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ŠEŠTADIENI POSiOE KARO PALIAUBOS
ŠIANDIEN LAIDOJAMAS BUVĘS

WAS LB. JOHNSONAS
VALST. SEKR. W. ROGERS PARYŽIUJE

PASIRAŠYS TAIKOS SUSITARIMĄ
C

WASHINGTONAS. — Vakar buvusio prezidento Johnsono 
kūnas buvo atvežtas iš Texas į Washingtona, kur šiandien įvyks 
iškilmingos pamaldos. Procesija iš Andrews aviacijos bazės į Ka
pitelio Rotunda, kur karstas buvo pastatytas ant vadinamo Lin- 
kolno katafalko, ant kurio jau ilsėjosi astuonių JAV prezidentų 
palaikai. _ Sargyboje prie karsto stovėjo visų kariuomenės rūšių 
atstovai. Prezidento kūnas į Washingtona buvo atskraidintas tuo 
pačiu lėktuvu, kuriuo jis grįžo iš Dalias miesto, Texas, po prezi
dento Kennedžio nušovimo, ir kuriame jis davė priesaiką, kaip 
36-tas JAV prezidentas.

Čikagoje meras Daley irgi pa
skelbė 30 dienų gedulą. Mies
to tarybos salėje įvyko maldos

ATĖNAI. — Lėktuvo nelaimė-’ 
je sužeistas milijonieriaus Ona-1 
ssis 24 metų vienintelis sūnus,'

už mirusį prezidentą Johnsoną. nežiūrint britų ir amerikiečių • 
Invokaciją skaitė kardinolas Co- gydytojų pastangų, mirė ligoni
dy. Gedulas tęsis iki vasario 20
d., todėl meras Daley atidėjo ne-Įvavo tėvo įsteigtai aviacijos ben- 
ribotam laikui numatytą astro-'drovei ir pats buvo patyręs la-

nėje. Alexander Onassis vado-

nautų Cernan, Evans ir Schmidt 
priėmimą ir paradą, kuris turė
jo įvykti šį penktadienį.

kūnas.

WASHINGTON AS. — Prezidentas Nixonas antradienio va
kare savo kalboje per televiziją padarė galą visiems spėliojimams, 
gandams ir pranašystėms. Vienuolikos minučių žodyje jis pa
skelbė, kad slaptos derybos su šiaurės Vietnamu Paryžiuje yra 
baigtos ir patarėjas Kissingeris padėjo inicialus po sutartimi pra
dėti karo paliaubas. Visos Amerikos sąlygos “taikai su garbe” 
buvo sutartyje įrašytos. Karinės paliaubos Vietname prasidės 
šeštadienį 6 vai. vakare Centriniu Standartiniu laiku. Po to per 
60 dienų Amerika išveš iš P. Vietnamo visas karines jėgas, o 
Šiaurės Vietnamas paleis visus amerikiečius belaisvius ir atsi
skaitys už visus kare dingusius.

Rotundoje Johnsono kūnas 
išbuvo iki šios dienos. Atsisvei
kinimo ceremonijose kalbės bu
vęs valstybės sekretorius Dean 
Rusk ir kongreso narys iš Aus
tin, Texas, J. Pickle, kuris atsto
vauja tam rajonui, kuriame pir
mą kartą į kongresą buvo išrink
tas buvęs prezidentas Lyndon 
B. Johnsonas. šiandien kūnas 
bus nuskraidintas atgal į prezi
dento ūkį 50 mylių nuo Austi- 
no ir bus laidojamas šeimos ka
pinėse netoli ūkio. Paskutines 
maldas prie kapo , kalbės kun. 
Billy Graham, garsus evangelis
tas. Washingtone pamaldos 
įvyks National City Christian 
bažnyčioje, kurioje buvęs prezi
dentas dažnai lankydavosi, bū
damas Washingtone. Jos rekto
rius, senas Johnsonų draugas, 
dr. George Davis, prieš atvyk
damas į Washingtoną gyveno 
Texas valstijoje.

KARACHI. — Pakistano poli
tinių reikalų ministeris apkalti
no Indiją, kad jos sargybiniai 
nušovė belaisvių stovyklose 42 
pakistaniečius belaisvius ir 68 
sužeidė.

Privati iniciatyva komunistinėje 
beky respublikoje, pardavinėja 

vieną nusipirkęs

šalyje. Ši itx> 
raugintus agur 
lusiskundė, kad

Buvęs vyriausias JAV kariuo
menės vadas Vietname, dabarti
nis armijos štabo viršininkas 
gen. Westmorelandas pareiškė, 
kad buvęs prezidentas jam dar 
1967 metais pasakęs, kad jis 
daugiau nekandidatuos į prezi
dento vietą dėl silpnos sveika
tos. Jis negalįs tiek daug dirbti, 
kiek prezidentūroje reikia, nes 
greit pavargstąs. Generolo ma
nymu, Vietnamo karas neturėjo 
tiek įtakos į Johnsono nutari
mą nekandidatuoti 1968 metų 
rinkimuose, kiek turėjo jo svei
kata.

Iš viso pasaulio . telegramos 
suplaukė į Baltuosius Bumus su 
užuojautomis Amerikai ir mi
rusio prezidento artimiesiems.

Pernai kainos
pakilo 3.4%

PASHINGTONAS. — Darbo 
departamentas paskelbė, kad 
pernai vartotojų prekių kainos 
ir pragyvenimo kainos pakilo 
iš viso 3.4%, palyginus su 1971 
metų kainomis. Daugiausia pa
kilo maisto kainos — 4 7% bu
tai — 3.5%, drabužiai — 2.6%, 
susisiekimas — 2.4%, medicinos 
patarnavimai — 3.3%.

Atlyginimų vidurkis per 1972 
metus pakilo daugiau už kainas. 
Kainos už patarnavimus, kurie 
apima plaukų kirpimą, paskolų 
nuošimčius, automobilių draudi
mą. namų remontavimą ir sa
vivaldybių mokesčius, pernai 
pakilo 3.6%.

Prezidentas pareiškė, kad pa
liaubos yra tik pirmas žingsnis 
į taikos statymą. Sutartis ga
rantuoja pietų vietnamiečiams 
teisę nuspręsti savo ateitį be kitų 
įsikišimo. Prezidentas Nixonas 
apgailestavo, kad buvęs prezi
dentas Johnsonas mirė nesulau
kęs taikos Vietname, kur jis tai
kos siekė ir jos troško. Ameri
ka toliau pripažins Saigono vy
riausybę, kaip vienintelę, legalią 
P. Vietnamo vyriausybę. Ame
rikos parama Saigonui bus tę
siama, prisilaikant sutarties są
lygų.

Penktadienį valstybės sekre
torius Rogers išvyks į Paryžių 
pasirašyti sutarties, kurią pa
sirašys ir šiaurės Vietnamo, P. 
Vietnamo ir Viet Congo atstovai. 
Prezidentas iškėlė drąsą ir au
kas Amerikos kareivių ir civilių, 
kurių patvarumas padėjęs pa
siekti teisingą taiką. Ypatinga 
pagalba tenkanti belaisvių žmo
noms, vaikams ir giminėms.

Tuo pačiu metu apie sutarties 
užbaigimą paskelbė Hanojus ir 
Saigonas. Prezidentas Thieu pa
reiškė, kad komunistai buvo pri
versti pripažinti, kad Pietų ir 
Šiaurės Vietnamai yra dvi at
skiros šalys, šiaurės Vietnamas 
turės gerbti P. Vietnamo suvere
numą. Ateinantieji mėnesiai bū
sią sunkūs ir pavojingi.

Pentagonas paskelbė, kad pla
nai parvežti belaisvius jau baig
ti. Lėktuvų įgulos, slaugės ir 
gydytojai laukia belaisviu Fili
pinų aviacijos Clark bazėje. Be
laisviai čia gaus naujas unifor
mas. instrukcijas apie pasikeiti
mus laisvame pasaulyje. Patikri
nus sveikatą, belaisviai bus išve
žioti į 30 JAV karo ligoninių, 
arčiau kiekvieno belaisvio namų.

Vakar prezidento patarėjas 
Kissingeris korespondentams 
smulkiau papasakojo apie tai
ko sutarties sąlygas. Karo pa
liaubas Laose ir Kambodijoje 
įvyks kiek vėliau. Gruodžio mėn. 
derybos nutrukusios dėl skirtu
mų anglų ir vietnamiečių kalbų 
tekstuose. Sutartis patvirtina, 
kad yra dvi Vietnamo dalys ir 
nė viena dalis negali jėga kištis 
į kitos dalies reikalus. Pabrėž
ta pietiečių teisė į laisvę apsi
sprendimą.

Kissingeris nurodė, kad jokia 
pusė derybose negalėjo tikėtis 
laimėti to, ko ji nelaimėjo kare. 
Nė viena pusė negavo visko, ko 
norėjo, tačiau visos gavo ši tą ir 
visos laimėjo taiką. Dalyvių pa
sitenkinimas ar nepasitenkini
mas esąs reliatyvus. Po 25 metų 
karo neapykanta liks, tačiau 
Amerika bus budri ir bandys 
gydyti atsiradusias žaizdas. Bus 
prižiūrima demilitarizuota zona, 
kad Hanojus nesiųstų naujų jė
gų. Bus demobilizacija abiejo
se (pusėse

Pentagonas paskelbė, kad ka
ro veiksmai ir lėktuvų puolimai

Johnsono sveikata 
nebuvo stipri

WASHINGTONAS. — Buvęs 
prezidentas Johnsonas buvo auk
štas, stambus vyras, tačiau sti
pria sveikata jis nepasižymėjo. 
Jis turėjo širdies sutrikimų, 
inkstų, tulžies ir vidurių nega
lavimus. Sunkiausia jo liga bu
vo stipri širdies ataka 1955 lie
pos 2 d. Jis turėjo šešis mėnesius 

j ilsėtis ir gydytis. Daktarai jam 
, , .. . ’tada uždraudė rūkyti ir liepė

r ' .. Cc °'asumažinti svori. Pernai balan-
prasu ėjo nauji ^partijoSj narių nign Johnsonas vėl turėjo 

širdies ataką, kuri pakenkė jo 
širdžiai ir ]x> to jis visada var
tojo digitalis vaistus. Ligonis gė
rė ir nitroglycerine piliules.

Per savo gyvenimą Johnsonas 
turėjo keturias operacijas- Pir
ma buvo 1937 m. — aklosios f 
žarnos išėmimas. Antroji buvo 

11965 m., kada Mayo klinikoje 

kortelių, kai jos buvo surinktos^^7 H mays 7į kan- 
. _______ i 1948 m., bet
operacijos nereikėjo. Ve

lijau, 1965 m. spalio mėn. jam

Samarkando turgavietėje, Sovietu ,Uz- 
ir pomidorus. Vakarietis korespondentas 

jo "pickle" kvepėjo žibalu.

KREMLIUS PASKELBĖ KAINORAŠTĮ
I BAIGUSIEMS AUKŠTĄSIAS MOKYKLAS

MASKVA. — Naujausias šių metų sovietų vyriausybės de
kretų rinkinys paskelbė detalų kainoraštį, kiek emigrantai turės 
mokėti už Sovietų Sąjungoje gautą švietimą aukštosiose mokyk
lose. Iš to kainoraščio galima sužinoti, kurias mokyklas sovietų 
valdžia daugiau vertina ir kurias mažiau. Sąrašo viršuje yra Mas
kvos universitetas, kurį baigę piliečiai, norėdami išvažiuoti iš So
vietų Sąjungos, turės sumokėti valstybei 12,200 rublių (apie 14,- 
900 dol.). Kiti universitetai įvertinti pusę tos sumos.

Tarp specialių mokyklų sovie
tų valdžia aukštai įvertino mu
zikos konservatorijų duotą švie-

Tom * Hayden. Zuniga's neb^-įnstitu;M ,ir 
vo gavęs leidimo sutuokti išsi
skyrusią moterį.

CICERO. Metinė policija sfitutUs ar teisės mokslus. Emi- 
grasina pradėti streiką šį šešta-grantai už šias mokyklas turės 
dienį, jei miesto taryba nepa- mokėti po 4,500 rublių.

WASHINGTONAS. — Special 
lūs kongreso pakomitetis paskel
bė, kad apklausinėjus dviejų 
lėktuvnešių įgulas, rasta, kad 
rasinės diskriminacijos laivuo
se nebuvo, tačiau buvo draus
mės stoka ir jaunesniųjų kari
ninkų apsileidimas.

SAN FRANCISCO. — Epis- 
kopalų vyskupas suspendavo 
kunigą, kuris sutuokė aktorę 
Jane Fonda su radikalų veikėju

panašių mokyklų mokslą. Ma
žiausiai skolingi tokie emigran
tai, kurie baigė pedagoginius in-

kels algų 5% nuošimčio ir nepa
rūpins šeimoms sveikatos drau
dimo.

SYDNĖJUS. — Australija ir.'šaukti švietimo mokesčių, nors 
Naujoji Zelandija nutarė grieb-( Pasaulio žydų organizacijos iš
tiš griežtų priemonių prieš Pran- v5’slė didelį spaudimą, o Ameri- 
cūziją, jei ji nenustos bandžiusi kos senatoriai pagrasino nera- 
atominių ginklų Ramiajame| lifikuoti prekybos su Maskva su- 
vandenyne. Prancūzų bandymų sitarimų, jei sovietų valdžia pa
sala yra pusiaukelyje tarp Aus-^ks luos mokesčius.
tralijos ir N. Zelandijos. Grasi-, šioks toks palengvinimas pa
nama paduoti Prancūziją į Ha- , darytas. Emigrantai, kurie bai
gos Pasaulinį Teismą ir nutrauk-jgę mokslus, dirbo ilgesnį Tai
ti su ja diplomatinius santykius. kę Sovietų Sąjungoje savo spe- 

WASHINGTONAS. Nors cialybėse, mokės mažesnius
Atstovų Rūmų demokratai nu-.kesčius nes valdžia laiko, kad 
balsavo rinkti komitetų pirmi- jų darbas yra skolos valstybei 
ninkus. o ne skirti juos pagal atlyginimas. Kiekvieni išdirbti 
senjoriškumą. visi 21 komiteto metaj numuš tam tikrą skolos 
pirmininkai išrinkti pagal jų 'dalį. Pensininko amžiaus emi- 
senjoriškumą. ) grantai ar karo veteranai, nete-

WASHINGTONAS. — India- kę kare darbingumo, nieko vai
nos senatorius Aance Hartke at- džiai nemokės už išeitą mokslą, 
sisakė leistis iškratomas prieš. Paskutinis dekretas nustato 
lipant į lėktuvą. Senatorius va- atlyginimus valdžiai už dalinai 
dovauja senato aviacijos pako- - * -
mitečiui.

