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PAVAROt ASTRONAUTAI GRĮŽTA IS MENULIO
“SUJUNGg JĖGAS I DARNŲ JUNGINĮ” 

Altos pareiškimas Vasario 16 d. proga

BRANGŪS LIETU YLAI!
Vasario šešioliktoji lietuvių tautai yra reikšminga, kaip Ne

priklausomos Valstybės atstatymo diena ir kaip nenuilstamos 
kovos ir laisvės siekių realizavimas. Sovietų Sąjungą, sulaužiusi 
visas sutartis ir visus pasižadėjimus, 1940 m. birželio 15 d. gajai 
augančią valstybę okupavo, broliams ir seserims vėl uždėjo oku
panto jungą ir atėmė laisvę bei nepriklausomybę. JAV Sovietų 
okupacijos nepripažino ir šiandiena to nusistatymo oficialiai

NEPAVYKO LIPIMAS Į MĖNULIO KALNĄ
HOL STONAS. — Pavargę astronautai skrenda namo, atlikę 

visus jiems pavestus uždavinius ir prisikrovę 108 svarus mėnulio 
akmenų ir žvyro. Tas kiekis yra dvigubai didesnis už anksčiau 
iš mėnulio atgabentus jo paviršiaus pavyzdžius. Tarp akmenų 
yra ir labai senų, mėnulio pradžios laikus siekiančių balzganų ak
menų, kurių amžius, spėjama, bus apie 4.4 bilijonai metų. Astro
nautai nusileis Ramiajame vandenyne antradienį 3:04 vai. po 
pietų Čikagos laiku.

laikosi.

Nors mes čia paviršutiniai 
linksmi, bet dvasioje esame pri
slėgti dėl pavergtoje Lietuvoje 
nuolat tebevykdomo teroro. Oku
pantas klastoja mūsų istoriją, 
naikina mūsų, lietuvišką kultū
rą, mūsų bažnyčias ir net pa
čius žmones. Tą faktą paliūdi- 

• x ja nuolatiniai pabėgėliai iš pa
vergtos Lietuvos, ypač praeitų 
jnetų paskutiniais mėnesiai įvyk
dytas dramatiškas tėvo ir sū
naus Bražinskų pabėgimas į 
Turkiją ir visus laisvuosius lie- 

: tuvius smarkiai sukrėtę Simo 
Kudirkos ir Simokaičių bandy- 

' t mai pasprukti iš sovietiškos ver- 
► 'jt govės.-Okupantas ir mūsų pa

čių nepalieka ramybėje, siunčia 
savo agentus j šią laisvą šalį, 
muš savitarpyje kirbinti ir mū
sų kdvos pastangas silpninti.

Amerikos lietuviai jautrūs 
savo brolių sunkiai daliai, nuo 
pirmųjų okupanto dienų išėjo į 
kovą padėti savo tautai laisvę 
ir nepriklausomybę atgauti.

. Su j ungę savo organizuotas Jė
gas j darnų junginį — Amerikos 
Lietuvių Tarybą pavedė jai va
dovauti kovai su sovietiniu oku
pantu. Kova nelengva/

Tad gausiai dalyvaukime Va
sario 16 d. minėjimuose, skelb
kime Amerikos plačiajai visud- 
meiiti okupanto mūsų tautai da
romas skriaudas ir vieningai bei 
gausiai aukokime vedamai ko- 
var fiųiansuoti.
/Tilt pasiryžimu ir vienybe grą

žinsime trispalvę į.Gedimino kal
ną, o'laisvės. Varpą j Karo mu
ziejaus bokštą.

Chicago,
1971 m. Vasario 16 d.

Dr. Kazys Bobelis, .
Amerikos Lietuvių Tarybos 

Pirmininkas

Vliko informacija
Išleista lietuvių kalba “Eltos 

Informacijų” 26 biuletenio lai
dos — 364 psl. (tai sudarytų 
storoką knygą), biuletenio ang
lų kalba —168 psl., vokiečių kal
ba— 192 psl., italų kalba —140 
psl., ispanų kalba — 40 psl., 
prancūzų kalba — 58 psl., arabų 
kalba — 20 psl.

Kalbėta Lietuvai per Romos, 
Vatikano, Madrido ir Manilos 
radijo stotis — iš viso 611 va
landų. Naujai pradėjo veikti 
Vliko tvarkoma radijo valanda 
Manilos (Filipinuose) radijo sių
stuve. Nuolat teikiamoje infor
macijoje dirbo 21 apmokamas 
bendradarbis ir visa eilė talki
ninkų.

Turima, seniau paruošta kita 
informacinė medžiaga. Vlikas 
aprūpina Lietuvos pasiuntiny
bes, konsulatus ir įvairias, į Vli- 
ką besikreipiančias įstaigas bei 
organizacijas. 1970 metais bu
vo išsiųsta apie 50 siuntų.

Leidiniai

Pradėta ruošti sovietinio ir 
nacinio genocido studiją kuri 
gali būti šiemet pabaigta. Ruošia

Žydų parama
Žydų organizacija New Yor

ke, ginanti Sovietų Sąjungoje 
gyvenančių žydų reikalus “Ame
rican Jewish Conference on So
viet Jev>ry” su jos pirmininku 
rabinu Hershel Schaccter, š. m. 
sausio 23 d. pasmerkė. Vytauto 
Simokaičio nuteisimą mirties 
bausme Vilniuje ir pažymėjo, 
kad kaip ir žydų biivusi byla Le
ningrade, ir byla Vilniuje vyko 
slaptai ir apie ją nebuvo nieko 
skelbta Sovietų Sąjungos spau
doje. Abiejų bylų nuospren
džiai Taikytini įspėjimu tiems, 
kurie siekia išvykti iš Sovietų 
Sąjungos, gi kitus norima nutil
dyti. Tuo būdu, kaip žydai pa
brėžia savo pareiškime, lįuvo pa
žeista visuotinė žmogaiA teisių 
deklaraciją pagal kurią kiek
vienas asmuo turi teisę apleisti 
gyvenamąjį kraštą žmonišku
mo vardan reikalaujama mirties 
bausmė Simokaičiui pakeisti 
švelnesne bausme ir sumažinti 
jo nėščios žmonos bausmę. Pa
galiau, žydų organizacija kvietė 
kelti balsą prieš Sovietų Sąjun
gos, teisingumo skraiste prideng
tu^ žiaurumus. . (E)

Meany pareiškimas
JAV prof, sąjungų organiza

cijos, ALT-CIO prezidentas G. 
Meany š. m. sausio 21 d. V. Si
mokaičio nuteisimo Vilniuje rei
kalu pažymėjo, kad Simokaitis, 
tai auka sovietų teroro prieš ma
žumų tautybes, kurių nusikalti
mas — siekti laisvės. Meany 
toliau pabrėžė, kad AFL-CIO 
aiškiai pritaria pavergtųjų tau
tų protestams ir viso pasaulio 
lietuviams, kurie pergyvena 
“tamsią naktį persekiojimo ir 
neteisės, kuriuos sukėlė impe
rialistinis komunizmas su jo va
dais Sovietų Sąjungoje”. (E)

— Vilniaus “Tiesa” štai kaip 
vaizduoja kelius okup. Lietuvo
je: “Kaimuose purvyno tiek ir 
tiek — be gerų batų neišbrisi. 
Kai kurių nerūpestingų ūkių ir 
ne tik ūkių keliai skendi balose, 
duobėti, išmalti traktorių ir 
sunkvežimių”. (E)

— Vilniaus filharmonijoje ne
seniai įvyko prancūzų simfoni
nės muzikos vakaras. Orkestrui 
dirigavo svečias iš Prancūzijos, 
Jean Claude Cassaderrus. (E)

BELFASTAS. — šiaurinėje 
Airijoje nauji neramumai ir riau
šės davė sužeistų ir sudegino ke
lis autobusus.

dr. J. Pajaujis ir dr. D. Jasaitis; 
pradėta ruošti Ribentroppo-Mo- 
lotovo pakto ir su juo susietų 
dokumentų rinkinys, kuris nu
matomas išleisti šiemet. Ruošia 
dr. B. Kasias; pradėita ruošti ir 
šiemet numatoma išleisti Stei
giamojo Seimo darbų studija. 
Ruošia dr. V. Sruogienė. (E)
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Highways

Q Major U.S. Bases

Komunistu pastangos užvaldyti visą Indokiniją sukėlė ilgą karą Vietname, Kambodijoje ir Laose. 
Prie Laoso paskutiniu metu P. Vietnamo ir Amerikos jėgos rengiasi didesniam žygiui. Japonu 
korespondentai tvirtina, kad vietnamiečiu daliniai jau veikia Laoso teritorijoje, kūrei na svar- 

u -- bus komunistę tiekimo keliai.

Soutb Chino
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AIRIJOJ Žygiai Europoje
BELFASTAS. — šiaurinėje Airijoje vėl prasidėjo religiniai 

ir tautiniai neramumai. Britanijos vyriausybė pasiuntė į Belfastą 
dar 600 kareivių riaušių tramdyti. Gatvėse vyksta kovos tarp 
protestantų ir katalikų, šauliai nuo namų stogu apšaudo kariuo
menės patrulius. Vienas britų kareivis ir du civiliai žuvo, astuoni 
kareiviai ir šeši civiliai buvo šūvių sužeisti: -Naminės padegamo
sios bombos, bonkos, kur su gazolinu kartu sudėtos vinys, mė
tomos j britų kariuomenės būrius.

Jauna šaurinės Airijos atsto
vė britų parlamente Bemadettte 
Devlin atvyko į Ameriką, kur 
ji rinks aukas katalikams šiau
rinėje Airijoje ir sakys kalbas 
40-tyje Amerikos universitetų. 
Ji atsisakė komentuoti naują 
smurto bangą Belfaste ir Lon
donderry mieste.

Kariuomenė spygliuotų vielų 
užtvaromis atskyrė katalikų ap
gyventus miestų rajonus. Airi
joje, Dubline, premjeras Lynch 
pasmerkė “politines klaidas”, 
kurios iššaukusios naujus ne
ramumus. šiaurinės Airijos 
premjeras Chichester-Clark sa
ko, kad riaušes sukėlė maža gru
pė airių respublikonų, kuriuos 
nugalės tvarkos ir įstatymų jė
gos.

Šiaurinės Airijos katalikai sie
kia susijungimo su Airija ir lai
ko š. Airiją anglų okupuota pro
vincija. Airiai protestantai, ta
čiau, padėtimi yra patenkinti ir 
unijos su anglais nenori atsisa
kyti.

Žemės drebėjimas 
netoli Romos

ROMA. — Stiprus žemės dre
bėjimas apie 50 mylių į šiaurę 
nuo Romos sunaikino pusę seno 
Tuscania miesto. Griuvėsiuose 
žuvo 14 asmenų ir apie 90 buvo 
sužeista.

Drebėjimas buvo toks stiprus, 
kad jis buvo jaučiamas pačioje 
Romoje, ypač šiaurinėje dalyje,

Karo veiksmai 
Laose ir Vietname
SAIGON AS. — Užsienio ko

respondentų draugija Pietų Viet
name pasmerkė karinės vadovy
bės paskutinį uždraudimą skelb
ti žinias apie karo veiksmus prie 
Laoso sienos. Korespondentams 
buvo draudžiama net parašyti, 
jog toks uždraudimas yra.

Nežiūrint slaptumo, pasaulis 
sužinojo, kad didelės P. Vietna
mo karinės jėgos vykdo naujus 
puolimus Kambodijoje ir mažes
nėmis jėgomis puldinėja Laoso 
teritorijoje esančius komunistų 
tiekimo kelius. Kai kurie šalti
niai praneša, kad Pietų Vietna
mo daliniai yra demilitarizuo
toje zonoje, o, gal, yra įžengę ir 
į pačią šiaurės Vietnamo terito
riją.

Laoso komunistų pranešimai 
sako, kad vietnamiečiai jau pa
siekė Tchepone miestą, kuris 
yra 20 mylių nuo sienos, šiame 
dideliame puolime dalyvauja ir 
Laoso daliniai, kurie komunistus 
puola prie kelio nr. 9. Laosiečiai 
jau atsiėmė iš komunistų Muong 
Phalane kaimą, apie 50 mylių į 
vakarus nuo Hi Chi Minho kelių.

kur gyventojai pradėjo bėgti iš 
savo namų.

Tą pačią dieną žemės drebėji
mas buvo jaučiamas ir Aliaskoje, 
netoli Adak vietovės, žmonių au
kų nebuvo ir nuostolių padaryta 
nedaug.

žygiai V. Simokaičio gyvybei 
gelbėti buvo vykdomi ir Europo
je. Pavergtųjų Europos Tautų 
Seimo delegacijos vardu Vokie
tijoje, dr. P. Karvelis raštu krei
pėsi į Tarptautinę Juristų Ko
misiją, prašydamas daryti žy
gių, kad sprendimas būtų pakeis
tas. Be to, nuvykęs į Strasbur- 
gą, jis darė žygių Europos Ta
rybos Patariamoje Asamblėjoje. 
Š. m. sausio 21 d. Sovietų min. 
pirmininkui A. Kosyginui iš
siųstoje telegramoje pažymėta, 
kad sesijoje buvo iškeltas V. Si
mokaičio mirtimi nuteisimas Vil
niuje ir pirmininkas išreiškė vil
tį, kad mirties nusprendis bus 
sušvelnintas. Telegramą pasi
rašė Patariam. Asamblėjos pre
zidentas Olivier Reverdin.

Europos Tarybos Patariamo
sios Asamblėjos sausio 21 d. po
sėdyje Turkijos atstovas prof. 
M. Yalcin priminė Bražinskų by
lą, didelį sovietų spaudimą juos 
išduoti ir pareiškė nuomonę, kad 
bandymas iš totalitarinio krašto 
išsiveržti į laisvę negali būti lai
komas kriminaliniu nusikaltimu.

