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JORDANAS SUTIKO PRISIDĖTI 
PRIE BENDRO KARO PRIEŠ IZRAELI

KAIRAS. —r Aštuoniolikos arabų valstybių užsienio reikalų 
ministerių konferencijoje, kurioje dalyvavo ir Egipto kariuomenės 
vadai, nutarta vėl atidaryti Jordano frontą. Tai reiškia, kad karo 
veiksmai gali prasidėti JordSno-Izraelio pasienyje. Karalius Hu
seinas sutiko su šiuo fronto atidarymu, statydamas tik vieną są
lygą, kad palestiniečiai partizanai veiktų tik su Jordano kariuome
nės štabo žinia. Karalius Husseinas vasario 6 dieną atvyksta į 
Washingtoną. Manoma, kad jis tarsis su prezidentu Nixonu apie 
Viduriniųjų Rytų padėtį ir taikos viltis.

Jordanas buvo gerokai izo
liuotas arabų valstybių tarpe 
nuo 1970 metų rugsėjo mėnesio, 
kada karalius Husseinas kruvi
noje kovoje suvaldė palestinie
čius partizanus, nenorėjusius 
klausyti Jordano valdžios. Egip
tas nutraukė su Jordanu diplo
matinius ryšius po to, kai kara
lius Husseinas paskelbė savo 
planą padalinti savo karalystę 
į tris dalis: pusiau autonominį 
rytinį Jordano krantą, Palesti
nos dalį, kuri yra dabar Izraelio 
okupuota vakariniame Jordano 
upės krante ir Jordano valstybę. 
Egiptas kritikavo šį planą, saky
damas, kad jis sugalvotas Ame
rikos.

IS VISO PASAULIO

ŠIANDIEN VIENOJ PRASIDEDA NATO 
IR VARŠUVOS PAKTO ŠALIŲ DERYBOS

WASHINGTONAS. — šiandien Vienoje turi prasidėti paren
giamosios derybos karinių jėgų sumažinimo centrinėje Europoje 
konferencijai šaukti. Pirmadienį buvo susitarta konferenciją 
pradėti Vienoje, kur siūlė Varšuvos pakto valstybės. Konferenci
jai datą nustatė Amerika ir Sovietų Sąjunga, tačiau paskutines 
detales pavyko išspręsti tik šią savaitę. Parengiamoje konferen
cijoje dalyvaus iš Nato valstybių: Amerika. V. Vokietija, Kanada, 
Britanija, Belgija, Olandija ir Liuksemburgas, — jos visos turi 
centrinėje Europoje karines jėgas. 
Sovietų Sąjunga, Rytų Vokietija, 
vakija.

Iš Varšuvos pakto dalyvauja: 
Lenkija, Vengrija ir čekoslo-

Jordano karalius bijo atenta
tų iš palestiniečių rankos. Jei 
jam pavyktų pagerinti savo ry
šius su kitais arabų kraštais, gal, 
palestiniečiai jo taip neperse
kiotų. Jordanas, sutikdamas vėl 
įsijungti į kovą prieš Izraelį, su
tiko ir su palestiniečių sugrįži
mu į Jordano teritoriją, tačiau 
jie turi ribotis lik į šiaurę*ir 
vakarus nuo Akabos miesto, pie
tiniame Jordane. Su . šiuo pa
siūlymu nesutiko konferencijo
je buvęs palestiniečių vadas Abu 
Yussef, kuris siekia savo parti
zanams stovyklų šiaurėje, ne
toli Sirijos sienos, kad abiejų 
šalių — Jordano ir Sirijos pa
lestiniečiai lengviau galėtų ko
ordinuoti savo veiklą prieš Iz
raelį.

Jordano reikalavimas, kad pa
lestiniečiai būtų kariuomenės 
kontrolėje, rado pritarimą Egip
to karinėje vadovybėje, štabo 
viršininkas gen. Saad Eddin ei 
Shazli pareiškė nuomonę, kad 
partizaninė veikla turi būti pri
žiūrima ir kontroliuojama regu
liarios kariuomenės vadovybės.

SANTA BARBARA. — Armė
nų kilmės amerikietis biznierius 
77 m. Guargen Yanikian suim-; 
tas ir apkaltintas dviejų Turki-i 
jos diplomatų nužudymu. Prieš į 
8 metus jis pareiškė spaudai,' 
kad sovietai ir turkai išžudė 26 
jo šeimos narius.

