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VIETNAMO TAIKOS SUTARTIS DAR NEBAIGTA
ZACHAROVO KOMITETAS MASKVOJE
META ŠEŠĖLI ANT V. CHALIDZĖS

MASKVA. — Neoficialus Maskvos Komitetas už Žmogaus 
Teises, vadovaujamas garsaus sovietų mokslininko Andrei Zacha- 
rovo, turėjęs penkis narius, dabar beturi tris. Be Zacharovo 
komitete liko Igor šafarevič ir Grigory Podiapolsky. Vienas na
rys — steigėjas Vąlery Chalidzę sovietų valdžios buvo išleistas 
į Ameriką vienam mėnesiui skaityti paskaitų. Valdžia išleido 
kartu ir jo žmoną. Chlidzei esant Amerikoje, sovietų valdžia 
paskelbė atimanti iš jo pilietybę. Zacharovo komitetas padarė ' 
pareiškimą užsienio spaudai, sakydamas, kad Chalidzės išleidimas 
niekad praeityje neturėjo,precedento. Privatus pilietis buvo iš
leistas, ir dar su žmona, skaityti neoficialių paskaitų. Jo išvy- 
kūpo aplinkybės buvusios keistos.. Zacharovo nuomone, buvo 
Chalidzės susitarta su sovietų įstaigomis suvaidinti ir paro atė
mimą.

Dėl šitokio Žmogaus Teisių 
Komiteto pareiškimo iš jo pasi
traukė narys — steigėjas An
drei Tverdochlebov, žinomas fi
zikas. Jis pareiškė Zacharovui, 
kad jis išeina dėl asmeninių 
priežasčių, tačiau jo draugai

1$ VISO PASAULIO

WASHINGTONAS. — Filipi
nų prezidento žmona Iinelda 
Marcos atvyko j Washingtona,*---------------- -r, —--------

neslepia, kad jis nusivylė, jog kur ji patikrins sveikatą Walter
1.X-T-  — 11 rT/Arii y» Airi r\komitetas ne tik negynė Chali- 
dzės, bet dar jį apkaltino susi
tarimu su slapta sovietų mili
cija.

Tverdochlebovo pasitrauki
mas iš komiteto laikomas smū
giu pačiam komitetui ir laimė
jimu slaptai žvalgybai, kuri vi
sais būdais bando sėti nesantai
ką disidentų tarpe.

Maskvos žmogaus Teisių Ko
mitetas kritikuoja vyriausybę, 
kad ji nepaklausė 51 žymaus so
vietų piliečio prašymo paleisti 
amnestijos proga ir politinius

ANTRADIENI H. KISSINGERIS VYKSTA

įįį
I PARYŽIŲ TOLIAU TĘSTI DERYBŲ

WASHINGTONAS. — Baltieji Rūmai vakar pranešė, kad 
prezidento patarėjas Kissingeris antradienį Paryžiuje vėl tęs de
rybas su Hanojaus delegatu Le Due Tho. Prezidento nusiųstas į 
Saigoną gen. Haig vakar buvo Tailandijoje. šeštadienį jis dar 
sugrįš į Saigoną tęsti pasitarimų su P. Vietnamo prezidentu. Jo 
sugrįžimas rodo, kad jam nepavyko įpiršti Kissingerio sutarto 
teksto Saigono vyriausybei. Užsienio korespondentai tvirtina, kad 
Saigono vyriausybė prieštarauja keturiems susitarimo punktams: 
vienas liečia elaisvių ir kalinių paleidimą, kitas priežiūros ka
riuomenės išdėstymą P. Vietname, trečias — policijos ir kareivių 
judėjimo suvaržymą P. Vietname ir ketvirtas — Saigonas ne
pripažįsta, kad komunistai turėtų pasilaikyti 10 mylių ruožą nuo 
senosios demarkacijos linijos demilitarizuotoje zonoje.

Romoje demonstracijos priekyje žygiuoja laidomis apsiginklavę vyrai su kaukėmis, kurios pa
deda apsisaugoti nuo ašarinių dujų.

INDIJA
VĖL TURI IMPORTUOTI KVIEČIUS
NEW DELHI. — Per 6 metus Indija turėjo gerą kviečių 

derlių ir pernai pavasarį premjerė Indira Gandhi išdidžiai panai
kino sutartį su Amerika 400,000 tonų kviečių pirkimui. Pernai 
Indijos javų derlius siekė 104 mil. tonų, užpernai 108 mil. t., o šiais 
metais buvo planuojama turėti 115 mil. tonų. Tačiau neprama-

Reed Armijos ligoninėje, o kar
tu dalyvaus ir prezidento Nixo- 
no inauguracijoje.

MASKVA. — Sovietų “Prav- tytos gamtos sąlygos — didelė sausra — išblaškė vyriausybės 
da”, rašydama apie savo Lu- planus ir šių metų derlius bus tik apie 100 mil. tonų. Sandėliuose 
nochodo eksperimentus mėnuly- buvo sudaryta atsarga — apie 9 mil. tonų. Dabar sandėliuose be
je, pirmą kartą užsiminė apie liko apie 2.5 mil. tonų kviečių.
“pastangų derinimą erdvės ty-' 
rinėjimuose”. Laikraštis p- 
stebi, kad Lunochodas dirba ne
toli tos vietos, kur buvo Ame
rikos astronautai. Sovietų apa

- | Maisto ministeris Ali- Achmed 
Pa- paskelbė spaudai, kad Indija dėl 

sausros turi vėl pirkti užsieniuo
se kviečių ir kitu maisto javų. 

x' Didžiausia jų dalis bus perka-

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

♦ šeštadienio inauguracijos
ratai papildy šią amerikiečių ty- a Amerikoj^ apie 1.3 mil. to- proga į Washingtoną plaukiant 
nuėjimų zimas. j Kanados ^^3 400,000 įvairių prokomunistinių grupių

užsie-
Ohira

Prancūzijos

Japonija padės 
Indokinijai

TOKIJO. — Japonijos 
nio reikalų ministeris
paskelbė korespondentams, kad 
Japonija yra pasiruošusi tuoj po 
karo paliaubų pradėti šelpti In- 
dokinijos kraštus. Japonija duos 
kiek galėdama daugiau para
mos, nelaukdama, kol įsisteigs 
tarptautinės šalpos organizaci
jos.

1 Ministeris nurodė, kad vy
riausybė turi tam tikslui apie 
760 milijonų dol. atsargų, o nau
jame biudžete ji prašys parla
mento dar 97 mil. dol. užsienio 
šalių paramai. Dar apie 400 mil. 

!dol. turi kitos ministerijos eko-

. Prancūzai apvalo 
savo kalba

PARYŽIUS.
vyriausybė, norėdama išlaikyti 
prancūzų kalbos grynumą, nu
tarė atsikratyti iš Amerikos atė
jusiais, vadinamais, tarptauti
niais žodžiais. Buvo sudaryta 
terminologijos komisija, kuri 
jau surado prancūzų kalboje 350 
angliškų žodžių, kuriuos ta ko
misija pakeis prancūziškais žo
džiais. Naujų terminų turės lai
kytis visos valdžios įstaigos, o 
visiems kitiems irgi patariama 
naudoti naujus žodžius.

Terminologijos komisija pir- nominei ir techninei paramai 
miausia apvalė teatro, televizi- kurią gaus šiaurės ir Pietų Viet 
jos, transporto, erdvės techno- namas,-Laosas ir'Kambodija.kalinius, S&vietų Sąjuhįęos __ .... . . . . , . -

to ir vaistų administracija, įsa- Sausra palietė 200 milijonų žmo-[čiau sostinės nemažus karinome-'logijos terminus. Vėliau bus ei-;

kiai parašyti ant įpakavimų, ko- trečdalį visų gyventojų. Impor-[nus- Kareiviai bus panaudoti, 
kių chemikalų ir kiek kalorijų tai pradės atplaukti į uostus va- 
ar vitaminų produktas turi, pa- sari o mėn. pradžioje.
reiškė, kad ji nenori įsakinėti 
amerikiečiams, ką jie turi val
gyti, tačiau visi turi teisę ži
noti, ką jie valgo. Bus kreipia
mas dėmesys į tokius maisto 
gamintojų pasigyrimus, kaip 
“sustiprintas”, “praturtintas” ir 
pan. Gamintojai turės įrodyti 
kuo ir kaip tas “praturtinimas” 
pasireiškia.

SYDNEJUS. Australijos nef 72 mil. tonų ir už juos moka 
vyriausybė dar neduos Naujajai po 6O_a5 dol už toną/Indija už- 
Ginėjai Papusai visiškos nepri pjpko kviečius po 110 dol. už 
klausomybės, nes jos nenori pa-(toną. Po sovietų užpirkimo 
tys tos teritorijos gyventojai, bi- kainos visame pasaulyje labai 
jodami prarasti Australijos pi- pabrango. Jei Indija pernai ne- 
niginę paramą. Nepriklauso-* būtų atsisakiusi kontrakto, ji 
mybė bus siekiama labai pama- būtų kviečius gavusi daug pi

giau.

Ministeris Achmed pabrėžė, 
kad ateityje daug kas priklau
sys nuo pavasario derliaus. Jei 

i jis bus geras, tai maisto padė- 
, tis nepablogės. Pranešimai iš 
Maharashtra provincijos, kurio
je kviečių pasėliai daugiausia 
nukentėjo praėjusią vasarą, kal
ba ir apie labai sausa pavasarį. 

. Galimas daiktas, kad Indijai teks 
importuoti daugiau javų, negu 
ji dabar yra užsakiusi.

metų sukakties proga valdžia pa
leido iš kalėjimų jaunus nusi
kaltėlius, karo veteranus, pen
sininkus ir moteris. Amnestija 
tačiau nelietė politinių kalinių, 
valdžios kritikų, kurių tūkstan
čiai laikomi darbo stovyklose ar 
beprotnami uose.

Stebėtojai sako, kad rusai iš 
viso neatleidžia lengvai politi
niams priešams. Amnestijos po
litiniams kaliniams praeityje ži
nomos tik dvi. Vieną 1913 m. 
paskelbė caras, 308 metų Roma
novo dinastijos sukakties proga. 
Antra politinė amnestija buvo 
1927 m., kada buvo švenčiama 
10 metų sukaktis nuo bolševi
kų revoliucijos.

Kalbėdamas apie Chalidzę, ku
ris dabar liko Amerikoje, Zacha. 
rovas. pareiškė. kad dar Chali- 
dzei esant Maskvoje buvo gali
ma pramatyti, kad jam bus atim
tas pasas.

to ir vaistų administracija, jsa- Sausra paliete A*) milijonų zmo-, ciau sostines nemažus Kdnuume- logijos terminus. Vėliau bus ei-i Japonijos tyrinėjimų institu- 
kiusi maisto gamintojams aiš- nių apgyventus plotus, beveik' nes dalinius, jų tarpe ir mari- i narna prie finansų, sporto, kom-' tas yra apskaičiavęs, kad vien 

17 1 J“‘ piuterių ir turizmo terminolo- tik Pietų ir šiaurės Vietnamuose
g’j°s- jįvairūs atstatymo darbai gali

Prancūzų kalboje draudžiami dainuoti tarp 12 ir 15 bil. dol. 
naudoti tokie išsireiškimai, kaip *sa’ Indokinijai atsistatyti rei- 
“flashback”, “hit parade” ar dvigubai daugiau, 
“features”. Patariama naudo
ti “retrospectif”, “Spectacle so
lo” ir “varias”. Anglų žodis j 
“anker” ateityje bus “navire ei-, 
terne”. Kol kas nesurastas pa
kaitalas “marketing”, “software’ 
ir “hardware”, 
pakeisti žodį “pipeline”.

Kinijos premjeras Chou En 
Lajus, kalbėdamasis su Japni- 
jos parlamento, valdančios par
tijos nariu Takeo Kimura, pa
reiškė jam, kad ateities Pietų 
Vietnamas nebus valdomas da
bartinės Saigono vyriausybės, 
bet valdžioje bus ir Viet Con
gas. Amerika su laiku pripa
žins Viet Congo vyriausybę P. 
Vietname, tada ir Japonijai bū
sią lengviau ją pripažinti.

šiandien Saigone išle’:-* vie
nintelė prezidento Thieu duktė. 
Numaotytas iškilmingas balius, 
kuriame laukiama, kad prezi
dentas Thieu pasakys kalbą, ku
rioje jis gali paliesti ir taikos de
rybų reikalus.

P. Vietname vyksta kietos ko
vos, ypatingai šiaurinėje Quang 
Tri provincijoje ir netoli Sai
gono. Amerikos karo lėktuvai 
tųeėjo 400 skrydžių. Buvo puo
lamas ir ruožas į pietus nuo de
militarizuotos zonos.

jei Washington© policija nesu
gebės išlaikyti tvarkos.

♦ Peru karo laivai sulaikė 6Maisto ministeris korespon-
, dentams pareiškė, kad Indija ne- amerikiečių žvejų laivus 200
įžiūri ideologinių ar politiniųtmylių riboje nuo Peru kranto.
1 klausimų, kada reikalas liečia į Kongrese vienas atstovas siūlo 
biznį. Tačiaustebėtojai nuro- atsiimti iš Peru vyriausybės jai 
do, kad Indijos pikti pareiški
mai prieš Amerikos vyriausy
bę ne kaip derinasi su kviečių 
užpirkimu. Pernai Sovietų Są
junga pirko kviečių Amerikoje

Lima 21 mėnulyje
MASKVA. — Sovietų spauda 

paskelbė, kad Luna 21, be įgu
los, vairuojama iš žemės, nusi
leido ant mėnulio ir iškrovė au
tomatinį automobilį — Luno- 
chodą, kuris jau pradėjo siųsti 
į žemę televizijos paveikslus ir 
kitas žinias. Erdvėlaivis nuve
žęs į mėnulį keturias lentas, šio 
žygio paminėjimui. Vienoje yra 
Lenino galva ir “50 metų So
vietų Sąjungai” užrašas. Pana
ši sukaktuvinė lentelė yra su 
valstybės herbu ir dvi lentelės 
su erdvėlaiviu ir Lunochodu.

Erdvėlaivis nusileidęs Ramy- 
bos jūros šiaurės rytų pakrašty
je, apie 140 mylių į šiaurę nuo 
amerikiečių Apollo 17 astro
nautų nusileidimo vietos. Ne
skelbiama, kokius naujus apa
ratus Lunochodas turi, tik ži
noma, kad jis yra 185 svarais 
sunkesnis už pirmąjį Lunocho- 
dą, kuris mėnulį pasiekė 1970 
m. lapkričio mėn. ir siuntė ra
dijo signalus virš 10 mėn.

žu, pareiškė Papuos vyriausias cj 
ministeris.

ATĖNAI. — Amerikietis ka
reivis Graikijoje pradėjo pus
trečių metų kalėjimo bausmę už 
graiko taksi vairuotojo apiplėši
mą.

MADRIDAS. — Jauni ispanai 
akmenimis apdaužė Amerikos 
automobilių parodą ir bandė ją 
padegti. Ispanai protestavo prieš 
Vietnamo karą.

Naujas raportas 
apie cigaretes

WASHINGTONAS. — Viešo
sios Sveikatos Taryba savo ra
porte kongresui vėl duoda stip
rių įrodymų apie cigarečių rū
kymo kenksmingumą. šį kartą 
net 12-kos studijų paremtais ty
rinėjimais tvirtinama, kad rū
kymas kenkia nėščių moterų 
sveikatai ir jų kūdikiams. Ame
rikoje per metus 4,600 vaikų 
gimsta negyvi tik todėl, kad jų 
motinos, nėščios būdamos, rūkė 
cigaretes.

