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Š. m. vasario 5 d. iš JAV į Sovietų Sąjungą grįžus 11-kai so
vietų žurnalistų, jų tarpe ir Vilniaus “Tiesos” vyr. redaktoriui 
Henrikui (Genrikui) Zimanui, New Yorko spauda kitą dieną, 
vasario 6, priminė prieš rusų žurnalistus krašto žydų reikštus pro
testus. “Long Island Press” dienraštis, vasario 6 d. laidoje, 
skelbė, kad žydai prieš jų tautybės gyventojų engimą Sovietijoje, 
demonstravo ne tik New Yorke, bet ir kituose JAV miestuose, 
kur, savo 18 dienų kelionėje, buvo apsilankę Sovietų žurna
listai. (Tai buvo atsakąs Į JAV spaudos atstovų viešnagę Sovietų 
Sąjungoje, 1969 metais).

Dienraštis pažymėjo, kad 
“Izvestija” dienraščio vyr. re
daktorius Lev N. Tolkunov, susi
dūręs su žydų demonstrantais 
New Yorko viešbutyje, teigė, į 
juos nekreipiąs dėmesio, nes, 
esą, JAV ir Sovietų Sąjunga sie
kiančios taikos bei sovietų-ame- 
rikiečių santykių gerinimo.

Tačiau, kaip pastebi New Yor
ko apylinkių dienraštis, su žy
dais Į ginčą Įsileido “Tiesos” vyr. 
redaktorius žydų kilmės — G. 
Zimanas. Valandą kalbėjęsis su 
demonstrantų vadu J. Bimbau- 
mu, pripažino: “Pasakysiu sa
vo žmonai, kiek žydai mums sun
kumų teikė keliaujant po JAV 
miestus. Dar niekas man ki
tur nėra priminęs, kaip jūsų 
krašte, kad aš — žydas”. Toliau 
jis dėstė, kad Sovietijos žydai 
turi lygias teises su kitais ir 
kad ir Sovietuose veikiama prieš 
antisemitines nuotaikas.

Elta čia priduria:.Zimanui, ži
noma, sunkiai suprantama, ko-

IŠ VISO PASAULIO

PARYŽIUS. — Sovietų am
basadorius Paryžiuje Valerian 
Zorin pareiškė, kad šiaurės Viet
namas greit nutrauks taikos de
rybas Paryžiuje.

ROMA. — Italijos preziden
tas Saragat vėl pradėjo ieškoti 
naujo premjero, nes buvęs — 
Rumor šeštadienį paskelbė, kad 
jam nepavyko,.sudaryti naujos 
vyriausybės.

VIENAS. — Čekoslovakijos

FROM RUSSIA FROM CHINA

More than 9
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JAV vyriausybė prašo kongreso daugiau lėšų gynybai nuo komunistų raketų. Kairėje parodoma 
kiek ir kokių raketų turi Sovietų Sąjunga, o dešinėje — Kinijos raketų gamyba. Kinija ture 

sianti tolimo skridimo raketų 1973 metais.

More than 1100 operational

More than 275 operational or

SALISBURIS. — Rodezijos teritorija prieš 80 metų buvo Į 
prijungta prie Britanijos karaliaus karūnos ir 47 metus išbuvo

spauda kaltina Austriją, kurios., kolonijos būklėje. Visa tai pasibaigė sekmadienio vidurnakti,

AUSTRIJOS PARLAMENTO RINKIMAI
ATNEŠĖ SOCIALISTAMS PERGALE

V

VIENA. — Sekmadienio parlamento rinkimai Austrijoje at
nešė nemažą pergalę socialistų partijai. Ji laimėjo 81 vietą iš 
165 parlamento vietų. Sename parlamente socialistai turėjo 74 
atstovus* Dešinioji Liaudies partija turėjo 85 vietas, o dabar tu- 
rėo 78. Nacionalistinė Laisvės partija liko nepasikeitusi— turėjo 
6 vietas ir dabar gavo 6. Komunistų partija, suskilusi į kelias 
grupes ir daug praradusi įtakos po sovietų invazijos Čekoslovaki
joje, negavo nė vieno nuošimčio balsų ir parlamente atstovų ne
turės.

dėmesio kreipta, kaip Į kitus 
sovietų grupės narius. Jam, vis 
dėlto, turėtų būti žinoma, kad žy
dų tautybės asmenų persekioji
mas Sovietų S jungoj yra gerokai 
išgarsintas šių dienų JAV-se. 
Krašto žydai, nenurimdami, įvai
riais keliais bei būdais reiškia vie 
šus protestus. Betgi, kai žydas, 
o ne lietuvis yra pagrindinio so
vietų dienraščio okup. Lietuvoje 
vyr. redaktorius, Amerikos žy
dams jau aišku, kad Zimanas yra 
visa širdimi atsidavęs sovieti
niam komunizmui ir todėl jį 
laiko žydų išdaviku. Tai kitaip 
sunku suprasti. ’

G. Zimanas mums — ir Lietu
vos išdavikas. Jam pernai Mas
kvos “Izviestija” skiltyse įžūliai 
puolus nacionalizmo apraiškas 
okup. Lietuvoje, dar labiau su
prantama, kad Zimanui 
suprasti lietuvių tautos 
čius bei aspiracijas.

gynybos ministerija tapusi vo
kiečių šnipų lizdų. Tai esą lau
žo Austrijos neutralumą. San
tykiai tarp abiejų kaimynų pa
blogėjo po sovietų okupacinės ka
riuomenės čekoslovakijon įvedi
mo.

JERUZALE. — Afrikos Vie
nybės organizacija 34 balsais, 
septyniems susilaikius, paskelbė 
savo pritarimą ir paramą Egip
tui.

PRAGA. — Čekoslovakijoje 
teismas nubaudė 36 metų inži
nierių Jiri Hluze metais kalėji
mo lygtinai už tai, kad jis prie
varta nukirpo keturioms mer
ginoms plaukus, nes jos bičiulia
vosi su- sovietų kareiviais.

VIENTIANE. — Laoso vy- 
riaūsybė kreipėsi Į Sov. Sąjungą 
ir Britaniją protestuodama šiau
rės Vietnamo kariuomenės veik
smus Laose.

BEIRUTAS. — Jordano ka
ralius Huseinas pareiškė, kad 
arabai nepritaria lėktuvų sprog
dinimui, nepritaria civilių žudy
mui, nes tas. esą prieš arabų 
kultūrą ir charakterį.

kada Rodezija oficialiai tapo respublika. Laikinuoju prezidentu 
paskirtas buvęs Londono advokatas Clifford Dupont, kuris pa
sirašė deklaraciją. Praktiškai Rodezija atsiskyrė nuo Britanijos 
1965 m. lapkričio 11 d. Britanija ilgai derėjosi, grasino taikė Įvai
rias sankcijas, tačiau niekas nepaveikė baltųjų Rodezijos gy
ventojų, kurių čia yra 241,000.. Jie ir toliau bandys valdyti kraštą, 
neduodami balso 4.5 milijonų juodųjų.

sunku 
lūkes-

(E)

Kinija kritikuoja 
Nixono raportą

HONG KONGAS. — Komu
nistinės Kinijos spaudos agen
tūra oficialiai atsiliepė Į prezi
dento Nixono paskelbtą vasario 
18 d. užsienio politikos klausi
mais raportą. Kinai labai piktai 
puola prezidento žodžius apie 
didėjančią Kinijos atominę grės
mę ir apie Amerikos Įsipareigo
jimus Tautinei Kinijai ir jos val
džiai Formozoje.

Kinų agentūra tvirtina, kad 
Nixonas dar kartą parodęs, jog 
Amerika tėra popierinis tigras, 
subankrutavęs, bet vis dar ag
resyvus. Amerika toliau planuo
ja laikyti okupuotą “šventą Tai
wan© teritoriją”. Amerika nu
silpusi, todėl ji stiprinanti sa
vo jėgas revanšistinėm Vokieti
jos ir Japonijos jėgomis. Ame
rika savo imperialistinius užsi
mojimus vykdanti su socialinio 
imperializmo (Sov. Sąjungos) 
pagalba.

Britanijos užsienio reikalų mi
nisterija paskelbė, kad Rodezi- 
jos paskelbimas respublika yra 
nelegalus. Kamerūno preziden
tas tuoj pasiuntė raštą Afrikos 
Vienybės organizacijai, ragin
damas visas Afrikos valstybes 
jėga Įvesti Rodezijoje demokra
tiją.

Nauja Rodezijos konstitucija 
skelbia balandžio 10 d. rinkimus 
Į parlamentą, kuriame bus 50 
baltų ir 16 juodų atstovų. Bal
savimo teises konstitucija nu
stato pagal mokamus i valstybės 
iždą pajamų mokesčius. Kas 
moka mokesčius, tas ir balsuoja. 
Kadangi afrikiečiai tesumoka 
apie 1 % visų surenkamų mokes
čių, tai ir jų atstovavimas par
lamente yra ribotas.

Pasiskelbusi respublika, Rode
zija dabar bandys gauti pasaulio 
valstybių pripažinimą. Neabe
jojama, kad ją tuoj pripažins 
Pietų Afrika, kur baltųjų mažu
ma irgi valdo juodųjų daugu
mą. Rodezija daug kur pamėg
džioja rasiniu atskyrimu pa-

Kaž kas pavogė

— WORCESTER, Mass., lei
džiamas dienraštis “The Even
ing Gazette” vasario 9 d., laiš
kų skiltyje, paskelbė Jono J. Ma
tomo platų, per 4 skiltis įdėtą, 
laišką apie Lietuvą bei jos dvi
sukaktis. Autorius nušvietė so- remtą Pietų Afrikos režimą, 
vietų okupaciją, jos padarinius' 
ir priminė, kad Worcester mies
te lietuvių kilmės- žmonių skai
čius gali siekti apie 12,000. (E)

WASHINGTONAS. — Los 
Angeles mieste kažkas pavogė 
astronautų iš mėnulio pargaben
to žvyro bonkutę, kurioje buvo 
apie 2.3 gramai mėnulio žemių.

Vienas mokslininkas, kurio 
laboratorijai mėnulio dulkės bu
vo duotos tyrimams, atsinešė 
bonkutę į pietus, kuriuose daly
vavo apie 300 žmonių, sumokėję 
po 100 dol. Pelnas turėjo eiti 
švietimo ir stipendijų fondui. Po 
pietų mokslininkas pasigedo mė
nulio žvyro.

FBI pradėjo kvotą, o Naša va
dovybė kritikuoja laboratoriją, 
kad ji taip nerūpestingai prara
do mėnulio žemės pavyzdį. Pi
nigais neįmanoma įvertinti as
tronautų atvežtų mėnulio akme
nų ir smėlio. Naša kelionėms į 
mėnulį išleido daug, pinigų. Jos 
atstovas pareiškė, kad agentūra 
nėra išdalinusi mėnulio medžia
gos lėšoms rinkti, nors ir labai

Neaišku dar, ar Amerika pri- i geriems tikslams.
pažins Rodezijos respubliką. 
Amerikos konsulatas Rodezijoje 
tebeveikia, nors juodųjų valsty
bės spaudė Amerikos vyriausy
bę, kad ji konsulatą uždarytų. 
Lankydamas Afrikos kraštus, 
valstybės sekretorius Rogers pa-

TEL AVIVAS. — šiandien Iz- 
j raelyje laidojami žydai, žuvę 
Šveicarijos sprogime.

o c
MIAMI. — Kubos karinis lai

vas sustabdė amerikiečių žvejų reiškė, kad Amerika nepritaria 
laivą netoli Bahamos krantų ir j rasinei diskriminacijai Rodezi- 
jame padarė kratą. Pranešama, joje, tačiau nesirengia griebtis 
kad iš amerikiečių laivo buvo 
pagrobti du kubiečiai jūreiviai.
Po to Kubos laivas pareikalavo, 
kad žvejai plauktų Kubą.

šį įvykį matė netoli buvęs bri
tų laivas “Arathusa”. Radijo 
bangomis žinia pasiekė ir Mia- tojai mano, kad Rodezija ir to- 
mi, iš kur tuoj išplaukė JAV pa- liau atlaikys visą spaudimą iš 
krančių sargybos greitlaivis.

Kiti pranešimai tvirtina, kad 
pagrobtas laivas ieškojęs jūros 
dugne senų ispanų laivų, nu
skendusių su auksu ir kitais tur
tais. Laivą kubiečiai sustabdė 
15 mylių nuo Kubos krantų, Ku
bos teritoriniai vandenys yra 3 
mylios nuo kranto.

joje, tačiau nesirengia griebtis 
jokių žingsnių tai padėčiai pa
keisti.

Iki šiol per ketveris metus Į 
tarptautinės ekonominės sankci
jos Rodezijos neprivertė pakeis
ti savo vidaus politikos. Stebė-

užsienio ir, P. Afrikos remiama, 
, vykdys savo naują konstituciją, 
; pagrįstą rasine segregacija ir 
I juodųjų išnaudojimu.

BELFASTAS. — Sprogusi 
bomba sudaužė protestantų he
rojaus Hugh Hannah paminklą 
šiaurinėje Airijoje. '

Socialistų pergalės neužten
ka jiems vieniems sudaryti vy
riausybę, o labai dešinioji, net 
buvusių nacių pilna, Laisvės par
tija jau paskelbė, kad ji Į koalici
ją su socialistais resides. Galvo
jama, kad bus sudaryta, pana
šiai, kaip buvo Vakarų Vokie
tijoje abiejų didžiųjų partijų ko
alicija.

Abi didžiosios Austrijos par
tijos laikosi neutralumo ir siekia 
gerų santykių su Rytais ir su 
Vakarais. Abi partijos atmeta 
komunizmą ir pabrėžia Austri
jos ryšius su vakarietišku gyve
nimo būdu ir vakarų kultūra.

Socialistų laimėjimas aiškki?.- 
mas partijos vado dr. Bruno 
Kreisky populiarumu. Jis yra 
buvęs diplomatas, vadovavęs de

demonstracijas
PARY’ŽIUS. — Prancūzijos 

spauda smerkia Amerikos žydų 
demonstracijas prieš preziden
tą Pompidou. Ypatingai pre
zidentą įžeidė Čikagos žydai, ku
riuos policija prileidus! per arti 
prie svečių. Prancūzų radijas, 
kalbėdamas apie Čikagą, priminė 
klausytojams, kad tai Al Capo
nes miestas. Prancūzams nepa
tiko ir tai, kad Čikagos meras 
Daley nedalyvavo prezidento 
Pomidou pagerbimo pietuose.