Šių nuostatų paskelbimas ro
do, kad Kremlius negalvoja at-

mo.

palestiniečius
BEIRUTAS. — Libano žinio- 

■ mis, Sirijos kariuomenės vado- 
I vybė įspėjo palestiniečius par
tizanus, kad jie ateityje nepul
dinėtų Izraelio be Sirijos karinės 
vadovybės žinios ir pritarimo. 
Palestiniečiam įsakyta išsikrau- 
syti iš pasienio kaimų, kad Iz
raelio aviacija, puldama parti
zanus, nepadarytų civiliams gy
ventojams tiek daug nuostolių.

Palestiniečių partizanų veik
lą pirmas suvaržė Jordano ka
ralius Husseinas, vėliau Liba
nas irgi nustatė palestiniečiams 
karin ės veiklos sąlygas. Sirija, 
negalėdama atsispirti izraelitų 
aviacijos puolimams, irgi pri
versta varžyti palestiniečių vei
kimą.

Kaire Al Fatah organizacijos 
vadas Salah Kalef nusiskundė, 
kad arabų vyriausybės draudžia 
palestiniečiams kovoti, o vėliau 
kritikuoja partizanus, kad jie 
nieko nedaro.

Siūlo uždrausti

išeitą mokslą. Mokslų kandida
tas bus skolingas valdžiai prie
do dar 5,400 rublių. Kiekvieni 
studijų metai įvertinti po 1,700 
rublių. Dekreto numeris 573. 
Jis pasirašytas premjero Kosygi
no.

Keturios našlės
WASHINGTONAS. — Mirus

mažus cigarus
WASHINGTONAS. — Fede- 

relinė Prekybos Komisija ragi
na kongresą uždrausti garsini
mus mažųjų cigarų x panašiai
kaip buvo uždrausti cigarečių buvusiam prezidentui Johnso- 
garsinimai, kurių dabar televi- nui, Amerikoje šiuo metu nėra 
zijoje ir radijo stotyse nėra. Ko- nei vieno eksperimento, tačiau 
misija įrodinėja, kad savo iš- yra likusios keturios preziden- 
vaizda ir įpakavimu, be to, rū- tų našlės. Jų vyriausia — po- 
kymo būdu, mažieji cigarai,'nia Bess Truman, sulaukusi 87 
kaip “Winchester”. “Omega”, metų. Kaip ir kitos prezidentų 
“Trend” ir kt. yra labai pana-’žmonos, našlė gauna pensiją — 
šūs į cigaretes ir yra tiek pat 20,000 dol. per metus ir ją sau- 
kenksmingi, nes jų vartotojai go Slaptosios Tarnybos vyrai, 
dūmus įtraukia į plaučius, pa
našiai, kaip cigarečių.

yra 76 metų, tačiau aktyviai da
lyvauja vietiniame socialiniame 
gyvenime, tvarko savo laiškus 
ir priiminėja svečius. Našlė li
ko ir ponia Claudia (I^ady) 
Bird Johnson. 60 metų. Ji turi 
Austine televizijos stotį ir yra 
aktyvi biznio reikaluose. Nese
niai ji tapo Burlington House 
tarybos pirmininkė, ši taryba 
skirsto premijas už naujas pa
statų vidaus įrengimų idėjas.

Ketvirta buvusio prezidento 
našlė yra Jauneli ne Kennedy. 43 
metų amžiaus. Ji valdžios pen
sijos po vedybų su Onassiu ne
gauna, tačiau jos vaikai yra sau
gomi Slaptosios tarnybos val
dininkų.

Ponia Mamie Eisenhower gy
vena ūkyje, Gettysburg, Pa. Ji

KAMPALA. — Ugandos kari
nis teismas nuteisė penkis karei
vius mirti viešai sušaudant už 
paramą nuversto prezidento 
Obotes atsiųstiems partizanams.

Čekoslovakija tęsia 
partijos valyma

valymai, kurie iki šiol dar ne
buvo palietę žemesnių pareigū
nų, likusių iš Dubceko vyriau
sybės dienų, žymesnieji tos vy
riausybės veikėjai buvo išvaly
ti anksčiau.

Iš Čekoslovakijos komunistų 
partijos nuo, 1968 melų buvo iš
mesta apie 70.000 narių, o dar 
300,000 narių nebegavo narių j*2mta’rnan^a7X 
kortelių, kai jos buvo surinktos ; — -
pakeitimui. Jų išmetimas iš par- k^ £ ^ks^au 
tijos turi kiek kitokį terminą. ‘ 
Pirmieji buvo “išvalyti”, o ant- -- 
riems tik “terminuota narystė”.’ išimta‘ tujžišTr nau'j'i inkl

N uken tėjusiems nuo valymų stu akmenys. Po metQ jani vėl 
ir “terminavimų” sunku suras- { *
ti padoresnį darbą. Dažnai kva-lp^^^11^-;: 
lifikuoti ekonomistai dirba sąs- liau operacijos susiuvime 
kaitininkais. Dažniausiai ten- Į 
ka susirasti fizinį darbą. “Ter
minuoti” partijos nariai išvary
ti nė už ideologines klaidas, pa
darytas Dubčeko laikotarpyje, 
liet už jokios ideologijos netu
rėjimą — už karjerizmą. Tie 
partiečiai daugiau rūpinosi savo 
karjeros reikalais, negu partija.

teko grįžti į ligoninę ir išimti ne- 
į iš gerklės. Vė-

atsirado hernia, kurią chirur
gui teko, remontuoti. Paskutiniu 
metu Johnsonas vėl rūkė ciga
retes, nors daktarai ir draudė.

Vatikanas smerkia 
abortų įstatymą

Besi

Vietnamo karo 
nuostoliai

WASHINGTONAS.
baigiąs Vietnamo karas nuo 
1961 metų atnešė įvairioms ša
lims nemažų nuostolių žmonė
mis. Amerika neteko 45.933 ka-

ROMA. — Vatikano radijas reivių jr 303,616 buvo sužeisti,
piktai kritikavo Amerikos Aukš- to skaičiaus 153,300 turėjo' 
čiausiojo Teismo sprendimą atsigulti į ligoninę, 
abortų klausimu. Tai esąs ne-i 
paprastai rimtas sprendimas, ku
ris giliai paliečia žmogaus gyvy
bės supratima ir žmogaus as
mens garbę. Radijas turėjo pa
sikalbėjimą su Romos universi
teto profesorium Sergio Cotta, 
kuris pastebėjo: Abortai yra nie
kas daugiau kaip gyvo žmogaus 
žudymas, kuris, be to. paliečia 
nekaltą žmogų.

Amerikos katalikų vadai, jų 
tarpe Čikagos kardinolas Cody, 
irgi pasmerkė Aukščiausiojo 
Teismo leidimą daryti abortus. 
Spaudos komentarai yra nevie
nodi. Praktiškai, teismo leidi
mas dar nereiškia, kad abortų 
skaičius padidės. Daug ligoni
niu ir gydytojų grupių jau pa
reiškė. kad jos abortų nedarys.

New Yorke, kur abortai bu-'
vo leidžiami, nukentės įvairios LONDONAS. — Dvi Britani- 
agentūros ir klinikos, kuriose jos valstybinės keleivinių lėktu- 
a bortą i buvo daromi iš kitur at- vų bendrovės bus sujungtos į i tęsis iki paliaubų valandos šeš- 
važiuojančioms moterims. pneną ir vadinsis British Airways, j tadienį 6 vai. po pietų.

Pietų Vietnamas prarado 183,- 
528 užmuštais ir 499.026 su
žeistais- Vietnamiečių statistika 
neskaito tokių sužeidimų, ku
riems nereikia ligoninės gydy
mo. šiaurės Vietnamas ir Viet 
Congas prarado 921.048 karei
vius. šis skaičius yra Saigono 
vyriausybės apskaičiuotas. Su
žeistųjų statistikos nėra.

Civilių tarpe Pietų Vietnamas 
neteko 415,000 žmonių ir 935.- 
000 sužeistų vien tik karo veiks
muose. Nuo Viet Congo teroris
tinės veiklos P. Vietname žuvo 
31.463 žmonės ir 49,000 buvo 
pagrobti. Dar 20,587 žmonės 
žuvo nuo Saigono vyriausybės 
veiksmų prieš Viet Congo jėgas 
ir 28.978 buvo uždaryti kalėji
muose.



IZRAELIO PREMJERĖ NEPATENKINTA 
SAVO VIZITU PAS ROMOS POPIEŽIŲ 

Ką žydams reiškia krikščionių kryžius?

Grįžusi iš Romos, Izraelio mi- 
nisterė pirmininkė Goldą Meir 
pr aeitą savaitgalį davė spaudai 
interview (pasikalbėjimą) apie 
jos šiomis dienomis įvykusį vi
zitą pas Rymo Katalikų Bažny
čios galvą popiežių Paulių VI. 
Pasikalbėjimo pačioje pradžioje 
Go.Ja pastebėjusi, kad vizitas 
praėjęs “nevisai patogiai” ir bu
vęs “sugadintas momentais pa
šilei škusios įtampos”.

1 ei Aviv laikraščio Maariv 
pranešimu, Goldą Meir, Izraelio 
valdžios galva, pasakiusi, kad 
audiencijos pas popiežių metu 
ji galvojusi apie krikščionių kry
žių kaip simbolį, kurio vardan 
“žydai ištisomis gentkartėmis 
buvo žudomi”.

žiaus žmogui, kuris yra galva 
bažnyčios, kurios simbolis yra 
kryžius, po kuriuo žydai buvo 
žudomi per gentkartes. Aš ne
galėjau išvengti tokio jausmo.-.

“Ir jis jautė, kad prieš jį sėdi 
žydė ir jis pasakė: “Šis yra isto
rinis momentas”...

Reporteris paklausė, ar vizito 
metu buvo garsiau pakeltas bal
sas?

“Dieve gink’’, ji atsakė. “Vis
kas vyko nepaprastai rainiai, 
šventai. Bet mudu žiūrėjome 
vienas į kitą visiškai atvirai. Jo 
akys giliai smigo į mane, ir aš 
žiūrėjau j jį atviru, nuoširdžiu, 
stipriu žvilsgniu ir ryžausi savo 
akių nenuleisti jokiu būdu. Ir 
ištvėriau”. J .. 1

“Visa (audiencijos) pradžia 
man nepatiko”, pasakiusi Gol
dą. Popiežiaus pačioje pradžio
je man pasakė, jog jis negalįs 
suprasti kaip žydai, kurie turėtų 
b ti gailestingi, taip žiauriai el
giasi savo pačių krašte. Aš ne
galiu pakęsti kai į mus šitaip 
kalba. Tokios rūšies patyrimo 
esu jau anksčiau turėjusi ir ne
galiu nusileisti niekam, kas pa
sikalbėjimą pradeda šitokiu bū
du. O, ne! Dėlto aš popiežiui pa
reiškiau: “Jūsų šventenybe... ar 
jus žinote, koks yra mano pir
masis atsiminimas? Pogromas 
Kleve. Kai mes buvome gailes
tingi ir neturėjome tėvynės ir 
buvome silpni, mus vedė į dujų 
kameras”...

Izraelio premjerė pasisakė ne
buvusi tiek susijaudinusi net 
pradėdama savo oficialias pa
reigas įteikdama Kremliui savo 
kredencialus kaip pirmoji Izra
elio ambasadorė Sovietų Sąjun
gai.

“Aš sėdėjau ir sau galvojau, 
štai prieš mane sėdi bažnyčios 
galva, sėdi priešų priešais žydės 
iš Izraelio ir jis klausosi ką aš 
kalbu — apie žydų tautą, apie 
jos tėvynę Izraelyje, apie jos 
teises...
’ “Buvo įtemptų momentų. Aš 
jaučiau, kad kalbu, ką kalbu kry-

Paklausta, ar jos audiencija 
turėjo tikslą gauti iš Vatikano 
pusės Izraeliui pripažinimą, 
Mrs. Meir atsakė: “šiuo atveju 
aš buvau visiškai patenkinta, 
kad popiežius tris kartus pasakė 
“hčiū jums” už krikščionirps 
šventų vietų saugojimą.

“Prieš vykdama į audienciją 
aš pasakiau savo žmonėms: 
“Klausykitės, kas čia dabar da
rosi? Aš, būdama dailidės Moše 
Leibovič duktė, keliauju pasima
tyti su Katalikų popiežių?” Į tai 
vienas mūsiškių atsakė: “Vieną 
momentą, Goldą. Dailidystė čia 
pas mus $’ra garbinga profesija, 
pastebėdamas, kad dailidystė bu
vo ir Kristaus amatas”.

Vizitui Goldą planavusi dė
vėti juodą šaliką, kadangi ma
čiusi, kad tokius šalikus dėvė
jusios Kennedy seserys Jungti
nėse Tautose kai. popiežius ten 
lankėsi. Bet Izraelio ambasado
rius Romoje pasakęs, kad juo
dus šalikus dėvi tik katalikės 
moterys “ir kodėl aš turėčiau 
dėvėti tai, ką katalikės dėvi. To
kiu būdu nutarėme, kad aš dė
vėsiu juodą skrybėlę kaip tin
kamiausią”, kalbėjo ji.

Bet juodos skrybėlės Goldą 
neturėjo, o nenorėjusi pirkti. 
“Ką aš su ja paskui darysiu?” 
galvojo Izraelio pirmoji mote

Nuo
1914 metų

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mū 
su apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytų 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jurus naudingi 
r ateityje
Sąskaitos apdraustos iki 

<20.000
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‘...Hook Savings 
AH accounts com- 
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Clear the air intake ta front 
of the windshield and free 
wiper blades if frozen. A good 
idea is to coat your washer 
with an anti-freeze solution 
and use wipers often.
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ris“ Atsiminiau, kad namie to
kią sklybėlę turiu”.

Ta skrybėlė buvo jai iš Izrae
lio į Romą atboginta specialiu 
lėktuvu.

Paieškojimai
Aukštuolienė Buivydaitė Bar

bora, Juozo ir Barboros duktė, 
gimusi 1916 m. Telšiuose.

Bakudis Juozas, Dzidorius, 
Veronika, Monika, Dzidoriaus 
vaikai gimę Raseinių apskr., gy
venę Waukegane.

