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KARO PALIAUBŲ OS PRADĖJO DARBA
4

V. GADLIAUSKAS ATVYKO AMERIKON
Sausio 19 d. Italijos laivu “Christopo Calombo” į New Yorką 

atplaukė lietuvis jūrininkas Vytautas Gadliauskas. Uoste jį susi
tiko Lietuvos Generalinis Konsulas A. Simutis, Vliko Valdybos 
narys jaunimo reikalams A. Razgaitis, Lietuvių Bendruomenės 
atstovas A. Samusis ir Balfo reikalų vedėjas J. Bagdonas.

Balfo rūpesčiu atvykėlis ap
gyvendintas Woodhaven, N. Y, 
Sausio 20 d. Balfo patalpose 
Brooklyne, buvo sukviesti 
spaudos ir visuomenės atstovai 
su atvykėliu susipažinti ir pa
sikalbėti. Pasikalbėjimą pra
dėjo ir jam vadovavo J. Bagdo
nas, pasveikinęs Balfo vardu 
įteikė Gadliauskui $100 čekį, 
pažadėdamas pabėgėlį toliau 
globoti ir padėti įsikurti. To
liau sveikino Gen. Konsulas Si
mutis, VLIKo pirm. dr. J. K. 
Valiūnas ir LB Naujorko apy
gardos pirmininkas A. Vakse- 
lis.

Štai ir trumpos žinios apie 
atbėgėlį:

Vytautas Gadliauskas, .g 1938 
m. Raseinių apskr., jūrininkas 
— radio telegrafistas.

1972 m. rugp. 10 d. žvejų lai
vas “Višera” iš Juodosios Jū
ros uosto Kere, kuriamą laivas 
buvo taisomas, išplaukė į Ode
są baigiamiesiems pataisy
mams. Vietoje Odesos laivas 
plaukė Bosporo kryptimi. Apie 
planą pabėgti žinojo tik kapi
tonas, jo padėjėjas ir dar vie
nas jūrininkas.

įplaukus į Turkijos terife'ri- 
nius vandenis kapitonas kiek
vienam įgulos nariui, kurių su 
kapitonu buvo aštuoni, prane
šė, kad jis esąs nutaręs pabėgti 
į Vakarus. Įgulos nariai yra 
laisvi prie to prisidėti ar ne.

Perplaukę Marmaros jūrą ir 
Dardanelus plaukė tiesiai Grai
kijos kryptimi.

Ru^piūčio 14 d. “Višera” 
įplaukė į netoli Atėnų esantį 
Graikijos uostą Piraeus, čia 
kapitonas su visa šešių asme
nų įgula paprašė politinio pri- 
globsčio, kuris jiems buvo su
teiktas.

1973 m. sausio 8 d. Vytautas 
Gadliauskas su kitais šešiais 
“Višera” įgulos nariais įtalų 
laivu Cristoporo Columbo iš
plaukė į New Y’orką, kurį pa- 
seikė sausio 19 d.

Gadliauskui buvo duota įvai
rių klausimų, į kuriuos jis 
greitai ir gyvai atsakinėjo. Ra
dijo telegrafisto mokyklą išė
jęs Rusijoj, Petrozavodske. Jam 
labai rūpėję pažinti laisvojo 
pasaulio gyvenimas. Deja, lai
ve jis turėjęs vizą Nr. 2, su ku
ria neleidžiama iš laivo išlipti 
į uostą. Todėl ir iš laivų pabė
gimas esąs labai sunkus. Lais- 
vąjame pasaulyje jis neturįs 
jokių giminių. Pasirinkęs gy
venimui Ameriką, kaip popu
liariausią Valstybę, kur gyve
na irvejkia daug lietuvių.

Palyginkime: Simas Kudir
ka žvejų laivo jūrininkas — ra- 
dijistas 32, Vytautas Gadliaus
kas — 39 m. žvejų laivo jūri
ninkas — radijistas. (E.)

Surado “Hamletą”
Lietuvoje atrastas penktas, 

niekur neskelbtas ir scenai ne
panaudotas. Šekspyro MHam‘ 
lėto” vertimas į lietuvių kalbą. 
Vertimo autorius — pedago
gas. kalbininkas ir literatas 
Stasys Naginskas (1891 - 1955). 
Rankraštis saugomas Pedago
giniame muziejuje Kaune. (E.)

1$ VISO PASAULIO

DA NANGAS.—Prieš praside
dant P. Vietnamo karo paliau
boms Da Nange komunistų ra
keta pataikė į amerikiečių avia
cijos mechanikų baraką. Seržan
tas John Rucker, 21 metų žuvo' 
lovoje. Jis gali būti paskutinis 
šiame kare žuvęs amerikietis.

WASHINGTONAS. — Gyny
bos sekretorius Laird paskelbė, 
kad karinė prievolė panaikina
ma ir ateityje kariuomenė susi
dės tik iš savanorių. Panaikini
mas kol kas neliečia medicinos 
personalo. Gydytojai ir dentis- 
tai toliau bus šaukiami atlikti 
karinės prievolės.

WASHINGTONAS. — Pirma
dienį prezidentas Nixonas pa
skelbs 1974 finansinių metų biu-' 
džetą. Numatoma panaikinti 
“Economic Opportunity” įstai-, 
gą ir tris valdžios agentūras, jų 
pareigas paskirstant įvairiems 
valdžios departamentams.

WASHINGTONAS. — ~
madienį į Washingtoną at- Kai 1940 m. Raudonoji armija okupavo Lietuvą, drauge su 
vyksta pirmasis Bengalijos am- kariuomene prisigrūdo ir enkavedistų. Metus pašeimininkavę, iš- 
basadorius Hossain Ali. Jis vaiė Lietuvos krautuvių visas prekes, konfiskavo gyventojų 
anksčiau buvo-Pakistan* aui- santaupas, išvežė tais metais buvusį gerą derlių j- jį, t- Tačiau su 

vėliau kuriuo tik rusu kas besusitiko ir apie ką bekalbėjo, jis visuomet 
Bengalijos ambasadorius Aus- atsakydavo tuo pačiu šablonu: ”u nas vsio jest” (pas mus visko 
tralijoje. •

WASHINGTONAS. — Penk
tadienį patarėjas Kissingeris tų 
painformavo kongreso narius propagandos apie nepaprastai 
apie Vietnamo taikos sutartį, didelius ekonominius laimė
lis perdavė prezidento pažadą jimus, o ypač pramonės atsie- 
tartis su kongresu prieš ski- kimus, skaitant sovietinę spua- 
riant šiaurės ATietnamui eko- dą nenoromis užkliūva akis už 
nominę paramą. Senatoriai antraštės “ieško degtukų... (Tie- 
Case ir Church pasiūlė senate sa, 1972. XI. 29). Net keturių 
įstatymą, kuris uždraustų pre- rajoninių kooperatinių sąjun- 

’ **”*.> kad
vartoti JAV karines jėgas nėra degtukų. Ne be to, prie- 

įmo- 
nėms. kad jos nepildančios 

ir nepristatančios 
parduotuves.

zidentui, be kongreso pritari- gų šauksmas į valdžią,
mo,
Vietname, Laose ar Kambodi-kaištaujama 
joje.

MANILA..— Filipinuose esan-’ sutarčių
ti Clark aviacijos bazė ruošiasi prekių į parduotuves. Net 
priimti belaisvius. Jie negaus, -maisto produktų nuolatos pri- 
kaip pareiškė bazės gydytojas, trūksta. Laišką pasirašė klau- 
prisivalgyti “hot dogų”, nes šia: “Ką galvoja, sakysim 
Korėjos karo paleisti belais- Spartos fabriko vadovai, jei- 
viai, pasiilgę amerikietiškų gu per visą spalio mėnesį į Ei- 
skanumvnų, ne vienas susirgo, šiškių, Jurbarko, Pasvalio. Kai- 

MEKSIKA. — Meksikos vy- šiadorių, Lazdijų ir Molėtų ra- 
riausybė priėmė iš Haiti atbė- jonus nepristatė nei vienos de
gusius žmones, tačiau atėmė žutės degtukų? Jonavos, šir- 
iš jų 70,000 dol., kuriuos jie gaivintų ir Švenčionių rūkoriai 
vo už pagrobtą Amerikos am- spalio mėn. negavo iš tabako 
basadorių. Pinigai buvosugrą- fabrikų cigarečių”.
žinti Haiti vyriausybei.

WASHINGTONAS. — Sena-'alaus, tiek ir dėl aliejaus bu
ferius Vance Hartke griežtai v0 nusiskundimų iš daugelio 
atsisakė būti kratomas prieš rajonų. Lietuvoje nebūtų gal 
įsėdant į lėktuvą. Viena bend- taip bloga su prekėmis ir duo- 
rovė — T. W. A. — visai alsi- na„ jei jų neišvežtų į Busiją.rovė — T. W. A. — visai alsi- na 
sakė jį skraidinti. Kitos dvi 
Delta ir Allegheny leisdavo se
natoriui įlipti į lėktuvą be iš- 
kratymo. Dabar transporto 
departamentas įsakė nubausti 
tas bendroves pinigine bauda 
už valdžios įsakymų laužymą. ] 
Kiekvienas turi būti krečiamas.

NEW YORKAS.— Jungtinių žiniomis, p. m.
Tautų Saugumo Taryba posė- pranešė, kad Lietuvos Latvijos 
džiaus Panamoje nuo kovo 15 ir Estijos diplomatiniai atsto- 
iki 21 d. Sesijai pirmininkaus vai Washingtone turėję ten sa- 
Panamos užsienio reikalų mi^vo pasitarimą tas valstybes lie- 
nisteris. Laukiama, kad iškils čiančiais klausimais. Jų svar- 
Panamos kanalo sutarties klau-( blausias buvo Baltijos vaisty
simas. Penams kviečia į sesi- bių padėtis ryšium su Europos 
ją atsilankyti Kubos premjerą Saugumo ir Bendradarbiavimo 
Fidel Castro. iKonferencija. (E.)

Diplomatų 
pasitarimas

Romos agentūra “Euroitalia". 
pasiremdama ELTA - Press 

gruodžio 29

Prezidentas Nixonas ir jo patarėjas Henry Kis singer viename Jš 
Biscay ne, Fla. sode. Abu laiko kairę ranką

VISKO YRA, TIK DEGTUKŲ TRŪKSTA

yra).

O dabar po 32 okupacijos me- 
prie dar labiau išvystytos

pramonės

Tiek dėl duonos, tiek dėl

Japonai netiki, 
kad būtų taika

TOKIJO. — Japonijos valdžia 
nepatenkinta, kad Amerika ne
pakvietė jos į numatomą 30 val
stybių konferenciją, kuri svars
tys Indokinijos klausimus. Už
sienio reikalų ministeris Ohira 
pareiškė viltį, kad Amerika pa
sitars su Japonija dėl Indokini
jos pokarinės atstatymo politi
kos, nes Japonija yra pajėgi pa
dėti karo nualintoms šalims.

Ohira nėra labai optimistiškas 
dėl taikos perspektyvų. Sunku 
tikėti, kad Pietryčių Azijoje bus 
pastovumas ir taika. Greičiau
siai, ten ir toliau bus įvairių kon
fliktų, pareiškė japonų minis
teris.

Prieš paliaubas 
karas paaštrėjo

SAIGON AS. — Belaukdami 
karo paliaubų komunistai susti
prino puolimus Pietų Vietname. 
Netoli Saigono raketos apšaudė 
Bien Hoa aviacijos bazę. Čia žu
vo vienas amerikietis, gal. jau 
paskutinis žuvęs šiame kare.

Karo paliaubos P, Vietname 
prasideda 8 vai. ryto Saigono 
laiku. Vakar komunistai pradėjo 
112 naujų puolimų, bandydami 
prieš paliaubas užimti kuo dau
giau kaimų. P. Vietnamo ka
reiviai atmušė daugelį priešo 
puolimų. Amerikos lėktuvai to
liau puola komunistų pozicijas. 
Vakar turėta 497 skridimai.

Kitas amerikietis marinas žu
vo helikopteriui nukritus. Ko
munistai apšaudė Da Nango avi
acijos bazę, žuvo 9 civiliai, du 
lėktuvai sužaloti. Vietnamiečių 
kovose žuvo virš 400.

Išsiplėtė 
girtuokliavimas

Sovietų Sąjungoje ir oku
puotoje Lietuvoje, dėl supran
tamų priežasčių (nelaisvė, prie
spauda, materialinis ir dvasi
nis skurdas, melo propagan
da) nepaprastai išsiplėtė gir
tuokliavimas. Tas, kaip gyd. 
Vladas Banaitis rašo (“Tary
binė Moteris”, Nr. 9 1970), at
siliepė darbo našumui, griau
na šeimas, ruošia dirvą nusi
kaltimams, biaurina papro
čius ir degraduoja žmogaus as
menybę.

daugelio, pasitarimu Key 
kišenėje.

Kudirkos laiškas 
Raudonajam Kryžiui

Berne veikiančio ‘^šveicarų 
R.vtų Instituto” dvisavaitinis 
leidinys “Zeitbild” 1973. I. 10 
paskelbė “Laišką iš Mordvi- 
nijos” koncentracijos stovyk
los į Tarptautinį Raudonąjį 
Kryžių. Laiške rašoma apie 
žiaurias sąlygas lageryje. Laiš
ką. datuotą 1971 m. gruodžio 
mėn., pasirašė net trys lietu
viai:

1. Jonas Žilinskas, gini. 1913, 
nuteistas pagal sov. baudž. kod. 
prg. 68 ir 70 . 5 metų bausmė, 
stovykloje jau 1% metų, stud en- 
tas;

2. Simas Kudirka, gini. 1930 
m., pagal prg. 62. bausmė 10 
metų, stovykloje 1 metai, tele- 
grafininkas;

3. Jastrauskas A. A., prg. 16 
— 62. bausmė 12 metų, stovyk
loje 10 metų, darbininkas

(E)

Tylos žygis 
už žmogaus teises 
1972 m. gruodžio 12 d. Zuri- 

cho “Die Tat” paskelbė žinią 
pavadintą “Tylos Žygis už 
Žmogaus Teises”. Demonstran
tai nešė fakelus ir transparan
tus su tokiais užrašais, kaip 
pav., “Laisvė Lietuvai”. “Lais
vė Grigorenkai. Jakirui ir Ru- 
kovskiui”. Ryšium su Euro
pos Saugumo Konferencija, 
ant vieno plakato buvo užrašas 
“Be žmocaus teisiu negali būti 
saugumo”. Pagrindinis kalbė
tojas dr. Peter Schalppi pabrė
žė žiauru žmogaus teisių nie
kinimą Sovietu Sąjungoje ir 
perskaitė ištrauką iš A. Solže- 
nitsyno kūrinio “Paskutinis 
pragaro ratas”. Po to buvo 
pateikta pasirašyti peticija" 
Jungtinių Tautų Gener. Sekre
toriui, reikalaujanti, kad ši 
Pasaulio Organizacija visoms 
jai prienamomis priemonėmis 
imtųsi atstatyti žmogaus teises 
Sovietijoje

(E)

Vatikane aikštėje fotografas su to
limo fotografavimo akimi bando pa
gauti Popiežių Pauliu, kuris vos 

įžiūrimas trečio aukšto lange.

