybe ir sapnais

Ba-

N , man neteko kalbėtis su 
Tr man Capote. Ir neteko ma
tyti Milžino paunksmės pasta
tymo Čikagoje. Neteko 
l:o Sruogos Milžino pau:
ska'tyti. Vaje, kas per laukinis, 
s..š iks man viską žinantis sno
bas. O aš atsikirsiu: didelio Čia 
da kto! Perskaitau, tiesa, prieš 
e'drmas j teatrą, jeigu knygą 
ja., -turiu arba lengvai gali nu- 
sip rktį. Pavyzdžiui, dėl mano 
tek o mizerno anglų kalbos su
pratimo, jei nepersiskaityčiau, 
ko reikia, prieš važiuodamas į 
Stratfordą, tai nė nežinočiau, 
kas ten ką lošė. Lietuviškai, ro
dos, beveik viską suprantu, bet 
kai skaitau dramą, tai visada 
daigiau ar mažiau pasimetu. 
Vistiek Alanto, Vaičiūno, ar Os
trausko. Visai kita, kai veika
lu pamatau scenoje. Kai šaltos 
raidės virsta šiltais kūnais. Kai 
grimas, apranga, iš jauno da
ro seną arba atvirkščiai. Kai rė
žis erius automobilių darbinin
ką paverčia riteriu. Kai daili- 
n nkas dažnai ankštą salės ga
lo pakilimą, scena vadinamą, 
perkeičia į viduramžių pilį. No
rėjau, kaip nenorėjęs, perskai
tyti Milžino paunksmę prieš pa
matydamas. Bet jeigu nebuvo 
kur gauti, tai argi persiplėši?

Balandžio 7 d. Detroito Alką 
minėjo 20-ties metų sukaktį. 
Apie tai visai neseniai čia esu 
rašęs, taigi, kad minės, ir kas 
ta Alka. Tai ir pastatė Justas 
Pusdešris Milžino paunksmės 
keturius paveikslus, sako, iš de
vynių. Ir tuos pačius ne visiš. 
kai pilnus, truputį apkarpytus, 
aptrumpintus.

Surinko, sako, visus dar pri

sišaukiamus geriausius akto
rius. štai, kaip jie programoje 
surašyti: Jogaila, Lenkų kara
lius — Karolis Balys; Sofija, jo 
žmona — Elena Zubrickienė; 
Zbigniev, Krokuvos vyskupas— 
Kazimieras Gricius; Švitrigaila, 
kunigaikštis — Vytautas Ogil
vis; Katalina — Danutė Jankie- 
nė; Elžbieta — Rita Gąrliaus- 
kaitė; Zaremba, riteris — Hen
rikas Dūda; Kornicas, riteris — 
Justas Pusdešris; kalėjimo sar
gas — Algirdas Pesys. Reikia 
pasakyti, kad visi jie buvo ak
toriai, o ne šiaip sau į sceną atė
ję, kad tik dramaturgo įbruk
tus žodžius išspiauti. Kaip ak
torius tenka juos ir vertinti. Ka
rolis Balys, kaip kiekvienoje ro
lėje praeity, taip ir čia buvo ne
pamainomas. Vistiek, ar jis vai
dino batsiuvį Alanto pjesėje, ar 
karalių dabar, Sruogos dramoje, 
buvo kaip tik tuo, ką vaidino, 
šį kartą matėme senatvės ir 
Valstybės rūpesčių slegiamą, 
žmonos tariamai apgaudinėja
mą, du kartu scenoje tikromis 
ašaromis' pravirkusį Jogailą ir 
mums buvo jo labai gaila. Ele
nai Zubrickienei karalienės ro
lė buvo, deja, perdidelė ir per
sunki. Pyikus jos balsas ir ge
rai valdomas. Tik už balsą ją 
ir galima pagirti.

Kazimieras Gricius kiek mo
notoniškas savo dainuojamu bal
su ir gal kiek “perminkštas” 
veidmainio rolei, bet, visuomoj, 
jis vaidmenį gerai atliko. Vy
tautas Ogilvis antrame paveiks
le buvo nervingas, trečiame — 
sarkastiškas, ketvirtame — val- 
doviškas. Taip, regis, maždaug,

daug”, kitiems tatai atrodo ne 
“perdaug”. Taigi nurodomi var
tojimui patiekalai turėtų būti 
nurodomi svoriais, nes pasaky
mas “perdaug” yra įvairiai su
prantamas. Taip pat kai būna 
patarimai apie kokių nors skys-, 
čįų (pieno, vandens ir kt.) var
tojimą, tad paprastai nusakoma, 
kiek puodukų reikia suvartoti; o 
juk tie puodukai būna įvairių 
rūšių; maži, vidutiniai, dideli. 
Taigi turėtų būti nurodoma rei
kiamų juodukų talpumas.

Tinkamo maisto nurodytoj ai 
turėtų pažymėti, kad kai kurie 
Žmonės nutunka nevartodami 
jokių riebalinių patiekalų. Juk 
yra tokių maisto patiekalų, ku
rie žmogaus virškinimo orga
nuose sudaro tokį junginį, ku
ris padeda susidaryti gausiems 
riebalams. Pavyzdžiui, ir kiti 
gyvūnai, sakysim — kiaulės, 
būna šeriamos neriebaliniu pa
šaru, užsiaugina sau didelį kie-

Gern maisto nurodytoj ai visa
da pamini apie reikiąmua vita
minus, J'r^ ' isokįjjose vai
siuose arba daržovėse. Tie vi
taminai prie maisto yra labai 
naudingi. Kai patariama tam 
tikslui vartoti obuolius, tad tu
rėtų būti pasakoma, kad jų oda 
nebūtų nulupiama, nes prie tęs 
odelės yra prisišliejęs didesnis 
skaičius vitaminų. O kai pata
riama vartoti vitaminus, perka
mus vaistinėse, tad turi būti pa
sakoma, kad tokie vitaminų 
preparatai turi būti vartojami 
valgant (pusryčįus, pietus ar 
vakarienę) nes tokiu būdu visa 
tai imituoja natūralias vitami- 
nizacijos procesą, kitaip sakant 
— vitąipinai tuojau susimaišę 
su maistu geriausiai padeda svei
katai. Jei tokių vitaminų pre
paratai būna vartojami be mais
to, tad kai kam susidaro visokių 
negerovių.

ir reikėjo. Tik, visais trimis at-

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

S. Petersonienė

Poezija ir pasakos yra vaikų mėgstami ne mažiau kaip žaidimai ar 
krykstavinuii. Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų musų m^žie- 
siems bei jaunimui:

1. N. Butkiene, VELYKŲ PASAKOS, 32 psl., telpa 6 pasakos ir DVY
NUKES, 34 psl. su 8 apsakymėliais iš vaikų pasaulio. Abi gausiai ilius- 
truo os. spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 dol.

2. Vanda Frankienė - Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka 
mažiesiems. Jūratės Eidukaites iliustruota. Didelio formato, 24 psl., gra
žus leidinys. $1,50.

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

4. Stase Vanagaitė - Petersonienė, LAUMĖ DAUMĖ. 17 eilėraščių, kaip 
pasasų, apie paslaptingąsias laumes Tėvų žemėje. Labai gražus leidinys, 
didelio formato, kietais viršeliais, gausiai daiL J. Kiburo iliustruota, 64 
psL, kaina 5 dol

5. Maironis JAUNOJI LIETUVA, poema. 118 psl., $1.00.
b. Alfonsas Vambutas, TRYS SAKALAI, Liet. Mokytojų s-gos premi

juota knyga. Joje originalūs apsakymai, padavimai, legendos, novelės. Dail. 
V. Stancikaites iliustracijos, 186 psl., kaina 2 dol.

7. Juozas švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakos 
vaikams is jų gyvenimo, svajonių ir žygių. Iliustruota dail. Z. Sodeikienes. 
Didelio formato, kietais viršeliais, puikus 77 psl. leidinys. $3.00.

8. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI, mitologijos posmai. 
Eiliuoti padavimai, legendos ir pasakos — kaip senovės lietuviai ir žemai
čiai bendravo su savo dievais, 54 psl., S1.00.

Vaikai mėgsta ir nori skaityti. Dėlto iš pat mažens yra daug lengviau juos 
įpratinti lietuviškai skaityti ir mylėti lietuvišką knygą. Jei tėvai išbalan
suotų vaikams perkamas dovanas — pusė knygų, puse žaislų — lietuviško 
auklėjimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn.

NAUJIENOS,
173J» So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608
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Lietuviams reikalinga literatūra'
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis. 
Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei- 
leidžiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose Vokietijoje 273 psl., kietais drobės viršeliais kaina 4 dol.

J. Audėnas, PASKUTINIS POSĖDIS. Minučių tikslumu aprašyta 
paskutinės nepriklausomos Lietuvos dienos ir valandos, kuriose yra 
išryškėjęs nesikeičiąs komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir 
asmenis. 270 psl. $4.00.

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje. Trakuose, Druskininkuose. Kaune. Naudakiuose, 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdūs aprašyma.i ka. ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmones pasakė. 95 psl. $1.00. Yra taip pat 
išversta i anglų kalbą. . .

D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMŲ Į VILNIŲ. Kelionės i Lietu
vą Įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl. S300

D. Kuraitis, KELIONĖ Į ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna inturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

V Maciūnas, VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE, 1944 54 m 49 
psl. $1.00. Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie išeivijos kultū
rinį gyvenimą. Skurdi tremtis jį nepalenkė bendradarbiavimui.

Komunizmas yra žiaurus. Bet jis ir jo vadai yra ne mažiau juo
kingi Pasijuokime visi, skaitydami Krizo Pleperio 77 ANEKDOTUS 
52 psl 81.00.

šie ir kiti leidiniai yra gaunami.
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL 60608

atsilankant darbo valandomis arba užsakant paštu ir pridedant 
čekį ar piniginę perlaidą.

vėjais, manding, jis buvo per- 
jaunas. Neturiu laiko dabar 
knistis po šaltinius, bet, tik į 
LE pora tomų akį metus aišku, 
jog vos dvidešimties metų am
žiaus tarpas jį nuo Jogailos tes
kiria, tad, prie Vytauto karsto 
priesaiką darydamas, jis turėjo 
būti apie 60-ties. Argi tokį seną 
V. Ogilvis čia vaidino? Taigi, 
jei ne tas jaunatviškumas (bet 
čia ir režisieriaus kaltė), Ogilvis 
rolę atliko labai gerai. Pati ge-' 
riausia aktorė iš moterų ir pa
ti geriausia iš visų aktorių po 
K. Balio, buvo Danutė Jankienė. 
Mažoje Katalinos rolėje ji buvo 
tokia natūrali ir šilta, kad net 
karalienė jos draugystėje daug 
geriau jautėsi, taigi, daug ge
riau vaidino, negu kitose vie
tose, su vyrais. Nieko neturiu 
pasakyti apie Ritos Garliauskai- 
tės vaidybą. Henrikas Dūda, ri
terio Zarembos rolėje, norėjo bū
ti ir drąsus ir išmintingas. Bet 
kam gi jis taip skubėjo savo mo
nologą išdeklamuoti?, Įdomus ir 
kitoniškas, šį kartą buvo Justas 
Pusdešris, negu mes esame pra
tę jį matyti. Pagaliau, Algir
das Pesys sargo rolėje jautėsi 
kaip namie, it jo valdybai nie
ko neturiu prikišta

Įsivaizduoju, kaip sunku bu
vo Vytautui Oguviui sutalpinti 
Krokuvos karališkų ir Vilniaus 
kunigaikštiškų menių platybes 
miniatūrinėje Lietuvių namų 
scenelėje. Vis dėlto, rūmų ko
lonos, karališkas sostas, scenos 
gilumoje valstybių herbai, o 
vienu atveju Vytauto portretas, 
žiūrovą Įtikino. Tiesa, su lenkų 
ereliu ne Gedimino stulpai, o vy
tis turėjo puošti Jogailos menę. 
Kostiumai buvo puošnūs. įvai
rūs, įdomūs. Kyla tik keletas 
klausimėlių dėl tų kostiumų ir 
butaforijos smulkmenų. Pavyz
džiui, argi • Švitrigaila kalėjime 
turėjo dėvėti puošnius rūbus ir 
auksu lieta sagtim diržą? Argi 
ne geriau viduramžių kalėjime 
jam tiko būti skuduruose? O 
ar Jogaila verkdamas turėjo prie 
akių dėti iš rankovės ištrauktą 
ploną, moterišką nosinę? Išvis, 
ar tais laikais nosinės jau bu
vo naudojamos, ar rankove aša- 

i ras nubraukdavo? Ar kalėjimo 
j sargai turėjo dvidešimto šimt- 
! mečio Lietuvos ūkininkų nau
dojamas liktarnas? Pats nepa
stebėjau, liet bičiuliai po vaidi
nimo pasakojo, kad ant vysku
po kairio riešo jie ir laikrodėlį

! matę...
Ypatingo šviesų žaidimo šia

me spektaklyje nebuvo ir, atro
do. nereikėjo. Beveik visos sce-

i nos prasidėjo tamsoje, paskui 
staiga nušvisdavo, paskui dar

i keletą kartu šviesų stiprumas 
j buvo kaitaliojamas. Algirdo Pleč- 
, kaičio šviesų efektai, manau, 
, buvo pakankami.