Bartkus Bronius, Domo ir 
Onos sūnus, gimęs 1927 m. Tau
ragėj, anksčiau gyvenęs West 
Frankfurt, Ill.

Daržininkaitė-Vilkelienė Ka
zimiera ir jos duktė Marytė.

Dering, Steve, gyvenęs Los 
Angeles, Calif.

Dulskas Antanas, gimęs 1920 
m. Seinų apskr.

Galijotas Kazimiera ir Algi
mantas.

Gerčai Pranas, Aleksas ir 
Bronė. Stasio vaikai.

Kaladžinskas Feliksas, Kazi
miero s. iš Kuršėnų v., Oškienų 
kaimo.

Krasauskas Jeronimas ir jo 
sesuo Marijona, Jeronimo vai
kai. •Ą: ;

Krunskauskas Albinas, Juo
zo ir Onos sūnus, iš Marijampo
lės.

Kudirka Vitas. Jono sūnus, iš 
Kuzų. Marijampolės aps.

Minčauskaitė Adelė, Jono duk
tė, gyvenusi Elwood Park, III.

Penkauskienė Varankaitė Ur
šulė, Vinco duktė.

Perminąs Jurgis, Jurgio sū
nus, iš Ylakių valse.

Petrauskas Adomas, Adomo 
ir Mareijonos sūnus, gimęs 1915 
Gudeliuose.

Tamašauskaitė Stasė Birutė, 
dainininkė, gyvenusi Marquette 
Park, Chicago.

Tamulis Frank, tarnavęs Illi
nois Policijos dept., žuvęs 1937 
m. Ieškomi jo brolis ar sesuo.

Vilimas Vincas, Jono sūnus, 
gimęs 1908 Domantuose, Šiau
lių aps. Iš Lietuvos išvykęs 1926 
m.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti.

Lietuvos Generalinis Konsu-

KANADOS NAUJIENOS
Poetas A. Drilinga 
susilaukė nemalonės

Spaudos pranešimu, poetas 
Antanas Drilinga susilaukė ne
malonės. Pašalintas iš Kauno 
leidžiamo “Nemunas” žurnalo 
vyr. redaktoriaus pareigų. Kal
tinimai metami dėl žurnale ra
šytų straipsnių, reikalaujančių 
daugiau laisvių rašytojams.

Ant. Drilinga winnipegieciaxn 
yra įdomus tiek, kad prieš kele
tą metų jis čia lankėsi su aukš
tų iš okup. Lietuvos koniunisr 
tų grupe. Ta grupė lankėsi 
Winnipego rusų komunistų klu
be, o iš ten atvyko ir į “Manito- 
bos Lietuvių Klubą”, kur juos 
maloniai priėmė buvęs to klu
bo iždininkas bielarusas Mike

lankyti žymesnes vietas, bet ir 
įvairias komunistų valdžios įs
taigas bei smulkiai išsikalbėti 
įvairiais reikalais. A. Drilinga 
yra buvęs komjaunimo centri
nio komiteto veikėju ir kompar
tijos nariu jau nuo 1964 metų, 
nors dar gana jaunas.

V. novogrockas grįžęs, lietu
vių klube, pradėdamas pasako
ti savo įspūdžius iš okup. Lietu
vos, pirmiausiai įteikė asmeni
nę dovaną nuo Apt. Drilingos 
VI. Steponavičiui. Jam- pačiam 
įteikė kaklaraištį ir du numerius 
jo paties redaguojamo žurnalo 
“Nemunas”, o žmonai — ginta
rinius karolius. VI. Steponavi
čiui reiškiant padėką per skruos
tus riedėjo ašaros ir karštai sus-

Dabar atrodo, kad ,wjjuupę- 
giečiai Ant. Drilingos redaguo
jamo žurnalo “Nemuno” nebe
gaus, nes jį jau redaguoja nau
jas redaktorius kažkoks L. Inis. 
Kaip matosi, ruseliams gal ne
patiko winnipegieciu draugų 
kvapas, pervežtas į okup. Lie
tuvą. Gaila, bet taip yra.

K. Strikaitis

TAUTOSAKA

Tautos kultūros isterija

Iš darbų pažinsi žmogų, iš 
kūrybos pažinai tautą. Tauto
saka yra tos tautos kultūros is
torija. Ji padeda pažinti tautos 
dvasią, jos psichinį bei intelek
tualinį pobūdį, parodo tautos kū
rybinius pajėgumus ir padeda 
pažinti jos istorinį likimą. Kur
dami naujas kultūrines verty
bes, turime pažinti tą dirvą, ku
rioje norime dirbti, surasti tuos 
pradus, kuriais remdamiesi ga
lėsime statyti naujus kultūros 
rūmus. Tautosaka yra daugiau, 
negu liaudies dailioji literatūra: 
ji yra kartu ir jos istorija, ir 
psichologija, ir filosofija.

J. Balys
(iš Lietuvių tautosakos 

skaitymai)

LIETUVOS MENAS

(Iš Balzeko muziejaus foto archyvų)

TAISOME KLAIDAS

Jono Muloko SO-ties metų ap
rašymo straipsny, ėjusiame sau
sio 11 d. Naujienų Nr. 9, 3 psl., 
ketvirtoj skilty atspausta: “Tai 
3-jų puslapių...”, o turi būti: 
32-jų puslapių, 142x21 cm. di
džio, leidinys.

Vidruk (jau miręs, K. S.) ir ki- Pau(U's bučiavo V. Novogrocką 
ti. Pasirodė, kad Ant. Drilinga dovanų parvežimą.

i«u nuris idkĄas aupausdima ir galima gauti knygų rinkoje

CH1CAG0S LIETUVIŲ ISTORIJĄ
Alekse Ambrose knyga aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 

Ubicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 psl. Kalni 
Sb.OU. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonuos, jų suorganizuotos šalpos draugijas, statytos baž
nyčios, įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121, 41 teatro draugia, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biograiv 
jus. Dųoų dokumentuoti katalikiškų, socialistinių, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir <t.

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Mono* 
Orderi

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS
verdu ir paslysti:

</39 S© HALSTED ST„ CHICAGO. ILL. CS*OS

Choose well-lighted streets 
■nd highways for night or 
bad weather driving, even if it 
means going the long way 
around.

Mow Qa ths. J ima
to take extra care in driving. Winter's ke and darkness., 
compound all the usual hazards of the road. The 
rules for safe winter driving, listed by the Street and 
Highway Safety Lighting Bureau, ore basic common 
sense, but can be lifesavers.

Be fastidious about keeping windows 
clear on ALL sides of your car.

If you must drive in fog, sleet 
er heavy snow, keep head
lights on even m daylight but 
use the low beam. High Chon headlights and tail
beam tends to produce more liflhts frequently. Dirt and 
flare and less illumination. flrime «t fight by 50 per cent.

PATARIMAI AUTOMOBILISTAMS VAŽ'NSJ XNTIEMS ŽIEMOS METU

• « 
yra kilęs nuo Vlado Steponavi
čiaus gimtinės okup. Lietuvo
je. Klube besivaišindami atvež
ta vodka iš okup. Lietuvos, jie 
dar arčiau suėjo į pažintį ir ar
timai susidraugavo. Aukštes-< 
nieji okup. Lietuvos komunis
tų pareigūnai su Ant. Drilinga 
priešakyje buvo pakviesti pas 
Pr. ir VI. Steponąyičius vaišėms.

Kuomet 1972 ipeL gegužės 
mėn. grupė lietuvių iš Winnipe
go nuvyko į okup. Lietuvą, joje 
dalyvavo ir “Kanados Lietuvių 
Klubo Manitoboje” pirmininkas 
Viktoras Novogrockas. VI. Ste
ponavičius parašė Ant. Drilingai 
laišką į Kauną, kad priimtų 
Winnipego lietuvių klubo p-ką 
V. Novogrocką ir jį ten globo- 
tU-

Kada V. Novogrockas su eks
kursija nuvyko į okup. Lietu
vą. Kaune tuojau jį pasitiko A. 
Drilinga, savo mašina išvažinė
jo po visą Kauno miestą ir tei
kė išsamiausius paaiškinimus. 
Tad V. Novogrockui susidarė 
proga ne tik laisvai Kaune ap-

r

latas, Consulate General of Li
thuania). 6147 So. Artesian Ave., 
Chicago, Ill. 60ti29. Telef. RE 
7-8334.

PORB6T FIRES HURT 
OCR FOREST HUNNM

Our wildlife has no 
against the careless use ef ire. 

x> phase f»Uow smokey's ABCs: 
Alwsys teoM rnasdme ill <»W- 
Be suae to drown oil asm pi sm, 

stir the aahea, and drown 
them agn.-i Crash all 

imnkrt deed

Great 
American 

Dream 
Machine.

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

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

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

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

Take stock in America.
*Tow Bonds mature in less than six years.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, IlL 60608
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Vainauskų namai — 
mano mokykla

Laike antrųjų tarnybos metų 
pas Vainauskuos mano pasau
lėžiūra pasigilino ir praturtėjo. 
Skaičiau “Varpą”, “Ūkininką” 
ir iš Čikagos atkeliavus} savait
raštį “Lietuvą”. Daug dalykų 
nesupratau, bet tasai nesuprati
mas veikė lyg akstinas teirautis 
ir patirti.

Vainauskas buvo mano geriau
sias mokytojas. Jis visuomet at
sakydavo į mano klausimus — 
kartais vaikiškus, nerimtus. Ir 
atsakydavo rimtai, išmintingai. 
Aną vasarą baigiau skaityti Si
mono Daukanto “Būdą” ir J. D. 
Kraševskio Vytolio raudą”, bet 
užvis giliausią įspūdį manyje pa
liko papunio pasakojimai apie 
lietuvių tikėjimą, apie jų dievus 
ir dievaites • ir apie sutvėrimą 
vandens ir gyvybės žemėje. Dau
kanto raštai ir papunio pasako
jimai manyje įžiebė karštą pa
triotizmą, kuris ir dabar dar nė
ra užgesęs.

Mane gerai nuteikė pasakoji
mas, kad dievas Praamžius po 
daugybės amžių dievų neveikios, 
pirmas pradėjo tvėryboš dar
bus, pirmas sutvėrė gyvybę ir 
žmones — ir ne bet kokius žmo
nes, ale žemaičius, o iš žemai
čių ilgainiui kilo visa lietuvių 
tauta ir lietuviams giminingos 
tautelės. Ir mano nesubrendu- 
siame asmenyje gimė nepagei
daujamas jausmas — pasididžia
vimo jausmas. Pradėjau galvo
ti, jog jau mažne viską žinau. 
Esu dėkingas Vainauskui, kad 
mane įspėjo sakydamas: “Vai
keli, nemanyk, kad tu viską ži
nai- Tau reiks dar daug, daug 
mokintis ir tai visko nežinosi”.

Bet ši — Vainausko namų 
mokykla davė ir “neigiamų” pa
sekmių. Mama įtarė būk kryps
ta į “blogą pusę”. Bandžiau ją 
raminti, kad ta pusė, į kurią 
krypsta — nėra bloga. Juk mū
sų prabaštėlis yra sakęs, kad 
gerbimas protėvių, jų tikėjimo 
ir dievų, yra ne nuodėmė, bet 
mandagumas. Mama apsirami
no, bet kitas dalykas — mano 
meilė prie Vainauskų ją erzino. 
Matyt, ji pavydėjo. Broliai — 
Levis ir Zenis, vengė mano drau
gystės. Tik Pranas pats jau
niausias brolis, buvo kaip buvęs 
ir godžiai klausė mano pasako
jimu. Tačiau aš ne viską jam 
pasakojau — per j aunas — bijo
jau nukreipti į “blogą pusę”.

Blukų vakaras
Vasara ir ruduo greit prabė

go, ir gruodžio mėn. dienos lyg 
tirpti tirpo. Apie vidurį' gruo-

SKIRSNELIS
džio atėjo mama ir sakė, kad 
būčiau pasiruošęs: anksti sek
madienio ryte ji ateisianti ir ve
sianti mane į rarotus ir išpažin
ties. Papunis patarė mamai “ne- 
siklapatyti”, jis pats važiuosiąs 
į rarotus, tai paimsiąs ir mane. 
Taip ir buvo. Tuojau po rarotų 
atlikau išpažintį, priėmiau šven
čiausią ir nubėgęs pas Leibą su
valgiau tris barankas. Viskas, 
buvo gerai, tik viena mintis man 
nedavė ramybės, būtent: ar vi
sas nuodėmes pasakiau? Bijojau 
palikti Dievo akyse melagiu. Da
bartiniu protu matuojant anos 
“nuodėmės” — nenumlėmės, bet 
anuo metu galvojau kitaip.

Veikiai priartėjo Kūčių diena 
ir vakaras. Tą dieną mitom iš
virtais grūdais: kviečių, mie
žių, nulukštentų avižų, žirnių 
(tik ne: pupų), kanapių spirgi
ne ir aguonų pienu. Ir putoto 
alaus turėjom. Vakare mamunė 
uždengė stalą balta staltiese, už
degė 4 žvakes ir apkrovė viso
kiais skanėsiais. Papunis padė
jo kupitelę žalio šieno ir visus, 
lyg ponus, susodino. Pavalgius 
papunis pasakė, jog tai yra Blu
kų vakaras. Man paprašius pa
aiškinti, kas yra Blukai, papu
nis pradėjo:

“Blukai reiškia paskutiniąsias 
sutrumpėjusias dienas. Blukų 
vakaras reiškia pradžią senovi
nės lietuvių šventės, kuri tęsda
vosi 15 dienų. Tai buvo dievo 
Okupirmo — Praamžiaus atgi
mimo arba ryžties šventė.

Mat, buvo laikai, kada visi 
dievai, išsidalinę erdvę į karalys
tes, atsiriboję nuo kits kito, gy
veno ir nieko neveikė. Be jokių 
atmainų slinko laikas — amžius 
sekė amžių ir vis taip pat. Žemė 
buvo dyka, be gyvybės. Saulė 
pradėjo aptempti ir krypailioda- 
ma, lyg girta, ėjo pati nežinoda
ma kur. Erdvė darėsi bluki, be
spalvė ir šalta.

Bet saulėje buvo dar daug jė
gų, tai ji įsidrąsinusi priartėjo 
žemaitiškųjų dievų dangų ir 
prašnekėjo: “Praamžiau, o Pra
amžiau! Sutverk man prausa- 
lą ir prausyklą. Apdulkėjau. Erd
vės dulkes aptemdė mano veidą. 
Sutverk tokį daiktą, kuriuo ga
lėčiau apsiprausti”.