JACKSON, Miss. — Katalikų 
ceremonijos buvo įšvęstas dar 
vienas, jau trečias, juodas Ame-! 
rikos katalikų vyskupas. Iškil-, 
mėse dalyvavo Vatikano delega-’ 
tas Luigi Raimondi, šeši arki-1 
vyskupai ir 33 vyskupai.

KOCHI. — Japonijoje į na
mus sugrįžo atmintį praradęs 
vyras. Jis 54 mėn. nežinojo, kas 
jis toks. Staiga atsiminęs, grį
žęs į namus, jis rado verkian
čią žmoną ir sūnų. Jie tik prieš 
keletą dienų buvo tėvą ir vyrą 
“palaidoję”. j

KAIRAS. — Arabų organiza- komunistai jas sulaužė 737 atvejais. Per 24 val^įjuvo 666 šiaurės 
ei ja “Juddasis rugsėjis” pasigy-(Vietnamo Jr Viet Gongo kareiviai, 
rė, kad jos agentai nužudė Is
panijos žydų saugumo valdinin
ką. Madrido policija paskelbė,

Paryžiuje, prie vilos, kur vyko 
pasistatė tribūną. nuo kurios

<: V
i.'.-:*

.e Due Tho derybos, spaudos korespondentai 
geriau matosi vilos sodas.

Telefoninė cenzūra
Sovietų valdžia sustiprino te

lefoninių pasikalbėjimų kontro
lę. TSRS Ministrų Tarybos po
tvarkis 655, pasirašytas Kosygi
no ir paskelbtas 1972.VIII.31, 
šitaip .papildė TSRS Ryšių Re
guliavimo 74-tą straipsnį: “Te
lefono ryšių (tarpmiestinių, 
miestinių ir provincinių panau-

Vadinamos flankinės valsty
bės: Norvegija. Danija, Italija, 
Graikija, Turkija, Rumunija ir 
Bulgarija dalyvaus pasikeisda
mos, rotacijos būdu. Nato vals
tybės buvo siūliosios konferenci
ją šaukti Ženevoje, tačiau ko
munistinės šalys pasirinko Vie
ną.

Derybos bus komplikuotos ir 
ilgos. Jau pats konferencijos pa-

Jordanas sutiko suaktyvinti 
savo fronto dalį, kartu sutikda
mas, kad to fronto vyriausia va
dovybė būtų Egipto kariuome
nės vado gen. Ahmed Ismail 
rankose. Susitarimas su kito
mis arabų šalimis sustiprins 
Husseino autoritetą jam kalban
tis su prezidentu Nixonu. Tuoj 
po jo vizito į Washingtoną at
vyksta Izraelio premjerė Goldą 
Meir.

Tito parūpino 
Mihailovui darba

BELGRADAS. — Jugoslavų 
rašytojas Mihailo Mihailov ne
seniai kreipėsi laišku į preziden
tą Tito, prašydamas arba duoti 
jam darbo arba išleisti į užsienį. 
Mihailov yra rusų literatūros 
specialistas, buvęs profesorius. 
Jis sėdėjo kalėjime už komuniz
mui nepalankių raštų spausdini
mą ir dabar negauna darbo.

Prezidentas Tito atsakydamas 
į rašytojo laišką, parūpino jam 
darbo Belgrado literatūros in
stitute.

i PALIAUBŲ PRIEŽIŪROS KOMISIJA 
PRADĖJO DARBA GINČAIS DĖL NIEKU

SAIGON AS. — Karo paliaubos Vietname ateina labai pama
žu. Vakar įvairių puolimų buvę 307i mažiau, negu užvakar, kada 
paliaubų sutarties laužymų iš komunistų pusės buvę 250. Kitose 
Indokinijos šalyse; Laose ir Kambodijoje karo veiksmai -dar su
stiprėję. Vyriausybių prašoma Amerikos karinė vadovybė pa
siuntė į Kambodiją ir Laosą didžiuosius B-52 bombonešius pulti 
komunistų pozicijų. Hanojaus užsienio reikalų ministerija pa
skelbė pareiškimą, kuriame dėl paliaubų nesilaikymo kaltinama 