Milžino paunksmę j e... Ar tik 
vifeno milžino? Man regis — 
dviejų. Kas buvo Balio Sruogos 
Milžinas iš didžiosios raidės, 
mums pakankamai aišku. Vy
tauto Didžiojo veidas nebuvo pa- 

. rodytas ir nebuvo tartas jo žo
dis, o tačiau apie jį sukosi visos

■ kalbos, jis buvo įvykių centre.
■ Bet žiūrovas lygiai jautė ir ant- 
I rąjj milžiną — Balį Sruogą. Jo

Tinkamo maisto pasirinkimo priemonės
Kiekvienas žmogus stengiasi 

vartoti tinkamiausią sau maistą. 
Kai šiais laikais visokeriopoj 
spaudoj kartas nuo karto gy
dytojų nurodoma, kokį maistą 
reikia vartoti, norint išlaikyti 
gerą sveikatą, tad daugelis žmo
nių į visa tai atkreipia savo dė
mesį. Kadangi visuomenėje pa
sitaiko nemaža tokių žmonių, ku
rie pasižymi vadinamuoju nusi- 
penėjimu, tad spaudoje gydy
tojų būna nurodoma, kokį mais
tą reikia vartoti, kad nesusida
rytų žmogaus kūne vadinamųjų 
riebalų
. žmonės tokiu būdu atkreipia 
savo dėmesį į perkamuosius pro
duktus, kurie pasižymi visokiais 
riebalais. Kai tenka nuvykti į 
kokia nors maisto krautuve, tad 
tenka pastebėti, kad įvairūs pir
kėjai pasirinkdami sau mėsą la
bai atidžiai žiūri, kad mėsos pa
viršiuje nebūtų: perdaug rieba
linių dalelių, nes. anot jų; pri
valgius tokios mėsos galima sa-
vo kūne sudarytr didelį kiekį rie
balų, kitaip sakant — nusipe
nėti ir tokiu būdu įgyti viso
kias ligas ' V — •

Ypatingas pirkėjų dėmesys 
atkreipiamas ir į kitus maisto 
produktus: į visokius vaisius ir 
daržoves Dažniausiai vaisius 
bei daržoves pasirenka ne vy
rai, bet moterys Jos, kai tenka

kį riebalų, lažinių. A. Kelmutis

žodžiai. į aktorių lūpas įdėti, bu
vo drąsūs ir galingi. Ir dažnai

skirtingi, negu oficialus istori
jos vadovėliai skelbia.

Mano nuomone, čia buvo pats 
geriausias Alkos pasirodymas, 
arba bent lygus šu prieš keletą 
metų suruoštu Škėmos kūrybos 
vakaru. Tik Škėmos veikalų iš
traukos buvo vaidinamos tuš
čiai salei, o Milžino paunksmės 
žiūrėjo pusantro šimto žmonių. 
Po spektaklio šokių nebuvo, neš 
gavėnia, bet užtat turėjome gra
žų kultūrinį siurprizą — Vytau
to Ogilvio paveikslų parodą. Sa
kau siurprizą, nors seniai žino
jau apie parodos rengimą ir ki
tiems čia skelbiau. Siurprizas 
buvo todėl, kad Vytautas Ogil
vis per paskutinius keletą me
tų. pasirodo, visą galva paaugęs 
ir jo kūryba jau tikrai verta dė
mesio. Kava ip saudumynais. 
vaišindamiesi, po spektaklio 
žmonės dar pora valandų gre
timoje salėje ir V. Ogilvio kū
ryba gėrėjosi, ir apie Balį Sruo
gą bei Milžino paunksmėje dra
mą kalbėjo. Kuo ne visi kitas 
kitą klausė: kodėl gi tik keturius 
paveikslus, kodėl Justo Pusdeš- 
rio Alka mums nedavė viso vei
kalo ?

Kodėl, kodėl, Kalbėjausi su 
Justu Pusdešriu kiek vėliau, Al
kos sukaktuvinėje vakarienėje. 
Jis paaiškino kodėl. Man pa
aiškinimo užteko. Esu dėkin
gas už tiek kiekį davė.

Ak, dar kyla klausimas, ar Al
ka paminėjo savo dvidešimtme
tį? Kiti sako, kad ne, nes, gir
di, nebuvo oficialių kalbėtojų, 
nebuvo sveikintojų, gėlių ir tos
tų. O man regia, kad paminėjo 
pačiu geriausiu būdu, nes De
troito visuomenei parodė dalely
tę Balio Sruogos kūrylios. Ir pa
rodė taip, kaip subrendęs vai-
dintojų kolektyvas tegali paro
dyti.

pastebėti, dar atkreipia savo dė
mesį į tokių produktų spalvą; 
vienoms patinka viena spalva, 
kitoms patinka kitokia spalva. 
Dar kartais pasitaiko, kad kai 
kurios pirkėjos tokius produk
tus dar pauosto, ir perka tik 
turinčius, anot jų, gerą kvapą 
produktus, čia tenka tokiu at
veju pasakyti, kad žmonės, ku
rie turi vadinamąją uoslės (ol- 
faktinę) haliucinaciją, visada 
stengiasi ką nors pauostyti, nes 
jie turi stipresnę uoslę, kaip 
kai kurie šunes, ir, be to, daž
nai suuodžia nesamus kvapus.

Iš nupirktų maisto produktų 
sudaromi atitinkami patiekalai. 
Paprastai patariama, kad rie
biųjų patiekalų nebūtų vartoja
ma “perdaug” (viršum saiko). 
Pasakymas “perdaug” įvairiai 
suprantamas. Pavyzdžiui, vie
niems suvartotas per dieną vie
nas svaras mėsos atrodo “per-

Jau išėjo iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti įtakos į krašto politiką. 102 psl. Kaina $1.50.

Knygos bus išsiųstos, jei čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu:

Pirm*|am* tome yra 208 puslapiai, o antrajam* 226 puslapiai. 
Abu romai minkštuos* viršeliuose parduodami ui $4.00, • kietu*** 

viršeliuos* ui $6.00. 
knygas gausite, |ei pinigus pasiųsite tokiu adresu;

NAUJIENOS
1739 Sh. H aisled Street Chicago, Illinois 6060b

Great
American 

Dream
Machine.

America is the place that is made 
out of dreams. And, UJS. Savings 
Bonds have been helping to make 
happy dreams come true for years. 

. Now, Bonds mature in less than 
six years. That means your dreams 
can come true faster than ever before.

You can buy shares in your parti
cular dream by joining the Payroll 
Savings Plan where you work, or the 
Bond-a-Month plan where you bank.

Before you know it, your American 
will be a reality.

»t your bunk. Intereat i« not subject to Mate 
or local income taxea, and federal tax may 
be dMerred unui redempUon.

Take stock in America.
Now Bonds mature in less than six years.

1739 So. Halsted Street Chicago, HL 60608
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JURGIS JA5INSKAS

Spaudos pabiros
(Tęsinys)

1923 m. balandžio mėn., tada 
jau kaip privatus ir civilis as
muo, Kleščinskis apsilankė Klai
pėdos mieste. Nugėręs, sukėlė 
restorane sau nemalonų inciden
tą, rytojaus dieną apsilankė pas 
mane gubernatūroje, prašyda
mas įvykį likviduoti, ir grįžo į 
Kauną. Bent iki vizito Klaipė- 
don neturėjau jokių įtarimų dėl 
jo nelojalumo Lietuvai, kuri lei
do jam įsikurti Lietuvoje ir už 
trumpą, vos poros metų, tarny
bą, mokėjo penkis šimtus litų 
pensijos. Niekas nekliudė at
sargos generolui gauti dar pri
vačią tarnybą ir, palyginti, dar 
jauno žmogaus energiją panau
doti savo materialinei padėčiai 
gerinti.

Pirmą kalustuką sukėlė pats 
generolas. 1925 vasarą, būda
mas Kaune, sutikau Kleščinskį, 
ir jis prašė skirti jam pusvalan
dį laiko konfidencialiai. Jis no
rįs mano patarimo.

— Kaip Jūs manote, — klau
sė, — ar aš galėčiau surizikuo

ti porai mėnesių nuvykti Mask
von?

Jau to vieno Kleščinskio, ru
so, klausimo užteko suprasti, 
jog generolo galvosenoje turė
jo įvykti didelė permaina ir ko
kia kryptimi pasisuko jo min
tys.

— Kokius motyvus jūs nuro
dysite Sovietų pasiuntinybei tam 
vizitui: gimines aplankyti ar ki
tus? — paklausiau.

Matyt, mano ramus ir tikslus 
ėjimas prie klausimo padrąsi
no Kleščinskį paaiškinti smul
kiau.

— <Mat, aš kariuomenėje ne
reikalingas, o dar esu jaunas, 
tad norėčiau pabandyti laimės 
prekyboje. Pasitaikė firma, ku
ri duoda man įgaliojimą parduo
ti jos prekes, bet Sovietų pre
kybos skyrius man atsakė, kad 
jie patys čia užpirkinėja tik pre
kes, gaminamas Lietuvoje, o dėl 
kitokių derasi “Vniestorg” (už
sienių prekybos valdyba). Tad

2212 W. CERMAK ROAD — CHICAGO. ILLINOIS 60608
Peter Kazanaustas, President Phone 847-7747

Mutual Federal 
Savings and Loan

SAVE AT '""""J
s?o,oo- jįįįy

ON SAVINGS CERTIFICATES 
OF $10,000. OR MORE 

2 YEAR MATURITY

Paid and 
Compounded 
QUARTERLY 5

(W REGULAR

4) PASSBOOK 
ACCOUNT r«r s\nnum

NOW INSURED TO $20,000.

O T A SUSIVIENIJIMAS 
I , A LIETUVIŲ

NX J—*-*--*- AMERIKOJE
SLA — jau 80 mėty tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dau

giau kaip SEPTYNIUS MILIJONUS dolerių savo apdraus
tiems nariams.

SLA — didžiausi* lietuvių fraternalinė organizacija — duoda gyvy
bės apdrauda ir ligota pašalpa, kuri yra pigi, nes SUSIVIE
NIJIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbos pagrindu.

SLA — jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono dolerių kapitalų, 
tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti įvairių klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100.00 
iki $10.000,00.

SLA — jaunimui duoda gera Taupomai# Apdraudė - Endowment In
surance, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi
joms ir gyvenimo pradžiai.

SLA — duoda VAIKAMS ir. jaunuoliams labai pigių TERM apdraudą: 
už $1.000.00 apdraudos tik $3.00 mokesčio metams.

SLA — AKCIDENTALE APDRAUDA nandinca visokio amžiau® asme
nims. rekomenduoiama lietuvišku KLUBU ir drauoilu na
riams. Už $1.000.00 akcidentalės apdraudas mokestis $2 00 
i metus.

SLA — kuopos yra daugumoje lietuvių koloniiu Kreipkitės i kuopų 
veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUSTVTENT.TTMO darbus

Gausite spausdintas informacijas, jeigu parašysit:

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

t jie man pasiūlė vykti Maskvon 
ir žadėtojo duoti vizą...

— Kokia ta prekė — mašine
rija? — paklausiau, — ir kokia 
firma, ar vokiečių?

— Ne. štai iš šio liudijimo 
matysite. — Ir generolas ištrau
kė iš švarko kišenės popieriuką. 
Liudijimas buvo vienos nepir
maeilės Kauno gastronomijos 
krautuvės savininkų, įgaliojan
tis generolą Kleščinskį parduo
ti Sovietams prancūzišką konja-

Jau Kleščinskio paaiškinimas 
daug ką man išryškino, o per
skaitęs tokį liudijimą, visiškai 
neabejojau, su kuo turiu reika
lą. Prieš mane buvo ne naivus 
jaunuolis, bet baigęs karo aka
demiją rusų pulkininkas, pas 
mus pakeltas į generolus.

Kad nesukelčiau įtarimų ir ne
išduočiau tikrų savo minčių, pa
sakiau generolui:

— Aš jau keleri metai esu 
nuošaliai nuo tų reikalų, gal ir 
Sovietai pakeitė savo politiką... 
Tuo tarpu turiu tarnybą “į biz
nį neinu ir jums konkurencijos 
nepadarysiu.