New Yorko miesto meras 
Lindsay visai nebuvo New Yor
ke, kai Čia vakar lankėsi prezi
dentas Pompidou. New Yzorko

. . žydai irgi demonstravo, smerk- ryboms su Maskva, kur buvo
ko su jais, bet ilgai kalbėjosi j darni Prancūzijos politiką Izra-.1955 metais išsiderėta neutra

lios Austrijos nepriklausomybė. 
Dr. Kreisky buvo ir užsienio 
reikalų ministeriu tuo metu, kai 
Austrijoje buvo susitikę prezi
dentas Kennedy ir sovietų prem- 
j eras * Chruščiovas . Nors dr. 
Kreisky nacių laikais slapstėsi 
dėl savo žydiškos kilmės, sako
ma, kad jis savęs žydu nelaiko.

Socialistams laimėti padėjęs 
ir oras. Kaimuose, kur daugiau 
yra Liaudies partijos rėmėjų, 
daug kur sniegas neleido žmo
nėms atvykti į rinkimų būsti
nes. Kita priežastis — Vienos 
miesto savivaldybės populiaru
mas. Vienoje socialistai valdo

VĖLIAUSIOS ŽiNIOS

Vakar prezidentas Nixonas 
skrido į New Yorką, dalyvauti 
Prancūzijos prezidento Pompi
dou pagerbime. Pastarasis, nors 
buvo žadėjęs susitikti su New 
Yorko žydų atstovais, nesusiti-

Jungtinėse Tautose su sekreto
riumi U Thantu. Prezidentas 
Nixonas atsiprašė Pompidou už 
žydų demonstracijas ir pareis-! 
kė, kad žydai neatstovauja Ame- ■ 
rikos daugumai ir nereiškia Ame 
tikos nuomonės.

Apollo 12 astronautai bu
vo labai šiltai priimti Rumuni
joje.

Romoje į Etiopiją pasiruo
šusiam skristi lėktuve buvo ras
ta bomba. Ji buvo išnešta į ne- • 
toli esančią pievą, kur ji ne
trukus ir susprogo.

Senatorius Edward Kennedy 
atvyko aplankyti Airijos, savo, 
protėvių žemės.

Per pirmus šių metų mė
nesius Vietname žuvo 50 nuošim
čių mažiau amerikiečių, i-----
1969 metais per tuos pačius mė
nesius. Vietnamiečiu žuvusiu 
padidėjo 40%. .

Ceylone apsivertė laivas su 
piligrimais. Nuskendo 60 žmo
nių.
- Vakaru ^Berlyne pasikeitė. Prancūzi-

Amenkos dalint, vadas. Juo . televizijos stot s kurfos 
dabar bus generolas George Seig- 
nious.

elio atžvilgiu.

j>. .KAIRAS. — Egiptas paskelbė, 
kad Izraelio lėktuvai sekmadie
nį užmušė 32 kareivius ir civi
lius bombarduodami Egipto ka
rines pozicijas netoli Suezo ka- j 
nalo. Tai antras nuostolingas iz
raelitų puolimas per dvi savaites. į 
Vasario 13 d. puolime Egipte 
žuvo 70 civilių.

Praėjusią savaitę Gazos pa
kraštyje arabas metė granatą 
Į izraelitų autobusą. Granata at
simušė ir sprogo tarp arabų pra-
eivių, užmušdama vieną arabą j be pertraukos jau nuo j.m0 Pa. 

i sužeisdama 39. Sekmadieni ara- j sauiįnio karo. Socialistų šūkis 
bo mesta granata izraelitų Įstai- §iuoge rinkimuose ir buvo. «Kas 

ne<ru S°je UŽmUŠė tris arabUS ir SU‘ tinka Vienai, tas tinka ir Aus- 
. žeidė 7. trijaf

ii
PARYŽIUS. — Prancūzijos 

gyventojai Įsitikino, kokia ga
linga yra televizija mobilizuo-

SAIGONAS. — P. Vietname 
buvo numušti 
helikopteriai, 
vais Amerika 
helikopterių.

dar du Amerikos 
Kartu su lėktu- 
jau neteko 6,456

LOS ANGELES. — Advoka
tas William Kunstler, septynių 
Čikagos teismo nuteistųjų gynė
jas, savo kalboje ragino jaunus 
žmones taikingai demonstruoti 
visoje Amerikoje, nes tik demon- 
tracijos privertusios valdžią pa
leisti nuteistuosius iš kalėjimo 
už piniginį užstatą. Tai buvu
si liaudies pergalė. Jei jaune
liai nebūtų išėję Į gatves, tai 
septyni dar būtų dabar buvę

Thoascnds of Units.
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Sausio mėnesj Amerikoje buvo pradėta statyti 1,116,000 nauji na
mai. Tai yra mažesnis skaičius ir už praėjusį gruodžio mėn.

valstybės valdomos, tris dienas 
vedė kampaniją už lėšų rinki
mą medicinos tyrimų reikalams. 
.Paskutinę dieną buvo paprašy
ta, kad visi televizijos stebėto
jai užsuktų savo priimtuvus 
vienam šimtui sekundžių. Val
stybinės elektros stotys prane
šė, kad tuo metu Prancūzijos [ Cook apskrities kalėjime, — aiš- 
elektros sunaudojimas nukrito

1900.000 kilovatų. Apskaičiuota, 
j kad televizijos aparatus išjun- 
} gė apie 3&milijonai žmonių.

Atsišaukimuose į gyventojus j c
visi buvo prašomi tuoj eiti į mie
stų ir kaimų savivaldybių įstai
gas ir paaukoti medicinos rei
kalams 5 frankus. Viename Pa
ryžiaus rajone tuoj susidarė 12 
tūkstančių žmonių eilė prie įstai
gos durų. Pirmą naktį buvo su
rinkta 2.5 milijonai frankų.

laikraštis “Le Monde” apie šį 
televizijos parodytą sugebėjimą 
manipuliuoti žmonių mases pa
reiškė, esą džiugu, kad šį kartą 
masės buvo išjudintos geram 
tikslui, liet kas būtų, jei jos bū
tų panašiai paveiktos blogiems 
tikslams?

kino Kunstleris.
Advokatas toliau pareiškė, kad 

pareigūnai naudoja Įstatymus, 
kaip juos naudojo Hitleris. Mes 
turime stovėti petys į petį, turi
me parodyti valdžiai, teismams, 
visiems, kurie valdo šį kraštą, 
liaudies jėgą ir galią, — kalbėjo 
jis.

Vienas nuteistųjų, dabar lais
vas iki apeliacijos teismo, Hay
den pareiškė, kad jis ir kiti at
stovaują jaunajai amerikiečių 
kartai, jis ir kiti siekią ir kovo
ju už vieną tikslą — visa val
džia liaudžiai. Jis pavadino tei
sėją Hoffmaną. prezidentą Nixo- 
ną ir Kalifornijos gubernatorių 
Reaganą “išnykti pasmerktais 
dinozaurais”.



KAZOKAI JUDRĖNŲ KAIME
1905 m. liepos mėn. vieną šeš- jai papulti po stražninkų bizū-l 

tadienio vakarą dėdė Jonas že» i nais ir smarkiai nukentėti”... Ta-j 
maitis atėjo prašyti tėvelių, kadi da mamytė pradėjo pasakoti, j 
sekmadieni ateitų pas juos į Į kaip ji matė žmones bėgant per Į 
alaus balių. Tėvelis su mamyte laukus į Voduvų girdę. Ji ap-Į 

šk:nosi jam, kad neturi kur gailestavo Kandrėnų vyrus, ku-Į 
palikti vaikų. Bet žemaitis tvir-irie save vadino cicilikais: daug 
tino, kad vietos užteks visiems,'jų gali papulti i kazokų nagus, 
dideliems ir mažiems. Tai ma--Bet tėvelis sako: “Aš irgi bū-i 
mytė ir pažadėjo, kai tėvelis i čiau tiems žalčiams padraskęs į 
parvažiuos iš bažnyčios, nueiti, antpečius, bet va”, parodė pirštu I

Sekmadienio rytą susikėlėme Į mus su Petru, — “jų neturė- 
labai anksti. Po pusryčių, tėve- ^au KUr tačiau ir dabar 
lis pakinkė derešių, pasodino i ^n&* Nebeniežti .

leisni

ir naviga 
imti iš Mi ėjo.

tadelfijos nu- 
i valstijų inte- 
kiek nenuken-

mane su Petru į vežėčias, ir iš
važiavome i Skapiškj. Pamal
doms pasibaigus, dar šventorium 
eidami, išgirdome šauksmus 
miestelio centre: duokite tiems 
korikams kraugeriams! L’žteks 
jiems mūsų tautą pavergtą lai
kyti! Vyrai skubėjo bėgti į 
miestelio centrą. O moterys šau
kė: vyrai, jeigu jau pradėjote, 
tai nebeatleiskite, — muškite 
■auk maskolius iš mūsų gimtojo 
krašto, kad ruskių nė smarvės' 
neliktų Skapišky!

O tėvelis sako mums: vaikai, 
duokite rankas, ir drožiam pas 
arklį! Einant per prūdo tiltelį, 
man nepažįstamas vyras, su kru
vina galva, bėgdamas pro šalį, 
suriko tėveliui; Juozapai,, mesk 
va'kus ir skubiai bėk prie Leib- 
kos, nes mūsų vyrai nebegali

Srėbėm kopūstus su šutintom 
bulvėm ir duona. Pavalgiusius 
mus. vaikus, mamytė rengė, kad 
nebūtume prasčiau apsivilkę už 
ūkininkų vaikus. Tėvelis pašė
rė arkliuką, karvytę, ir išėjome 
visi pas žemaičius. Nuo Alek- 
siejevinės iki žemaičių buvo ne
toli. Ten svečiai jau valgė, gėrė 
ir dainavo.

Senelė Žemaitienė visus vai
kus nusivedė į sodo altanką. Mū- j 
sų buvo iš viso 12. Altankoje 
stovėjo paruoštas stalas, viso
kių valgių ir po gabaliuką torto. 
O kai pasivaišinome, tai senelė 
liepė padėkoti Dievuliui — su
klaupus sukalbėti Tėve mūsų ir 
Sveika Marija. Visi kalbėjome 
balsu lietuviškai, tik Lemanau- 
čiaus abudu lenkiškai. Atlikę 
senelės reikalavimus, žaidėme

o ‘‘‘grafiką** 
Todėl, kaip 
kai prisipažįs 
60 nuošimčių 
nusikaltimų,

išpildvti reikia, 
sovietų valdiniu- 
a, daugiau kaip 
visų nelaimių ir 
įskaitant žmog-

Sovietų pramonė ir kolcho
zai į girtuokliavimą žiūri pro 

Įpirštus, nes jei neblaivų ar
visiškai girtą darbininką pa-

! leistų namo, tai jo užimamoji
{darbo vieta ar jo aptarnauja- žudystes, išprievartavimus ir 
moji mašina lieka nenaudoja- “rimtus kūn sužalojimus”, yra 

ima, nes nėra kam pavaduoti, susieti su alkoholiu.
■M

Tautinės Kinijos vyriausybė apmokėjo San Francisco mieste pastatytus prie kinieery rajono var
tus. Juos pastatė ro..^ z s .alininkai.

sutvarkyti dviejų prakeiktų 
stralninkų! ' A

Mes nuskubėjome per’ mieste
lio centrą. Pagal Leibkos namus 
gulėjo kruvini urėdninkas ir du 
stražninkai, sudraskytais mun
durais ir sulaužytais kardais. 
Bėgdami iš miestelio, išmonės 
kalbėjosi, kad socialistai sudau
žė degtinės parduotuvę (mono
polį) ir išnešė visą degtinę 
(arielką).

Pasiekę šainausko kiemą, kur 
buvo paliktas arklys, pasikinkė
me ir išvažiavome. Važiuojant 
namo, Bajorų Spaičys dar pa
sakė mums, kad urėdninkas mu
šamas šaukė: “Tuojau pasirodys 
kazokai, ir visi nusikaltėliai bus 
areštuoti ir išsiųsti į Sachaliną,! 
ir mirs tenai prie tačkų”.

Namie mamytė klausė, ar bu-

kieme ir sode. Drąsesni įbėgda
vo gryčion ir seklyčion;7 Tuomet 

! pamatėme nuo vieškelio gatve
lė atbėgantį raudonu veidu ir 
dideliais, baltais iškištais dan
timis, žmogų. Mes, vaikai, ma
nėme, kad velnias nori mus pasi
gauti ir nusinešti į pragarą. Per
sigandę subėgome šaukdami į 
gryčią ir seklyčią. Bet raudon
veidis įpuolė iš paskos ir suriko: 
“Vyrai, bėkite, jau kazokai kai
me!” ir, apsisukęs, išbėgo.

Svečiai sujudo bėgti, net du
rys užsikimšo. Išbėgome ir mes. 
Mamytė sugriebė Emiliutę, o 
mes, trys broliukai, iš paskos 
išbėgome visi į kiemą. Čia pa
matėme, kad nuo klojimo kazo
kai atsivaro sugavę Juozą ir Jo
ną žemaičius ir Kosta Mileran- 

; ką. Jiems kieme surišo užpaka-

GIRTUOKLYSTĖ SOVIETŲ SĄJUNGOJ
Vienas pažįstamas maskvie- mo metodas Sovietijoje yra ■ 

tis pasakė į ausį Amerikos.toks: “susimeta” trys vyrai,j 
žurnalistui Frank Starr, kad' dažniausiai visiškai nepažįsta- 
esą, girtuoklystė pasiekė “val-jini, sumeta po rublį ar dau-j 
stybinės katastrofos” proporci- giau ir perka maisto krautu-j 
jas. | vėje 80 laipsnių vodkos bon-

Ką jis pasakė, tai nebuvo ką. Jei turi, tai pilnais stiklais, 
jokia paslaptis, rašo Starr, o jei neturi — stačiai iš bon- 
Šiandien sovietuose visur ir kos pasidalindami ištuština ir 
tegirdėti šaukiant prieš “so- kiekvienas eina savo keliu, ar-

nes labai gaila buvo dėdžių že
maičių. Kazokai liepė tylėti, nes 
visus kaip šunis sušaudysią; į 
triobas bėgančias moteris ir vai-' 
kus jie kapojo nagaikomis.