į Saigono vyriausybė. Saigono žiniomis, nuo paliaubų pradžios

Prezidentas Nixonas, sugrįžęs 
iš Floridos, priėmė P. Vietnamo 

kZd Arai rast^'n^v^rM^he užsienio reika^ ministerį Tran 
Manan Yashai, 36 metų izrae-pan Viceprezidentas Ag- 
Įjtas new atvyko į Saigoną ir pakarto-

NEW YORKAS. —FBI paskel-'jo Ameriko^ vyriausybės nusi- 
bė, kad penktadienį rastas ne- staty™l laikyti prezidento Thieu 
toli Colts Neck palaidotas kūnas i gausybę vienintele teisėta P. 
yra Emanuel Gambino, garsaus 
Mafijos vado Carlo Gambino sū
nėno.

NEW YORKAS. _ Zambija 
kreipėsi į Jungtines Tautas pra-

Vietnamo vyriausybe. Amerika 
nepripažįsta teisės šiaurės Viet
namu! laikyti Pietų Vietname sa
vo kareivius, pareiškė Agnevv.

Keturių valstybių Tarptautinė
šydama Saugumo Tarybos pa- Komisija dar neišsiuntinėjo sa- 
smerkti Rodeziją ir Pietų Afri-.vo stebėtojų į įvairias fronto vie-
ką už ekonominę blokadą ir ka
rinius grasinimus.

do išvalyti svarbų kelią, kurį'bu
vo perkirtę tuoj po paliaubų Viet 
Congo daliniai. Komunistai ne
bepuola didesnėmis jėgomis, bet 
po 30-40 kareivių. Saigono ka
riuomenė naudoja helikopterius 
ir bombonešius, šiaurės fronte 
viename slėnyje buvę pastebėti 
ir šeši komunistų tankai. Prie
šas pradėjo ir Saigono pareigū
nų kaimuose žudymą. Pastebė
ta, kad kai kur komunistai ap
sirengia Saigono kareivių uni
formomis ir taip įžengia į puo
lamus kaimus.

j oau pu to ovmei p<i-

ivadinimas išskyrė dalyvius. Na- 
--------dojimas tikslams, prieštaraujan. ’ to valstybės vadina konferenci- 

..i.Jiems valstybės interesams ir 
VĖLIAUSIOS ŽINIOS : viešajai tvarkai, yra uždraus-Į

♦ tas . Analizuodamas šį potvar- o komunistinės valstybės “balau
1 “Radio Liberty” komentato-, 
rius primena, kad žinios apie 
1972 m. gegužės mėn. demons-

ją “abipusio ir balansuoto karo 
jėgų sumažinimo konferen -ra”.

♦ Komunistų įteiktuose Ame- 
rikai sąrašuose yra vienas ma
rinas. kuris buvo laikomas žu
vusiu prieš 4 metus. Jo tėvai traciias Kaune pasiekė Maskvą ____ _____
jau nebesitikėjo pamatyti jį gy- i^e^onu ’’’ vakarų žinių agen-;cen|rjn£s Į£ur()pOSn egu Ameri-

Jis esąs komunistų nelais- Maskvoje buvo bematant ra jej Amerika išvešs iš Euro-

; suolo” išleidžia. Nato valstybės 
reikalaus, kad sovietai suma
žintų savo kariuomenę dides
niu skaičiumi, nes ji yra arčiau

Britanijos Heath 
. pas prezidentą

LONDONAS. — Vakar Brita
nijos premjeras Heath atvyko į 
Washingtoną pasimatyti su pre
zidentu Nixonu. Britų vyriausy
bė galvoja, kad taikos priežiūrą 
Vietname reikėtų pave sti Jung
tinėms Tautoms. Britanija to
kį sprendimą žada siūlyti numa
tomai tarptautinei konferenci-1 
jai, kuri svarstys Vietnamo atei
ties klausimus.

tas, nes iki šiol nepradėjo veikti 
Jungtinė Karinė Komisija, susi
dedanti iš Amerikos, Pietų Viet
namo, šiaurės Vietnamo ir Viet 
Congo karininkų. Komunistai 
atsisako įteikti savo kredencia
lus. Dalis komunistų delegaci
jos dviem atvejais nesutiko iš
lipti iš lėktuvų, kuriais jie at
vyko į aerodromą prie Saigono, 
nes P. Vietnamo valdžia reika
lavo jų užpildyti muitinių išduo
damas formas. Komunistai sa
ko, kad pildydami tas formas jie 
pripažintų netiesioginiai Saigo- 

ino vyriausybę. Viena komunis
tų grupė išsėdėjo lėktuve 21 vai., 

inors jame buvo baisus karštis,

Amerikiečiai apie 
taikos sutarti

vą, 
vėje.