Rritanijos medicinos specia-

listų raportas tuos atradimus 
patvirtina. Rūkančios motinos 
turi 30 nuošimčių daugiau negy
vu gimdymų už nerūkančias. Pir 
momis po gimimo dienomis rū
kančių motinų kūdikių miršta 
26 nuošimčiai daugiau už nerū
kančių.

Raportas teigia, kad motinai 
metus rūkyti ketvirtame nėštu
mo mėnesyje, pašalinama rizi
ka, kad gims negyvas vaikas ar 
kad jis mirs tuoj po gimimo. 
Rūkančios nėštumo metu moti
nos vaikas gimsta menkesnis, 
mažesnio svorio, negu nerūkan
čių motinų.

; paskolintus karo laivus. Dabar 
’ susidarė tokia padėtis, kad Ame 
rikos karo laivai. Peru jūreivių 
rankose, suiminėja legaliai žu
vaujančius amerikiečių žvejų 
laivus, 
ta Peru 
ritorinių 
mylių.

♦ Federalinė Aviacijos įstaiga 
paskelbė, kad dėl keleivinio lėk
tuvo katastrofos Floridos Ever
glades pelkėse, gruodžio 28 d. 
kaltas buvo aerodromo kontro
lierius, kuris žinojęs, kad lėktu
vas skrenda per žemai, tačiau 
neįspėjęs piloto. Nelaimėje žuvo 
101 žmogus.

♦ Brazilijoje didelė audra su- 
grivė daug namų, 5000 žmo
nių liko be pastogės, žuvo 16 
asmenų, jų tarpe 5 vaikai.

♦ Nikaragvos, nukentėjusios 
nuo žemės drebėjimo, preziden
tas oficialiai paprašė pasaulio 
vyriausybių ir tarptautinių or
ganizacijų vieno bilijono dol. 
sostinės atstatymui.

♦ šiaurinės Airijos teismas 
nuteisė jauną merginą 7 me
tams kalėjimo už priklausymą 
teroristų grupei.

♦ Federalinė valdžia iškėlė by
lą Fordui. General Motors ir 
Chrysleriui už susitarimą bend
romis jėgomis padengti unijos 
streiko padarytus nuostolius.

♦ Missouri policija ir FBI ieš
ko trijų vyrų, kurie buvo pa
grobę bankininką ir jo šeimą. 
Išreikalavę sumą pinigu, bandi
tai visus tris šeimos narius nu
žudė.

Amerika nepripažjs- 
valdžios paskelbtos te- 
vandenų ribos — 200

Brežnevo paskaita 
< pakto ministeriams
( MASKVA. — Pirmadienį ir 

*r ka’P antradienį Maskvoje vykęs Var- 
į šyvos pakto užsienio reikalų mi- 
I nisterių pasitarimas išklausė par 

♦ New Yorko policija suėmė Iii055 vado Brežnevo nurodymu, 
30 asmenų ir konfiskavo kelių nors konferenicijai vadovavo 

.... ,. , . 1 Andrei Gromyko. Brežnevasmilijonų vertes heroiną. , .... . oT kalbėjo apie Europos Saugumą
111 11 liečiančius klausimus.

-t \ ' Pasiruošimai saugumo kon-
I - įferencijai vyksta Helsinkyje, o

\| ''I^cncv°ie nuo saus>° d. ly- 
\\ \ į w 1 giagreeiai prasidės derybos dėl
Vfkaro jėgų sumažinimo eentrinė- 

K 'Tf ‘ie Europoje. Brežnevas ragino
'H [satelitinių valstybių ministerius 
U laikytis vieningai ir visur pa- 

remti Maskvą.

Kinija paleido 
kalinta australa< c

_ HONG KONGAS. — Kinija 
Z___________________ paleido tris metus kalėjime iš-

rT XjBEfLj i laikvta austrą Fracis James. 
“ į kuris buvo apkaltintas šnipinė-
;; jimu. Žurnalistas James buvo

parašęs straipsnį apie Kinijos 
atominiu bombų bandvmo ra- 

y Is imą Singkiangc. Jis buvo suiin- 
?' *as ne’°h Kinijos-Hong Kongo 

sienos 1969 m.
|* Australijos premjeras Whit-

lain paskelbė, kad James yra iš- 
tremtas iš Kinijos. Spėjama, 
kad jo paleidimas yra kinų vy- 

~~ riausvbės palankumo gestas nau 
Norvegijoje yra *en>* papraty* ib- jai Australijos vvriausvliei. kū
ma priniti prie medi! u gniūžtele ne- . ...
iikultg javų oaukttiam* palesti, čia n užmezgė M! Kinija diploma- 
matomae kvbčiy varpos iikeltos Ar- tinfus santykius. Paleistas ka- 
gyle, Wisconsina, gyventojo* Agnes 

Bortolrud.

Abi pusės: komunistai ir Sai- 
gonas nepasitiki vieni kitais. 
Kalbant apie taikos sutartyje nu
matytą tarptautinę paliaubų 
priežiūros kariuomenę, protoko
luose komunistai siūlo tą ka
riuomenę apgyvęndinti ten. kur 
jie patys turi stipresnes pozici
jas, matyt, bijodami, kad Sai- 
gono valdžia bandys juos iš tų 
pozicijų išstumti. Prezidentas 
Thieu siūlo tarptautinę priežiū
ros kariuomene įkurdinti Da 
Nange, Pieiku, B'ien Hoa ir Can 
Tho miestuose. Hanojus be tų 
vietovių dar siūlo Hue, My Tho 
ir Phan Thiet miestus, kur ko
munistai stipriausi.

Perono pareiškimas 
supykino valdžią

BUENOS AIRES. — Buvęs 
Argentinos diktatorius Peronas 
praėjusių metų lapkričio mėn. 
buvo sugrįžęs į Argentiną. |>o 
to. kai vyriausybė panaikino jam 
teisme iškeltą bylą už tėvynės

vra

mi- 
k ti

gentinoje, Peronas sugrįžo at
gal į Ispaniją, kur jis gyveno 17 
metų. Dabar atrodo, kad jam 
kelias sugrįžti j Argentiną 
uždarytas.

Argentinos teisingumo 
nisterija iškėlė nauią bylą,
rioje Peronas kaltinamas nera
mumų ir smurto kurstymu. Pa
sirodo. jis Naujų Metų išvaka
rėse Ispanijoje pasakė* kores
pondentams. kad jei jis būtų 50 
metu paunesnisš visai nebūtų 
sunku suprasti, jei jis mėtytų 
bombas ir ieškotų teisingumo 
savo paties pastangomis. Pero
nas pasmerkė “karinės diktatū
ros “gorilas”, kurie plėšia kraš
tą“. Argentinos vyriausybė dėl 
tų |>arciškimų kelia byla, kuri 
Peronui gali atnešti nuo 6 mėn.

linys buvo paguldytas į ligoninę, iki I metų kalėjimo bausmę.



MPAVASARIO VIZIJA
RUDENI TAPUSI TIKROVE

Tav^ gyvenimo palydovę Ra
munėlę. Lai virš Jūsų tik žydri 

i mėlynė šviečia. Lai niekuomet 
nedengia liūdesio šydas Jūsų 
veidų. Ramunėle, Tu įžengusi 

,į laivą rasi paruoštą židinį. Su 
šiuo žibintu įžiebk jį, tai bus 

j Jūsų jaunos šeimos židinys. Lai 
niekados pikti vėjai jo neužge
sina. Lai skleidžia mielą lie
tuvišką šilumą Jums ir Jūsų 
aplinkai. —

Jaunavedžiai stebėjosi, iš kul
tas balsas eina, nes tėvo ne-! 
matvti. Ramūnas bučiuoda-' 
mas Ramunėlę tarė:

Nesijaudink, Ramūne! Vi
suomet aš jaučiu, kaip mūsų į 
rūstusis tėvas , it ta nemato-1 
nia dvasia, visur mus seka ir 
stebi, kad mes eitumėm tiesiais 
gyvenimo keliais . —

Atsipalaidavusi jachta “Mū- =
sų Ateitis’’ skrodė Gyveninio 
jūrą, palikdama užpakalyje 
tiesią plačią pravėžą, o jiedu 
susiglaudę stovėjo ir žiūrėjo į 
tolstančius Jaunystės krantus.

Buvęs pasaulio šachmatų čempionas Boris Spaskis, lošdamas Maskvoje simultane prieš jaunus 
šachmatininkus, daug turėjo pagalvoti, kol užbaigė lygiomis, lošdamas prieš dešinėje mato

mu, akiniuotę 13 metų Mišą Moskovičių.

KLAIPĖDOS KRAŠTO ATVADAVIMO 
50 METŲ SUKAKTIES MINĖJIMAS

Smagu buvo pavasario sau
lėtų dieną palikti miestą su vi
sais jo teršalais ir atsiradus 
Indianos žydinčiuose soduose 
alsuoti prasiskleidusių žiedų 
aromatu. Mano draugas, so
dų savininkas išvykdamas trum 
pam į artimą miestuką patarė

Išsitiesus po baltąja vyšnia 
užmiršti miestą ir jo reikaliu
kus.

Išsitiesęs vyšnių pavėsyje 
juntu atsipalaiduoju nuo viso
kių įtampų ir pereinu į malo
nią ramybės būseną, atseit 
lieku pilnoj nirvanos palaimoj. 
Virš manęs, vyšnios žieduose 
kruopščiai bitės darbuojasi, 
renka nektarą. Dar aukščiau 
dangaus mėlynėje viena kita 
palkšvo debesėlio atplaiša lė
tai praslenka pro šalį, visai 
kaip mano toli likusios tėviš
kės laukuose.

Stebint dangaus mėlynę, jun
tu kaip pasunkėję vokai vis 
leidžiasi žemyn, manyje vidu
jinė būsena keičiasi, tolstu nuo 
tikrovės. Regiu, vakaro prie
blandoj, bevėjėj tėviškės lan
koj palkšvą rūką, tyliai paki
busį. Nežinau kaip tas' ilgai 
tęsėsi, kai mažas pelkių paukš
tukas griežlė, tėviškės pie
vų nuolatinis lankytojas, gar
siai pasiskardeno. Mano nuo
stabai. it jo garso išjudintas 

- rūkas, kybojęs pilkšva paklo
de ima trauktis, didėti ir išvirs
ta į apvalų kamuolį panašų 
aiškiaregio stiklui. *

Net man kvapą užimą, kai 
kamuolyje ryškėja bažnyčios 
siluetas. Pagaliau, aiškiai ma
tau bažnyčią su dviem bokš
tais ir plačiai atdaromis duri- 

"tnis. Girdžiu maršo garsus ir iš 
"bažnvčios gilumos matau artė

jančią jaunavedžių porą. Tam
siame pravirų durų fone jau
noji, baltame aprėdė, atrodė 
it baltas angelas, žaviuosi nuos 
tabiu reginiu. Staiga atpažįstu, 
— tai mano sūnus Ramūnas 
vedasi Ramunėlę nuo altoriaus 
už rangos meiliai paėmęs. Jų 
veidai laime ir džiaugsmu 
švitėjo.

Jiems besileidžiant bažny
čios laiptais pribėga Danielius 
ir įteikia Ramūnei degantį ži
bintą sakydamas.

— Mūsų gerasis senelis pra
šė' Tau įteikti kaip mūsų Genties 
simbolį. Tu tapusi šeimos na- 
«ė globosi mano dėdę Ramūną. 
Budėsi šalia jo, džiaugsmo ar 
liūdesio valandoje. Lietuvos 
senųjų dievų Tau skirta būti 
mūsų genties vaidilute, saugo
ti šeimos židinį, budėti jos iš
likimu.

Nusileidus jiems laiptais, 
prieš juos atsivėrė platus takas 

tolumoje matomus vandenis. 
Tako abejomis pusėmis tankiai 
augo baltuos žieduose pasken
dusios vyšnios. Jos virš jauna
vedžių jungėsi savo viršūnė
mis. Jaunieji, lyg pro baltųjų 
angelų špalerį. žingsniavo 
ateitį n. Takas baigėsj kranti
ne. prie kurios prisišliejusi bal
ta. aukštais stiebais, jachta. 
Mėnulio šviesoje atrodė, it ries
takaklė gulbė. Tyli užburta 
naktis. Jaunavedžiai glaudėsi, 
meilės ’'žodžius kuždėjo- Priar
tėję prie jachtos, kurios vardas 
mėnuli© apšviestas. aiškiai 
buvo išskaitomas “Mūsų Atei
tis" jaunieji rengėsi jau sėsti. 
Staigiai, lietuvių senojo dievo 
Perkūno balsu, piktasis tėvas 
prabilo.

Ramūnai, laiminu Tave ir

Grįžus į miestą, pavasario 
diena vyšnių sode liko pamirš
ta. Mums tėvams mieste, ji 
prasideda rytu baigiasi vaka
ru, tik į tarpą įspraustos 8 
darbo valandos. Sūnus atsidė
jęs mokslui, protarpiais susi
tinka dailią mergaitę Ramunė
lę. Jam rūpi, pirmoj eilėj, 
mokslą baigti. Užmegzta pa
žintis neblėso, palengva stiprė
jo ir vieną dieną jų širdys mei
le prašneko.

Sekantį pavasarį Ramūnas 
baigia mokslą. Vėlų rudenį, 
gruodžio 2-ją dieną jau stebiu 
savo sūnų dr. Ramūną Kristo- 
paitį išeinant iš Šv. Mergelės 
Gimimo bažnyčios po vedybi
nių iškilmių su savo jaunąja 
žmona Ramūne Brazyte. Arti
mieji ir kiti pasitikę jaunuosius 
bažnyčios laiptuose sveikina, 
laimės linki, žarsto ryžius. 
Staiga matau mano vaikaitis, 
mažasis Danielius, pažėrė ry
žių saujytę virš jaunosios Ra
mūnės galvos, šiuo jo judesiu 
staiga prisiminęs pavasario 
dieną vyšnių sode tariau:

— Pavasario vizija, rudenį 
tapo tikrove. —

Po bažnytinių iškilmių įvy
ko šaunus pokylis Palos Park 
Club patalpose. Vidurnakčiui 
atėjus, kaip ir visi jaunave- 
džai, atsisveikinę su pokylio 
dalyviais išvyko į kurį nors 
saulėtą žemės kampą, nuoša
liai praleisti savo pirmųjų 
bendro gyveninio žingsnių.

Tėvas

š. ni. sausio 14 d. Jaunimo 
centre įvyko Klaipėdos atvada
vimo 50 metų sukakties minė
jimas. Prie Jaunimo centro 
aukurą uždegė Ramovės pir
mininkas Andrius Juškevičius 
ir šaulių atstovas Vladas Išga
nai lis. Vainiką padėjo keturi 
skautiškai aprengti berniukai. 
Vainiką prie aukuro* atnešė 
Klaipėdos krašto direktorijos 
nario, nacių nukankinto Al
berto Jonušaičio anūkai: Pau
lius. Tomas ir Andrius Jonušai- 
čiai ir Henrikas Kastųljs. Ku
nigas Kezys sukalbėjo trumpą 
maldelę. Mažosios Lietuvos 
Draugijos pirmininkas dr. Jur
gis Anysas padėkojo publikai 
už jos gausų atsilankymą. Su
giedojus “Marija. Marija“ toli
mesnis minėjimas vyko salėje.

Salėje buvo matomi Šilutės 
ir Klaipėdos herbai ir ąžuolų 
lapuose skaičius 50. Mnėjimas 
pradėtas Lietuvos himnu. Il
gesnę invokaciją — maldą su
kalbėjo Tėviškės parapijos 
evangelikų kunigas Ansas Tra- 
kis. Po to sekė Lietuvos gene
ralinės konsolės Juzės Dauž- 
vardienės žodis.