Palikę sargybinį prie suim
tųjų, kazokai suvirto į vidų, ir 
ten pasigirdo komodų ir skry
nių braškėjimas ir daužomų-in
dų skambėjimas.

Juozas žemaitis paprašė mo
tiną patikrinti ant sienos kaban
čio švarko kišenes, ten esą rie- j vietinio žmogaus” kraujo už- ba vėl sumeta po rublį ir per- 
šutų ir spaustukai, o tai reiškė teršimą alkoholiu, panašiai,Įka antrą bonką.
šovinius ir pistoletą. Juozo mo-j kaip Amerikoje šaukiama

prieš vandens ir oro užteršimą, vodka parduodama neribotai,
... , ....... Maskvoje visais dienos ir dažnai vakarais padavėjai vėl

inusi žiurstą, pasakė, kad ji jauinakties iaikais gaiima matytiika duris ir 
turinti tuos daiktus. Tada Juo- tuzinus girtų girtutėlių “užter-'nusjg(\rusįus dr
zas! Pfadėj0 rėkti, kad ji bėgtų, j §jant” gatves, parkus, autobu-' yfoterVs labai 
ir ji dingo. Sargybinis —- kazo-Įsus jr restoranus. Blaivieji pra-

tina, stovėjusi prie seklyčios ker
tės, laikydama rankomis suė- Maskvoje visais

kas, palikęs suimtuosius, taip deda nebetekti kantrybės. ’
* • • V • • 1 • v f • | •'pat nuėjo į gryčią pasiplėšti. 

Tuokart, išgirdome Jono žemai
čio šauksmą: “Juozapai Strums- 
ki, būk toks geras, prišliaušk 
pagal tvorą dilgynėmis ir nu
pjauk mums nuo rankų virves”.

Jonas Strumskis, Karys

Sovietiškas "Rojus7

Kavinėse ir restoranuose, kur

veme sutikę giminių. Tėvelis at- ly rankas ir pririšo prie sodo 
sakė: “Kur ten žioplinėsi dai- tvoros. Moterys balsu verkė, vai
pytis giminių! Besidairant gale- kai šaukė, kiek tik begalėdami,

Ypatingai nepatenkinti yra 
valdžios žmonės, 
holį laiko vienu 
kaltininku, kad sovietų darbi
ninkų produkcija yra tokia že
ma.

----------------- Devynios didžiulės industri- 
jos įmonėj pabrėžė, kad alko- 

KirKVIENO kolis yra kaltas dėl 90 nuošim- 
čių neateinančių į darbą ir dėl 

< rinitų susi|eidimų darbe.

■ meta į gatvę 
J nusigėrusius draugus klientus. 
,____ _______ i retai tepasige-
ria. Tikrumoje' alkoholizmą 
skatina ir proteguoja pati so
vietinė valdžia, nes milijonai 

kurie alko- Prast°s vodkos bonkų yra di- 
pagrindiniu delė Paiamil versmė..Kaip val- 

Jdžia globoja girtuoklius, tai 
aišku ir iš to, jog nuo persigč- 
rimo apsirgusiam darbininkui 
pagal nacionalinį sveikatos 
globos planą yra išmokama už 
nedirbtas dienas alga ir apmo
kamos n^edicinos išlaidos.

Jau galima įsigyti muziko Juozo Strolios knygą

LIETUVOS VYČIO PĖDSAKAIS.
176 puslapiai, yra fotografijų, minkšti viršeliai. Kaina $2.00 
Tai geriausioji sodrių pasiskaitymų knyga.

Knygą galima gauti Naujienų Administracijoje arba 
pasiunčiant Money Orderi arba čeki tokiu adresu.

DVfMEčIAMSTAUPYMO 
CERTIFIKATAMS 

MAŽIAUSIAI $5,000

MSTIN1AMS TAUPYMO 
CERTIFSKATAMS 

MAŽIAUSIAI $1,000

METAMS

Galioja nuo 1970 m. vasario 1 d.

UMfOAf F£OEflAL SA V/NGS
3430 South Halsted / Chicago, IHinois 60608

OFFICE HOURS: Mon Tues , 9 am.-4 p.m.. Wed., closed. Thors., 9 am.-8 p.m., Fri., 9 a.m.-6 p.m„ Sat., 9 a.m.-12 noon 
'.'p Window f.’" Sat.. 8.45 a m -9 am.. Wed., closed, Sat. 12 noon-1 p.m.

SSSR vidaus reikalų minis-
terio pavaduotojas B. šumlin 
pasakė, kad alkoholis “yra 
priežastis dideliu nuostoliu 
valstybės ekonomijai. Įrengi
mai stovi nenaudojami, dar
botvarkės lieka nepildomos, 

■ produktingumas sumažėjo ir 
netikusių “gaminių — broko 
produkcija padidėjo.

PASIGERTI IKI SĄMONĖS' 
NETEKIMO

Sovietiniai valdininkai jau 
prileidžia,.' kad girtuoklystė 
yra, matyti, ne būtinai tik ka-1 
pitalizmo sistemos palikimas, | 
kuris komunizmą įvedus pats 
■savaime išgaruos. Komunistai O
Vakaruose mėgsta “aiškinti”, 
kad girtuokliavimas yra darbo 
žmogui reikalingas tam, kad 
užmirštų savo egzistencijos 
beviltiškumą eksploatacinės 
sistemos liūne. Dėlto, matyti, 
dešimteriopai daugiau girtuok
lystės scenų pačiame komuniz
mo rojaus darže, yra visiškai Į 
priešinga komunizmo “teori- j 
jai'*.

Niūrūs, žmonių sausakimšai 
perpildyti apartmentai ir dėl 

(to susidaranti įtampa šeimų 
tarpe ir bendrai tas kasdieni
nis sovietinio gyvenimo pilku
mas. paėmus krūvon, skatina 

lsovietini žmogų ieškotis išei
ties kad ir alkoholyje. Kokia 
bebūtų ne paprasto gi r t u ok ly s- 
tės klestėjimo priežastis, vie
na yra tikra, — tai kad sovie
tinis žmogus geria su aiškiu 
tikslu — pasigerti iki visiško 
sąmonės netekimo. Vadina
mo socialinio išgėrimo ten 
kaip ir nėra, nes nėra nė sąly
gų, tavernų, kokteilio barų bei 
senųjų rusiškųjų karčiamų.

TRIMS VYRAMS 
MENA BONKA

So what can you do about it? 
Well, first of aU, maybe you

dx>uld look at our healthy side as 
well as our ills.

And maybe, just maybe, you’ll 
find we’re not all that-had.

And they’re not going to go away 
if you just stand along the side

thing ior your country.
AllSSavings Bond is one 

way. Let’s say you fork over 
*18.75 of your hard-earned 
cash. Through a Payroll 
Savings Plan where you 
work, or at your bank 
That will give you

a. Bond that’s worth

If you did that every 
month you’d stash 
away quite a nest egg 
for yourself

And so would your country.
Your country would be economi

cally stronger to find remedies for 
some of the headaches we have.

called freedom.
Something that’s hard to appre

ciate. Until you lose it

high interest rate of And 
buying them gives you the privilege 
of also baying the even higher 

interest 5% Freedom Shares 
in combination.

However you look at it, it 
liį: amply makes a lot of sense 

. _ , to invest in your country.
a a n .k. i JAfter all, it’s the only 
country you’ve got

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

NAUJIENOS
Populiariausias ir. plačiau

siai praktikuojamas pasigėri-
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Vasario šešiolikta
Prakalbininkas dr. Avižier 

savo nuomonę apie ryšius s
nu į

tuviai vasario 15 dienų, Belmont 
mieste, Notre Dame kolegijos so
dyboje, paminėjo Lietuvos ne
priklausomybės paskelbimo su
kaktuves — 1918 metų Vasario 
šešioliktąją. Minėjimą rengė 
Liet. Bendruomenės S. F. apy
linkės valdyba. . paienKinuLs, iinKsmas ir lamau

Belmont miestas yra j pietus | sustiprėjęs lietuvis. Ypač jam 
nuo San Francisco, prie kelio į į gerą įspūdį padariusi jauna oku- 
San Jose. Notre Dame kolegi- puotos Lietuvos intelektualų kar- 
jos mokslo ir kitos įstaigos įkur- ta, kuri augo ypatingai sunkio 
tos gražioje kalnuotoje, medžiais j se sąlygose, kuri neprisimenanti 
apaugusioje ir gėlynais apso
dintoje vietoje. Į minėjimą lie
tuvių suvažiavo ne tik iš paties 
San Francisco, bet dar daugiau 
iš kitų vietų: Oakland, Berke
ley, Burlingame, Palo Alto, San 
Jose, Livermore ir kt.

Lietuvos šventės minėjimas 
buvo pradėtas pamaldomis kole
gijos koplyčioje, kurias laikė 
kun. dr. P. Manelis. Po pamaldų 
kolegijos mažojo teatro salėje 
buvo prakalba ir mokyklinio am
žiaus vaikų deklamacijos, muzi
ka ir dainos. Kalbėtojas buvo 
iš Los Angeles — inžinierius, 
elektronikos mokslo daktaro laip
snį turįs, Algirdas Avižienis. Iš 
ankstyvesnių spaudos praneši
mų žinoma, jog dr. Avižienis yra 
lankęsis okupuotoje Lietuvoje. 
Vilniaus universitete jam buvo 
leista skaityti paskaitą. Ameri
koje dr. Avižienis įvairiuose uni
versitetuose yra dėstęs 
piuterių mokslą ir iki šiol 
dirba akademinį darbą.

Belmonte dr. Avižienis 
prakalboj e pastebėj o,

ateitiems problemas 
kas sakėsi dėl Lie 
turįs šviesių vilčii 
to^, Lietuvos grįžę; 
patenkintas, linksi

nepriklausomos Lietuvos gyve-
nimo, — bet vistiek sugebėjusi j Londoro Hyde Parke 
išsimokslinti ir išaugusi stipriai ; lyvius ir svečius pralinksm 
mylinti lietuvių kalbą, mylinti i 
tautos praeitį ir atkakliai šie- j 
kianti tautai geresnės ateities.

Išeivių uždaviniai

Dr. Avižienis sakėsi karo me
tu iš Lietuvos išvykęs vos 12 me

Saulės užtemimas 
šeštadienį

užtemimas: 
ndienį, k<>—| 
72 nuošini-vo 7 dienų. Aptems 

ciai, tai yra apie trečdalis sau
lės. Užtemimas prasidės 11:10 
vai. priešpiet ir baigsis 1:10 
vai. popiet. Didžioji saulės 
dalis atsidurs mėnulio šešėly
je 12:25 vai. p. p. Pilnas saulės! 
užtemimas bus matomas Mek-!

Isikoie, Meksikos įlankoje, šiauJ .I . .. ’ . .... / .. nių.rincje Floridoje ir Amerikos Į 
|rytinėje dalyje išilgai Atlantoj 
Į pakraščius.

Jokiu būdu negalima žiūrė
ki į saulę ne tik nuogomis aki- 
jmis, bet ir per 
spalvotą stiklų,

i Per praeitą saulės užtemimą 
1963 metais vien lilinojuje su- 

isižalojo akis 15 žmonių, nors 
'daugumas jų į saulę žiūrėjo tik 
po keletą sekundžių.

kom- 
tebe-

savo
jog ir

ngos ceremonijos minHt karalienės Elzbietos karūnavimo 18 mėty sukaktį. Da-1 
nuo artilerijos salvės pasibaidę arkliai, kuriuos karininkai turėjo gaudyti po I

vis< P*

aprūkusį ar 
nes pavojin

gieji spinduliai per bet kokį 
stiklą pereina kiaurai.

Auto paroda baigėsi
(' h icagos a u tomob i I i u 62-j i

metinė paroda tarptautiniame 
? amfiteatre baigėsi praeitų sek

madienį. Paskutinę dienų pa- 
aplankė per 90,600 žino- 
Lankytojų per visų paro- 
aika priskaityta 662,713, 

j tai yra 7.027 daugiau kaip pra- 
Įeitais metais.

Kitąmet automobilių paro
da vėl bus ruošiama McCor
mick Place,, kurs buvo sudegęs 

j 11*67 m. sausio 16 d. ir šiuo ine- 
jĮnyra atstatomas žymiai padi
dintas.

jos gyvenimą, pageidauja gero 
žodžio ir apie jų pavergtoje Lie
tuvoje atsiekimus. Prakalbinin- 
kas sakėsi girdėjęs pareiškimų, 
jog geras žodis esąs reikalinges-

tų būdamas. Turėjęs gražių vai- njs negu siuntiniai, 
kystės atsiminimų, bet dar gra
žesnių įspūdžių Lietuvos gamta 
jam dabar suteikusi, kai jam 
buvę leista pervažiuoti per oku
puotą Dzūkiją.

Komunistų okupuotoje Lietu
voje viešėdamas pajutęs paverg
tų lietuvių patriotizmą ir įsiti
kinęs, jog išeiviams yra būtinai 
su jais palaikyti ryšius. Ryšiai 
gali būti laiškais, siuntiniais ir 
apsilankymu Lietuvoje. Ten mū
sų tautiečiai, kiek sąlygos leidžia, 
siekia kuo daugiau ką nors su
žinoti apie užsienio lietuvių gy
venimą, veiklą ir darbą įvai
riose srityse. Jaunieji Lietuvos 
mokslo žmonės, sekdami išeivi-

AND LOAN ASSOCIATION

Passbook Savings 
All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum S5.000)

^40 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS SCC22 

PHONE: 254-4471

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

Sąskaitos apdraustos iki 
$20/000

KNYGA - GERIAUSIA DOVANA

šitas knygas galite įsigyti “Naujieną” ofise arba gauti 
paštu, atsiuntę nurodytas sumas čekiu arba money 

orderiu, šiuo adresu:

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608

$5.00 
$3.00 
SZ00

$12.00
$4.00

$1.50

$3.00 
S5.00 
$2.00

$6.00
$3.00

$4.00 
$2.00 
$5.00 
$5.00

$10.00 
$3.00

$1.00

$4.00
$400 
$2.50 
$6.00
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1. Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS H t, 336 psL
2. Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 246 psl.......... —........... ....................
3. M. Zošcenko, SATYRINĖS NOVELĖS, 199 psl........_........ .
4. Liudas Mikšys, Iš ISTORIJOS ŪKANU ATEINA LIE

TUVA. 699 psl. _____ _____ ________________
5. Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS, 376 psl.......... .
6. J. Augustaitis, ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA.