Kitas kalbėtojas, Socialistų In
ternacionalo pirmininkas, aust
ras dr. B. Pittermann atkreipė 
Asamblėjos dėmesį į mirties 
nuosprendį Vilniuje ir pareiškė 
viltį, kad Asamblėja pareiškian- 
ti panašų protestą, koks yra bu
vęs Leningrade nuteistųjų žydų 
atveju. Vėliau buvo išsiųsta ati
tinkama telegrama. (E)

— ‘TI Secolo d’Italia” (Roma) 
atspausdino dešimtį nemalonių 
paklausimų Gromykai. šalia bu
vusių italų karių, dabar kalina
mų sovietų stovyklose, kitų 
klausimų, vienas buvo toks: kiek 
dešimčių milijonų čekų, slavakų, 
lietuvių, lenkų, jugoslavų, veng
rų, albanų, kubiečių, kinų ir t. 
t. buvo nužudyta dėl komunis
tinio teroro? .. . . (E)

Vasario 16 diena
Michigane

DETROITAS. — Michigan© 
gubernatorius William (i. Milli
ken priėmė Detroito Lietuvių 
Organizacijų centro delegaciją, 
kurioje buvo pirm. Bernardas 
Brizgys, DLOC sekr. Saulius ši- 
moliūnas, LB apylinkės pirm. J. 
Gaižutis, A., Vaitiekaitytė, A. 
Smalinskaitė, Brizgytė ir R. Se- 
lenis.

Gubernatorius Milliken paskel
bė vasario 16 d. Lietuvos Nepri
klausomybės diena Michigane. 
Savo proklamacijoje gubernato
rius pabrėžiaį kad senoji. Lietu
vos valstybė turėjo svarbų vaid
menį modernios Europos išvys
tymui ir kad Amerika niekada 
nepripažino Sovietų Sąjungos 
priespaudos Lietuvoje. Guber
natorius sako, kad ‘Teartu mes 
dirbsime, siekdami laisvės at
gimimo, iš istorijos žinodami, 
kad laisvės troškimas yra amži
nas. Tegu visi sužino kaip aukš
tai mes vertiname savo draugys
tę su mūsų lietuviais kaimynais, 
sako gubernatorius' Milliken.

' ■ • c

Waterburio 
lietuvių protestas r 
-WATERBURY. — “Water

bury Sunday Republican” sausio
24 d. plačiai aprašė lietuvių pro
testo demonstraciją dėl Simo
kaičio nuteisimo. Rašinyje, ir 
fotografijoje aiškiai pabrėžiama, 
kad lietuvių protestas buvo nu
kreiptas prieš rusus.

Laikraščio korespondentas 
straipsnį paįvairina Viliaus Bra
žėno ir dr. J. Vileišio pareiški
mais. V. Bražėnas pabrėžė, kad 
Simokaičio nuteisimas tėra ge
nocidas kitokia forma ir pasaulio 
sąžinės iššaukimas. Tik tie, ku
rie žino skirtumą tarp laisvės ir 
komunizmo vergijos galį pilnai 
suprasti šios dramos gilumą.

“Sovietų diktatoriai, pasaulis 
mato jūsų barbariškumą”, sakė 
vienas lietuvių demonstracijos 
plakatas.

Daugiau nelaimių
Autovežimiu nelaimiu skaičius 

Lietuvoje vis didėja. Kaip ir ki
tur, daugiausia nelaimių ir Lie
tuvoje įvyksta dėl alkoholio. 
UNESCO duomenimis, Europos 
keliuose dėl neblaivių žmonhi 
kaltės kasmet žūva 50,000 žmo
nių ir apie pusantro milijono su
sižeidžia.

’’Tiesa” paskelbė (lapkr. 18), 
kad Lietuvoje 1969 metais buvo 
arti trijų tūkstančių stambes
nių nelaimingų atsitikimų su 
autovežimiais ar motociklais. Iš 
jų, daugiau kaip 600 įvyko dėl 
vairuotojų neblaivumo. Dėl to 
žuvo 135 žmonės ir 661 — rim
tai sužeistas. Su traktoriais ap
siversta 63 kartus ir 45 atvejais 
traktorininkai buvo girti. Dėl 
girtų dviratininkų kaltės įvyko 
56 nelaimingi atsitikimai, žu

Iš Fort Davis pasiųsti į mė
nulį laserio spinduliai jau pasie
kė astronautų ten pastatytą re
flektorių.

•Maskvos televizijos stotis ro
dė dvi minutes amerikiečių as
tronautų veiksmus mėnulyje. 
Prezidentas Nixonas jau pasvei
kino astronautus su sėkminga 
misija.

Astronautams nepavyko įlipti 
į gan statų Cone kraterio šlaitą. 
Jie tikėjosi nuo kraterio briau
nos padaryti mokslininkams svar 
bių fotografijų, tačiau palipę 
kiek su aparatais astronautai la
bai pavargo. Jų rūbai padaro ko
jas nelanskčias, apsunkina lyg
svarą. Abiejų astronautų šir
dys ėmė smarkiai plakti — iki 

.120 plakimų per minutę, o vienu 
met tLSh-epardoširdis'įplakė 150 
dūžių per minutę. Astronautam 
buvo leista ši lipimą į kalną nu
traukti ir sugrįžti Į laivą.

Sekanti amerikiečių astronau
tų kelionė į mėnulį numatoma 
liepos mėn. Astronautai nusileis 
ant aukšto kalno ir apvažinės 
25 mylias mėnulio paviršiaus, 
šioje kelionėje į mėnulį bus nu
gabentas elektrinis automobiliu
kas — rover.

*** ’ ♦ v T / « T

Apollo 15 kelionėje astronau
tai Scott ir. J^įvin. praleis mėnu
lyje dvigubai.daugiau laiko’ už 
pastarosios kelionės astronautus. 
Bus padarytos mėnuly  j ę trys 
ekskursijos po septynias valan
das kiekviena. ...

Aborto operacijos 
“Cook County”

ČIKAGA. — Viešosios Cbok 
apskrities ligoninės valdančioji 
taryba nutarė leisti gydytojams 
toje . ligoninėje daryti aborto 
operacijas. Tas klausimas buvo 
svarstomas specialiai tam klau
simui sušauktame posėdyje. Pra 
nešama, kad ligoninė abortų 
operacijas pradės daryti vasario 
15 d. " " ' ■'

Dr. James Haughton pareiš
kė, kai šiuo metu turimo perso
nalo neužteks, kai bus pradėtos 
aborto operacijos, teks samdy
ti mažiausiai 17 naujų gydyto
jų ir ligoninės išlaidos padidės 
apie 210,000 dol. per metus. Ti
kimasi kasdien padaryti apie 
20 abortų moterims, kurių nėš
tumas yra neilgesnis kaip 12 sa
vaičių. ;

Čikagos ir Illinois medicinos 
draugijos skyriai rekomendavo 
su abortų operacijomis palauk
ti, kol paaiškės, kokia yra Aukš
čiausiojo Teismo nuomonė tuo 
klausimu. Be to, viešosios pa
ramos Įstaiga paskelbusi, kad ji 
neužmokės už ligoninės išlaidas 
pacientam, gaunantiem šalpą iš 
valdžios. Vėliau Gershom Hur- 
mittz, šalpos departamento di
rektorius, pareiškė, kad už abor
to operacijas bus užmokama iš 
viešosios šalpos lėšų.

vo 17 žmonių, sužeisti 49. Dėl 
neblaivių pėsčiųjų įvyko 239 ne
laimės. 57 žuvo, 190 sužeistų.

' TE)
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džiai, kurių čia tik menkutę da
lį tegalėjau įtalpinti, sudaro mū
sų bendro leksikono su sanskri
tu didžiulę daugumą.

Bet kartais pasitaiko ir tokių 
žodžių, kurių mūsų kalboje ne-

Dar viena pastaba. Trumpo 
straipsnio, ypač skirto plates
nei visuomenei rėmuose, neįma
noma perkrauti techniška me
džiaga, pateikiant visą sanskrito 
— baltų žodyną, kurį manding 
pirmas esu sudaręs. (Girdėjau 
apie kažkokį leidinį okup. Lietu
voje, deja, jis man neprieina
mas). Betgi iš kitos pusės, jei 
apsiribočiau tik keletu pavyz
džių, blogos valios nuaiškintojai 
tuoj juos nukalbėtų užuomarš- 
tin: girdi, čia tik menkas žiups
nelis, kbris nieko neįrodo. To
dėl priverstinai reikia duoti pa
kankamai pavyzdžių, bet jų skai
tymas nenusibos — dažnai jie at
skleidžia ne tik mūsų žiliausią 
praeities kultūrą, bet ir paaiš-

pervarta; paru-
parušone,

perprasna 
mas.), — 
(naujas straipsnis knygoje, ap
vertimas) 
shani ((debesis)
paraša; paruslįa, (apsiteršęs, ne
švarus), — paršas; paržinata 
(sužinotas), — peržinotas; pa- 
tala, — patalas (iš patiesalas}*; 
pitu (maistas) pietus, (pal. ita
lų pizza); prapitva, — priešpie
čiai; pluši, — blusa; pluta (ap
dengimas), — pluta; praboda, 
(atsibudimas), — prabuda; pra- 
dhana, (materija, pasaulio ma
terialinis pradas), — pradeda; 
prakriti, (pasaulio pradžia), —t 
prakurtis: praleya (atmosferi
niai krituliai), — praleja; pra- 
sruva, (skysčio ištekėjimas: 
prakaito, atarų ir pan), —pras- 
ruva; pratiskakhya, (pratimai 
teisingam gramatiškam sanskr. 
kalbos tarimui) 
purana, (senovės, epai

L. nesėdos, nesės- 
&nas, maistas), — 
£ paraga (perėji- 

pereiga,

^avą jode? 
himną, iiniB 
rėš upėL’-M 
s \ *. .'r gaurio giestti 
iia (ištirfciiį; 
vido sieloš 
SielojeLy-^" 
mas atgali i 
(barbarai; kla, okliai, necivilizuo
ti, nearijai), j 
liai; pana (gėr 
penas, pienas 
mas kiton ptįsėn)
pal. Dniepro*, iporog; paradeša 
(keliautojas

Today a single giri 
needs more than just a 
closet full of clothes 
to call her own.

dė, kirmėlė, visi iš šaknies: kiau- 
rinti), kirmėlė, kurmis ; kravya, 
kravis (žalia mėsa), — kraujas; 
kraurya (žiaurumas), — kruvi- 
numas; madhava (antras pava
sario mėnuo), —- medųva; ma
la (minkštas purvas), — molis; 
math (gyvenvietė, namas), — 
(ge) mata, motė, gimtinė; maži,
— mazgoti; midha (užmokesnis, 
muitas) , -— muitas, pal. gr. 'll 
šimt. “mit”; mista (skanus, 
sotus), — maistas; mrga (lau
kinis, neliestas, neprijaukintas),
— merga; mukti, muc, magg 
(šaknis: išsm ūkimas, išsivada
vimas iš žemiškų.pagundų.ir sa
vo aistrų}, — maukti, smukti; 
nirmoka'-ifgyvatfe išsinėrimas

nėr mauka;
.ga: (mitiška šiau- 
S’ėmunas, (pal. In
is ijemiga); nirva- 
s; dšnykimas indi- 
(pųrtingoje Visatos 
jrilvonė, pasinėri- 
smapradą; nisada,

perėjonė; parėta (praeitis), — 
pereita; paryąya (aplinkinis kė
lias, gaišatis); — perėjo (Per
valka laivų sausuma dėl kriok
lių); paridhf:,(horizontas), — 
pereidė (saulės perėjimo riba); 
parigana (samdyta šeima), — 
pareigonė; parigraha (paragra
fas, apkaba, Saga), — pargrai- 
ba, pal. got.; graibą, — grafkė; 
pariprašna (atsiprašymas), — 

parivara. (butinu- 
priėvarta; parivarta,

ITALŲ RESTORANE
— Atnešk man porciją Verti- 

celli.
— Atsiprašau, tai ne valgis, 

tai restorano savininkas.

Ašman, akmari, akmuo; 
akmanta, — krosnis, akmenta; 
Plava, — laivas, plaustas; sam- 
-plava, pcAyyiiis,...!sanpląva; 
ayika, — avįkė; babhro, ru
das, bebras; bhanga, ■v W. banga; 
buri, būrys, daugelis; tsąr, 
sar, ,— (įslinkti' nepastebimai^ 
užklupti), — . utsarga,

I čia; urvi, urdva, (žemė, Uranus, 
pasaulis), — erdvė (pal. run- 
raščio abėcėlės urv); vaya (ka
ro grobis) 
zultatas pal. si. voina; vaitali- 
ka, —. vaidilukas; vaidyla, dakta- 
ras, vaidila; vamiti, — vemti; 
vasara, (dienos, metų pradžia), 
— vasara, (mūsų senovės kalen
doriaus metų pradžia nuo šven
to Jurgio); vilasa, — vylius; 
zami (giminė; tauta kunigaikš
tystė), — žemė, gema!

.y, .. YRA. GERIAUSIA DOVANA , 
Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę Šerną 
asmeniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi 
jo paskaitų. Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dė
dės šerno gyvenimą. Jiems bus įdomų prisiminti senus lai- 
kus ir pąsiska2tj^:jg^iU)^^ji^rt Nau^ |ątvįk^Į|ę5|^||| 
galėtų žiejmįa‘p^|f 
šytą Vien^ĄĮžpM 
bruožu$.*Į* įį^į prąi 
žinojo, ojnąūii«š:

KARO MUZIEJUI 50 METŲ

Gen. Vlado Nagevičiaus rūpes
čiu 1921 metais sausio 22 d. Kau
ne buvo įsteigtas Karo Muziejus, 
kuriame buvo pasiryžta tinka
mai pavaizduoti ir Lietuvos lais
vės kovas. Dar tais pačiais me
tais Karo Muziejaus sodelyje pa
statytas paminklas žuvusiems 
Nepriklausomybės kovose pa
gerbti.