Rytojaus dieną pasikalbėjimą 
ir savo samprotavimus perda
viau, kam reikia tardamas, kad 
tolimesnės išvados ir veiksmai 
ne mano reikalas. Praėjo su vir
šum metai laiko. Iš tarnybos pa
sitraukiau. Kitos pasiūlytos val
dinės tarnybos nepriėmiau. Kau
ne nesilankiau ir apie Klesčiu, 
kaip jį sutrumpintai vadino, už
miršau.

Pasikeitė vyriausybė “(po 
1926 m. gruodžio mėn. 17 d. per

versmo J.)” naujasis krašto ap
saugos ministras Antanas Mer
kys telefonavo man Klaipėdon, 
kad jam rekomendavus, valsty
bės prezidentas ir ministras pir
mininkas prašo mane skubiai at
vykti į Kauną.

“...tos kelionės rezultatas — 
man teko būti politinės ir kri
minalinės policijos valdybos di
rektorium ir vėl susidurti su 
gen. Kleščinskium...

Vieną vakarą, pastebėjęs 
Kleščinskį išeinant iš Merkio, 
prisiminiau su juo pasikalbėji
mą prieš pusantrų metų ir, įė
jęs pas Merių, paklausiau ko
kios rūšies pasikalbėjimus jie
du turi. Mūsų santykiai leido 
man tokį klausimą. Merkys pa
aiškino, kad Kleščinskis negali 
tinkamai suvartoti savo energi
jos ir veržiasi padėti patarimais, 
siūlo savo projektus. Paskui 
Merkys paklausė, kodėl aš do
miuosi Kleščinskiu...

“...Paanalizuok visus jūsų 
santykius, kalbas, gal prisiminsi, 
ar tau nekilo koks klaustukas?

— žinai, neskyriau jokios 
reikšmės io nlenalams. Galvo
jau neturi kur dėtis, tai ir užei
na... šiandien jis manes klausė, 
ar mes turime igulos aliarmo 
nlana. Pavyzdžiui, bet kokio 
nerversmo. kad ir komunistinio, 
atveiu. ar turime sudarė planą, 
kaip ir ka veiks kiekviena ka
riška dalis, kas saugos tiltus, 
ištaigas, prezidentūra ir 1.1.

— Na, o ką jam atsakei? — 
paklausiau.

— Atsakiau, kad turime šio- 
|ki toki. Gal ir nevisai tobulas, 
i bet šiuo metu visi užimti, nėra 
kam pavesti smulkiau išdirbti. 
Kleščinskis pa?adėio išdirbti 
smulkiai detalizuota plana ir 
man pateikti: sakė, kad tuoi im
sis darbo ir net gal ryt vakare 
man atneš...

Kitą rytą pareikalavau iš ar-

. cliyvo y i lią ką .įmome apie ge-
i nerolą, ir išorinio sekimo sekei- j 
jos vedėjui™ pavedžiau tuoj su j

i ypatingu rūpestingumu ir di-' 
lūžiausiu atsargumu organizuo-l
ti gen. Kleščinskio sekimą... , 

Po pusvalandžio gavau iš ar-l
chyvo Kleščinskio bylą. Užteko 
kito pusvalandžio jai pastudi
juoti. Pasijutau rolėje medžio
tojo, užklupusio nepaprastai re
tą žvėrį. Pajutau medžiotojo 
jausmą visu pilnumu... Jis nėra 
eilinis informatorius, buvo ge
neralinio štabo viršininkas, per 
tiek metų veikė Kauno viršūnė- 

| se. Tokio kalibro šnipui nega
lima buvo leisti pasislėpti, kad 
ir toj pačioj Sovietų Sąjungoj. 
Ten, įrodęs savo lopalumą kele- 
rių metų “darbu”, būtų gal pa
skirtas karo akademijos profe
sorium arba šiaip aukštoms pa
reigoms ir juoktųsi, kad mažoje 
valstybėje nesugebėjome jo per 
eilę metų iššifruoti. Tai padrą
sintų ir kitus tokiam darbui. Ir 
priešingai, jei generolas Kleš
činskis bus ne tik viešai demas
kuotas, bet ir nubaustas už savo 
pragaištingą darbą, tas atbaidys 
kitus. Tokiam paukščiui nega
lima duoti galimybės pasislėp
ti... z

“Vakare Merkys pats paskam
bino ir prašė užeiti. Kai nuvykau 
pas jį naktį, jis parodė man sto
rą aplanką su tą pat dieną Kleš
činskio jam pateiktų projektu — 
apsaugos priemonėmis ir akci
ja bet kokiam perversmo mėgi
nimui atremti.

— Gali man duoti tą projektą 
pastudijuoti? — klausiu.

— žinoma. Ką man su tuo pro
jektu daryti? — klausia Mer
kys.

— Rytoj jį grąžinsiu. Manau, 
geriausia būtų tuo tarpu padė
ti į seifą, o įgulos viršininkui ir 
komendantui pavesti išdirbti sa
vo planą, kuris Kleščiui nebūtų 
žinomas, ir, aišku, tenka atsi
žvelgti į “patarėjo” sugestijas, 
kurios gali būti klastingos...”

“...Naktis buvo nepaprastai 
šalta. Sniegas po kojomis girgž
dėjo. Nuskubėjau į'įstaigą pa
imti savo automobilio. Įstaigo
je 12 vai. nakties išorinio seki
mo vedėjas priiminėjo seklių ra
portus. Reguliariai tų raportų 
santrauka jis pranešdavo iš ry
to. šį kartą jis jau buvo ieško
jęs manęs — reiškia, įvyko kas 
svarbaus.

Dežuruojantis valdininkas jam 
patelefonavo, ir A. N-a atskubė
jo gerokai sujaudintas su popie- 
rio lapais rankose.

Pavergtoje Lietuvoje
--------------------------------------------------------- . FOTO REPORTAŽAS -*

Dabartinės Lietuvos mokytoja rikiuoja vaikučius, kad galėtų pervesti per gatvę ir, pagal oku
panto įsakymą, nuvesti į greta esantį ateizmo muziejų (buvusią šv. Kazimiero bažnyčią). Rusai 
stengiasi išauklėti “naują žmogų”, bet jie vartoja žiauraus žmogaus auklėjimo priemones. Jau

nimas augą, bet jis ne rusiškas.

Korektūros klaidos
Spaudoje korektūros klaidos 

yra labai sunkiai išvengiamas 
reiškinys. Kaip visoje lietuviš
koje spaudoje, jų apstu, o taip 
pat jų neišvengia ir didžiosios, 
pasaulinio garso leidyklos, ku
rių spausdinamų leidinių korek- 
tąras skaito — tikrina trys, ke
turi ar net penki korektoriai, tik
rintojai. Tekstų surinkime pa
sitaiko tokių fatališkų klaidų, 
kad net keturi ar penki korek
toriai, tikrintojai, optinės paklai
dos pasėkoje, jų nepastebi ir 
nekartą leidyklos turi nepatikė- 
tinai didelius nuostolius.

Taip yra atsitikę vienai New 
Yorko leidyklai, kada ji vykdė 
vienos katalikų institucijos už
sakymą — spausdino maldakny
gę. Užsakymas buvo labai di
delis. Vienoje maldaknygės 
maldoje turėjo būti “o, mano 
Dieve, nemirtingas”. Anglų kal
boje žodis “nemirtingas” turė

tų būti “immortal”. Deja, korek
tūros klaidos pasėkoje buvo at
spausta “inmoral” (nemoralus) 
ir šios fatališkos korektūros 
klaidos pasėkoje leidykla turėjo 
milžiniškus nuostolius, nes mal
daknygė buvo išleista brangiu 
įrišimu, pataisa buvo neįmano

mą užsakytojas knygą priimti 
atsisakė. Už kolrektūros tikslu
mą pagal sutartį, buvo atsa
kinga leidykla.

Tokių - -----1z'’o kartais ir
linksmai nn+a’*v;annių korektū
ros klaidų-----mūsų perio
dinėje spaudoje.

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę Šerną as
meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės šerno gyvenimą. 
Jiems bus įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių istorijų. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašytą Vienišo žmogaus Gyvenimą — Dėdės 
Šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį atsimena 
ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo Antano 
Rūko lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas duos 
progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu ir 
jų kieta, ideologine veikla.

Antanas ROlras, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado
maičio - Šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psl., kaina 2 doL

GALINAMA “NAUJIENŲ ADMINISTRACIJOJE
------------------- -- .. .

1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

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

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

nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį ar Money or

derį tokiu adresu:

“Atsargus”... — pradėjo aiš
kinti valdininkas ... — turėjo 
ypatingą susitikimą...

žiūrėdamas į raporto lapą, 
N-a tęsė:

“20 vai. “Atsargus” išėjo iš 
savo buto ir neskubėdamas nusi
leido į Laisvės Alėją, ties Įgu
los bažnyčia pasuko Vytauto kal
no link. Pastovėjęs kiek ties par
ko varteliais, pradarė juos ir 
apnigta alėja kopė toliau į res
toraną (žiemos metu ne tik ne
veikiantį, bet ir lentomis užkal
tą).

Pusiaukelyje jis staiga apsi
suko, sustojo ir klausėsi... teko 
snėti. kad toks generolo (“Atsar
gus”) elgėsys buvo tik jo di
džiausio atsargumo priemonė. 
Gal jis ėjo į sutartą pasimaty- 
mą su savo ryšininku, bet gal 
tik norėjo tokiu keliu patikrinti, j 
ar nėra sekamas. “Atsargus” 
(generolas Kleščinskis) nusira
minęs, ar tik dėdamasis nusira
minęs, nuėjo į kalną toliau. Pa
ėjęs kokį dešimtį žingsnių, ne- 
nerolas ir vėl atsisuko, apsidai
rė ir ėjo toliau. Daugiau nesi
dairė..., iš restorano pusės, nuo 
verandos nusileido vyras ir ne
skubėdamas ėjo pasitikti gene
rolo. Abu pasisveikino ir stovė
dami kalbėjosi. Po kokių 10 mi
nučių abu atsisveikino... Kai ge
nerolas prapuolė iš akių, nežino
masis irgi nuėjo, bet ne žemyn, 
o kitu keliu į šoną.

(Bus daugiau)

a
..._

SKAUDANTIS DANTIS
— Negalėjau ateiti. Skaudė

jo dantį... .
— Ar dar skauda?
— Nežinau, jis liko pas gy

dytoją.
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Mes švenčiame 50 m. sukaktį 
Mokame iki 6% Dividendus ir 
dar duodame dovanų. Universal

SAVINGS

JEI PADĖSITE TAUPYMO SĄSKAITON $100 ar daugiau, tai galėsite gauti ąsotį ir 
4 stiklus.

JEI PADĖSITE $500 ar daugiau, tai iš 40 dovanų galėsite pasirinkti padažo šildytu
vą, žvakių, patarnavimų lėkštes, dėžutę duonai, nerūdijamo plieno dubenį daržo
vėms maišyti, elektros laikrodį virtuvei ir daugelį kitų vertybių.

JEIGU PADĖSITE $5,000 ar daugiau, tai iš 40 dovanų, galėsite pasirinkti rankinius 
ir stalo laikrodžius, dakrono antklodę, radiją, foto aparatą, šildomą lėkštę, spir- 
gintuvą, elektros keptuvą, Corning kavinuką ir daugelį kitų vertybių.

VIENAI SĄSKAITAI VIENA DOVANA.

DARBO VALANDOS: Pirmadienį, antradienį nuo 9 ryto iki 4 po pietų. 
Ketvirtadienį nuo 9 iki 6 vai. vak. Penktadienį nuo 9 iki 7 vai. 
vak^ o šeštadienį nuo 9 ryto iki 1 po pietų. Trečiadieniais uždaryta.

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

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

Įsteigta 1923 metais.

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.

Tek 421-3070



NAUJIENOS
SECOND - CLASS PO3TAG1 PAID AT CBKAOO, ILLINOIS

ku. Rusų metodai buvo taikomi par SO metų, bet jie neda
vė pageidaujamų rezultatų. Ševardnadzė yra gimęs prieš 
44 metus, kai Gruzijoje jau buvo įvesta komunistinė tvar
ka ir auklėjimas buvo valdžiai ištikimų mokytojų rankose. 
1917 metų revoliucijos veteranai jau buvo išžudyti arba 
išmirę. Jokio įtakingesni© komunisto Gruzijoje nebuvo,

MŪSŲ RŪPESČIAI IR UŽDAVINIAI

KO NERIMSTA ŠIRDIS
IR KĄ SAKO PROTAS

P. STRAVINSKAS
Subscription Itstuc 
50 $2X00 per year, $1X00 perIn __________________

six month, $7.50 per 3 months. 1b 
other USA localities $20.00 per year, 
$11.00 per six months, $6 00 per 
three months. Canada $2X00 per year; 
sther countries $23.00 per year.