154 psl. _____________________________________ __ _
7. Prof. V. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO

RIJA, du tomai. 207 ir 225 psl. __________ $200 ir
8. Marius Katiliškis, ŠVENTADIENIS UŽ MIESTO, 356 psl.
9. St. Kairys, LIETUVA BUDO, 416 psl. __________ _____

10. VI. Mingėla, KUN. ANTANAS MILUKAS, Jo gyvenimas
ir darbai. ______________ .______________________

11. Adomas P. Jasas, BŪK PALAIMINTAS! ..............._...........
12. Dr. Antanas J. Gussen, DANTYS, 158 psl., minkštais

viršeliais $2.00, kietais ____________ .______________
13. Juozas švaistas, PETRAS ŠIRVOKAS, 228 psl. ________ ...
14. Henrikas Radauskas, EILĖRAŠČIAI, 239 psl. ___________
15. Mikas Petrauskas, EGLĖ ŽALČIŲ KARALIENĖ. ________
16. C. R. Jurgėla, HISTORY OF THE LITHUANIAN NATION.
17. Petronėlė Orintaitė, KĄ LAUMĖS LĖMĖ. 236 psl. •____
18. Kip-^s Bielinis, TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA.

310 psl. —______________ ___ ________ _______ ______
19. Dr. J. B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT, 211 psL

angliškai. .... -------------------- -------- ------ --- ,---------------------
20. Pranys Alšėnas, MARTYNAS JANKUS, biografija, 294 psL
21. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, lyrika, 152 psl. ______
22. V, D. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, 416 psl. ...____

Kalbėdamas apie išeivijos už
davinius dr. Avižienis trumpai 
prisiminė istorinius faktus, jog 
buvusios didelės imperijos pasi
baigusios sugriuvimu. Sugriū- 
sianti ir komunizmo imperija, 
bet kada tai bus — niekas neži
no, todėl išeiviai lietuviai turi 

| ruoštis, kad ilgiau okupacijai 
užsitęsus ryšiai su Lietuvoje 
gyvenančiais nepasibaigtų su vy
resniąja karta. Išeivijos studen
tiškasis bei šiaip mokyklas lan
kantis jaunimas, vietoje dalyva
vęs sukilimuose prieš mokyklos 
vadovybę (dėl ilgų plaukų ar dėl 
basų kojų) turįs skirti laiko pa
vergtai Lietuvai pažinti ir būti 
tautos ryšininkais su laisvu pa
sauliu. Išeiviai tėvai turi mo
kyti savo vaikus lietuvių kalbos, 
auklėti juos gerais lietuviais, ku
rie savo darbu prisidėtų prie lie
tuvių tautos sugrąžinimo į lais
vojo pasaulio šeimą.

Dr. Avižienio prakalba buvo, 
sakyčiau, pati trumpiausia gir
dėta Vasario šešioliktosios mi
nėjimuose, kuriuose kasmet per 
devyniolika metų teko dalyvau
ti ar tai Chicagoje, Los Ange
les ar San Francisco. (O apie 
rekordą prašnekus, reikia pa
sakyti, jog pačią ilgiausią, kar
tu ir nuobodžiausią, kalbą yra 
tekę išklausyti Chicagoje, kai 
tik ką į Ameriką atvykęs Va
sario šešioliktosios minėjime 
kalbėjo frontininkų vadas Juo
zas Ambrazevičius - Brazaitis). 
Bendrai, San Francisco apylin
kės lietuvių rengtasis minėjimas 
buvo trumpas — teatro salėje 
programa atlikta per valandą. 
Minėjimą baigus buvo Liet. Ben
druomenės S. F. apylinkės val
dybos metinės veiklos apyskai
ta, naujos valdybos rinkimai, 
kavutė ir pašnekesiai. Prie įėji
mo buvo renkamos aukos, ku- 

I j rios, kaip supratau, bene bus 
| perduotos BATUN veiklai

Ar Justas Paleckis yra 
pavergtas lietuvis?

Minėjimui pasibaigus Notre 
Dame kolegijos kieme teko trum
pai su dr. A. Avižienių vieną ki
tą žodį sumesti. Prašnekėjus 
apie jo prakalbą dr. Avižienis 
maždaug taip atsakė: “Kalbė
jau, ką aš jaučiu, kaip esu įsi
tikinęs. Kaip kas nori, tegul 
vertina”.

žinoma, vertinimų esama įvai
rių, bet ties jais mažai tesusto- 
jant grįžkim į praeitį. Nuo Kruš- 
čiovo paskelbtos koegzistenci
jos ir nuo prez. Eisenhoverio 
laikų kultūrinių mainų politi
kos, lietuvių išeivijoje eina kar
tais net labai aštrūs nuomonių 
pasikeitimai bei ginčai dėl “ben
dradarbiavimo” arba dėl “ryšių 
su kraštu”.

tik bendrai 
kova prieš 
koegzisten- 
tuo pačiu

lš privačių asmenų, vadinasi, I 
jokiuose veiksnių darbuose ne
įsipareigojusių, bene Bronys 
Raila, savo straipsniais “Dirvo
je” spausdintais, buvo žymiau
sias ir balsingiausias išeivijos 
kelio “gairių įsmaigstytojas”. 
Tegul lieka šį kartą 
paminėta jo atkaki 
‘^Vienybės” moterų 
ei jos politiką, bet
žvilgiu verta prisiminti, kaip 
energingai ir griežtai jis pasisa
kė prieš jau mirusio Algiman
to Mackaus redaguotą “Margu
tį”. 1963 m. spalio numeryje 
“Margutis” išspausdino straips
nį apie ryšius su Lietuva ir ra
gino nesibijoti okupanto bei jo 
siūlymų “ryšiam su kraštu” iš
plėsti. “Margučio” straipsnį 
Br. Raila (“Dirva”, 1964.1.22) 
pavadino tipinga kvislingiška 
kalba.

Po kiek laiko Bronys Raila, 
rašydamas apie savo giminai
tės dr. M. Gimbutienės keliones 
į Vilnių, persiorientavo ir pąva- 
dintuosius kvislingus nebepei
kė, bet ėmėsi kovos prieš veiks
nius, kurie nepersiorientavo, 
kaip jisai padarė. Taigi, kai net 
tokie žymūs išeivio kelio tiesė
jai planus mikliai keičia, tad ne
nuostabu, jog išeivijoje ir dabar 

___ tebėra nesutarimai dėl ryšių “su
■ Baltic Appeal To m e united ■ kraštu”.

Nesutariama dėl “ryšių”, ne| į Nations.

IIP#

Sargassum žuvis fotografijoje nepanaši j žuvį. Ji gyvena tarp sar- 
gassum jūros žoliy ir labai pati tą žolę primena.

Į jis pats būtų bent pamatęs tą
1 I Lietuvos žymiąją dalį, tą masę

sutarimai reiškiasi ir dėl pa- j lietuvių, kurie prie vergijos ark
lo kolchozuose prikinkyti.vergto lietuvio sampročio — 

kas yra pavergtas lietuvis? 
“Akiračiai” (9 nr.) Justiną Pa
leckį vadina pavergtu lietuviu. 
Kodėl? Ar dėl to, kad jis iš so
vietų teritorijos išvykęs laisvu 
noru vėl į Maskvą grįžta?

Gražiai apie pavergtus lietu
vius dr. Avižienis kalbėjęs, ma
nau, galėtii ir “akiratininkams” 
paaiškintis, kas yra pavergtas 
lietuvis ir katras pats yra sa
vanoriškai vergu patapęs.

Partija, kaip viso komunistiš
kojo kelio “gairių smaigstyto- 
jas”, gerbia ir globoja mokslo ir 
meno žmones, o kolchozininkai
— antraeiliai žmonės, žinome 
ir iš okupuotos Lietuvos svečių,

j pasigiriančių, jog jis vienas as- 
j muo turi penkių kambarių bu
tą ir šeimininkę — tarnaitę. Be 
abejo tokiam žmogui siuntinių Į 
nereikia, o tik reikia “gero žo
džio”, nes ko pavergtoje Lie
tuvoje nusipirkti negali, “apsi
perka” Amerikoje ar kitur už 
geležinės uždangos išleistas.

Be abejo, nevisi okupuotos 
Lietuvos mokslo vyrai ar mer
ginos išleidžiami į laisvąjį pa
saulį, tačiau yra faktas, jog iš 
laisvojo pasaulio į Lietuvą įsi
leisti paviešėti kai kurie inte
ligentai tik apie miestuose gy
venančius lietuvius pakalba, bet 
kolchozų jie, tur būt, nė nepa
mato. Apie kolchozininkų gy
venimą sužinome iš laiškų, iš ke
lionių aprašymų, kurie surašyti 
paprastų, mažai mokytų žmonių, 
nes jiems labiau rūpi ne inte
lektualai, bet tautos kamienas
— liaudis į kolchozus suvary
ta.

Dr. Avižienis prakalboje aiški
no, jog išeivių jaunimas turi pa
žinti pavergtą Lietuvą, bet iš jo ' 
pasakojimo nebuvo aišku, kad
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Atsiminimų rašyti mes nega
lime ir, greičiausiai kad negalė
sime. Tokia jau amerikietiško 
gyveninio tikrovė. Kol pajė
giame dirbti, tai privalom 
dirbti, kas reikia tų dienų pa
daryti, bet negalime prisėsti 
prie to, ką norėtume daryti. 
O vėliau, kai jau išsenka jė
gos, tai tada ir atsiminimams 
netinkame.

Aš pats, užvertęs paskutinį 
“Žvelgiu į tolius” puslapį, bu
vau sužavėtas minties, kad 
reikėtų prisėsti ir tą patį laiko-

|gelį Meškauskienės suminėtų) 
žmonių, žavėjausi populiariaisj 

I to meto poetais ir literatūros 
veikalais, ir buvau įtrauktas į j 
nepriklausomos Lietuvos jau-1 

šilimo svajonių verpetus, besi-Į 
sukančius į dar geresnio, tei
singesnio ir protingesnio gy-j 
veninio galimumus. Bet aš pa-Į 
žįstu gyveninio tikrovę ir ži
nau, jog tai buvo tik akimir- j 
kos susižavėjimas, prie atsi-j 
minimų neteks prisėsti.

Galiu tik pasakyti, kad visu i 
eilė įvykių ir žmonių, mum]

drovė, 1739 So. Halsted St, Chicago, 
Ill. 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

NAUJIENŲ ofisas atdaras kasdien, išskyrus sekmadienius auo
9 vai ryto iki 5 vai. vakaro Šeštadieniais — iki 12 vai.

abiem gera* pažįstamų, man ]

Rusams reikia daugiau duonos
Okupuotus kraštus rusai valdo pačiomis žiauriau

siomis kolonialinėmis priemonėmis. Sovietų imperijos 
planuotojai taip viską apskaičiuoja, kad iš užimtų kraštų 
iščiulptų galimai daugiau maisto, darbo jėgos ir kitų gė
rybių. Ne visur jiems pavyksta viską iščiulpti, bet kur 
gali — tai nesivaržo. Komunistas Tito, pajutęs Maskvos 
užsimojimus, vykusiai jiems pasipriešino. Rumunijos 
partijos vadovybė taip pat nenorėjo paversti krašto ru
sams maisto gaminimo kolonija. Bet iš kitų okupuotų 
kraštų rusai planuoja ir iščiulpia, kiek tiktai pajėgia.

Išvežę iš Lietuvos visas maisto atsargas, galvijus ir 
auksą, jau kelintas metas jie planuoja galimai daugiau 
išspausti iš Lietuvos laukų ir žmonių. Derlingą, bujojan- 
tĮ ir pirmyn žengiantį kraštą jie pavertė sovietiniu vergų 
kraštu. Spaudoje jie giriasi dideliais laimėjimais, bet 
tikrovė yra tokia baisi, kad bijo jos užsieniečiams pa
rodyti. Kiekvieną metą giriasi dideliu derliumi ir kito
kiais laimėjimais, bet tikrovė laikui bėgant išeina viešu

Praeitais metais tvirtino, kad Lietuvoje derlius bu
vęs nepaprastai geras, o ūkiško Lietuvos ' gyvenimo tik
rovė tiktai šiais metais keliama aikštėn. Jau minėtas 
“Tiesos” įžanginis šitaip rašo:

“Džiaugiamės pernykščiu grūdinių kultūrų der
lingumu, tačiau žinom, kad būta augalininkystėje 
ir gana rimtų spragų. Mokam užauginti gerus mie
žius, o štai bulvių derliaus kokį planuojamos ir kokį 
gauti tinkamos sąlygos, nesurenk ame. Pavyzdžiui, 
pernai jis buvo net mažesnis, negu 1968 metais. Kuo 
paaiškinti, kad yra ūkių, prikasančių tik kiek dau
giau kaip šimtą centnerių cukrinių runkelių iš hek
taro! Juk tai mažiau, negu gauta penkmečio pra
džioje. Kodėl menkai dera silosinės kultūros, smar
kiai praretėjo baltyminių mišinių pasėliai! Kas tai: 
atsitiktinumas ar ūkininkavimo klaida?” (“Tiesa”, 
1970 m. vas. 25 d. 1 psl.)
Truputį toliau tame pačiame įžanginiame dar šitaip 

rašoma:

MICHALINA MEŠKAUSKIENĖ

vas. Jis turi dalyti tai, kas 
j jam įsakoma, ir nedaryti to, 
Į kas liepiama nectarvti.

Meškauskienė vra komunis— 
į tiniame garde, kuriame yra 
i laikoma visa lietuvių tauta. Ji 
turi daugiau privilegijų, negu 

I didelė lietuvių tautos daugu- 
I ma, bet “didžiojo brolio” agen
tai ir ją saugo. Jie, o ne lietu- 

I viai “iškelia” komunistus į cen- 
] tro komitetus ir “nuleidžia” į 
kandidatus; jie “iškelia” į 

i profesorius ir “nuleidžia” į 
uaDrastos gyvenvietės mokvto- 

j jus; jie parenka darbą Lietu- 
j voje ar išsiunčia į Kazaksta- 
iną velėnų plėšti.