KAMBODIJOS PRINCAS SINAHOUKAS
NEPRIPAŽĮSTA JOKIŲ PALIAUBŲ

PARYŽIUS. — šeštadienį Amerika, abu Vietnamai ir Viet Con
gas pasirašė karo paliaubų sutartį ir jos jau prasidėjo visame Viet
name. Paryžiaus Hotel Majestic salėje prie milžiniško apskrito 
stalo sėdėjo visos keturios delegacijos ir tyliai padėjo parašus 
po visais protokolais. Gatvėje Prancūzijos komunistų partija-su
ruošė demonstracijas, dėl kurių Pietų Vietnamo užsienio reikalų 
ministeris pasiskundė Prancūzijos vyriausybei. Valstybės sekre
torius Rogers po pasirašymo išskrido atgal į Washingtona.

VLIKO MEMORANDUMAS
Romos “Euroitalia” p. m. 

gruodžio laidoje atspausdino 
žinutę, paimtą iš Elta— Press 
apie VLIKo memorandumą 
laisvojo pasaulio valstybėms, 
kurios dalyvauja Europos Sau
gumo ir Bendradarbiavimo 
Konf e renc i j b j e H eisi n k y je. ( E.)

WASHINGTONA S. — Visi 
iš Hanojaus sugrįžtą belaisviai 
gaus specialiai jiems paruoštą 
knygelę, kurioje bus surašyti 
svarbesni įvykiai nuo 1965 me
tų. Apimami ne tik visuome
niniai politiniai klausimai, 
bet ir sportas, muzika, nusi
kaltimai.

TOKIJO. — Japonija šaukia 
Azijos ir Barniojo vandenyno 
valstybių konferenciją svars
tyti Indokinijos atstatymo ir 
taikos klausimą.

Amerika siūlo konferenciją" 
vasario 26 d. Jau pakviesti už
sienio reikalų ministerial’: So
vietų Sąjungos, Britanijos, 
Lenkijos, Vengrijos, Indonezi
jos, Kanados ir Prancūzijos. 
Bus pakviesta ir Kinija, ši kon- 
ferenci j niūrėtų pripažinti pa
darytą sutartį ir garantuoti 
karo pabaigą visoje Indokini
joje.

Pietų Vietname prieš paliau
bas vyko aršios kovos Tay 
Ninh mieste, kurį komunistai 
norėjo paskutinę dieną užim
ti, ir šiaurėje Cua Viet karo 
laivyno bazėje, kuria puolė ir 
užėmė Pietų Vietnamo mari
nai. ši bazė yra tik 4 mylios į 
pietus nuo demilitarizuotos 
zonos. Tay Nnh yra prie Kab- 
bodijos sienos, šitame mieste 
Viet Congas norėjęs įsteigti 
savo sostinę. Tose vietovėse 
paliaubos prasidėjo po nusta
tyto termino.

Kambodijos valdžia paskel
bė, kad ji nuo pirmadienio 6 
vai. vakaro, Čikagos laiku, 
'sifšfėbdo visus karo veiksmus. 
Kambodijos kareiviams įsaky
ta gintis, jei komunistai juos 
pultų. Jie tačiau nepradės .jo
kių naujų žygių. Pekine buvęs 
Kambodijos princas Sihanou- 
kas pareiškė, kad jis jokių 
paliaubų nepripažįsta kol bus 
dabartinė Kambodijos valdžia, 
kol ją rems Amerika. Sihanou- 
ko vyriausybė pasiruošusi pra
dėti su Amerika derybas. Jis 
pats mielai susitiktų su Kissin- 
geriu Paryžiuje ar Ottawoje ar 
bet kur. Sihanouko jėgos Kam
bodžoje turėsiančios sunku
mų, jei nebus galima gauti 
ginklų per šiaurės Vietnamą. 
Jo kariuomenė turinti ginklų 
ir amunicijos dvejiems metams, 
o ginklų būsią galima pirkti 
pačioje Kambodijoje iš nesąži
ningų kariškių*

Šiandien pasitarimus pradės 
Indonezijos, Kanados, Lenki- 
kijos ir Vengrijos karininkai, 
kurie sudarys paliaubų prie
žiūros komisiją. Kita komisi
ja sudaroma iš keturių kare da
lyvavusių šalių: Amerikos, š. 
Vietnamo, P. Vietnamo ir Viet 
Congo karininkų. Amerikos 
delegacijai vadovauja genero
las Gilbert Woodward, kuris 
anksčiau derėdavosi su šiaurės 
Korėjos komunistais. Jis gerai 
pažįsta komunistų metodus. 
Amerikos delegacijoje yra 59 
karininkai, ši keturių komi
sija tikrins skundus dėl paliau
bų laužymo. Komisijos spren
dimai turi būti vienbalsiai.

Pietų Vietnamo vyriausias 
delegatas yra generolas Dzu. 
kuris kartą buvo Amerikos 
kongreso narių kaltinamas 
narkotikų prekyba P. Vietna
me. Viet Congo delegacijos 
vadas komisijoje yra gen. Dong 
Van Cong, viena® nedaugelio 
aukštų Viet Congo komunistų 
vadų, gimusių pietuose.

ČIKAGA. — Ūkininkai vėl 
pakėlė kainas už pieną.
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KALĖDŲ ŠVENTĖS IR 
NAUJŲJŲ METŲ VILTYS 

Rašo JULIUS SMETONA

Panašiais’ai vėjais reikėtų fikPerčv,- J J
vengti kūtvėlas lyginti prie mū-! labai* niaioniak sutifc< 

į kokiais bu-.k’asąyo. ^6-tos miuėjii 
Krbpavičius.fe, Taip pat bCiyo^

Kalėdų laikotarpis iki šiol 
tebėra švenčiamas labai iškil
mingai, mistiškoji pusė vis la
biau ir labiau išblanksta kas
dienybės triukšme. Net kalbė
ti apie didžiąsias religijos pas- 
lapt s Šiandien laikoma naiviu 
dahku. Taigi, teisingai yra 
pastebėta, kad šiandien tikro
ji krikščionybė yra tarytum 
saulė, kurios mes nebemato
me. ir tik jos pašvaistės paro
do k.;d ji čia kaž kada yra bu-i 
vu i.

i.timei. šitoks atbukimas 
nėra be išimčių. Talentingas 
austru rašytojas Franz Werfel 
nepasidrovėjo antgamtinių da
lyku nagrinėjimui pašvęsti di- 

* džiules knygas. Bėgdamas nuo 
nacių j Portugaliją, jis užkliu
vo stebuklais pagarsėjusiame 
Lourdo miestelyje Pietų Pran- 

. cūzijoje. Bestudijuodamas tuos 
stebuklus, visų pirma stebuk- 

' 1 ingos vargšės mergaitės Ber
nadette Soubirous gyvenimą,

- jis pasižadėjo švenčiausiąjai
Mergelei parašyti knygą Ber
nadettes garbei, jei jam pasi
seks pabėgti nuo nacių ir pa
siekti Amerikos krantus. Savo 

. pažadą Werfel tesėjgL vos at
vykęs į Jungtines Amerikos 
Valstybes, jis pažadėtąją kny- 
g » parašė. Gražiai ir labai 
švelniai toje knygoje jis apra-

- šo švenčiausios Mergelės pasi
rodymus Bernadettei, kurių 
metu Dievo motina prisipaži
no esanti “Nekaltas Prasidėji
mas”, pradėta ir gimusi be 
pirmapradės nuodėmės. .

Tai įvyko 1858 metais, taip
gi vos ketverius metus po to, 
kai popiežius Pijus IX iškil
mingai paskelbė Dievo Moti
nos nekaltą prasidėjimą Kata
likų Bažnyčios dogma. Nekal
tas Dievo Motinos prasidėji
mas yra tartum Kristaus gimi
mo — .Kalėdų — įžanga ir są
lyga, nes be švenčiausios'Mer- 
gelės nekalto prasidėjimo ne
galėtų būti ir pačių Kalėdų.

Savo knygos pratarmėje 
Werfel šitaip pagrindžia “Ber
nadetos Giesmės sukūrimą:*

“Aš išdrįsau pagiedoti Ber
nadetos giesmę, nors nesu ka
talikas, bet žydas. Drąsos to
kiam užsimojimui aš pasisė- 

v, miau iš seno , dar jaunystėje 
padaryto, apžado, kilusio iš 
pačios pasąmonės. To apžado 

■* žodžiais aš pasižadėjau visur 
ir visuomet savo raštais kelti į 
aukštybes dieviškąsias paslaptis 
ir žmonių šventumą ir nekreip
ti dėmesio į laiko dvasią, ku
ri, abejingumo, pykčio ir pa

juokos jausmo apimta, tylomis

praeina pro šias svarbiąsias 
mūsų gyveninio vertybes”.

Šis Werfelio pareiškimas 
liudija apie didelį tikėjimą į 
antgamtines galias, kurios daž
nai buvo vienintelė priemonė 
nuo didelių nelaimių išsigel
bėti. Tas gilus tikėjimas yra 
ypač reikalingas šiandien, ka
da visa žmonija stovi didžiu
lės katastrofos angoje, iš ku
rios žmogaus protas nemato 
išsigelbėjimo.

Kilusi iš nusikalstamu būdu 
sukurtos komunistinės Rusijos 
valstybės, šios katastrofos 
grėsmė brendo ilgą laiką, kol 
antrojo pasaulinio karo pasė
koje ji išaugo taip, kad viso 
pasaulio užvaldymas jau atro
do visai čia pat. Tačiau nepap
rasčiausias tos grėsmės augi
nio bruožas yra Jungtinių Ame
rikos Valstybių vaidmuo ko
munizmo plitime. Faktai aiš
kiai rodo, kad. pradedant pre
zidentu Rooseveltu ir baigiant 
Nixonu, visos Jungtinių Ame
rikos Valstybių vyriausybės rė
mė Sovietų Sąjungą, arba ne
si priešinda mos komunistinei 
agresijai , arba jai netarpiškai 
padėdamos šitokios Jungtinių 
Amerikos Valstybių pro-koinu- 
nistinės politikos gynėjai ban
do tą politiką pateisinti, teig
dami,, kad sistemingas komu
nizmo plitimas yra atsitiktinis 
dalykas. Deja, faktai tokį tvir
tinimą ne tik visai atremia, 
bet ir visiškai jį sunaikina.

Pažvelkime į keletą tokių 
faktų: 1) Po Vokietijos kapi
tuliacijos Jungtinių Amerikos 
Valstybių vyriausybė uždrau
dė savo kariuomenei žygiuoti 
į rytus, tuo įgalindama Raudo
nąją Armiją be kovos užimti 
didelius Europos plotus.

2) Po Japonijos kapitulia
cijos Jungtinių Amerikos Vals
tybių vyriausybė rimtai nepa
rėmė savą sąjungininko mar
šalo Chiang Kai-šeko ir ilgai
niui jį nuginklavo, tuo tarpu 
kai Sovietų Sąjunga apginkla
vo Kinijos komunistus, šito
kios politikos rezultate visa 
Kinija atiteko komunistams.

3) Suezo konflikto metu 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
vyriausybė pagrasė karine ak
cija prieš Prancūziją ir Angliją 
ir tuo sukliudė šioms valsty
bėms apginti savo teises Suezo 
kanalo zonoje, šitokia Jung
tinių Amerikos Valstybių vy
riausybės akcija atvėrė komu
nizmui vartus į Artimuosius 
Rytus.

4) Jungtinių Amerikos Vals
tybių vyriausybė nesuteikė
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Prancūzijai jokios pagalbos 
Indokinijos kare ir netgi iš
vystė diplomatinį spaudimą, 
kad prancūzai “susitartų” su 
komunistais. Iš tos akcijos gi
mė komunistinis šiaurės Viet
namas.

5) Jungtinių Amerikos Vals
tybių vyriausybė sukurstė ven
grus sukilti prieš bolševikų 
uzurpatorius, o paskui ne tik 
vengrų sukilėliams nepadėjo, 
bet ir garantavo savo nesikiši
mą į vengrų — komunistų kon
fliktą. Šito rezultate, Sovietų 
Sąjunga pajuto turinti laisvas 
rankas, pasiuntė savo kariuo
menę į Vengriją ir žiauriausio
mis priemonėmis sukilimą nu
malšino.

6) Jungtinių Amerikos Vals
tybių Vyriausybė padėjo Cas
tro paimti valdžią Kuboje, o 
paskui išdavė išžudymui Ku
bos sukilėlius, labai panašiu 
būdu, kaip kiek anksčiau bu
vo išdavusi vengrų sukilėlius.

7) Jungtinių Amerikos Vals
tybių vyriausybė padėjo ko
munistų dominuojamoms Jung 
finoms Tautoms žiauriausiu 
būdu sulikviduoti vakarams
lojalią Katangos vyriausybę.

8) Jungtinių Amerikos Vals
tybių Vyriausybė išprovokavo 
Pietų Vietnamo prezidento 
Dieni nužudymą, nors jis bu
vo lojalus Vakarams. Po to 
įvėlė tautą į Vietnamo karą, 
kurio neleido savo karinėms 
jėgoms laimėti ir. greta to, 
ekonominiai remdama Sovietų 
Sąjungą, kuri rėmė šiaurės 
Vietnamą. finansavo karą 
prieš save.

9) Jungtinių Amerikos Val
stybių vyriausybė prileido Lais
vosios Kinijos pašalinimą iš 
Jungtinių Tautų ir prisidėjo 
prie Raudonosios Kinijos pri
ėmimo į Jungtines Tautas, tuo 
ciniškiausių būdu išduodama 
,savo lojalų sąjungininką 
Chiang Kai-sheką.