15 cents per copy. 15 c. on

Visoje Sovietų Sąjungoje Gruzija buvo žinoma,

Dienraičio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose: 

metams______________
pusei metų ____________
trims mėnesiams ______ 
vienam mėnesiui _______

Kitose JAV vietose: 
metams 
pusei metų 

11X00

Nepajėgia suvaldyti gruzinų
Sovietų karo jėgos, caro generolų vadovaujamos, 

1921 metų vasario mėnesį panaikino Gruzijos nepriklau
somą respubliką, išvaikė demokratinį Gruzijos seimą, iš
vijo užsienin krašto prezidentą ir vyriausybę, o nespėju
sius pabėgti narius išgaudė ir vietoje sušaudė. Rusai 
paskelbė sovietinę Gruziją vasario 25 dieną, kai sovietų 
šarvuoti sunkvežimiai įvažiavo į Tiflisą, bet visoje Gru
zijoje kovos tęsėsi dar kelis metus. Raudonoji armija 
kontroliavo kelius ir didesnius miestus, bet komunistai 
ilgus metus vis dar bijojo įžengti į kalnus ir kalnuose esan
čius kaimelius ir vienkiemius.

Gruzijos valymo darbams vadovavo pats Josifas 
Džiugašvili — Stalinas. Pirmais keturiais metais jis bu
vo įsakęs savo bendradarbiams skersti kiekvieną politinį 
priešą, bet vėliau, kai buvo išžudyti visi socialdemokra
tai ir bet kokios tendencijos demokratai, Stalinas paliko 
gruzinus ramybėje. Kiti sovietų valdovai taip pat daug 
nesikišo į Gruzijos reikalus, nes bijojo Stalino, Gminai 
buvo priversti priimti visus Stalino paskelbtus dekretus, 
liečiančius žemės nusavinimą ir kiekviename žingsnyje 
įvestą partijos kontrolę. Gruzinai nesipriešino naujai 
paskelbtiems nuostatams, bet jie jų nevykdė. Panašiai 
elgėsi ne tik gruzinai. Tokios pačios politikos laikėsi ir 
kitos Kaukazo tautelės. Jos sutko su pagrindiniais “ko
munizmo” nuostatais, bet tuo pačiu metu įvedė pačias di
džiausias ir įvairiausias kombinacijas. Gruzijoje kombi
navo visi, pradedant paprastu saulėje besišildančiu se
nuku ir baigiant įtakingu komunistų partijos nariu. Kiek
vienam buvo aišku, kad be kombinacijų komunistinėj 
santvarkoj gyventi neįmanoma. Apie šias gruzinų kom
binacijas žinojo gruzinų partijos nariai, žinojo ir pati 
Maskva, bet nieko nedrįso imtis prieš kombinatorius.

Tiflise pabuvęs laikraštininkas Robert G. Kaiser apie 
gruzinus kombinatorius praneša gana įdomių žinių. Jis 
patyrė, kad komunistų partijos vadovybė seniai buvo ne
patenkinta gruzinų kombinacijomis, bet nežinojo, kas da
ryti, iš kurio galo pradėti, Tifliso komunistai žinojo, kad 
Azarbeižano komunistų partijos sekretorius G. A. Aliev 
pradėjo panašią kovą Azerbeižane, bet toli jis nenu
žingsniavo. Tris metus jis kėlė viešumon azerbeižanie- 
čius kombinatorius, bet reikalo nepagerino.

Naujai išrinktas gruzinų partijos sekretorius A. Še
vardnadzė ryžosi šį klausimą kelti. Tik jis pirma iš Mas
kvos išsiderėjo vieną sąlygą: jis norėjo, kad Maskva leis
tų jam kombinatorius šalinti gruzinišku būdu, o ne rusiš-

Gruzinai visuomet gyveno pagal pralaimėtojo dės
nius, kitaip negu kitos sovietinės tautos, pirmiausiai 
dėl to, kad pats Stalinas, būdamas gruzinas, naudojo
si kombinacijomis, ir antra, atrodo, dėl to, kad niekas 
nepajėgė jų sukontroliuoti. Dabar atrodo, kad Še
vardnadzė stengiasi juos sukontroliuoti”. (Chicago 
Sun-Times, 1973 m. balandžio 14 d., 36 psl.).
Kaip tas naujas sekretorius gruzinus valdo ? Pirmie

ji žingsniai gruziniški. Jis sukvietė visas partijos centro 
komiteto narius, atsakmningus valdžios pareigūnus ir pa
reikalavo vienų labai aiškų klausimą balsuoti Tiktai šį 
kartą jis pareikalavo balsuoti ne dešinėmis rankomis, kaip 
iki šio meto buvo daroma, bet įsakė partijos centro komi
teto nariams iškelti kairiąsias rankas. Kai jos buvo iš
keltos, tai tada Ševardnadzė pradėjo juos gėdyti už tai,

dėlius, kada pačioje Rusijoje yra gerai laiką rodančių 
laikrodėlių. Paaiškėjo, kad Gruzijos komunistai labiau
siai mėgo Šveicarijoje ir Japonijoje gamintus laikrodė
lius. “Balsuojantiems”, bet tuo pačiu metu užsieninius 
laikrodėlius rodantiems komunistams Ševardnadzė pasa
kė pamokslą ne apie “balsuojamą” klausimą, bet apie rei
kalą pirkti Rusijoje gamintus laikrodėlius. Centro komi
teto nariai žinojo, kad sekretorius būtų galėjęs nukirsti 
iems kairias rankas, bet jis to nepadarė. Bet ir Gruzijos 
comunistai šveicariškų laikrodėlių daugiau nebenešiojo.

Šito balsavimo” metu paaiškėjo, kad karo metu gru
zinų kareivių vakarų Europoje — ir Lietuvoje — grobti 
aikrodėljai vis dėlto pateko j Gruzijos komunistų rankas.

Maskva negalėjo išaiškinti, kaip Gruzijoje auginamos 
daržovės galėjo patekti į Maskvos juodąją rinką, šito 
dausimo neišaiškino ir Gruzijos policija. Ji tardė, klau
sinėjo, bet nežinojo, kaip Gruzijos salotai atsidurdavo ant 
maskviečių stąlo. Ševardnadzė, persirengęs paprastu 
Gruzijos daržininku, pats vežė daržoves, kalbėjosi su per- 
eupčiais, matė į lėktuvus kraunamas dėžes, o vėliau pra
šneko visai kitu balsu. Jis sustabdė gruzinų spekuliaciją 
daržovėmis. Jis ėmėsi tų pačių priemonių, kai patyrė, kad 
ardytojai ima kyšius iš kiekvieno sergančio žmogaus. 
Celi gydytojai kyšininkai buvo sučiupti ir paties sekreto
riaus nubausti. Dabar gydytojai buvo prašyti bet kokio 
užmokesčio, nes bijo, kad nepatektų į persirengusio Še
vardnadzės rankas.

Lietuvoje taip pat buvo vienas senas gruziniškas ko
munistas, Tai Ignas Gašką. Jis žinojo, kas darėsi ir darosi 
“tarybinėje” Lietuvoje. Jis būtų galėjęs užimti aukštas 
vieti, bet jis negalėjo pakęsti kombinatorių. Okupantas 
keliais atvejais buvo paskyręs Gašką įvairioms aukštoms 
pareigoms, bet viskas pasibaigdavo paprasta mokykla. 
Gaška mesdavo viską, išeidavo į kaimą ir mokytojaudavo. 
Nusibodus jam aiškinti komunistams jų pačių daromas 
visokias negeroves. Gaška, sulaukęs 82 metų amžiaus, ba
landžio 6 dieną mirė, o praeitą pirmadienį Atakalnio ka
puose buvo palaidotas. Į Antakalnį suvažiavo visa komu
nistinė smetonėlė, gražiai apie Gašką kalbėjo, bet jie ne
drįso imtis Ševardnadzės priemonių prieš komunistus 
kombinatorius.

Mūsų išeivinio gyvenimo f ak 
tai rodo, kad mūsų lietuvybė 
diena iš dienos silpnėja. Pa
laipsniui mes pametame lietu
vybės ryšius; išblėstame lietu
višką sąmonę; atšąlame lietu
viškuosius jausmus; daromės 
visoms mūsų tautinėms verty
bėms vis nejautresni, net ir 
savo tautos tragedijai abejin
gi. Ne tokie buvome nepriklau
somoje Lietuvoje, dar ir iš 
Lietuvos pasitraukę, gyvenda
mi kurą laiką tremtyje, kurią 
dabar jau "visi vadiname tik 
“išeivija”...

Štai vienas kitas faktas šiems 
teigimams sutvirtinti.

1) Vienas iš svarbiųjų lietu
vybės elementų arba ryšių yra 
gi mūsų kilmė, kaip sako, mū
sų “bendras kraujas”. Nors aš 
nesu didelis kraujo mito pro
paguotojas, bet faktas, kad 
mūsų lietuviai anksčiau tą mū- niai 
sų “lietuvišką” kraują labai 
akcentuodavo ir vertindavo, 
kaip įrodymą, kad mes visi 
esame “kraujo broliai”. Da
bar gi nebent tik PLB pirmi
ninkas St Barzdukas tą mūsų 
“broliškumą” visur pabrėžia, 
nors jis savo “broliais” laiko tik 
labai siaurą jam pataikaujan
čių būrelį (tai matyti ir iš jo 
“Pasaulio Lietuvio”)

2) Toliau, svarbus lietuvybės 
ryšys yra ir mūsų bendra kalba, 
kai mes ją gerai mokame, ją 
gerbiame ir save šeimose tik 
ja viena, kaip savą* kalbame. 
O mūsų šeimose jau daug kas 
šią mūsų bendrą kalbą iškeitė 
į svetimąją, ypač gi mūsų jau
nieji lietuviai, kurių daugis
au net ir visai lietuviškai kal- 
>ėti nemoka arba bemoka tik 
telis sakinius. Taigi mūsų 
>endra kalba jau nustoja būti 
mūsų lietuvybės elementu.

3) Anksčiau, ypač neprikl. 
S-detuvoje, mes domėjomės sa
vo tautos garbinga praeitimi. 
Ja mes didžiavomės. Taigi mū
sų pasididžiavimo jausmas ir- 
0 rišo mus į tautinę bendruo
menę, į lietuvių tautą. O da- 
>ar? Istorikai mūsų mokslo 
žmonės ja domisi, ją studijuo
ja, bet kiti lietuviai mūsų tau
tos istorijai yra šalti, abejingi, 
neturi jai jokių sentimentų. Ir 
vėl pametame lietuvybės ryšį, 
siejantį mus į tautinę bend
ruomenę.

4) Anksčiau, ir dar nepri
klausomoje Lietuvoje didžia
vomės, kad esame “katalikiš
ka tauta“, “Marijos žemė” ir 
pan. O dabar? Net mūsų Tė
vai Marijonai Chicagoje tuo 
jau nebesigarsina. Jie, matot,

turi kitų rūpesčių ir reikalų, 
daugiau “praktiškų* nei mūsų 
lietuviška religinė kultūra. Mū
sų lietuviai savų parapijų ne
vertina. Jie išsikelia į kiTas ne
lietuviškas kolonijas, ten įsi
rašo į kitataučių parapijas ir 
nutrūksta ryšiai su mūsų reli
gine kultūra, kuri irgi, kaip 
taisyklė, rišo mūsų lietuvių 
krikščioniškąją — katalikišką
ją tautą.

5) Nepriklausomoje ĮJeta
voje mes irgi didžiavomės sa
vo mokslu, menu, literatūra, 
ypač ta, kuri buvo švari, mus 
doriškai auklėjanti. O dabar 
išeivijoje? Nelabai. O ta mū
sų išeivinė literatūra nėra dva
siškai mus gaivinantieji, žadi
nantieji mūsų tautinius jaus
mus, o kaikuri, — netgi ta, ku
ri “patriotine” laikoma, kaip 
pvz., Vyt. Alanto pornografi- 

romanai, niekinantieji
krikščionybę ir siūlantieji 
mums grįžti į pagonybę, — yra 
tiesiog [žeidžianti lietuvio gar
bę ir jausmus.

Sava kūrybine jėga nusilpę, 
kai kurie mūsų literatai, ana, 
žvalgosi dargi ir į “anapus” (į 
okup. Lietuvą), norėdami pa
sisemti iš ten “idėjų” savo kū
riniams iš (plg. Draugo “kultū
rinio priedo” redaktoriaus 
žvilgsnius...Taigi ir mūsų 
išeivinė literatūra netenka sa-

vo įtakos mums, kaip lietu
viams. Ji neriša mm tu mūsų 
tauta.