Perskaičius josios knygą, 
Įkilo noras kelti viešumon ne- 
j teisingus tvirtinimus ir nelo- 
įgišką galvoseną. Ne tik nelo
gišką galvoseną, bet ir iš to 
Į ištekančią lietuviams kenks- 
j mingą elgseną. Vietomis kny- 
'ga atrodo visai ne inikasiška, 
Į tarytum ne jos būtų rašyta. 
Paskutiniai knygos puslapiai 
atrodo kitos plunksnos prie
varta prie knygos prikergti.

M. G.

kitaip atrodė. Mikasė praeitį]me pasidžiaugti, šią laisvę tu- 
gražiai aprašė, bet daugelio da-irime. Nusikalstume, jeigu ja 
lykų nepaminėjo. Galėjo ne-

mon.
Praeitais metais rusai skelbė, kad lietuviai atlikę vi

sas jiems paskirtas normas, tuo tarpu šiais metais jau
išeina paviršiun praeitų metų nepriteklius. Kad nepasi
kartotų praeitų metų klaidos, tai ši metą iš anksto pra
dėjo pliauškinti botagais ir raginti lietuvius susirūpinti. 
Dar tiktai kovo pradžia, bet rusų pastatyti botaguotoj ai 
jau pradėjo švaistytis ir raginti kolchozininkus, kad jau
metas galvoti apie šių metų grūdus, šių metų vasario 25
d. “Tiesa” Įdėjo įžanginį, pavadintą “Grūdas prie grūdo”.

Svarbiausias šio Įžanginio tikslas — iš anksto para
ginti kolchozininkus pasiruošti pavasario sėjai. Jeigu 
laukai nebus tinkamai paruošti, tai, aišku, rudenį nebus 
rusams grūdų. Rusai bijo, kad šiais metais nepasikar
totų tos pačios negerovės, kokios buvo užgulusios kol
chozininkus praeitais metais. Apie Rusijoje vykstančias 
negeroves patiriame už metų ar dar vėliau. Stalinas iš
tisą dešimtmetį žudė sovietų karo vadus, politbiuro na
rius ir gabesnius krašto gyventojus. Turėjo praeiti dar 
keli metai po jo mirties, kad tos baisios žudynės būtų 
paskelbtos “asmens kulto” laikotarpiu, išaugusiu iš pa
čios komunistinės sistemos. Atėmus gyvybę kelioms de
šimtims tūkstančių komunistų, Rusijoje komunistinė sis
tema ir vėl bujoja.

“Juk žinom, kad menki pašarinių kultūrų der
liai nėra tik praėjusios vasaros pragaištis. Lyginant 
netgi artimųjų kaimynų surinktus derlius, matyt, 
kur slypi priežastys. Lemia ne gamtos sąlygos, o 
darbo organizavimas, ūkiškas planingumas, nuo
voka”. • „J
Mes seniai sakėm, kad rusų valdžią pagrobusi žiau

rių politikų grupė neturėjo jokios nuovokos apie ūkio 
reikalus ir darbo organizavimą. Jie turėjo ir turi ne
paprastai gerą nuovoką, kaip valdžioje prievarta išsilai
kyti, bet jie nenusivokia, kaip pakelti darbo našumą. Iš 
Lietuvos jie išveža į Sibiro pusnynus tūkstančius dar
bingiausių ūkininkų, o žemės ūkio darbų priešakiu pa
statė niekad arklo arba akėčių nemačiusius žmones. Lie- 

i tuvos ūkininkams rusai pirma atėmė norą dirbti, o vė- 
jliau pradėjo reikalauti didesnio derliaus. Atėmė iš jų 
duoną, o šiandien laukia, kad jie rusams gamintų dau
giau duonos!

Darbo našumas visose srityse padidės, jei bus suda
rytos žmoniškesnės darbo sąlygos. Nei Leninas, nei Sta
linas neturėjo jokios nuovokos apie darbo sąlygas. Da
bartiniai sovietų imperijos valdovai veda tą pačią politi
ką. Kol nebus panaikinta žiauri sovietinė išnaudojimo 
sistema, negalima laukti, kad reikalai pagerėtų. Blogi 
jie buvo praeitais metais, nepagerės nei šiais. Galima 
laukti pagerėjimo tiktai panaikinus dabartinę sovietinę 
sistema.

prisiminti, galėjo jai atrodyti 
menkaverčiais, bet kai žinai 
praleistas smulkmenas ir pa
stebėtus niuansus, tai keičiasi 
ne tik aprašytų. įvykių vaizdas, 
bet kitokia yra ir žmonių cha
rakteristika.

Kitos to įdomaus laikotar
pio atsiminimų knygos nera
šysime, bet dėl kai kurių Meš
kauskienės knygos suminėtų 
dalykų reikia pasisakyti. At
siminimai jos įdomūs, bet jie 
aptempti ant keistoko kurpa
lio. Tais laikais, kuriuos Mi
chalina Meškauskienė apraši
nėja, nei Marijampolėje, nei 
L'osinėje ir net nei Kaune to
kios kojos nebuvo. Tai galėtų 
patvirtinti visa eilė žmonių, 
kurie pačioje Lietuvoje dar 
gyvi ir jos atsiminimus galės 
skaityti. Bet visi žinome, kad 
Lietuvoje gyvenantieji Meš
kauskienės bendralaikiai jokių 
rimtesnių papildymų, patai
symų ir patikslinimų daryti 
negalės, nes okupantas arba 
jo pastatyti bendradarbiai ne
leis. žinantis pasidžiaugs gra
žiomis jos atsiminimų vieto
mis, o dėl ne tokių gražių — 
patraukys pečiais ir tylės.

Lietuvoje gyvenantieji ne
galės dėl Meškauskienės atsi
minimų pasisakyti, bet Ame
rikoje esantieji galime tai pa
daryti. Amerikoje matome 
daug kritikuotinų dalykų, bet 
spaudos ir žodžio laisve gali-

nepasinaudotume.
Besinaudodamas ta laisve ir 

nutariau pasisakyti dėl kai 
kurių M. Meškauskienės apra
šytų dalykų. Bet prisėdus prie 
mašinėlės, man kilo keista 
mintis: ar Michalina Meškaus
kienė laisva?

Sakau keista, nes kaip 40 
metų partijos stažą turinti, 
centro komitetuose buvusi, 
centro komiteto vardu kalbė
jusi, komunistinius laikraščius 
leidusi ir artistus partijos pro
pagandai rikiavusi partietė ga
lėtų būti ne laisva? Nebūda
ma laisva, kaip ji būtų galėju
si parašyti 600 puslapių kny
gą? Kaip ji, nutempusi į ko
munistinį gardą tokį didelį lie
tuviškų liberalų ir puslibera- 
lių įvairios krypties socialistų 
ir nesoeialistų, mažamokslių 
ir mokslo titulus turinčių žmo
nių, pati galėtų būti nelaisva?

Iš kitos pusės, man neišeina 
iš minties, kad Meškauskienė 
vis dėlto nėra kompartijos 
centro komitete, viešai netar
navo čekoje, nedraugavo su 
Guzevičium... Josios įtraukti 
žmonės partijoje padarė di
desnę karjerą ir turi daugiau 
galios, negu ji. Matyt, kad 
okupantas josios pastangų pil
nai neįvertino, jeigu jos “ne
iškėlė”, kaip dabar Lietuvoje 
sakoma, į aukštesnę partijos 
vadovybę. Komunistas, jeigu 
jis nėra pačioje aukščiausioje 
partijos vadovybėje, nėra lais

Prasidėjo švaros savaitė
Forest ^Preserve distriktas 

šią savaitę, prasidėjusią pir
madienį, kovo 2 d., skelbia 
kovos savaite su pašalių terši- 
kais. Apskaičiuota, kad terši- 
lįai, kurie čia vadinami “litter- 
bugs” (nešvariais vabalais), 
Amerikos mokesčių mokėto
jams kasmet kaštuoja po 50 
milijonų dolerių Kas tie “ne
švarūs vabalai”, jų toli ieškoti 
nereikia. Jų pėdsakų, pilna 
pakelėmis, parkuose ir gatvė
se bei šaligatviuose. Juos gali
ma dažnai matyti, kaip užsi
degę paskutinę cigaretę, pūke
lį numeta po kojom , arba iš 
valgę “popkornų” ar “čipsų” 
maišą numeta ant šaligatvio, 
nors sąšlavų dėžė būtų ranka 
pasiekiama. Ilgai truks, kol 
Amerika savo nešvarius “va
balus” išmokys švaros ir tvar
kos.

.» t i > t į t t t 
’NAUJIENOS” KIEKVIENO

DARBO ŽMOGAUS 
DRAUGAS IR BIČIULIS

JURGIS JAŠINSKAS

APIE ENCIKLOPEDINIUS LEIDINIUS 
IR LIETUVIŠKĄ ENCIKLOPEDIJĄ

Jis 338 psl. sako: “Lietuviai savanoriai, 
vokiečių remiami, pradėjo kovas su bolše
vikais 1919 vasario mėn. ir tęsė iki rug
pjūčio mėn., kol pasiekė Dauguvos pa
kraščius”.

Jeigu istorikas J. Jakštas būtų atidžiau 
pasitikrinęs tų Įvykių šaltiniuose, jis būtų 
radęs štai ką:

‘"Vokiečiai saksai - savanoriai, birželio 
pradžio je, pasitraukė iš fronto ir liepos mė
nesi apleido Lietuva. Utena buvo užimta 
birželio mėn. 2 d. ir jos užėmime dar daly
vavo saksų I batalionas, bet Uteną užėmus 
tuoj pasitraukė iš fronto, nes tiems sava
noriams buvo pasibaigęs sutartas laikas. 
Kitas tų saksų batalionas buvo prie Suba
čiaus”.

2. To paties 338 puslapio antroje skilty
je skaitome:

“Lietuviai tuojau šoko pasiimti sostinę, 
kurią jiems pripažino ir Sovietai tik ką 
(1920. VII. 12) pasirašyta taikos sutartimi. 
Lietuvių kariuomenė įžengė į Vilnių ir į 
jo kraštą ir neišvengiamai susimaišė su 
Raudonąja armija, kai stengėsi aprėpti jai 
pagal sutarti pripažintas sritis. Lenkai dėl 
to gavo progos skųstis lietuvius einant su 
bolševikais prieš lenkus. Skundas atsidū
rė Tautų 'Sąjungos taryboje ir buvo laiki
nai išspręstas, pravedant demarkacijos 

liniją tarp Lenkijos ir Lietuvos... Taryba 
pasiuntė į vietą komisiją susitarimui vyk
dyti, 1920. X. 7. pasirašyta Suvalkų sutar
tis.” ir t t

Anksčiau paduotoje citatoje mano pa
brauktosios vietos klaidingai pavaizduoja 
padėtį ir prašosi pataisomos šitaip:

Lietuviai niekada nebuvo susimaišę 
su Raudonąja armija. Raudonieji bijojo, 
slėpėsi, — neprisileisdavo, neduodavo su
sitikti, nes tas blogai veikdavo raudonųjų 
nuotaiką ir jie bijojo sukilimų. Visai ne
aišku, apie kokią demarkacijos liniją kal
bama lenkų skundui atsidūrus Tautų Są
jungoje: tos demarkacinės linijos visos 
buvo nustatytos 1919 metais, bet ne 1920 
metais.

Rašydamas apie 1926 melų gruodžio 
mėnesio perversmą, kaip istorikas, J. Jakš
tas smarkiai pasimetė sakydamas:

"Padėties paliestų jaunų karininkų 
grupė ėmė planuoti perversmą. Jie pri- 

! traukė prie sąmokslo įtakingus dešiniųjų 
partijų, ypač tautininkų vadus. Su šių pri
tarimu ir, gal būt, (istorikui rašančiam 
apie, palyginti, visai netolimos praeities 
Įvykius, visai netinka bet kokie spėlioji
mai — “gal būt” ir pnš.) bendradarbia'- 

! vimu įvyko 1926. XII. 17 perversmas...” 
! (LE. XV t 340 - 341 psl.)

Tuo tarpu apie tą patį perversmą ir jo 
į pianuotojus LE tome XXII 339.310 psl. 
i .skaitome:

“1926 XII. 17 p(erversmas) buvo svar- 
f bus reiškinys Lietuvos nepriklausomybės 

laikmety, kuris baigė demokratini— par
lamentarinį laiko tarpą (1919 — 26) ir 

pradėjo kitą — autoritetinį — diktatūrinį 
(1927 — 40)/

P(erversmo) eiga. Apie p(erversmo) 
rengimą žinojo tik labai mažas Kauno įgu
los karininkų skaičius. Susidarė 5 asmenų 
komitetas, (yra žinoma ir to komiteto su
dėtis: pirmininkas — gen. štabo pulk. 
Skorupskis, kuris paruošė perversmo pla
ną, o jį patikrino gen. K. Ladiga, gen. šta
bo pik. Itn. P. Plechavičius — perversmo 
vadovas, kpt. A. Mačiuika — vienas svar
biausių padėjėjų komitete ir ryšininkas su 
perversmą ruošusių partijų vadais, ir 2- 
ro p. p. vadas pulk. Petruitis. Be šių, per
versmą planavusių su tuo komitetu arti
mai bendradarbiavo gen. Grigaliūnas — 
Glovackis ir kpt Tomkus. Iš tų 5-kių tie
sioginiai perversmo komitetui priklausiu
sių karininkų tik vieną kpt. Mačiuką gali
ma laikyti, Jakšto išsireiškimu, “jaunu 
karininku” — gimęs 1901 m., o visi kiti 
perversmininkai — gerokai 30-tį metų per
žengę — subrendę vyrai J.) “pirminin
kaujamas kpt. .L Mačiuikos” (Ši autoriaus 
klaida ir apie perversmo plano paruošėją 
esantis netikslumas, anksčiau mano pa
taisytas esančiame skliausteliuose priera
še J.) “Komitetas palaikė santykius su 
politinėmis partijomis, rinko žinias apie 
nuotaikas kitų karininkų ir detalizavo 
p(erversmo) planą. Politinėms partijoms 
susitarus dėl naujos vyriausybės sudary
mo ir p(ervcrsmo) vadovavimo klausi
mais, liko lik nusistatyti laikas. 1926. XII. 

i 16 komitetui pranešta, kad p(erversmas) 
' turi įvykti XII. 17 naktį, ir jis ėmė veikti...” 
Iš čia aiškiai matyti, kad vyriausieji 1926 

m. gruodžio mėnesio 17 d. perversmo in
spiratoriai buvo dešiniųjų partijxj vadai ir 
nariai. Karininkai gi tik paruošė pervers- ] 
mo planą ir jį įvykdė, atlikdami partijų 
naudai juodą “mauro” darbą. Todėl Jakš
tui nederėtų naudotis priešingu teiginiu: Į 
“Padėties paliestų jaunų karininkų gru- ! 
pė ėmė planuoti perversmą. Jie pritraukė Į 
prie sąmokslo įtakingus dešiniųjų partijų, 
ypač tautininku, vadus... “Ne jie pritrau
kė, bet patys buvo pritraukti.