Gen. Nagevičiaus sumanymu 
prie Karo Muziejaus buvo pri
glausti visa eilė Lietuvos lais
vės kovų invalidų, kurie dirbo 
Muziejuje ir kasdien atlikdavo 
įspūdingas žuvusiems pagerbti 
ir vėliavų (valstybinės, tautinės 
ir Vyčio kryžiaus) pakėlimo ir 
nuleidimo apeigas.

Like t dcset &£ of eEpbJe backdora far 
seartea.

Bot that*i tke rak
Hyou’reooeof those 'voces wfcedoesn’t 

Vttt to get jaarriod, at least not right 
sway, yoc kno-r what we mean.

You want to Eve a Ettie fine. Toe want 
to kick up yocr heels, see a Ettie of the 
world before yoi settie dowtu

Bat, because yoa’re you, you stSI 
security. _

That’s where U.S. Savings Bonds eocne 
In. Bonds are a aecore way to save. And 
yen don’t have to be making a fortune to 
save then. You era get started with jnst 
n. few doHazn a. payday when yon join th* 
Payroll Savings Plan where you work.

And now Bonds pay 5% interest when 
held to maturity of 5 years, K> month* 

the fest year; thereafter .3120% to 
maturity). That’s the highest rate ever.

Who knows, the money yow save might 
Jost corse in handy when you fell in Jove 
and marry that goy who hasn’t mads his 
fest mSSoe yet.

gyale, | giyate, Li: |jg|&||d ;g^> 
įa,i^— (varpas) : gandas;' gfein, 
gaut (šaknis) skambėti įr— gaus
ti (pal; ukr. gusli; — gauslės) ; 
gatha," — (giesmė),.gieda;ga- 
yatrą : (poezijos mokslas, kur 
“tra” abstraktinio daikt. dezi- 
nencija, kaip mūsų kaitra, vėt
ra, . putra ir pan.); gandarvas 
(giesmininkai, poetai, muzikai),
— gandaruvia, gando skelbėjai, 
kanklininkai; garda (apetitas) 
garda; garb (didžiuotis, keltis 
puikybėn), — garbė; garu, guru 
(rimtas, pilnas orumo) geras; 
gyeshtra (senstantis) gaištra, 
gaištantis (pal. dar pas Dau
kantą gaišti
(šaknis: skambėti) garsas, gir
dėti; ghrta (pienas) gerta, gė
rimas; karš ((šaknis: kedenti, 
draskyti), — karšti vilną, kerš
tas ; karšatį, — karšatis, karšin
čius ; kathina (kietumas, — kie- 
tena;; ketana (intencija, noras) 
ketena, ketinimas; kevala (in
tegers, absoliutas, visas, neda
lomas), — kevalas; grantana 
(sujungimas) grandinė; gundr 
(meluoti), — gundyti; yaknas,
— jakuos; yavas (miežiai), — 
javas; kaitava (apgavystė, iš: 
kaitaliojimas), — kaitava; kita»- 
va; kitava (žulikas, pal. cheat),
— Raituvys; kakalį (Žavus gar
sas, delikatiška muziką), —- kan
klės; kala (atomas, paskutinis 
nedalomas medžiagos trupinys),
— (ats) kala; kalidasa (vergas, 
tarnas), -— kalinys; kandu (nie
žėjimas), —s.kandis; kurma, kir
mi, krimi (vėžlys, voras, skruz-

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga ’

TAUTINIU ŠOKIU ŠVENČIŲ TAKAIS .
1U0 didelio formato psL, daug paveikslų. Kaina*$2.00.

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

giau egzempliorių, nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiau t 

čeki ar Money orderį tokiu adresu:

W

prati sakiai; 
legen

dos) , — poronės iš porinti; sam- 
juga, (asmenavimas), — sam- 
junga; sana, (ilgametis), — se
nas; savitra. (saulės spindulys),
— švitrą; puti, (gesti) 
radh, rudh. (šaknis)), 
ti; rasa,
tai; rik, (poezija, surikiuoti žo
džiai), — rikija; rud, (šaknis),
— raudoti; rudra, (audroje de
juojanti dvasia), — (r) audra;

Imtyniy rungtynėse Bruno Sammartino meta per petį Ivaną Koloffą. šis imtynininkas vėliau at
sigavo ir laimėjo, prispausdamas Sammartino prie grindy.

sadana, (sostinė, rezidencija, pa- 
locius, sostas), — sedonė; sa- 
kha, (draugas, pasekėjas), — 
seka; syama, (juodas), — šė
mas; syati, (rišti), — sieti, sie
tas (karvėms rišti); sutra, (siū
las), — siūtra, (siejimo priemo
nė) ; sosa, — sausa; stoka, — 
stoka; sumanąs, — sumanus-; 
supama, (mitologinis paukštis),
— sparnys; šaša, (raupsai), — 
šašai; satašas, (procentas), — 
šimtasis; taks, ((daryti, skap
tuoti) — tašyti, si. tesati; tara, 
(perlo permatomumas), — ty
ra; toka, (rasė, giminė), — 
(san) tuoka; tokma, (debesis, 
iš kur išteka lietus), — tėkmė; 
trailokia; (trys sen. pas. dalys),
— trilaukė; tunka, (išsipūtęs, 
nutukęs, votis), tunka, — (tukti, 
tvinkti); tucchia, tušča, — tuš-

jau 80 mėty tarnauja lietuviu visuomenei ir išmokėjo dau 
giau kaip SEPTYNIUS MILIJONUS dolerių savo apdraus- 

nariams *
didžiausia lietuvių fraternalinė organiiacija — duoda gyvy 
bes apdraudę ir Jigoje pašalpą, kuri yra pigi, nes SUSIVIE- 
N^HCVS^neiesIco pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbos pagrindu.
jau tun daugiau, kaip tris su puse milijono doteriy kapitalą, 
tad jo apdraudė tikra ir saugu Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti įvairių klasių reikalingiausias, apdraudas nuo $100.00 
ikiA$10.000.00.
jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudę * Endowment In
surance, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi 
joms ir gyvenimo pradžiai.
duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM apdraudą 
už SI,000.00 apdraudos tik $3.00 mokesčio metams.
AKCIDENTAL.E APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme 
nims, rekomenduojama lietuvišku KLUBŲ ir draugijų na
riams. Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2.00 
į metus.
kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės į kuopų 
veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie ŠUSIVIEN1JIMO darbus

(iausit spausdintas informacijas, jeigu parašysit:

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

tūkstantį metų iš mūsų kalbos 
matyt geradėjų “paristų” buvo 
išmesti, tačiau slavų kalba juos 
tebetiūdija.

(Bus daugiau)

BALTŲ KALBOS
jog mums priešiškas kalbinin
kas priėjo liepto galą ir užsiba
rikadavo tvirtovių tvirtovėm..

Todėl pateikdamas čia daugiau 
šimto bendrų mums ir sanskri
tui žodžiu tyčia išrinkau iš tūks
tančių tik tokius, kurių nėra nei 
vienoj kitoj “indoeuropiečių” 
kalboj.

Tuo būdu kaip supuvęs lapas 
rudenį atkris tas argumentas, 
jog akmuo, javas, banga, mo
lis, šešėlis ir aibės kitų žodžių 
mums nebepriklauso tik todėl, 
kad jie randami ir pas tuos ne
laimingus “indoeuropiečius”. Ne, 
ir ne! Tų žodžių ten nerasite, 
— jie yra išimtini tik mums ir 
sanskritui.

SANSKRITAS IR
Kai mūsų inteligentų tarpe už

eina kalbų apie sanskrito ir lie
tuvių kalbą giminingumą, auto
matiškai choru pripažįstama, 
jog “yra šiokio tokio panašu
mo”, bet kuo skubiausiai pridu
riama, kad visose indoeuropie
čių kalbose randama bendrų žo
džių, todėl netenka tuo labai 
stebėtis ir daryti plačių išvadų.

šitaip tema pati nugaišta vos 
tik prasidėjusi, nes nei kalbėto
jas nei klausytojai nežino ka čia 
dar bepasakyti. Maldelė tam
pa atlikta pagal svetimšalių kal
bininkų (ypač pangermanistų 
Erugmano, Leskieno, Kirto ir 
kt.) mums įkaltą įsitikinimą, kad 
aptikus sanskrite bendrų lietu
viams žodžių, reikia tik numo
ti į juos ranka, nes tai paviršu
tinis sutapimas...

Tą argumentą pritaikinkim 
sąžiningai betiriant ir kitas kal
bas, pavyzdžiui lyginant ispanų 
ir italų: signore — senor, casa
— casa, addio — adios, bene — 
bien, perche — porque, sobero
— sobrio, grazie — gracia ir 1.1. 
Nekreipkime į tai dėmesio — tai 
tik paviršutinis sutapimas!

Argi- rimtas mokslininkas ga
li išdrįsti šitaip išstatyti save 
pajuokai? Tuo tarpu dar ne. To
kiais atvejais elgiamasi atsar- 

■ giau. Bėgama slėptis plačiau- 
siame-’mamytės • tariamos visų 
arijų tautų bendros bobutės si
jone Indoeuropiečių paminėji
mas diskusijoje visuomet įrodo,

mas duos progos s h si pažinti su mūsų pirmųjų^išeivių švie
suolių gyvenimą ir jų kieta, ideologine veikla.

Antanas Atikas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, 
Juozo Adomaičio Šerno gyvenima 'bruožai. Išleido Ame
rikos Lietuvių Istorijos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psl., 
kaina 2 dot

GAUNAMA "NAUjlENĘ” ApfiBOSTRACUOJE

ASTUONIOS UŽ AŠTUONIS
Naujienos yra išleidusios arba laiko savo knygyne brošiūras ir 

knygas įvairiais klausinmis, reikalais ar naudingam pasiskaitymui. Čia 
yra išvardinti leidiniai, kainuoją po 1 dolerį:

Čikagietė, {SPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Knyg^ yra ypatingai naudinga uems, kurie baigia pamiršti komunis
tines klastas ir melus. 95 psL

L. Dambriūnas, LIETUVIŠKAS AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE. Būtina 
kiekvienai jaunai šeimai, neatskiriama kraičio dalis jaunavedžiams, 
ilk 35 psl., bet juose daug pasakyta.

Dr. A. 4. Gussen, ATOSTOGQS VAKARINĖSE VALSTIJOSE. įdo
mūs turisto aprašymai su iliustracijomis, 76 psL

Edmondas Jasiūnas, CIVILINĖ AVIACIJA JAV. Naudingos ir įdo
mios žinios apie tą šių dienų būtinybę. 32 psL

Ksaveras Kaunas, ELEGIŠKI STEPONO KOLUPAILOS NIEKIN
TOJAI. Polemika, 32 psl.

Dr. ag r. A. šeštoką SODŲ PIEVELĖS. Pritaikyta miestų gyven
tojams. 40 psl. ,J ’ i : 1 •

J. Vaičiūnienė, NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS MOKYTOJO DAR
BO APLINKYBĖS. Naudingi pasiskaitymai visiems. 69 psL

Vincas Žemaitis, SŪDUVOS PRAEITIS. Trumpa archeologinė ir 
politiniai istorinė Suvalkijos apybraiža. 140 psl.

Šios knygos yra gera šeimos knygynėlio pradžia Jas ir kitus lei
dinius galima gauti Naujienose, atsilankius asmeniškai arba prisiun- 
tus piniginį orderį. . . . .

kiną kasdien tebevartojamų žo
džių tikrą reikšmę bei kilmę.

Pavyzdžiai sugrupuoti trimis 
dalimis: A) Baltų-Sanskrito ben
dri žodžiai, B) Slavų-Sanskrito 
ir C) Baltų-Slavų-Sanskrito.

— :A grupė:
Baltu- Sanskrito bendri žodžiai



ALFONSAS NAKAS

BAKČARO IKI HARTFORDO
Stefanija Rūkienė “Grižimas į laisve" 
Sibiro tremties užrašai. II d., 526 psl. 
Teksto iliustracijos—Vida Stankuvienė 
Technikinė priežiūra — A. Laikūnąs 
Rinkimas ir laužymas—H. Macijauskas 
Mecenatas — ALTS St. Louis skyrius 
Išleido ir spaudė Vilties draugija 
Tiražas — 1,000 egz.
Kaina: 5 dol., kietais viršeliais — $6

Prieš pora metų Stefanija Rū
kienė išleido pirmąjį savo trem
ties užrašų tomą, pavadintą 
“Vergijos kryžkeliuose”. Tai 
buvo stambi, virš keturių šim
tų puslapių knyga. O 1970-jų 
gale sulaukėme dar stambesnio, 
virš penkių šimtų puslapių, ant
rojo tomo. Jo aplanke ir tituli
niuose puslapiuose įrašyta pa
vadinimas — “Grįžimas į lais
vę” ir tik viršelyje, kažkokio 
pokšto pasekmėje, atspausta 
“Sugrįžimas į laisvę”. Kadan
gi tas antrasis pavadinimas pra
laimi vieno prieš tris santykiu, 
tai knygą ir vadinsime ne “Su
grįžimu”, bet “Grįžimu į lais
vę”.

Šis baisių išgyvenimų Sibire 
ir aplamai Sovietijoje tomas yra 
paruoštas visiškai panašiai į pir
mąjį. Ir čia suskirstyta į pa
grindinius skyrius, apimančius 
vieną gyvenimo ar darbo etapą, 
o tie skyriai vėl sukapojami į 
daugelį poskyrių, nuo kelių iki 
vieno, kartais nepilno, puslapio. 

v Tik, kai pirmame tome tų pa 
grindinių skyrių buvo šeši, tai

; aiitrame jų yra riet’ vienudlikar giai, kur reikia nutylėdama, kad
Ir šio tomo gale nėra paskelbto 
smulkaus straipsnių indekso 
(turinio), nurodančio poskyrių 
pavadinimą ir puslapį, o nurody
ti tik skyrių pavadinimai ir pus
lapiai.