Praamžius pagalvojo ir su
tvėrė vandenį kurį supylė į že
mės įdubimus. Saulė apsiprau- 
sė ir džiaugdamas pasuko Avi
no Tekio taku.

Po to dievas Praamžius pir
mas pradėjo tverti gyvybę že
mėje ir vandenyse. Kai plotai 
žemės buvo apaugę miškais, 
vandenyse gyveno įvairūs gy
vūnai, tada ir kiti dievai suska
to tverti saviškius.

Dabar, metai po metų tie pa-

Šiojt lentelėj* parodoma kreivė, kaip svyravo New Yorko biržoje akcijy kainos. Kartu surašyti 
svarbieji Vietnamo karo įvykiai. Iš lentelės maty.’y, kad taikos viltys pakelia akciją kainas, o di

desni karo veiksmai jas numuša.

TĖVAI NORI KAD JU VAIKAI 
LANKYTU LIETUVIŠKAS MOKYKLAS

Parašte “Kodėl tėvai nori kad 
jų vaikai lankytų lietuviškas 
mokyklas” K. Girdauskas Tėv. 
Žiburiuose rašo:

Kad vaikai jaustų meilę ir 
pareigą savo tautai

Dievas davė visoms tautoms 
lygias teises gyventi ir pasiryži
mą tas teises ginti. Šeima yra 
pati pirmoji ląstelė, kuri suda
ro tautas. Kiekviena šeima, ku
ri yra tos pačios kalbos, papro
čių, kultūros, — jau savaime yra 
įpareigota visa tai išlaikyti ir' 
perduoti jaunajai kartai. Mūsų, 
lietuvių, atveju ši pareiga yra 
ypatingai svarbi, nes šiuo metu 
mūsų tauta yra pavergta ir įvai
riais būdais naikinama. Mes, ku
rie laimingai įsikūrėm draugiš
kuose, laisvuose Vakarų kraš
tuose, esame įpareigoti rūpin
tis, kad mūsų tauta nesunyktų, 
nesumažėtų, bet padaugėtų savo 
skaičiumi. Todėl yra svarbu, 
kad kiekvienas mūsų tautos na
rys tai gerai suprastų. Taip pat 
turime prisiminti, kad toji pa
reiga yra partizanų krauju ap-

tys dalykai, išskyrus tvėrybą, 
kartojasi — Blukų vakaras bū
na kas meta, gruodžio mėn. 24 
d. Sveikus grūdus valgo, pri
simindami anuos laikus, kada 
dar nebuvo malūnų ir malti nie
kas nemokėjo. Kai baigdavosi 
šventė, likusius virtus grūdus 
sumaišydavo, pridėdavo mėsga
lių ir išvirdavo šiupinį.

Rytoj ir tu, Marcele, iš to kas 
liks išvirk šiupinį”, papunis bai
gė pasakojimą.

Po ano Blukų vakaro pergy
venau 78 Kūčių vakarus. Tūlos 
Kūčios buvo liūdnos, kitos links-, 
mos ir malonios, bet nei vienas 
Kūčių vakaras nepaliko tokio 
gilaus įspūdžio, kaip anas Blu
kų vakaras prie Vainauskų stalo.

Juozas šmotelis

laistyta- Jie mirė, kad mes gy-' 
ventume ir tęstame tautos eg-' 
zistencijos kovą.

Kad vaikai galėtų 
pakeisti tėvus

Tėvų noras, kad jų vaikai lan
kytų lietuvišką mokyklą, nėra 
savanaudiškas, paslėptas noras, 
“kad vaikai darytų tai, ką tėvai 
nori”. Visi tėvai nori, kad jų 
vaikai taptų savo tautą mylin
čiais, savarankiškais individais 
ir kad, laikui atėjus, pilnai ga
lėtų tėvus pakeisti ginant tau
tos interesus.

Kad vaikai išmoktų savo 
tautos kalbą

Sakoma, kad yra neįmanoma 
išmokti visas pasaulio kalbas, 
bet gėda savosios nemokėti... iš
mokę savo tėvų kalbą, vaikai 
jau savaime suartėja su tėvais. 
Tuomet tėvų ir vaikų santykiai 
pasidaro artimesni, jie daugiau 
kalbasi ir gali daug geriau vieni 
kitus suprasti. Per gerai išmok
tą lietuvių kalbą jaunuolei, jau
nuoliui lieka atviras kelias į lie
tuvišką bendruomenę, į įvairias 
profesijas lietuviškose koloni
jose ir į kitas lietuviškas šeimas.

Kad vaikai pažintų savo 
tautos praeitį

Mes gyvename tokiuose kraš
tuose, kur nuo senų laikų įsi
kūrusios atskirų tautų bendruo
menės. Dėlto kiekvienam yra 
svarbu žinoti savo tautos pra
eitį ir jos kultūrą. Gal nieko nė
ra skaudesnio žmogui, kaip ne
žinoti iš kokio kamieno kilęs. Tai 
reiškia būti be praeities, be var
do, be tautos istorijos. Tad ne
nuostabu, kad tėvai, tik atvykę 
į šiuos kraštus, tuoj pat pradėjo 
steigti lietuviškas mokyklas sa
vo vaikams, kad juos paruoštų 
šių kraštų gyvenimui, nepaliktų 
“pamestinukais” kitų tautų 
bendruomenėse.

kas esame. Jei esame gimę lie
tuviais, tai niekuomet netapsime 
škotais ar anglais, nes tai būtų 
veidmainiavimas ir dargi nesėk
mingas. Turėsime jauk? ir link
smą gyvenimą tik artimųjų bei 
savo tautiečių tarpe.

Z. Gicdauskas

1-------------
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OMUS APMAUDAS

Rašytojas Liudas Dovydėnas 
praeitų metų pabaigoje Nau 
jienose palietė vieną labai re
alų išeivijos spaudos likiminį 
klausimą, būtent, kad spau
dos veteranus jau vaizdžiai sle
gia metų našta. Dėl vaizdumo 
jis paminėjo Sandaros redak
cijoje matęs kėdę — ratukus, 
kuriuose, jo manymu, važinė
jąs mūsų senas rašto veteranas 
Mikas Vaidyla. “Simboliška”, 
pastebi Dovydėnas ir kartu 
klausia : “Ar greit mūsų spau
da bus ratukuose? O gal jau?”

Nėra jokios abejonės, kad 
L. D., paliesdamas šią gyveni
mo realybę, visai nenorėjo jiei 
gerb. Vaidylą nei kitus spaudos 
veteranus užgauti. Jis tik vaiz
džiai priminė, kad seniesiems 
iškeliavus negrįžtamai, — prie
auglio jų pakeitimui kaip ir 
nėra.

Vienok už tuos simboliškai 
paminėtus ratukus gerb. Miką 
Vaidylą apėmė ūmus apmau
das. šių metų Sandaros nume
ryje jis išspausdino “Bridge- 
portiečio” vardu Dovydėnui 
kaltinimą, kad, girdi pastara
sis, atrodo, veikiąs pagal ko
munistų instrukcijas...

šiltai sutiktas koncertas
Čikagos liekivių tautinių šo

kių grupė “Grandis” vasario 
20 <1. iškeliauja į Vcnecuelą ir 
Braziliją, kur ji šoks Pietų 
Amerikos lietuvių kongrese. 
Su IX šokėjų skris akordeonis
tas, grupės vadovė Irena Smie- 
liauskienė, dainininkė A. Si
monaitytė ir grupės globėja 1. 
Kriaučeliūnienė.

šiai kelionei finansuoti įsteig 
tas komitetas praėjusį šešta
dienį ir sekmadienį surengė 
Maria H. S. įdomų koncertą, 
kuris turėjo gražų pasisekimą! 
čikagiečiams buvo dar viena

jau buvo girdėtos vasarą, Tau
tinių šokių šventės metu. Vis 
dėlto grupės narių simpatiš
kumas, jų pasirinktų dainų 
žodžių patriotiškumas ar nos
talgijos jausmų žiūrovuose su
kėlimas dar nereiškia, kad 
penki dainininkai jau yra 
“kvintetas”. Dviem baisais, 
“patūravojant”, sugeba padai
nuoti ne viena mūsų vyrų gru
pė, net nelipdama ant scenos. 
“Baltija” gali tapti kvintetu tik 
gerokai padirbėjusi su kompe- 
tetingu muzikiniu vadovu.

Pasibaigus koncertui, grakš-
proga paklausyti iš Vakarų čiai grandietei Vidai Kriauče-
Vokietijos iškviesto “Baltijos” 
vyrų kvinteto, kurį sudaro 
broliai Juozas ir Stasys Janu
laičiai, Erikas Rotkis, Vilius 
Lemkis ir Helmutas Bertulai- 
tis. Kvintetui pritarė jų pačių 
akordeonistas ir Neolituanų or
kestras, vadovaujamas Modes
to.

Tarp dainų savo kūrybą 
skaitė humoristas rašytojas 
Antanas Gustaitis, gerokai pa- 
juokinęs klausytojus savo ašt
riais eilėraščiais apie mūsų gy
venimo aktualijas.

Sprendžiant iš žiūrovų plo
jimų, šiuo koncertu mūsų pub
lika buvo sužavėta. Tiesa, kvin
teto nariai visi jauni, gražūs 
vyrai, gerai taria lietuviškai, 
savo dainas atlieka su užside
gimu. Trys ar keturios dainos

liūnaitei apdovanojus visus 
gėlėmis, trumpai pakalbėjo 
“Grandies” globos komiteto 
pirmininkė Irena Kriaučeliū
nienė, dėkodama programos 
pildytajame ir visuomenei, atė
jusiai paremti šokėjų kelionės.

Koncertą sklandžiai pravedė 
Živilė Modestienė. A. P.
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Kad vaikai turėtų tautos 
ateities viltį

Mes matome, kaip šiais lai
kais mūsų tautoje kyla vis dau
giau herojų — Šeškevičius, Si
mas Kudirka, Simokaitis, Ka
lanta, Stonis ir daugelis kitų. 
Matome, kaip tūkstančiai jau 
pavergtoje tėvynėje užaugusio 
jaunimo, nebijodami nei kalėji
mų, nei žiaurios Sibiro tremties, 
nei prieš ju akis blizgančių ru
sų kareivių durtuvų, visi griaus- 
n invai šaukia^ “Lmsv; Lietu
vai !” Būkime tikri, kad toks pat 
laisvės troškimas glūdi visose 
komunistų pavergtose tautose, 
įskaitant ir rusų tautą. Jau ku
ris laikas baudžiami ir niekina
mi drąsūs rusų poetai ir rašyto
jai, kurie irgi nepaisydami savo 
kančių, drąsiai pareiškia, kad 
žmogaus dvasia, jo asmenybė 
negali būti pavergta ir išniekin
ta, kad žmogus negali būti pikt- 
naudojamas grobuoniškiems ko
munistų tikslams, šie rusų poe
tai ir rašytojai yra kenčianč.os 
rusų tautos balsas.

Kad vaikai būtų gerais šių 
kraštų piliečiais ir liktų 

lietuviais
Mes visuomet galime džiaug

tis, kad esame tų kraštų pilie
čiais, kuriuose gyvename. Tau
tybės atžvilgiu mes visuomet 
jausimės geriausiai būdami tuo,
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Nenoriu ginčytis su taip ūmai 
perpykusiu gerb. Vaidyla, bet
gi noriu pastebėti, kad tokių 
“susitepusių”, kaip Dovydėnas, 
buvo ir daugiau (pav. Dr. Gar
mus, Glušauskas, redagavęs 
rodos “Pastogę” Australijoj), 
bet visdėlto, kaip žinome, 
nieks jų nekaltino veikiant pa
gal komunistų instrukcijas...

MĮSLĖ
be teisėjo neišsprendžiama
Tėvas paliko trims sūnums 

septyniolika karvių. Jis užrašė 
vyriausiajam pusę bandos, o 

jaunesniajam vieną dešimtąją.
Nežinodami, kaip pasidalyti 

palikimą, sūnūs patarimo krei
pėsi į teisėją.

štai kaip teisėjas išsprendė ši
tą uždavinį. Jis prie bandos pri
dėjo vieną savo karvę, ir jų pa
sidarė aštuoniolika. Vyriausias 
sūnus gavo devynias, jaunesnis 
šešias, o jauniausias dvi.

Devynios, šešios ir dvi — kaip 
tik septyniolika.

Dabar teisėjas savo karvę ga
lėjo ramiai pasiimti atgal.

(Iš amerikiečių tautosakos^

SKAITYK "NAUJIENAS" -

JOS TEIKIA GER1AJSIAS,
A. Balsys TEISINGIAUSIAS ZINIAS

Kas tik turi gerą skonį, 
Viską perka pas Lieponį

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER INC.

Marquette Pk., 6211 So. Western, PR 8-5875
Vedėjas J. LIEPOMIS

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo 
TBA c m 21 onu sreraaipem^os tisą -iba 9 pįi g

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

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

Taupykite dabar. Santaupos, padėtos prie! 
10 mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo mA- 
,'*sio pirmos.
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Spartina kolonizacijos darbą
Pastaruoju metu įvairūs sovietų valdžios spaudos or

ganai gana dažnai kalba apie jau “įvestą socialistinę sant
varką” ir kuriamą “komunistinę”. Bet visą laiką nau
jiems kolonizatoriams rūpi tiktai naujai užgrobtų žemių 
kolonizacija. Jie rūpinasi karo jėga prijungtas tautas 
taip prilipdyti prie nesamos “socialistinės santvarkos”, 
kad jos negalėtų atlipti.

Jeigu Amerikos atstovas kurioje nors tarptautinėje 
konferencijoje primena rusui apie pavergtų tautų laisvę, 
apie leidimą pavergtiesiems patiems apsispręsti, tai so
vietų atstovas tuojau užprotestuoja, tai esąs “kišimasis” 
į svetimos valstybės “vidaus reikalus”. Sovietų valdžia 
turi apmokamus savo agentus veik kiekvienoje valstybė
je, ji ginkluoja nepatenkintus elementus ir ragina kelti 
maištus ir atsiskirti nuo centrelines valdžios. Rusams 
toki veiksmai leistini. Jie padeda “tautoms išsilaisvinti”.