10) Jungtinių Amerikos Vai 
stybių vyriausybė prisidėjo prie 
Vakarams lojalių Vokietijos ir 
Japonijos vyriausyibų nušali
nimo nuo valdžios ir jų pakei
timo pro-komunistinėmis vy
riausybėmis.

t 11) Kiekviehą kartą. kai 
Sovietų Sąjunga atsidurdavo 
ekonominiuose sunkumuose. 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
vyriausybė tuojau atskubėda
vo su pagalba, kad kartais 
vergų sistema Sovietų Sąjun
goje nesugriūtų savaime.

Ijv ?čšhby-yy
I (Bus daugiau)

WEATHER FORECAST 
and Fira Danger Rating

JUNO BEACH, FLA.
Klaipėdos klasto atvadavimo 
50 metų sukakties minėjimas

Juno Beach šaulių grandis 
1973 Vlado Putvio metais, sau
sio 21 dieną šaulių J. I. Kapčių 
svetainėje minėjo Klaipėdos kra
što 50 m. atvadavimo sukaktį.

Prezidiumą sudarė grandies 
pirm. P. Mikšys, susirinkimo 
pirm. J. Kapčius ir sekr. A. Pi
lipavičienė. Susirinkimas tylos 
minute pagerbė žuvusius Klai
pėdos atvadavime. Invokaciją 
atkalbėjo šaulys kun. A. Biels
kis. Žuvusiems pagarbos ir‘mei
lės intencija visi sugiedojo Ma
rija, Marija. Klaipėdos krašto 
atvadavimo dalyvis inž. A. Sku
čas laikė paskaitė: “Klaipėdos 
krašto atvadavimas”. Prelegen
tas savo gyvu žodžiu išsamiai 
papasakojo Klaipėdos krašto 
1923 metų sukilimo istoriją ir 
jo paties išgyventus tos kovos 
momentus. Jo atmintimi kovo- 
je nuo priešo kulkosvaidžių ir 
granatų žuvo kar. Burevičius ir 
19 eilinių. Nežiūrint priešo daug 
didesnio skaičiaus, jis buvo nu
galėtas, nuginkluotas. Kova bu
vo laimėta. Ir. tik šiuo būdu 
Klaipėdos kraštas prisijungė — 
grįžo prie Lietuvos. Ir šią ko- 

jvą laimėjus. Lietuvos vyriausy
bei, kurios pirmininku tuo me
tu buvo E. Galvanauskas, labai 
daug buvo sunkumų kol išgavo 
iš santarvininkų juridinį pripa
žinimą. Susirinkimas su dideliu 
dėmesiu klausėsi paskaitos. 
Pirm. Mikšys visų vardu nuošir
džiai padėkojo inž. Skučui už 
šią paskaitą

LšST Įstatų numatytam na
rių skaičiui padaugėjus, Juno 
Beach šauliu grandis, susirin
kimui vienbalsiai pritarus, per
siorganizavo Į didesnį vienetą 
— į šaulių būrį. Susirinkimas 
išrinko sekančią būrio valdybą: 
pirm. P. Mikšys, vicepirm. V. 
Mazoliauskas. parengimų vado
vas J. Kapčius, ir kontrolės ko
misiją: A. Pilipavičius ir I. Kap- 
čienė. Džiugu išminėti, kad į šį 
šaulių būrį įstojo ir senos kar
tos lietuvių patriotas A. Pakšyš 
■ir jo dukra Hilda jau čia gimu
si ir augusi. Įstojo ir buv. ma
tininkas M. lamUlėnas, lietu
vių žurnalistų s-gos nary.4, jau 
8 metai su savo žmonele buv. 
mokytoja besidžiaugiąs Floridos 
saulute.«

Sekantis susiririkithaS įvyks 
šio būrio šaulių mielų kanadie
čių A. Pilipavičių ir A. Dirsių 
didžiuliame ant jūrds kranto mo
telyje. Ocean Lodge, 570 Ocean 
Dr., Juno Beach, N. Palm Beach, 
Florida 33108. feief. (305) 818- 
5528.

Šis iškilmingai susirinkimas 
Klaipėdos krašto atvadavi

mo paminėjimas bdiglas Tautos 
himnu. b. m.
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Apie kūtvėlas ir Basanavičių

Buvo įdomu sužinoti (“N.”, 
Nr. 6, sausio 8), kad ir vyresnio
sios kartos atstovai persiima 
mūsų jaunimo rūpesčiais, jų 
eikliaisiais polėkiais. Ypatingai 
skatinančiai padvelkė brandus 
naujų madų vertinimas, kuria
me įžiūrimas net savo rūšies he- 
roiškumas. Ypač ten, kur plau
kuotas jaunimas gretinamas 
prie Basanavičiaus ir Krupavi
čiaus. Būtų malonu, kad ir dau
giau vyresniųjų galėtų sutikti su 
panašiomis mintimis, persiim
tų panašiu galvojimu. Tuomet 
išnyktų didesni ar mažesni nuo
monių skirtumai ir įsivyrautų 
glaudesnis bendradarbiavimas 
tarp senimo ir jaunimo.
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globoti 
sų Tautos autoritetų kokiais bu-. Vasario, Jb-tus minėjimą sena- 
vo Basanavičius ir Krbpavičius.1 fe, Tajp pat lAivp?‘progos su- 
Juk tai skamba savotišku etikai'sitikti su kongresmanu Daniel 
prasižengimu kai jauni, vos iš- Flood, kuris sutiko globoti Va- 
dygusių barzdų puoselėtojai ly- sarto lt>tos x>inėjiuią atstovų 
ginami prie mūsų tautos patriar- rūmuose ir pakvietė kun. Adyl- 
chų. Būdamas jaunas Basana- fą Stasį sukalbėti invokaciją 
vičius juk nei buvo apžėlęs, nei tą, minėjimo dieną, kongrese.

Minėjimai numatyti vasario 15 
d. arba 16 d. Konkreti data bus 
pranešta vėliau.

Sen. Percy ir kongresmanas 
Flood jau daugelis metų kaip 
isutinka būti mūsų Tautos šven
tės minėjimo globėjai Washing 
tone. Jiems visi lietuviai turė-

augino barzdą. O čia gabios 
plunksnos, įdomiai vietos įvy
kius aprašanti autorė, tokiu pa
lyginimu tartum norėjo įžeisti 
ne tik Basanavičiaus, bet ir dar 
labai ryškų, nesenai su mumis 
atsiskyrusio Krupavičiaus pri
siminimą.

Dar žodis dėl gerb. autorės 
neatidumo. Ir skaityta Naujie
nos, ir domėtasi straipsniu, ir 
tuo reikalu nepatingėta parašy
ti, bet ne tik mano pavardė ne
sugebėta taisyklingai parašyti, 
bet neišdrįsta ir savo veidą pa
rodyti. . S. Pranckūnas

ALT Informacija
Dr. Kazys Bobelis, ALT pir

mininkas, būdamas Washing
tone prezidento Nixono inau
guracijos iškilmėse, turėjo 
progą susitikti su sen. Charles

tų pareikšti savo padėką.
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VVI'ANaS SMETONA IR JO VEIKLA
Kama $1.50

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime

Nei vienas žmogus, uorp» pažinu nepriklausomos Lietuvos u Antanu 
Smetonos valdymo laiKotarpj, negales apsieiU be J. Augustaičio pa 
ruoštos studijos, ši knvga būtina kiekvienam, norinčiam pažinti ne
tolimą Lietuvos praeitį. Lietuvoje gyvenusieji ir Smetonos valdymo 
taikotarpi pažistantieji žmonės tvirtina, kad J. Augustaitls 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 čeią 
arba Money Orderį, pridedant 20 c. persiuntimui paštu, tokiu adresu:

N' HI 1 I E N O S
1739 Si, HAL8TEB STREET, CHICAL,O. ILLINOIS 6060h

They’ 
laughed when 
I bought my 
firstBond.

Most of us were tacky if we had enough food 
to eat or clothes to wear. So like most kids wa 
spent a lot of time talking about the things 
we wasted out of life. Things like owning a 
big car, wearing fine clothes and going to all 
of the best places. Boy, we could hardly wait 
toraotber kids I had little odd jobs in 

grammar school but I got my first real job 
when I started, high school. I was a junior 
derk in a big department store. That’s where 

, I first heard about UK Savings Bonds. My 
boss asked me if I wanted to join the Payroll 

1 Savings Plan ahd I said yes. A month later I 
i my first bond.
I When my friends found out they really had
' a food laugh. Imagine buying U.S. Savings 
į Bonds when thfere were so many other great 
| things to buy, Well, they kept laughing and I 

tapt saving ail through high School.
I ■ After graduation some of us wanted to go 

to coUega. And that’s when my Bonds really

Take stock in America.;
Buy U.S. Savings Bonds.



&UVO LAIKAI KADA DIEVAI 
MŪSŲ ŽEMĖJE VAIKŠTINĖJO

Rimtas mokslininkas įrodinėja, kad svečiai 
ii kitų pasaulių kultūrino Žemės barbarus

Neseniai pasirodė ir jau spėjo vus nieko nebegirdėti, nors kad 
pagarsėti šveicaro mokslininko' pasaulių Visatoje yra ar gali bū. 
Ericho von Danikeno knyga, ti gyvybė ir net daug inteligen- 
pavadinta “Atsiminimai dėl atei- tiškesnė už mūsų planetos gy- 
tiės: neišspręstos praeities pa
slaptys”, kurioje autorius su
rankiojęs įvairiausius padavi
mus, užrašus ir kitokius įrody-‘ir Šveicarijos mokslininkas Da
rnus tvirtina, kad labai žiloje, niken teigia ir savo surinktais 
senovėje mūsų dvikojus prote- faktais bei iliustracijomis tvir- 
vius lankydavo geradaringi sve-:tina, kad mes nesame vieninte- 
čiai iš tolimųjų žvaigždynų liai kosmose (Visatoj), kad mi- 
ir dėl savo gerų darbų lijonuose ir milijarduose pasau- 
buvo vadinami dievais. Au- lių gali būti ir daug didesnių ir 
toriaus surinkti faktai ir jo ar-! daug senesnių bei pažangesnių 
gumentai randa stebėtinai daug civilizacijų kaip mūsoji, 
pasekėjų ne tik sensacijas mėg
stančių, bet ir realiai galvojan- 
čiųjų tarpe.

Erich von Daniken tvirtina, 
kad įvairiuose toli nuo vienas 
kito esančiuose Žemės globuso 
kraštuose rasti ir vis dar randa
mi išseniausių priešistorinių lai
kų “užrašų” gausūs fragmen
tai yra iškalbingi liudininkai 
kad čia svečių iš kitų pasaulių 
būta. Pavyzdžiui, Egiptas ar
ba Artimieji Rytai ir Pietų Ame
rika — abidvi šalys gausiai tur
tingos įrodymais, kad vienur ir 
kitur kadaise būta labai išmoks
lintų inteligentiškų būtybių, ku
rių žinojimas ir mokėjimas ne
retai tebėra mūsų mokslo ne
pasivytas.

Suprantama, kad žmonės ko
kioje nors paleozoinėje ar pale
olitinėje gadynėje negalėjo su
prasti nei sau išaiškinti, kas ir 
iŠ kur tie svečiai ir kokiomis 
priemonėmis čia atvyko. Leng
viausiai buvo juos suprasti esant 
dievais, juos tokiais skaityti ir 
gerbti ir tokiais savo kyliaraš- 
čiuose, hieroglifuose bei kito
kiuose rašto simboliuose pavaiz
duoti. Danikenas savo knygoje 
pateikia šimtus įvairiuose kon
tinentuose ir šalyse nufotogra
fuotų savo teorijai paremti pa
vyzdžių.

Kažką panašaus turėjome ar 
tebeturime ir mes savo mokslo 
gadynėje su pagarsėjusiomis 
“skraidančiomis lėkštėmis”, 
skraidančiais cigarais” ir pan., 
kuriuos speciali mokslininkų 
komisija išjuokė ir nuo tol “rim
toje” spaudoje apie tuos prajo-

ti gyvybė ir net daug inteligen-

ventojus, joks rimtas moksli
ninkas nebegi nč i j a, o daugelis 
skelbia kaip tikrą prielaidą. Taip

Dausose padarytas žemėlapis
Kad šiandien žemės kraštai, 

kontinentai ir visas kamuolis nu
fotografuojami iš aukštybių, net 
iš mėnulio, nebėra jokia sensa
cija, bet buvo sensacija dar prieš 
keliolika metų, prieš Apollo ra
ketos ištobulinimą, o dar dides
nė sužinojus, kad tokias foto
grafines nuotraukas darė prieš
istoriniais laikais.

Aštuoniolikto šimtmečio pra
džioje Istambule, Turkijoje, bu
vo rastas senų žemėlapių pluoš
tas, kai kada priklausęs turkų 
admirolui Piri Reis.

Tuos žemėlapius tyrinėjant 
buvo nustatyta, kad jie paga
minti prieš daug šimtmečių ir 
pagaminti iš didelėje aukšty
bėje darytų nuotraukų. Žemėla
piai tiek tikslūs ir su tokiomis 
kartografinėmis smulkmeno
mis, į kurias buvo pradėta at
sižvelgti gaminant 
laikų žemėlapius tik 
metų.

Kaip išaiškinti tų
žemėlapių atsiradimą? Norint 
taip ar kitaip aiškinti, tenka pri
leisti, kad žiloje senovėje kai- 
kas sugebėjo skraidyti ir foto
grafuoti, arba tenka tikėti “ste
buklais”, prileidžiant kad koks 
nors prielankus dievaitis juos 
pagaminęs padovanojo kokiems 
nors savo tikėjimo krivių kri
vaičiui.

Kitas galvosūkis: Peru vals
tybėje, Pietų Amerikoje, yra 
miestelis vardu Narca. Arti to 
miestelio yra didžiulis nulygin
to ir nušlifuoto tereno plotas 2

New Yorko Centriniame Parke vyras išėjo pačiuožinėti ant ledo. 
Jo atsivestas šunelis greitai pavargo ant slidaus ledo, pradėjo cypti 

ir jį teko paimti į rankas.

modernių 
nuo 1952

senovinių

O T A SUSIVIENIJIMAS
L A LIETUVIŲ 

AMERIKOJE
SLA — jau 80 mėty tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dau

giau kaip SEPTYNIUS MILIJONUS dolerių savo apdraus
tiems nariams.