Reziumuodamas Klaipėdos 
vadavimo eigą, garbingas Erd- 
monas Simonaitis suminėjo 
du svarbius faktus:

“1) Jvlaipėdos krašto vada
vimo klausimu visa lietuviš
koji visuomenė buvo vieninga 
be jokių pažiūrų skirtumo ir 
mums padėjo.

“2) Nors kraštui atvaduoti 
tik vienas procentas galimybių 
tebuvo, bet žmonių pasiryži
mo ir pasiaukojimo dėka, tau
tai remiant, atvadavimas piu- 
kiąi pavyko.”

Tuos faktus privalėtume įsi
dėmėti ir pritaikyti - nūdienei 
kovai Lietuvai laisvę atgauti. 
Kaip anais laikais, taip dabar 
tik vieninga, drąsia ir ryžtinga 
kova išsilaisvinsime Lietuvą — 
su Klaipėda, su Vilniumi, su 
visomis jai priklausančiomis 
teritorijomis.

Tad — nesiskąldykime, lai
kykimės tvirtai, vieningai, ryž
tingai didžioje kovoje — už 
Lietuvos laisvę!

Po gen. konsulės kalbos bu
vo pakviestas kalbėti New- Yor- 
ko apylinkėje gyvenęs Klaipė
dos krašto lietuviškumą kovo-

tojas Martynas Gelžinis. Jis 
buvo publikos sutiktas gausio
mis katutėmis. Apie Martyno 
Gelžinio paskaitą nieko nemi
nėsiu, nes jis žadėjo paskaitą 
perrašęs atsiųsti Naujienoms. 
Čia tik iš jo paskaitos norėčiau 
pažymėti, kad paminėjus kaip 
aktyvius Klaipėdos vadavimo 
dalyvius ir esančius dar gyvus 
Naujienų redaktorių Juozą 
Pronskų ir Jurgį Bruvelaitį, 
publika gausiai ir ilgai po jo.

Po paskaitos Dana Stankai- 
tytė, akompanuojant Alvydui 
Vasaičiui, padainavo kelias 
liaudies daineles ir ariją iš 
operos “Jūratė ir Kastytis”. 
Publikai neatlaidžiai plojant, 
priedo dar buvo sudainuotos 
kelios dainelės. Minėjimas už
baigtas Mažosios Lietuvos him
nu “Lietuviais esame mes gi
mę”.

Minėjimą pravedė Mažosios 
Lietuvos Draugijos pirminin
kas dr. Jurgis Anysas. Publi
kos buvo beveik pilna salė.

Stasys Juškėnas

IKI'inalKLilLP1IIIB
SKAITYK PATS IR PAFAGIN'

KITUS SKAITYTI
N A U .P E N A S

AIDI KARVĖSŽVĘNOIMAS
Vos tik įėjau,, o jinai ir šau

kia:*’
J — Nusiauk kepurę L.

Praėjau juoktis, o jinai ir vėl: 
j — Ko žvengi kąip karvė?!...

Norėjau pasakyti, kad karvės 
nežvengia, bet ji vėl savo:

I — 0 kodėl kartą laikraštyje 
buvo parašyta — žvengianti kar- 
cė?

, -j- Tai tu nesupratai, — mė
ginau aiškinti.

j — Never niai, — perkirto, — 
dar ’yra ir toks vadovėlis. Tu, 
nelojęs, geriau pasižiūrėk, kaip 

i laivas važiuoja pro patiltę.
! Sakysim, žmogus gali ir pa
loti, bet kad laivas važiuotų — 
negirdėjau. O ji žino:

l — Neskaitai gerų laikraščių, 
tai ir nežinai. Aš daugiau nelo
šiu, aš parodysiu, aš tau pano
sėn, aš... Žiūrėk, mano dienraš
čio vaikų skyriuje, kurį padeda 
redaguoti ir mūsų mokytoja — 
žurnalistų prezidentas, aiškiai 
parašyta — važiuoja... Moky
kis t...

Nieko negalėjau daugiau pa
sakyti — autoritetai...

Gal tik p. Zujus čia galėtų jai 
dar ką pridėti. ' A. Baltušis

120 MILIJONŲ ŽIURKIŲ’ 
VAKARINĖJE VOKIETIJOJ

Dpa praneša iš Frankfurto, 
kad su gerbūvio didėjimu Vaka
rinėj Vokietijoj didėja ir žiur
kių skaičius, šiuo metu Vaka
rinėj Vokietijoj esą 120 milijo
nų žiurkių, maždaug po dvi žiur
kes kiekvienam vokiečiui. Kiek
viena žiurkių pora per metus su
silaukianti 100 ir daugiau prie
auglio.

Kovai su kenkėjais sąjunga 
skelbia, kad žiurkių tarpe pa
stebimas didėjantis atsparumas 
i ries joms naikinti vartojamus 
nuodus.

• Teisėjas: — Kaltinamasis 
tvirtina, kad į žmoną sviedei tik 
tomatais, bet kodėl jos galvoje 
yra tie įkirtimai? .

Kaltinamasis: — O, aš užmir
šau pasakyti, kad tomatai buvo 
konservuoti, dėžutėje. 
----- I___ ___ ______________ 
Pasveikink savo draugus 

per "Naujienas"

Ilgamečio BALFO pirnųnįnko, prelate
J. B. KONČIAUS knyga

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

knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntimus j Vokietiją ir ki
tas iiTiulies vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei prisiu

site tek) arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS
t 739 So. Haisted Street, Chicago,. Illinois 60*.(In

IS KANADOS
WINNIPEG. Man. Prieš 

Kalėdas apdegė Kazio Beniušio 
krautuvė, Ypatingai ugnis pa-, 
lietė antrąjį aukštą, iš kur gaiš-! 
ras ir kilo. Gaisras prasidėjo iš 
nuomininko kambario, kuris 
neužgesinęs cigaretę užmigo, 
padaryta nuostolių apie 3,000 
dolerių. Kstr.

LIET. GENERAL. KONSULĖS 
J. DAUŽVARDIENĖS ŽODIS

Malonu oficialiai sveikinti 
Klaipėdos atgavimo iškilmin
go minėjimo rengėjus bei daly
vius. ypatingai mieluosius 
brolius - seseris mažlietuvius.

Penkiasdešimties metų su
kaktys. auksiniai jubiliejai, 
tradiciniai švenčiami džiaugs
mingai. Nors Lietuvos okupa
cija gaubia minėjimą liūdesiu, 
vienok, džiaugsmingai prisi
mename reikšmingiausio lais
vos Lietuvos įvykio sukaktį ir 
reiškiame pagarbu ir padėką 
didvyriams drąsiu žygiu atva
davusiems Klaipėdos kraštą. 
Klaipėdos laimėjimu džiaugė
si laisvoji Lietuva, džiaugėsi 
ir lietuviai tolimoje Ameriko
je. Didžiavomės turėję repre

What if we told you 
to cough up $18.75 
or else?

; J A I G i J S T A I T I b

; Wi \n\S SMETONA IR JO VEIKLA
j ’ > i nu,-' Hnvica ' Kaina $1.50

( .Nei vienas zmoguh noris pažinu nepriklausomos Lietuvos u Antano 
Smetona- valdymo laikotarpi, nixalek apsieiti bt J Augustaičfo pa 

j, ruoštos studijos ši knyga būtina tiek v ten am, norinčiam pažinti ne- 
1 tolimu Lietuvos praeitį Lietuvoje gyvenusieji ir Smetonos valdymo 
1 ■’iKirtarpĮ pažįstamieji žmones tvirtina, kad J. Augustattis teisingiau 

šiai ir tiksliausiai aprašė ir įvertino Antano Smetonos veiklą.

-i t yagustabčiv knyga galima gauti "Naujienose" darbo valandomis 
1 K*.- negali užeiti i Naujienas . tai prašomas persiųsti $1.50 čeki 
•įi M one v Orderi prMedun’ 20 c persiuntimui paštu, tokiu adresu:

i, > ’ I • • Ę N 0 3

< 1739 >«. G v. - • t I. STKĘt 3 ( UK AGO, ILLINOIS 60608

mnigiis nikiai, kpvtj* paamsime t

zentaciją kovotojų eilėse.
Prisimenu paruošimą pir

mosios Amerikos lietuvių eks
kursijos laivu tiesiai į Klaipė
dos uostą. Ekskursantai buvo 
lyg piligrimai vykstą į Šventą
ją Žemę. Iškilmingai sutikti 
Klaipėdos uoste, jie išsiskirstė 
po laisvąją Lietuvą. Be gidų, 
be suvaržymų, be specialių lei
dimų. jie važinėjo, lankė kur 
ir ką tik norėjo. Grįžo Ameri
kon tauresniais patriotais, en
tuziastingais visuomenės na
riais.

Koks skirtumas dabar? Tu
ristai vyksta okupuolon Lietu
von baimingai, prislėgti, kiti 
net slaptai. Kelias į okupuotą 
Lietuvą ne per Klaipėdą — ne 
per Lietuvos vartus, liet per 
tolimus nesvetingus Maskvos 
bromus. Okupantas užsklen
dė varius į Lietuvą. Ir dažnas 
turistas grįžta iš okupuotos Lie
tuvos su rak i n tomis lūpomis, 
Atsijungia iš visuomeninės veik
los. ir ncjiniomis prisideda

LIETI’VIV LIAUDIES įprie išeivijos vieningumo skal-
MENAS dvmo.

You wouldn't like it, of count.
You see, one of die nice 

things about buying U.S. Savings 
Bonds is that you don’t hare to.

That’s because you happen 
to live in a free country where 
nobody forces you to do anything.

Rather, your country asks 
that you simply consider the 
many advantages of Savings 
Bonds.

First of all, if you think 
they’re a get-rwh-quick scheme, 
forget it Bonds aren’t tor yon. 
They only pay off in the loųg 
head. For a quick return, there 
•area lot better ways to make 
gbnck.

They do pay of, however. 
Handsomely, as a matter of fact

A little over 4 dollan far 
every 3 you invest Plot the 
privilege of baying die new 5% 
Freedom Shares along with 
your Bonds.

But these are the selfish 
reasons for buying Bonds.

Good, but •elfish.
There’s one other very im

portant reason why Amerisaoa 
already own over |52 baUsn 
in Bonds.

It’s called pride.
It just so happens that most 

Americans still datose to think 
this is the best piece of reel 
estate going.

If you happen to be one ef 
these Americans wbo dunks 
there’s something to Ass country 
of ours, why not buy fate it 

Sigh up for the Payroll Sav
ings Plan when you work.

And cough up that HBvTk

Take stock in America
Buy ULS. Savings Bon fa 4 Freedom

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, IU. 60608



Kia los krašto' atvadavima minint I
(Tęsinys)

Vilniaus Universitetas 
liet, kalbos

Kaip jau sakyta, 
Akademijos vadovai mažai te
sirūpino lietuvių kalbos įvedi- pageidaujanti... lietuviškai tu
mu į tą mokyklą, nors ir šian- rėtų mokytis ypač Žemaičių, o 
dien, einant sena tradicija, apie iš dalies ir Vilniaus vyskupijos 
šią instituciją yra rašomi ilgi klierikai, dalis mokytojų semi- 
straipsniai, kaip apie lietuvišką nacijos mokinių... ir kurie nori 
švietimo židinį. Ir galime tikė- gauti vietas lietuviškose apskri
ti, kad bažnytininkai apie šią bei 
panašias kitas lotyniškai lenkiš
kas vienuolynų mokyklas prira
šys dar daug tomų, užpildydami 
lietuvių archyvų lentynas. Bet 
čia yra svarbu, kiek tos mo
kyklos, šalia religijos, padėjo 
tautos kultūrai, • lietuvybės ug
dymui ir lietuvių vardo iški
limui, kuris būtų galėjęs stipriau 
padėti ir 1918 metų naujam Lie
tuvos valstybės atsistatymui, o 
pagaliau ir Klaipėdos krašto at
vadavimo reikalui bei efektin- 
gesniam lietuvių gyvenimo pa
sireiškimui. Juk nežiūrint Liu
blino unijos, kaip jau minėta, 
Lietuva turėjo savo vidaus gy
venimui bent iki 18-to šimtme
čio pabaigos, išėmus bendrą va
dovą, beveik visas nepriklau
somos valstybės institucijas ir 
valdymosi organus. Iš kitos pu
sės, daugelio lietuvių didikų ir 
patriotų sūnūs, mokydamiesi už
sieniuose turėjo progos susipa
žinti ir su įvairiais anų laikų 
Vakarų Europoje vykstančiais 
socialinio ir tautinio pobūdžio 
sąjūdžiais, kurių tada būta ne
mažai. Bet, matyt, rimtesniam 
lituanistinio švietimo įvedimui 
į Vilniaus Akademiją jie įtakos 
neturėjo, ir lietuvių kalbos ka
tedros įsteigimu Vilniuje tepra- 
dėta aktyviau susirūpinti tik 19- 
tame šimtmety.

Dar 1839 m. lietuvių kalbą stu
dijuojąs P. Preisas rašė: “Ki
toms kalboms studijuoti medžia
gos užtenka visur, lietuvių kal
bai — niekur, išskyrus Karaliau
čių.” Su laiku tarp Karaliau
čiaus ir Vilniaus universiteto bi
bliotekų. pradėjo ryšiai didėti ir 
pasikeitimai liet, kalbos dar
bais dažnėti. D. Poška, kun. 
Bauža ir kiti šviesuoliai, sek
dami Daukšos ir kitų mintimis, 
pradėjo vis daugiau lietuvių pra
eitimi domėtis ir apie ją rašy
ti. Ir kai Vilniaus Akademija 
(Vyriausioji Liet. Mokykla) bu
vo pakelta jau į Vilniaus Uni
versitetą, tai to Universiteto bi
bliotekininkas K. Kantrimas 
1822 metais parašė švietimo ku
ratoriui čartoriskiui memoria
lą apie reikalingumą įsteigti liet, 
kalbos katedrą Vilniaus Univer
sitete. Memoriale Kantrimas 
tarp kitko rašė (dr. Šapokos 
Lietuvos Istorija), kad: “Prū
suose, ypač Karaliaučiaus Uni
versitete, kur esanti speciali ka
tedra, lietuvių kalbos mokoma 
jau keli amžiai. Be lietuvių kal
bos ten negalima užimti klebo
nų ir valdininkų rietu. Ten iš

pareigos-jos mokosi dvasininkai 
ir tie pasaulininkai, kurie ruo
šiasi būti teisėjais ir policijos 
valdininkais. Kad Viluiaūs Uni- 

Vilniaus versitete būtų dėstoma lietuvių 
««. kalba — visuomenė jau senai

be

Lietuvos durys į platųjį pasaulį: Klaipėdos uostas su iš svetimu šalip at
plaukusiais laivais. 

“AMŽINOJI ŠVIESA 
Klaipėdos jūrų švyturys uosto dešinėj* molo gale

tyse”. Deja, jau viskas buvo 
per vėlai, nes rusams 1832 m. 
universitetą uždarius, niekas ne
bebuvo įvykdyta.

Bet šiuo laiku, kai Vilniuje 
apie liet, kalbos katedros įstei
gimą tebuvo tik projektai daro
mi, tai Rėza sekančiais 1823 me
tais gruodžio 22 d. suruošė Ka
raliaučiaus Universitete jau šim
to metų lietuvių kalbos semina
ro sukakties minėjimą. Jis pa
rašė hegzametru tai progai pri
taikytą eilėraštį “Šimtus jau 
metų saulelė tekėjo ir leidos”, 
ir minėjimui baigiantis pats jį 
paskaitė. Tad neturėjimas Vil
niaus Universitete bent liet, kal
bos skyriaus, buvo didelis nuo
stolis tautinei lietuvių kultūrai, 
nors tam tikros reikšmės turė
jo ir lenkiškasis universitetas.