Dabartiniu metu didžiausio rūpesčio Kremliaus val
dovams kelia karo metu pavergtos Lietuva, Latvija ir Es
tija. Sovietų valdžia norėdama suniveliuoti šias tris vals
tybes su greta esančiom kaimyninėm jau susocialis- 
tintom” valstybėm, iki šio meto nepajėgė to padaryti. 
Net po 2© “niveliacijos” metų tai yra, nuolatinių plėši
mų, grobimų ir kiekvieno derliaus išvežimo, “tarybų” 
Lietuvon atvykusiam gudui, Lietuva vis dar yra Ameri
ka, nes čia galima ne tik sočiau pavalgyti, bet vieną kitą 
dalyką nusipirkti, Iki šio meto geriausi sovietų pedago
gai nepajėgia lietuviams įdiegti “komunistinių” idėjų, 
bet lietuviai kolchozininkai priaugina daugiau javų negu 
patys rusai, o apie lietuvių namus, esantieji arai visoj Ru
sijoj neša didžiausią derlių.

Lietuviškos mokyklos susovietintos, bet Kauno ir 
Vilniaus universitetai, turėję gerų matematikų, fizikų 
kartą, rusams duoda praktiškų patarėjų kiekvienoje 
svarbesnėje ūkio srityje. Kad filologija, pasiremdama 
naujomis idėjomis, nepralenktų suakmenėjusių sovieti
nių filologų, šviesiausią lietuvį mokslininką teko kišti į 
Neries vandenis. Nesukomunistinti lietuviai žemės ūkyje 
pralenkia labiausiai “komunistinėmis” idėjomis susiža
vėjusius rusus. Kviečių ir rugių gamyboje lietuvio nepra
lenkia rusas, tadžikas arba gudas. Lietuviai, pažinę ko
munizmą ir susipažinę su takais prie įvairiausių vartų bei 
vartelių, “tarybinėje” Lietuvoje prasidaro duris ne tik į 
teatrus, bet ir į svarbesnius pramonės centrus.

kraštas, kuris rusišku “komunizmu” abejoja, bet kuris 1 
prigamina daugiau gėrybių, negu patys “komunistiš- 
kiausi-” kraštai Jau minėjome, kad aukščiausias sovietas 
Maskvoje nutarė žemės ūkio rajoną, apimantį visas tris 
Pabaltijo respublikas, Gudiją ir kitas Pabaltijo srityje 
esančias ir jėga rusų valdomas žemes suplakti į vieną 
sritį. Lietuva turėjo būti šios naujai sudarytos žemės 
ūkio srities centru, nes “tarybinė” Lietuva vis dėlto dau
giau pagamina, negu bet kuri “socialistinė” respublika. 
Rusai pasirinko ne Lietuvą, bet Gudiją. Kodėl jie taip 
pasielgė? Todėl, kad sovietų imperijos valdovai ramiau 
jausis, jei Lietuva bus nuniveliuota iki Gudijos, o ne 
Gudija pakelta iki “tarybinės” Lietuvos.

Sovietų valdžiai dirbantis prof. Viktor Kistanov 
viešai sovietų spaudoje skelbia planus keisti Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos dabartines sienas. New Yorke leidžiamas 
emigrantų laikraštis Novoje Ruskoje Slovo žinią apie sie
nų keitimą pirmame puslapyje šitaip praneša:

“Žinomas sovietų planuotojas Viktor Kistanov 
viešai pasiūlė peržiūrėti ir pakeisti sienas respublikų, 
dabar sudarančių Sovietų Sąjungą. Pasiūlymas pir- 
mon eilėn liečia Azijos ir Kaukazo respublikas, bet 
jis gali paliesti ir vakarines Latvijos, Lietuvos ir Es
tijos respublikas”. Novoje Ruskoje Slovo”, 1973 m. 
saus. 4 d., 1 psl.).
Prof. Kistanov įrodinėja, kad minėtų kraštų eko

nomika verčia daryti sienų pakaitas. Jam atrodo, -kad 
dabartinės sienos kliudančios žemės ūkiui tinkamai išsi
vystyti. Dabartinės respublikos kliudančios susisiekimui, 
susidaro bereikalingos išlaidos, sunkinančios valstybiių- 
planavimą.

Gyvenimo tikrovė yra visai kitokia. Okupantui rūpi 
galimai greičiau suvirškinti karo metu pavergtas tautas, 
kad jos niekad nepakeltų 'galvos ir nepareikalautų teisės 
savarankiškai savo reikalus tvarkyti. Iki šio meto sovietų 
imperijos vadovybė siuntė kolonistus į Lietuvą, Latviją ir 
Estiją, bet priėjo įsitikinimo, kad to nepakanka. Lietu
von atsiųsti kolonizatoriai susipažįsta su vietos gyven
tojais, įsižiūri į vergų gyvenimo būdą, susipažįsta su 
jiems padarytomis ir daromomis skriaudomis ir gerokai 
atlyžta. Estijos, Latvijos ir Lietuvos kolonizuoti atvež
tieji rusai gali daug pasimokyti iš minėtų tautų.

Imperijos vadovybė nutarė imtis kitų priemonių. Jie 
planuoja prijungti prie šių sričių kelias lietuviams, lat
viams ir estams svetimas sritis ir iš pagrindų pakeisti 
dabartinį minėtų respublikų sąstatą. Prof. Kistanov yra 
sovietų valdžios įrankis. Jis ruošė rusams planus iki šio 
meto, jis paruošė planus dabartinėms Pabaltijo respubli
kų sienoms keisti. Jis yra sovietų valdžios tarnyboje, ir 
jis elgiasi pagal aukštosios vadovybės įsakymą. Kad prof. 
Kistanov yra “geras planuotojas”, patiriame tiktai iš 
“komunistinės” spaudos. Iki šio meto vakarų pasaulis 
apie jokį Kistanovą nieko negirdėjo ir nežinojo. “Planuo
toju” jį padarė sovietų valdžia.

Rusų laikraščio pranešimas sako, kad jau Chruščio
vas buvo pasišokęs keisti dabartines respublikų sienas, 
bet tada atskirų respublikų atstovai nepritarė tokiam 
planui. Valdžios priešakyje stovėjęs Paleckis gal būtų ir 
pasisakęs prieš sienų keitimą, bet dabartinis “premjeras” 
Maniušis tikrai nieko nesakys. Greičiausiai, premjero 
pareigoms jis ir buvo pastatytas, kad nesipriešintų. 
Prijungus prie “tarybų” respublikos kelias nelietuviškas 
sritis, Lietuvos kolonizacija eis dar didesniu tempu.

SUNKI
(Tęsinys)

PRADŽIA miškus. Lietuvos karinei vado
vybei pritrūko kantrybės ir 
nutarė sunaikinti esamus Var-

Rusai negali pakęsti, kad būtų tokia tauta ir toks

SKELBKITĖS NAUJIENOSE
SKELBTIS NAUJIENOSE APSIMOKA

M. GUDELIS

POVILAS MILERIS 
(Biografijos bruožai) 
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BIRŽIŠKA RĖMĖ MAIŠTININKUS
šio šimtmečio pradžioje Biržiškai da

lyvavo kovoje prieš caro valdžią. Veikliau
sias buvo vyriausias brolis Mykolas. Šiau
lių gimnazijoje jis jau maištavo prieš mo
kyklos vadovybę, kai pastaroji bandė pri
mesti lietuviams provoslavų tikėjimą ir 
melstis rusiškai. Kartu su dideliu būriu 
mokinių jis buvo pašalintas iš gimnazijos, 
bet vėliau vėl priimtas ir leista jam baigti.

Mykolas Biržiška tais laikais buvo so
cialistas demokratas. Jis kovojo kartu su 
kitais socialistais už demokratinę santvar
ką pačioje Rusijoje ir kovojo prieš rusus 
už Lietuvos nepriklausomybę. Jis buvo nu
teistas dviem metais kalėjimo šiaurės Si
bire. bet buvo dar tampomas po Šiaulių ir 
Kauno kalėjimus, kol prokuroras ruošė 
naujas bylas. Pradžioje jis pradėjo rašinė
ti lenkų spaudoje apie Lietuvą, bet netru
kus pats pradėjo organizuoti lietuviškos 
spaudos leidimą.

Vaclovas Biržiška taip pat save skaitė 
socialistu, bet jis buvo knygos žmogus. Jis 
padėdavo bėdon patekusiems brolio My
kolo draugams, bet pats daugiausia laiko 
pašvęsdavo praeičiai tyrinėti. Šiaulių 
gimnazijoje jam teko tvarkyti gimnazijos

knygas, o vėliau jis tapo didžiausiu lietu
vių literatūros istoriku. Visą savo gyveni
mą jis rinko medžiagą apie lietuvių tautos 
praeitį, paruošė lietuvių rašytojų biogra
fijų tris tomus, pavadindamas juos “Alek
sa ndrynu”.

Viktoras Biržiška buvo pats jauniausias, 
bet ir jis bendradarbiavo su savo broliais. 
Visi trys broliai palaikė ryšius su Viekšnių. 
Šiaulių, Mažeikių socialistais. Jie Vilniuje 
gamino atsišaukimus, gabeno juos į Viekš
nius, o vėliau dalydavo jaunimui, kuris 
savo keliu juos skaitė ir platino.

Kai trys broliai atvažiavo į Ameriką ir 
pasiekė Chicagą, tai kiekvienas jų susitik
davo su Povilu Milerių ir kalbėdavosi apie 
praeitį. Mykolas užeidavo pasitarti su Po
vilu, kad prisimintų šio šimtmečio pra
džioje Viekšnių srityje buvusias nuotaikas. 
Vaclovas kalbėdavo su Povilu, kad prisi
mintų tais laikais platinamus atsišauki
mus, jaunimo pjaunamus telegrafo stul
pus, įvairius streikus ir susirėmimus su 
caro žandarais. Jis stengėsi išgauti iš Po
vilo kiekvieną smulkmeną apie Latvijoje ir 
Lietuvoje siautusius dragūnus. Povilas tu
rėjo jam pakartoti vieną dragūnų užpuo
limą ant jaunimo netoli šapnagių. Povilas 
turėjo jam pakartoti, kaip jis matęs dra
gūnus, nuvilkusius du jaunuolius iš pamiš
kės, nuvedusius juos į paežerę, ten juos 
nušovusius, pakasusius, o vėliau dar kelis 
kartus juos arkliais sutrypusius.

Vaclovas Biržiška užsirašinėjo visus Po
vilo pasakojimus. Jis, aišku, rengėsi tas

Kadangi lenkų partizanai 
švaistėsi ir prie Lazdijų, tai 
radau reikalingu prie lovos lai
kyti užtaisytą karšiką šautuvą, 
o ant stalo pasidėdavau dvi 
rankines granatas. Partizanų 
vadas save vadino “Komendant J 
sily zbroinej Samorząndu 
Warwiški” (Už padarytas len
kų kalboje klaidas prašau at
leisti JK). Kas pikčiausia, kad 
Varviškių kaimas, kuriame 
susisuko sau lizdą lenkų parti
zanai buvo neutralios zonos 
Lietuvos pusėje, ir iš dešinės 
pusės dengė Nemunas, o iš kai
rės — gilūs Augustavo miškai. 
Prieiti prie Varviškių nepaste
bimai iš Lietuvos pusės neįma
noma, nes išlindus iš miško, 
partizanai tuojau iš kulkosvai
džių atidaro ugnį.

Man esant Lazdijuose, prie 
manęs pirmas lenkų puolimas 
buvo ant Kučiūnų kaimo, kur 
per naktį lenkų partizanai nu
žudė net septynis lietuvius. 
Praslinkus maždaug savaitei, 
dienos metu, raiti partizanai 
užpuolė Suvalkų plentu va
žiuojančius du žydus ir juos 
kardais sukapojo. Žydai buvo 
nužudyti matant esantiems 
placuwkoje lenkų kariams. Su 
dideliu vargu, naktį pavyko iš 
po lenkų karių nosies išvilkti 
žydų lavonus ant plento ir at
gabenti juos į Lazdijus.

šioje operacijoje savo drąsa 
ir sumanumu ypatingai pasižy
mėjo milicininkas Kvaraciejus. 
Kito pavardės nebeatsimenu. 
Padarius su Dr. Mikužiu žydų 
lavonų apžiūrėjimą pas vieną 
rastos net 32 smūgių žaizdos. 
Iš viso tų lenkų partizanų siau
timo metuvidutiniai, maždaug, 
kas antra diena tekdavo su Dr. 
Mikužiu vykti nusikaltimo vie
ton padaryti apžiūrėjimą vie
tos ir lenkų partizanų nužudy
tų žmonių. Daryti nuodugnų 
tardymą, ar lavonų skrodimą 
nebuvo tikslo, nes mirties 
priežastis būdavo aiški, taipo
gi aiškūs nusikaltėliai. Iš tei
singumo ministerijos buvo gau
tas potvarkis; kad, padarius 
vietos ir lavonų apžiūrėjimą, 
protokolus siųsti teisingumo 
ministerijai, o iš ten buvo siun
čiami užsienių reikalų minis
terijai. Neteko girdėti, kad šis 
susirašinėjimas būtų davęs 
betkokių pozityvių rezultatų. < 
Atrodo, kad tuomet kaip ir 
šiandien, jėga nesiskaitė nei 
su teise nei su teisingumu.

Netrukus po žydų nužudy
mo, gavau pranešimą iš Lei- 1 
palingio, kad Beržininkų kai- : 
me lenkų partizanų nužudytas •< 
vienas lietuvis. Teko su Dr.
Mikužiu vėl leistis kelionėn.

žinias panaudoti. Vaclovo Biržiškos palik
tuose užrašuose turi būti sąsiuvinėlis, lie
čiąs Povilo pasakojimus apie šio šimtmečio 
pradžioje Viekšnių — Šiaulių — Mažeikių 
srityje vykusius lietuvių susirėmimus su 
caro dragūnais ir įvairia policija.

Daugiausia Povilas išsikalbėjo su Vik
toru Biržiška. Jis klausė Povilo pasakoji
mų, bet nieko neužrašinėjo. Jiedu dažnai 
susitikdavo Lietuvių Auditorijos valgyk
loje, kur dažnai pietus kartu valgydavo. 
Aptarę kelis Viekšnių ir Kruopių gyveni
mo epizodus, jie labai greitai paskęsdavo 
Amerikos gyvenimo komentaruose. Jiedu 
sutardavo dėl 1901 — 1904 metų įvykių, bet 
jų nuomonės labai skirdavosi 'dėl Ameri
kos gyvenimo. Povilas gynė demokratiją,’ 
o Viktorui Biržiškai ji nepatiko. Prof. Bir
žiška buvo demokratinės santvarkos šali
ninkas. bet jam atrodė, kad Amerikoje 
tvarkos nebuvo. Povilui atrodė, kad ji 
vis dėlto yra geresnė, negu bet kuri kita 
santvarka. Lietuvos Universiteto matema
tikos profesorius niekad nepraleisdavo 
progos pasikalbėti su buvusiu Kalnelių re
voliucionierium.