SLA — didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija — duoda gyvy
bės apdraudę ir ligoje pašalpą, kuri yra pigi, nes SUSIVIE
NIJIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbos pagrindu.

SLA — jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono dolerių kapitalą, 
tad jo apdrauda tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti įvairių klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100.00 
iki $10,000,00.

SLA — jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudą - Endowment In
surance, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi
joms ir gyvenimo pradžiai.

SLA — duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM apdraudą: 
už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokesčio metams.

SLA — AKCIDENTALE APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme
nims, rekomenduojama lietuviškų KLUBŲ ir draugijų na
riams. Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2 00 
į metus.

SLA — kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės i kuopų 
veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUSIVIENIJIMO darbus.

Gausite spausdintas informacijas, jeigu parašysi t:

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

kilometrų platumo ir 60 kilome-1 švitėjo kaip nušveistas žalvaris 
trų ilgumo. Tas plotas yra deng-1 “-..Ir dabar, kai aš žiūrėjau į 
tas mažais rudos spalvos akme- tuos gyvus padarus, prie vie- 
nėliais ir žmonės tą plotą vadi- no gyvojo padaro su keturiais 
na Pampa (žaliuojanti pieva), 
nors ant to grindinio jokia žo
lė neauga. Archeologai, daug ne
galvoję, išaiškino, kad tai yra 
vieškelis, kuriuo senovės inkai 
vaikščiodavo, nors Pampa jo
kiam susisiekimui netinka, nes 
to kelio linijos visaip kryžiuo
jasi ir niekur nenuveda. Kas tai 
buvo ir kokiam reikalui tarna
vo, niekas neatspėja ir iki šiol 
nesistengė atspėti. Yra viena 
prielaida, kad tai būta kosmi
nio aerodromo, kur “svečiai” 
savo tarperdviniais vežimais at
skridę nusileisdavo, ir kad tas 
aerodromas buvo pastatytas pa
gal jų nurodymus.
Hindu epuose Rainajana yra 

aprašyta, kaip didžiose aukšty
bėse visomis kryptimis skrai
dydavo skraidančios mašinos. 
Ten parašyta: “Ramaso įsakymu 
puikusis vežimas su dideliu 
triukšmu pakilo į debesis”.

Sausame duble po Tiahuana- 
co miesteliu (Pietų Amerikoje) 
rastas archaiškas, kalendorius, 
pripažintas brangiu perlu moks
lui, kur tiksliausiai sužymėti as
tronominiai metų laikai, dienų 
ir naktų ilgumas ir mėnulio fa
zės, priderintai žemės rotacijos 
sąlygoms. Kai kurie moksli
ninkai jau prileidžia, kad tų ži
liausios senovės mokslininkų ži
nojimas buvo tikslesnis už mū
sų laikų mokslininkų.

Ezekielio pranašystės
Senajame Testamente (Pra

našo Ezekielio knygos) parašy
ta: Metais trisdešimtais, ketvir
tojo mėnesio penktąją dieną 
man esant prie hebaro upės stai
ga atsidarė dangus. Iš šiaurės 
artėjo audra didžiulis debesis 
švintančios šviesybės ir nesiliau
jančios ugnies apsuptas, o iš jo 
vidaus švietė kaip blizgantis 
gintaras. Iš vidaus išėjo ketu
rios būtybės, panašios į žmones: 
kiekviena (būtybė) turėjo po ke
turis veidus ir po keturis spar
nus. Jų kojos buvo tiesios ir pa
dai panašūs į veršio pėdas; ir jie

ns
-..Ir dabar, kai aš žiūrėjau į

Kur Majai savo išmintį?

Gerokai jau yra išstudijuota 
analogija mitų, padavimų ir už
rašų tarpe ' tokių ko toliausiai 
viena nuo kitos gyvenančių tau
tų, kaip eskimai, majai ir indė
nai. Visos jos turi labai pana
šius atsiminimus ir išdavimus 
apie “dangiškuosius vežimus” 
ir tais vežimais atliktus daly
kus.

Eskimai aiškina, kad pirmo
sios jų gentys į šiaurės sritis 
buvo atgabentos “geležinių spar
nų” pagalba.

Indėnai plačiai rašo, kalba ir 
savo menu vaizduoja “Perkūno 
paukštį” (Thunderbird), kurs 
jų protėviams atnešęs ugnį ir 
vaisius. Tačiau įdomiausiai pa
sisako Pietų Amerikos majai, 
kurie savo stiliumi yra užrašę, 
jog, ačiū dievams, dabar jie ži
no, kad žemė yra apskritas ka
muolys. Negana to, jie “iš die
vų” išmoko daryti astronomiš
kus apskaičiavimus, apiman
čius milijonus metų, kas šian
dien tėra galima padaryti tik 
elektroninių smegenų pagalba- 
Klausimas tebėra neišaiškintas, 
kaip tie senovės majai išmoko 
spręsti tokias astronomiškas — 
matematiškas paslaptis, kokias 
mūsų tik geriausieji matemati
kai tesprendžia.

veidais pamačiau ant žemės ra
tą. Tų ratų pasirodymas ir jų 
veikimas buvo kaip berilo spal
vos, ir jie atrodė kaip būtų ra
tas rato viduje... Ir kai jie ėjo, 
jie ėjo į visas keturias puses ir 
eidami neatąigręždavo. Kas dėl 
jų ratų, tie buvo tiek aukšti, kad 
baisu; ir jų ratai buvo akių 
pilni. Ir kai Jos gyvosios būty
bės nuėjo, ratai drauge su jais 
nuėjo; ir kai tos gyvos būtybės 
buvo pakeltos nuo žemės, ratai 
irgi buvo pakelti...”

Tokių ir panašių šio seniausio 
žydų pranašo pastangų kažką 
labai rimto pasakyti yra pilna 
knyga...

Ezekielis toliau aprašo, kaip 
jis buvo pašauktas žodžiais: 
“Žmogaus sūnau, stokis į kojas, 
nes noriu su tavim pasikalbėti”. 
Ir jam buvę Įsakyta žiūrėti, kad 
jo šalyje būtų tvarka, nes jo 
žmonės esą nedrausmingi. Eze
kielis tiksliai aprašo, kaip dre
bėjo aparatas, triukšmą ir spro
ginėjimų griausmą, kokie lydė
jo aukštyn pasikeliančią ma
šiną. šiandien sunku patikėti, 
kad senovėje dievai skraidy
mams naudojosi raketomis.

Bet Sinajaus kalno apsireiš
kimą knygos autorius skaito vi
sų kulminaci ogiausiu momentu. 
Mozė (Maižiečius) tame kalne 
gavo dešimties nemirtingų pri
sakymų diktatą, kuriame nu
statyti etikos postulatai įgalino 
žemės žmones vystyti ir tobu
linti dvasinę civilizaciją.

Tik dabar, kada mūsų pačių 
astronautai ir kosmonautai pra
dėjo lyg pirmosios bitelės pava
sariui praėjus iš savo avilio 
skristi ir net iki mėnulio nu
skristi, darosi aiškiau ir žilo
sios senovės padavimus bei pa
likimus skaitant. Priešistoriniais 
laikais visi tokie dalykai buvo 
lengvai išaiškinami kaip dievų 
darbai, o “sveiko proto” (reason) 
amžiui atėjus tie aiškinimai ga
vo legendų ir pasakų pavadini
mą. Įdomu, kaip mūsų astro
nautų žygius į Mėnulį aiškins 
sekančios gentkartės? Jei žmo
nija 2250 metais, kaip moksli
ninkai apskaičiuoja, padaugės 
iki 50 bilijonų galvų, tai didžiau
sios pastangos bus dedamos, 
kaip gyventojų perviršį perkel
ti, kad ir į Mėnulį, bet jei savo 
atominių ginklų pagalba žmoni
ja susinaikins iki dihosaurų ga- 
lynės sąlygų, mūsų XX amžiaus 
gadynė bus pasakose ir legendo
se apdainuojama kaip gadynė, 
kada dievai raketomis po dau
sas skraidė.

J. Pr.

Tikisi pakinkyti 
saulės energiją

Du moksliniai leidiniai — Bu
lletin of Atomic Scientists ir 
Scientific American pakartoti
nai skelbia informacijas, rodan- 
ias, kad yra viltis mažėjančius 
elektros energijai gauti ištek
lius papildyti “pakinkant” sau
lės energiją, kuri yra nuolat sau
lės išmetama į erdves branduo
linėmis reakcijomis.

Pasirodo, tokiai vilčiai esama 
rimto pagrindo. Kaip Parade 
savo sausio 14 d. nr. rašo, tą vil
tį teikia šimtametis mokslinin
ką Dr. Charles Greeley Abbot, 
žymus išradėjas ir mokslinin-

kas, gyvenanti? Hyattsville, Md., 
kurs jai? turi du savo projektus 
saulės energijos -panaudojimo 
klausimais užpatentuotus, o da
bar įtemptai dirba, norėdamas 
spėti savo amžiuj baigti savo 
trečiąjį projektą, kuriuo turi bū
ti nurodyta, kaip tą amžiną ir 
neišsenkamą versmę panaudoti 
žemėje.

Pirmąjį tuo klausimu patentą 
jis gavo būdamas 96 metų am
žiaus, antrąjį — būdamas 99 
metų, o trečiam ir paskutiniam 
patentui gauti jis dirba jau per
žengęs 100 metų amžiaus ribą.

• Mississippi upės pavadini
mas yra kilęs iš indijonų kalbos. 
Žodis MISS reiškia didelė, o žo
dis SI P reiškia upę.
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Ilgamečio BALFO pirmininko, prelate 
, 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 j 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

$

_ SAVE AT ilNSURE“)up ro ZJy

Mutual Federal 
Savings and Loan

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

Per Annum

Paid and 
Compounded 
QUARTERLY

ON SAVINGS CERTIFICATES 
OF $10,000. OR MORE 

2 YEAR MATURITY

5
 m REGULAR

A) PASSBOOK
ACCOUNTrer Annum

NOW INSURED TO $20,000.

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIU ŠOKIU ŠVENČIU TAKAIS
100 didelio formato psL, daug paveikslų. Kaina $2.00.

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

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

deri tokiu adresu:
NAUJIENOS

1739 So. Halsted St, Chicago, III 60608
-------------

Smokey’s friends 
, don’t play 
with matches!

s

Has mus taupomi jūsų pinigai atlieka d> 
didelius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
tiekti asmeniikus jūsų užsimojimus. Antra 
de padeda sukurti geresnę apylinkės ben 
druomenę ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar. Santaupos, padėtos prie! 
10 mėnesio dieną, neis nuošimčiu* nuo mė 

oirmoa.

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

UNIVEST TAUPYMO 
SĄSKAITOMS.

Taupymo Indilia!
Apdrausti iki $20,000

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

1800 So. Halsted St Chicago, I1L 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

Įsteigta 1923 metate TeL 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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Komunistas - darbininkų varovas
Baudžiavos laikais dvaro darbininkus varė darban 

pono paskirtas ekonomas arba prievaizda. Jo pareiga
- buvo prižiūrėti, kad kiekvienas darbininkas laiku būtų 
prie darbo baro ir kad darbo metu jis dirbtų. Jeigu kuris

- nespėdavo kartu su kitais piauti, grėbti ar kitus darbus 
dirbti, tai atsilikėlis gaudavo bizūnų.

Šiandien “tarybinėje” Lietuvoje kiekvienas komu-| 
nistas tapo darbininko varovas. Ne tiktai aukštesnieji 
partijos pareigūnai patys jokio darbo nedirba, bet ir ei
liniai komunistai tik prižiūri darbininkus, kad jie lenk
tyniautų. Jeigu darbininkas atlieka vadovybės jam pa
skirtą darbą, tai to dar negana. Kiekvienas darbininkas 
verčiamas lenktyniauti su savo kaimynu, 'greta jo dir
bančiu darbininku. Jeigu vienas darbininkas pajėgia šiek 
tiek greičiau darbą atlikti, tai greta jo dirbantis darbi
ninkas privalo tą darbą dar greičiau atlikti.

Komunistai skelbia, kad jų partija yra pasiryžusi 
padėti darbininkams, bet pranešimai iš rusų “sukomu- 
nistintos” Lietuvos sako, kad šaukiami specialūs parti
jos narių susirinkimai, kuriuose svarstoma, kaip pri
versti Lietuvos darbininkus sparčiau dirbti. Mes jau penk
tadienio Naujienose minėjome, kad Maskvoje daugiausia 
laiko praleidęs Lietuvos komunistų partijos sekretorius 
A. Ferensas suvarytiems partijos nariams ir komitetų 
pirmininkams įsakinėjo penkių dienų darbą atlikti per ke
turias dienas. Šiandien norima pridėti, kad toje konfe
rencijoje buvo dar gražesnių dalykų. Joje iš anksto pa
rinktieji kalbėtojai tvirtino, kad darbo spartą galima dar 
daugiau padidinti.