Kažkur teko skaityti, kad Vil
niaus universitetą lankę beveik 
tuo pačiu metu ir S. Daukantas, 
S. Stanevičius ir Adomas Mic
kevičius. Daukantas, Stanevi
čius, M. Valančius ir kiti Vilniaus 
universiteto studentai tapę pa
triotais ir lenkišką universitetą 
lankydami todėl, kad jų tėvai , 
namuose lietuviškai kalbėję. Tuo raštuko “Vilnies’ 
tarpu A. Mickevičiaus namuose Vincas Andrulis. Tad būtų ne
nebuvę lietuviškai kalbama, nes tikslu mums vvinnipegiečiams 
tėvas buvo sulenkėjusios bajorų neparašyti ir apie antrąjį tokį 
kilmės, o motina persikrikštiju- i “didvyrį” Michael Widruk, o 
si žydė (žydo ir krikščionio ypatingai, kad iš Montrealio lai- 
kraujomaiša duoda kartais labai dotuvėms atvykęs jo švogeris J/ 
gabius pasekėjus J. P.). Tad Urbonavičius jį “Liaudies Bal- 
manoma, jei Vilniaus universi- se” (Nr. 24/72 m.) taip “didvy- me vienų idėjų, vienų minčių

K. STRIKA1T1S

WINNIPEG, MAN
Mikę Vidrukq palaidojus

Aną dieną skaitau Naujieno- liau, galėjo būti ir vienų įsitiki- 
se, kad mirė komunistinio laik- nimų, siekti vienų tikslų, būti 

redaktorius vienos “idėjos”, kaip jis pats 
kad rašo, tik gaila, kad iš jo 
straipsnio ne taip išeina. Kaip 
matosi, vienas yra lietuvis, o 
antras buvo bielarusas, arba net 
kaip Urbonavičius rašo — len
kas. Lietuvio, lenko arba ruso 
asmenyse labai mažai surasi-

tete būtų buvę mokoma lietu-; riškai” perstatė lietuvių atžvil- 
vių kalbos, tai gabus ir karštas giu.
A. Mickevičiaus, kuris Lietuvą1 yen jis rago: “Netekome 
taip labai mylėjo, būtų turėjęs Brangaus Idėjos Draugo”. Kad 
progos ir liet, kalbą pažinti ir ga- jam švogeris buvo brangus, tai 
išmokti, ir būtų gal tapęs lie- njekas nesiima ginčyti. Paga-
tuviams tuo, kuo jis šiandien 
yra lenkams, būtent, didžiau
siu jų poetu. Lietuvos prie Didžiosios Lietu- 

vos .
Bet kaip, žinome, tik dalis 

Maž. Lietuvos arba Klaipėdos

reak-

ti, liet lengva širdimi jis buvo 
perduotas rusų raudonajai ar
mijai.

Tuo metu Sovietų Rusijos ar
mija buvo įsibrovusi ir į Lietu
vą, kur vyko kautynės su bol
ševikais Žemaitijoje, dalinai apie 
Vilnių, iš kur buvo pasitraukta, 
ties Ukmerge, Rytų Aukštaiti
joje ir ties Zarasais.

Daugelis bielorusų grįžę (tik
riau sakant grąžinti K. S.) iš 
lenkų buvo įmaišyti į rusų da
linius, kurių tarpe pateko ir Vi
drukas. Musų partizanai bol
ševikus atmušė ir išstūmė iš Lie
tuvos. Nemaža jų dalis su ka
ro grobiu pateko lietuviams į 
nelaisvę. Jų tarpe ir minimas 
winnipegietis Mike Vidrukas. 
Lietuvoje rusų belaisviai dau
giausiai buvo koncentruojami 
apie Šiaulius. Ten, kaip tiktai 
pateko ir Vidrukas. Iš tardymų 
paaiškėjo, kad tas bielarusas ne
buvo komunistas ir kaip mo
kąs rusų-lenkų kalbas buvo pri
skirtas prie Lietuvos kariuome
nės štabo II-jo žvalgybos sky
riaus Šiauliuose rusų belais
viams tardyti.

M. Vidrukas tada Lietuvos 
valdžiai labai pataikavo.

(Bus daugiau)

1920 melai? M. Widruko iš viso 
nepažino ir nežinojo, kad jis 
'taps jo švogeriu. Jei Mike 
Widrukas po to kada nors 
M. Widrukas po to kada nors 
ir pasakojo tokius juokus, tai 
ar reikėjo jam tikėti ir dar ra
šyti į “Liaudies Balsą”, kuriam 
toks Widruko “didvyriškumas” 
irgi garbės nedaro, nes tai yra 
nesąmonė. Visas tas jo švoge- 
rio Vidruko “didvyriškumas” ir 
dingsta kaip į vandenį. Pirmiau
siai, reikia sveiku protu pagal
voti, kaip vienas ar keli karei
viai galėjo sukilti prieš
cionierių generolus” t. y. prieš 
lenkų. Jie galėjo pabėgti ir pa
siduoti į nelaisvę, bet nesukilti. 
Toliau jis rašo, kad pasidavė į 
nelaisvę raudonarmiečiams, ku
rie jiems davę pasirinkti gyven
ti kur tik nori: Rusijoje ar Lie
tuvoje.

Taigi, Mykolas (Vidrukas sa
vo vardą oficialiai rašė Mike 
Widruk) su keliais savo' drau
gais pasirinko Lietuvą. Ar ne 
juokinga? Visi sukilę prieš len
kų generolus, pabėgę pas rau
donarmiečius pasirinko gyven
ti priešų kraštą Lietuvą, su ku
ria tada rusai kariavo. Be to, 
jie buvę paskirti Lietuvoje pas 
ūkininkus darbams. Tai žmo
gus rašė ir nusirašė.

Mike Vidrukas vistik man tei
singiau papasakojo, negu savo 
švogeriui. Pirmiausiai turiu pa
sakyti, kad Vidrukas sakėsi esąs 
bieląrusas ir tai jis daug kam 
pasakojo, nors jo pavardė yra 
grynai ukrainietiška: vėdruk — 
vėdrelis — kibirukas. Jokiu bū
du jo pavardė nėra lenkiška ir 
bendrai jis lenku savęs nieka
da nevadino. Tiesa, tarpe lie
tuvių jis dažnai pasirašydavo 
Mykolas Vidrikas, bet tarpe ka
nadiečių ir jo dokumentuose to 
niekada nebuvo Visada ir visur 
jis rašėsi Mike Widruk. Kaip 
rašosi jo vaikai, man neteko 
matyti.

Kaip jau žinome iš istorijos 
1918 metų kovo 25 d. ir Lietu
vos rytinė kaimynė Gudija 
(Baltgudija) buvo pasiskelbusi 
nepriklausoma. Gudijos nepri
klausomybė buvo paskelbta 
Minske. Naujosios respublikos 
kūrėjai buvo Lastouski, Kree 
čevski, Zacharka, Jezavitau, 
Amerikoje gyvenąs Varonka. 
Lietuva bene pirmoji pripažino 
naująją respubliką. Pagal gudų 
ir lietuvių respublikų susitari-

Tuo- 
buvo 
15)20 
savo

mą Gardino sritis buvo prijung-lenkų generolus, nei nuo jų bėg
ta prie Lietuvos. Lietuvos ka
riuomenėje formavosi gudų da
lys, kurios dalyvavo’kare už Lie
tuvos nepriklausomybę (žiūr.
L E. t. VIII, psl. 37'E).

1919 metais pritariant Enten
tes — sąjungininkų valstybėms 
ir Baltgudžių valdžiai, maršalas 
Pilsudskis pradėjo žygį į rytus 
tikslu atmušti besiveržiančius 
bolševikus.

Balandžiol9d.buvo “išlaisvin
tas” Vilnius ir kiek vėliau Mins
kas, Baitgudijos sostinė. Čia bu
vo pradėta steigti didesni balt
gudžių kariuomenės daliniai to
limesniam žygiui į rytus, 
se baltgudžių daliniuose 
ir Mike Widruk. Tačiau, 
metų vasarą Rusija metė
tris armijas, kurios žygiavo: Ta
lino, Rygos - Liepojos ir Vil
niaus kryptimi. Bolševikai at
stūmė Pilsudskio armiją prie 
pat Varšuvos. Dalis baltgudžių 
suorganizuotos armijos pateko 
į bolševikų rankas, o dalis bu
vo įsimaišiusi į besitraukiančią 
Pilsudskio — Lenkijos armiją, 
kurion buvo patekęs ir M. Wi
druk. .

Bolševikams atstumus Pil
sudskio armiją prie Varšuvos, 
rudenį įvyko paliaubos. Buvo 
nustatyta linija ir Rygoje pasi
rašyta sutartis. Ta sutartimi bu
vo panaikinta Baitgudijos res
publika, o pati Gudija buvo pa
dalinta tarp Lenkijos ir Sovie
tų Rusijos. Įvykus paliauboms, 
tarp Sovietų Rusijos ir Lenki
jos tuojau prasidėjo ir belais
viais pasikeitimas, tad ir M. Wi
druk vėl pateko į rusų armiją, 
kurion buvo įjungti ir kiti gudų 
suorganizuotieji daliniai.

Tad kaip matome, kad M. Wi
druk iš viso nebuvo reikalo kel
ti maišto prieš “reakcionierių”

NUSPRINGO Iš BAIMĖS

Vienas Stoke, Anglijoj, gy
venęs pilietis Demetrius Myiciu- 
ra, 56 metų amžiaus, tiek bijojo 
vampyrų, kad ir gulti eidamas 
burnon įsidėdavo česnako skil
telę “vampyrams atbaidyti”. Vie 
na kartą jis buvo rastas savo lo
voje nebegyvas, tačiau daktaras 
nustatė, kad jį ne vampyras pa
smaugė, o jis pats bemiegoda
mas česnako skiltele paspringo.

Arsi žemelę, piausi duonelę

LIETUVOS VARDO KILMĖ
Daugelis nori patirti, iš kur yra kilęs Lietuvos vardas, bet 

mažai kas šį klausimą studijavo. Apie lietuvių tautą ir lietuvių 
kalbą yra parašyta daug knygų ir brošiūrų. Lietuviai minimi 
senuose atsiminimuose ir metraščiuose. Ten minimas ir Lietu vos 
vardas.

bei vienų tikslų siekimo. Jeigu 
lietuvis, lenkas arba rusas dirba 
svetimos valstybės naudai, tada 
jis bus savos tautos išgama, nors 
Vidruką tokiu hutų netikslu pa
vadinti. t M. Vidruk išvykęs iš 
Lietuvos ėmė dirbti prieš ją, 
nors Lietuva buvo jį priglaudu
si ir traktavo aukščiau už kitus 
rusų belaisvius ir net leido jam 
pasilikti Lietuvoje, kada kiti ru
sų belaisviai buvo grąžinti į sa
vo kraštą.

Urbanavičius rašo, kad ir jis 
laidotuvėse buvęs pakviestas 
kalbėti apie M. Vidruko jaunys
tę. Tai apie kokią jo jaunystę 
J. Urbanavičius galėjo kalbėti 
iš viso su juo negyvendamas ar 
tik visai mažai gyvenęs? J. Ur
banavičius buvo lietuvis o Wi
druk buvo bielarusas. J. Urba- 
navičius pažino Vidruką tik ta-j 
da kada jis papuolė lietuviams < 
į nelaisvę ir buvo atsiųstas pas 
jo kaimynus darbams. Urbana- 1 
ričius pagyvenęs išvyksta į Ka- < 
nadą o kada belaisvis M. Wi
druk prisisuko prie jo žmonos 
sesers Marytės tik tada jie pa
sidarė draugais ir net švoge- 
riais. Tai tokia jo su M. Widru- 
ku “jaunystės” pažintis.

Dabar pasižiūrėkime kaip tas 
švogeris savo straipsnyje iške
lia Vidruko komunistinį “didvy
riškumą”. Jis porina: “Myko
las buvo lenkų tautybės. 1920 
metais buvo mobilizuotas į Len
kijos Specialią Diviziją, būda
mas dar 18 ar 19 metų amžiaus. 
Jis su kitais jaunuoliais buvo 
pasiųstas kariauti prieš raudo
nąją armiją. Ten jis ilgai neka
riavo, sukilo prieš reakcinius 
generolus ir pasidavė raudon
armiečiams. Kaip belaisviams, 
jiems davė pasirinkti, kur jie no
ri gyventi Rusijoje ar Lietuvoje. 
Mykolas su grupe draugų pasi
rinko Lietuvą. Gavo darbo ant 
ūkės...” Taip gali rašyti tik tru
putį apduopęs vyrukas, kuris iš 
viso nepažįsta kariuomenės san
tvarkos. Ir toks žmogus imasi 
pūsti miglą kitiems, perstatyda- 
mas save didžiausiu neišmanė
liu.

Suprantama, J. Urbanavičius

Juozas Venclova, dirbęs prie šios studijos 20 metų, peržiūrėjo 
labai daug senų dokumentų. Savo studijoje jis nurodė kiekvieno 
žodžio metrikaciją ir surašė Lietuvos praeitį liečiančias knygas. 
Jis perskaitė šimtus knygų ir parašė 52 psl. knygelę, pavadintą 
LIETUVOS VARDO KILMĖ. Minkšti viršeliai, kaina 52. Knygelė 
jums bus pasiųsta, jei du doleriu atsiusite šiuo adresu:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St, Chicago, RL 60608Baigiamosios pastabos
Tokiu būdu mokyklų, Petici-' tdbuTo nuo Vokfetijo* 

jų ir prašymų, dėka vokiečių atskirtas, ir 1923 m. sausio 15 d.
’ sukilėlių galutinai prie Lietuvos 

prijungtas-
i Be savo istorinės praeities, 
Mažoji Lietuva turėjo visam 
tautos gyvenimui ir savo spe
cifinę reikšmę. Ji jungė Lie
tuvą su Vakarų pasauliu ir buvo 
tartum vartai į laisvę, kiekvie
nam nuo persekiojimų kenčian
čiam mūsų patriotui, ar geres
nio gyvenimo ieškančiam tau
tiečiui. Juk tur būt dauguma 
ir mūsų senųjų Amerikos lie
tuvių bus vienokiu ar kitokiu 
būdu per aną kraštą irdamiesi 
į šį kontinentą atvažiavę.

Dabar visų šių galimybių ne
bėra. Senieji į laisvę vedę ke
liai, kaip rašoma, yra spygliuo
tomis vielomis užtverti ir Ka
raliaučius verčiamas rusų tvir-

■ tove. Kraštas yra kolonizuoja
mas daugiausia mongolais, ku
rie šiame Vakarų kultūros pa
sauly jaučiasi nepatogiai ir sve
timi. Tokiu būdu, taip žiauriai 
izoliuota ir rusinama Lietuva 
nebuvo niekad visoje savo isto
rijoje: iš Vakarų užstatyti mon
golai, iš Rytų stovi patys rusai, 
iš šiaurės-Vakarų stipriai sau
gojama jūra. Šitaip Lietuva 
yra iš visų pusių kaip katile ap
supta.

Bet nieko nėra amžino. Isto
rijoje rusai su mongolais yra 
buvę užplūdę ir terioję didelius 
kitų tautų kraštus, bet buvo pa
galiau išvaryti. Tad anksčiau 
ar vėliau atsitiks, kad ir į Ma
žąją Lietuvą atsikraustę šios 
aziatiškos padermės žmonės tu
rės neišdintis namo ir šį kraštą 
užleisti tikriesiems šeiminin
kams — lietuviams.