NUTARfi VAŽIUOTI AMERIKON
Atitarnavęs vienerius metus pas šap

nagių Adomaitį. Povilas grįžo namo. Jis 
gavo sutartą atlyginimą. Už gerą darbą. 
Adomaitis jam dar pridėjo kaupą.

Namie Povilas neturėjo ką veikti. Tė
vas eidavo uždarbiauti, o paaugę* brolis 
padėdavo namų darbus atlikti. Povilas,

Tik išvykus iš Leipalingio Ber
žininką km. link, atskubėjęs vilkėse lenkų partizanų įsitvir- 
r ai t as lietuvis pranešė, kad len- tinimus. Tas Il-ro pėst. pulko 
kų partizanai vėl puolė Berži-i dalinys tyliai miškais apėjo 
ninkus. Kadangi tai buvo vi-ĮVarviškės ir puolė*iš užpaka- 
dudienis, tai Il-ro pėst. pulke lio. Kautynėse žuvo Įeit. Urbe- 
leit Urbelis pagavęs pirmą pa- lis, kulkosvaidininkas puskari
ninky tą vežimą, įmetė į jį kul- ninkis, sužeistas kapt Opuls- 
kosvaidį ir nuskubėjo Berži- kis, o kiek žuvo Il-ro pėst. pul- 
ninkų link. Lenkų partizanai, 
pajutę pavojų leidosi bėgti 
miško link. J bėgančius Įeit. 
Urbelis iš kulkosvaidžio pra
dėjo šaudyti. Vienas bėgančių
jų partizanų nukrito, kiti gi 
spėjo išsislapstyti. Priartėję 
prie žuvusio partizano, rado
me, kad jo krūtinė panaši į 
rėtį. Prie lavono buvo rasti as
mens dokumentai iš kurių pa
aiškėjo, kad žuvęs partizanas 
buvo atvykęs iš Poznanės, štai 
net iš kur lenkai verbavo sau 
kriminalinį elementą, kad 
plėštą ir žudytų ramius Lietu
vos gyventojus.

Bėgdamas iš kaimo žuvęs gUmo 
partizanas visgi buvo suspėjęs , _________ ____
pagrobti iš lietuvio namo, na- rokai apleistą Mažeikių apskr. 
minio darbo milelio kelnes ir teismo tardytojo nuovadą. Te- 
jas užsimauti.. Rankoje laikė j k0 dirbti dieną ir naktį. Sau 
pilną pupą terbelę. Nenorėčiau • pagalbon net ir žmoną išsira- 
tikėti, kad vakarų sąjunginiu-1 §jau Marijampolės.

partizanas visgi buvo suspėjęs

ko daugiau karių, man nežino
ma. Kautynių išdava buvo ta, 
kad lenkų partizanų įsitvirti
nimai Varviškėse buvo visiškai 
sunaikinti, dalis partizanų 
visgi paspruko lenkų pusėn, 
bet lenkų karių buvo visi suim
ti ir išgabenti nežinia kur. Kas 
gi drįstų dar ginčyti, kad len
kų partizanai Varviškėse vei
kė be lenkų vyriausybės žinios? 
Nuo tos dienos Varviškės tapo 
ne tik ramiausia, bet ir gražiau
sia Dzūkijos vietovė.

Tais pat 1923 m. kovo mėn. 
likvidavus Varviškėse lenkų 
partizanų bandas, gavau teisin-

i ministerijos įsakymą 
vykti į Mažeikius ir perimti ge-

kai, tuo labiau lenkų vyriau
sybė apie lenkų partizanų 
veiklą nieko nežinojo, bet mo
ralė pagrįsta jėga neleido apie 
tai kalbėti. Lygiai tokį pat vaiz
dą matome su Sovietų Rusijos 
pavergtaisiais.

Atlikę visus reikalus Berži
ninkuose, leidomės ] 
link. Tačiau Veisėjuose mus 
užklupo naktis. Dideliu vargu 
įsiprašėm įsileisti klebonijon. 
Klebonas visai nerado reikalo 
net pasirodyti svečiams, nors 
be manęs ir Dr. Mikužio buvo 
dar uniformuoti milicininkai. 
Visgi klebono tarnaitė pašildė 
mums pieno ir ant stalo padė
jo kepalą naminės duonos. Bu
vome patenkinti ir tokiomis 
vaišėmis. Paryčiui atvykę į 
Lazdijus sužinojome, kad Kal
vių km., netoli Kapčiamiesčio, 
raiti lenkų partizanai puolė 
kaime esančią Il-ro pėst. pul
ko sargybą iš penkių kareivių 
ir visus nužudė.

Šis žvėriškas lenkų partiza
nų žygis, neabejotinai, buvo 
apgalvotas iš anksto. Partiza
nų puolimas įvyko tuo metu, 
kai ginkluoti vyrai buvo baž
nyčioje sekmadienio pamal
dose ir tik vėliau sužinojo apie 
tragišką įvykį Kalvių kaime.

Tą dieną kaip tik Il-ro pėst 
pulko dalinys žygiavo iš Aly
taus į Lazdijus pakeisti bare esą 
mas Il-ro pulko sargybas. Ta-(SKAITYK IR KITAM PATm 
čiau kelyje žygiuojantis dali-' 
nys pakeitė savo maršruto' SKAITYTI DEMOKRATINĮ

Lazdijų b°n-

Už pavyzdingai atliktą dar
bą, 1925m. gegužės mėn. bu
vau paskirtas Šiaulių Apygar
dos Teismo prokuroro pad: 
Šiauliuose įstojau į Lietuvos 
Šaulių Sąjungą ir buvau iš
rinktas 7-tos rinktinės valdy- 

1930 m. prokuroro pad. 
pareigoms perkeltas į Kauną. 
Dirbdamas Kaune turėjau pa
lankias sąlygas baigti studijas 
ir tapti diplomuotu teisininku.

1938 m. Lietuvos Respubli
kos prezidento aktu buvau pa
skirtas Kauno Apygardos Teis
mo Teisėju. Deja tose garbin
gose pareigose neilgai teko 
būti.

Kiek teisininko profesijos 
pradžia buvo sunki, tiek jos 
pabaiga buvo lengva, netgi la
bai lengva.

1940 m. birželio mėn., rusams 
okupavus Lietuvą, teisingumo 
komisaro Pakarklio įsakymu 
iš teisėjo pareigų buvau atleis
tas ir vėl likau ne tik be darbo, 
bet ir be įgytos profesijos. Po 
Lietuvos okupacijos teisės klau 
simus sprendė NKVD. Atseit, 
mano įgytai profesijai NKVD 
pastatė pabaigos tašką.

J. Krygeris
(Pabaiga)

kryptį ir pasuko į Augustavo DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS"

namie pasišildęs, pradėjo dairytis, kas to
liau daryti.

Nuotaikos tais laikais visoje Lietuvoje, 
o ypatingai Latvijos pasienyje, buvo blo
gos. Ne tik dragūnai, bet ir žandarai smar
kiai siautė. Povilas, apsidairęs ir pamatęs, 
kad ramiai jis net ir pas ūkininką negalės 
tarnauti, nutarė išvažiuoti Amerikon. Ten 
turėjo pažįstamų ir dar giminių. Pasitarė 
su tėvu ir motina ir nutarė ruoštis kelionėn. 
Be to jis patyrė, kad žandarai išvedė vie
ną jo šapnagių draugą.

Povilas nutarė keliauti į Prūsus. Jis 
pats turėjo kelis rublius, tėvas dar kelis 
pridėjo. Plačiai savo kelionės neskelbė, 
bet artimiesiems vis dėlto pasakė.

Jokio atsisveikinimo nebuvo, bet vaka
ruškos buvo ypatingos. Povilui buvo sugie
dotos kelios liūdnos dainos. Liūdniausia bu
vo, kai viena dainininkė užtraukė “Sudie, 
kvietkeli, tu brangiausias... ” Paprastai 
Povilas pats prisidėdavo prie kiekvienos 
dainos, bet tą vakarą nedainavo. Jis ir 
keli žinojo, kad atsisveikinimas buvo tai
komas išvažiuojančiam.

Povilas Prūsus pasiekė laimingai. Ke
lionėje valgė motinos keptą duoną ir jos 
pačios džiovitą sūrį. Bet kai pasiekė Kara
liaučių ir norėjo sutvarkyti kelionės reika
lus, tai išaiškino, kad.važiuoti Amerikon 
jis negalės. Jo akys buvo ligotos. Jis net ir 
nežinojo, kad turėjo trachomą. Tas pats 
gydytojas liepė jam tuojau pradėti gydytis. 
Apgydžius, liepė užvažiuoti už trijų mė
nesių.

Povilas buvo nei papiautas, nei pakar- 
ta.s. Jis nenorėjo grįžti namo. Kelionė į 
Kruopius jo netraukė. Jis juk išvažiavo 
Amerikon. Be to grįžti namo, o už pusme
čio vėl važiuoti — labai nemalonus daly
kas. Kelionė gana brangiai kainuoja. Iš
leidus kelionei duotus pinigus, kaži ar tė
vas norės jam daugiau duoti. Jis žinojo, 
kad tėvas turi pakankamai rūpesčių, že
mės buvo nedaug, o augantieji vaikai rei
kia ne tik pamaitinti, bet ir aprengti.

Viešbutyje sutiktas ūkininkas patarė 
jam pasilikti Vokietijoje. Tai buvo Tilžės 
apylinkių lietuvis. Kalba jo buvo labai 
jau suprūsinta, bet Povilas, būdamas že
maitis, gana gerai suprato tą Tilžės apy
linkės Ansą. Abu sėdo į tą patį traukinį ir 
pasiekė Tilžę, o iš Tilžės arkliais nuvažia
vo pas darbininko vasarai ieškojusį būrą.

— Ar darbo nebijai? — pirmiausia už
klausė naujas šeimininkas.

— Nebijau, — atsakė Povilas.
— Ar šieną piauti moki? — jis dar už

klausė.
— Moku, — atsakė Povilas. Bet vėliau 

paaiškėjo, kad šieno piauti jis nemokėjo. 
Povilas galėjo šieną piauti dalgiu, o būras 
jau turėjo plaunamąją, kurios Povilas 
nepažino.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite 
Dienraštį “N a u j i e n a s”
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DR. ANNA BALIONAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIU 
IX GERKIM LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. Urt STREET 
Ofiw t»l*t: PROSPECT 63229 
Rwid. WAIbroek 5-5076

Kasdien nue IS iki 12 v*L ryto, 
Mo 7 Ud 9 vaL vat Tree, uždaryta.

Ron tel. 23*4683

DR. K. G. RAUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGU A 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford

Medical Building). T*L LU 5-6446 
friim* ligonius pagal ^gitan

Jei aeauiuepias UaxnfcinU 324*012

A. a. Juozas Kabusis JAPONŲ DVIRATOLOGUA ■-■■■■■■■■■■■■■■'Į'—■■■■■ ■■■>■■■■■■■■■■■■•

roiof.; P Respect 8-1717

DR. $. BIFZK 
GYOY TUJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET
VaL; kaa dieną po pietų 1-3; vat 7-8 
ūktai antradieniai* ir penktvdwni.i* 
rreėiad. ir sekmad. oiisa* uždaryta*, 

ta. 3241 WEST 66th PLACE 
Pbone; REpvhlac 7-7868

DR. C K. BOBEUS 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGUA 
Tolef. 695-0533 

Foa Valley Medical Center 
860 SUMMIT ST.

ROUTE 51 ELGIN. ILLINOIS

1972 m. lapkričio mėn. 4 d. 
PO ilgos ir sunkio* nervų para
lyžiaus Ųgos Los Angeles, Calif, 
mirė Juozas Bahušis, sulaukęs 
73 metų amžiaus.

Gimė Žaliablėkių kaime, 
Griškabūdžio parapijoje, Barz
dų valsč. Pradžios mokyklą 
baigė Griškabūdyje. Mokėsi 
Vilkaviškio berniukų $mna- 
zijoje. Kilus Pirmajam pasau
liniam karui, 1914 m. pabai
ga j e kartu su gimnazija persi
kėlė Vilniun, čia mokėsi apie 
vienerius metu. Besiartinant 
frontui 1915 m. rugsėjo mėn. 
nukentėjusiems nuo karo šelp
ti komiteto pastangomis moks
leivių ešalone perkeltas į Vo
ronežą. Čia trejis metus mo
kėsi Martyno Yčo berniukų gim
nazijoje. Gyveno bendrabuty
je. Dalyvavo moksleivių 
rininkų organizacijoje.

1918 m. vasarą gausioje 
tykiais kelionėje kartu su
žu būreliu draugų sugrįžo į 
tėviškę. Rudenį įstojo Žiburio 
gimnazijon Marijampolėje. 
Kiek vėliau persikėlė į ką tik 
atsidariusią Mariampolės rea
linę gimnaziją, kurią ir baigė 
įsigydamas brandos atestatą. 
Čia taip pat priklausė mokslei
vių aušrininkų draugijai.

auš-

nuo- 
ms-

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN ANO SURGEON 

2434 WEST Jl*t STREET 
Ofiaaai MEmiock 4-5849 

Rezld.: 388-2233
OFISO VALANDOS: 

zirmadiemaia ir Ketvirtad. 1—7 vaL. 
antracL, penktadieni nuo 1—5, tree, 

ir ėeštad. tiktai susitarus.

Ret; GI 8-0873

DR. W. EISIN - EISINAS 
AKUŠERIJĄ IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6132 So. Kedzie Avė, WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei neat- 

siliepia, skambinti Ml 30001.

GRADINSKAS
GRUNDIG
Hi-Fi STEREO

DR. NINA KRAIKEI- 
KRIAUCEDUNAITE

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZlfc AVĖ.

Telef. WA 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti 

471-0225.
Valandos pagal susitarimą.

Ofisų* teL:* HE 4-1818 arba RE 7-9700

Rezidencijos: PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71«t STREET

VALANDOS: Pirmad., anfracL, ket
virtad. ir penktadieniais nuo 3 iki 
7 vai. popiet Ketvirtad. ir šešta
dieniais nuo 9 iki 11 vai. ryto tik 
susitarus.
Trečiadieniais uždaryta.

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 

LIETUVI, EIK PAS LIETU V ji
7

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

pių papuošimui ir sezoninės 1 
kepama gėlė*.