Vilniun buvo atvežta Telšių “Masčio” dirbtuvėlės 
vadovė B. Bocienė. Ji yra Telšių trikotažo dirbtuvėlės 
partinės organzacijos sekretorė. Ji pati nedirba, jokių 
atsakomingų darbo pareigų ten neina, bet ji prižiūri kiek
vieną partijos narį, kad jis iš darbininkų galimai daugiau 
išspaustų. Josios dėka “Masčio” darbininkės jau praei
tais metais yra atlikusios partijos ir valdžios joms primes
tas darbo normas, o šiais metais Bocienė yra pasiryžusi 
-dar daugiau iš žemaičių darbininkių išspausti. Vilniun 
susirinkusiems komunistų partijos nariams — Lietuvos 
darbininkų varovams ji pareiškė:

“Pradėjus trečiuosius penkmečio metus, mūsų 
kolektyve pagyvėjo lenktyniavimas tarp brigadų, 
cechų, pamainų ir atskirų darbininkų. Sekdami ko

vyzdžiu, vis daugiau darbininkų priima asmeninius 
įsipareigojimus — penkmečio užduotis įvykdyti per 
ketverte metus ir jau dabar dirba balandžio mėnesio 
sąskaita. Fabriko partinė organizacija įsitikinusi, 
kad darbštus ir kūrybingas “Masčio” kolektyvas 

j sėkmingai įvykdys savo įsipareikojimus. Respub
likos partinės, tarybinės profsąjungų ir komjauni-j 
mo organizacijos nemaža padarė, kad socialistinis 
lenktyniavimas taptų tikrai masiškas, kad jis būtų 
viešas, kad priimami įsipareigojimai būtų labiau pa
grįsti ir konkretūs.” (Tiesa, 1973 m. saus. 20 d., 2 psl.). 
Iki šio meto komunistai bandė sudaryti įspūdį, kad 

patys darbininkai, “supratę Brežnevo paskelbtus planus”, 
pradėjo atidžiai dirbti ir net tarp savęs lenktyniauti. 
Bocienė aiškiai pasakė, kad komunistai privertė Telšių 
“Masčio” darbininkes įsitraukti į “socialistinį lenktynia
vimą”. Kiekvieną darbštesnį ir apdairesnį darbininką 
Bocienė privertė įstoti į komunistų partiją, o vėliau spar
tesnio darbininko pagalba, bando ir kitas darbininkes 
įtraukti į lenktyniavimą. Josios idealas būtų lenktynia
vimą padaryti visuotinu, masiniu. Basetytė su Zeibiene 
Telšių dirbtuvėlėje sausio pradžioje jau dirba balandžio 
sąskaita, o kai ateis balandis, tai tos spartuolės pasieks 
gruodį ir įsiverš į ateinančius metus. Jeigu toms spartuo
lėms Bocienė rekomenduotų mokėti didesnį atlyginimą, 
tai Telšiuose turėtume pačias didžiausias lenktynes, ko
kių Lietuvoje dar nebuvo ir kurias laisvojo pasaulio dar
bininkės jau seniai užmiršo. Laisvame pasaulyje darbi
ninkų unijos kovojo prieš šitokį lenktyniavimą ir laimė
jo. Laisvame pasaulyje ir pramonininkai žino, kad dar
bininkai ir darbininkės daugiausia pagamina ir išeina 
geriausi gaminiai, jeigu niekas ant darbininko sprando 
nesėdi ir bet kokiu bizūnu jų neragina.

Bet nieko Telšių darbininkų lenktyniavimas nepadės. 
Naudos neatneš ir Tiesos redaktoriaus nepaprastai di
delis dėmesys į “socialistinį lenktyniavimą”. Nepadės ir 
tos didelės raidės, kurias jis naudojo partijos organo pen
kių skilčių pavadinimui. Straipsnį jis pavadino “Sartuo- 
liškon lemiamų penkmečio metų sargybon”. “Tarybinės” 
Lietuvos dirbtuvėse gali atsirasti spartuolių, bet rusų 
įvestos “komunistinės” santvarkos jie neišgelbės. Tel
šių Bocienė skundžiasi per mažu “darbininkų ekonomi
niu mokymu”, bet tame pačiame susirinkime kalbėjęs 
Kauno “darbo didvyris” J. Labutis pareiškė, kad trūks
ta statybinės medžiagos, trūksta ir mėsos, kad galėtų 
daugiau dešrų pagaminti. Be statybinės medžiagos di
džiausias spartuolis nepajėgs namų pastatyti. Medžia
gos nepasigamina todėl, kad neturi mašinų, o mašinų pa
gaminti nemoka.

Reikalai pasikeis, kai pačios Rusijos ir rusų paverg
tų tautų darbininkai pasakys komunistams, kad jų sis
tema gerbūviui netinka. Savo gyvenimą komunistai pa
gerino, bet didelės darbininkų daugumos gyvenimo ne
pajėgė pagerinti. ’

Vietnamo taikos derytoi? dalyviai: dr. Kissinger, La Luc Tho, ambasadorius WilliamSvarbiausieji Amerikos

Interesting Philatelic History”. 
Straipsnyje minima ir Lietuva. 
Rašoma, jog 13-me šimtmetyje 
Baltgudija buvo mongolų už
plūsta, bet Lietuvos kunigaikš
čiai, Gediminas ir Algirdas (Ge-

PAŠTO ŽENKLŲ RINKĖJŲ SPAUDOJ 
PLAČIAI RAŠOMA APIE LIETUVĄ

grindo. Iš Amerikos į okup. Lie
tuvą siunčiamų siuntinių apvo
gimų pagausėję. Laiškai taip 
pat tikrinami ir jei kas cenzo
riui nepatinka, jis iš laiško iš
ima arba visai laiškas dingsta.

Okup. Lietuvon siunčiami 
siuntiniai tikrinami Rygos, Le
ningrado ir kartais Vilniaus mui
tinėje. Tai priklauso, kokiu tran
sportu jie atėjo. Vienas siunti
nių persiuntėjas sakėsi turėjęs 
pasikalbėjimą su Sovietų S-gos 
ambasados valdininku, kurs čia 
Amerikoje tvarko siuntinių rei
kalus. Aiškinęs, jog muitinėse 
dirba šimtai žmonių. | darbą įei
nant ir po darbo išeinant jie esą 
smulkiai patikrinami, muitinė
se vogti esą mažai progų. Bet 
pasitaikyti visko gali. Iš mui
tinės patikrinti siuntiniai keliau
ja per paštus, tad kelyje gali atsi 
rasti progų vagims pasipelnyti, 
siuntinį apvogti.

Siuntinių siuntėjai turėtų sa
vo gimines įspėti, kad jie paš
te atsiimdami siuntinį nesisar- 
matytų paštininko aky vaizdo j e 
patikrinti, ar yra visi daiktai, 
kaip sąraše surašyti. Jei ko trūk
sta, pašto įstaiga turi surašyti 
aktą. Tada galima kelti pre
tenzijas dėl dingusių daiktų, o 
kai namo parnešus tepatikrina- 
ma ir randama, jog siuntinys ap
vogtas, tai jau nebe laikas skųs
tis. Toks skundas pašte jau ne
bepriimamas.

Sovietų S-ga savo rublį skai
to vertingesnių pinigu, negu do
leris. Ir sugalvotas naujas pa
sipelnymo būdas. Muitas skai
čiuojamas rubliais ir tuojau pat 
tie rubliai verčiami į dolerius. 
Šitaip daugiau dolerių paimama.

Amerikos valdžia dejuoja, kad 
užsienio prekybos nesubalansuo
ja: daugiau dolerių išplaukia iš 
Amerikos, negu gaunama sveti
mos valiutos. Mezgama preky
ba su Sovietų S-ga, bet nekrei
piama dėmesio, jog milijonai do
lerių išplaukia į Sovietų S-gą 
vien kaip muitas už siuntinius. 
Siuntinių biznį Amerikos val
džia nesiima sutvarkyti.

J. Klauseikiš

kai sausio 21 dienos priešpie
tį stabtelėjau parapijos kieme, 
tai, nežiūrint gan žvarbaus oro, 
V. Prižgintas jau buvo knygas 
išsidėstęs. Pirkau vieną kitą lei_ 
din į, bet tuoj ir dovanų gavau: 
amerikoniškų pašto ženklų rin-ldymin and Alhierd), kartu su 
kėją (filatelistų) laikraščių. At- baltgudžių sąjungininkais tuos 
žymėjęs V. Prižgintas ir straips
nius, kurie jo supratimu galėtų 
man būti įdomūs. Laikraštis 
savaitinis, leidžiamas Sidney, 
Ohio. Kiekvienas numeris 72 
puslapių. Pavadinimas—“Linn’s 
Stamp News”.

Vienas to laikraščio straips
nis pavadintas “Lithuania Still 
Very Much Alive In Philatelic 
Circles”. Rašo Alex Kanakaris, 
2481 American River Drive, Sa
cramento, Calif., 95825. Labai 
įdomiai jis pradeda savo straips
nį: Lietuva nebėra nepriklauso
ma, bet nepriklausomybės dva
sia tebėra lietuvių tautoje gy
va. Filatelistai pasaulyje įsiti
kina, jog jei tauta nebegali iš
leisti savo pašto ženklą, tai dėl 
to jos negalima laikyti mirusia.

• Toliau Alex Kanakaris aiški
na, jog Lietuvos pašto ženklai 
buvo leidžiami nuo 1918 iki 1940 
m. Jie meniškai nupiešti, pa
vaizdavo tautos kultūrą. Dabar 
tarptautiniuose pašto ženklų ka
taloguose jie esą labai populia
rūs. Lietuvos nepriklausomybė 
neilgai tęsėsi. Rusų armijos įsi
veržė į Lietuvą k nuvertė val
džią.

Ir šitaip Lietuvos istoriją ap
rašinėdamas, minėdamas Lietu
vos pašto ženklus, ‘kuriuose vaiz
duojama kunigaikščių Lietuva, 
Alex Kanakaris pasisako, jog 
straipsniui medžiagos gavęs iš 
Juozo Zygo, Lietuvių Filatelis
tų S-gos pirmininko Chicagoje.

Kas daugiau su tuo raštų su
sipažinti norėtų, tegul susiran-

mai, o jau ją yra perskaitęs ir dū minėto laikraščio šių metų 
gali lyg recenziją atpasakoti. 2 ir 3 numerius.
Mėgsta jis ir po mūsų kultūrinę
praeitį pasikrapštyti, surinkęs laikraščio Š. m. pirmame nume- 
medžiagos spaudai parašo. Vie- ryje J. Dziemidzik rašo apie 
nas iš paskutinių jo žymesnių iš- Baltgiidijos pašto ženklus. Straip

Losangeliškis Vac. Prižgintas 
ne tik sekmadieniais šv. Kazi
miero parapijos kieme kitiems 
pardavinėja knygas, laikraščius 
ir lietuviškos muzikos plokšte
les, bet jis ir pats labai mėgsta — , — -----o—r------------------------r
spaudą. Dažnai būna, kad vos i spausdintų darbų, tai istoriko Z.' Shis pavadintas “Byelorussia - 

munistų — darbo pirmūnų sukirpėjos R. Basetytės, naują knygą, jis išstato pardavi- 'Ivinskio raštų bibliografija.

Td pat “Linn’s Stamp News’

Ancient, Dead Country With An

Azijos atėjūnus nustūmė ir su
tarimu buvo įsteigta Didžiosios 
Lietuvos Kunigaikštija. Po uni
jos su Lenkija valstybė menkė
je ir vėliau Rusijos imperijos 
pavergta.

Šiame straipsnyje Lietuvos ir 
Baltgudijos istoriniai įvykiai 
skandinami gudiškoje savimei
lėje.

ženklą rinkėją nebetremia, 
laiškus ir siuntinius plėšia
Kai 1940 metais Lietuvon įžy

giavo raudonoji armija ir enka
vedistai, jie atsigabeno Serovo 
instrukciją. Joje surašyta, ku
rią profesiją, kurią pamėgimų 
lietuviai pirmoje eilėje turi bū
ti areštuojami ir ištremiami Į Si
birą. Tarp ją buvo ir pašto 
ženklą rinkėjai — filatelistai- 
Kadangi Stalino laikais buvo nu
sikaltimas Sovietijos piliečiui su 
užsieniu susižinoti, tai raudo
niesiems Lietuvon įsibrovus, tas 
įstatymas taikytas ir laisvėje 
gyvenusiems lietuviams. Tokiu 
būdu Lietuvos filatelistai buvo 
įskaityti nusikaltėliais komuniz
mui, nes pašto ženklus rinkda
mi palaikydavo ryšius su užsie
niuose gyvenančiais filatelistais.

Neseniai pasitaikė proga per
skaityti 11 metų berniuko iš 
okup. Lietuvos laišką, atsiųstą 
giminėms. Vaikas rašo, jog jo 
mokykloje beveik visi mokiniai 
renka pašto žfenklus. Ypač mė
giami Amerikos ženklai. Klau
sia, gal giminės galėtą jam jau 
vartotų pašto ženklų atsiųsti, 
nes jis amerikoniškų labai ma*. 
žai, vos keletą, teturįs. Vadina
mi, jau ten filatelistai nebe poli
tiniai nusikaltėliai.

Laiškas su senais ženklais pa
siųstas, bet ar adresatas gaus? 
Abejonei, kad toks laiškas ga
li adresato nepasiekti, esą pa

šssšzšsssšssuc

M. GUDELIS

: POVILAS MILERIS
«■

(Biografijos bruožai)

Z — O ką daugiau pažįsti? — šiurkščiai 
Idar paklausė Pačkauskas.
" — Joną Užą, — atsakė jam Povilas.
• Vincas Pačkauskas buvo šiurkštus ir 
jgana grubus, bet širdies gilumoje jis buvo 
nepaprastai geras žmogus. Jis pasiskaitę 
-Povilo parodytą laiškutį, patyrė pačius pa- 
-grindinius naujai atsiradusio draugo rei
kalavimus ir pradėjo planuoti pirmąją pa
galbą. Jokio komiteto, jokios organizaci
jos nebuvo, bet rajono pirmininkas, ga
vęs laišką iš Glasgovo, žinojo, kad naujai 
atsiradusiam jaunam vyrui reikia padėti. 
Jis taip pat žinojo, kad niekas taip gerai 
nepadės, kaip gali padėti giminės arba se
ni pažįstami.

Povilui nieko jis nesakė, bet nuvedė jį 
prie traukinėlio, išaiškino kaip pasiekti 
East Chicago, o vėliau kaip rasti Jašmon- 
tą. Pasirodo, kad Pranas Jašmontas buvo 
ketvirtos socialistų kuopos narys. Iš kur 
Povilas Jašmontų pažino, šiandien sunku 
būtų pasakyti.

Povilas kurį laiką gyveno East Chica
go, Ind., bet tinkamo darbo ten negalėjo 
gauti. Be darbo būti jis negalėjo. Tada 
jis pradėjo dairytis aplinkui, važinėti po 
didesnes lietuvių kolonijas, ieškoti pažin
čių ir ryšių, kurie jam padėty surasti dar-

bo. Jis buvo nuvažiavęs į Bridgeportą, su
sipažino su tuometine socialistų 4-tos kuo
pos vadovybe, bet ir jie mažai jam tega
lėjo padėti. Naudingiausias patarimais 
mokytojas V. Mišeika, J. Jančevskis, J. Gri- 
jotas ir dar keli kiti. Bet jie visi buvo vy
resni už Povilą. Jie davė jam gerų patari
mų, bet artimesnės draugystės tarp jų ne
išsivystė.

Mišeika supažindino Povilą su keliais 
Chicagos vakarinės dalies gyventojais. 
Pirmon eilėn jam rūpėjo rasti darbo. Tais 
laikais didokas lietuvių skaičius dirbo Si
mon piūklų dirbtuvėje. Povilas ten taip 
pat gavo darbo. Jam padėjo Antanas Rip- 
kevičius, kuris tais laikais buvo siuvėjas, 
gyveno vakarinėje Chicagos dalyje ir pri
klausė 22-rai socialistų kuopai. Povilas, 
gavęs darbo vakarinėje Chicagoje, tuojau 
ten persikėlė gyventi. Netrukus Povilui 
buvo surastas kambarys. Ripkevičius jį 
įrašė į socialistų kuopą, kuriai tuo metu 
sekretoriavo Vincas Mankus.