Sekant tik pačios autorės as-

Jau atspausdinta ir galima gauti’knygų rinfe*e

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

Knygoje aprašytas - pirmas-Chieagon-atvažiavus lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos. įų. suorganizuotos šalpos draugijos^ statytos.. baž- 
nyeios. Įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121. 41-teatro draugija; 48 
pasaulietiški chorai, .9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentuoti katalikiškų, socialistinių, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban 
kai ir kt.

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir pasiųsti: i - 

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

šiamemeniškus išgyvenimus, 
tome galima jau lengviau kvė
puoti. Jos materialinė padėtis 
tolydžio gerėja ir gerėja. Ji tvir
tai įsipilietina Bakčaro mieste
lyje ir visomis galimomis prie
monėmis sėkmingai kovoja už 
savo būvį, už išlikimą. Ji dirba 
visokius darbus: tveria tvoras, 
džiovina bulves, našlaityno vai
kučius moko rankdarbių, siuva 
artelėje ir namie. Vienu metu 
net tampa vokiečių kalbos mo
kytoja vidurinėje mokykloje ir, 
jei ne rusų partiečių pavydas 
bei intrigos, būtų mokytoja ten 
ilgam likusi. Tuo pačiu metu, 
jau įsigijusi savo namelį ir dar
žą, ten augina sau bulves, pu
pas ir žirnius, kryžiavimo būdu 
net išvedama naują ankštinių 
rūšį. Dirba inventorizacijoje, 
tampa revizoriaus padėjėja, o 
apsigyvenusi Tomske vėl gauna 
darbelių instruktorės pareigasvai 
kų namuose, žinoma, keliolikos 
metų tarpe atsiranda keletas la
bai kritiškų momentų, kai suser
ga vidurių ir širdies ligomis. Ten
ka kovoti su mirtimi, bet visada 
viskas pasibaigia laimingai. Kaip 
gi kitaip! Kaipgi mes būtume 
sulaukę jos beveik tūkstanties 
puslapių “užrašų”!

Suvokusi, gerai perpratusi so- 
vietinės-bolševikinės sistemos 
pagrindus, ten ji šneka atsar- 

nepapultų “trečiajam”, tai yra 
šnipui į rankas. Tr nepapuola. 
Nors progų tokiems “paslydi
mam” yra begalės. O kur jau 
buvo įskųsta ir galėjo žūti, tai 
tiesiog Apvaizda ją ištraukia iš 
pavojaus nasrų (skundiko štai

I
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Hanoverio zoolosijos sode, Vokietijoje gimė pirmas ne Afrikoje gimęs baltasis raganosis ir nu* 
sifotografavo su mama. Nors jis dar neturi rajo, tačiau šiaip, gerokai panašus j motiną.

gi mirtis ir neišsiųstas skun
das). Užtat ji tyliai stebi ap
linką, klausosi ką kiti kalba ir 
viską deda į savo pasąmonės ar
chyvus. Tiesiog stebiuosi auto
rės fenomenalia atmintimi! šim
tus kartų ji mini šimtus pavar
džių bei vardų, nepamiršdama nė 
rusiško vidurinio “ivanovič” ar 
“aliliujevna” ir nupasakoja apie 
kiekvieno maskolio, kazoko, ru
muno ar žydo charakterį, fizinę 
išvaizdą, eitas pareigas. Jeigu 
apie lietuvius yra daug nutylė
jimų, tai tik iš reikalo, tik to
dėl, kad dar reikia nutylėti, o 
ne kad pamiršta.

Nors šį tomą skaitant, kaip 
minėjau, dėl pačios autorės ne
bereikia tiek drebėti, bet baisy
bių jame nė kiek nemažiau, kaip 
ir pirmajame. Jeigu čia mažiau 
kalbama apie badą ir fizines kan
čias, tai 3 u kaupu junti dvasi
nę bolševizmo ubagystę. Ta 
rinkimų komedija Bakčare, tas 
Bakčaro “liaudies teismas”, ta 
kiekvieno partijos nario pažiūra 
į. tremtinį, į buvusį karo belais
vį. šlykščios intrigos vidurinė
je .'nlokykloj ė; ’skundai, nepasiti- 
kėjimas vieno kitu. Homo so- 
vieticus — nužmogėjęs iki gy
vulio, begyvenąs instinktu, nors, 
iš kitos pusės, besinaudojąs dvi
dešimtojo amžiaus pažangos vai 
siaįs ir besistengiąs kitus pavy
ti ir pralenkti.

. Ir šiame tome yra lietuvių tra

gedijų, apie kurias skaitant plau
kai šiaušiasi ir naktimis sapnuo
jasi. štai, 29-30 pusi, motina, į 
kišenes prisipylusi kelias saujas 
grūdų, kad galėtų sočiau pa
maitinti savo du ligotus berniu
kus, nuteisiama penkeriems me
tams kalėjimo, o berniukai ati
duodami į prieglaudą. Vienas iš 
jų, Putinėlis Preibys, našlaity - 
ne numaitintas ir susargdintas, 
12-kos metų miršta, paskutiniu 
atodūsiu šūktelėjęs, kad dar la
bai nori gyventi (55 p.). O jo 
brolis Algis, jau pramokęs bat
siuvio amato, tylus ir užsidaręs, 
ligota širdimi, miršta, vos 18- 
kos metų sulaukęs (216-20 p.). 
Gimnazistukė Aldona Lukoševi- 
čiūtė buvo nepaprasto grožio, 
sveika, linksma, žvali mergytė. 
Po trejų metų katorgos prie sun
kiausių miško darbų, ji gavo 
džiovą ir (1944?) pavasarį, irgi 

18-kos metų, mirė. Netrukus 
mirė jos motina, o tėvas jau 
anksčiau buvo nukankintas dar 
bo stovykloje (75-76 p.). Tai tik 
keli pavyzdžiai, iš keliolikos au
torės plačiau aprašytų ir paliu
dytų lietuvių mirčių. Manau, 
kad jų vardus atsimins mūsų 
rašytojai ir kada nors panaudos 
kaip romanų bei apysakų perso
nažus. O mano, sakykit isteriš
ka, fašistiška, kriminalistiška ir 
kokia tik norit nuomone, už kiek
vieno šių mažutėlių mirtį Mask
va yra verta atominės bombos.

štai, kaip vaizdžiai autorė nu
piešia dramą prie vaikų prie
glaudos: . -

“Pievutėje, vaikų namų terito
rijoje, ilsisi labai išvargusi mote
ris. Ji labai prastai apsirengu
si: pakulinis sijonas ir jau la
bai suplyšusi palaidinė. Plau
kai trumpai nukirpti, nes fron-

tu* ji buvo pritrenkta patranko?1 . .j sviedinio ir turėjo ilgai gulėt 
i ligoninėje. Ilga kelionė pas vai 
kus ir badas ją labai išvargino, j gos poskyris, kad ir apie pa- 
Smarkiai ištinusios kojos ir vi-jčius liūdniausius įvykius rašant, 
duriai. Ilgai keliavo pėsčia, nes 
neturėjo pinigų traukinio bilie
tui nusipirkti. Motinos meilė ir
širdis ją čia atvijo atsimti savo suminimus tarptautinius

_ „ V „__ • 1 • i • * » . . > .vaikų. Dabar ji paliegusi guli 
pievutėje, o penki vaikai, kaip 
viščiukai, ją apspitę glaustosi. 
Vienas glosto motinos galvą, ki
tas ranką, trečias kojas. Vy 
resnysis, atnešęs iš virtuvės du
benėlį sriubos, maitina motiną, 
o pats mažasis glaudžiasi prie 
veido". (53 p.).

Kas ta moteris? 
jos vyras? Kodėl 
atsidūrė Bakčare? 
šimtą klausimų, bet atsakymas 
bus tik vienas. Bolševizmo bes- 
tiališkumas Ak, žinoma, geri 
menininkai tuoj nupiešs tokius 
pat vaizdus Indijoj, Biafroj, 
Brazilijoj, Vietname ir mūsų ne
grų getuose. Jie bus teisūs, bet 
tik dalinai. Nes nieko nėra žiau
resnio, kaip pirma išplėšti žmo
gų iš namų, ištremti jį į ne
gyvenamus, baisaus klimato plo
tus, kad ten jį lėtai nukankinus. 
Užtat teisingai prieš mirtį laiš
ku atsisveikina buvęs sveikas, 
stiprus, linksmas laisvos Lietu
vos ūkininkas, dabar džiovos su
ėstas vos 45 metų Vincas Gu- 
čius:

“Perduokit mano sveikinimus, 
kas tik mane pažįsta. Kam aš 
kaltas — lai atleidžia. Taipgi ir 
aš atleidžiu visiems mano kal
tininkams. Tik tiems, kurie ma
no sveikatą atėmė, atleist nega
liu. (mano pabraukta, A. N.) 
(227 psl.).

Recenzuodamas S. Rūkienės 
pirmąjį- tomą (žiūr. Naujienų 
1969.ili.8- II "dalis, “’Vergijos 
kryžkeliuose’ baisiau, negu Dan
tės ‘Pragare’”) iškėliau jos ne
paprastą kandumą, pradedant 
švelnia satyra ir baigiant aštriu 
sarkazmu. Tokių vietų ir šia- 

Iš kur? Kur 
jos mažyliai 
Gali statyti

ine tome yra apslsi. Tokiais 
“linksmais" gabaliukais yra per
pintas beveik kiekvienas kny

Nors ir čia tikslios datos be
veik neegzistuoja, bet laiką ga
lima apytiksliai apčiuopti, sekant 

i įvy
kius, arba suminint, kiek jau 
metų Sibire išvargta. Tiesa, au
torė vietomis daro ekskursijas 
keliais metais pirmyn ir atgal, 
bet tai tik išimtys. Visa pasa
kojimo slinktis nuosekliai ver
žiasi į tikslą — į iš Sibiro ištrū
kimo ir visiško iš Sovietijos iš
sivadavimo laiką. Veikalas tu- 

' ri apčiuopiamą kompoziciją. Tik 
vietomis ji pažeidžiama. Pavyz
džiui, 320 p. autorė sėda į trau- 

i kinio vagoną Tomske, kad pra
dėtų kelionę į Lietuvą. Vagone 
tik raudonosios armijos kapito- 

■ nas ir jinai. Kapitonas prakal
bina, o ji, trumpai atsakiusi, 
lieka su savo mintimis. Per se
kančius keturius puslapius pa
siekia Baltgudiją, Vilnių ir Kau
na — savo kelionės tikslą. Kai 
jau perone ją pasitinka brolis, 
tai autorė pradeda naują užrašų 
poskyrį, pavadina jį “žvilgs
niu atgal”, pasikviečia savo at 
mintį ir Lietuvių Enciklopediją 
ir per 11 puslapių duoda Sibiro 
aprašymą. Bet kas dabar be
nori apie Sibirą? Arba tas in
formacinis aprašymas turėjo til
pti knygos pradžioje, arba ketu
riais puslapiais anksčiau, kai 
traukinys Tomske pasijudina ir 
kai autorė mintimis su baisiuo
ju tautų kapinynu atsisveikina. 
Tiesiog nesinori tikėti, jog rin
kėjai ir laužytojai šių puslapių 
nesumaišė?...

(Bus daugiau)

; • Jei moters plepumą būtų 
galima perdirbti į elektros ener
giją, — vieno moterų klubo už
tektų aprūpinti elektros energi
ja.

Raginkite savo apylinkę 
aug ti - taupy ki te!

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

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

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

UNIVEST TAUPYMO

SĄSKAITOMS

Taupymo indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

UNIVERSAL
■*- ... . - . - • ..     

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
1800 So. Halsted St k Chicago, III 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTtXDIDELES ATSARGAS 
{steigta 1923 metais TeL 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

FINE CHINA
TO SAVERS

HIGHEST INTEREST PAID ON SAVINGS

PER ANNUM 
ON PASSBOOK SAVINGS

INTEREST PAID QUARTERLY

Duodame dovanų 4 gabalų stalo indy komplektą, 
International Silver Co. gamybos, atidariusiam 
naują $100.00 taupymo sąskaitą arba tokią sumą 
įnešusiam į pas mus esamą taupymo sąskaitą. Po to, 
su kiekvienu $25.00 ar didesniu indeliu Jus galesite 
nusipirkti tokĮ pat 4 gabalų komplektą tik už $2.95 
— mažą krautuvių kainos dalį. Turime ir daugiau 
komplekto priedu už nedidelę kainą. Tie puikus 
indai yra tikras bet kurio stalo papuošalas ir 
prideda malonumo kiekvienam valgiui. Mes 
kviečiame Jus pasinaudoti šiuo pasiūlymu ir dar 
šiandien atsiimti dovanas.

Tik vienas komplektas veltui duodamas sąskaitai 
šios programos metu.

U/V/ON FEDERAL SAVINGS
3430 S. HALSTED ST. • CHICAGO 60608 • PHONE 523-2800
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Pasiruošimas IV Dainų Šventei 
domasis vicepirmininkas, Pet
ras Armonas — muzika, dail. 
Adolfas Valeika — dekoravi
mas, Jonas Paštukas — regis
tracija, Albertas Vengrys — 
lėšų telkimas, Vytenis šilas — 
vidaus tvarka, Stasys Džiugas
— informacija lietuvių kalba, 
Stasys Balzekas — informacija 
anglų kalba, Albertas Kerelis
— bilietai, Stasys Daunys — 
leidinio redakcija, Andrius 
Juškevičius — leidinio admi
nistracija, Stepas Igaunis — 
nakvynė choristams, Salomėja 
Endrijonienė — choristų glo
ba ir Dr. Vytautas Tauras — 
pirmoji pagalba. Komisija 
pranešė, kad jau yra susitarta 
us Amphiteatro vadovybe 
datos ir kitų reikalų.