Kažkaip nepatikimai susipainioję J. 
Jakšto teigimai apie lietuvių emigracijas. 
420 psl. XV-to LE tomo, aptariant “antrą
ją išeivijos bangą, be kelių ten įvardytų 
priežasčių (toli gražu ne visų), pabaigoje 
sakoma:

“.. .Bet labiausiai Lietuvos darbo sluog- 
snius palietė prasidėjusi pasaulinė ūkio 
krizė į 30-jų metų galą. Ją pajuto visi gy
ventojų sluogsniai neišskiriant ir didėjan
čios krašto inteligentijos, netilpusios į 
Įstaigas ar įmones. Tuo būdu prasidėjo 
antroji jau nepriklausomos Lietuvos emi
gracijos banga, krypusi į Kanadą ir Pietų 
Ameriką ir Braziliją”. Ir tuo pačiu ruožu 
tos pačios enciklopedijos sekančiame — 
421-psl. — kalbama priešingai: "... Pir
maisiais keleriais metais emigracija vyko 
pamažu, kol nuo 1926 staiga pašoko iki 
kelių tūkstančių per metus. Apie 19.30 ji 
staiga susitraukė dėl įsibėgėjusios pasauli
nės ūkio krizės”. Pirmame atvejuje teigia- 
kad nuo 1930 m. prasidėjo antroji emigra
cijos banga, o antruoju — kad tais metais 
ji staiga susitraukė...” Kur aiškumas, 
kur tiesą?

Tos enciklopedijos 58 psL Antanas Ben
derius apie tą emigraciją šitaip tvirtina: 
“Emigracija padidėjo staigiu šuoliu 1926 
ir staigiai sumažėjo 1931, ją administraci
niams organams suvaržius”.

Kaip suderinti paties sau Jakšto prieš
taravimus ir kuriam iš jų tikėti: Jakštui, 
sakančiam, jog "ji (emigracija) staiga su
sitraukė dėl įsibėgėjusios pasaulinės ūkio 
krizės” ar A. Bendoriui, tvirtinančiam: 
“Emigracija... staigiai sumažėjo 1931, ją 
administraciniams organams suvaržius”?

šie prieštaringi teigimai paimti ne iš 
kokjo diskusinio šaltinio, bet iš enciklope
dijos, kurioje turi būti sau pačiai neprieš
taraujanti tiesa.

Šiame krašte lietuviai reiškiasi savo 
veikla įvairiose gyvenimo srityse, neišski
riant ir religinės srities.

Taip, pavyzdžiui, lietuviai evangeli
kai — reformatai Amerikoje nuo 1951 m. 
leidžia religinio pobūdžio, gerai tvarko
mą, iliustruotą storoką (apie 100 psl. dy
džio) žurnalą: "Mūsą Sparnai”.

Šitame žurnale dedami ne vien religi
nio, bet ir pasaulietinio turinio kruopščiai 
paruošti straipsniai. Vienas tokių yra įdė
tas 1969 m. birželio mėn. nr. 26 pavadi
nimu:

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite

4 — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL — TUESDAY, MARCH 3, 1970



DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ. NOSIU 
IR GERKLU LIGOS
PRITAIKO AKINIUS

2858 W. 63rd STREET
Ofiso tthf.:
RezkL telef.;

Kasdien nuo

P Respect 8-3229
WAIbrook 5-5076

Ligonius ppriima tik susitarus

Rez. tol. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). TeL LU 5^446 
Priima Ligonius pagal susitarimą 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

Ttlef.: PRospect 8-1717
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET
Vai.: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
liktai antradieniais ir penktadieni# 
Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas

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

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233 
OFISO VALANDOS.

Pirmad., ketvirtad. nuo 1—4 ir 7__9,
antrad., penktadienį nuo 1—5, treč! 

ir šeštad. tiktai susitarus.

p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

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

iUO 10 IKI DO IXIClQ.

Suairmkimy ir parengimą

— Joniškiečių Labdarybės ir Kultū
ros klubo eilinis susirinkimas įvyks 
antradienį, kovo 3 dieną 8:00 vai. vak. 
Vengeliauskienės salėje, 4500 So. Tal
man Avė. Nariai kviečiami atsilan
kyti. Aptarsime klubo bėgančius rei

kalus. A. Kalys, raŠt.

PHOTOGRAPHER
Jei norite nuotraukomis įamžinti savo 
vestuves ar kitas šeimos šventes, tai 
kreipkitės į mūsų virš 30 metų paty
rimą turinčią studiją. Darbą atlieka 
patyrę fotografai. Meniškai paruo

šiame vestuvinius albumus.
AL’S CANDID PHOTO’S
2719 West 43rd Street 

Chicago, Illinois 
927-6288

(PUTR AMENT AS)
I Linksmumo arba liūdesio valandoje 
i gražiausius gėlės ir vainikai, antkar 

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harlem Ave. — 586-122S

į.

BEVERLY HILLS G6LINYČIA
GELBS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 84*834— Susivienijimo Lietuvių Ameri
koje 226 kuopos bertaininis susirin
kimas įvyks trečiadienį, kovo mėn. 4 
d., 7:30 vai. vakaro, 3600 W. North 
Ave. svetainėje. Visi nariai ir narės 
kviečiami būtinai atvykti, nes turėsi
me balsuoti už kandidatus į SLA Pil
domąją Tarybą.

W. V. Mankus, raŠt.

Call and ask for EDDIE BURBULYS

REMKITF TUOS BIZNIERIUS ‘ 
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE*’

TĖVAS IR SŪNUS

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA
l

laidotuvių direktoriai:

GERALDAS F. DAIMIDDOVYDAS P. GAIDAS
ELZĖ AUSTINIENE 4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

Tel.: YArds 7-1741 - 1742

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE

• •• • 
jn

Wit

?*****?'*

Niagaros krepšininkas Calvin Murphy savo sugebėjimais atkreipė profesionalų klubų dėmesį. 
Ateinančiais metais'jis žada tapti profesionalu ir eiti lošti į klubą, kuris pasiūlys didžiausią algą.

— SLA 36-tos kuopos mėnesinis su
sirinkimas įvyks trečiadienį, kovo 4 
d. Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 
31 33 So. Halsted St., 7:30 vai. vakare. 
Visi nariai kviečiami į susirinkimą, 
nes bus balsavimas už Pildomąją Ta
rybą ir taipgi rinkimas delegatų į 
Seimą, kuris bus New Yorke birželio 
mėnesį.

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

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė i ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB.
opwmetristas 2gM WM, chP;.,., m. 60629

4ML EDMUND E. C1ARA i Telef.: PRospect 6-5084
27u9 W. 51 st STREET

Tel.: GR 6-2400 
vii. pagal susitarimą: Pirm., ketv. 
1—4, i— 9, antrad., penkt. 10—4, ir 

šeštad. 10—2 vai.

CHICAGOS L DRAUGIJŲ 1970 M. VALDYBOS
9-to VARDO UETUVTŲ DEMOKRA-, 
TV KLUBO VALDYBA 19<0 ME- 
TAMS: Pirmininkas — Juozas Skei

vys, 6601 So. Artesian Ave., telef. 
PR 8-6536; Vicepirm. — Alionce 
Spiečius, 51 W. 103 St., telefonas 
WA 8-5487; Vicepirm. — Bessie Su- 
cilla, 741 W. 123 St, tel. PU 5-3990; 
Fin. sekr. — Kazys Rubinas, 10753 
So. Perry, telef. PU 5-8889; Prot. 
sekret. — Anna Labžentis, 10826 S. 
Wabash; Kasininkas — Frank Puo- 

10822 So. Wabash, telef.
Valter

torius — Eugenijus Petrauskas; 
Trustees — Andrius Povilaitis, Juo
zas Liubinskas ir Jacob Levitan. — 
Draugijos susirinkimai vyksta kiek
vieno mėnesio paskutinį ketvirta
dienį Jaunimo Centre.

A. Kaulakis, rast.

— Eržvilko Draugiško klubo specia
lus susirinkimas įvyks trečiadienį, 
kovo 4 dieną Vengeliauskienės salėje, 
4500 So. Talman Avė., 8 vai. vak. Na
riai yra šaukiami per atvirutes, nes 
yra labai svarbių reikalų aptarti ir lai
kas jau yra trumpas.

E. McNamee, nut. rast.

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ automobiliams pastatyti

Rez. GI 8-0873 i

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

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

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

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET
OFISO VALANDOS:

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

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

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

DR. A. MACIŪNAS
C H I R U R G A S 
2858 W. 63rd STREET

VaL: pirmad., ketvirtad. 5-8 vaL vak., 
antrad., penktad. 1—4 popiet.

Apdraustas perkrausimas 
iš įvairių atstumų. 

ANTANAS VILIMAS 
823 W. 34 Place 

Tok: FRontier 6-1882

PERKRAUSTYMA1

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

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

fgRADINSKAS1
AM-FM RADIJŲ

KAINOS PRASIDEDA NUO
4

džiukas,
CO 4-2467; Kasos glob.
Stulpinas, 112A2 So. Indiana, telef. 
PU 5-0754; Kasos glob. — Kazys 
Giruiis, 10850 So. Edbrooke, tel. 
IN 8-1247; Trustistas — Michaelį 
Rutkauskas, 10513 So. Wabash, tel. 
PU 5-8486; Trustistas — John Alijo
šius, 10730 S. Forest, tel. CO 4-5728; 
Klubo koresp. — Juozas Skeivys, 
6601 So. Artesian, telef. PR 8-6536. 
— Klubo susirinkimai būna kiek
vieno mėnesio trečią ketvirtadienį, 
7 vai. vak. parapijos svetainėj, 108 
St. ir So. State St.

CHICAGOS LIETUVIŲ SUVALKŲ^ 
ČIŲ DRAUGUOS VALDYBA 1970 ME
TAMS: Pirmininkas — Leonas Vasi- 

lievas, 7020 So. Rockwell St., telef. 
RE 7-5528; Vicepirm. — Jonas Jo
nikas, 7058 So. Fairfield Ave., teL 
RE 7-0017; Nutarimų raštininkė — 
Eugenija Strungys, 4253 So. Camp
bell Ave., tel. CL 4-3828; Finansų 
rast. — Kazys Ulevičius, 7523 W. 
62 PI., telef. 458-8870; Kasos globė
ja ir korespondentė — Ona Švir- 
mickas, 6601 So. Whipple, telef. 
434-0290; Kasininkas — Antanas 
Gintneris, 3221 W. 61 St. — Susi
rinkimai įvyksta kiekvieno mėnesio 
ketvirtą trečiadienį 8 vai. vak. Hol
lywood* Inn svetainėj, 2417 West 
43rd Street.

AMERICAN LITHUANIAN CITIZENS’ 
AND BENEFICIAL CLUB VALDYBA 
1970 METAMS: Pirmininkė — Estel- 

la McNamee, 6151 So. Spaulding 
tel. 434-4936; Vicepirm. — Matt Po
vilaitis, 7050 So. Maplewood Ave., 
tel. 434-0267; Nutarimų rast. — Ro
žė Didžgalviene, 3808 So. Union 
Ave., tel. 927-8660; Finansų rast. — 
Bernice Žemgulis, 2535 W. 42nd St., 
tel. 847-2879; Kontrolės rast. — Jo
sephine Masilionis, 4636 So. Kea
ting Ave., tel. 585-5611; Kasos glo
bėjas — Joseph Mikšis, 7251 So. 
Francisco Ave., tel. 778-1740; Kasi
ninkas — John Didžgalvis, 3808 So. 
Union Ave., tel. 927-8660; Maršalka 
— Paul Masilionis, 4636 So. Kea
ting Ave., tel. 585-5611; Korespon
dentas — Estella McNamee, 6151 
So. Spaulding Ave., tel. 4344936. 
— Susirinkimai įvyksta kas kiek
vieno mėnesio trečią sekmadieni

— Chicagos Lietuvių Brighton Par
ko Moterų Klubo susirinkimas įvyks Į 
kovo 5 d., ketvirtadienį, VengeliauS' 
kienės salėje, 4500 So. Talman Avė., 
8 vai. vak. Nares prašome atsilankyti, 
nes yra svarbių reikalų aptarti. Po 
susirinkimo bus užkandžių.

E. McNamee, nut. rast.

— Bridgeport© Lietuvių Namu Sa
vininku Draugijos mėnesinis susirin
kimas įvyks antradienį, kovo 3 dieną 
Chicagos Lietuviu Auditorijoj. 3133 
So. Halsted St., 7:30 vai. vak. Visi na
riai ir narės kviečiami į susirinkimą, 
nes yra svarbių reikalų aptarti ir taip
gi kovo 8 d. įvyks Draugijos parengi
mas Auditorijoj, reikės išrinkti dar
bininkus parengimui.

A. Kaulakis, rast.

Laidotuvių Direktoriai

5845 SO. WESTERN AVE.

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA

REpublic 7-8600 REpubEc 7-8601

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 g 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVI’ if

DR. ED. MARKŪNAS
LIETUVIS OPTOMETR1STAS

4018 N. Lincoln Avenue
Chicago, III. 60613 Tel. 525-0952

Gimusi šneideraitytė
Gyvenusi Indianoje, Tippecanoe apylinkėje

Ofiso tel.: HE 4-1818 arba RE 7-9700 
Rezidencijos: PR 6-9301.

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

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

dieni nuo 9 iki 12 vai. 
Trečiadieniais uždaryta.

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš WOPA, 
1490 kiL A: M.

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 10—11 
vai. ryto. — šeštadienį ir sek
madieni nuo 8:30 iki 9:30 vai.