Tais laikais vakarinėje ir šiaurės Chi
cagoje buvo didokas lietuvių skaičius ir 
veikė kelios socialistų kuopos. Viso to 
meto judėjimo centras sukosi Petro Kaičio 
Martinkaičio krautuvėje. Jis turėjo savo 
krautuvėlę, lietuvišką spaustuvėlę, spaus
dino ir leido knygutes ir mokėjo su dauge
liu žmonių bendrauti. Pats Kaitis kalbėjo 
gana gerai angliškai. Jis jau buvo atitar
navęs karo tarnybą, dalyvavo indėnų ka
re, o išėjęs iš kariuomenės vedė ir pradėjo 
organizuoti socialistinį judėjimą. Kaičio

krautuvėje sukinėjosi visa eilė to meto lie
tuvių inteligentų. Dažniausiai ten būdavo 
V. Karalius, kuris vėliau baigė medicinos 
mokyklą ir tapo gydytoju. Ten gana daž
nai užeidavo Antanas Montvidas, kuris 
taip pat gavo teisę gydyti žmones ir ilgus 
metus veikė įvairiose lietuvių organizaci
jose.

Povilas įsitraukė į šių žmonių būrį, bet 
jais nesitenkino. Povilas mėgo dainą ir 
turėjo gražų balsą. Jis girdėjo, kad šiau
rinėje Chcagaje veikia 81-oji socialistą 
kuopa, kuri turi gerą vyrų chorą. Vieną 
savaitgalį nuvažiavo į minėto choro repe
ticiją, susipažino su pradėjusiu garsėti 
choru. Povilas susipažino su to choro tuo
metiniu vedėju Jonu Katilium. Tuojau 
buvo išbandytas jauno vyro baisas ir jis 
buvo priimtas į 81-mos socialistų kuopos 
chorą.

CHORO VEDĖJAS KATILIUS

Choro vedėjas Katilius pamėgo Povilą. 
Jam patiko Povilo balsas. Jis buvo pasiry
žęs dar geriau jį išlavinti. Povilą pamėgo 
visi choristai, nes Povilas galėjo chorui 
gerokai padėti. Krūtinė Povilo buvo dide
lė o balsas stiprus, todėl jis danuojančių 
niekad “neapleist!avo”. Retkarčiais nepa
tyrę dainininkai paimi “per ankštai“, o 
vėlina nepajėgia iki sjnlo išlaikyti reikalin
gos halso lygsvaros, dainuojančius balsas 
“apleidžia*, kaip tada sakydavo. Povilas 
dainuojančiu niekad neėplefetiavo.

Socialistų kuopos choras pradžioje bu
4 _ NAUJIENOS, CHICAGO $, H.L— MONDAY. JAl^JARY 2>. Hfrt

vo sudarytas vien iš vyrų. Jis prad.ėjo 
garsėti. Jis padėdavo surengti vakarus ne 
vien 81-mai kuopai, bet ir kitoms lietuviš
koms organizacijoms. Pradžioje jis dai
nuodavo tik socialistinių organizacijų 
pobūviuose, o vėliau padėdavo ir kitiems 
mūsų tautiečiams gražini ir kultūringai 
praleisti vakarus. Povilas buvo svarbus to 
choro narys. Jam tekdavo svarbesnes par
tijas daihuoti.

Choro vedėjas Vincas Katilius nesigai
lėdavo laiko Povilo balsui lavinti. Lavin
davo jį kartu su choru, o dažnai padėdavo 
Povilui, kai choro repeticijos jan pasibaig
davo. Povilas bdvo geiAs mokinys. Dai
nuoti jis mėgo ir norėjo balsą išlavinti. Be 
balso Povilas turėjo gerą klausą. Jis labai 
greit pastebėdavo, jeigu kuris daininin
kas traukia ne į gaidą. Pradžioje jis tylė
davo, bet vėliau, kai arčiau pažino choris
tus, tai pats tuojau jiems padarydavo pa
stabų. Jis ne tik pasakydavo, bet savo bal
su parodydavo, kaip dainininkas “nusi
dainuodavo“. Povilas mokėjo balsų imi
tuoti.

Su Jonu Katilių Povilas susidraugavo. 
Katilius mėgo Povilą dėl jo balso ir dėl jo 
geros ir pavyzdingos laikysenos. Kiti jau
nuoliai. gavę darbo ir pasijutę stipriai sto
vį ant savo kojų, nesusivaidydavo, tuo tarr 
pu Povilas galėjo būti pavyzdys kitiems. 
Jis nebijodavo alaus stiklą išgertį. bet jis 
nepasigerdavo. Jis mėgdavo pašokti, bet 
viskas būdavo su saiku. Katilius buvo ke
liais metais vyresnis už Povilą. Jiedu bu-

vo kilę iš visai kitų Lietuvos vietovių. Po
vilas buvo žemaitis, o Katilius suvalkietis, 
nuo Marijampolės. Katilius ne tik balsų 
Povilo patempdavo reikalinga kryptimi, 
bet jis pataisydavo ir dainuojamos dainos 
žodžių tarima.

Povilas su Ratiliu Jonu bendradarbia
vo, bet kai lietuvių socialistų tarpe įvyko 
skilimas dėl nelemtos rusų “revoliucijos”, 
tai jų nuomonės skyrėsi. Katilius į politikų 
mažai tesikišo, bet jis buvo linkęs remti 
“revoliucionierius”. Jis pats kurį laikų 
buvo gyvenęs Ukrainoje, gerai pažinO 
rusus, ir buvo įsitikinęs, kad rusai, nu
vertą carą, galės padaryti esminių pakai
tų visame Rusijos gyvenime. Katilius bu
vo įsitikihęs, kad “nojus” ant žemės yri 
galimas šiandien, o Povilas nemanė, kad 
rusai galėtų ką geresnio padaryti. Povilo 
h Katiliaus draugystė nutrūko, kai paaiš
kėjo, kad jiedu kitaip vertino Rusijos “re
voliuciją”. Povilas negalėjo suprasti, koks 
ten Rusijoje galėjo būti socializmas, jeigu 
valdžią pagrobusieji bolševikai socialis
tus kišo į kalėjimus ir trėmė į kitas provin
cijas.

(Bus daugiau)
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ML ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIM 
HI BERKLIS LIGOS
PRITAIKO AKINIUS 

2ES8 W. «3rd STRIKT 
Ofiso HM.: PROSPECT 8-3229 
Rerid. telef.: WAAreek 5-9Vi

nuo 10 iki 12 vaL ryto, 
8 vąL vak. Tree, uždaryta.

Rara. teL 239-4683

DR. K. G. 8A1UKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINI CHIRURGUA 
6449 So. Pulaski RA (Crawford 

■todical Building). Tat LU 5-644*
Priima ligoniu* pagal susitarimą, 

aei neatsiliepiąs aaampmii 374-8012

ratet: PRospact 8-1717

GYDYTOJAS iR CHIRURGAS 
3141 WEST 63rd STREET

Valu kas diena po pietų 1-3; rak, 7-8 
ūktai antrartiamaią įg penktadieniais. 
Trečiad. ir sekmad. otisa* uždarytas. 

Raz. 3241 WEST 66th PLACE
Phene: REpublic 7-7863

ML C K. BOBELIS
INKSTŲ IR SLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGUA
Telef. 695-0533 

F«t Valley Medical Center 
*60 SUMMIT ST.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

ML PETER BRAZE
PHYSICIAN ANO SURGEON 

1434 WEST 71N STREET 
ofaė*: HEmtock 44849 

Read.: t*M9t?
OFISO VALANDOS; 

/irmadiemais ir ketvirtad. 1—7 vai, 
antrad, penktadienį nuo 1—4. tree.XW^luaitar^^^

Raz.: GI 84873

ML W. eisin-bsiNas 
AkUiERUA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINI CHIRURGUA 

6132 Sa. Kedzie Avė, WA 5-2670 
Valandas pasai susitarimą. Jei neat- 

MiifeĮda, skambinti Ml 34001.

ML NINA KRAUCEL- 
KRIAUCEUUNA1TE 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
4132 So. KEDŽII AVĖ.

Telef. WA 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti 

471-0225.
Valandos pagal susitarimą.

Ofiso tol.: HE 4-1818 arba RE 7-9700 
Rezidencijos: PR 6-9801

ML J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmai, antrad, ket- 
virtai ir penktadieniais nuo 3 iki 
7 vai. popiet Ketvirtai ir šešta
dieniais nuo 9 iki 11 vai. ryto tik 
susitarus.
Trečiadieniais uždaryta.

ML FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71*t St. — TeL 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUT1S
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

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

Kinija ir kopūstai
Ką raudinti kopūstai turi ben

dra su Kinija? Pasirodo — daug. 
Kopūstai kaip maistas tenai ga
vo pradžią.

Trečiame šimtmetyje prieš 
Kristą, kai buvo statoma Kini
jos Didžioji Siena, darbininkų 
apsaugai nuo skorbuto prie jų 
ryžių kasdien buvo pridedama ir 
porcija kopūstų. Vėliau klajoklių 
totorių gaujos kopūstų vartose
ną maistui išplėtė iki pat Vaka
rų Europos, iš kur emigrantai 
rūgščių kopūstų rauginimo me
ną perkėlė ir į Naująjį Pasaulį.

Dar 18 šimtmečio pradžioje 
buvo nustatyta, kad nuolat var
tojant maistui rūgščius kopūs
tus (sauerkraut), vartojantieji, 
ypač jūreiviai, neapsirgdavo 
skorbutu. Bet tik mūsų 20-me 
šimtmetyje mokslininkai paga
liau atrado, kad kopūstuose esan
tis vitaminas C (askorbinė rūgš
tis) yra tas nuo skorbuto ap
saugantis agentas.

Kopūstuose ’ taip pat esantis 
vitaminas BĮ ir B2 (thiaminas 
ir riboflavinas) yra geri agen
tai kalkėms (calcium) ir fosfo
rui. Kopūstuose esama ir kar- 
'bohidratų (angliavandenių) bei 
riebalų. Visi tie faktoriai pada
ro tai, kad rauginti kopūstai yra 
geras maistas norintiems nu
mesti svorį, žinoma, prie kopūs
tų reikia ir proteinų turinčio 
maisto.

GRADINSKAS
GRUNDIG 
Hi-Fi STEREO

SU 24 GARSIAKALBIAIS 
2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 

LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!
■-.i,,.-

GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS) 
5525 So. Karlam Avė. — 586-1220

GUŽAUSKŲ 
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 

BEVERLY HILLS GELINYČIA 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 84)833 ir PR 84834

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimą! — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R. I E R £ N A S

2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063

MOVING 
Apdraustas per kraustymas 

iš Įvairių atstumų. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tel.: FRontier 6-1882

CLEVELAND, OMO Ą
Vasario 16-onion HtfBėjfaas

Minėjimas įvyksta sekmadie
ni š. m. vasariu mėn. 11 d, se
kančiai: 9:45 vai. ryto vėliavų 
pakėlimas Naujos liet, parapijos 
aikštėje; 10 vai. šv. Mišios Nau-1 
jos liet, parapijos bažnyčioje; 
10:30 vai. iv. Mišios Šv. Jurgio 
liet, parapijos bažnyčioje. Mi
šių metu giedos Čiurlionio an
samblis; 4 vai. iškilmingas mi
nėjimas Naujos parapijos salė
je. Pagrindinę kalbą pasakys 
Lietuvos Generalinis Konsulas 
New Yorke, Anicetas Simutis. 
Koncertinėje dalyje pasirodys 
Čiurlionio ansamblis vadov- mu
ziko Alfonso Mikulskio. •

Minėjimo metu bus renka
mos aukos Lietuvos laisvinimo 
reikalams, kurios bus perduotos 
Amerikos Lietuvių Tarybai.

Visos organizacijos prašomos 
dalyvauti Mišiose ir minėjime 
su vėliavomis ir visa Clevelando 
ir apylinkės lietuvių visuome
nė kviečiama atsilankyti.

ALT Clevelando Skyr. V-ba

TORONTO, ONT.
PARK LITHUANIA — 

PARKAS LIETUVA
š. m. Sausio mėn. 18 d. To

ronto miesto Parks Recreation 
Dptm. viešame posėdyje, To
ronto lietuviams buvo duotas 
sutikimas, kad Keele- Annette 
rajone (netoli nuo Toronto 
lietuvių namų) esantis Baird 
parkas būtų pavadintas Park 
Lithuahid.

Moderniškas lankas yra sudėtingas instrumentas, čia matomas 
Bill Crawford dažnai savo laisvalaikius praleidžia su lanku ir 

strėlėmis.

DON’T set his 
world on fire

SUSIRINKIMŲ

PRANEŠIMAI

įimvnnvnnnaiiuiiiuiiiiiiiiiin
SVERTO RASTO PAMOKYMAI M PAAlSKIMMAi.

KIEKVIENA DIENA BUTINI KRSSOONM
Baimė Dievo yra pradžia išmintie*. Psa. 111:10,

šitas yra vienatinis tinkamas pasielgimas sutvėrimų akyse aavo fctver- 
tojaus — Autoriaus ir Tvėrėjo bei mūsų esybė* Užlaikytojo ir VŽR erdvių 
Viešpaties. Todėl kada jis kalba, mūsų ausys turi klausyti, jo balne, ir M 
godone pnimti kiekvieną jiegą, kuri traukia mus prie jo. Mūsų saugumas, 
mūsų laimė Ir ta charakterio gražybė, kuri verčia mus prie meilės ir dė- 
K;ngi.mo, ir kuri greitai priima ir išmintingai panaudoja visokį gerą nu
tarimą bei auga žinojime ir išmintyje: tas viskas remiasi ypatingai mMų 
augšėiausio Dievo garbinimo, fr todėl Dievas nori auginti mumyse ir M»- 
bulinti tokį tinkamą, sūnišką‘gerbimą, koks tikrai priklauso jo vardui.