(Pabaiga)

užkariautame Mažosios Lietu
vos krašte lietuvybė išsilaikė, 
nors ir žymiai apsilpusi, apie še-, 
šis su pusę šimto metų (1283—' 
1918), kada Mažosios Lietuvos 
Tautinė Taryba 1918 m. lapkri
čio 20 d. Tilžėje paskelbė pareiš
kimą — Aktą, kur sakoma, kad: 
“Atsižvelgdami į tai, kad vis
kas, kas yra, turi teisę gyven
ti, ir į tai, kad mes lietuviai čio
nai Prūsų Lietuvoje gyvenan
tieji sudarome šio krašto gy
ventojų daugumą, reikalauja
me mes... priglaudimo Mažosios
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Čekoslovakija šiandien
Čekoslovakija, Vidurinės Europos respublika, turin

ti vieną iš seniausių Europos tautų istoriją, seną kultūrą, 
įvairiais kitais vardais, ypač kaip bohemai (lotyniškai 
boii) žinomi jau nuo VI šimtmečio. Ligi sovietinio paver
gimo (1948 metais) Čekoslovakija buvo pasiekusi aukšto 
ūkinio gerbūvio ir buvo viena iš pramoningiausių Euro
pos valstybių su 127,380 ketvirtainių kilometrų teritorijos 
ir 12,250,000 gyventojų, turinti pavyzdingą demokratinę 
santvarką ir vieną iš aukščiausių Europoje gyvenimo 
standartų.

Kas iš buvusios šviesios pavyzdingos Čekoslovakijos 
valstybės beliko, kai po trumpo Dubčeko eksperimento 
padaryti “žmoniškesnį komunizmą”, Maskva 1968 metų 
rugpjūčio mėnesį savo tankais grąžino tikro rusiškojo ko
munizmo tvarką, papasakojo Newsweek savaitraščiui 
pusantrų metų kalėjime išsėdėjęs čekoslovakų šachmatų 
meisteris Ludek Pachman, ištrūkęs Į laisvę ir atvykęs Į 
Vakarų Vokietiją.

Paklaustas, kokia buvo priežastis neseniai nuskar- 
dėjusių politinių teismų, Pachman atsakė, kad tie teis
mai tai buvo menkųjų žmogysčių kerštas tiems, kurie 
“Pragos pavasario” (Dubčeko valdžios dienomis) buvo 
dogmatiškajam (sovietiškajam) komunizmui atsukę nu
garas. Antra priežastis buvo noras Įbauginti gyventojus. 
Kiek pirmoji priežastis buvo grynai emocinė, tiek antro
ji buvo labiau racionalu Valdžia, kuri turi daugių dau
giausiai 5 nuošimčius gyventojų pritarimo, norėdama iš
silaikyti paviršiuje, turi visą laiką botagu pliaukšėti

Newsweek bendradarbiui pastebėjus, kad kelių de
šimtų intelektualų suareštavimu režimas dar negali visų 
sau pageidaujamų tikslų atsiekti, Pachman atsakė, kad 
vėliausieji inteligentų procesai buvo tik virš vandens ma
toma ledų kalno mažiausioji dalis. Šalia tų procesų buvo 
vykdoma labai plati “ekonominė vendeta” (kerštas).

Pačios čekoslovakų kompartijos paskelbtu praneši
mu, per dvejus metus iš tarnybų ir pareigų paliuosuota 
40,000 “politiniai nepatikimų” žmonių. Jų daugumas 
dabar dirba kaip nekvalifikuoti darbininkai už labai žemą 
atlyginimą.

Ypatingai nedoras yra komunistų metodas per vai
kus daryti spaudimą Į tuos tėvus, kurie nenori pasiduoti 
palaužimui. Pavyzdžiui, žinomo liberalo rašytojo Liud
viko Vaculiko dukrai neleista baigti gimnazijos ir kada 
jis pats paprašė meistro padėjėjo darbo fabrike, jam bu

trims mėnesiams __________ $6.00
vienaip mėnesiui  $2.90

Kanadoje:
metams ________________ $22.00
pusei metu . ..... ......................... $12.00
vienam menesiui$3.00

Užsieniuose:
metams_____________ ____ $23 00
pusei metų_______________ $13.00
vienam mėnesiui$3.50

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujięnų Ben
drovė. 1739 So. Halsted St, Chicago. 
HL 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

vo atsakyta, kad gali dirbti tik kaip eilinis darbininkas 
statyboj.

Į klausimą, kaip Į visus persekiojimus reaguoja vi- i 
suomenė, Pachman atsakė, kad bendrai ūpas yra pri
slėgtas. Žmonės liovėsi tikėję, kad Čekoslovakija bega
lėtų pati išsilaisvinti. Po truputį dairosi į Įvyksiančią Eu
ropos saugumo konferenciją arba Į augančią Kinijos 
galybę,..

Pachmano nuomone, Čekoslovakijos kompartijos 
politbiuras yra pasidalinęs f beveik vienodas puses — į 
atkaklius dogmatikus ir pragmatikus, kuriems priklau
so ir pats Husakas. Bet Husakas yra “nenusistovėjęs” 
ir dėl to viršų kaip paprastai ima dogmatikai. Kalbant 
apie paprastus, eilinius partijos narius, iš jų tik 20 nuo 
šimtis dar tiki Į marksizmą. Visi kiti yra stačiai begė
diški oportunistai.

Kas yra komunistai oportunistai, Pachmanas davė 
tokį pavyzdį. Radusi, kad viename Pragos kooperatyve 
iš 250 narių tik trys priklauso kompartijai, valdžia tam 
kooperatyvui nutraukė valdiškus kreditus. Kooperatyvo 
valdyba skubiai sušaukė posėdį ir paprašė to kooperatyvo 
narius tuč tuojau stoti į kompartiją, nors jie visi yra ko
munizmo priešai.

Kaip ir visose Kremliaus imperijos kolonijose, rusai 
“patarėjai” sėdi visose ministerijose, bet jie toli gražu 
nesitenkina turėdami visas svarbiausias Įstaigas savo ran
kose. Kaip jie kišasi į visas gyvenimo sritis, Pachmanas 
papasakojo apie save: “Buvau išmestas, iš čekų šachma-

JURGIS JANUŠAITIS

BALFO VAJAUS BAIGTUVĖS
Piūtis baigta derlius supiltas į aruodus

tininkų sąjungos pačiam Sovietų ambasadoriui Pragoję rinkėjų suruko 2890.50 dol. 
Steponui Červonienkai pareikalavus”.

Sausio mėn. 14 d. Chicagos 
taupymo ir skol. bendrovės 
patalpose susirinko didžiosios 
piūties — Balfo rudens vajaus 
talkininkai atšvęsti šaunias pa
baigtuves. Kaip ir dera, į pa
baigtuves suvažiavo iš toli ir 
arti, apie pusantro šimto Bal
fo ištikimųjų taikininkų — va
dovų ir aukų rinkėjų, kurie 
praėjusi rudenį, nebodami 
darganų, lietaus, tamsios nak
ties, vėjuotų, vakarų, iš namo 
į namą keliavo prašydami au
kos vargstančiam lietuviui, bet 
kuriame pasaulio krašte besi
šaukiančiam pagalbos.

Vajų, kaip žinia, ir šiais me
tais nuoširdžiai globojo Chica
gos taup. skol. bendrovės pre
zidentė ponia Philomena Pa- 
kel ir užbaigtuvių proga ji sa
vomis lėšomis visus talkinin
kus šauniai pavaišino.

Balfo centro valdybos pir
mininkė Marija Rudienė trum
pu, bet mielu žodžiu prisime
na Balfo talkos žmones, pažy
mi, kad jie esą Balfo rankos, 
kojos ir širdis. Džiaugėsi na
šia Balfo veikla, užtikrinančia 
varge esantiems lietuviams 
šviesesnę dieną ir dėkojo vb 
siems Balfo darbuotojams už 
taip reikšmingą ir naudingą

Cicero — Ona Zailskienė. 
Balfo vajus vestas šūkiu: Se
ni, jauni ir maži aukoja Balfui. 
Aukas rinko irgi įvairaus am
žiaus žmonės. Gražiai repre- 
zentavosi ir Lituanistinė mo
kykla su sava auka ir tai pra
tinimasis iš mažų dienų prie 
artimo meilės darbų. Surink
ta 2413.00 dol.

Westside — Orvidienė. Su
rinkta 413 dol. Kolonija visai 
nykstanti. Stambesnis aukoto
jas Petras Cibulskis. Susilauk
ta nuoširdžios talkos iš kun. 
Juozapaičio, kuris ragino au
koti ir pats rinko aukas.

Lemento auganti lietuvių 
kolonija, sako Balčiūnas, ta-

darbą.
Gaila, pabaigtuvėse nęgalė- 

jo asmeniškai dalyvauti ir pati 
globėja, ponia P. Pakel. Jos, 
banko direktorių ir valdybos 
vardu kalbėjo Sebastian, lin
kėdamas Balfui ir toliau sėk
mingai veikti. Balfo vajaus 
užbaigmo proga Chicagos AL 
Tos vardu žodį tarė pirminin
kas N. Pranevičius, pabrėžda
mas. kad geriau duoti, ne kad 
prašyti. Vertino 
aukotojų gražias 
kvietė ateityje su 
širdumu ištiesti 
tiems lietuviams

rinkėjų ir 
pastangas ir 

meile ir nuo- 
vąrgę ęsan- 

ranką.
pirmininkas 
sunegalavęs, 

ir godosi šv.

Balfo garbės 
prel. J. Končius, 
atvyko iš Romos 
Kryžiaus ligoninėje. Ta proga
Balfo darbuotojams atsiuntė 
raštu sveikinimą, kuriame gė
risi Chicagos Balfo veikla, ypač 
p. Marijos Rudienės, kaip CV ! 
pirmininkės pasiąngomjfe su
aktyvinti Balfo veiklą.

Po sveikinimo?. kalbų prasi-’ 
dėjo trumpi skyrių praneši
mai. Pranešimus padarė šie 
skvriai: . ■'

Bridgeporto — Vladas Na-’ 
viekas. Rinkėjų mažoka, su
rinkta 805 dol. į

Nortside — Morkūnienė. Tik

Kanus City, Mo. sniegas, lietos ir vėjai nuvertė apledėjusį medį. Net ir nulaužtas madi* gra
žiai pasipuetys Žiemes gryžybėmis.

du rinkėjai: Morkūnienė ir|čiau aukų neperdaugiausia. 
Mankus. Seni Balfo veteranai.
Mirštanti kolonija. Vistik su
rinko 359 dol.

Marquette Parko — Juozas 
Mackevičius. Kolonija didelė, 
gyva. Aukas rinko 47 rinkėjai, 
aplankė 1348 aukotojus, surin
ka 11.210 dol. Dėkojo rinkė
jams, V. Šimkui už davimą 
Laisv. Lietuvos patalpj.

Brighton Parko — Sereiči- 
kas —ištikimas Balfo vyras, su

Keli rinkėjai surinko 521 dol. 
Town of Lake — Litvinas. 

Vienas pats surinko 200 dol. 
, Lietuvių čia jau visai maža.

Gage Park — Balaišytė. 6 
rinkėjai surinko 946 dol.

Roseland K. Bružas. 8 rinkė
jai surinko 744 dol. Kolonija 
jau išblaškyta. Tačiau išsikė- 
lusieji kitur surandami. Da
bartinėmis sąlygomis aukų rin
kimas sunkokas.

18-tos kolonijos VI. Navic
kas, rinko jis pats ir surinko 
186 dol. šioji kolonija taip pat 
sumenkėjusi ir lietuvių labai 
maža.

Waukegano — Petrauskas. 
Rinko valdyba, aplankė 62 au
kotojus, surinkta 612 dol. Au
kotojai išsiblaškę po tolimas 
apylinkes bei miestelius. Dar
bas buvęs sunkokas.

Indianos — Izidorius Taba- 
ras pažymi, kad aukas rinko 
valdyba ir surinko 176 dol.

Skyrius be teritorijos, tai 
Sophia Barčus radijo valandė
lė. Vedėja ponia Aldona Dau- 
kięnė pažymėjo, kad per šį 
skyrių suaukota 674 dol.

Melrose Parko — kun. St

RAŠYTOJĄ JULUA ŽEMAlTt 
DAIL. JONO ŠILEIKOS tapytas portretas

u.m. k. 5^“

ĮSantaras, aukas rinko valdy
ba, surinkta 415 dol.

Kenosha — dr. Balčiūnas. 
Surinkta aukų 210 dol. Bet 
skyrius vertėsi meno darbų 
prekyba piknikuose ir paren
gimuose ir iš to Balfui padary
ta pelno apię 800 dol.

Kitų skyrių atstovų nebuvo 
ir savas apyskaitas jie patiekia 
C V iždininkui K. Čepaičiui.

Po skyrių pranešimų, susu- 
šalpai ir kad nei vienas prašy- 
tiekė CV iždininkas K. Čepai
tis, pažymėdamas, kad šiais 
metais aukų surinkta kiek dau
giau už praėjusius metus ir 
sieksianti 26.000 doL sumą. Jis 
drauge pažymėjo, kad taip pat 
buvo ir yra skiriama vietinei 
šalpai ir kad nei venas prašy
mas nebuvo atmestas. Prašy
mus svarsto kaip tik Chicagos 
Balfo apskr. valdyba.

Po pranešimų Adolfas Balio
nas Įteikė savo dukros, iš New 
Yorko, Balfui 50.00 dol čekį.

Paaiškėjus, kad inž. A. Ru
dis, • kaip tik šeštadienį buvo 
atšventęs savo gimtadienį, su
sirinkę balfininkai šiam mie
lam Balfo rėmėjui sugiedojo 
Ilgiausių mtų, tuo pasveikin
dami jį gimtadienio proga.

Jonas Jasaitis, pažiūrėjęs į 
laikrodį, pranešė, kad susi
rinkimą pravedęs per vieną 
valandą ir 7 minutes. Dėkojo, 
visiems., taip gausiai susirin
kusiems į šias gražias, gražias 
tradicines Balfo pabaigtuves ir 
už atliktą darbą ir kvietė atei
tyje budėti vargo sargyboje, 
nes nelaimės ir vargai ne ma
žėja, bet didėja. Savo našia 
.veikla balfininkai prisideda 
ir prie tautinės gyvybės išlaiky
mo bei jos ugdymo.

Pabaigoje kalbėjo Balfo aps. 
.pirmininkas Valerijonas Šim
kus.. j

Tarė nuoširdų ačiū visiems 
geros valios lietuviams — au
kotojams, nepavargstantiems 
kovoje su vargu, šių šaunių 
pabaigtuvių oficialioji dalis 
baigta Lietuvos himnu. Po to 
sekė vaišės. .

JUOZAS KARIBUTAS

KELIONĖ APLINK PASAULĮ
(Tęsinys) ’«

Didžiojo altoraus nišoje sto
vą’vienišas geležinis, jau gero
kai aprūdyjęs kryžius ir jis tarp 
aptrupėjusių, be rankų ir gal
vų Įvairiausių stovylų atrodo 
tik ką po siaubingo karo, ku
riame be atodairos buvo vis
kas naikinama, kas tik pakliu
vo. Sustojau išeiti ir dar metu 
žvilgsnį lyg nenorėdamas tikė
ti ką čia matau, o širdyje išsi
neša gailestį nykstančiam pa
statui, kurio vardas yra baž
nyčia.

Kitą dieną apsuku dar nebū
tas vietas ir gailiuosi, kad su 
savim neturiu jokio šilto megz
tuko. Skubu lyg norėdamas 
pabėgti nuo labai vėjuoto oro 
srovės. Patenku į labai kalnuo
tą miesto dalį ir pasigėriu gra
žiais vaizdais, pereinu gražų, 
pavyzdingai sutvarkytą parką 
ir vėl grįžtu Į viešbutį.

Į NEW YORKĄ

Nebea įskaičiuoju kelintą 
kartą .New Yorke dabar teks 
nusileisti. Nors iš tų daugkarti
nių apsilankymų negalėčiau 
pasakyti, kad New Yorkas man

gerai pažįstamas. Mano pas
kutinis apsilankymas, rodos, 
1963 metais. Taigi, beveik de
šimtmetis. Ir aš spėju, kaip 
dabar man atrodys tas pasau
linio garso miestas — New Yor
kas.