6) Nutrukdami lietuvybės ry 
sius su sava tauta, mes ir tautos 
tragedijai daromės iš lėto vis 
abejingesni, nejautrūs. Dau
gis mūsų jau nebevertina nei 
Lietuvos laisvinimo darbo.. 
Dargi dažnas ir pasisako prieš 
jį, kaip beprasmišką, ypač iš 
jaunųjų lietuvių. Yra mūsuo
se (tik sunku pasakyti kiek) ir 
tų nelaimingų “bendradarbiau
to jų”, siūlančių mums “ben
drauti” su “kraštu”, “su Lie
tuva” ir pan., dangstydami to
mis neaiškiomis frazėmis savo 
piktus ir mums žalingus suma
nymus, vedančius mus į chruš
čiovinę koegzistenciją, kurios 
tikslus mes visi gerai pažįsta
me.

Taigi šie ir daug dar kitų 
liūdnų faktų mums akivaiz
džiai rodo, kad mes pergyve
name didelę dvasinę krizę, 
kad surunkame žemyn sava 
tautine dvasia ir morale.

Štai dėl ko nerimsta mūsų 
širdis!

Bet neturime dėl to kristi į 
neviltį ir nuleisti rankų.

Sveikas protas mums sako, 
kad prie įskilusios geldos ne
reikia raudot Geriau reikia 
pataisyt.

Todėl ir mums reikia galvo
ti, ką turime daryti pakelti 
mūsų dvasiai, atgaivinti savo 
lietuvybei, atgauti turėtąją ka
da blaivią tautinę sąmonę ir 
sustiprinti dvasinius ryšius su 
savo tauta.

Tą sako, tą diktuoja mums 
mūsų sveikas protas!

s j

Siaurės Vietnamo Seimą, susėdusi ant dviračio, važiuoja i miestą. 
Vyras patenkintas, kad karas oficialiai pasibaigė ir nebereikia slap

stytis nuo lėktuvų bombų.

VINCAS ŽEMAITIS

LIETUVIŲ TAUTOS 
PRAEITIES PRAMATĖJAS 
ii i -r

Vėliau besiveržiant krvžiuočiams, sos- 
tinė buvo perkeliama vis toliau rytuosna; 
Rūgi j a — Meklenburge, keletas Ramovių 
— Rytprūsiuose, Vilnius ligi 1387 gdingų 
metų, ir pagaliau, Baisogalos miškynas, ka
me dar Daukantas atsimena “baltuosius 
drevių žynius” (255 psl.).

Kad šių arijų popiežių būsena nėra jo
kia fikcija, parodo, kad ir ši iš kryžiuočių 
kroninkininko Dusburgo mano paimta iš
tinka, (C. III, sk. 5), verčiant ją iš lotynų 
kalbos: “Nadruvoje buvo vietovė, kuri va
dinosi Romovė (Romov), kurioje taip pat 
gyveno vadinamas Krivė (Criwe), kurį va
dino Popiežium (pro Papa). Panašiai, 
kaip viešpats Popiežius valdo visuotinę 
(universalem) tikinčiųjų bažnyčią, tuo 
pat būdu, naudodamas savo mandatą, jis 
ne tik valdo išvardintas prūsų (Prutenicae) 
gentis, bet ir lietuvius (Lethowini) ir vi
sas Livonijos žemės tauteles”. (ir. J V. Že
maitis. “Lietuviški vandenvardžiai ir pil
kapiai nuo Vyslos iki pat Maskvos”, 32 psl., 
Chicago. 1972.).

Autorius rašo: “Iš ten (Ramovės), Or
dino spaudimui vis didėjant, mūsų popie
žiaus sostinė keliama vis toliau į Rytus, kol 
atsiduriama Vilniuje. Matome, kad Gele

žinio Vilko legenda turi didžiulę prasmę. 
Šventaragio patariamas, Gediminas įkūrė 
ne paprastų pilį, o Arijų Popiežiaus sos
tinę! Tuo pačiu aiškėja nepaprastas Ro
mos įniršimas, mobilizuojant prieš mus 
visą Europą kryžiaus karams: tai anaiptol 
nebuvo, "pagonių medžioklės” žygiai, o 
žūtbūtinė dviejų kultūrų, dviejų tikybų, 
kova — pirmosios pasaulio civilizacijos ir 
Naujojo Apreiškimo. Kaip bičių avilyje 
nesutelpa dvi valdovės, taip ir tikyboje 
negali būti dviejų popiežių. Tokia yra Jo 
šventenybės Lizdeikos senoviškiausios kil
mės, jo reikšmės mūsų pasaulyje ir jo žlu
gimo žiauri paslaptis.

K. K* Lizdeikai mirus 1390 metais, Ari
jų popiežiumi tapo jo sūnus K. K.K Viršu- 
lis iki 1350 metų. Jo sūnus K. K. Sirputis 
1387 metais turėjo pasitraukti iš Vilniaus į 
Baisogalos miškyną, kada Jogaila pats 
savo rankomis gėdingai užpylė Amžinąją 
Agnį švento vie tėję. Ir kartu mūaų senąją 
didinu kultūrą... ” ($9 — 260 psl.).

Dar pastabos formoje pora dalykėlių.
I. Neseniai teko girdėti jauno kalbininko 
įtaigojimus, kad, išeinant iš kalbos moks
lo dėsnių, Lietuvos vardas kilęs iš (jau 
anksčiau šiam str. paminėto) Lietaukos 
raisto ar upelio pavadinimo, šis tvirtini
mas turėtų dar šiokio tokio pagrindo, jei 
priimti absurdišką kalb. K- Būgos teaę — 
būk rytų galindai (lietuviai), slavams be
siveržiant į jų žemes. VI amž. atsikėlę į 
tuščius dabartinius plotus. Jie čia radę
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saujelę gyventojų, kurie galėję vadinti tą 
raistą (Upelį) Lietaukos vardu ir naujieji 
ateiviai turėję gauti nuo to upelio (raisto) 
lietuvių — Lietuvos vardą. Juk pats upelis 
sau vardo duoti negalėjo, pirma .turėjo 
būti gyventojai, kurie jį tuo vardu pava
dino? Kas kita, pavyzdžiui, ateiviai slavai, 
atsiradę lietuvių gyvenamuose plotuose, 
nuo lietuvių vadinamos upės Polotos, pa
sivadino poločane, miestas Polotsk.

2. Pramatėjas — tas kuris pramato, iš 
anksto apgalvoja, Taip: rašyti — rašyto
jas — rašėjas, ganyti — ganytojas — ga- 
nėjas, raizgyti — raizgyfojas — raizgė j as, 
skraidyti — skraidytojas — skraidėjas, 
taip ir prąmatyti — pramaty toja$ — pra
matėjas. Graikų pusdievio Prometheus 
vardas, reiškiąs tą pat — pramatąs, iš 
anksto apgalvojąs, atrodo, bus skolinys iš 
lietuvių kalbos. Graikai turi visą eilę die
vų vardo skolinių iš šiauriečių (lietuvių): 
Apollo —r Upelionis, Tatis — Tauta, Diana 
— Daina, La tona — Lgetonė, Protėjas — 
Protas, Varas — Varys, Achilo draugas 
Patraktos — Pataruoklią (patarėjas), taip 
girtuoklis, klajoklis, pakaruoklis ir kL 
žmonijos geradaris Prometėjas, slaptai pa
ėmęs iš dievo Dzeuso ugnį (žaibus), at
nešė ją žmonėms, nes jis pramatė, kad ji 
bus jiems naudinga. Už tai jis buvo Dzeu
so nubaustas — prirakintas prie uolos ne 
Graikijoje, bet Kaukazo kalnyne, kas nu
rodo į to vardo kilmę iš Šiaurės. Prisimin
kime tą lietuvių taip aukštai vertinamą 

“Amžiną Ugnį”. Ji buvo vaidilučių prižiū
rima, kad amžinai degtų ir neužgestų, šis 
ugnies gerbimas perėjo ir pas katalikus, 
žr. Liet Ejic. XXIV t 97 psl. ir C. Gedgau
do kng. V d.).

Šiuomi ir baigiu šią “Mūsų praeities be
ieškant” recenziją. Iš tiesų, tepaliečiau 
autoriaus kruopščiai surinktos ir pateik
tos medžiagos nedidelę dalį. Svarbiausia, 
kad ji iš pagrindų keičia (griauna) sveti
mųjų — mūsų kaimynų istorikų sufabri
kuotus duomenis apie mūsų poistorėa eigą 
ir jos perėjimą į istorinius laikus. Jie sa
vinas! mūsų tautos savo žygdarbiais pagar
sėjusias gentis ir jų istorijas rašo, pritai
kant saviems interesams. Didelė garbė ir 
padėka autoriui, kad jis, pasiremdamas 
dokumentuotais šaltiniais, tai atitaisė.

Perskaičiau veikalą visu atydumu, sa
kyčiau, kaip įdomių intrigų istorinį roma
ną, tuo labiau, kad čia aprašomi mūsų di
dingos praeities nuostabūs faktai, bei įvy
kiai. Autorius turi įgimtą istoriko dovaną 
ištisus istorinės medžiagos tomus tvirtai 
apvaldyti ir tai kondensuotai, ryškiai 
blaivia galvosena įmantriai aprašyti. Ma
no manymu, šis gerb. č. Gedgaudo veika
las mums lietuviams turi biblinio pobū
džio privalumų, dėl to jis turėtų rastis pas 
kiekvieną sąmoningą lietuvį pagarbioje 
vietoje ir šeimose dažnai viešai atskirais 
skyriais skaitomas, aiškinamas, diskutuo
jamas. Yra tai gyvasis šaltinis pasisemti 
jėgų patriotizmui, pasididžiavimui, lietu

vių tautos meilei ir pasiaukojimui. Veika
las prašosi būti išverstas anglų kalbon, ir 
paskleistas plačiai skaitančioje angliškoje 
visuomenėje ir bibliotekose.

Nuoširdžiai dėkojant autoriui už jo 
taip didelę lietuvių tautai auką, lieka pra
šyti kad jis paruoštų šio veikalo antrąjį 
tomą: čia jis nupiešė nuostabų vaizdą lie
tuvių genčių kultūros nuneštos toli į Va
karus, antrasis tomas atvaizduotų dau
giau lietuvių kultūrą, ypatingai V — VIII 
šimtmetyje, išvystytą Rytų regione, kurią 
rusų archeologas prof. A. Spicyn taip api
būdina: “Tai pačios turtingiausios ir la
biausiai paplitę krašto senienos... Dra
bužių metalo puošmenų puikume nėra to
liau kur eiti... Lietuvaitė (litvinka) visa 
spindėjo aukse (išvalyto vario), bet ir lie
tuvis mažai kuo nuo jos skyrėsi”. Tektų 
paliesti ir baltgudžių tautos bei kalbos 
susiformavimą. Tuomet vaizdžiau išryš
kėtų tai, ką A. Dostojevskaitė yra pareiš
kusi: “Nė vienas kraštas nėra tiek pada
ręs slavii civilizacijai kiek mažutė Lie
tuva. Kitos tautos dirba sau, savo pačių 
garbei. Lietuva savo išminties žiedus pa
skleidė savo kaimynams.

Lenkija, Ukraina ir Rusija to nesu
pranta ir yra nedėkingos, tačiau ateis die
na kada jos aiškiai pamatys milžinišką 
skolą kukliai ir tylinčiai Lietuvai”’. A. 
Dostojevskį. Vida de Dostojevski por su 
hija, Buenos Aires. 1942.

(Pabaiga)
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Naujienų .š m. balandžio 12 
d. nr. 87 Alfonsas Nakas rašo 
apie Petro česnulio knygą “Nu
žmogintieji”, kurioje autorius, 
pats nuo lenkų žiauriai nuken
tėjęs kankinys, aprašo lietuvių 
kančias lenkams užgrobus ir 
valdant Vilnių ir Rytinės Lie
tuvos dalis. Gerai, kad knygos 
recenzentas pateikė adresą, kur 
ta knygą galima gauti, būtent: 
pas Vilniaus Krašto (Lietuvių 
Sąjungos C. V-bos narę Eugeni
ją Bulotienę, 415 Golden Gate 
Ave., Detroit, Mich., 48203. Ver
ta tą knygą ne tik įsigyti, bet 
ir dar plačiau pakomentuoti ir 
mūsų spaudoje plačiau ištrau
kų perspausdinti, žvelgiant į 
ateitį, reikia atsižvelgti į pra
eitį ir geriau pažinti, kas yra tie 
“panowie bracia”, su kuriais 
anksčiau ar vėliau lietuviams 
teks vėl šnekėtis dėl ateities san
tykių, turint galvoje ne vien 
kaip lenkai elgėsi su jų valdžion 
patekusiais lietuviais praeityje, 
bet ir kaip jie elgiasi dabartyje. 
Tuo opiu klausimu labai pasi
tarnauja p. J. Kuprionis “Drau
go” š. m. balandžio 11 d. nr. 
straipsnyje “Pastangos išnai
kinti Punsko lietuvius”, kurio 
įmanomai didesnė dalis čia paci
tuojama:

“Nei Vilniaus, nei Suvalkų 
srities žemės nepasižymi nei 
derlingumu nei gelmės turtais, 
išskiriant gamtos grožį. Iš ki
tos pusės, ką lietuviai kada nors 
lenkams yra blogo padarę, kuo 
būtų buvę lenkams pavojingi? 
Atvirkščiai, niekas nėra tiek 
daug gero lenkams padarę, juos 
sustiprinę, padėję jiems iškilti, 
kaip lietuviai. Lietuvių paslau
gų lenkams sąrašas būtų labai 
ilgas”. t

Po šio įvado straipsnio auto
rius suglaustai atpasakoja, kaip 
patys lenkai didžiuojasi gadyne, 
kada ją valdė lietuvių Jogailai- 
čųi giminė, sumini lietuvių tik
rai brolišką pagalbą lenkams,

GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)

DR. P; STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Sandra praktika ir chirurgija

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

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

uždaryta.
5525 So. Harlem Ave. — 586-1220

Roz. tel.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS 
6Y0YT0JAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą.