Kristų* pasakė, kad ji* įsteigs bažnyčią. Bažnyčių yra daug, bet M 
kiekvienam aišku, kuri yra tikroji. Krikščioniui reikalinga tikroji Kris
taus bažnyčia. I visus šiuo* svarbius klausimu* rasite atsakymus nedidelėje 
knygutėje, kuri vadinasi “Tikroji bažnyčia’’. Ją nemokamai gausite, jei 
parašysite tokiu adresu: F. Zavist, 3715 W. 66th $t„ Chicago, Illinois 60629

8V. RAŠTO TYRINĖTOJAI
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TĖVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
•»Z 2533 W. 71*t Street

Telef.: GRovehiU 6-2345-S

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

I TRYS moderniškos koplyčios
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

jMtjJU Eit išiTTTi 71? ui II Į ■ ■■ ■■ E I ■»"—

ML P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika Ir Chirurgija 

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

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

uždaryta.
Rez teL: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

pagal susitarimą.

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

2454 WEST 71st STREET
Ofiso telef.: HEmlock 4-2123
Rezfd. tolaf- Glbson 36195

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
Jtd neatsiliepia, tai tęlęf Gi 8-6195

P. ŠILEIKIS, 0. P.
MLS ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai • Protezai, Med. Ban- 
W dažai. Speciali papsite kojoms 

(Arch Supports) ir t t
Vai.! O—4 ir 8—K Šeštadieniais B—1.
2850 Woet «3rd St, Chicago, Ml. 60629 

Telef.: PRospect 6-5064

1 1 UL1— -■■■ i

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos U W0PA, 
1490 kiL A. M.

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

telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO. ILL. 80629

IL -----------———------

Posėdyje lietuvių komiteto 
vardu šį reikalą referavo jau
nosios kartos prdfešionalaš 
adv. H. Steponaitis. Jis paaiš
kino, kad šiemet Sukanka £5 
metai nuo didesnio' lietuvių 
skaičiaus įsikūrimo Toronto 
mieste, ypač High Park rajo
ne. čia yra ir lietuvių kultū
rinis centras — Toronto Lietu
vių Namai. Tą sukaktį atžy
mėti prašome Kfeele — Annet
te rajone esahtį parką pata= 
dinti Lietuvos vardu, t. y; Park 
Lithuania.

Minimas Baird parkas To
ronto miesto buvo nupirktas 
šio šimtmečio pradžioje ir pa
vadintas vieno aldermano var
du. Parkų komisionierius pa
aiškino, kad šiam lietuvių pra
šymui dėl to kliūčių nėra. Dar 
truks kiek laiko iki teisiniai 
reikalai bus miesto advokato 
galutinai sutvarkyti.

Lietuvidhiš Toronte turėti 
savo parką įdėjos sumariytojas 
ir iniciatorius yra judrus vi
suomenininkas — šaulių va
dovas Stasys Jokūbaitis, kuris 
kaip lietuvių parko komiteto 
p-kas, dėl šios idėjos įgyvem 
(tinimo daug pasidarbavo. Mi
nėtam posėdyje dalyvavo D. 
Keršienėį kuri yra parko ko
miteto narė ir St. Dargis. Džiu
gu, kad privati iniciatyva, su 
Toronto lietuvių bendruome
nės apylinkės v-bos pritarimu; 
pasitarnavo bendram ir gra
žiam lietuviškam reikalui.

Lfetiiviamš šiuo atveju daug 
palankumo parodė Toronto 
miešto aldetrtiaiias tVm. Boyt- 
chtik, kuriš Parks and Recre
ation Dptm. posėdyje dalyta- 
vd ir Savo kalboje šį ifetbyių 
prašymą stipriai parėmė. To
ronto lietuviai už tai liks Jam 
ilgai dėkingi. S. J.

• Žemė skrieja apiink saulę 
66,500 mylių greičiu per va

landą.

— SLA Motery 134 kuopos sut
rinkimas Įvyks vasario 2 d. Holly
wood salėję. 2417 W. 43rd St. Bus 
duodami bilietai dėl Bunco, kurs] 
bus balandžio 1 d. Hollywood sal«.) 
Narės nesivėluokite, nes susirinki
mas prasidės 6:30 vaLvakaro. Po 
susirinkimo bus. vaišės.

A. Halik, nut. rasti 
---------------------------------------------- :—||| 

Kartūs ir kvepiantieji <
. . . L |pipirai

■
Tai tie patys, tik kartūs gatir 

narni išdžiovinus dar Beprinokiu 
sias uogas, o kvepiantieji iš pri
nokusių uogų.

Laidotuvių Direktoriai

MAŽEIKA-EVANS
TKT8 MODERNIŠKOS

■

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

BIZMERlAL KURIE GARSINASI 
•NAUJIENOSE”. — TURI GERIAUSIA 

PASBKKHU BttNYJk

DEDES ONO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA boVAftA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę Šerną a» 
meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir ilštisėsi jo paskaitų 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės Šerno gyvenimą. 
Jiems bus įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių istorijų. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašytą VienHo žmogaus Gfvėnlrtią — Dėdės 
šerno gyvenimo bruožu*. Jie pradžiugins kiekviena, kas j| atsimena 
ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojų Antano 
Rūko lengva*, vaizdus, gražia literatūrine ferma pasakojimas duos 
progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu ir 
jų kieta, ideologine veikla.

Antane* ROkM, VIENlkO ŽMOGAUS GYVBRiMaS, Juozo Ado
maičio *- šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija, Chicago. 1962 aa. 206 P*L, kaina 2 ėbl

GAUNAMA “NAUJIENŲ AlYMiMsiRACiJGJE
i.................................. fili tai".............. i, ■—■■dn^

MARY DRUKTENIS 
Krikščiūnaitė 

Gyv. 2415 W. 69 Street

Mirė 1973 m. sausio 26 d., 6:15 vai. vak., sulaukusi senatvės.

Gimusi Lietuvoj, Jurbarko vis.

Amerikoje išgyveno 63 metus.

Paliko nuliūdę: duktė Mary Paulius, jos vyras John, sūnus John, 
žmona Jean; anūkai — Phyllis, John, Marilynn, James, Peter irjo . ......

Patricia, 11 proanūkai bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Mažeika-Evans koplyčioje, 6845 So. Western Ave.
Antradienį, sausio 30 dieną 9:00 vai. ryto bus lydima iš koplyčios 

i Šv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų 
bus laidojamą Šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Mary Druktenis giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: duktė, sūnus, anūkai, giminės.

Laidotuvių direktoriai Mažeika-Evans. TeL RE 7-8600.

- ------------- ----- ■ ■ ■ ' —■ - 'L-y

RIMTA KNYGA - GERIAUSIA DOVANA
Naujienose galima gauti ouiki^ knygų, runos papuoš bet 

knygų spintą ar ientyną.

K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai insta, 592 pusi. 
, K. Bielinis, DIENOJ ANT, gražiai įrišta, 464 pusi----------------
Prof. Vacį. Birtiika, ALEKSANDRYNAS, 1 tomas, gražiai 

įrištas, 431 pusi. ____________________________
Prof. VecL Biržiška, SENŲJŲ LIETUVItKŲ KNYGŲ

ISTORIJA, 1 dalis, 208 pusi. įrišta — $3.00, minkštais 
viršeliais — $2,00; II dalis, 225 pusi., įrišta — $3,00, 
minkštais viršeliais —_________________________ _

Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, 1 tomas, 300 p. 
Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta, 416 p.._ 
Juoza* Liūdžiu*, RAITAI, 250 pust 
P. LiOdživviene, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ liuDŽIŲ, 
* 88 pusi., ________________________________________
8. Michelson**, LIETUVIŲ I8EIVIJA AMERIKOJE, 297 p 

įrišta — $5.00 minkštais viršeliais —_
V. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, gražiai įrišta 968 

pt’i dabar Uk 

kokią

$6.00
$6.00

$730

$2.00 
$2.00 
$5 JO 
$3.60

$1.00

Dr,
kit

810.00

NAUJIENOS,
1739 mu. HahtUd SL, Chicago 8, III. — Telef. HA 1-6100

LIETUVOS VARDO KILME
Daugelis nori patirti, iš kur yra kilęs Lietuvos vardas, Mt 

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

Juozas Venclova, dirbęs prie šios studijos 20 metų, peržiūrėjG 
labai daugjęnj^ dokumentų. Savo studijoje jis nurodė kiekvienai 
šodžio nretrikatdją ir surašė Lietuvos praeitį liečiančias knygai. 
Jis perskaitė šimtus knygų ir parašė 52 psl. knygelę, pavadintai 
LIETUVOS VARIX) KILMĖ. Minkšti viršeliai, kaina 32. Knygelei 
jums bus pasiųsta, jei du doleriu atsiusite šiuo adresu: Ji

NAUJIENOJ 1739 So. Halsted SL, Chicago, OL 60608 |

TUVIŲ DIREKTORIAI:

dovydas p. Gaidas
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

TEL: YArds 7-1741 - 1742

GERALDAS F. DAIM1D

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

MODERNIŠKUS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicago!
Lietuvių 
laidotuvių
Dffttari?

AMBULANCE 
PATARRAV! 
MAS DIENA 
IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYCAf 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LiTUAMCA AvĖNtjfc. Phonė: YAru? 7-3401 

*—m—<i i 'n ............

' BUTKUS - VASATTIS
1446 So. 50th A v 6n Cltero, ill. Phone: OLympic 2-100^

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

- - ■ - ■ - —

GEORGE F. kUOMlNAŠ
MW SO. LITUAMCA AVE. * TH.: Yamb 7-1130-1139 
——■■■.iii ■—

STEPONAS C. LACK IR SUNOS
fkACKAWICZ)

2434 W EET 6Mh ETRHET HEf abite 7-1211
2314 WEST B8rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palo® Hills, I1L 974-4410 

i ■ ■ At •<» i* i i r e. e r i i .. ...................' i ■' i i-■■■■■

P. j. RIDIK.V3
1154 So. HAUNTED STREET Phone Y Arde 7-lthl

A HA. — MOfTOAT, jAXtlAAT », im



Amerikos studentų, jaunimo ir jų rėmėjų organizacijos Young Amer
icans for Freedom žurnalas "New Guard" sausio mėn. numeryje 
įdėjo viršuj esantį piešinį su tokiu užrašu: "Ką jūs sakote, kad Ru
sija yia antisemitinė! Štai yra ir lietuvis, kuris norėjo išvykti j su

puvusią kapitalistinę valstybę ..

DfP; OF'**

Spaudos balius žada būti įdomus
Dabartinė Lietuvių žurnalistų zacijų ir pavienių grupių užsi- 

są jungos centro valdyba praė- sakė stalus. Drauge Kazimierų 
jusiais metais atgaivino gražią 
spaudos žmonių tradiciją — 
kasmet suruošti nuotaikingus 
Spaudos Balius.

Kaip mename, praėjusių me
tų Spaudos balius pasižymėjo 
išskirtinai 
mis. Jame ........— ------- , „------- ,
ALTO, LB pirmininkai, valdy-lpas LŽS-gos iždininką Jurgį 
bų nariai, daug visuomeninin- < 
kų, politikų, kultūrininkų, me
nininkų, įvairių organizacijų 
narių, būrys spaudos žmonių ir 
plačioji visuomenė.

šių metų Spaudos Balius 
įvyks kovo 3 dieną, Rivers Club 
erdvioje salėje. Geras privažia
vimas, didelė aikštė mašinoms 
pastatyti.

žodžiu, vieta bus patogi.
Trumpoje meninėje progra

moje — šių dienų mūsų gyveni
mo aktualijos, perteikiamos 1 
svečiams jaunųjų, mūsų solistų 
Nerijos Linkevičiūtės, Vytauto 
Nako ir Bernardo Prapuolenio. 
Tai dešimties dainų pynė. 
Dainoms žodžius parašė rašy
tojas Aloyzas Baronas.

Pažymėtina, kad Lietuvių 
žurnalistų sąjungos centro val
dyba praėjusiais metais iš Spau 
dos baliaus pelno tūkstantį do
lerių paskyrė Daužvardžio Fon
dui, iš kurio jau mokamos 
jauniesiems spaudos bendra
darbiams įvairios premijos ir 
tuo pačiu ugdoma jaunų spau
dos bendradarbių karta- Ir 
šiais metais, kiek liks pelno, I 
numatoma paremti Daužvar
džio Fondą.

Spaudos balium susidomėji
mas nemažas. Jau daug organi-

vardadienį ir šauniai užsigavė
sime.

geromis nuotaiko-
dalyvavo VLIKO, ■

Būtų gražu, kad lietuviško
sios organizacijos bei lietuvių 
visuomenė pasiskubintų iš an
ksto stalus užsisakyti.

Tuo reikalu galima kreiptis

Janušaitį, Paramos maisto pre
kyboje, darbo metu, arba tele
fonu 737-3332, o po 9 vai. va
karo telef. 737-1731.-čia suteiks 
pilnas informacijas.

Spaudos baliuje dalyvauja 
visų pažiūrų, įsitikinimų lietu
viai ir tai yra gera proga kul
tūringai ir nuotaikingai paben
drauti, pasidalinti mintimis ir 
praleisti metuose vieną vakarą 
be rūpesčių.

LŽS-gos C V maloniai ir kvie
čia į Spaudos Balių.

J. J. šešupis. (Pr.)

— H. Ugandos, Hartford, 
Conn., mums rašo: “Skaitau 
Naujienas nuo pirmųjų mano 
atvykimo į Ameriką metii ir 
laikraštis man labai patinka, 
siunčiu 20 dol. Naujienų pre
numeratai ir 20 dol. auką. Ačiū 
už jūsų patriotinį darbą. Lin
kėdamas geriausios sveikatos 
ir ištvermės jums, taip pat dau
gybę metų Naujienoms”. Rei
kia pastebėti, kad tos valstijos 
ir artimų apylinkių lietuviai iš
liko nepakąsti bendradarbia
vimo su sovietais šalnų, nes jie 
įžiūrėjo agitpropo įgaliotų 
šulų patriotizmo ir lietuvybės 
vardan skelbiamų apgaulę.

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

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

įvairių prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai
maistas, doleriniai Certifikatai.

V. VALANTINAS

SIUNTINIAI I LIETUVA 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MAMA NOREIKA 

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

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

Prof. Vaclovo Biržiškos
SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 

KNYGŲ ISTORIJA
Pirmajame tomo 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

LKDS TARYBOS SESIJOS KOMUNIKATAS
Lietuvių Krikščionių Demo

kratų Sąjungos Taryba, susi
rinkusi IJI-jon sesijon 1972 m. 
lapkričio 24 d. Clevelande, ap
svarstė aktualiuosius Sąjungos 
veiklos, lietuvių pelitinio darbo 
ir visuomeninės akcijos klau-

; siimis..