Muzikos vedėjas Petras

Ketvirtosios Dainų šventės 
komiteto pirmininko Dr. Ge
dimino Batuko*bute, š/m. sau
sio mėn. 29 d. buvo sušaukta 
informacinė spaudos konfe
rencija. Jos tikslas — painfor
muoti visuomenę apie paruo
šiamuosius šventės darbus. IV- 
ji Dainų šventė įvyks 1971 m. 
liepos mėn. 4 dieną Čikagoje, 
International Amphiteatro pa
talpose, prie 45 gatvės ir Hals- 
ted St., prie buvusių skerdyklų.

Be spaudos darbuotojų, kon
ferencijoje dalyvavo komisijų 
nariai: Antanas Rėklaitis, Pet
ras Armonas, Stasys Balzekas, 
Jonas Paštukas, Vincas Grėb- 
liūnas, Kostas Dočkus, Jonas 
Jurkūnas, Jonas Vaičiūnas ir 
tėvas Jonas Kubilius.

Antanas Rėklaitis yra vyk-

imonas savo pranešime smul
kiai aptarė parengiamuosius 
darbus, šventei pradėta reng
tis prieš metus. Tuo reikalu jau 
daug kas padaryta. Jau galuti
nai susitarta su muzikų ir var
gonininkų sąjunga, kuri įsi
pareigojo tvarkyti šventės re
pertuarą. Visi muzikos žino
vai priėjo vieningos nuomo
nės,, kad repertuarai būtų su
daryti lengvesnio pobūdžio ir 
lengvai prieinami visiems cho
rams. Repertuarą paruošė mu
zikai: Petras Armonas, A. 
Skridulys ir Vytautas Gutaus 
kas. Dainų šventėj dalyvauti 
įsiregistravo suaugusių 31 cho
ras su 1,000 choristų ir 1,000 
vaikų.

dėl

Ar-

iŠ New Yox’ko į Čikagą orga- nimą ateiti ir jungtis į bcndruo- 
nizuoja į šventę choristų ir da- menės darbą. Deja, grei įausiai,

— — • »

. jog bus renkama nauja valdyba,

Kaip Lietuvoje pietauja darbininkai
Kai okupantas permetė maskvinį “socializmą” Lie

tuvon, tai buvo paruošti planai ne tiktai žemės ūkiui, pra
monei, miškams ir upėms, bet ir darbininkams. Į planą 
buvo įtrauktas kiekvienas darbininkas. Buvo apskai
čiuota, kiek jis turi pagaminti kiekvieną dieną ir kiek
vieną valandą. Ne visuomet valdžiai tie planai išeidavo 
taip, kaip planuotojai viską surašydavo, bet vis dėlto visi 
bandydavo prisilaikyti nustatytų planų. Jeigu planas 
būdavo nevykęs, tai tokiems planuotojams Stalinas gal
vas nukirsdavo. Dabar padėtis šiek tiek sušvelnėjo. Taip 
greitai planuotojams gyvybės neatima. Juos pasiunčia 
planų vykdyti, o naujiems planams ruošti paima kitus 
žmones.

Lietuvoje planai buvo paruošti valgykloms ir kiek
vienam valgyklos darbininkui. Buvo apskaičiuota, kiek 
kiekvienas virėjas turi blynų iškepti, kiek kiekviena vi
rėjo padėjėja turi bulvių nuskusti. Nustatytos taisyklės 
ir restoranų padavėjoms. Planuotojai nustatė, kad vie
noje valgykloje pietų metu kiekviena maisto išnešiotoją 
prie vieno stalo ir vienos kėdės turi aptarnauti šešis 
žmones. Reikalas pradėjo komplikuotis, kai atsirasdavo 
didesnis skaičius ir tai pačiai patarnautojai tekdavo ap
tarnauti ne šešis, bet daugiau. Ne tik “įvedus” “mas
kvinį” “socializmą”, bet ir perėjus jau prie “komuniz
mo”, už viršvalandžius niekas nemoka. Vadovai nusta
tė 40 darbo valandų savaitėje. Galioja įsakymas visur šio 
valandų skaičiaus prisilaikyti.

Tada Vilniaus valgyklose buvo įvestas paties Snieč
kaus pasiūlytas lenktyniavimas. Komunistų partijos va
dovai nenorėjo, kad jiems maistą paruošiančios moterys 
lenktyniautų, bet jie aiškino^ kad kitose valgyklose dir
bančios merginos pradėtų lenktyniauti. Reikalas įvai
riuose mitinguose ir susirinkimuose buvo tiek įkaitintas, 
kad tos pačios patarnautojos, vietoj nustatytų normi
nių šešerių pietų, sugebėdavo aptarnauti net 26 valgyti 
atėjusius darbininkus.

Bet kompartijos centro komitetas ir šitokia skuba 
nebuvo patenkintas. Jeigu jau vietoj 6, galėdavo tuo pa
čiu metu pamaitinti 26 darbininkus, tai turi būti išrastas 
būdas visą reikalą dar labiau paspartinti, štai kaip visą 
reikalą aprašinėja Vanda Bogušienė, pačios komunistų 
partijos centro komiteto Vilniuje leidžiamoje Tiesoje:

“Maistą išduodančios merginos pluša kaip be- 
įmanydamos. Per minutę kiekviena aptarnauja 2 
žmones. Vadinasi, per valandą —120 žmonių, šitaip 
įtemptai maisto išdavėja dirba 5 valandas ir aptar
nauja 600 žmonių. Ne mažiau čia apkrauti ir virėjai.

“Vartau kontrolinį žurnalą, kuriame įrašo pa
stabas, priekabiai receptūrą ir svorį tikrinantys ku
linarai. Pažeidimų beveik nerasta. Tai didelis gamy
bos vedėjos Z. Lauciūtės ir jos pavaduotojos E. Ma- 
karos nuopelnas, tai kalba apie aukštą aptarnaujan
čių kultūrą.” (Tiesa, 1971 m. sausio 30 d., 2 psl.) 
Vietoje šešių valgyti norinčių žmonių, prie komunis

tinės santvarkoj aptarnauja net 600 žmonių. Ir gražiau
sia, kad labai priekabūs kulinarai tikrintojai nustatė, 
kad ir maistas gerai pagamintas ir maisto kiekis tikslus. 
Nepasako, kaip jie tas porcijas suspėja pasverti. Svarbu, 
kad niekas į skundų knygą jokių nusiskundimų neįrašo.

Kiekvienam vis dėlto turi kilti mintis, kaip Vilniuje 
kelios patarnautojos, kad ir labai aukštos kultūros, gali 
aptarnauti tokį didelį žmonių skaičių. Pagalbon ateina 
komunistė E. Todesienė, Vilniaus valgyklų tresto di
rektoriaus pavaduotoja. Šis “komunistinis stebuklas” 
galimas tiktai įvedus “kompleksinius pietus”. O koki tie 
“kompleksiniai” pietūs? Ta pati Todesienė pasakoja, kad 
“sriubos atrodo žadančios apetitą, du garnyrai, eskalo
pas, bifšteksas, varškės apkepas, sultys, kompotas.” 
Tuo tarpu valgantieji yra truputį kitokios nuomonės.

“— Ar sočiai šeimininkės maitina? — klausiu 
pietaujančių.

— Žiūrint, kokios jų nuotaikos, — sako cecho 
meistras L. Markucevičius. — Kartais pietūs būna 
tikrai skanūs, o kartais — susitiktum, tai ir nesis- 
veikintum” (Ten pat)
Todesienė aiškina, kad darbininkai dirbtuvėse turi 

gauti specialius talonus, kad jiems paskirtas virtuvėje 
laikas, kad jie turi savo “kompleksinius” pietus pasiimti, 
paskubomis suvalgyti ir užleisti vietą kitiems talonus tu
rintiems darbininkams. Ta pati Bogušienė aprašinėja,

Repertuarą sudaro 2 him
nai,, Naujalio malda ir 10 rink 
tinių dainų. Norima susitarti 
su kitomis organizacijomis, 
kad tuo laiku būtų susilaiko
ma nuo visokių stovyklavimų 
ir kitų didesnių parengimų. 
Šventės rengimo komitetas pra 
dės leisti biuletenį, kuris pa
laikys ryšius, tarp komisijos 
vadovų, chorų vadovų ir spau
dos darbuotojų.

Turima žinių, kad R. Kežys,

lyvių ekskursiją. Tikimasi, 
kad ir iš kitų didmiesčių su
lauksime daugiau didesnių eks 
kursijų. šventės finansų telki
mo vadovas Kostas Dočkus 
pranešė, kad iš šventės numa
toma gauti pajamų: 41,000 
dol., už bilietus 4,000 dol., už 
leidinį, 1,500 dol., aukų, 3,000 
doL, likutis iš trečiosios dainų 
šventės, viso 49,000 dol. Bilie
tų kainos bus sekančios: po 
7, 6, 5, 4, 3 dolerius. Ložės 6 
vietų 100 dolerių, 8 vietų 150 
doL ir 12 vietų 200 dolerių.

Išlaidos: 1,800 dol. repertu
aro paruošimui, 7,000 dol. sa
lės išlaidoms, choristų kelio
nei 50% apmokėti .— 19,000 
dol., 
1,500 
3,000 
1,000 
2,700 
laidos. Viso išlaidų 39,000 do
lerių. Pajamų ir išlaidų nuro
dyti skaičiai gali įvairiai pasi
keisti. Čia tik yra pateikta są
mata. Iš š/m. rengiamos šven 
tės ateičiai norima sudaryti 
fondą su 10,000 dolerių suma.

Antanas Stakėnas

paminėtas programos punktas,

3,000 dol. informacijai, 
dol. 
dol. 
dol. 
dol.

choristų priėmimas, 
leidinio išleidimas, 
dalyvių apdrauda, 

plakatai ir kitos iš-

NETIKŠŲ INFORMACIJA KENKIA
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dienos numeryje aprašomas L 
B. Cicero Apylinkės metinis su
sirinkimas, įvykęs š. m. sausio 
10 dieną.

“Cicero L B. Apylinkės me
tinis susirinkimas — diktatūros 
replėse”, pasirašytas slapyvar- 
de “Bendruomenininkas”, yra 
pilnas netikslumų ir pateikti 
faktai tendencingai iškraipyti.

L B. Cicero Apylinkės bu
vusios valdybos nariai jaučia pa
reigą atkreipti visuomenės dė
mesį į šio korespondento nesi
skaitymą su teisybe ir savo klai
dinga informacija kenkianti 
tiek apylinkės, tiek apylinkės na
rių vardui.

Tuo pačiu norėtume neteisin
gai pateiktus faktus ištaisyti.

1. Apylinkei priklauso ne 400, 
bet virš 600 asmenų. Prieš susi
rinkimą visiems buvo pasiųstas 
apylinkės biuletenis su praneši
mu apie įvykstantį susirinkimą. 
Susirinkimas taipogi buvo skelb
tas spaudoje ir prie salės iška
bintame plakate.

2. Kad į susirinkimą atvyko 
tik 47 asmenys, tai nebuvo nei

kad tose valgyklose daržovės būna neskanios, be pada- frontminkų nei buvusios valdy-
žų, kad nėra ne tik arbatos, bet ir arbatinuko, o kava 
būna šalta ir nesaldi.

Ateinantį penkmetį Maskva planuoja Vilniuje pasta
tyti daugiau valgyklų.

bos narių kaltė. Pradžioje susi
rinkimo visi buvo painformuo
ti, jog pagal statutą, dalyvau
jant mažiau negu pusei narių, 
susirinkimas yra teisėtas, tačiau

statutas neleidžia keisti iš anks
to paskelbtos darbotvarkės. Tad 
kelti susirinkimo teisėtumo rei
kalą nėra tikslu, ypač kad . ko
respondentas atrodo gerai žino 
apie statuto buvimą, tačiau ven
gia atidžiai perskaityti.

3. Korespondentas primeta, 
kad “revizijos komisijos aktas 
susirinkimui pateiktas tik vieno 
asmens parašu, aktyvaus fronti
ninko inž. Dočkaus, vistik buvo 
priimtas”. Praėjusių metų re
vizijos komisiją sudarė sekan
tieji asmėnys: p. V. Galvydis, 
p. Balutis ir p. G. Valantinas. 
Inž. Dočkus nieko bendro su re
vizijos komisija ar su pačia re
vizija neturėjo. Tad labai keis
ta, kad jo pavardė yra minima 
ir dar su partine etikete.

Revizijos komisijos vardu 
pranešimą padarė p. V. Galvydis 
iš revizijos akto kopijos. Iški
lus parašo klausimui, buvo pri
statytos apylinkės knygos, kur 
visi revizijos komisijos nariai 
buvo pasirašę ir tuo diskusijos 
buvo baigtos.

4. Primetama, kad valdyba 
“sudaryta” ir pagal reikalą iš
rinkti tik penki asmenys. Taipo
gi skelbiama, jog rinkimai iš 
anksto buvo surežisuoti. Šito 
tai tikrai nereikėjo, nes niekas, 
kaip visuomet, į valdybą neno
rėjo eiti. Ragino taipogi ir jau-'soje Lenkijos istorijoje.

ir įvairūs šmeižtai, tikriausiai 
atbaidė daugelį apylinkės narių 
nuo dalyvavimo susirinkime. 
Tad primesti, jog Cicero apylin
kėj siaučia diktatūra ir apkal
tinti vieną asmenį arba primesti 
valdybai, jog susirinkimas vyko 
frontininkų kombinacijos ženk
le, pagal vieno asmens direk
tyvą, ne tik kad netikslu, bet 
įžeidžia visą buvusią valdybą, 
kuri daug nuoširdaus darbo įdė
jo į apylinkės veiklą. Tokia ko
respondencija kenkia bendram 
lietuviškam darbui.