Iš Lisabonos į New Yorką 
Pan Am lėktuvas, pats didžiau
sias. 747 prisipildo taip, kad 
nei vienos vietos tuščios. Ste
biu keleives ir aiškiai matau 
labai išsipuošusios: ponios auk
so prisipirkusios ir pasikars
čiusios, kad net kaklus sveria, 
šalia manęs sėdi keletas iš Pie 
tų Amerikos, Argentinos. Vie
nas iš jų kalba ir angliškai.

Lėktuvas iš karto virsta skar
daus gyvenimo aviliu; Pats 
jauniausias keleivis — šešių 
mėnesių berniukas. Jis ramus, 
snūduriuoja. Lėktuve, kaip jau 
paprastai Pan Am. aptarnavi
mas geras, o dar prie to ir du 
skirtingi filmai, iš kurių aš nei 
vieno nenoriu žiūrėti. Ne dėl 
to, kod jie būtų jau matyti, 
l>et tik tam, kad noriu pabūti 
vienas su savimi. Pergalvoti, 
pergyventi, kelionės įspūdžius 
suvirškinti.

Po mūsų kojomis neramus 
Atlantas per kurį skrenda šim
tai tūkstančių jo nugajėtojų. 
Kadaise iš D. P. stovyklos per 
jį plaukiau net dvylika dienų, 
dabar gi neskrisiu nei dvylikos 
valandų. Laiko tarpas ne toks 
jau didelis, bet technikos pa
sikeitimai milžiniški. Ir štai 
matau kaip šviečia pavakarės 
saulė, bet nusileisti negali. 
Lėktuvas sparčiai vejasi ją, lyg 
norėdamas neatslikti. Viršuje 
neišmatuojama dangaus mė
lynė. o apačioje, kiek tik aki
mis užmatai, švyti debesų snie
gynai.

Pripildęs galvą įvairių įspū
džių ir ištuštinęs piniginę sė
džiu tarpe labai margos pub
likos, skirtingų, pasaulių, vi
suomeninės padėties, tautybių 
ir įpročių. Dabar mus visus 
jungia vienas kelionės tikslas 
— New Yorkas.

Kai lėktuvas atsitrenkė į 
aerodromo asfaltuotą kelią, 
net džiaugsmo šiurpuliai kūnu 
perbėgo, kad vėl esu ten. kur 
mano antroji tėviškė, su savais 
namais ir draugais. Kur gyve
nimas nieko nestokoja, arba su 
labai mažais nepritekliais. Tu
ri visokiausių kitiems kraštams 
net nežinomų patogumų. Drą

sai galiu teigti, kad gyvena
me kaip už rojaus vartų. > Pa- 
skraidęs po pasaulį, niekur 
panašaus nemačiau. Gal už tai 
su džiaugsmu atklydo gyveni
mo įvertinimas, tikras jo pa
žinimas ir dėkingumas. Ir ne 
man vienam. Matau ir girdžiu 
keleiviij — turistų džiaugsmą 
ne tik vieiduosc: tik nutūpus, 
visi .plojo rankomis ir šūkavo 
dėkingumo replikas Amerikai, 
savam turtingiausiam kraštui 
visoje Žemės planetoje.

Menu, kai 196fi metais grį
žau iš Europos tiesiog į Los 
Angeles ir buvatf sutiktas to
kios nemandagios kontrolės, 
tad labai bijojau ir New Yorko, 
kad ir nelabai ką turėdamas. 
Bet čia kontrolė nustebino ta
kiu džentelmeiūškumu: paė
mė užpildytą blanką, paklau
sė ką vežu ir nei vieno lagami
no nei nepravėrė^

Važiuoju j miestą. Apsi
niaukę. Drėgna ir matau, kad 
buvęs nemažas lietus. Važiuo
ju ir pats nežinau kur, nes nei 
rezervacijos, nei tokių draugų, 
pas kuriuos apsistočiau, netu
riu.

New Yorkas pilnas automa
šinų. Judame labai pamažu ir 
prašau šoferio, kad pasuktų
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vęs BrookĮyne nąmus, persi
kėlę. Dr. Henrikas Lukoševi
čius. Jam rašiau iš Lisabonos, 
kad pasitiktų, bet aerodrome, 
kaip besidairiau, jo nębuvo. 
Gal laiškas pavėlavo?

Grįžęs į viešbutį prieinu prie 
automato išsišaukti “operato
rę”, kuri sujungtų, bet atsime
nu. kad neturiu jo naujo tele
fono. Tada prasideda vargai 
gauti informaciją. Suku ir vis 
užimta. Žviegia visokie garsai 
į ausį ir vėl dedu atgal Pra- 
dędu jau net nervintis ir šau
kiu “operatorę”, kuriai išdės- 
tąu savo nesekmą. o anai atro
do labai natūralu ir ramiausiai 
pataria vėl bandyti.

žinau, kad Los Angelėje 
dieną ar naktį informaciją gali 
gauti per vieną minutę, tokio 
ąlsi tikimo niekados nėra buvę. 
Labąi pasipiktinu ir vėl suku, 
suku tą telefoną, iš kurio gir
džiu tik klaikiai Įkyrų zirzimą. 
Nei nepamačiau, kaip pus
antros valandos prie automato 
prastovėjau ir nusispjovęs me
čiau taip, kad rodes visas įren- 

1 girnas subyrės. Einu ir juokas 
pradėjo kutęnti, lyg automa- 

, tas būtų kuo kaltas. Nueinu ir 
r keliuosi keltu Į kambarį.

Po tokios nesėkmės variausi

link viešbučio. Bet broleli, New 
Yorkas ir lieka New Yorkas: 
visi viešbučiai, , kur bevažiuo
ju, užimti. Matau, žmonės, Į 
lietpalčius susitraukę, skuba. 
Popieriai gatvėmis, vėjo pu
čiami, laksto. Nejauku ir jau 
pradedu gailėtis, kam aš čia 
sustojau.

Viename iš viešbučių, žino
ma net neantraeilių, bet daug 
brangesnis kaip kitur pirma
eiles, suradęs kambarį kaip 
kokią didžiausią laimę, nu
džiugau ir apsistojau. Ant kul
nų lipa jau vakaro tamsą. Jau
čiu nuovargį ir nervuotumą, 
bet nežiūrint to išeinu pasidai- 
rvti. Vos tik nutolus nuo vieš- » « r • << • . « ’
bučio, susitinku negrą, kuris 
būdamas neblaivus, manęs 
prašo pinigų. Nieko nepasakęs 
nueinu. Brendu per popierių 
krūvas, kurie Šlapi guh ant ša
ligatvio ir stebiuosi, kad tai aš 
matau ne kur kitur, o pasau
linio garso mieste. New Yorke. 
Mes Los Angeles nuo tokios be
tvarkęs jau ęsame senai atpra
tę, Sutiktieji žmonės visi labai 
skuba, jų veiduose kažkokia 
baimė, nepasitikėjimas.

Grįžtu į viešbutį nusprendęs, 
kad būtinai skambnsiu į New 
Haveną, kur neseniai, parda- 

ir niekaip negaliu užmigti- Gir
džiu per langus, kad lauke vėl 
smarkiai lyja ir krintantys 
vandens lašai , alsimušdami į 
langų stiklus, nuotaiką dar la
biau gadina. Guliu ir galvoju 
kur gi mane kelionėje lietus 
buvo užklupęs? Mintimis per
bėgu visas vietoves, atsimenu, 
kad Bagdade ne tik lietus bet 
visas taifūnas. Visur kitur ne
iškrito anei lašo.

Rytą kai prabudau, ^uyo 
jau prašvitę. Girdžiu lietaus 
krintančius retus lašus. Galvo
ju, kad gal nebedaug to van
dens danguje beliko ir tuojau 
baigs kristi, tada gal ir nuotai
ka pasitaisys.

Po pusryčių išeinu į gatvę 
pasidairyti. Dangoraižiai tu
ne šlapi, aprūkę, namai, šali- 
gatviupse telkąo klanai van
dens. Judėjimas mažas ir aš 
atsimenu, kad sekmadienis. 
Kelionės nuovargio nuotaikos 
slegiamas sugalvojau tuojau 
važiuoti Į aerodromą, o iš tęn 
jau Į Los Angeles.

(Bus daugiau)

SKAITYK “NAUJIEMS* - 

JOS TEIKIA SENIAUSIAS
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M. ANNA BALIONAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIE* 

IR GERKLES LIGOS
Mūsų spaudoje

Tautų klaueūnoe Sovietų
tinio branduolio sąstatą, šie vi-

Jfiso total: PROSPECT *3229
Rezid. teta*.; WAUsrook 5-5076

Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto. 
io 7 iki 9 vaL vak. Treč uždaryte:

Vytautas Meškauskas Dirvos 
N r. 3 straipsnyje “Tautų klau
simas Sovietijoje rusų daugu-

alfabeto, bet jų partinės svar
bos eile: Duotas toks sąrašas: 
L. Brežnevas, A. Kirilenka, A. 
Kosyginas, F. KuUkovas, K. Ma
zurovas, N. Podgornas, D. Po-

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGUA 
4449 So. Pulaski R*. (Crawford

Pruma ligonius pagal susitarimą, 
^ei aeat&mepxas Mamoiou J74-AO12

PRospoct A1717

GYD Y lųJA6 IR CrUKwRGAS 
314* WEST 63rd STREET

VaL Kas damą po pietų 1-* vak. 7-8 
uxLai antracuemais ir peaktadteniaia. 
Lreciad. ir sekmad. ofisas uzdaryiaa 

Raz. 3241 WEST 66th PLACE 
Phono: Republic 7-7868

INKSTU IR ŠLAPUMO IAKŲ 
CHIRURGUA

*40 SUMMIT ST.
ROUTE 5*, ELGIN, ILLINOIS

www

PHYSICIAN AND SURGEON 
2434 WEST 7IN STREET 
Ofc* Hfi—lidi 43*49

OFISO VALANDOS;
ketvirtad. 1—7 vaL, 

_ ieių nuo 1—*, tree-
ir šeštad. tiktai susitarus.

ir

ML W. HSN-aSINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6132 So. Kadžio Ava., ^A 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei neat

siliepia, skambinu Ml 34)001.

DR. NINA KRAUCEL- 
KR1AUCEUUNAITE 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
4132 So, KEDZIE AVĖ. 

Telef. WA 5-2670. 
Neatsiliepus — skambinti 

471-0225.
Valandos pagal susitarimą.

Ofiso tel.: HE 4-1*18 arba RE 7-9700
Rezidencijos: PR 6-9801

PR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmad., antrad., ket- 
virtad. ir penktadieniais nuo 3 iki 
7 vaL popiet Ketvirtad. ir šešta
dieniais nuo 9 iki H vai. ryto tik 
susitarus.
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOAAETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
261* W. 7lst St. — Tel. 737-5149

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES Ht 

PROSTATOS CHIRURGUA 
2656 WEST 63rd STREET

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

Ofiso telef.: 776-2880 
Naujai raz. telet: 448-5545

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

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

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

uždaryta.
Raz. tai.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

TaL: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad. 
ir penkt 24 v 6-8 vaL vak. šeštadie
niais 24 vai. po pietų ir kitu laiku 
■pagal susitarimą.

MM WEST Hat STREET 
Ofiso bW.: HEmlock 4-2123

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
M neataffiepia. tai telef. Gi 8-6195

oethopedas-protezistas
Aparatai - Protezai, Med. Ban
dažai. Speciali pagalba kojom*

2*50 West 63rd St., Chicago, III. 60629

BIZNIERIAI.. KURIE GARSINASI 
WAUJtaiOST’. — TOM GERIAUSIĄ

-e>v, a wiKvi uua^ • A vr— 
mai mažėjant” primena Lenino | fanskis> M Suslovas, V. Scer- 
pasisakymą apie rusiškąjį šovi- bickis. A p. šelestas,
nizmą:

“Rusiškam šovinizmui aš 
skelbiu žūt-butinę kovą”, tarė 
Leninas, kentėdamas aršų dan
ties skausmą. “Kai tik aš atsi
kratysiu tuo prakeiktu dantimi, 
visais likusiais dantimis pulsiu 
šovinizmą”. Kas jam jau nepa
sisekė padaryti, nes jis netrukus 
mirė. Tačiau dar prieš mirtį 
1922 metų gruodžio 30 d. jis pa
diktavo įspėjimą “Rusijos gy
ventojams ne rusams prieš ru
siškojo šovinizmo invaziją. To 
šovinizmo platintojai yra Židi
kai ir prievartautojai, kokiais 
yra tipiški rusų biurokratai”.

Tų “žulikų ir prievartautojų” 
invazija aiškiai pailiustruota ki
tame straipsnyje antrašte “Auš- 
ėiausioje sovietų taryboje lietu
viai neatstovaujami, Daugnacio- 
nalmės valstybės struktūra yra 
blefas”, pateikiama pavardėmis 
kas sudaro “TSRS Aukščiausią
ją Tarybą:

“Sovietinės Eltos komunika-GRADINSKAS
GRUNDIG
Hi-Fi STEREO

2512 W. 47 ST. — FR 4-199* 

LIETUVI, EIK PAS LIETUVĄ

(PUTRAMENTAS)
Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAAAENTAS)
5525 So. Harlem Ava. — 586-1220

GUŽAUSKŲ 
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 

BEVERLY HILLS GĖLiNYČIA 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR *0834

Terkraustymai

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS

2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063

MOVING 
Apdraustai perkraustymas 

iš įvairių atstumų. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
TeL: FRontier 6-1*82

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠE ŪMOS VALANDOS 

Visos programos iš W0PA, 
1490 kiL A. M.

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 11—12 
vaL ryto. — šeštadienį ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9^0 vaL 
ryto.

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

CHICAGO, ILL 60629

G. Voronovas, J. Andropovas, 
P. Demicevas, P. Maserovas, B. 
Ponomariovas S. Rasudovas, M. 
Soknnenevas, D. Ustinovas, V. 
Doigichas, . Kapitonovas, K. Ka- 
tusevas”...

Leninas svajojęs apie daugia
tautę federaciją, kurios atskiri 
nariai savistoviai tvarkytų savo 
reikalus ir net turėtų teisę iš jos 
pasitraukti... Vokiečių žurna
las “Der Spiegei” savo sausio 
1 d. numeryje nagrinėdamas 
tautų klausimą tarp kitko pa
minėjęs ir Justo Paleckio straip
snį “Novoje Vremia” žurnale, 
kur šaukiamasi Lenino autori
teto. Paleckis parašęs: “Stali
nas 1922 metais užėmė neteisin
gą laikyseną... Leninas nepri
tarė Stalino projektui”.

Kaip Sovietų imperijoje 
gydomi “proto ligoniai”

Straipsnyje “Kodėl Maskva 
taip suinteresuota išlaikyti da
bartinę santykių su Amerika 
kryptį” “Darbininkas” cituoja 
beprotnamyje kankinto sovietų 
daktaro Aleksandro Jeseuin-Vob 
pino liudijimą: kaip sovietų pa
reigūnai mėgina palaužti žmo
gų:

“Gariev mieste Piotr Aleksie- 
jevič Lysok buvo suimtas ir už 
tai, kad komunizmo lektoriui pa
rašė paklausimą: “Kaip tai at
sitinka, kad tokiame laisvame 
krašte kaip Sovietų Sąjunga 
trukdomi užsieniniai radijai?”