KRAKIŠKIŲ DRAUGIŠKO KLUBO 
VALDYBA 1970 METAMS: Pirmi

ninkas — Motiejus Strumskis, 5920 
So. Maplewood, telef. PR 6-0716; 
Vicepirm. — Janina Bartkus, 6919 
So. Artesian Ave., tel. 476-0686;
Nutarimų rast. — Eugenija Strun-, 
gys, 4253 So. Campbell Avė., telef. 
CL 4-3828; Finansų rast. — Rose 
Platkauskas, 4019 Šo. Rockwell St.,' 
telef. LA 3-0833; Kasininkas — 
Bronius Bartkus, 6919 So. Artesian 
Ave., telef. 476-0686. — Susirinki
mai įvyksta kas antro mėnesio pir
mą sekmadienį 2 vai. po pietų Club 
Maplewood svetainėj, 4256 So. Ma
plewood Ave.

‘ DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

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

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTU, pūslės ir 

prostatos chirurgija 
OFISAS 2454 WEST 71st ST. 

Vet: antrad. nuo 2—5 po pietų, 
ketvirtad. nuo 6—8 vak.

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

Vakaruškos: Pirmadieniais 7 v. v.
Tek: HEmlock 4-2413 

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

SKAITYK PATS IK PARAGINI

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

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

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

A FORESTS FUTURE 
IS Di YOUR HANDS

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

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

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

them sgtia. Crash all

Smokey*g ABC e Abrsri 
bold matches till cold. Be sure 

to drown all campfires,

prevem rorcsx nres

ČIKAGOS LIETUVIŲ KĘSTUČIO PA
ŠALPOS KLUBO VALDYBA 1970 
METAMS: Pirmininkas — Julia Po

cius, 7313 So. Maplewood Ave.; 
Vicepirm. — Jonas Šulcą, 3933 So. 
Rockwell St.; Sekretorius — Mečys 
Krasauskas, 2633 W. Montgomery 
Ave.; Iždininkas — Bruno Klemka, 
10040 So. Kilpatrick Ave., Oak 
Lawn; Finansų rast. — Leonas Gi- 
niotis, 2222 W. 24th St., telefonas 
376-3980. — Klubo susirinkimai 
įvyksta kiekvieną pirmą mėnesio 
sekmadienį 1 vai. p. p. Hollywood 
svetainėje/2417 W. 43rd St. Viso
kiais pašalpų reikalais prašoma 
kreiptis i finansų rast. Leoną Gi- 
niotį, virs nurodytu adresu.

SENOJO BRITANIJOS LIETUVIŲ 
KLUBO VALDYBA 1970 METAMS:

Pirmininkas — Pranas Rumšą, 4359 
So. Maplewood Ave., tel. VI 7-2149; 
IždininKas — Kazys Rožanskas. 3605 
W. 71st St., tel. 582-9627; Sekreto
rius — Juozas Kiburas. 4603 So. 
Talman Ave., tel. BI 7-4261; Val
dybos nariai — Kazys Valentinas, 
4504 So. Washtenaw Ave., telef. 
847-1679; Stasė Krasauskienė, 4602 
S. California Ave., tel. VI 7-3748: 
Revizijos komisija Algirdas Pu
žauskas, 4404 So. Rockwell St., Sta
sys Matulis, 4335 So. Maplewood 
Ave., tel. VI 7-0577, Bronius Paliu
lis, 2426 W. 45th PL, tel. 847-2469.

LIETUVIŲ MOTERŲ DRAUGUOS 
APŠVIETA VALDYBA 1970 ME
TAMS: Pirm. — Stella Kaulakis. 3247

So. Emerald Ave., tel. 225-3016; Vi
cepirm. — Aldona Olis, 3439 W’. 
73 SU tel. 925-9546; Nutarimų rast. 
— Rožė Didžgalviene. 3808 So. 
Union Avė., tel. 927-8660; Finansų 
rast. — Joanna Zelvis, 3251 So. 
Green St., tel. 842-7838; Iždo glo
bėja —• Anna Guss, 912 W. 32 PL, 
tek 927-3891; Iždininkė — Anasta
zija Valančius, 2457 W. 46 St., — 
Susirinkimai įvyksta kiekvieno mė
nesio antrą sekmadieni 1:00 vai. po 
pietų Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted St. Narės priimamos nuo 
16 iki 65 metų.

LIETUVIŲ FILATELISTU DRAUGI 
JOS VAIDYBA 1970 METAMS: Pir

mininkas — Joseph Zygas; Vicepirm 
mininkai — Steve Ivanauskas ir Be
nedict Jurėnas; Sekretorius — Vin
cas Urbonas; Iždininkas — Vikto
ras Lesniauskas; Biuletenio redak-

Mirė 1970 m. vasario 28 d., 3:30 vai. po pietų, sulaukusi 77 metu 
amžiaus. Gimusi Lietuvoje, Tauragės aps., Lazdinėnu kaime.

• Amerikoje išgyveno 18 metų.
Paliko nuliūdę: 3 dukterys — Emma Ausiinienė, gyv. Chicagoje; 

Anna Lengvinienė su žentu Jonu ir šeima, gyv. Australijoje; ir Marta, 
žentas Hermanas- Drochneris, ir duktė Nora, gyv. Tippecanoe, Ind.; 
sūnus Jonas Odo.vas su šeima, gyv. Rytu Vokietijoje; 14 anūku, 23 
proanūkai ir daugelis giminių, draugų bei pažįstamų.

* y Kūnas pašarvotas Grossmano koplyčioje, “ esančioje Argos, In
dianoj.

Trečiadienį, kovo mėn. 4 dieną 9:30 vai. ryto bus lydima iš ko
plyčios Į Argos • kapines, Indianoj.

Visi a. a: Elzės Austinienės giminės, draugai ir pažistami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Dukterys, sūnus ir giminės.

Laidotuvių Direktorius Mr. Grossman, Argos, Indiana. Telefonas 
219 — 892-5113.

Telefonas: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:

VINCENTAS S. RUPŠIS 
LIKO ATMINTYJE

Negausi, bet vieninga ir sėsli Amsterdam, N. Y., lietuvių kolo
nija ilgai negali pamiršti išsiskyrusiųjų iš savo tarpo tautiečių, kurie 
yra vienas kitam kaip giminės. Todėl staigi ir netikėta Vincento S. 
Rupšio mirtis, ištikusi 1969 m. gruodžio 5 d. širdies smūgiu, skaudžiai 
palietė ne tik gimines ir artimuosius, bet ir visą tą puikią koloniją.

Velionis Vincentas čia gimė 1919 m. lapkričio 26 d., čia gyveno 
visą savo amžių, priklausydamas šv. Kazimiero parapijai, Amerikos 
lietuvių klubui, Amerikos Legiono karių veteranų postui ir kitoms 
organizacijoms. Būdamas draugiška asmenybė, sugebėjo apie 30 me
tų išlaikyti plačiai žinomą ir mėgstamą svetainę, sueinant į bičiuliš
kus santykius su plačios apylinkės gyventojais. Velionis dalinosi su 
jais ir džiaugsmais ir sielvartais. Užtat šermenyse, — Sargelio ko
plyčioje. šv. Kazimiero bažnyčios pamaldose ir apeigose Fail View 
kapinėse, kur velionis paliktas kriptoje iki bus pastatytas mauzolie
jus, gausiai dalyvavo kaimynai, pažįstami ir draugai.

Nuliūdime paliko plati Rupšių giminė: tėvas Charles, pamotė 
Mary, brolis Anthony, gyv. Schenectady, Pa., brolio vaikai, tetos, dė
dės ir kiti giminės.

-Velionis mylėjo savo Tėvų žemę kaip ir Ameriką, už kurios lais
vę jis kariavo. Jo atmintis liks žmonių širdyse, kaip tas paminklas, 
statomas mžinojo poilsio vietoje, (pfl).

Chicagos
Lietuviu4-
Laidotuvių
DirektoriųC
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE

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

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

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

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

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

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

i ■

I

s

I

I

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
GARSINKITĖS naujienose
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BUSINESS PRODUCTS

IMMEDIATE OPENING!

EXTENSION 275 or 313

Demokratai
PALOS PARK

APDRAUDŲ

HU 3-3800

Tel. 238-9787-8

Passbooks

CHICAGO, ILL. 60632

skaitomas

Kieti viršeliai

galima įsigyti arba užsisakyti NAUJIENOSERomana

Prašome siųsti čekį arba Money Orderį tokiu adresu

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

NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL, TUESDAY. MARCH 3, 1970

$5,000 minimum
2 year certificate

$1,000 minimum
1 year certificate

9727 So. Western Ave. 
Chicago, Illinois 60643

P. NEDZINSKAS, 4065 Acher, 

Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5930

progai szmo bktei par 

NAUJIENAS

Knygoje 
vos kraštas, 
ir kit.

puo? 
Pon 

i sėli

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

veiksmų 
lestuoto- 
nonstra-

Call: Frank Zapolis 
320814 W. 95th St.

GA 4*8654

Light filing and 
to work for 

Fabulous

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
IR KITUS KRAŠTUS

REAL ESTATE AND BUILDERS 
2658 WEST 59th STREET 

PRospect 8-5454

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th Street 

Chicago, Illinois 60629 
WA 5-2787

Tačiau 
pasižadėti 
!ais\ ■. ik

PERKAME. PARDUODAME, MAI
NOME įvairaus dvdžio namus visur. 
Parūniname naskola. visokeriopą ap- 
draudą, veikia notariatas.

ŠIĄ VASARĄ TRYS
K S K U R S I J O S

Excellent working conditions. 
82-00 per hour, Congenial co
worker. Good transportation.

IŠNUOMOJAMAS 4 mažų kambarių 
butelis Archer ir California apylin
kėje. Pageidaujama du suaugę. Kreip
tis po 6 vai. vakaro. Tel. 737-9519.

HEATING & SHEET METAL 
4444 So. Western Ave.. 
CHICAGO, ILL. 60609 

Tel.: VI 7-3447

I LIETUVA 
; EXPRESS CORP. 
PARCELS SERVICE

Tel. WA 5-2737 
- Tel. 254-3320

IŠNUOMOJAMAS 'KAMBARYS 2-me 
aukšte vieno asmens bute. Kreiptis 

5533 So. TALMAN AVĖ.

Federaliniy ir valstijos pajamy 
mokesčiy apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas • 
pardavimas 

REAL ESTATE 
Parašy paliudijimas 

NOTARY PUBLIC 
Draudimo informacijos 
INSURANCE

ŠIMAITIS REALTY 
2737 W. 43rd STREET 

CL 4-2390

135 ST. ir 86 AVĖ. Lietuviai savininkai
TELEF. 349-0600

NAUJIENOS" KIEKVIEN 
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

EXPERIENCED 
DICTAPHONE TYPIST 

Permanent position in modern office 
of progressive local manufacturer. 

Good starting salary, excellent fringe 
benefits, including profit sharing and 

hospitalization. For Apot. Call 
OFFICE MANAGER 277-8000 
WESTERN FELT WORKS 

4115 W. OGDEN AVE. 
(An equal opportunity employer)

■* Prudencija Bičkienė, Roma 
Mastienė, Jonas Vaznelis ir Po
vilas Matiukas išpildys dalį pro
gramos L. M. Ansamblio “Dai
nava” religiniam koncerte š. m. 
kovo mėn. 15 d. 3 vai. p. p. Šv. 
Kryžiaus bažnyčioje. Prie var
gonų Marija Mondeikaitė - Kutz.

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

Didelis pasirinkimas Įvairių pre
kių. Automobiliai, šaldytuvai, 

maistas, pinigai.

KEY PUNCH 
OPERATORS

FULL TIME.
1st, 2nd and 3rd shifts 
Near 51st & Western.

Call Mrs. KOLAR

randame gyvai ir vaizdžiai aprašytas Lietu- 
miestiečių, kaimiečių ir dvasiškių išgyvenimai

GENERAL OFFICE
We have immediate openings for 2 
alert young girls who have knowledge 
of general office duties. Must have 
good typing skills & some shorthand. 
Prefer girls between ages of 21 to 
36. Salary commensurate with ex
perience. Good working conditions 

& many company benefits.
297-3550

CALL MR. GRESS

GENERAL
OFFICE WORK

Switchboard, Typing. Filing, etc. 
Salary open. Good transportation.

FI 6-7434
AMERICAN TRANSIT LANES 

221 No. LA SALLE

ORLAND PARK
rajone sklypai 80 x 125 pėdų su vand. ir kanaliz. Kaina nuo 

$7,500. Nauja apylinkė, brangūs namai.

MAIDS 
WAITRESSES 

COOKS
Steady work. Good starting salary. 

Congenial surroundings.
RAMADA INN.

300 So. FRONTAGE RD. 
HINSDALE, ILL.

CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

Šimkus Real Estate 
NOTARY, INCOME TAX SERVICE 
4259 So. MAPLEWOOD AVENUE 

Tel. CL 4-7450

KATALIKŲ PARAPIJOS KLEBONI- 
JAI šiaurės vakaruose yra reikalinga 
patikima moteris bendrai namų ruo
šai. 3 kunigai. Privačios patalpos, 
gera alga ir geri namai tinkamam as
meniui. Susikalbėti angliškai. Skam

binti PE 6-6060 arba rašyti:
AF Box 273

225 W. WASHINGTON 
CHICAGO, ILL. 60606

— THEATRICAL AGENCY 
SECRETARY

5-Day Week — 9:30-5:30 
Typing Skill Important 

Agency For Performing Arts 
664-7703

A. & L. INSURANCE & REALTY
A. LAURAITIS 

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

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

A. ABALL ROOFING
Įkurta prieš 50 metų

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

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

Skambinkit
LA 1-6047 arba RO 2-8778 

įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

RECEPTIONIST 
good typing skill, req. 
the midwest rep. of the 
world of Lucays-Freeport Grand Ba
hama Island. Interesting and excit
ing position. Attractive 2-girl near 
North Mich.-ave. office. Call Mon. for 
interview 944-6535.

BAHAMA- INTL. RLTY, LTD. 
154 E. Erie.

HELF WANTED — MALE 
Darbteinkų Raikh

GIRL FRIDAY
Challenging job in CPA office. 

Typing and aptitude for figures 
essential.