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

Eilę metų dirbo Kauno m. sparčiai 
pradžios mokyklos mokytojo do “dviratokųpju*** aųjūdia. 
darbą Vakarais lankė Meno ,1971 m. dviračių buvo paga- 
mokyklą. Kiek vėliau įstojo j’minta 4,948,000. Aiemet numa- 
Lietuvos unversiteto teisių fa-1 tomą pagaminti 6.5 milijonu* 
Uulteto ekonomijų* skyrių, ku- •——»-
rį ir baigė įsigydamas diplo
muoto ekonomisto teises. Per
ėjo dirbti Finansų MSnisteri- 
jon ir 1929 m. buvo paskirtas 
Panevėžio apakr. mokesčių 
inspektoriaus padėjėju. Čia 
vedė Apoloniją Laurinavičiūtę. 
1901 m. pakeltas Ukmergės 
apskr. mokesčių inspektorium. 
Šias pareigas ėjo iki pat 1940 
m. bolševikinės Lietuvos oku
pacijos. Bedirbdamas mokes
čių žinyboje visuomeninėje 
veikloje nedalyvavo, nors visą 
laiką buvo laisvų ir demokra
tinių įsitikinimų.

Rusų okupacijos metais dir
bo Kauno žemės ūkio įstaigoje. 
Tik pakeitęs gyvenamąją vie
tą išvengė trėmimo į Sibirą.

1944 m. vasarą kartu su šei
ma pasitraukė Vokietijon ir 
ąpsigyveno Dresdene. Netru
kus persikėlė į Ravensburgą ir 
išvengė didžiojo Dresdeno 
bombardavimo. Pasibaigus ka
rui, gyveno Šveicarijoj arti 
Lozanos miesto. 1948 m. per 
Prancūziją išvyko Argentinon, 
kur gyveno žmonos brolis An
tanas Laurinavičius.

Čia sunkiai vertėsi namų da
žymu. Per kelerius metus pa
siruošė, sudarė rekalingus do
kumentus ir persikėlė Čikagon, 
kur taip pat dirbo namų ir bu
tų dažymo darbus. Už poros 
metų įsikūrė Los Angeles, 
Calif, ir dirbo savo įprastinį 
darbą.

Juozo ir Apolonijos Babušių 
šeimoje užaugo ir aukštuosius 
mokslus baigė sūnus Rimas, 
kuris yra branduolinės medi
cinos įrankių gaminimo įmo
nės vedėjas Los Angeles ir sū
nus Sigitas, vaikų ligų gydyto
jas Palmdale, Calif.

Mielas Juozai, tebūnie Tau 
lengva šio svetingo krašto že
melę! L. «Š.

dviračių. Kitais metais dviračių 
gamyba gali paaiekti 8 milijo
nu*.

Japonijoj dideli* dviračių ir 
motociklų pareikalavimas.

• 1868 metais norvegas Svend 
Foyn išrado patranką išmetan
čią mirtį nešantį harpūną ir nuo 
to laiko prasidėjo masinis ban
ginių skerdimą*,

Pas vaikink buvo draugus 
per ’Naujienas"

SUSIRINKIMŲ
PRANEŠIMAI

— Šv. Mišią* už mirusiuosius Za- 
rasiškių Klubo narius bus atnašau
jamos tėvų Jėzuitų koplyčioje, 2346 
W. 56 gat. sėkmadieių. sausio 28 4. 
11 vai. ryto. Klubo nariai ir draugai 
kviečiami dalyvauti pamaldose.

Klubo Valdyba

— Chicapos Lietuviu Suvalkiečiv 
Draugijos metinis susirinkimas įvyks 
penktadienį, sausio 26 d. 8 v. vakaro 
Hollywood salėje. 2417 W. 43rd St. 
Nariai prašomi atsilankyti, bus revi
zijos komisijos knygų ■ 
pranešimai ir yra reikalų 
susirinkimo vaišės.

Eugenija Strvnpys, nut. rašė.

SKAITYK FATS IR PARAGIHG
KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

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

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

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

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

uždaryta.
Rex tel..- WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendre praktike, spec. MOTERŲ lipo* 
Ofisas: 2652 WEST 59th STREET 

Tol.: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad. 
ir penkt 2-4 ir 6-8 vai. vak. Šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitn laiku 
 pagal susitarimą.

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

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

Rexid. telef.: Glbsoa 84195
Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
Jei neatsiliepi*, tai telef. Gi 84195

m. P. ŠILEIKIS, 0. P.
MS ORTHOPEDAS-PROTRZISTAS

Aparatai - Protezai. Med. Ban- 
w dažai. Speciali pagalba kojoms 

(Arch Supports) ir t t
VaL: 9-4 ir 6—8 Šeštadieniais 9—1. 
2850 West 63rd Stw Chicago, III. 60629 

Telef.: PRospect 6-5084

BIZNIERIAI KURIE GARSINASI 
•NAUJIENOSE”. — TURI GERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA 
R. i E R t N A S

2047 W. 67th PI. WAlbrook 5-8063

MARK TWAINO 
KORESPONDENCIJA

Mark Twain gaudavo ypač 
daug laiškų, kas jį labai vargi
no ir užsitęsdavo atsakymai.

Kartą tūlas literatas parašė 
jam laišką ir ilgokai nesulau
kęs atsakymo kreipėsi antru 
kartu ir prie laiško pridėjo lakš
tą popieriaus ir pašto ženkliuką. 
Po keletos dienų jis gavo iš 
Mark Twain atviruką: “Popietį 
ir pašto ženkliuką gavau. Pra
šau prisiųskite voką”.

MOVING 
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairių atstumų. 
ANTANAS VILIMAS 

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

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kiL A. M.

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

Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 80629

y

KASMET PO 192 BARNIUS
Tūlas Los Angeles gyventojas 

Norman Smith po 40 metų ve
dybinio gyvenimo padovanojo 
savo žmonai “buhalterinę” kny
gą, kurią kruopščiai vedė nuo 
pirmos vedybų dienos, šioje 
knygoje jis vedė ne išlaidų sąs
kaitybą, bet registravo kasdie
nius įvykstančius barnius, ap
rašydamas ir jų kilimo priežas
tis. Laike 40 metų vedybinio 
gyvenimo jis užregistravo 7,700 
įvykusių barnių.

SKAITYK ° NAUJINK J.S* - 
JOS TEIKIA lĘRU’-i T4S. 
-KTSTNfJTM.VAS ŽINIAS

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

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

Antanas RMms, V1ENI6O ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado
maičio - šerno gyvenime bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija, Chicago. 1962 m. 206 psL. kaina 2 doL

GAUNAMA “NAUJIEMJ ADMINISTRACIJOJE

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAlSKINIMAi, 
KIEKVIENA DIENA BUTINI KRIKŠČIONIUI

Nebūkit* tada rūpactingi apia ryMg: rytajau* Mane rdptaaN pati
apie sava. Mat. 644.

Mūsų viešpats užtikrina mus, kad jei svarbiauMoa mūsų mintys bus 
link tarnybos ir pirmyn stūmimo tieao* ir pasistengimą laimėti ta karali
ją, kurią Dievai pažadėjo jį mylintiems, tada neturėsime nešiau aavyje 
varginantį rūpestį apie ateitį. Kaip jo mokintiniai, mes turėsime kasdien 
užtektinai mėginimų ir vargų, ir kasdien mums reikės pasiremti ant mūsų 
■lytimojo jaunikio rankų, jei stengsimės vaikščioti tuo siauru keliu. Kiek
viena diena turės sau užtektinai piktumo: ir ačiū Dievui už tą, kad jis yra 
pažadėjęs, jog kas dieną jo malonė bus mums užtektina.

Kristus pasakė, kad jis įsteigs bažnyčią. Bažnyčių yra daug, bet na 
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. ZavM, 3715 W. 66th St„ Chicago. Iltinoi* 60829

6V. RASTO TYRINĖTOJAI

metus.

ir pažįstami,

BRONIUS USAS
Gyveno 2444 West 69th Street

Mirė 1973 m. sausio 21 
Lietuvoje, Kėdainių mieste.

Amerikoje išgyveno 22

Palike nuliūdę: draugai

Laidotuvėmis rūpinasi Povilas Tautvaišas ir Povilas ir Teresa Ur
bonai.

Kūnas bus pašarvotas ketvirtadienį, sausio 25 d. 6:00 vai. vakaro 
Lack (Lackawicz) koplyčioje, 2424 West 69th Street

šeštadienį, sausio 27 dieną 9:00 vai. ryto bus lydimas iš koply
čios i šv. Pan. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o pe gedulingų 
pamaldų bus laidojamas 3v. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Bronius Ūsas draugai ir pažįstami nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patarnavimą ir at
sisveikinimą.

Nuliūdę lieka: draugai ir pažįstami.

Laidotuvių Direktoriai Steponas C. Lack ir Sūnūs. Tel. 727-1213

URŠULE ALILIŪNAS
3734 So. Honor# St.

d. sulaukusi senatvės. Gimusi Lietuvoje, 

metus.

Gyveno

Mirė 1973 m. sausio 23

Amerikoje išgyveno 65

Paliko nuliūdę: duktė Mary Salesbery, žentas Louis, sūnus John, 
mirusios dukters Catherine Smith vyras Marvin, duktė Anna Jakelis, 
duktė Nellie Bozes, žentas Anthony, sūnus Anton Jokolis, marti Ąnn 
ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Velionė buvo mirusio Antano žmona.

Kūnas pašarvotas P. Bieliūno koplyčioje, 4348 So. California Ave.

Penktadienį, sausio 27 d. 8:30 vai. ryto bus lydįma iš koplyčios į 
Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus 
laidojama šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Uršulės Aliliūnas giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:

Laidotuvių Direktorius Petras Bieliūnas. TeL LA 3-3572.

RIMTA KNYGA - GERIAUSIA DOVANA
MMNaujienose galima gauti puikių knygų, tuno* papuoš bet 

knygų spintą ar lentyną:

K, Bielmrs, PENKTIEJI METAI, gražiai inžu, 592 puaL
K. Bielinis, DIENOJANT, gražiai įrišta, 464 puaL-------------
Prof. Vacį. Biržiška, ALEKSANORYMAS. I tomą*, gražiai 

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

ISTORIJA. 1 dalis, 208 pusi. įrišta — $3.00, minkštais 
viršeliais — $2,00; II dalis, 225 pusk, įrišta — $3,00,
minkštais viršeliais —_______________ _____

Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, 1 tomas, 300 p. 
Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta, 416 P— 
Juozas Liūdžiu*, RAŠTAI, 250 pusi. 
P. Liūdžiuvienė, ATSIMINIMAI APIB JUOZĄ LtODŽIŲ, 

88 pust, _____________________________________
8. MichelMMS, LIETUVIŲ IŠEIVIJA AMERIKOJE, 297 p.

inšta — $5.00 minkštais viršeliais — _________ __
Dr. VL Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, gražiai įrišta 968 

pu*l dabar tik______________________—. ■.

86A0

$7JO

12.00
$2.00
$530 
$3.00

SI .00

$4.88 

$1098

NAVJlgNOB,
1739 So. Hatated SU, Chicago 8, Iii. — Telef. HA 1-8100

LIETUVOS VARDO KILME
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 LietvvtG 
vąrdas. . ..

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 
LIETUV OS VARDO KILMĖ. Minkšti viršeliai, kaina $2. Knygeli 
jums bus pasiųsta, jei du doleriu atsiusite šiuo adresu:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted SL, Chicago, BI. 60608
■ i TM ==S===S=S

GARSINKITES NAUJIENOSE 
SKAITYKITE NAUJIENAS

TĖVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL 

2533 W. 71st 
Telef.: GRovehill

HOME
Street

6-2345-6

Laidotuvių Direktoriai

TRYS MODERNSKOS

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

-

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

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

Tel.: YArds 7-1741 - 1742

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

MODEMIŠKOS AIK-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagoe
Lietuvių
Laidotųvjp 
Direktorių
AMoeiadjoe

AMBULANCE 
PATARNAVi 
MAS CIENA 
IR NAKTĮ

TURIMI 
KOPLYČ'M 

VISOSE MIMT9 
BALYS!

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LJTUANICA AVENUE. Phone: Y Arun 7-3401

BUTKUS-VAS ATTIS
1446 So. 50th Ava^ Cicere, UL Phone: OLympic 2-100S

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 bo. L1TUANICA AVĖ. Tol-; Y VO* 7-113d-U39

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpuMic T-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia M«Tt

11UZ8 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, I1L 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArda 7-19H

GARS IN KIT f S NAUJIENOJE

r — NXuntwdi, cWkago i, nj^r Thursday, January 25, im



Londono vienos vaiky drabužiu įmonės suorganizuotos gražuoliu 
rinkimus laimėjo 5 metu Elizabeth Seal. Ši "mini-miss" turėjo sun

kumu su nesilaikančia ant galvos karūna.

min'ęo vedybinių gyvenimo su
kak Ui ves. Ta proga jie išvyki

Meksikoje.
/J. Mažeika, Hot Springs, 

Ark., atnaujindamas prenu
meratą atsiuntė Naujienų va
jui 5 dol. šioje veiklioje lietu
viu apylinkėje Naujienos yra 

l mėgiamas laikraštis.
('.ari Beinoras iš Chicagos 

pietvakarių apylinkės kartu su 
prenumerata atsiuntė vajui 5 
dol. J. Kesminas iš Bridgepor- 
to apylinkės atsiuntė 3 dol.

Jonas Mačys, New Ha- 
wen. Conn. mokėdamas pre
numeratą atsiuntė Naujienų 
vajui 5 dol. Vajaus komisija 
dėkoja visiems rėmėjams ir 
prašo visus skaitytojus palai
kyti Naujienas, taip pat daryti 
pastangų dėl jų plitimo sten
giantis surasti bent po vieną 
naują skaitytoją. Visi lietuviai 
yra kviečiami užsisakyti Nau
jienas. Jos užsitarnavo visų 
dėmesį ir paramą.

TRUMPAI

— “Pelkių Žiburėlio” litera
tūrinėje valandėlėje per Mar
gučio radiją tarp 8 — 9 vai. 
vak., šį ketvirtadienį, saus.25 
dieną aktorius Henrikas Ku- 
rauskas skaitys ištrauką iš Juo
zo Tumo Vaižganto “Pragied
rulių”.