5. Atstovų į apygardos suva
žiavimą rinkimo klausimą svar
stant, buvo pasiūlyta perrinkti 
praėjusių metų delegatus. Susi
rinkimas pasiūlymą vienbalsiai 
priėmė, tad jei korespondentas 
nesutiko su pasiūlymu, tai turė
jo pasisakyti susirinkime, o ne 
Naujienose. Atrodo, kad tik 
laukiama bet kokių kabliukų, 
kad vėliau butų galima kabinė
tis. Susirinkime tarp kitko da
lyvavo ir Apygardos pirminin
kas p. J. Jasaitis, kuris irgi per
rinkimui atstovų neprieštaravo, 
kadangi susirinkimas turėjo pil
ną ir legalią teisę tai padaryti.

6. Skelbiama, jog į revizijos 
komisiją išrinktas Anatolijus 
Milūnas. Jis į revizijos komisi
ją nekandidatavo ir todėl nega
lėjo būti išrinktas. į revizijos 
komisiją buvo išrinkti sekantie
ji: Stepas Ingaunis, Juozas Ars- 
tikys’ir Adolfas Markelis.

L. B. Cicero Apylinkės praė
jusių metų valdyba daug įdėjo 
darbo apylinkės veikloje. Meti
nė sąmata buvo rekordinė mūsų 
apylinkės istorijoje. Vien mūsų 
apylinkės lietuviškoms mokyk
loms paremti buvo sukelta ne
toli 1700 dolerių.

Buvusios valdybos nariai:

Aldona Baukienė, Stepas 
Ingaunis, Adolfas Markelis, 
Anatolijus Milūnas, Ag
nietė Pračkailienė ir Genė 
Valantinienė.

Lenkijoj 33 milijonai 
gyventojų

Paskelbta statistika rodo, 
kad dabar Lenkijoje yra 33 mi 
lijonai gyventojų, iš to skai
čiaus tik 7.3 milijonai bėra li
kę gyvi nuo 1921 metų, kai 
Lenkijoje buvo darytas pirma
sis cenzas — gyventojų surašy
mas.

Lenkijoje cenzo diena buvo 
praeito gruodžio 8 d. — trečias 
nuo praeito karo ir penktas vi-

ALEKSANDRAS PAKALNIŠKIS

1931 METŲ DIENORAŠTIS 
s

Maistas yra visiškai silpnas. Silpnas jis 
būtu žmogui, normalų gyvenimą gyvenan
čiam. Bet ligoninėje gulinčiam, nieko ne
dirbančiam, gal ir pakankamas yra. Da
vinys yra mažas, bet maistingas. Pradžio
je atrodydavo mažai, o dabar jau prival
gau. Gaunu “silpną I” davinį. Duoną vi
sai pamiršiu. Pyrago gaunu po pusantros 
bulkutės dienai. Kuopoje būdamas ketu
rias tokias iš karto būčiau suvalgęs. Svies
to rytmečiais nebegaunu. Kava yra baltin
ta. Pietums ir vakarienei gauname po kot
letą. Patinka man pieniški valgiai. Prieš
piečiams gauname pieno. Ir sriuba yra su 
pienu.

Mano ranką apžiūrėjo šiandien kitas 
gydytojas. Iš kalbos matėsi, kad žemai
tis. Sužinojau, kad jo pavardė yra Žem
gulys. Darys kitą mano alkūnės nuotrau
ką, iš kitos pusės.

Jau matosi, kad čia pragulėsiu moko
mą kuopą. Kaip tat negalima žinoti atei
ties ir ja pasitikėti! Liga pastojo man ke
lią. Bet rankų nenuleisiu, tikslo sieksiu. 
Kai rašysiu laišką Elioziui, prašysiu ko
kių nors vadovėlių, kad galėčiau mokytis. 
Parašiau šiandien kuopos raštininkui, pra
nešiau savo adresą, kad persiųstų mano 
laiškus.

Yra čia gerų, tikrai draugiškų, vyru. 
Uteniškiai “degtukai” yra labai malonūs.

BALANDŽIO 11 D.

Bėga kraujas iš'nosies, šįryt bemiegant 
bėgo. Matyt, perdaug nusisėdžiu, gyslos 
sustirsta.

O ir sėdžiu per dienas. Rašau ir rašau. 
Baigiu rašyti atsiminimus apie Motiną, ir 
tuojau vėl ką nors pradėsiu. Net gailestin
goji sesuo Katilienė atkreipė į mane dėme
sį ir teiravosi, ką čia rašau. Ji šnekėjo, 
kad iš kariuomenės neturėčiau grįžti į kai
mą, kad turėčiau susirasti kokią nors tar
nybą.

Bet juk turiu aš čia ką nors dirbti, ne
galiu veltui laiką leisti.

Suėjo šiandien savaitė, kaip guliu Ka
ro ligoninėje. Ir dar neištyrė ligos. Dar 
tebeguliu skirstomoje 20-je palatoje. Jei 
kokios, galiu ir į naujokų rezervą išva
žiuoti. Jeigu pasirodytų , kad ranka nepa
gydoma, taip tikriausiai ir būtų. O jeigu 
ir nepaleistų į naujokų rezervą, į mokomą 
kuopą vargu ar bepateksiu.

Yra čia dorų vyrų. Ir, iš viso, dar 
nemačiau čia tokių, kaip mūsų kuopoje, 
kad yra. Su Ivanauskiu net susidraugavo- 
va. Jis yra uteniškis. Yra čia ir kitas ute
niškis, taip pat doras vyras.

Leidžiame laiką kaip beišmanydami. 
Kiekvieną dieną laukiame naujų ligonių. 
Aš laukiu laiškų, kurių nė vieno dar ne
gavau. Matyt, mano jie, nabagai, kad aš 
atostogų parvažiuosiu, todėl nė laiško ne
berašo. Kiekvieną dieną gauname Lietu
vos Aidą”. Į skaityklą nueinu, pabūnu ten 
po valandžiukę. Kad duotų knygų, būtų

kitas reikalas. Į skirstomąją palatą ne
duoda.

Rašydamas kartais užsimirštu kur esąs. 
Kai pakeliu tuokart galvą ir žvilgteriu pro 
langą, pirmuoju momentu atrodo man, 
kad sėdžiu Plungės gimnazijos rūmuose. 
Prieš langus auga tokie pat medžiai, kaip 
Plungės parke. Bet tuojau nuslysta akys 
toliau, už tų medžių, ir pamatau tada tro
besius, kokių Plungės parke nėra.

— Aš labai nenoriu gulti, — pasakiau 
prie lovos priėjęs, kai jau užgesino šviesą 
ir būtinai reikėjo lipti į lovą.

— Nė aš nenoriu, — atsakė greta manęs 
gulintis artilerijos vyresnysis puskarinin
kis. Jis susidėjo po nugaros ar ne penkis 
pagalvėlius.

Jau užgesinus šviesą atėjo keturi nauji 
ligoniai. Iš Marijampolės jie. Ilgai dar ne
užmigome.

BALANDŽIO 14 D.
Naujiena! Staigmena! Perkūno trenks

mas !
Ir kartu didelė nelaimė man.
Esu paleistas j naujokų rezervą.
Įėjo šiandien į palatą seselė Katilienė 

ir pasakė:
— Eik tuojau į raštinę. Ten reikia su

tvarkyti dokumentus. Esi paleidžiamas į 
naujokų rezervą.

Tur būt, išbalau tai išgirdęs.
— Kodėl? Aš nenoriu į naujokų rezer

vą važiuoti.
— O! Tai eik pas daktarą šnekėtis, sa

kyk jam, kad nenori. Eikšen, aš nuvesiu.

Pas daktarą žemgulį nuvedė. Jis man 
sako: . 1

— Tai kodėl tu, žmogau, anksčiau to 
' nesakei? Gerai, grįši tuojau į kuopą.

Į kuopą grįžti bijojau. Kaip aš galėsiu 
būti kareiviu, jeigu nieko nebegaliu su ta 
ranka daryti? Prašiau, kad nepaleistų, į 
naujokų rezervą, ir kad nesiųstų tuojau į 
kuopą, kad pagydytų man ranką.

— Ne, tau rankos negydysim. Jeigu no
ri, grįšk tuojau į kuopą. Arba važiuok į 
naujokų rezervą. Kaip nori.

Turėjau greitai apsispręsti. Su nesvei
ka ranka į kuopą grįžti pabijojau. Sutikau 
važiuoti į naujokų rezervą.

Tad jau paskutinė diena.Karo ligoni
nėje. Ir, gal būt, visam gyvenimui pas
kutinė. Dar tik prieš kelias dienas nė ne
pagalvojau apie šitokią galimybę. Ir kaip 
nustebs Stasis, apie tai sužinojęs! Širdis 
nors džiaugiasi, kad nebereikės vargti, 

> kad jau greitai namus pamatysiu, bet pro
tas nesidžiaugia.

Išmušė man iš rankų gyvenimo vairą, 
tiek kliūčių nugalėjus ir tiek toli jau pa
žengus. O buvusi dar kliūtis, prieš kurią 
bejėgis esu. Bet palauk — jeigu vandens 
srovei kelią užstoja kieta uola, kurios pra
graužti negalima, srovė pasuka aplinkui, 
bet savo tekėjimo vistiek nesustabdo.

Penkis mėnesius kariuomenėje teišsi
laikiau. Ar laimėjau ką per tą laiką?

Taip! Daug ką laimėjau. Daug ką ži
nau, ko prieš penkis mėnesius nežinojau. Ir 
sustiprinau sveikatą, užsigrūdinau. Jau
čiuosi dabar sveikesnis ir stipresnis. Jeigu

tik ne ta ranka. Ir išmokė mane tie penki 
mėnesiai kovoti su gyvenimu, nebijoti pa
vojų.

Dabar teks iš naujo perreguliuoti išju
dintą kompasą. Pirmiausia važiuosiu į 
Klaipėdą pas Eliozį. Tik abu kartu protin
gai sugalvosiva. Net ir nesijaučiu turįs tei
sės ką nors pradėti nepasitaręs su juo.

Sekmadienį aplankė mane Komikas ir 
Stasiulis. Komikas per Velykas buvęs 
Klaipėdoje, atvežęs man nuo Eliozio svei
kinimų ir dovanų. Pralinksmino mane la
bai tas jo apsilankymas.

BALANDŽIO 17 D.
Buvau šiandien mieste. Net kojos suti

no — tiek vaikščiojau. Nusipirkau kalio
šus ir kepurę. Ir visai pigiai: už kaliošus 
temokėjau tik 10 litų, o už kepurę 2 litu ir 
75 centus. Reikia parvažiuoti namo šiek 
tiek susitvarkius. Dar kad tiesiai į namus 
važiuočiau — dar, dar, o dabar pirma va
žiuoju į svečius. Važiuoju į Klaipėdą pas 
brolį.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite

Jos visad rašo
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DR. ANNA SALIUNAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 
IR GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET 
Ofiso telef.: PRospect 8-322$ 

Rezid. telefu WAlbrook 5-5076 
Kasdien nuo 10 iki 12 vai ryte. 

auo 7 iki 9 vaL vak. Tree, uždaryta.

Rez. teL 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). TeL LU 5-6416 
Priima ligonius pagal susitarimu 

Jei neatsiliepia, sKambinti 374-8012

Telef.: PRospect 8-1717

DR. S. BIEŽ1S
GYDYYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez.: 324) WEST 66th PLACE 
Phone: REpublic 7-7868

BALZEKO MUZIEJUS
Balzeko lietuvių kultūros 

muziejui šiemet sukanka 5-ri 
metai. Suprantama, 5-ri me
tai — per trumpas laikotarpis 
tokiai įstaigai reikiamai subręs 

r ti, išsiplėsti ir visu savo pa
skirties .grožiu pražysti. Ta
čiau daroma viskas, kas turi
momis sąlygomis galima lietu
vių tautai pasitarnauti, suren
kant, sukaupiant, tvarkant ir 
apsaugant įvairią muziejinę, 
archyvinę, istorinę medžiagą, 
iškeliant gražią ir didingą mū
sų tautos praeitį, pabrėžiant 
.charakteringus jai bruožus bei 
tradicijas.

Jaunas Kultūros muziejus, 
nuolatiniu jo steigėjo rūpesčiu 
gražiai tarpsta, auga ir ple
čiasi. Iš gausių muziejaus lan-

DR. PBTER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS: 

Pirmadieniais ir ketvirtai 1—7 vai, 
antrad., penktadienį nuo 1—5, tree. 
____ ir šeštad. tiktai susitarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas.

DR. EDMUND L CIARA
Z/uy W. 3ist STREET

TeL: GR 6-2400 
vai, pagal susitarimą: Pirm., ketv. 
i—i, 7—9, aniracL, penkt. lu-—4. ir 

šeštad. 10-—2 vai.

"Rez. GI 83)873

DR. W. M. EISIM - EISiNAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia. sKamoimi Ml 3-0001.

p. Šileikis, o. p.
ORTHO PEDAS-P ROT EZIST AS

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

2850 West 63rd St, Chicago, III. 60629 
Telef.: PRospect 6-5084

GRAD1NSKAS
SPALVOTA TV

TIK $189,95
2512 W. 47 ST. — FR 6-1998

LIETUVI, EIK PAS L1ETUVJI

Dr. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

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

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

Ofiso teL: HE 4-1818 arba RE. 7-9700 
Rezidenciįos: PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 7Jst STREET 

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

dienį nuo 9 iki 12 vaL 
_____ Trečiadieniais uždaryta.

' DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS 

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

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

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

MOVING
Apdraustas perkraustymai 

iš įvairiu atstumu.
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tek: F Rentier 6-1882

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė

. ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS

2047 W. 67th PI. WAlbrook 5-8063

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA,

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

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

CHICAGO. ILL. 60629

KELIONĖS Į LIETUVĄ 
IR Iš LIETUVOS

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

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

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą. 