♦ Senatas patvirtino naują 
gynybos sekretorių Richardso- 
ną.

♦ Kongrese pasiūlytas įstaty
mas, kuris reikalautų iš prezi
dento išleisti kongreso paskiria
mas lėšas.

♦ šiaurės Airijoj trys asme
nys buvo nušauti, trys sužeisti. 
Bomba sugriovė laivu remonto 
bendrovės įstaigą.

♦ Kalifornijoje jau 5 milijo
nai žmonių persirgo Londono 
gripą, iš jų 383 mirė.

♦ Britanijos darbo partija pa
skelbė naują programą, kuri nu
mato didesnius mokesčius tur-‘ 
tingiems piliečiams ir padidina 
socialinės apsaugos programas.

♦ Vatikano nuncijus Libane 
pareiškė, kad Vatikanas nepri
pažins Izraelio valstybės, kol ne
sibaigs konfliktas su arabais.

♦ Indonezijoje policija Javos 
kaime suėmė 70 kaimiečių, ku
rie žiauriai nužudė septynis as
menis, įtardami juos raganiavi- 
mu.

♦ New Jersey policija suėmė 
22 metų vyrą, kuris kaltinamas
padegęs seneliųnamus, kur lieps-' 
nose žuvo 10 pensininkų, jų tar
pe viena 106 metų moteris.

♦ Kipro salėje į kalną atsitren
kė Egipto keleivinis lėktuvas su gono spaudos asistentas Jerry 

keleiviais, jų tarpe 7 ameri- PnedĮieim paskelbė, kad Hano- 
kiečiais. Visi keleiviai ir Įgula jaus komunistai nuslėpė 56 ame- 
zuvo« |rikiečių belaisvių pavardes. Ank

sčiau buvo žinoma, kad tie 56 
kariai tikrai yra Hanojaus ne
laisvėje, tačiau dabar iš Hano
jaus gautame sąraše jų pavar
džių visai nėra. Buvo žinoma, 

.kad tie 56 yra gyvi. Dabar apie 
juos nėra jokių informacijų. 
Amerikos vyriausybė ieško at
sakymo per diplomatinius ka
nalus.

išgarsintos užsienyje. pos vieną diviziją kareivių, tai
| Dėl savo plačios apimties nau- sovietai turėtų išvežti keturias 
jasis potvarkis leidžia sovietlį divizijas. Komunistų blokas su 
pareigūnams spręsti, kurie pasi- i šiuo^iūlytuu nesutinka ir tvirti- 
kalbėjimai yra baustini. Juo.; na, kad sumažinimas turi būti 
greičiausia, siekiama sustiprin-j vienodas, ‘vienas už vieną prin- 
ti kovą prieš skleidimą žinių apie (cipu.
teismus, represijas, riaušes ir; Prancūzija iš viso šioje kon- 
demonstracijas. Pvz.. teisiant fferencijoje nedalyvauja, nors ji 
žydų disidentą Vladimirą Mark- ■ - • •- —
maną 1972 m. rugpjūčio mėn., 
Sverdlovske, telefonistė paliudi
jo, kad kaltinamasis, kalbėda
masis su draugais Izraelyje, pa
daręs “anti-sovietinių” pastabų. 
Markmanas buvo nuteistas trim 
metams sunkiųjų darbų kalėji
mo.