GUŽAUSKŲ 
GĖLES VISOMS PROGOMS 

BEVERLY HILLS GELINYČIA 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

V. Tumasonis, M. D., S. C. 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71s* STREET 
Ofiso telef.: HEmlock 4-2123 

Rezid. tplef.: Gibson 8-6195
Priima ligoniui pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
Jei neatsiliepia, tai telef. Gi 8-6195

PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R. i E R t N A S

2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

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

MOVING 
Apdraustas perkraustymas 

ii įvairių atstumų. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tel.: FRontier 6-1882 *

2850 West 63rd St., Chicago, 111. 60629 
Telef.: PRospect 6-5084 SOPHIE BARČUS

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

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

NAUJIENAS

V*

Telef.: HEmlock 4-2413 

7159 So. MAPLfWOOD AVE.
CHICAGO. ILL. 60629

Lietuvių kolba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 11 
vai. ryto. — šeštadienį ir 
madienį nuo 8:30 iki 9:30 
ryto.

-12 
sek-

NAUJIENAS

kai Hitlerio ordos pradėjo Len
kiją terioti, ir pagaliau prieina 
prie šių dienų, kaip net “Liau-, 
dies Lenkija” šiandien planin
gai persekioja ir naikina lietu-1 
vius lenkams patekusioje etno
grafinės Lietuvos dalyje, kur 
net paskutinis lietuvių laikraš
tis uždarytas...

J. Kuprionis rašo:
“Vilnius dabar, nors su la

bai griežtai apkarpytom apylin
kėm, yra atitekęs Lietuvai. Len
kų skaičius Lietuvoje yra ge
rokai sumažėjęs, nes daugelis 
ne tik lenkų, bet ir lietuvių re- 
patriavo į Lenkiją dėl geresnių 
gyvenimo sąlygų. Lietuvoj len
kų yra apie 7.7% visų gyven
tojų. Jie čia turi plačias tauti
nes laisves ir valstybės paramą. 
Turi apie 300 įvairių lenkiškų 
mokyklų, teatrus, dainų ir šo
kių ansamblius, gausią spaudą, 
savaitraščius, net dienraštį 
“Czerwony Sztandar”. Taip lie
tuviai traktuoja lenkus.

Suvalkų trikampis
“O kaip gi lenkai elgiasi su jų 

valdžion patekusiais lietuviais? 
Jų čia priskaitoma tik apie ke
liolika tūkstančių. Grupelės įsi
kūrusios Vraclave, Varšuvoj, 
Baltstogėj, Olštyne; kitur pa
vieniui išsiblaškę. Labiau kom
paktinis susibūrimas yra Seinų 
ir Suvalkų apskričiuose kur, įs
kaitant Punsko miestelį, yra ke
liolika ar-kelios dešimtys kaimų 
bei vienkiemių, kuriuose gyve
na lietuviai nuo šimtmečių iš 
savo tėvų paveldėtose sodybose. 
Jų čia yra apie 10,000.

Suminėjęs, kaip tą gryniau
siai lietuvišką Lietuvos dalelę 
Hitleris pasigrobęs pardavė sa
vo sąjungininkams sovietų ko
munistams ir tie ją priskyrė 
“liaudies” Lenkijai, straipsnio 
autorius suglaustai nupasakoja, 
ką lenkai su Seinų-Punsko lietu
viais šiandien daro:

“Pirmiausia, daromi visokie 
sunkumai turėti lietuviškas mo
kyklas. Jei lietuviai vargais ne
galais tokią mokyklą suorgani
zuoja, tai iškyla patalpų gavi
mo klausimas a)*ba nors ir pačių 
talkos būdu remontams vykdy
ti medžiagų gavimas. Visur kliū
tys. Neleidžiama lietuviams tu
rėti savų organizacijų. Tik 1957 
m. po Lenkijoj iškilusių nera
mumų Punsko lietuviams pa
vyko gauti leidimą įsteigti Lie
tuvių kultūros draugiją. Drau
džiama lietuviška spauda, turėti 
savo laikraštį. Tad tik retkar
čiais teišleidžiami neperiodiniai 
leidinėliai. Pagaliau 1971 m. ga
le, kaip jie ten rašo: “...susidarė 
mums kai kurių galimumų leis
ti nuolatinį lietuvišką laikraštį”. 
Išleistas laikraštėlis “Varsnos”, 
mokslo ir kultūros metraštis. 
Spausdinamas, rašoma mašinė
le parašytą tekstą perspausdi
nant “ofsetu”. Taigi gana var
ganos išvaizdos, šiek tiek ilius
truotas. Nors ryžtasi leisti kas 
mėnesį, bet pajėgia išleisti tik 
kas du mėnesiu po 16 psl. Po ran
ka turiu visus išleistus “Vars
nų” numerius: vieną 1971 m. ir 
šešis 1972 m. Turiny pastebi
mas didelis taikstymasis valdan
čiam Lenkijos režimui. Bet svar
stomi ir savi, lietuviški klausi
mai. štai, keletas būdingesnių 
straipsnių pavadinimų: Kaip 
atsirado jotvingiai, Senovės lie
tuvių kariausena, Dr. Jurgį Sau- 
erveiną prisiminus. Senojo tikė
jimo pėdsakai liaudies pasako
jimuose. Mūsų krašto tarmės, 
Gediminas ir Geležinis vilkas ir 
kt. šiek tiek beletristikos ir po
ezijos dalykėlių, informacinės 
žinios apie vietos lietuvių veiki-! 
mą ir t. t.

Uždarė vienintelį lietuvių 
laikraštėlį

Nors ir gana kuklus bei re-; 
tai teišeinantis laikraštėlis vie-i 
tos lietuviams sukėlė didelį I 

džiaugsmą ir entuziazmą. Fi-j 
nansiniai sunkumai dėl mažo ti-! 
ražo išlyginami, kaip jie rašo:1 
“...ir neturtingieji pakloja Šim-

Vaizdas, kuri galima matyti tik Egipte. Tolumoje stovi piramidė, 
, kiek arčiau modernus automobilis ir grupė žaidžiančių vaikų

tines”. 1972 metų paskutinia
me numery redakcija jau džiau
gėsi, kad, nugalėjus įvairius 
sunkumus, “Varsnos” vis stip
rėja, vis gausėja bendradarbių 
jaunų ir vyresnių, įvairių pa
žiūrų ir išsilavinimo. Redakci
jos žody “Į antruosius (1973) 
metus žengiant” su didele vil
timi žiūrima į ateitį.

Deja, tai nepatiko lenkų šo
vinistams. Partiniu atžvilgiu 
jie ten neturi prie ko prikibti: 
laikraštėlis pusėtinai pagarbi
na partiją ir režimą. Vienintelės 
ten lietusių kultūros dr-jos va
dovybės' narių .90% turi parti
nius bilietus. Piniginės para
mos negauna, jos nė nereikalau
ja. Vienintelė priežastis, — tai 
krislas lenkų akyse, kad tas lai
kraštėlis jungia nors ir negau
sią .Lenkijoj gyvenančių lietu
vių sąujelę kad susidaro orga
nizuotas lietuvių veikimas, o tas- 
juos jau dvasiškaLsustiprina. Ir 
taip jau kelįntąs mėnuo. “Vars
nos” nebeateina. Neperseniai 
laikraščiuose teko skaityti, kad 
laikrąščio leidimas sustabdytas”,

Anei rašto, anei druko...
“Taip darė muravjoviniai ru

sai, taip daro lenkai. Abiejų 
tikslai tokie patys. Tik tas, kai 
iš lenkų pusės, tai yra tarsi “at
silyginimas” kai okupuotoje Lie
tuvoje lenkams leidžiama leisti 
gausi spauda, veikti meno an
sambliams, išlaikoma apie 300 
lenkiškų mokyklų. Neseniai pa
tiems buvus sutryptiem vokie
čių ir rusų, o dar ir dabar ry
tojus, kad ir pačių lenkų pilnas 
netikrumų, bet gavę kiek lais
vės, panūdo kitus persekioti”... 

• šiomis dienomis su gedulu 
minėdami sovietų maskolių Ka- 
tyno miške nužudytuosius savo 
tautiečius lenkai turėtų ne vien 
ašaroti dėl savo tautos kentėji
mų, bet ta pačia proga ir per
kratyti savo sąžines, kaip jie 
kankina į jų rankas atiduotus 
savo — be perdėjimo — ge
riausius kaimynus lietuvius.

J. Pr.

TRUMPAI
— Mokytojas Jonas Greimas, 

81 m. amžiaus, .mirė Lietuvo
je. Gimė 1888 m. birželio ničn. 
26 d. Tufgalaukyje, Marijam
polės aps. 1901 m. mokėsi Vei
verių mokytojų seminarijoj. 
1905 m. už dalyvavimą moki
nių streike rusų žandarų areš
tuotas ir pašalintas iš seminari
jos. Vėliau grąžintas mokyk
lon ir ją 1907 m. baigęs moky
tojavo Kaletnike, Lenkijoj. 1908 
— 1915 m. Barzdų pradžios 
mokyklos vedėjas, šakių apskr. 
1915 —- 1918 m. dirbo žemai
čių sąjungoje Minske ir Vilniu
je. Nuo 1919 m. Paežerių pra
džios mokyklos vedėjas, Vib 
k a viskio aps. Plačiai dirbo lie- 
tuvių visuomeninį darbą. Pri
klausė Lietuvos socialdemo
kratų partijai ir Lietuvos mo
kytojų profesinei sąjungai.

Plačiai veikė aptibolševikinia- 
me ir antinaciniame pogrindy
je. Gyvendamas arti vokiečių 
sienos, 1940 m. rusiškos oku
pacijos pradžioje padėjo lie
tuvių veikėjams pasitraukti 
Vokietijon.

Ar Čikagoj girdimas 
Medelino radijas?

Prof. J. Kaseliunas iš Kolombi- 
jos rašo AI B. kad Radio Suta- 
tenza Medellino sekcija du kar
tus į dieną 8 valandą praneša 
lietuvių jaunimo parašų rinki
mo propagandą, o Į4 vai, (? vai. 
popietį dar priduria keletą mi
nučių lietuviškai muzikai, kad 
girdėtų visos Pietų Amerikos lie
tuviai.

Iš Medellino transliuoja —. 
950 kilocįklų ilgąja banga, 110 
klv. stiprumo; iš. Ęarąnkuil — 
950 koloc. 120 klv.,; iš Cali — 
700 klc. 120 klv.; iš Bogota — 
810 klc. ilgąja banga ir 5,095 
klc. trumpąja banga, 300 klv. ga
lingumu.

Argentines, Brazilijos ir Uru
gvajaus lietuviai prašomi pa
klausyti ir parašyti padėkas 
direkt. Gilberto 'Posąda: Cra 49, 
Nr. 63-48, Medellin, Colombia.

Turintieji trumpų bangų ra
dijo priimtuvus JAV-bėse ga
lėtų išbandyti, ar ta stotis yra 
girdima ir šiaurės Amerikoje?

Prieš priverstiną 
vaiky integraciją

Illinoj aus senatas ketvirtadie
nį 30 balsais prieš 13 priėmė bi- 
lių, draudžiantį viešųjų mokyklų 
mokinius autobusais vežioti į ki
tas mokyklas tikslų pasiekti “ra
sinio balanso”. Bilius persiųs
tas atstovų butui. . .

šiuo įstatymu siekiama už
drausti valstijos viešasios in
strukcijos (mokyklų) superin
tendentui Michael Bakalis “ra
sinės rodistribucijos” tikslu leis
ti mokinių važinėjimo instrukci
jas.