4670 ELSTON ST. 
MU 5-8171

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

nelienė, Vladė šiųrkienė, Ma
rija Šimkienė ir Vincas Tamo
šiūnas. Finansų komisiją: 
pirm. Elzb. Jubdinskienė, Pet
ras Bliūdžius, Stasys Malinaus
kas ir Juozas Talevičius.

Pigiai dažau kambarius, valau 
kilimus ir baldus.

L RUDIS Tel. CL 4-1050

— Aleksandrui Mantautui, 
šauliij sąjungos garbės nariui 
ir Vlado Putvio biografui, 
Klaipėdos sukilimo dalyviui ir 
daug nusipelniusiam šaulių 
sąjungai Lietuvoje ir tremtyje, 
kovo 19 d. sueina 75 metai am
žiaus. Jį sveikina šaulių sąjun
gos CV ir visi šauliai, linkėda
mi sveikatos ir laimingo toli
mesnio gyvenimo.

WANTED TRAINEE 
CLAIMS SECRETARY 

Tvping and public contact. 
CHICAGO MOTOR CLUB 

114 MADISON ST.
OAK PARK 

Call Mr. CHAMBERLAIN, 
EU 3-5420

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu naujus ir perstatau senus vi
sli rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-condifioning i naujus ir senus na
mus. įrengiu vandens boilerius ir 
«tosu rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningai ir garantuotai. 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leid’mus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
Domas Žukauskas

84.00, minkšti — 83.50. 404 puslapiai.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

GIRL FRIDAY
• SECRETARY '

WLS-TV, Channel 7, looking for alert, 
industrious girl with good typing 
skills, office organization, and above 

average telephone personality.
PHONE: 263-0800

Greitas ir tvarkingas visokiausiu nuo
savybių pirkimas - pardavimas. Re to 
Moie kontorpiA daromi ir liudijami 
vertimai, užpildomi pilietybės prašy
mai. income tax ir ivairūs kitokį blan
kai. Darbo vai.: Kasdien 9—3 ir 5—8.

— Marta Paliokas š. .m va
sario 27 d. vakare, kai laukė 
ties Halsted ir 63 gatvės auto- 
buvo, buvo dviejų peiliais gink-

o Muzikas Vytautas Strolia iš 
New Yorko ir smuikininkas Her
kulis Strolia iš San Francisco 
atskrido į Čikagą dalyvauti savo 
tėvo, kompoz. J. Sfrolios kūri
niu koncerte, kuris ’vyks š. m. 
kovo 8 d., sekmadienį, 4 vai. p. 
p. Jaunimo Centre, 5620 So. 
Claremont Ave., kompozito
riaus mirties metinių proga.

Bilietai gaunami Marginiuo
se, 2511 W. 69 St., pas Vyčių 
choro narius ir koncerto dieną 
prie Įėjimo. Bilietai numeruoti.

STENO —
SWITCHBOARD 

OPER.
Must Know Shorthand.

Par time — 3 Days Week 
Will teach Switchboard.

. MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7

reikšmė”. Svečias 
iš Bostono, Mass, 

visi, o ypatingai

DRAUGUŽI NESVAJOK!
PRIE FORD CITY 5% kamb. 8 m. 

modernus mūras. Apie 40 pėdų skly
pas, 1% auto garažas. $22,900.

LUXUS 4 BUTŲ MŪRAS, arti Ma
ria High. Naujas gazu šildymas, alu- 
minijaus landai, mūro garažas, platus 
sklypas. $45,000.

10 KAMBARIU MŪRINIS. 2 vo
nios, 2 virtuvės, 2 mašinų mūro ga
ražas. Naujas gazu šildymas. Puoš
nūs priedai, gražesnis ir patogesnis 
už naujus namus. Arti visko. $28,900.

PUIKUS 2 AUKŠTU MŪRAS 6 ir 
3 kamb. garažas Arii mūsų $19 900.

VERTINGAS MŪRAS, naujas sto
gas. elektra ir garažas, tain pat gazu 
šildymas. 4 nuomos pelningu paja
mų. Marquette Parke. $26,950.
.PIGUS LOTAS dviem butam staty

ti, Marquete Parke

Valdis Real Estate
2458 W. 69th St. Tel. RE 7-7200

Gegužės 28, liepos 14 ir rugpjūčio 31
Kiekviena kelionė tęsis 21 dieną. Vie
tų skaičius ribotas. Registruokitės 
tuojau. Išrūpiname leidimą ilgesni 
laiką pabūti Lietuvoje. Paruošiame 

dokumentus atsikviesti gimines 
į Ameriką.
Kreipkitės į

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ
AMERICAN

TRAVEL SERVICE BUREAU

General office — typing & shorthand. 
Small office. Pleasant surround

ings. Full or part time.
VIKING METAL CABINET CO.

5837 So. LAFLIN

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660

** Rezistencijos paminėjimas. 
“Dainavos'’ ansamblis kviečia į 
VI. Ramojaus “Kritusieji už 
laisvę“ antro tomo, dedikuoto 
ansambliui, viešą pristatymą š. 
m. kovo 6 d. 8 vai. vak. Jauni
mo Centro žemutinėje salėje.

Apie rezistenciją kalbės dr. J. 
Kubilius. SJ. Meninę dalį išpil
dys aktorius A; Dikinis. d?o 
trumpos programos dalyviai 
bus pavaišinti kavute. Įėjimas 
visiems laisvas. ' (Pr).

COSMOS PARCEL
MARQUETTE GIFT

2501 W. 69th St., Chicago, HI. 60629. -
3333 So. Halsted St., Chicago, 111. 60608.

DIDELIS PASIRINKIMAS medžiagų ir visų kitų Lietuvoje pageidauja
mu prekių labai prieinamomis, žemesnėmis negu kitur kainomis. 

Priimami užsakymai automobiliams — Moskvich ir Zaporozec.
Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

yovr 
ksurna į Agcnt

— Gerry Druktenis, baigęs 
inžinerijos mokslus, kurį lai
ką padirbęs Joslyn kompani
joje, nuo š. m. kovo mėn. 16 
d. yra paskirtas šios pačios 
kompanijos Bedford Parke 
vyriausiu vedėju. Jo tėvelis 
Jonas Druktenis gyvena Ever
green Parke. Sėkmės Gerriui 
Drukteniui. s. 7.

luotų jaunų juodukų užpulta. 
Iš jos atėmė rankinuką, ku
riame buvo apie $20 pinigais 
r savaitinis čekis. Džiaugiasi, 

kad jos nesu mušė. Sako, šim
tai mašinų važiavo, bet nei 
viena nesustojo jos apginti.

— Lietuviu Suvalkiečiu D- 
jos susirinkimas įvyko vasario 
24 d. Hollywood salėje. Jį pra
vedė pirm. L. Vasilevas. Bu
vo paminėta Vasario 16 d. 
šventė. Kalbėjo A. Gintneris 
apie jos reikšmę ir įteikimą 
Altui $25 — sąjungos vardu. 
Trumpai buvo prisiminta ir 
apie Drezdeno bombardavimą 
prieš 25 metus, vasario 13-14 
d. Bombardavimo metu žuvo 
pirmininko du vaikai. Proto
kolą perskaitė sekr. E. Strun, 
gienė. Pagerbti ir mirusieji. 
Vėliau buvo vaišės, pokalbiai. 
Dalyvavo apie 50 nariu.

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY

PATYRUSI SEIMININKĖ - VIRĖJA 
senyvos poros namuose. Gyventi šio
je darbovietėje, naudotis masina. 85 
dol. į savaitę. Reikalingos rekomen
dacijos. Susikalbėti angliškai. Geri 
namai tinkamam asmeniui. Rašyti: 

AF Box 272 
225 W. WASHINGTON ST. 

CHICAGO, ILL. 60606

Paveiksle matomi ne kokie gyviai ar 
papuošalai, bet automobilių padangų 
ventiliai, gaminami iš kart po penkis. 
Juos technikė apžiūri Scovill įmo

nėje, Tennessee.

A. T V i R A S 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBtS 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

T*L: REpublte 7-1941 
flįflIBMBMaSMMSIMBEaSIBMBk

GERA PROGA MOTERIAI. Gyventi 
orivačiose patalpose, puikiame name, 
geroje Lake Forest apylinkėje, šei
moje su 8 metų vaiku. Lengva namu 
ruoša ir virimas. Mokėti vairuoti, 

kalbėti angliškai.
Tel. 234-6449. Jei neatsako — 

(312) 225-8802.

nesumokėjo $200,000
Demokratu nacionalinis ko

mitetas dar nesumokėjo Inter
national a m f i t ea t r u i $200,000. 
Tai sąskaita už 1968 m. laiky
tą konvenciją amfiteatro pa
talpose .

Demokratai taip pat esą ne
sumokėjo sąskaitų ir įvairiams 
Chicagos viešbučiams. Jie, o 
taip pat ir respublikonų politi
kieriai, esą įsiskolinę ir lėktu
vu bendrovėms.

— Lietuvių Pastininkų Są
jungos valdyba, norėdama pri
sidėti prie kultūrinio darbo, 
nutarė savo išleistą knygą 
“Nuo. krivūlės iki raketos”, 
duoti nemokamai visoms vald. 
lietuviškoms įstaigoms, biblio
tekoms, skaitykloms, * knygy
nams ir savanoriams-kūrė- 
jams„ kurie neturi lėšų ją įsi
gyti bei kreipsis į A. Gintnerį, 
3221 W. 61st St., Chicago, Ill., 
60629. Knyga bus pasiųsta paš-

— Kun. Antanas Saulaitis, 
SJ, LB Chicagos apyg. valdy
bos rengiamose paskaitose šį 
penktadienį, 7 vai. 30 min. va
kare, Jaunimo Centre kalbės 
tema: “Lietuvių jaunimo or
ganizacijų 
atvyksta 
Kviečiami 
jaunimas pasiklausyti ir akty
viai dalyvauti paklausimuose 
ir diskusijuose.

EXPERIENCED IN REFRIGERATION, WELDING 
AND STEAM BOILERS. O VERAI J. GOOD 

MECHANICAL ABILITY, 
FULL FRLNGE BENEFITS. 

APPLY IN PERSON 

INTERSTATE BRANDS, CORP. 
1471 West Webster 
An equal opportunity employer

— Genovaitė Domeikienė- 
Dėdinaitė, Vaitiekupių kaimo, 
dabar gyvenantį Anglijoje, bu
vo atvykusi pasisvečiuoti pas 
savo gimines į JAV, kur išbu
vo 6 mėnesius ir patenkinta 
savo apsilankymu vasario 28 
d. M. A. Gintneriu namuose C
į\wko jos su giminėmis atsis
veikinimas. Pietų metu buvo 
pasakyta kalbų, prisiminti Sin
tautai ir padainuota lietuviškų 
dainų. Viešnia jau išvyko at
gal pas savo šeimą į Angliją.

— Kun. .Jonas Borevičius, SJ 
ir šauliu CV narvs, visuotinia
me šaulių suvažiavime Detroi
te baladžio 25 — 26 d. atna
šaus šv. Mišias ir pasakys pa
mokslą. Registracijos komi
siją sudaro: pirm. Stef. Kau-

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

• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX

HOUSEMEN 
MAINTENANCE MEN 

COOKS
Steady work. Good starting salary 

Congenial surroundings.
RAMADA INN.

300 So. FRONTAGE RD. 
HINSDALE, ILL.

AGENTŪRA:
namų, automobi
lių, gyvybės, svei- 

I katos ir biznio.
Patogios išsimokė 

įimo sąlygos.
J. BACEVIČIUS

6455 So. Keczie Ave. PR 8-2233

Septyni agitatoriai paleisti 
iš kalėjimo

Apeliacijos teismas pakeitė 
teigėjo Hoffman nuosprendį, 
kad nuteistieji -cptyni agitato
riai negali būti paleisti iš ka
lėjimo ir už užstatų. Nuteistie- 

ikta teisė už- 
ir apleisti ka- 
dvdis kiekvie-

siems būva 
sistatyti už? 
Įėjimą. Už 
na m — >25

SKUBIAI REIKALINGAS VYRAS 
dirbti pieno miltelių gamyboje. Ge
ras atlyginimas ir nuolatinis darbas. 
Darbovietė randasi Chicagos pietinėje 
dalyje. Dėl apointmento skambinti 

nuo 5 vai. vakaro — 
WA 5-3682 

ir prašyti STANLEY.

Investment 
bonus plan 

$1,000 minimum
Savings Insured to $20,000. — Highest reserves.

BRIGHTON SAVINGS AND 
4071 ARCHER AVE

—---------- --------v —----------------~■_---------------------———   --------- ---------- .—j

Su dideliu susidomėjimu yra perkamas
POVILO LAURINAVIČIAUS 404 puslapių romanas

-®UUTH lAtOEI---------

NAUJIENAS
— B TOM UOLTB—-----

Prancūzijos prezidentą 
pasitiko demonstracija 
Prie Palmer House susirin 

į ko apie 10,000 žmonių. Tai bu 
ivo demonstrantų minia, 
numeruojama buvo 
IVancūzijos prezidentą 
pitiou, kuris sutiko pu 
Liliijai 100 Mirage it J 

į Viename iš plakatų buv 
rašyta: “Nemainyk žemi 
vą į žydų kraują*’. 

! Palvųinti demonstracij 
vo ganu tvarkini 
pasižymėjo šūk 
apsieita be snnirt 
Didelę daugumą 
jų sudarė 
vo ir k c 
Pucinski, 
nuomom s 
prancūzų 
sinaina, nes ji tik 
karo gaisrą.

Nežiūrint denn 
surengtas Palmer H< 
n i o j e s a lė j e prezidentui 
pidou banketas buvo laba 
mingas.

septyni turėjo 
jie. išėję į 

kurstomų kal
bų ir turės informuoti J. V. 
maršalą John C. Meisznerą, jei 
iš savo gyvenamų vietų ke
liaus į kitas valstijas. Be to, 
jie negalės apleisti JAV ribų.

Nors jie tas sąlygas ir priė
mė, bet ar jų laikysis*— tai ki
tas klausimas. Pavyzdžiui, 
vienas iš septynių (Jerry C. 
Rubin), išėjęs iš kalėjimo pa
reiškė, kad, girdi, mes gyven
sime taip, kaip iki šiol gyve
nome.

agresi n i n k a s Koma n 
kuris laikosi tos 
kad Vi dūrio Rytų 

politika vra nepatei-

S-T-R-E-T-C-H YOUR DOLLARS

Štate Farm Mutual