I. Taryba pakartotinai prita
rė Vilko pastangoms Lietuvos 
laisvinimo darbo vadovavime ir 
išreiškė solidarumą Vliko vado
vybei, išskirtinai pasidžiaugda-

' ma Vliko Valdybos pirmininko 
dr. Kęstučio J. Valiūno veikla. 
Taryba griežtai pasisakė prieš 
kai kurių grupių ir visuomeni
nių sambūrių bei atskirų asme
nų trukdančią veiklą, ypač tas 
pastangas, kurių tikslas yra pa
keisti Vliko prigimtį.

II. Taryba pakartotinai prita
rė Altos veiklai ir išreiškė soli
darumą jos vadovybei. Taryba 
kartu pageidavo, kad Altą JAV 
politinių partijų bei politinės 
veiklos atžvilgiu laikytųsi lietu
vių bendrinius interesus paisan
čio neutralumo.

III. Taryba pakartotinai išreiš
kė susirūpinimą JAV LB pastan
gomis duplikuoti Altos veiklą 
politinėje srityje. Ji tokias pa
stangas laiko netikslingomis ir 
kenkiančiomis tiek pačiai Ben
druomenės institucijai, tiek ben
dram laisvinimo darbui. Tary
ba laiko JAV LB politinį anga
žavimąsi amerikinių partijų bei 
politinės veiklos plotmėje nesu
derinamu su bendraisiais lietu
vių vienybės interesais.

IV. Tarybai, išsamiai persvar- 
sčiusi laisvųjų lietuvių ryšius 
su pavergtąja Lietuva, šiuo klau
simu pakartoja savo ankstesnį 
nusistatymą:

1. Vienintelis pateisinamas ry
šių būdas ir šiandien tebėra san
tykiavimas grynai asmeninėje 
plotmėje.

2. Bendravimo, santykiavimo 
ar bendradarbiavimo frazės tau
tinio išlikimo troškulio niekuo
met nenumalšins, nes už jų sle
piasi pats naujausias komunis
tinės Rusijos ginklas politinei 
emigracijai sužlugdyti-

3. Tiems lietuviariis, kurie pa
vieniai įsigyja pavergėjų pasi
tikėjimą kelionėms pas laisvuo

sius brolius, visais atsitiktinių. A G AUTO REBUILDERS 
kontaktų atvejais turi būti per-1 reikalingas darbininkas mokąs auto- 
t eik tas nepalęuįianias mūsų nu- ' * ~ ''
sistatymas:

siekti laisvos ir nepriklauso
mos Lietuvos; Lietuvos partiza
nai amžiams liks tos kovos pir
mūnais; toje kovoje drausmin
gai pasiduoti laisvųjų lietuvių Eringiui VI 7-9327. 
politinei vadovybei.

4. Laikydami sovietinį komu- our PM° department. Learn A trade 
nizmą didžiausiu Lietuvos prie- 

įŠu, lietuviai krikščionys demo
kratai laiko savo pareiga skelb
ti komunizmo Lietuvai padarytas 
skriaudas, atidengti komunizmo 
kėslus ir kovoti su defetistinė- 
inis nuotaikomis, siekiančiomis 
nuslopinti lietuvių antikomunis
tinį nusistatymą ir nepriklauso
mybės siekimą. (KDI)

A. G. AUTO REBUILDERS

• mobilius plauti, garažą šluoti ir mo
kąs mašina važinėti. Taip pat reika
linga anglų kalba. 54 dienos savai
tėje. Nuolatinis darbas. Skambinti 
tel. 776-5888

REIKALINGAS prityręs auto me
chanikas. California Super Service, 
4824 So. California Ave. Skambinti

MEN — Good jobs with future in

■ we will teach you. Must be depend
able. You will like working for us.

The reproduction people — 
largest in the midwest.

ALFRED MOSSNER COMPANY
108 West Lake St.

Phone: 372-8608 Room 200
MR. THOMAS.

REAL ESTATE.
REAL ESTATE FOR SALE REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui Namai, Žemė — Pardavimui

* PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMAJS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS l

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

TRUMPAI

HiLP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininkę <r Darbininkių

MEN AND WOMEN WANTED
FACTORY WORK
Apply in person

ARM ELECTRIC CO. 
3327 W. Armitage

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI

į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTČRA~|

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

JEIGU NEBŪTŲ SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 
KNYGŲ, NEBŪTŲ IR NAUJŲJŲ!

Prof. Vaclovo Biržiškos "Senųjų Lietuviškų Knygų Istorija” yra 
veidrodis, kuriame atsispindi pirmųjų lietuvišku 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
*

< — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL. — MONDAY, JANUARY 29, 1973

— Stasys Trinka, gyvenantis 
6?43S S. Whipple Str., Chica- 
goje 1972 metais, gruodžio 
mėnesio 24 dieną atšventė sa
vo 80-tą gimtadienį. Jis buvo 
nuolatinis Balfo aukų rinkė
jas ir revizijos komisijos na
rys. Praeitais metis sušluba
vus jo sveikatai, prieš pat au
kų rinkimo vajų, jis buvo pri
verstas ilgesniam laikui atsi
gulti į šv. Kryžiaus ligoninę, 
todėl aukų rinkime dalyvauti 
negalėjo. Praeitais metais 
“Naujienose buvo atspausdin
ti jo atsiminimai apie tarnybą 
Lietuvos Kriminalinėje polici
joje.

— Toronto U-to Lietuvių Stu
dentų klubas susitaręs su uni
versiteto administracija, Lie
tuvos nepriklausomybės šven
tės proga paskelbė vasario 23 
d. “Lithuanian Day on Cam
pus’’. Programoje numatoma 
meninė dalis su parodomis ir 
kitokiais įvairumais, lietuviš
ka vakariene ir informacinė 
dalis. Svečiai yra kviečiami. 
Informacijas teikia Algis Sen
kus, 72 Morningside, Toronto

DEPENDABLE WOMAN WANTED
Live in, 5 day, own room, bath and TV, 
two children ages 6 and 3. General 
house keeping. Salary open. Refe
rences. Good home for right person. 
Some English nesessary. North Shore. 

945-7671 Anytime.

WAITRESSES
Basic salary, $40 per week plus 
good tips. All shifts available, 
turnover, experience preferred.__
form size 30-36. Apply in person only 
9 a. m. — 11 a. m. and 2 p. m. — 
4 p. m.

WIMPY GRILLS, INC.

Room 1200

very 
Fast 
Uni-

FOR WORKING MOTHER, depend
able woman wanted. 5 day week, live 
in or go. Two children 2—3% — 
light house keeping. Near North 
Ch’cago. Good salary and home for 
right r^rson. S«me English neces
sary. 477-0361. Evenings and Week
ends..

— Joana Runšutė iš Oak Fo
rest, III. yra Hillcrest aukšt. 
mokyklos garbės mokinių są
raše su visais “A” pažymiais.

— Darius C. Karolis iš Clea
ring apylinkės, Laivyno aka-

159, Ont., Canada^ TULSK va-'demijos Annanolis jaun. kari- 
dovybė ir studentai tikisi ir ninkas — kadetas, 
prašo iš visuomenės paramos, tos akademijos

DR. KAZYS GRINIUS
ATSIMINIMAI IR MINTYS

II tomas, 1962 m. Gražiais viršeliais. Kaina $5.00.
Išleido Dr. Kazio Griniaus Komitetas. Knygą J galima 
nusipirkti “Naujienose’ už $5.00, užsakant paštu reikia 
pridėti 25 centus pašto išlaidoms apmokėti. Taip pat 
galima įsigyti ir pirmąjį “Atsiminimų ir minčių* tomą 

(neįrištą) už $2.00.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street — Chicago, 60608

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

S Petersonienė

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660

A. G. AUTO REBULDERS

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

PARDAVIMAS.
BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

TEI____ 254-5554

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.

A. & L INSURANCE & REALTY
A. LAURAITIS
_ INCOME IAX

4645 So. ASHLAND AVE.
LA 3-8775

(Currency Exchange ištaigoj)
Pigūs automobilių draudimai

PAŽVELK

dalyvavo 
i propagavimo 

tikslu informuoti apie įstojimą 
ir sąlygas, kalbėdamas per 
radijo, per TV ir dalyvauda
mas įvairiuose akademinio 
jaunimo sambūriuose. Baigęs 
akademiją jis bus Laivyno ar
ba Marinų karininku.

— Kazys Genys ,Cicero, III. 
mokėdamas prenumeratą įtei
kė per Kaži P. Deveiki 5 dol. 
Nauiienu vaiui. Tos apvlinkės 
lietuviai turėjo prosu vaiz
džiai patirti, kad Naujienos 
savo tikslia ir teisinga infor
macija ir padėio išardvti ke-
lėtos dendradarbiautoiu pink
les dominuoti daugumai ir ves
ti visus pragaištingais keliais, j 
Nauiienos išreiškia daugumos 
žmonių nuomonę ir padeda 
įvyykdyti jų valią.

A. TVER AS
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

Tel.: REpublie 7-1941

CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

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
NUKĖS, 34 psl. su 8 apsakymėliais iš vaiku 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, LAUMĖ DAUMĖ. 17 eilėraščiu, kaip 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvu žemėje. Labai gražus leidinys, 
didelio formato, kietais viršeliais, gausiai dail. J. Kiburo iliustruota. 64 
psl., kaina 5 dol.

5. Maironis JAUNOJI LIETUVA, poema. 118 psl.. $1 00
6. Alfonsas Vambutas, TRYS SAKALAI, Liet. Mokvtojų’ a-gds premi

juota knvga. 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. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIU 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 knyga Jei tėvai išbalan
suotu vaikams perkamas dovanas — pusė knygų, pusė žaislų — lietuviško 
auklėjųno rodyklė staiga pakiltų aukštyn.

NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED ST., CHICAGO; ILL. 69608

■■■■■■■■■■

— Mike Chepulis, St. Peters
burg, Fla., kartu su prenume
ratos mokėjimu atsiuntė vajui 
5 dol. šiame mieste daugumo
je gyvena pensininkai. Jie nu
stojo dirbti įvairiuose versluo
se ir fabrikuose, bet paliko 
aktyvūs lietuviškame gyveni
me. ir bendruose darbuose.

— Povilas Silas, Miami Be
ach, Fla., visuomenininkas ir 
spaudos bendradarbis, atsiun
tė Naujienų vajui 5 dol. Pasta
ruoju metu jo raštai apie šią 
valstiją bei įsikūrimo ir gyve
nimo sąlygas buvo įdomūs ir 
naudingi.

— Vladas Bražinskas iš 
Marquette Parko apylinkės 
kartu su prenumerata atsiuntė 
vajui 10 dol. Vajaus komisija 
visiems aukotojams dėkoja, vi
sus skaitytojus prašo remti Nau 
jienas ir daryti pastangas sura-. 
rasti bent po vieną naują skai
tytoją. Visi lietuviai yra kvie
čiami užsisakyti Naujienas.' 
Jos yra visiems reikalingos, net. 
būtinos.

AL. IR I G N A S 
TAISOME 

VISOKIUS AUTOMOBILIUS 
Greitas ir sąžiningas darbas, 

kaina nebrangi.
Telefonuoti 778-9533 — TEXACO 
58-tos ir Western Avenue kampas

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė. 

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

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

LARGE DELUXE 4X4 rooms. Fire
place. $160.00. Stove, refrigerator, 
heated. 4700 North. 3600 West, near 
L, Bus. Xway.

539-3089 After 8:00 P. M.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

BY OWNER. Bowling Alley — Cock
tail lounge and snack shop. S. W. 
Side. Mod. 16 lanes. Auto pin setters. 
Est. 12 years. Books open to buyer. 
$200.000 down payment.

Call 448-0689 *

•NAUJIENOS* BOLŠEVIKAMS 
YRA RAKŠTIS JŲ AKYSE

PRIEŠ DEŠIMT metų, prieš Mar
quette Parką, statytas mūro luksus 
pajamų namas, 5 ir 3 kamb. butai, 
karpetai. naujas garažas. Daug prie
dų — $31,500.

, MODERNI o kamb. mūro reziden
cija. puošnūs nauji karpetai, “buHt- 
in” virtuvė. 1% vonios. Du greta no 

. 30 pėdų lotai. Mūro garažas. $33,500.
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.

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 najamu metams. Našlė pra
šų $84.000

6% KAMBARIU didelis Georgian. 
1% VONIOS. įrengtas sausas beismon- 
tas. 2 auto garažas. Apie 20 metų, 
kaip nauias. $23.000.

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

9 KAMBARIU 9 metų mūro reziden
cija. 2 modernios vonios. 2 atskiri šil- 
dvmai. Cent, oro vėsinimas. Garažas. 
Arti kedzie ir barko. $40.000

2 BUTU- gražus mūras arti vienuo- 
Ivno. Naujas, gazn šildymas. 2 auto mū
ro garažas. $28 500.

6 KAMBARIU modernus medinis. 
Nauias gazo šildymas. Arti Margučib 
rad’io $15.800 į

MODERNUS 6 KAMBARIU 14 metų 
mūras. Cent, oro vėsinimas. Įrengtas 
beismont^ baras. 1X4 vonios. 40’ lo
tas Garažas. $24.000.

PLATUS VERTINGAS LOTAS Mar
quette Parke. Kaina $9.900

8 KAMBARIU 1% aukšto 16 metų 
mūras. 2 vonios. įrengta' heisman
tas. Garažas 83 ir Kedzie. $32.000.

2 AUKŠTU 2 BUTU NAMAS, pla
ins lotas. Garažas. Arti mūsų. — 
$22.000.

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

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu mieste Ir užmiesty naujus ir 
nerstatau senus visų rūšių namo ap
šildymo pečius, air-conditioning, van- 
den*. boilerius ir stogų tinas (gutters). 
Dirbu greit, sąžiningai ir garanb’otai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. HL 80809. TeL: VI 7-3447

DĖL AUKŠTOS KOKYBĖS. KAINOS 
IR SĄŽININGUMO NAMŲ REMONTO 

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

AL BUTGAĖTJ6 TW, 9M-MM

Federalinio I* veisti los pajamų 
mokesčių apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas * 
pardavimas 

REAL ESTATE 
Parašų paliudijimas 

NOTARY PUBLIC 
Draudimo Informaci|et 
INSURANCE 
NAUJAS ADRESAS 

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

Tel. 436-7878
—
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