^Pogrindinės “Bėgamųjų įvy
kių kronikos” (1972.X.15, >27 
Nr.) žiniomis. TRS Ryšių mi- 
nisteris Psurciovas 1972 m. rug
sėjo 7 d. išleido papildomą įsa
kymą šiuo reikalu, priminda
mas naujojo potvarkio svarbą 
sąjunginių respublikų ryšių mi
nisterijoms. Vakaruose bijoma
si. kad naujoji telefoninė cen
zūra galinti paveikti ir Kroni
kos pasirodymą, nes jos kores
pondentai žinias į Maskvą daž
niausiai siunčią telefonu. (E)

nėra

Brilų premjeras siekia išsi- ° ,Sai«ono v’Wžja neparūpino
kalbėti su prezidentu apie Ame
rikos santykius su Europos Ben-

delegacijai valgyti nei gerti.
Tarptautinė komisija negali

drąja rinka. Artėja prekybos pradėti darbo, nes Jungtinė Ka- 
derinimo derybos, vėl iškils pa-.rinė Komisija dar neparūpino 
saulinės valiutos klausimai. ' Jai susisiekimo priemonių, sau-

Britų pažiūra į Indokiniją pa-«umo' ryšių, butų ir nurodymų, 
remta ilgamečių Ženevos konfe- kur ta priežiūros komisija turi 
rencijos rezultatų patyrimu.
Britanija buvo kartu su Sovietų
Sąjunga tarptautinės organiza- paskutinė Amerikos bombone- 
cijos, kuri turėjo prižiūrėti po šių grupė su 900 marinų. Ketu- 
1954 metų konferencijos Indo- ri Amerikos laivai — minų gau- 
kinijos reikalus pirmininkė. Iš dytojai iš Filipinų plaukia į liau
tos organizacijos, dėl komunis-(rės Vietnamą pradėti graibyti 
tų trukdymų, nebuvo jokios nau- minų iš septynių šiaurės Vietna- 
dos. Britanija laikosi nuomonės,1 mo uostų.
kad taiką Indokinijoje prižiūrė-j Korespondentai P. Vietname 
ti reikia pavesti tikrai tarptauti- rašo, kad ne vieną mūšį prade- 
nei grupei. |da ir Saigono kareiviai. Jie ban-

važiuoti.
Iš Vietnamo į Japoniją išvyko

NEW YORKAS. —. Gallup 
Poll — viešosios opinijos insti
tutas klausinėjo amerikiečius 
apie Vietnamo taikos sutartį ir 
patyrė, kad 58% sutinka su pre
zidentu Nixonu, jog sutartis 
reiškia “garbingą taiką”, kiti 
26% galvojo, kad taika
“garbinga” ir 10% neturėjo nuo
monės. Apie 57% galvojo, kad 
paskutinieji sustiprinti Hano
jaus bombardavimai padėjo pri
versti komunistus tartis. 29% — 
nepadėjo ir 10% neturėjo nuo
monės.

Prieš prezidento paskelbimą 
apie susitarimą baigti karą ap
klausinėjimas davė tokius re
zultatus: 44% galvojo, kad bom
bardavimai pakenks susitarimo 
galimumui, o 38% galvojo, kad 
bombardavimai padės susitar
ti.

Apie 80% amerikiečių yra pa
tenkinti sutartimi, 70% galvoja, 
kad už neilgo laikotarpio šiau
rės Vietnamas vėl bandys užim
ti Pietų Vietnamą, 50% pareiš
kė nuomonę, kad naujos agre
sijos atveju Amerika neturėtų

♦ Mirusio prezidento Johso- 
no žmona pareiškė, kad velionis 
prieš mirtį jau žinojo, kad ka
ras Vietname baigiamas. Jam 
žinią pranešė prezidentas Nixo- 
nas. •

♦Čikagos švietimo taryba pa
skelbė. kad mokykloms lėšų už
teks tik iki lapkričio 7 d. Jei iš 
niekur nebus gauta pinigų, mo
kiniai turės ilgas Kalėdų atosto
gas.

Trūksta 56 belaisvių
WASHINGTOXAS. — Pcnla-

Be minėtų 56 asmenų, jokių 
žinių negauta ir apie kitus 1.269. 
kurie buvo laikomi dingę karo 

siųsti karinės medžiagos j Pietų veiksmuose. Bijoma, kad jie bus 
Vietnamą. 79% nenorėtų, kad žuvę, nors vienas kitas dar gali 
Amerika vėl siųstų kariuomenę būti gyvas I-aoso komunistų ne
ginti P. Vietnamo. laisvėje.

ir turi karo jėgas centrinėje Eu
ropoje. Prancūzų vyriausybės 
nuomone, šitokia konferencija 
Europos saugumo nepadidins, 
bet gali tik sumažinti.