Apkaltintas, kad tokiu klausi
mu šmeižia Sovietų Sąjungos 
santvarką, jis buvo pripažintas 
neatsakingas už savo veiksmus 
ir nugabentas į Leningrado psi
chiatrinę ligoninę. Tenai pasi
kalbėjime su psichiatrais jis te
betvirtino, kad užsieniai radiją! 
tikrai tebetrukdomi. Tada jam 
priskyrė specialų gydymą ir per
kėlė Į Suchiovką. Jo'likftnas ne
žinomas”.

Cituojamas vienas Aleksand
ro Solženicino atvirąs laiškas:

“Štai kaip mes gyvename: be 
jokio leidimo areštui ir be me
dicininio pateisinimo keturi poh- 
cininkai h* du gydytojai ateina 
į sveiko žmogaus butą. Gydyto
jai pareiškia, kad jis esąs be
protis ; tada policijos vyresnysis 
šaukią: “Mes esam valdžios or
ganas. Eime!”. Jie užsuka jam 
rankas ir išsiveža į beprotnamį. 
Taip gali nutikti kiekvienam iš 
mųsų”...

VELNIAS APIPLĖŠĖ
BAŽNYČIĄ

MAURŲ ARCHITEKTŪROS BARCELONOS KATEDRA

SUSIRINKIMŲ

KAI KURIŲ ŠIO STRAIPSNIO 
KLAIDŲ ATITAISYMAS:

Vietoj . . . Rėza po 1 metų 
darbo išvertė Donelaičio “Me
tus”, turi būti . . . Rėza po 12 
metų darbo išvertė Donelaičio 
“Metus”.

Kitas neaiškus sakinys turi 
taip skambėti: Tad to krašto 
lietuvių kultūrinė ir tautinė pa
dėtis priklausė daugiausia nuo 
vokiečių 
lietuvių 
valdžios 
palikti.

Paskutinis pasikėsinimas 
prieš Hitlerį įvyko ne 1941 me
tais. bet 1944 m.

valdžios malonės ir 
prašymų liet, kalbą 

įstaigose ir mokyklose

jo paskaitų

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

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

Antenas Rėkei, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado
maičio - šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija, Chicago. 1962 m. 306 pat, kaina 3 dol.

GAUNAMA “NAUJIENŲ ADMIMSTRAŲUOJK

Tampa, Florida. — Praeitą 
sekmadienį į vad. Atvirų Durų 
Baptistų bažnyčią žmonėms be
simeldžiant įėjo raudona ski 
kauke apsimovęs vyras, pasisa
kė esąs “velnias” ir padarė rin
kliavą, surinkdamas visų ten 
buvusių žmonių pinigus su vi
somis piniginėmis.

• Tūla mteriškė skundžiasi 
savo draugei, kad jos vyras nie
kad nepastebi kai ji įsigyja ką 
nors naujo iš aprangos, bet jis 
pastebi nors ir,mažiausią smulk
meną pas kitas moteris.

— Nieko, nuostabaus, — atsi
liepia draugė, — nes tamstos 
vyras žino kas yra užpakuota, 
dėlto nekreipia dėmesio į užpa- 
kavimą.

SVINTO BASTO PAMOKYMAI R PAAIŠKINIMAI, 
KIEKVENA DIENA BUTINI KRIKŠČIONIUI

Į Kaip aš tavo įstatymą taip myliu! Kasdien aš kalbu apie įį. Psa. 119:97.

Krikščionis turi garbingą privilegiją tyrinėjime Dievo žodžių, vitttek 
daugel tyrinėjimo lieka sueikvota be naudos ir be tikslo. Tyrinėjimas pagal 
kurį nėra pasielgiama, yra piktesnis už taip sau laiko praleidimą. Dievo 
žmonės turėtų panaudoti kiekvieną tinkamą proąą įgijimui pažinties apte 
Dievišką planą — nors ir tai kaštuotų jiems pasiaukayimą; bet Dieve vair 
kas tur ypatingai dabotis, kad tas ką jis aukoja, būtų jo paties parankamai 
ir smagumaL o ne daugiausia smagumai ir parankamai kitų. Jeigu Bibiijoe 
tyrinėjimas yra atliktas vientik kitų išlaidomis, tai toks darbas greičiau 
bus saumylumo išrodymu, negu tikro gyvenimo sulig Viešpaties meilingos 
dvasios.

Kristus pasakė, kad jis įsteigs bažnyčią. Bažnyčių yra daug, bet ne 
kiekvienam aišku, kuri yra tikroji Krikščioniui reikalinga tikroji Kris
taus bažnyčia. Į visus šiuos svarbius klausimus rasite atsakymus nedidelėje 
knygutėje, kuri vadinasi "Tikroji bažnyčia’’. Ją nemokamai gausite, jei 
parašysite tokiu adresu: F. Zavist, 3715 W. 66th S*., Chicago, Illinois 60629

- *V. RAŠTO TYRINĖTOJAI

8M*R*R«RaRMR*MMR*IBMMRMMMMRRMRRRRRRMMRMM*

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
Telef.: GRovehiU 6-234M

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
ALKŠ'fĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

— Marquette Parko Lietuvių na
mų savininkų organizacijos narių 
susirinkimas Įvyk s šį penktadienį, 
sausio mėn. 19 d. 7:30 vaL vakaro 
parapijos salėje, 6820 S. Washtenaw 
Ave. Salė bus atdara 7-tą vai. vak. 
Prašome visus, kurie galėtų sumokė
ti nario mokestį ir Įstoti naujais na
riais. atvykti 30 min. prieš susirin
kimo pradžią. Susirinkime bus svar
stomi svarbūs mūsų kolonijos ir na
mų savininkus liečią reikalai. Na
rius ir svečius prašome gausiai da
lyvauti. rašytis naujais nariais, tuo 
būdu stiprinti 
pajėgumą.

mūsų organizacijos
Stasy* Patlaba.

— Amerikos Lietuvių Piliečių Pa
šalpos Klubo metinis narių susirin
kimas Įvyks sekmadienį, sausio 21 
d. 1:00 vai. popiet Hollywood salėje, 
2417 W. 43rd SL Nariai kviečiami! 
atsilankyti, nes yra daug reikalų. 
Reikia išrinkti naują 1973 metų 
valdybą, taip pat reikia išrinkti kny
gų patikrinimo komisiją. Narėms ir 
nariams būtinas reikalas dalyvauti.

Rožė Didžgalvieno, rėžt.

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽLAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

S. Petersonienė

Poezija ir pasakos yra vaikų mėgstami ne mažiau kaip žaidimai ar 
krykštavimai. Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažie
siems bei jaunimui:

1. N. Butkienė, VELYKŲ PASAKOS, 32 psL, telpa 6 pasakos ir DVY
NUKES, 34 psL su 8 apsakymėliais iš vaikų pasaulio. Abi gausiai ilius
truotos. spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 dol.

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

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

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

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

juota knyga. Joje originalūs apsakymai, padavimai, legendos, novelės. DaiL 
V. Stančikaitės iliustracijos, 186 psL, kaina 2 doL

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

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

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

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

■■■■■■■■■■■■■■■■U■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■«
.... ............... .... -................................................"'I

RIMTA KNYGA - GERIAUSIA DOVANA
Naujienose galima gauti puikių knygų. Purios papuoš bet kokią < 

knygų spintą ar lentyną:
$6.00

1

i

K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiu įrūka. 592 pusi. 
K. Bielinis, DIENOJANT, gražiai įrišta. 464 pusi.-------------
Prol. Vecl. Biržiška, ALEKSANDRYNAS, I tomas, grašiai 

įrištas. 431 pusi. ---------------------------------------- ——
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ 

ISTORIJA, f dalis, 208 pusL įrišta — $3.00. minkštais 
viršeliais — $2.00; D dalis, 225 pusi., įrišta — $3,00. 
minkštais viršeliais —

Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, I tomas, 300 p. 
Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta. 416 p._ 
Juozas Liūdžiu*, RAŠTAI, 250 pusi.----------------------------------
P. LiOdžiuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LlODŽIŲ,

88 pusi., ------------------------------------------ -------------------------
$. MicbelsbMS, LIETUVIU IŠEIVIJA AMERIKOJE, 299^ 

įrišta — $5.00 minkštais viršeliais — ------------ -
Or. V. Sruogiene, LIETUVOS ISTORIJA, gražiai įrišta 968

$2.00 
$200 
$5 50 
$3.00

$100 į

$4.0* 

$10.00 ;

i NAUJIENOS,
1739 So. Halted SL, Chicago 8, UL — Telef. HA 1-6100 į

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GERAIDAS F. DAINIO 

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE 
TeL: YArds 7-1741 . 1742

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayette 3-9440

MUUEKHK&US AIH-CUND1T1ONED KOPLYČIOS

KARIAI:
Chicago!
Lietuvią 
Laidotą?!* 
Direktorių
Assodaeijoe

AMBULANC* 
PATARNAVO 
M4S DIENA 
IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČ’A?

VISOSE MIESTO
DALYS*

ANTANAS U PHILLIPS
3307 So. UTUAMCA AVENUE. Phone: YArua 7-3401

. - .1 1 "" '

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, UL Phone: OLympic 2-100S

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

GEORGE F. RtPMLNAS
3319 So. LĮTUAN1CA AVE. Tel.: YAros 7-113d-1139

STEPONAS C. LACK ĮR SŪNŪS
(LACKAW1CZ)

2424 WEST Wtą STHEET REpeblic 1-1213
23U WW 23xd CVACE Virginia 7-667Z

11V2B SOUTHWEST HIGHWAY, Palos HUla, I1L 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 8*. HALSTED STREET Phone YArda 7-1911

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI 
GARSINKITfiS NAUJIENOSE
s - NMunmoi; chkago «, n.L.-' fkday, ja wary s, wt>



Juškevičius — Cicero 
LB pirmininkas

Amerikos lietuviai labai a1i-į2- Jonas švedas I-mas vicepir- 
dziai sekė Lietuvių Bendruo- cepirmininkas, jaunimo ir in- 
menės Cicero apylinkės kon- formacijos reikalų vadovas, 
fliktą su frontininkų vyriau- I- Aldona Valeišaitė • Bruso- 
siais vadais. Froilininkų dau- kienė sekretorius 
guma nepritaria vaikų siunti- •”>. Antanas Zumaras iždininkas, 
inui į rusiškas pionierių sto- 6. Juozas Arštikys kartotekos
vykias, bet keli frontininkų 
vadai neturėję drąsos išeiti vie
šumon, kurstė mažiau susipra
tusius tėvus siųsti savo vaikus 
mokytis pas žiauriausius mo
kytojus, nuo kurių tėvai, vis
ką pametę, turėjo bėgti.

Vytautas Zalatorius, fronti
ninkų Įspraustas j Cicero ben
druomenės apylinkę, apgavo 
tėvų komitetą ir apgaudinėjo 
visą bendruomenės apylinkę, 
norėjo primesti Cicero lietu
viams dar vieną vaikų kelionę 
Į Rumšiškes. Patys komunistai 
nesiunčia vaikų į pionierių 
stovyklas, o Zalatorius liepė 
savo žmonai vaikus ten būti
nai nuvežti. Jis taip Įžūliai gy
nė vaikų siuntimą Į Maskvą ir 
pionierių stovyklas, kad net 
koktu buvo klausyti jo “aiški
nimų”. Cicieriečiai žinojo, kad 
Zalatorius vykdė vyresniųjų 
agentų ir frontininkų įsaky
mus. Frontininkai buvo pata
rę Zalatoriui primesti apylin
kei Gediminą Galvą ir Maskvon 
vežiotą mergaitę, bet nieko iš 
to neišėjo. Didelė dauguma tiek 
jau buvo pasipiktinusi fronti
ninkais, kad ir klausyti neno
rėjo apie nelemtą jų bendra
darbiavimo politiką.

Zalatorius buvo įžūlūs, bet 
jis įsitikino, kad įžūlumas ne
veikia ne tik krautuvėse, bet 
ir didesniame lietuvių susirin
kime. Didelė susirinkusiųjų 
dauguma ir vienas drąsus lie
tuvių teisių gynėjas privertė 
Zalatorių trauktis ne tik nuo 
stalo, bet ir iš frontininkų pri
mestos vadovybės. Zalatorius 
vadovybėn jau nebuvo išrink
tas. Didelė balsų dauguma 
buvo išrinkta nauja valdyba, 
kuri šitaip pasiskirstė parei
gomis.

Daugiausia balsų gavo ir di
džiausią pasitikėjimą turėjo 
Andrius Juškevičius. Praeitą 
sekmadienį slaptu balsavimu 
jis gavo daugumą valdybas 
narių balsų ir tapo išrinktas 
Lietuvių Bendruomenės Cicero 
apylinkės pirmininku.

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pi£us ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustyme 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

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

(vairių prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai, 
maistas, doleriniai CertifikataL

V. VALANTINAS

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

2608 Wert 69th SL, Chicago, m. 60629. • TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas įvairių prekių. 

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

JEIGU NEBŪTŲ SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ I 
KNYGŲ, NEBŪTŲ IR NAUJŲJŲ!

Prof. Vaclovo Biržiškos “Senųjų Lietuviškų Knygų Istorija" yra 
veidrodis, kuriame atsispindi pirmųjų lietuviškų knygų kelias. 
Kietais viršeliais įrištos knygos kaina yra tik $3.00, minkst. $2.50.

Knyga Jums bus pasiųsta, jei atsiusite pinigus šiuo adresu:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted Street. Chicago 8, Illinois
......... -— •
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.H. Jonas švedas I-mas vice pir- 
į iiiininkas ir švietimo reikalų 
'vadovas.

vedėjas.
7. Anatolijus Miliūnas mokyk
loms lėšas telkti ir ypatingiems 
reikalams valdybos narys.

Joniškiečių klubas
Joniškiečių Labdarybės ir 

ir Kultūros klubo metinis susi
rinkimas įvyko sausio 2 d. Hol
lywood salėje. Dalyvavo gau
sus narių skaičius. Vicepirm. 
Helen Vengeliauskienė atidarė 
susirinkimą, visus pasveikino 
ir pranešė, kad pirm. Julija 
Sačauskienė serga po netikė
tos nelaimės namuose. Ji da
bar yra Chris Community li
goninėje 310 — 1 kambaryje. 
Taip pat pranešė liūdną žinią, 
kad mirė mūsų klubo narė 
Elizabeth Bukšnis. Nariai ty
los minute pagerbė mirusią ir 
prisiminė jos darbus klubui. 
Rašt. A. Kalys perskaitė pra
eito susirinkimo protokolą, 
kuris buvo be pataisų priimtas.

Gruodžio 17 d. klubo narių 
grupė nuvažiavo į Holy Fami
ly vilos senelių namus pasvei
kinti senelius su šventėmis. 
Jiems įteikta dovanų pakietė- 
liai taip pat pinigų smulkioms 
išlaidoms. Pirm. J. Sačauskas 
vaišėms prikepė skanių pyra
gaičių. Grupėje buvo 4 mer
gaitės, kurios padainavo gra
žių lietuviškų dainų. Visi se
neliai buvo patenkinti aplan
kymu, vaišėmis, programa ir 
dovanomis, šiems reikalams 
klubas paskyrė 150 dol. Be to, 
nariai prisidėjo savo aukomis 
ir dovanomis. Po 5 dol. davė 
Helen Vengeliauskas, Alary 
Wenckunas, Emily Survilla, 
Antanina Aukštaitis. Paulina 
Szhlaustas, taip pat Antanas 
Jakutis ir jo žmona. 3 dol. da
vė Della Kirklis, po 2 dol. — 
Mary Neberieza ir Elizabeth 
Bukšnis, Julia Sačauskas įtei
kė dėžę obuolių, o Bernice Žem 
guli s dėžę apelsinų.

Knygų tikrinimo komisija 
patikrino 1972 m. knygas bei
apyskaitas ir rado viską tvar-

TRUMPAI

— Kristijono Donelaičio že
mesnėje ir aukštesnėje mokyk
lose pamokos vyks šį šeštadie
nį sausio 20 d. Tikybos pamo
kas pradės 8:30 vai. ryto.