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

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

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

■SXlfTYl IASOfc>

aTomsrins-
ir progai sxttoo taktai per

NAUJIENAS

kytojų nugirstam, kad Įtiek se
nosios kartos, tiek ir naujų 
ateivių rezidencijų palėpėse 
yra nemažai įvairių senų kny
gų, žurnalų, laikraščių, paveik 
slų, albumų, fotografijų, laiš
kų, dokumentų, net organiza
cijų vėliavų, antspaudų ir pa
našių daiktų. Be abejo, tokių 
tarpe yra ir istorinių daiktų, 
kurie be tinkamos apsaugos, 
dulkėse, o kartais patvinstan
čiuose rūsiuose nyksta ir žūs
ta. Muziejaus steigėjas savi
ninkas, ir prezidentas p. Stan
ley Balzekas Jr. sielojasi dėl 
tokio beprasmiai žūstančio 
vertingo lietuvių istorinio tur
to ir todėl kreipiasi ir prašo 
parapij ų klebonus, mokyklų 
vedėjus, organizacijų valdy
bas bei paskirus veikėjus — 
kultūrininkus ir visus geros va 
lios lietuvius, visą aukščiau 
paminėtą turtą — organizacijų 
valdybų, paskirų narių, krikš
tynų, vestuvių, laidotuvių bei 
kitų panašių apeigų foto nuo
traukas, aprašymus siųsti šiam 
muziejui, kur visa medžiaga, 
tvarkingai surūšiuota, bus ap
saugota. Be paminėtųjų^, mu
ziejuje priimame organizacijų 
protokolų knygas, bylas, do
kumentus, įvairius mokslo ir už 
uolią visuomeninę veiklą gau
tus pažymėjimus, pagyrimo 
lapus, diplomus, “adresus”, 
įvairius pasižymėjimo ženklus: 
medalius, žetonus ir kt

Religiniame skyriuje pagei
daujame senovinių “kantič- 
kų”, maldaknygių, paveikslė
lių, kryželių ir kt. ‘ •’ '■

Be keliolikos šiame muzie
juje veikiančių skyrių, naujai, 
steigiamas karo muziejus. Į jį 
prašome siųsti įvairių karinių^ 
bei karinio pobūdžio organi
zacijų (šaulių, policijos, kūrė-' 
jų — savanarių ir kt.) įvai
rios uniformos, šarvuotės, gin
klavimo ir kt. atributai, kaip: 
antpečiai, rankovių raikščiai, 
sagos, pentinai, .ilgi auliniai 
batai, durklai, kardai ir t. t.- 
Taipgi Įvairūs diplomai, ordi
nai, medaliai, tarnybos lapai, 
karo mokyklos, mokomųjų 
kuopų baigimo fotografijos 
(ypač pageidaujama padidin 
tos “vinjetės” ) ir 11.

Kiekvienam, ką nors šiam 
muziejui paaukojusiam, siun
čiame gražų Muziejaus PtęžfJ 
dento padėkos laišką. -

Muziejaus adresas: 4012 Ar
cher Avenue, Chicago, Illinois, 
,60632. Telefonas : (312)' &47- 
2441. Muziejus veikia kas die
ną nuo 1 vai. iki 4:30 , neišski
riant šventadienių. įėjimas vi
siems nemokamas.

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

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

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

K. Petrauskas
Balzeko muziejaus kurą torius

Šį straipsnelį skaičiau ir 
aprobuoju

Stanley Balzekas 
Muziejaus Prezidentas

1971 m. sausio 27 d.

9727 So. Western Ave. 
Chicago, Illinois 60643

Tel. 238-9787-8

The Iron Curtain 
isn’t sc’jnflpront.

She can’t coma to you for the 
truth, but you can reach her. 
Radio Free Europe does gat the 
,truth through..
Wre m Radio Frei eotcpi
lu 1S68. ML Vernon. B.T. <>£•

Ftabilahed m a oubbe service is. 
—wnti— wHfc TM Adeertieiaf CwacI.

HOT SPRINGS, ARK.
Sparčiai ruošiamės minėjimui

Hot Springs kolonijos lietu
vių Vasario 16-sios minėjimas 
įvyks 1971 m. vasario 14 d.

Minėjimą pradėsime radijo 
stotyje KBHS, banga 590. Tai 
pirmą kartą Hot Springs vasar
vietėje oro bangomis pasigirs 
lietuviškas žodis ir nuskambės 
mūsų tautinių dainų ir muzikos 
akordai. Anglų kalba, vietos gy
ventojams, bus priminta didinga 
mūsų tautos praeitis ir dabar 
komunistams vergaujančios Lie
tuvos būklė.

Tą pačią dieną, antrą valan
dą po pietų, minėjimas bus tę
siamas Bronės ir Herberto Mar
tinų svetainėj, 333 Ouachita Av.

Minėjime pagrindinę kalbą pa
sakys profesorius Konstantinas 
Račkauskas. Moksleivės Vida 
Sakevičiūtė ir Rasa Juciutė pa
deklamuos Bernardo Brazdžio
nio “šiaurės pašvaistė” ir Puti
no “Vergija”.

Antroje minėjimo dalyje bu
vusi tremtinė S. Rūkienė duos

kelis fragmentus apm lietuvių 
gyvenimą Sibire,

Minėjimą ruošia L. B. apylin
kės valdyba, talkininkaujant

džiuoti, kad vasario mėnesio vi
duryje pas mus atvyksta Geno
cido paroda, kuri iš čia pradės 
kelionę po visą plačiąją Ameri
ką. Parodą lydi žinomas visuo
menės veikėjas Valerijonas Šim
kus.

Paroda vyks Convention audi
torijos patalpose vasario 11, 12, 
13 ir 14 dienomis. Vieta parink
ta pačiame miestelio centre, kad 
būtų patogiau žiūrovams lanky
tis. Parodos atidaromąją kalbą 
pasakys prof. K. Račkauskas.. 
Visais parodos ruošimo reikalais 
labai energingai rūpinasi L. B. 
pirmininkas Juozas Bružas ir 
LAS grandies pirmininkas Kos
tas Plepys.

Mes esame dėkingi ALT-os va
dovybei, kad šios parodos kelio
nę pradeda nuo karštųjų šalti
nių žavingojo slėnio. K. ūkana

LOS ANGELES, CALIF.
Dr. V. Sruogienės paskaita apie 

kunigaikščius Radvilus

Istorikė dr. V. Daugirdaitė- 
Sruogienė atvyks iš Čikagos ir 
1971 vasario mėn. 28 d. (sekma- 
dien) 12 vai. dienos, šv. Kazi
miero parapijos salėje, skaitys 
paskaitą tema: Kunigaikščiai 
Radvilai. Datą pasižymėkite į 
kalendorių. Papildomų infor- 
macijų galima gauti pas Aleną 
Devenienę telef. 393-1914.

Visuomenė kviečiama gausiai 
atvykti.. Paraginkite jaunimą 
atsilankyti. Kunigaikščiai Rad
vilai yra labai.,daug davę lietu
vių tautai, bet apie juos, deja, 

Kor.mes nedaug žinome.

Bendruomenės imperializmas
. " T' ■ ■

Vilius Bražėnas Laisv. Lietuvos 
Nf; 3 antrašte “Įkyrios mintys” 
rašo:
/ “Keičiasi lafkai ir mes keičia
mės ’ šu} Ljais”prisimena loty
niško posakio vertimas, bever
tinant pastarąjį JAV LB Tary
bos suvažiavimą Philadelphia 
mieste. Buvo laikai, prisimenu, 
kai Stasys Barzdukas ir jo tri
būnai iškalbiai nusukdavo bet 
kokius bandymus kalbėti apie 
.Lietuyos laisvinimo veiklą Ben
druomenėje arba, lyg nenugirdę, 
ir toliau, būdavo sukdavosi ra
tu’ įsikandę lietuvybės išlaiky
mo” uodegos.

Philadelphia atidengė naują 
Barzduką: ten jis pasakė tokią 
karingą kalbą, kad, jo paties

terminus naudojant, taktų ją ex- 
tremistine pavadintu Jeigu kas 
ne pagal mus, supraskite, tas 
prieš mus, maždaug! Tik išgir
dus Šį pamokslą nuo kalno paga-

dėl į “jaunystę” pasinešęs pre
zidiumas vis negali apsieiti be 
auklės. Mat, reikėjo atskleisti 
naujus horizontus nebejaunų 
veikėjų lūpomis. Pasaulio L* B. 
Seime norėta Vliką pasisavinti, 
gi šiame suvažiavime — Altą. 
Tai bene tik lengviausias būdas 
veiklumą parodyti: vietoje dar
bą dirbus, paragrafus stumdy
ti, susitarimus daryti, derybas 
vesti, vienyti, ardyti, skaldyti, 
lipdyti, vėl ardytu Neribotos ga
limybės. Darbas ligi šiol nepa
bėgo, nepabėgs ir toliau...

Be to — apie darbą, kaip ži
nome, ir laikraščiai ne tiek rašo, 
kiek apie posėdžius ir konferen
cijas: konferencijose spaudos 
atstovai dalyvauja”.

IŠSIBLAŠKYMUS
— Rytoj ateikite pas mus pie

tų. Bus ir profesorius Šmitas, 
— sako mokslininkas Einšteinas 
sutiktam draugui.

— Tai nieko. Vistiek ateikit.

• Laidino liežuvius, kad Eu- 
ripidas esąs moterų priešas. Į 
tai Sofoklas:

— Bet tik ne jaunų!

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

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

Anatolijaus Kairio trys knygos:
VIŠČIUKŲ ŪKIS, 3 veiksmų satyri

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

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

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

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

NAUJI EMOS,

1739 So. HALSTED STREET, 

CHICAGO, ILL. 60608

GERIAUSIA DOVANA
1. Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS H t., 336 psl.
2. Juozas Liūdžius, RASTAI, 246 psl......................... ................
3. M. Zoščenko, SATYRINĖS NOVELĖS, 199 psl. _______
4. Liudas Mikšys, Iš ISTORIJOS ŪKANŲ ATEINA LIE

TUVA. 699 psl............ ............. -......................... ............
5. Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS, 376 psl. ___
6. J. Augustaifis, ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA.

Io4 psl
Prof. V. Biržiška,‘ ŠENUJŲ M

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

ir darbai..... .......... ........ .
Adomas P. Jasas, BUK PALAIMINTAS1 _____________
Dr. Antanas J. Gussen, DANTYS, 158 psL, minkštais 

viršeliais S2.00. kietais _____________________
13. Juozas Švaistas, PETRAS ŠIRVOKAS, 228 psl._________
14. Henrikas Radauskas, EILĖRAŠČIAI, 239 psl........ ................
15. Mikas Petrauskas, EGLĖ ŽALČIŲ KARALIENĖ. _______
16. C. R. Jurgele, HISTORY OF THE LITHUANIAN NATION.
17. Petronėle 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

$5.00
$3.00
$2.00

$12.00
$4.00

7.

8.
9.

10.

11.

$130

$zoo

>3.00

$4.00
$2.00
$5.00
$5.00

$10.00
$3.00

$1.00

$^>.00

$2.50
$6.00

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

orderiu, šiuo adresu:

,t

1739 So. Halsted St, Chicago, lit 60608

ir

PLEASE 
BE 

CAREFUL!
Only you 

can prevent 
forest fires!

REMSTTi TUOS BIZNIERIUS 
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE"

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GĖLINYČLA.

GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET

T.lefon.l: PR 8-0833 Ir PR 8-0834---- /

GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

PETKUS 
TtVAS IR SŪNUS 

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

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

TRYS MODERNiSKCS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

........... ....... .. . . _ - .

EUDEIKI
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

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

TeU YArds 7-1741 -1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 
IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

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

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

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

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE

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

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS
10821 So. MICHIGAN AVE 
649 EAST 162nd ST.
South. Holland, Illinois

Phone Commodore 4-2228
Phone COmmodore 4-2228

$ — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL,— MONDAY, FEBRUARY 8, 1971



JR. STENOTYPIST
J. Prunskis, A. Stakėnas. Stovi: J. Vaičiūnas, A. Juškevičius, V. Kasniūnas,

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė —• Pardavimui

'DRESSEL’S BAKERY
6630 SOUTH ASHLAND AVE.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

Well trained — Experience not 
necessary. Pleasant Loop Lav/ 

office. Hours 9—5.

with growing company. 
Phone Mr. KAPLAN 

243-1852

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIM0KEJIMA1S

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE^ Į

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI

1 DRAUDAMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

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

EXECUTIVE 
SECRETARY 

NEEDED AT ONCE 
Good Secretarial Skills, Short
hand required, niinimuin 2 

years experience. 
Excellent Company Benefits.

SALARY OPEN 
Apply in person

IV-tos JAV ir Kanados Dainy šventės rengėjai su spaudos darbuotojais.
Sėdi iš kairės: K. Dočkus, V. Grybauskas, dail. A. Valeška, A. Rėklaitis, S. J. Šlajus, j. Peštukas, J. Jurkūnas, S. Ingaunis, A. Baronas, S. Daunys, 
Endriįonienė, dr. G. Batukas, muzikas P. Armonas, Z. Juškevičienė, kun. V. šilas, S. Džiugas, A. Pužauskas, F. Daukus, A. Vengris ir J. Janušaitis.

ii.4
h*#

BILLER — TYPIST I

I [Near Loop location. Minimum typ-
I ing 50 wpm. Good aptitude for fig-;
ures. Must understand fraction per-| 

i I centages. Steady position. Opportunity Į 
with ornu/intf

Vatikanas abortus 
vadina kriminalu

Vatikano teologas monsinjo 
ras Gino Concetti straipsnyje 
“Osservatore Romano” para
šė, kad abortai yra kriminalas 
daug “baisesnis” už genocidą, 
koncentracijos stovyklas ir net 

. už žudynes bei masines depor
tacijas!
/ šiandien mes esame liudi
ninkai nusikaltimo nemažes
ni©, o kai kuriomis aplinky-

bėmis dar baisesnio ir biaures 
nio prieš gentkartę, kuri turi 
teisę gimti ir suklestėti gyveni 
mu... Joks vaikas negali pa- 
sakvti savo tėvui ar motinai, 
kad jis nori būti pradėtas”, ra 
šo monsinjoras, “bet syki yra 
pradėtas, nėra to vaiko, kurs 
nereikalautų iš savo tėvų tei
sės gimti ir ateiti į pasaulį”. 
Abortai yra legalizuoti dauge
lyje valstybių, kur jie dau
giau nebeskaitomi kriminalu, 
pripažino tėvas Cincetti.