Praeitais metais Bakalis gra
sino sulaikyti valstybinę para
mą mokykloms, kurios neparo
dys “rimtų pastangų pasiekti 
įmanomos rasinės integracijos”.

' SUSIRINKIMU J‘

PRANEŠIMAI
♦

— Žemaičių Kultūra* Klubo eilinis 
narių susirinkimas įvyks trečiadieni, 
balandžio 18 d. 7:00 vai. vak. Holly
wood salėje. 2417 W. 43rd St. Nariai 
kviečiami aptarti klubo reikalus ku
rių yra daug, taipgi laikas užsimokėti 
nario mokesti. Po susirinkimo bus 
vaišės.

Rožė Didžgalvis, rast.

— Humboldt Parko Lietuviu Klubo 
mėnesinis Panų auurįnkįpas įvyks 
balandžio nwn Cfečiadieni.
12:15 vol. po Piėtų Almera Simons 
parkelio svetainėje 1640 N. Drake 
Ave., pirmame aukšte. 1Q3 kambary
je. Nariai ir narės grąžomi laiku at
vykti ir atsivesti kandidatų įstojimui 
i mūsų kltfbą. Po susirinkimo busi 
kuklios vaišės.

W. Menkus, rast.
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ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI,

KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI
Mieliausi, nemanykite keistai apie ugningus mėginimus, kurie jus 

sutinka datyrimui, kaip koks nauja* daikte* jums pasitikę*. Bet llnks- 
minHraa būdami bendrininkai*, Kristau* kentėjimų idant apsireiškime 
garbė* |e dtiaugdomiesi linksmintumėte*. 1 Pet. 4:12, 13.

e e e

Siame nedraugiškame pasaulyje gausime tik apjuokos, kokią kentėjo 
mūsų Viešpats, nes tarnas nėra didesnis už savo valdovą. Svietas, kūnas ir 
geimas, tie trys yra priešingi mūsų kelionei: su jais turime kovą iš vidaus, 
o baimę iš laužo, nes daug ugningų vilyčių yra taikoma į teisųjį. Dabar 
klauskime, kaip galime saugiai išlaikyti savo sielą, kuomet ateina sunkūs 
bandymai? Ar neturime tylume laukti ir daboti kur Dievas mus veda, jieš- 
koti jo valios pirma ne kaip paliečiame kokius dalykus, kurie paskui gali 
pasirėdyti persunkiais? Todėl Psalmistas paduoda šitokias mintis: “Aš ty
lėjau, aš užsilaikiau ramiai, net geruose dalykuose” (net nedariau nė nesa
kiau to, kas mano akims atrodė geru dalyku).

Kristus pasakė, kad jis įsteigs bažnyčią. Bažnyčių yra daug, bet ne 
kiekvienam aišku, kuri yra tikroji. Krikščioniui reikalinga tikroji Kris
taus bažnyčia. I visus šiuos svarbius klausimu* rasite atsakymus nedidelėje 
knygutėje, kuri vadinasi “Tikroji bažnyčia”. Ją nemokamai gausite, jei 
parašysite tokiu adresu: F. Žavi*#, 3715 W. 66th St„ Chicago, Illinois 60829

6V. RAŠTO TYRINtTOJAI

PETKUS
TĖVAS IR SONUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
2533 W. 71st Street

* M Telef.: GRovehill 6-2345-6

” Y S°« 50th Ave., Cicero
Telef.: TOwnhaU 3-2108-9

I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

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

TeL; YArds 7-1741 - 1742
' - ’ * ■ , Y '

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
r . < X

Telefonas: LAfayette 3-0440

MODEKN1BKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NAMIĄJ: '
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Assoeiaeijos

AMBULANCE 
PATARNAVL 
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

★ 
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LITUANĮCA AVENUE. Phone: Y Ards 7-3401

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

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

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2434 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-66T2

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, III. 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HASTED STREET , Phone: YArds 7-1911
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LAIMĖJIMAS BE KOVOS
Vyrai galės vesti 

nuo 18 metų

(Zook apskrities (Chicagos) 
jaunuoliai ’‘laimėjo pergalę”, 
atrodo jos nesiekę. Nuo praei
to penktadienio, balandžio 13 
dienos (įsidėmėtina data) aš- 
tuoniolikanieėiai jaunuoliai ga 
Ii legaliai pačiuotis (vesti arba 
būti vedami) savo tėvų visiš
kai nesiklausę, praneša Cook 
apskrities klerkas Stanley 
Kusper.

Klerkas Kusper savo žygį 
pagrindžia nuomone, pareikšta 
vaisi. gynėjo Bernardo Carey 
ir general, prokuroro William 
Scott birželio 30 d. potvarkiu.

IHinojaus Santuokų Aktu 
tuoktis be lėvii leidinio gali 
moterys nuo 18 metų amžiaus, 
o vyrai tik nuo 21 metų. Da
bar abi lytys bus lygios.

šunų, kačių mylėtojams
Chicago Tribune skiltyje 

“Action Express’’ atsako pa- 
klausėjui, ar galima pakasti, 
palaidoti naminį gyvulį (šunį, 
katę ir tp.) savo sklype, atsa
ko kad galima, nors įstatymai 
tokį žygį gerokai suvaržo. Jei 
gyvulys svėrė ne daugiau kaip 
150 svarų, leidimas gaunamas 
iš miesto sveikatos tarybos, 
bet tik su sąlyga, kad savinin
kui sklypas legaliai priklauso 
ir yra nemažesnis kaip pusė 
bloko, ir tai gyvulio lavonas

Jaunas Amerikos dainininkas David Cassidy, 22 metų, turi ir Euro
poje didelį pasisekimą, ypatingai jaunų klausytojų tarpe.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

HELP WANTED — MALI 
Darbininkų Reikia

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI DEMOKRATINĮ 

DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS"

gai būti pakastas 24 valandų 
bėgyje tik sklypo viduryje, ne
mažiau kaip 4 pėdos gilumo, ir 
lavonas turi būti iš viršaus už
piltas negesintoinis kalkėmis.

Vistiek rengiasi statyti 
“Crosstown” greitkelį

IHinojaus seimo pirminin
kas Robert Blair pareiškė, kad 
nepaisant jog gubernatorius 
Walker yra prišingas, greitke-

GIRL FRIDAY
Help out in purchasing dept, and 
production control..Some typing 
required. Company benefits.

ROY WINKELMAN 
384-W00

SECRETARY
for Lt Salle St. law firm. Good 

Salary commensurate 
with ability.

Mrs. CONNOLLY 
CEMi-9200

skills.

DEPENDABLE MAID
To serve one woman adult. Other 
help employed. North Lake Shore 
Drive Apt. Own Room. Top Wages 
and home for right person. Recent 

References. English necessary.
Write A. F. Box 807

225 W. WASHINGTON ST.
CHICAGO, ILL. 60606

POWER SEWING 
.MACHINE OPERATORS 

Experienced. Good pay. Steady. Air 
i cond. plant. Good fringe benefits.

WHEELER COMPANY
224 W. HURON ST. 

Tel. SU 7-1156-

Jis įteikęs seimui atitinkamą 
įstatymą pasakė: “Aš pilnai ti
kiuosi atitinkamų žygių, kurių 
bus imtasi kad būtų leista 
Crosstovyn statyti. Walkeriui 
daugiau rūpėjo laimėti rinki
mus, negu būti atsakingu’.

TEK INTOJAI VARSTOTUOS!
Vadovaujanti valcuotų skardų dirb
tuvė turi darbo tekintojams varsto
tuose antroje pamainoje nuo 3 po p. 
iki 11 vai. vak. Dirbame karbido 
grąžtais. Progresuojanti bendrovė. 
Didelis atlyginimas, nuolatinis dar
bas. viršlaikis. Pakeliamas atlygini
mas pagal gabumus. Nemokama ap
drauda ir pensijų planas. Apmoka
mos atostogos ir šventės. Modernūs 
įrankiai. Puikios darbo sąlygos. Vė

sinamas įrankių kambarys.
Kreiptis asmeniškai į samdymo ofisą:

TEMPEL
STEEL COMPANY

1925 Bryn Mawr Ave.
Call — 271-8100

KEYPUNCH OPERATORS 
JUST MOVING IN. 

Need 2 experienced keypunch opera
tors. 3M Business products sales. 

2301 LIVELY BLVD. 
ELK GROVE VILLAGE 

Call 547-8401 
An Equal Opportunity Employer

REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žema — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJ1MAJS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I .

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

NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI 

pnt§v rčšIų Draudimo agentūra"]

J. BACEVICIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

PRospect 8-22336455 So. Kedzie Ave,

GENERAL OFFICE 
Experienced biller typist. Take charge 
type. Phone orders, billing, light 
bookkeeping for small advertising 

sign company. 
Salary open. 

7264)227 
630 W. ADAMS 

. 4th floor.

SAWGRINDER
Carbide experience helpful, but not 
necessary, win train. Hospital insu
rance. 40 hour week. Good wages.

Call 489- 3342
Bet. 11 A. M. — 3 P. M.

Ask for GEORGE

PIGIAI PARDUODAMAS medinis pa-1 BUTŲ NUAMAVIMAS. ĮVAIRŪS 
jamų namas Marquette Parke. Po 6 DRAUDIMAI. NAMŲ IR NEKILNO- 

val. vakaro telefonuoti 434-9583. IJAMO TURTO PIRKIMAS - PAR- 
PARDAVIMAS.

BALYS BUDRAITIS 

BUD’S REAL ESTATE 
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

TEL. — 254-5554

SAVININKAS PARDUODA 5Vz kamb. 
mūrini bungalow su 2 miegamais ir 2 
masinu garažu prie 68-tos ir Campbell 

už virš $20,000. Tel. 436-5392.

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininkų ir Darbininkių

Lenkai laimėjo Koperniką
Ilgai trukusį ginčą tarp len

kų ir vokiečių, kieno buvo My
kolas Koopernikas, garsusis vi- 

lis per Chicagos miesto vaka
rinę dalį vis tiek bus statomas.

KEY PUNCH OPERATOR 
Leading fashion jewelry house see
king for day shift. IBM 5496 minimum 

, required 3 to 6 months experience.
Call Mr. MOODY 
PAKULA & CO.

218 So. WABASH AVE. 
CHICAGO. ILL.

939-6460

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 — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Vietoje $2.00 dabar 
tris ■ ■■ -—-■ — — - —  --------------—
Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

money orderį.

$3.00 
$2.00

$130

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

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

2608 West 69th St, Chicago, Hl. 60629. • Tel. WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas įvairių prekių.

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP. 

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. 

V. VALANTINAS

■■■----- ------------------------- ------------ . ----------- --

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Naujienose galima gauti puikių knygų, kurios papuoš bet kokią

duramžių v astronomas, galuti
nai laimėjo lenkai. Preziden
tas Nixonas šio balandžio 23 - 
30 d. savaitę paskyrė Koperni
ko garbei ir atsišaukė į vięus 
amerikiečius “drauge su Len
kija ir kitomis tautomis švęsti 
to garsaus lenkų astronomo 
gimimo 500 metų sukaktį”

KEY PUNCH OPERATOR
1 year experience Alpha Nume
ric key punching on IBM 029 

or 5496.
Lincolnwood location.

Call personnel 677-7400

ĮRANKIŲ IR GRĄŽTŲ TEKINTOJAI 
Vadovaujanti valcuotų skardų dirbtu
vė turi darbo įrankių ir grąžtų tekin
tojams antroje pamainoje nuo 3 p. p. 
iki 11 vai. vakaro. Teks dirbti karbi
do grąžtais. Progresyvi bendrovė. Di
delis atlyginimas, nuolatinis darbas, 
viršlaikis. Pakeliamas atlyginimas, 
pagal gabumus. Nemokama apdrauda 
ir pensijų planas. Apmokamos atos
togos ir šventės. Modernūs įrankiai. 
Puikios darbo sąlygos. Vėsinamas 

įrankių kambarys.
Kreipkitės asmeniškai į samdymo 

ofisą:

TEMPEL
STEEL COMPANY

1925 Bryn Mawr Ave.

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

FLORIDOJ — ST. PETERSBURG 
IR APYLINKĖJ 

Island Real Estate
4506 Gulf Blvd.

St. Petersburg Beach, Fl 33706 
Area code 813 362-1441

LAIMA JAKUŠOVAS. brokeris

HOME INSURANCE
Call: Frank Zapolis

GA 4-8654

■ re anr Casua.' C(-^pany

PAVASARIS ATEINA
7 KAMBARIŲ GRAŽUS švarus na

mas, 5 kmb. apačioj ir 2 viršuj, 2 vo
nios, įrengtas sausas beismontas, nau
jas gazu šildymas, aliuminijaus lan
gai, garažas. Greit galima užimti, arti 
mūsų ofiso. $19,500.