— Diana Kajutis, De Paul 
u-to studentė, yra minima 1972 
/73 m. Amerikos labiausiai pa
sižymėjusių moksle ir veiklo
je studentų leidinyje

— Leokadijos Braždienės 
vadovaujamas Chicagos Lietu
vių studentų tautinių šokių 
ansamblis grįžo iš prez. Nixo- 
no inauguracijos iškilmių Wa
shingtone. Studentai du kar
tus šoko tautinius šokius Smith
sonian institute, stebint 13,000 
inauguracijos svečių, kurie 
sukėlė entuziazmo pilnas ova
cijas. Vienas iš pagrindinių pro- Chester, Ill., atšventė 25 m. lai-

grainos tvarkytojų buvo bos- 
toniškis Gintaras Karosas, Lie
tuvių Jaunimo Informacijos 
centro pirmininkas ir žurnalo 
“Lietuvių Jaunimas” vyr. re
daktorius. Jis ypatingą globą 
teikė saviesiems ir kitoms et- *• .mnems grupėms.

— Chicagos Parką distriktas 
ruošia kai kuriuose parkuose 
golfo kursus. Marquette parko 
pastate tokie kursai bus kovo 
6. 13, 20 ir 27 d. 7:30 vai. vak. 
Registruotis pas parko užveiz- 
dą George Carpitą, tel. PR 6 - 
9879.

— Danutė Venclauskaitė, tęs
dama savo motinos Stanisla
vos darbų tradicijas, kasmet 
vasario mėn. suruošia savo lė
šomis vaišes, kurių pelną ski
ria Vasario 16 gimnazijai ir 
Balfui. šiemet tokios vaišės 
bus vasario 16 d. 7:30 v. v. Lie
tuvių klube, Waterbury, Conn.

— Aldona ir Peter Kitt, West-

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustyme 

Įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

»._______ —•

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP. 

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

Įvairių prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai, 
maistas, doleriniai Certifikatal 
‘V. VALANTINAS

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

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

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

/ 11 
Prof. Vaclovo Biržiškos 

SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 
KNYGŲ ISTORIJA 

Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 puslapiai. 
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už $4.00, o kietuose 

viršeliuose už $6.00.
Abi knygas gausite, jei pinigus pasiųsite tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, Illinois 60608

viršeliuose už $6.00.
Abi knygas gausite, jei pinigus pasiųsite tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, Illinois 60608

JEIGU NEBŪTŲ SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 
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, minkšt $2.50.

Knyga Jums bus pasiųsta, jei atsiusite pinigus šiuo adresu:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

Ši nekantriai laukta knyga, 
atskleidžianti daug mūsų seno-

RENTING IN GENERAL 
N u o m o s

A. G. AUTO REBUILDERS 
reikalingas darbininkas mokąs auto
mobilius plauti, garažą šluoti ir mo
kas mašina važinėti. Taip pat reika
linga anglų kalba. 5¥t dienos savai
tėje. Nuolatinis darbas. Skambinti 
tel. 776-5888

ALINGAS prityręs auto me- 
kas. California Super Service, 
So. California Ave. Skambinti 

jui VI 7-9327.

HELP WANTED — MALE
Darbininkų Reikia

NIGHT WATCHMAN 
for enclosed lumber yard. Middl 

age or elderly man preferred.
English speaking. 

MALKOV LUMBER CO. 
Roosevelt Rd. and Campbell Ave. 

733J7900

šviesą. (Kietais viršeliais, 15 
dol.)

Perlaidas galima siųsti tie
siog autoriui P. O. Box 5541, 
Santa Monica, Cal. 90405.

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS vy 
rui, virtuvė, atskiras įėjimas. 

476-8184.

LARGE DELUXE 4Vž rooms. Fire
place. $160.00. Stove, refrigerator, 
heated. 4700 North, 3600 West, near 
L, Bus, Xway.

539-3089 After 8:00 P. M.

REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SS1MOKĖJIMAJS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 W. Cermak Road Chicago, I1L Virginia 7-7747

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ VAInvMAS — NOTAR1ATAS — VERTIMAI 

i~vrsy Rc§iŲ draudimo agentūra]
J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 

income tax service

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

PRANAŠAS MUHAMED 
KEBLIOJE PADĖTYJE

Jam verčiama atsakomybė dėl 
septynių “atskalūnų" nužudymo

Chicagos universiteto apylin
kėje puošnioje rezidencijoje 
gyvena negrų mahometonų, 
Juodųjų muslinui galva, vadi
namas paties Allacho pranašu, 
vardu Elijah Muhammad (prieš 
patapdamas pranašu buvęs 
paprastas Elijah Poole), kuris 
leidžia savo tikybos laikraštį 
vad. “Muhammad Speaks” ir 
siuntinėja į juodžių gyvena
mas miesto dalis (ghetto) sa
vo “apaštalus” tikėjimo skleisti.

Tačiau kaip visiems prana
šams, taip ir pranašui Elijah 
Muhammaddui kartu su pasi
sekimais prasidėjo ir nepasi
sekimai. Pirmieji didieji sun
kumai prasidėjo po to, kai dėl 
nuklydimo į erezijas buvo nu
žudytas šios tikybos ramstis, 
besivadinąs Malcolm X nieko 
netrukus po jo pasitraukimo iš 
Juodųjų Muslinui grupės. Po 
tos egzekucijos juodieji musli- 
mai suskilo į keletą sektų. Iš 
jų viena tokia sekta vadinasi 
Hanafi Madh Hab Moslem, tu
rinti savo centrą Washingtone 
labai puošnioje rezidencijoje, 
kurią prieš keletą metų buvo 
pirkęs žymus negrų beisbolo 
žvaigždė sportininkas iš Mil
waukee. Kareem Abdul Jah- 
bar ir padovanojo savo sektai.

Šiai Hanafi grupei vadovau
ja lyderis Hamaas Abdul Kha
alis, prieš kurį ir buvo nukreip
tas pranašo Muhammado šven
tas pyktis

Kaip visoje spaudoje prieš 
keletą dienų sensacingai nuai
dėjo žinia, kad tame juodųjų 
muslimų “atskalūnų” centre 
Washingtone įvyko žiauri ma
sinė žmogžudystė, kurioje sep
tyni sektos vado Khaalis šeimos 
nariai buvo nužudyti, keli ta
me skaičiuje maži vaikai, ku
rie buvo prigirdyti vonioje.

Netrukus sektos vadas Ha
maas Abdul Khaalis susišau
kęs spaudos konferenciją, pa
sakė, kad tos žudynės padary
tos paties pranašo Elijah Mu- 
hanimado (Poole) įsakymu. 
Khaalis pareiškė, kad Hanafi 
grupė jau kurs laikas gauda
vusi grąsinančius laiškus ir 
grasinimus per telefoną. Pa
galiau, ketvirtadienį sausio 
18 d. būrys jaunų vyrų, vieno
mis žiniomis keturi, kitomis 
astuoni, atėję į rezidenciją, iš
žudė ten rastus 7 asmenis su
augusius nušaudami, o vaikus 
vonioje prigirdydami. Dar dvi 
kitos moterys buvo sužeistos.

—Operetę “čigonų Baronas” 
stato PIRMYN, choras, Marijos 
aukštesniosios mokyklos audi
torijoje kovo 24, 25 ir bal. 1 d. 
d. Bilietai gaunami Marginiuo
se, 2511 W. 69th St. (Pr.)

— Kelionių Biuras “Vilnius” 
organizuoja ekskursijas į Lie
tuvą 1973 m. Visos grupės vie
šės 11 dienų Lietuvoje ir ‘-3 die
nas Maskvoje.

No. 1 — birželio 14,
No. 2 — birželio 21,

3 — birželio 28,
4 — liepos 5,
5 — liepos 12,
6 — liepos 26,
7 — rugpiūčio 9,
8 — spalio 4.

Turime žemiausias kainas. 
Dalyvių skaičius grupėse labai 
ribotas. Prašome iš anksto re
gistruotis su $50 jmokėjimu 
Loretta Kasis. 6953 So. Wash
tenaw, tel. 776-0180. (Pr.)

o.

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660

BUTU NUAMAVIMAS. ĮVAIRŪS 
DRAUDIMAI. NAMŲ IR NEKILNO
JAMO TURTO PIRKIMAS - PAR- 

PARDAVIMAS.
BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

TEL. — 254-5554

A. 6. AUTO RBULDERS
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.

“Jie mūsų nekenčia už tai, 
kad mes prak’ikuojaine kito
kią Islamo versiją... Elijah 
laikosi spalvos (tai yra laikosi 
rasizmo) kaip ir Pietų Afriko
je”. pareiškė Hamaas Khaalis, 
pats prieš koki dešimtmetį bu
vęs Muhammado tikėjimo iš
pažintojas ir tarnas bet dėl ti
kybinių ginčų turėjęs pasi
traukti.

Užpuolimo ir« egzekucijos 
metu pats .Khaalis buvęs išėjęs 
į krautuvę ir grįždamas pama
tęs. kaip iš jo rezidencijos ke
turi vyriokai išbėgo ir vienas 
atsigręžęs jam šūktelėjo: “Ne
sikišk į pranašo Elijahs reika
lus!”

— Lietuvių Amerikos Res
publikonų Illinois Lyga, š. m. 
sausio 27 d. .7:00 vai. vakaro, 
Cicero šv. Antano parapijos sa
lėje, 1500 So. 18 Court, rengia 
linksmą “Snaigių” banketą. 
Svečiai bus pavaišinti šaltais 
užkandžiais ir karšta vakariene 
jaukioje aplinkoje. Veiks tur
tingas įvairių gėrimų baras, šo
kiams gros visų mėgiamas ne
tingus europiejiškas orkestras. 
Meninė dalis: dainuos solistė 
Roma Mastienė, jai akompa
nuos Manigirdas Motiekaitis. 
Tautinių šokių ansamblis “Sū
kurys” pašoks tautinius šo
kius. Visus kviečiame ir visų 
laukiame. (Pr)

Call: Frank Zapolis 
320814 W. 95th St.

GA 4-8654

liatf r arm tire ano Casualty Comoan*

A. & L. INSURANCE & REALTY

_ INCOME TAX _ 
4645 So. ASHLAND AVE.

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

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

Tel.: REpublic 7-1941

PAŽVELK
ORIGINAIUS 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, 
kabinetų virtuvės, alumin. langai, ge
ležinės tvoros, garažas, arti ofiso. — 
$36.000. „ ,

12 BUTU MŪRAS Marquette Parke. 
<17.500 pajamų metams. Našlė pra
šo $84.000.

RU. KAMBARIU didelis Georgian. 
1% VONIOS. įrengtas sausas beismon- 
tas. 2 auto garažas. Apie 20 metų, 
kaip nauias. $23.000.

4 BUTU po 5 kambarius mūras 4 
auto mūro garažas. Naujas gazo šil
dymas. Platus lotas. Arti Tėviškės 
bažnyčios — Marouette 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 reziden
cija. 2 modernios vonios. 2 atskiri šil
dymai. Cent, oro vėsinimas Garažas. 
Arti Kedzie ir narko. $40.000

2 BUTU gražus mūras arti vienuo
lyno. Naujas uazo šildymas. 2 auto mū
ro garažas 'S2R 500.

6 KAMBARIU modemus medinis. 
Naujas gazo šildymas. Arti Margučio 
-ad’in <15 800

MODERNUS 6 KAMBARIU 14 metu 
mūras. Cent oro vėsinimas. Įrengtas 
beismontas baras i vonios. 40’ lo- 
ta.s Garažas <24 000.

PT.ATTTS VERTINGAS TOTAS Mar- 
Tuette Parke. Kaina $9.900.

R KAMBARIU 1^ aukšto 16 metu 
miras 2 vrmms įrengta*- Hoisman- 
*as Garažas 83 ir Kedzie. $32.000.

2 AUKŠTU 2 BŪTI' NAMAS pla
us lotas Garažas. Arti mūsų. — 
522.000.

Valdis Real Estate
’051 So. Washtenaw Ave RE 7-7200

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

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

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Ramentas

J. AUGUSTAITIS

ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA
154 pusi, knyga. Kaina $1.50

Nei vienas žmogus, noris pažinti nepriklausomos Lietuvos ir Antano 
Smetonos valdymo laikotarpi, negalės apsieiti be J. Augustaičio pa
ruostos studijos. Si knyga būtina kiekvienam, norinčiam pažinti ne
tolimą Lietuvos praeitį. Lietuvoje gyvenusieji ir Smetonos valdymo 
laikotarpi pažistantieji žmonės tvirtina, kad J. Augusta itis teisingiau

siai ir tiksliausiai aprašė ir įvertino Antano Smetonos veiklą.
J. Augustaičio knygą galima gauti “Naujienose” darbo valandomis. 
Kas negali užeiti į “Naujienas”, tai prašomas persiųsti $1.50 čekį 
arba Money Orderį, pridedant 20 c. persiuntimui paštui tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Ava. 

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

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago, m. 80809. Tel: VI 7-3447

A FORESTS FUTURE 
IS IN YOUR. HANDS

“NAUJIENAS” SKAITO VISI 
SROVIŲ ŽMONES: DARBININ
KAI, BIZNIERIAI, PROFESIO 
NALAI, DVASININKAI, VALS
TYBININKAI, MOKSLININKAI 
JIE ŽINO, KAD “NAUJIENOS’ 
PADUODA TEISINGIAUSIAS 

ŽINIAS IR GERIAUSIUS 
RASTUS.

DHL AUKŠTOS KOKYBĖS. KAINOS 
IR SĄŽININGUMO NAMŲ REMONTO 

DARBUOSE
Stogu dengimas. Vandens nutekėjimo 
vamzdžiai. Tuckpointing — su’ 
tvirtinimas ir valymas Mūrininko, 
daliaus, cemento ir dažytojo darbai. 
Veltui įkainavimas Skambinkite dabar

AL TW, SBASSM

P — 1,1 "■■■
Ilgamečio RALFO pirmininko, prelato

J. B. KONČIAUS knyga

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

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

Haase! Only tow eae

SKAITYK FATS IR PAFAGING

—1— ■ »"—■—•
Federalinio h vrlstilos pa|amų 

mokesčio apekeičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas • 
pardavimas

REAL ESTATE
Parašo palludl|imas 

NOTARY PUBLIC 
Draudimo Informacijos 
INSURANCE
NAUJAS ADRESAS 

SIMAITIS REALTY 
1951 W. 63 St. (prie Sacramento) 

Tel. 436-7878

KITUS SKAITYTI

NAU J ’ ENAS

and PLEASE 
snake people 
snore careful

, ♦wirm nno
BUJIENASiL——a ram moltw—-----

Lctuvw tag* pyka r peHw«i» 
r progas ■moo blrtA go

Į PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS
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