SKAITYK IR KITAM PATARK

SKAITYTI DEMOKRATINĮ

DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS"

Keturių dienų savaitė
Jau kelinti metai kalbama 

rašoma apie keturių 
dienų savaitę, 
kalba, tą pagaliau Įkalba. Iki 
šiol JAV-bėse dar tik 60 firmų 
su 11,000 darbininkų tą siste
mą prisiėmė, bet štai vėliau
siai Chryslerio korporacija, 
turinti 153,000 darbininkų su
tiko su automobilių pramonės 
darbininkų unija sudaryti 
bendrą komisiją ir išstudijuoti 
keturių darbo ir trijų poilsio 
dienų savaitės klausimą. Jei 
Chrysler tokią sistemą priim-

ir 
darbo 

o ka žmonės

tų, tai būtų didelis akstinas 
darbo savaitei trumpinti visa
me krašte.

Pagal šią sistemą darbinin
kai vis tiek per savaitę išdirba 
po 40 valandų dirbdami per 
4 dienas po 10 valandų. Kur ta 
sistema veikia, ten pastebėtas 
abipusiškas pasitenkinimas, iš 
darbininkų pusės pastebima 
aukštesnė moralė ir mažiau 
abzenteizmo. Rendrai dabar, 
pagal senąją 5 dienų sistemą, 
penktadieniais ir pirmadie
niais apie 20 nuošimčių darbi
ninkų neateina į darbą. Pir
madieniais, kuomet daugiau
sia darbininkų neateina i dar
bą, ,ąutomobilių kompanijos 
yra priverstos į patyrusių dar
bininkių atsakingas vietas sta
tyti nepatyrusius ir dėlto i 
rinką patenka .automobilių su 
trūkumais.

Ekonomistai perspėja, 
pramonės darbininkonis 
dėjus praktikuoti keturių
nu savaitę, greit tokios parei
kalaus kitos darbo ir tarnybos 
šakos, ir mokyklų mokytojai 
— ko tėvai labiausiai prisibijo, 
kad vaikai nuo penktadienio 
iki pirmadienio “bus ant spran 
do”.

kad 
p ra
di e-

’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

$3.00
$2.00

$1.50
Galinur taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čeki ar^* 

money orderi.

- . , 7
1739 SO. HALSTED ST., CHICAGO 8, ILL

j
M

’ VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA
2608 West 69th St., Chicago, DL 60629. • Tel. WA 5-2787 

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

V

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
(Licensed by VNESHPOSYLTORG) 

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

Įvairiu prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai automobiliai.
— Moskovitch ir Zaporozhets, maistas, doleriniai Certifikatai.

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

Mieste vietomis uždraus 
anglies ir naftos kurą 
Jei Illinojaus Taršos Kont

rolės taryba patvirtins projek
tuojamas taisykles, tai Chica- 
gos miesto valdyba visame 
miesto ketvirtadalyje uždraus 
vartoti kurui anglis ir žibalą. 
Draudimaes liestų tas miesto 
dalis, kur metų bėgyje palei
džiama Į orą daugiau kaip 
1,000 tonų sieros dvidegio ir 
oro užteršimas yra didelis. Ta 
sritis apimtų 57 ketvirtaines 
mylias, apimant miesto centrą 
nuo Howard St. iki 71st St. 
Įskaitant Hyde Parką, taip pat 
kai kurias miesto šiaurvakari
nes dalis.

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

Automobiliai didmiesčius 
veda prie savižudybės 
Transportacijos sekretorius

John A. Volpe kalbėdamas

i

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

NAUJIENOS, CHICAGO t, ILL — MONDAY, FEBRUARY 8, 1971

Amerikos Transportacijos aso 
ciacijos konferencijoje Chica- 
goje pasakė, kad didieji apgy
ventieji centrai, tokie kaip 
Chicaga, dėl nuolat didėjan
čio automobilių vartojimo ei
na prie savižudybės. Jis pareiš 
kė, kad dėl to jo departamen
tas skatins didmiesčių parei-

FI 6-1294

NAMAS BE MOTINOS
REIKALINGA NAMŲ ŠEIMININKĖ 

Gyventi vietoje. Mokyklos amžiaus 
vaikai ir tėvas. Tarsimės dėl algos. 
Reikia rekomendacijos. Vakarų prie

miestis. 
963-9758 dienomis, 

964-1566 vakarais arba savaitgaliais.

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

• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX

2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

BERWYN
8 room frame ranch. 4 bed
rooms, 2 baths. Modern inside. 
Large lot. Mid -^20’s. By owner. 

852-2290.
If no ansver — ST 8-3766

ŽMONĖS PERKA NAMUS
LENGVŲ $ 14,000 pajamų iš apar- 

tamentinio mūro, kuris ir 15 metų ne
turi. Pastatytas turtingam rajone. 
Kaina greitam pirkėjui $77,000.

KUKLUS NAMELIS — 2 butukai 
pačiame Marquette Parkei Kaina 
$17,000. gal ir mažiau.

2 GERI MŪRINIAI NAMAI Brigh
ton Parke. Duoda virš $16.000 nuo
mos ir mažos išlaidos. - Jei pamatysi, 
tai nupirksi už $52.500.

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

PLATUS LOTAS, Marauette Parko 
centrinėje gatvėje. Kaina 
tarsim ,

PUIKUS. DIDELIS 2 no 8 mūras
Gazu šildvmas platus sklvpas, mūro 
garažas arfa' ofiso. $29.500? -- --

2 BUTU. 14 mefai modernus mūras, 
9 auto mūro garažas. Marquette Par
ke. S3K ono - .

9 KAMR MŪRAS gražus 
nattias 
$19,600.

Valdis Real Estate
7051 So. Washtenaw Avėl RE J-72Q0

GENERAL OFFICE
_ . Interesting 

work in hotel manager’s office. Able 
to meet public. Some shorthand nec

essary.
Phone YA 7-5580, ext. 283 

for interview.

gūnus varžyti automobiliu tra-l , ,.® J I Pleasant surroundings.fiką, o daryti visa, kas reika- 
linga, kad žmonės daugiau 
naudotųsi viešosios transportą 
cijos priemonėmis (miestų po
žeminiais traukiniais ir auto
busais).

A. & L. INSURANCE & REALTY

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

— Dainavos ansamblis vasa 
rio 14 dieną 10 vai. giedos šv. 
Kryžiaus parapijos bažnyčio
je per iškilmingas Lietuvos Ne 
priklausomybės atkūrimo 
kakties minėjime mišias, 
rikuos ansamblio vadovas 
ras Armonas.

— Kun. Kostas Burbuly  s skai
tys invokaciją Marijos Aukš
tesniosios mokyklos salėje, 
pradedant išĮ&lmingą Lietu
vos Nepriklausomybės atkūri
mo minėjimą vasario 14 dieną 
2 vai. p. p.

: — Donald Drbanskas, TWA 
bendrovės pilotas; patvarkė sa
vo tėvams Alicijai ir Frank Ur- 
banskams gražią ir nuotaikin
gą kelionę Į rVtu’ Afriką. Pa
kelyje jie aplankė istorines vie
tas Palestinoje ir kitose valsty
bėse. .

BEEF BREAKERS & BONERS 
Steady work, good starting 

’ salary.
JOHN R. MORREALE 

216 N. PEORIA 
HA 1-3664

su-
Di-
Pet

HELP WANTED — MALE-FEMALE
Reikia Darbininku ir Darbininkių

COUPLE OR HOUSEKEEPER 
Complete charge of a shelter 
home. Nationality not import
ant. Live in or go. Good home 

for right person.
626-1439

MISCELLANEOUS 
JvatrOs Dalykai ■7 '

Interior house painting and wall 
washing, neat work, 

Seasonal prices.

679-4949

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE. 

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

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

APDRAUDŲ AGENTŪRA: 
k Namų, automobi- 
;iių, gyvybės, svei

katos ir biznio.
Patogios išsimokė- 

jimo sąlygos.
jT’b'a C E V I č I U S 

'6455 So. Kedzie Ave." PR 8-2233

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas 

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

susi-

kaip 
Geros pajamos, arti mūsų.

— Sharon Banis, Southwest, 
kolegijos meno studentė, Iš
statė savo kūrybos 7 paveikslus 
Chicago Lawn bibliotekoje, 
6122 So. Kedzie Ave., kur jie 
bus visą vasario mėnesi. Menu 
ji pradėjo domėtis būdama 
Hubbard aukšt. mokykloje. 
Jos vienas paveikslas yra pa
rinktas Chicagos miesto kole- 
gijų centrui, žada studijuoti 
Meno akademijoje.

— Leonora Getnerienė ir Al
dona Hester gavo Amerikos 
pilietybę. U. S. Distrikto teisė
jas Parsons priėmė priesaiką 
iškilmingose apeigose.

— Natalia Shadis laimėjo 
pirmą premiją 7 ir 8 skyrių

grupėje savo, originaliu paveik
slu, vaizduojančiu Amerikos 
revoliucijos erą. Konkursą su
organizavo 13-to wardo Jauni
mo komitetas. .

— West Lawn pilieeiij orga
nizacija pareiškė nepasitenki
nimą dėl Marquette parke nu
matytos statyti čiuožyklos ir 
teniso aikščių už 1.5 milijono 
dolerių. Jie sako, kad Parkų 
Distrikto pareigūnai visai ne
paiso reikalingų dalykų, nes 
kaikurie apylinkių parkai vi
sai neturi būtiniausių pastatų.

Federaliniy ir valstijos pajamy 
mokesčiu apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas • 
pardavimas * .

REAL ESTATE 
Parašų paliudijimas 

NOTARY PUBLIC 
Draudimo informacijos 
INSURANCE

ŠIMAITIS REALTY
2737 W. 43rd STREET 

CL 4-2390

HOME INSURANCE"
Call: Frank Zapolis rtan

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga 

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

2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA 5-9209
- --------------------------------------------------------------—------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ■----------------------------------------------------------

Balfo vajų Chkagoje baigus, apskr. pirm. V. Šimkus dėkoja vajaus talki
ninkams, rėmėjams. Iš kairės j dešine (prezidiumo dalis): A. Rudis, Balto 
direktorių tarybos pirm. M. Rudienė, LB Chicago; apyg. pirm. J. Jasaitis, 
Ateitininkų atstovė B. Miniotaitė, programos vedėjas V. Kasniūnas, Balto 
Chicagos apsk. pirm. V. Šimkus (kalba), Lietuvos gen. kons. Dr. P. Dautvar- 
dls, kvn. klebonas A. Zakarauskas, Balto vajaus globėjas Jonas Evans ir 

kun. P. činikas, MIC« Vajaus metu surinkta 24.000 dol.

imi Savininkų organizacija 
savo pareiškimo dėl šios staty 
bos dar nėra padavusi.

— ALT Sandaros 2b kuopa 
vasario 14 d. 1 vai. popiet sa
voje salėje, 30 Intervale St. 
Montello. Mass, rengia Lietu
vos nepriklausomybės minėji
mą.

GA 4-8654

? Farm Fireand CasoaFty Company

DAŽAU NAMUS
Iš VIDAUS IR LAUKO
Valau kilimus ir baldas. 

Pilna apdrauda.
L RUDIS Tel. CL 4-1050

♦ Kovos dėl Lietuvos Nepri
klausomybės I Tomas, apimąs 
lietuvių kovas su bolševikais ir 
bermontininkais 1918—1920 m., 
jau spausdinama. Kaina $12.00. 
Laikas užsisakyti. Pinigus siųsti: 
Mr. K. Ališauskas, 7312 So. 
Washtenaw Ave., Chicago Hl. 
60629. (Pr).

GERAI PILDOMI

ŠIMKUS REAL ESTATE 
4259 So. Maplewood Ave. 

Susitarimui 254-7450

SKAITYK "NAUJIENAS" - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ZINIAS

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer, 
Chicago, III. 60631 Tol. YA 7-5980

v

2 PO 6 MŪRINIS. 2 atskiri karštu 
vandeniu šildymai gazu. Modernios 
virtuvės. 2 automobiliu garažas.“ Mar
quette Parke. -*32.000. ■ ”

PUIKI 4 MIEGAMU; ' 2%ra Vonios, 
Į metu mūrinė rezidencija; Išbaigtas 
rūsys, radiant šilima gazu. 2 blokai 
nuo Hickory goWn laukų.' $49.500.'

5% K AMBARIU 8 metų mūras. Ra
diant šilima, al’iminijaus langai? 2 
pn+omobiliu garažas, geroje vietoje. 
Tik $24 200 ” ' ’■ •' rai .

8 PUTTT K METU MŪRAS .. „Karšfo 
vr>ndP”S šilima gazu. aluminijan? Jan
gą’ automobiliams užstatyti‘vieta j 
vakarus ”'’0 Pijloslri. Avo- --$115'000

20 BTTTU TR KRAUTTTVŪ.. ' D^otu 
nlvtu mpfai mūras FJevikor kon- 
strukciia. Paiamu virš $29,000 me
tams Tik. siftK.onpw . . ■ ... .
. 4 PUTU MttRAS. Nauja š’lirria

.•ni. 2 automobiliu mūro garažas^ La
bai švari nuosavybė. $44.500.. ~-<

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 03rd STREET

Tel.: 471-0321

BUILDERS AND CONTRACTORS •' 
Namu Statyba Ir Remontas

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

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL
4444 So. WESTERN AVE.

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

A ABALL ROOFING
Įkurta prieš 50 metų

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

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

Skambinkit 
LA 1-6047

įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada

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

tuno-ups Ir ♦. ♦.
4824 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL TEL VI 7-9327

REMKITE TUOS BIZNIERIUS, 
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE"

&