8 KAMBARIU architekto moderni 
mūro rezidencija. 60’ lotas. Mūro ga-

, ražas. Gage Parke. $33,500.
' 2 BUTŲ PUIKUS MŪRAS. Arti 
mūsų ofiso. Gazų šildymas. Daug 
priedų. $30,000.

1% AUKŠTO MŪRAS. 2 butai — 
5% ir 4% kambarių. KarpetaL Alum, 
langai. Moderni virtuvė. Gazo šildy
mas. Garažas. $18.800.

10 BUTU 2 aukštų mūras.
Kedzie ir Parko. Apie $15.000 paja
mų. Galima gauti už $70,000.

PRIES DEŠIMT metų, prieš Mar
quette Parką, statytas mūro luksus 
pajamų namas. 5 ir 3 kamb. butai, 
karpetai. naujas garažas. Daug prie
dų — $31.500

6 KAMBARIU modernus medinis. 
Naujas gazo šildymas. Arti Margučio 
radijo. $15.809.

MODERNUS 6 KAMBARIŲ 14 metų 
mūras. Cent, oro vėsinimas. Įrengtas 
beismontas, baras. 1% vonios. 40’ lo- 
ta.s Garažas. $24.000.

PLATUS VERTINGAS LOTAS Mar
quette Parke. Kaina $9,900

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

Arti

Call — 271-8100

FOLEY SAW FILERS

Pagalba pirkėjams
IHinojaus legislat. Spring- 

fielde įteikta 16 įstatymų, ku- « 
riais siekiama apsaugoti var
totojus (pirkėjus) nuo pirklių,) 
skolintojų ir gamintojų išnau-j z dojimo bei sukčiavimų. įteiktu 

' septyniolikto įstatymo projek
tu siekiama įsteigti vartotojų 
pirkėjų globos Įstaigą ir vals
tybinę vartotojų advokatūrą.

Chicagos miesto tarvba praei
tų metų birželio 30 d. buvo pri
ėmusi nutarimą, tuos chemi
kalus draudžiant vartoti Chi- 
cagoje, bet vėliau federalinio 
teismo teisėjas Austin tą mies
to potvarkį paskelbė negalio- 

S* jančiu, rasdamas, kad jis yra 
prieškonstitucinis”.

šių įstatymu sumanvmu itei- 
kėiai sako, kad Illinoiaus le- 
mslatiiroie iki šiol biznio ir in- 
dnstriios balsas vra daus labiau 
išklausomas negu pirkėjų ir 
vartotojų balsas.

Model F61 only. New or used. 
489^3342,

11 A. M. — 3 P. M.

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660

Ask for GEORGE

knygų spintą ar lentyną:

K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai įrišta, 592 psl. $6.00
K. Bielinis, DIENOJANT, gražiai įrišta, 464 psl.____ _ $6.00
Prof. Ved. Biržiška, ALEKSANDRYNAS, 1 tomas, gražiai 

įrištas, 431 psl. ------ ------- ----------------------------- $7.50
Prof. Ved. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO

RIJA, I dalis. 208 psl., įrišta — $3.00, minkštais vir
šeliais — $2,00; II dalis, 225 psl., Įrišta — $3,00, nrinkš 
tais viršeliais — .—-------- ---- ----------------- ------ $2.00 j

Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, I tomas, 300 p. $2.00
Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta, 416 psl. $5.50
Kipras Bielinis, GANA TO JUNGO, 492 psl., minkštais vir

šeliais. ------ - —--- - ---- -------------------------------- $5.00
Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 250 psl. ----------------------------  $3.00
P. Liūdžiuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU, 

88 psl. --------------------- -------- ------------------- ------------- $100
S. Michelsonas, LIETUVIŲ IŠEIVIJA AMERIKOJE, 297 p. 

minkštais viršeliais — $4.00, įrišta — -------- -----$5.00 j
Dr. V. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, gražiai įrišta 968 

psl., dabar tik ...... ........-...... —............... $10.00

NAUJIENOS,

1739 S. Halsted SL, Chicago, Dl. 60608. — Tel. HA 1-6100
--------------- - Į................ ...  ......................... ----------------------------------------------------------------- .

8 moterų aneliaciia
Illinoiaus legislatūroje 

tuonios narės motervs Įteikė 
svarstvti isfatvmo proiektą pa- . 
vadinta “a sexv anneal to sex 
repeal”. Įstatvme be kitko rei
kalaujama sekančiu pakeiti
mu: a) mirimu aktuose mo
ters pavadinimą “widow” pa
keisti žodžiais “surwiving 
spouse”; h) Įstatymuose, kur 
vartoiamas terminas “woman”, 
pakeiti terminu “person”; c) 

, uždrausti diskriminaciją mo
terims valstybinėse ar federa- 
linėse tarnvbohse. kur samdo
ma viešiesiems ar gynybos dar
bams ir kai kurioms profesi- 
jĮoms ; d) uždrausti algų skir- 
ituma tarp vyrų ir moterų dir
bančių tą patį darbą, ir t. t.

as-

Kam pinigai nebrangūs
Pranešama, kad GSA (Ge

neral Service Administration) 
suteikia Chicagos miestui bran 
gią dovana — garsaus Ameri
kos skulptoriaus Aleksandro 
Calder skulntūra. kuri kaštuos 
-*325.000. Skulntūra bus pasta
tyta baisiaminu statyti federa- 
liniu rūmu plazoie. Dearborn 
ir Adams gatvių kampe. Skulp
tūros modelis bus parodvtas 
balandžio 23 dieną spaudos 
konferencijoje. Nors skulptū
ros vaizdas tebelaikomas pas- 
laptvie. bet jau tiek žinoma, 
kad bus kažkas panašaus į 
Picasso “paukšti” Civic plazo- 
je, stovės ant trijų kojų ir bus 
toks didelis, kad žmonės galės 
tų kojų tarpe vaikščioti.

MACHINISTS 
BENCH

Job shop assembling and erecting ma
chinery. 5 yrs. min. exp. req. Have 
own tools. Work from prints. Bene

fits. permanent. 
Apnlv 8:30—3:30. 

STANDARD PROCESS CORP. 
2704 W. ROSCOE ST.

WOODWORKING FOREMAN
Experienced man with knowledge of 
saws and wood. Furniture background 

helpful but not necessary.
STYLEMASTER FURNITURE

3640 So. KEDZIE
254-8585

SPRING-MAKERS
4 slide set no men and machine on°- 
’•ators needed for our new Evansto” 
location. These are permanent uosi-* 

t’ons with nvortime, anH hanAfits
A. G KFAT<? MANTTFACTTTPTa.tc C0 

1235 DODftp, AVE EVANSTON 
764-1822 or 869-6117

TOOL AND DIE MAKER
^V’th some exnorience in nrogr°sswo 
Dies. Fxn pot-un rnan for r>nr)c}, 
^v»ss Dent. Small nh"t in Addison. 
Top wages & Ins. -J- paid vacation +

CALL 543-8763

divizijos šarvuočiu dalinvie,

Ė — MAUJIINGS, ĖHICAĖĖ t, ILL — MONDAY. APRIL 18, 1978

TRUMPAI

— Bernardas T. Morkūnas 
baigė mikrobiologijos moks
lus masters laipsniu Roosevel- 
to universitete.

j — Marytė Danskytė’ ir Ire
na Pranckeviėiūti iš Marquette 
Parko Lietuvių parap. mokyk
los gavo metines Amerikos Le
giono Deksnis — Kennan pos
to A. M. Phillips vardo premi
jas už geriausius mokslo po
puliarinimo darbus. Posto ko- 
mandierius L. I'rbanek ir Mrs. 
H. Phillips įteikė premijas da
lyvaujant mokyklos vadovy
bei.

, Prašo vėl uždrausti fosfatus
Chicagos Metropolinis Sani

tarinis Distriktas kreipėsi į 
Į IHinojaus legislalūrą ir Kon
gresą su prašymu uždrausti ga
mybą ir pardavimą muilų bei 
šarmų, kuriuose yra fosfatų.

Prieš 3 metus Sanitarinio 
Distrikto taryba buvo priėmu
si rezoliuciją, reikalaujant kad. 

Igamintojai savo gera valia at-J 
I’sisakytų, pašalintų iš muilų ir iš Marquette Parko apylinkės 
šarmų visokius fosfatus, ir tarnauja 1-eios pėstininkų

— Visų mėgiami TV. Disney 
paradai, parodos ir programos 
bus Chicagos International am
fiteatre balandžio 17 — 29 d.

— 2nd Lt. Edvardas A. Pulis

A. & L. INSURANCE & REALTY
A. LAUKAITIS

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE. 

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

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba ir Remontas

M. A. š I M K U S
Real Estate, Notary Public 
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450
Beto daromi ir liudijami vertimai, 
pildomi pilietybės pareiškimai ir 

kitokį blankai.

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avo. 

Chicago, III. 60632. Tol. YA 7-5980

A. T V E R A S 
AIKRODžIAl IR BRANGENYBĖS 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

Tol.: Rlpubllc 7-1941

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu mieste ir užmiesty naujus ir 
nerstatau senus visų rūšių namo ap
šildymo pečius, air-conditioning. van
dens boilerius ir stogų rinas (gutters). 
Dirbu greit, sąžiningai ir garantuotai.

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. Hl. 60609. Tel.: VI 7-3447

DĖL AUKŠTOS KOKYBĖS KAINOS 
IR SĄŽININGUMO NAMŲ REMONTO 

DARBUOSE
Stogu dengimas. Vandens nutekėjimo 
vamzdžiai. Tuckpointing — mūro su
tvirtinimas ir valymasMūrininko, 
staliaus, cemento ir dažytojo darbai. 
Veltui įkainavimas. Skambinkite dabar.

AL BELEAKUS. Tel. 238-8656

Fort Rilev. Kansas. Nesenai iis tėvais išvyko į Vokietiją, 
dalyvavo bendruose su saiun- ten į Angliją, 
ffininkais manevruose ” ’ ' 
tijoje.

— J. Babrvs. J. Činaras, .1. kursus- Jis yra numatytas tos 
Kalnokas ir B. Skorubskis iš- stoties žini¥ sk-vriaus vedėju, 
rinkti St. Petersburg LB sky
riaus valdvbon. 
misiją !
P. Lingys ir A. Ragelis.

— Saulius R. Marcinėnas,]-------— ------------ ,
vienos Toronto mokvklos 6-to reiškimus dėl stpendijų prnma 
sk. mokinys, gavo 1-mą pre
miją šiemetinėse to miesto mo
kiniu varžvbose už skaičiavimo 
mašiną. Praeitais metais jis 
gavo premiją už elektros mo
toro modelį.

— Joseph Jakštys, St. Peters
burg. Florida, atskiru laišku 
kartu su gerais linkėjimais at-į Priimami 
siuntė Naujienų vajui 10 dol

— Viktoras J. Kiaupa yra niams, kaip tai: tortai, pyragai-į 
Toronto radijo stoties CHIN čiai, ruliadai ir visi Velykų

i pranešėjas. Jis gimė 1944 m. stalo patiekalai. Su užsakymais 
Tauragėje ir tais pat metais su prašome nesivėluoti. (Pr).

i ’

o iš 
_.. Londono u-te 

Vokie- studijavo inžineriją ir domėjo- 
Įsi radijo sritimis, lankydamas

Federalinio ir valstijos pajamų 
mokesčių apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas 
pardavimas

REAL ESTATE
Parašų paliudijimas 

NOTARY PUBLIC 
Draudimo Informacijos 
INSURANCE 
NAUJAS ADRESAS

ŠIMAITIS REALTY
2951 W. 63 St. (prie Sacramento)

Tel. 436-7878 
' ■. i ... i ■ . f

— Lietuvių Prekybos Rūmų 
Revizijos ko- metinis banketas ir stipendijų 

sudoro P. Karaliūnas. įteikimas bus gegužės 19 d. 6 
vai. Ridge Country klube. 
10522 So. California Ave. Pa-

Bruno Gramontas, 6610 So. 
Fairfield Ave. iki balandžio 
30 d.

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

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

♦ Onutės Konkulevičienės ir 
Broniaus Zabuko importuotų ir 
vietinių gaminių maisto krau
tuvė, 4064 So. Artesian Ave., 
Tel.: 247-7871.

užsakymai viso- 
■ kiems narnų gamybos keps-

A. C. AUTO REBUILDERS 
čia automobiliai išlyginami ir nuda
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusių darbininkų. Kai

nos nebrangios.
3518-14 W. 63rd Street, Chicago, III.

TEL — 776-58M
Aniceta* Garbačiauelras. «av.

■NAUJIENOS’ KIEKVIENO 

LIETUVIO 
DRAUGAS IR BIČIULIS