Amerikos delegacijai šiose de
rybose vadovaus diplomatas Jo
nathan Dean. Delegacijoje bus 
gynybos departamento ir Gink
lų Kontrolės Agentūros atstovai. 
Nutarimas delegacijos vadu skir
ti valstybės departamento žmo
gų laikomas vyriausybės nutari
mu sumažinti Ginklų Kontrolės 
Agentūros įtaką ir svarbą. Bu
vęs tos agentūros direktorius 
Gerard Smith vadovavo delega
cijai derybose su sovietais dėl 
strateginių ginklų. Ateity
je šioms deryboms vadovauti 
paskirtas valstybės departamen
to pareigūnas Alexis Johnson. 
Neseniai vyriausybė sumažino 
tos agentūros biudžetą, nors li
beralai dėl to kelia triukšmą.

Angliakasiai
sumažino pensijas
WASHIXGTONAS. — Bnvu. 

šioji angliakasių unijos vadovy
bė, pamačiusi, kad ji pralaimi 
rinkimus, paskutinį nutarimą 
padarė pakelti savo pačių |M*n- 
sijos. Naujoji vadovybė šį nu
tarimą pakeitė. Buvusio unijos 
vado Boyle |>ensija buvo (įskel
ta iki 50.000 dol. per metus. Da
bar jam paskirta 16,000 dol. Pa
prasti angliakasiai, kurie savo 
lėšomis sudeda jiensijų fondą, te
gauna 1.800 (>cr metus.

Nauja unijos vadovybė pana
šiai sumažino ir kitų pareigūnų 
pensijas ir algas. Pats preziden
tas Arnold Miller susimažino sa
vo algą iš 50,000 dol. iki 35.000 
dol.
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TRYS APIE TRAUKINĮ Į
REŽISŪRA, SCENARIJUS, MUZIKA IR EFEKTAI — ŽIVILE NUMGAUDAITĖ >

LB. DRAMOS STUDIJOS AKTORIAI

Dramos studiją administruoja LB Kultūros Fondas

SKAUTIJA
LEIDŽIA LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGA 
REDAGUOJA SKTN. BALYS VOSYLIUS ♦

Adresas: 7120 S. Rockwell St., Chicago, Hl. 60629
X-. I METAI NR. 5 (399)

Paukštyčių žaismas ir džiaugsmas:

U GAU NEŠTI BULVĘ ANT KOJOS?
Daug įvairumu Kernavės jaunesniyjy Šventėje
Sausio I I d.. 11 vai. ryto, Jaunimo Centre įvyko Chicagos 

Kernavės tunto jaunesniųjų skaučių šventė. Tai buvo iškilminga 
sueiga su tėveliais, kurioje paukštytės galėjo pasirodyti bei pa
sidžiaugti savo pasiekimais ir darbeliais, žodžiu — savo veikla.

VILKIUKŲ PASIRODYMĄ STEBI KITI BROLIAI 
Chicagos Lituanicos tunto sueigoje. G. Plačo nuotr.

tų sueigos dėlto, kad labai links
ma tenai, visi berniukai yra la
bai draugiški ir skautiški.

Ateinančią vasarą aš planuo
ju važiuoti Į stovyklą. Rako sto
vykloje yra labai graži gamta. 
Dienos rpetu mes einam maudy
tis ir mokomės įvairių skautiš
kų dalykų. Vakare einame į lau
žą, kur dainuojame ir matom 

1 daug pasirodymų.
Dėl to ?š esu skautas ir 

liuos eiti į sueigą.
Liuas Laurušonis, 9

VISKAS PATINKA

ke-

Aš esu skautas todėl, kad man 
patinka iškylauti. Man patinka 
uniformos. Mes žaidžiam žaidi
mus ir dainuojam. Ir vasarą va
žiuojam į stovyklą.

Tomas Glavinskas, 7 m.
KVIEČIU ĮSIRAŠYTI

vau jauniausias skautas stovyk
loje. Tada aš gavau medinį vil
ką. Aš esu skautas, nes man 
patinka stovyklauti ir bųti skau
tu. Tomas Dundzila, 9 m.