Mokyklos vedėjas

— Ona Aukštulienė serga ir 
guli Central Community ligo
ninėje, — 5701 So. Wood St. 
Šauliai prašomi sergančią ap
lankyti.

— Ed. Varekojis, Gulfport. 
Fla., mokėdamas prenumera
tą užsakė atsiųsti lietuviškų 
knygų ir prisiuntė vajui 6 dol. 
— Joana Mankus Binghamp- 
ton, NY., ilgametė Naujienų 
skaitytoja, kartu su prenume
rata atsiuntė vajui auką.

— Ona Dičiūnienė, Rockford 
Ill. pakartotinai parėmė Nau
jienas ir ta proga rašo: “Su il
gesiu laukiu ir su įdomumu 
skaitau Naujienų dienraštį. Ži
nant sunkų spaudos darbą, aš 
iš savo kuklių pajamų siunčiu 
5 dol. auką paremti tą darbą. 
Linkiu sėkmės”.

— Šaunusis lietuvių studentų 
ansamblis, vadovaujamas tau
tinių šokių specialistės Leoka
dijos Braždienės, pakviestas 
dalyvauti ir atlikti programą 
prez. Nixono inauguracijos iš
kilmėse.

koje. Buvo pranešta, kad be.“Tą laikraštį turėtų skaityti ir 
pirm. Julijos Sačauskienės dar remti visi lietuviai, nes be dien-

tebeserga šie klubo nariai: 
Julius Klimas, Antanas Jusas, 
Mary Urbelis ir John Vilimas. 
Nariai prašomi juos aplankyti.

Sekantis susirinkimas įvyks 
antradienį, vasario 6 d. Holly
wood salėje. A. K.

Įraščio Naujienų, tai lieki be 
naujienų”_

— Emilija Gal inienė - Gorin, 
St. Petersburg, Fla., ilgametė 
Naujienų skaitytoja, kartu su 
sveikinimais ir gerais linkėji
mais visiems bendradarbiams 
ir naujieniečiams atsiuntė va
jui 5 dol.

— Justinas Valys, Gulfport, 
Fla., atsiuntė vajui 10 dol., ir 
už kalendorių 2 dol. Daugelis 
Chicagos lietuvių jį vis prisi
mena kaip Vilniaus krašto lie
tuvių ir kitų organizazijų vei
kėją. o Bridgeporto apylinkės 
gyventojai — kaip sąžiningą 
verslininką. Vajaus komisija 
nuoširdžiai dėkoja visiems rė
mėjams ir prašo visus skaity
tojus palaikyti Naujienas ir 
surasti bent po vieną naują 
skaitytoją. Visi lietuviai yra 
kviečiami užsisakyti Naujienas. 
Jos užtarnavo visų dėmesį ir 
paramą. \

— Elena Čižauskienė iš Mar
quette Parko apylinkės grįžo 
iš ligoninės Į namus. Jos koja 
dar tebėra gipse. Bet dabar jos 
vyras Klemensas susirgo Chi- 
cagoje siaučiančiu anglišku 
gripu. Abu dėkingi artimiesiems 
už lankymą ir pagalbą ligos 
metu.

WAREHOUSE SUPERVISOR
Experienced man looking for opp. 
to run his own show. Take charge type 
who can assume full responsibility 
for all receiving stock functions at 
new store of expanding retail chain. 
Exc. salary and outstanding benefits 
including profit sharing. Must speak 
and understand English.

286 — 2544 
FIRST DEPT. STORES 

4810 N. PULASKI

— Jonas Gerutis, Amsterdam, 
NY., mokėdamas prenumera
tą atsiuntė vajui 5 dol. Laike 
pastarųjų metų toje apylinkė
je įvyko nuostabūs dalykai 
lietuviškoje veikloje: atgi
jo lietuviškos organizacijos, 
netgi įsisteigė naujos mo
kyklos.*? mokosi lituanisti
nių dalykų jaunoji karta. Tas 
lietuvybės renesansas įvyko 
bendromis visų lietuvių pastan
gomis, prie kurių Naujienos 
ir skaitytojai prisideda.

— Juozas Račius, Los Ange
les. Calif., atnaujindamas pus
mečiui prenumeratą atsiuntė 
vajui 3 dol. ir tarp kitko rašo:

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

The iron curtain 
Isol soumiprooL

She can’t coma to you for the 
►uth, but you can raach har. 
Radio Free E--opedoe» gat the 
truth through.
■w to Radio Free Bregg

h a tx>M« b*
 wipinllai wax TSaMRtoUiuOnt.

GEROS DOVANOS
8IOS KNYGOS PARDUODAMOS DABAR "NAUJIENOSE“ 

su DIDELĖMIS NUOLAIDOMIS:
Dr. A. J. Gussan — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik __ ______  $3.00
Minkštais viršeliais tik ......     $2.00

Dr. A. J. Gussan — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą Įspūdžiai. Vietoje $2.00 dabar
tik .------------------------- ---------------------------------------------------$1.50

Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekį- arba 
money orderi.

NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 90608

. . ~ ’ i 'if- r"-
HELP WANTED MALE

Darbininkg Reikia

REIKALINGAS prityręs auto me
chanikas. California Super Service, 
4824 So. California Ave. Skambinti 
Eringiui VI 7-9327.

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai ir Įrengimai

PARDUODAMI
Iš MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

30% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
dalimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO.

TEL. GR 6-4421
6200 So. WESTERN AVE.

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

IŠNUOMOJAMAS 4 kambarių butas 
1-me aukšte, pageidaujamai suaugu
siems, be vaiku. Skambinti diena 
CA 5-4995 arba 776-3727 iki 9 vai. 
vakarais.

ŠVARI MOTERIS ieško kambario 
vieno asmens bute. Gali pagaminti 
maistą. Tel. 735-1625.

—Į Baltijos Kvinteto ir rašyt 
A. Gustaičio koncertus-vakarus, 
kurie įvyks šį šeštadienį 8 vai. 
vakaro ir sekmadienį 3 vai. po 
pietų Marijos aukšt. mokyklos 
auditorijoje, bilietus bus gali
ma įsigyti ir prie įėjimo. (Pr)

— Pedagoginio Lituanistikos 
Instituto linksmavakaris bus 
vasario 17 d., 7:30 v. vak. Jau
nimo Centre. Stalus užsisakyti 
pas p. E. Narutienę,
tel. WA 5-9436. (Pr.)

— Lietuvių Dailės Institutas 
suruošė dailininko Viktoro Viz
girdos tapybos darbų parodą ir 
maloniai kviečia visus atsilan
kyti naujoje Čiurlionio ga
lerijoje, Jaunimo Centre, Chi- 
cagoje. Parodos lankymo lai
kas: savaitės dienomis nuo 7 
iki 9 vai. vakaro, šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 11 vai. ry
to iki 9 vai. vakaro. Paroda už
daroma sausio 21 dieną 9 vai. 
vakaro. (Pr-)

SVARBUS SKLYPŲ 
SAVININKŲ SUSIRINKIMAS

Sekmadienį, sausio 21 d., ly
giai 1 vai. po pietų, Dariaus Gi
rėno didžiojoje salėje įvyks 
svarbus Lietuvių Tautinių Ka
pinių sklypų savininkų susirin
kimas.

šiame susirinkime bus svars
tomi svarbūs kapinių reikalai. 
Be to, bus renkami kapinių di
rektoriai. Labai svarbu, kad 
šiame susirinkime dalyvautų 
kiekvienas sklypo savininkas.

Iki šio meto kapinių reikalai 
buvo pavyzdingai tvarkomi, 
viską tvaike sklypų savininkų 
rinkti direktoriai. Kitų kapinių 
sklypų savininkams tenka ves- 
ti kovą, kad galėtų patys savo 
kapines tvarkyti. Tautinių Ka
pinių sklypų savininkai tą teisę 
turi, užtat kiekvienas privalo ja 
pasinaudoti.

Savininkas

— Lietuvių šv. Kazimiero 
Kapinių sklypų savininkų drau 
gijos metinis susirinkimas šau
kiamas 1973 metų sausio 21 
dieną, 2 vai. po pietų. Gage 
Park Fieldhouse, Western ir 
55-tos kampas. Nariai ir visuo
menė prašomi dalyvauti. (Pr)

— Įvairiems parengimams 
ir progoms prityrusi šeiminin
kė gamina maistą. Visokie už
sakymai yra priimami ir bus 
gardžiai ir skoningai pagamin
ti. Kreiptis: RUMŠOS krautuvė, 
4.359 S. Maplewood Ave.
Tel. VI 7-2149. (Pr.)

A. ČEPULIS, NOTARY 
PUBLIC

INCOME TAX SERVICE

3548 SO. EMERALD 
LA 3-1387

Pensijos ir kompensacijos iš Vokie
tijos, pilietybės popieriai, ivairių 
valstybės formų pildymas. Intere
santų reikalais lankosi valdžios ir 
savivaldybės įstaigose. Padeda su
tvarkyti pensijos ir bedarbių pašal
pos reikalus.

SKAITYK IR KITAM PATARK
SKAITYTI "NAUJIENAS"

REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žarna — Pardavimui

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS J

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ VALDYMAS — N0TAR1ATAS — VERTIMAI

Į VISI RCŠIŲ draudimo agentūra Į

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
TRANSFERED MUST SELL. 3458 
West 72nd Pl. room brick cor
ner ranch, central air conditioned, 
finished basement, IVz bath, garage, 
many extras. Offers accepted. Keys 
at Henry Wojciechoski.

Tel. 423-1725 or GA 2-2563.
i__  - ____ ___ ____  :

ATDARAS APŽIŪRĖJIMUI 
šeštadieni ir sekmadieni 1 — 5 vai. 
Savininkas parduoda 2. butų po 5 
kambarius mūrinį su pilni beis 
mantų, karšto vandens šilima gazu, 
2 mašinų garažu. $33,900.

7014 So. Rockwell St.

MARQUETTE PARKE mūrinis na
mas, 4 kambariai, 11 metų. Geras. 
Švarus. Palikimas. Pigus. Brokeris— 

telef. 778-6916

CUSTOM BUILT RANCH — 
Vicinity 84th & California.

7 large rooms. 2% baths. 2 fireplaces. 
Large finished basement. In-law apart
ment attached. Far too many extras 
to list $54,500.

Shown by appt. 925-6299.

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660

A. G. AUTO REBUH.DERS
Čia automobiliai išlyginami ir nuda
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusių darbininkų. Kai

nos nebrangios.
3518-24 W. 63 rd Street, Chicago, III.

______ TEL. — 776-5888 ___
Anicetas Garbačiauskas, sav.

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

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

kitoki blankai.

Ntate farm i re ano Casualty Comoan,

A. & L. INSURANCE & REALTY 
A. LAURAITIS 

_____INCOME TAX __ 
4645 So. ASHLAND AVE. 

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

A. TVER AS 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

T»L: REpublrc 7-1941
-i—

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

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

SIUNTINIAI | LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė.

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

REMKITE TUOS BIZNIERIUS. 
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE"

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žarna — Pardavimui

BUTŲ NUAMAVIMAS. ĮVAIRŪS 
DRAUDIMAI. NAMU IR NEKILNO
JAMO TURTO PIRKIMAS - PAR- 

PARDAVTMAS.
BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

TEL. — 254-5554

PAŽVELK
ORIGINALUS APARTAMENTINIS 

NAMAS. Alumin, langai, naujas ga
zu šildymas ir garažas, aptvertas pla
tus sklypas, pajamų $6.600 metams. 
Prašo $45.000. Priims rimtas derybas.

ERDVUS 6 KAMBARIU MŪRAS 
20 metų. 1% vonios, alumin. langai, 
gazu šildymas, apsaugotas beismantas, 
2 auto garažas, arti Nabisco, greit ga
lite užimti. $22.000.

PUIKUS 2 BUTŲ 19 metų mūras. 
2 atskiri šildymai, keramikos vonios, 
kabinetu virtuvės, alumin. langai, ge
ležinės tvoros, garažas, arti ofiso. — 
$36 000.

12 BUTU MŪRAS Marquette Parke. 
«17 500 najamų metams. Našlė pra
šo «84.000

SU KAMBARIU didePs Georgian.
VONIOS Trenktas sausas Heismon- 

tas. 2 ai’to garažas. Apie 20 metų, 
kaiO naiiias. $^3.000.

4 BUTU po 5 kambarius mūras 4 
auto mūre garažas. Nauias gazo š’l- 
dvrrias. Platus lotas. Arti Tėviškės 
bažnvč’ns — Maronette Parke. $49.500.

2 BUTU 6 metu luksus mūras. 2 auto 
mūro garažas. Viengungiui Įrengtas 
beismontas Arti ofiso. $48.800.

9 KAMBARIU 9 metu mūro reridęn- 
eiia. 2 modernios vonios. 2 atskiri šil- 
dvmai Cent, oro vėsinimas Garažas. 
Arti Kodrie ir narko. $40.000

2 BUTU gražus mūras arti vienun- 
Ivno Nauias varo Šildymas. 2 auto mū
ro garažas -C2P 500.

6 KAMBARIU modernus medinis. 
Nauias garo šildymas. Arti Margučio 
rad’in <ti5«on

MODERNUS 6 KAMBARIU 14 metu 
mūras Cent oro vėsinimas. Iron ertas 
Hoicmorrtne La—as 114 vonios. 40’ lo
ta s Garažas 5^4 000.

PT.ATUS vertimo AR TOTAS Mar- 
nnpffo Parke Kaina $9900

R KAMBARIU 1M> ankšto 16 metu 
naūraa O vonios TronrYta- Tmrcrrnan- 
tas Garažas R3 ir Kedzie. $32,000.

2 AUKŠTU 2 Riun NAMA9 oIa- 
lotas. Garažas Arti mūsų — 

r?2Ono

Valdis PphI WfotA 
■7051 So Washtenaw Ave RE 7-7200

MŪRINIS 4 MIEGAMI Ir 3 vonios 
Moderni virtuvė THdeli kambariai 
Garažas 32 pėdu sk1vn« Tuoi e»- 
Hma užimti Gerai nežiūrėtas. Ne-

MŪRINIS BUNGALOW 6 kamba
riai D’deli miegami. Moderni vonia 
ir virtuvė. Mūrinis garažas. Pbtns 
sklvnas. Da”? priedų. 64-ta ir Cali
fornia. $26.900.

5TMATTT9 KEALTV
2951 W 63 ST fPrie Sacramento)

TEL. 436-7878

BUILDERS AND CONTRACTORS
Namu Statyba ir Remontas

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu mieste ir užmiesty naujus ir 
nerstatau senus visų rūšių namo ap
šildymo oečius. air-conditioning. van
dens boilerius ir stogu tinas (gutters) 
Dirbu greit sąžiningai ir garantuotai.

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. Hl. 80809. Tel.: VI 7-3447

DĖL AUKŠTOS KOKYBĖS. KAINOS 
IR SĄŽININGUMO NAMŲ REMONTO 

DARBUOSE
Stogu dengimas. Vandens nutekėjimo 
vamzdžiai. Tuckpointing — mūro su
tvirtinimas ir valymas Mūrininko, 
baliaus, cemento ir dažvtojo darbai 
Veltui ikainavimas Skambinkite dabar

Al, WWMAKUP TH, 2MUMM

Federaliniu ir vrfsti|ot pa|amg 
mokesživ apuraičiavlme* 
INCOME TAX 

Nokllnolamo turto pirkimas ■ 
perdavimas

REAL B S T A T I 
Petaip palludllimat 

NOTARY PUBLIC 
Draudimo lnformacl|ea 
INSURANCI 
NAUJAS ADRESAS 

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

Tel. 436-7871