VIENAS DALYKAS 
NEPATINKA

Man patinka skautų sueigos 
todėl, kad yra sekmadieniais, ir 
tada nereikia niekur skubėti 
Man patinka dar ir todėl, kad 
mūsų klasėje yra tik berniukai 
ir visi dėvi uniformas. Sueigoje 
mes išmokstam daug naujų ir 
įdomių žaidimų. Sueigoje būna 
labai įdomu. Man vienas daly
kas tik nepatinka, kad niekad 
nežinome, kuriame kambaryje 
bus sueiga.

y Linas Paskųs, 7 m.

DAUG KO IŠMOKSTU 
skautas todėl, kad

DIDYSIS KERNAVĖS PAUKŠTYČIŲ RATAS VIRSTA VIRSTA... 
BET NENUVIRTO(

Iš Kernavės tunto šiemetinės paukštyčių šventės.

lių — 181 ir akademikų skau-, 
tų — 122. Balsavimo lapai grą
žinami yigj vasario 5 dienos 
(pašto antspaudo data).

★ Kemavieeių dėmesiui! Sek- 
badienj, vasario 11 d., ryto, Lie
tuvos Nepriklausomybės atga
vimo šventės proga, Jaunimo 
Centro didžiojoje salėje šaukia
ma Kernavės tunto sueiga. Vi
sos skautės dalyvauja tvarkin
gomis uniformomis ir atvyksta 
laiku. Tuntininkė

suvažiavimo dalyvius, jungda
mas savo linkėjimus, kad visi 
suvažiavimo darbai pavyktų sėk
mingai pravesti mūsų lietuviš
kos skautijos ir mūsų tautos la
bui, garbei ir laimingai ateičiai.

Prezidiumo paaiškinimas: an
trasis suvažiavimo biuletenis 
siunčiamas daugia kaip 3 mėne
siams praslinkus nuo suvažia
vimo kvieslio datos. Kodėl toks 
ilgas laiko tarpas? Kodėl nebuvo 

į laikytasi kvieslyje numatytų ter
minų ?

Priežastys: a) Suvažiavimo 
kvieslys daugelį vadovų pasiekė 
su geroku pavėlavimu. Visoj 
eilėj vietovių dėt mums neaiš
kių priežasčių kvieslys visiškai 
negautas. Šios aplinkybės pri
vertė pratęsti registracijos ter- ’nuomones iš ką tik išėjusio

PRIE 
LIEPSNOJANČIO

■ lAUŽ0

skaitome vilkiuku mintis ir

NAUJI DRAUGAI
Man patinka sueigos todėl, 

kad yra smagu. Mes žaidžiame 
žaidimus ir kartais mes išdy
kaujame. Kartais brolis drau
gininkas moko skautiškų dai
nų ir kaip rišti mazgus. Aš su
eigose susitikau naujų draugų. 
Ir man patinka būti vilkiuku.

Leonas Putrius, 8 m.
daug gerų Dalykų

Kiekvieną sekmadienio rytą 
tėvelis nuveža mane į skautų 
sueigą. Mes tenai mokomės riš
ti mazgus, dainuoti lietuviškas 
dainas, žaidžiam skautiškus žai
dimus. Man labai patinka skau-

Aš esu 
man patinka ątovykląuti ir gy- 

Vieną valandą per savaitę ten- venti palapinėje. Ten yrą varlių 
ka pasimatyti su broliais vilkiu- ir yra labai daug uodų. Ten mes 
kais ir mūsų vadovu, kuris yra deginam laužą ir kartais kepam 
labai geras ir malonus mums, “marshmellows”. Man irgi pa- 
Jis mus supažindina su gamta, tmka kartais žuvauti ten ežere, 
žvėrimis, paukščiais ir visa skau- Man patinka būti skautu, nes 
tiška aplinkuma. Mus išmoko daug naujo išmokstu, 
daug skautiškų rankdarbių da
ryti, naujų dainų ir visokių žai
dimų.. Todėl aš kiekvienam pa
tariu ir kviečia Įsirašyti į skau
tus. Viktoras Gudas, 9 m.

Aš ESU VILKAS
Aš esu vilkas, nes man patin

ka gamta, iškylos ir stovykla. 
Stovykloje mes žaidžiam kvad
ratą. Mes einam į iškylą penkias 
mylias. Prieš tris metus aš bu- 

* .

Algis Kuliešis, 10 m.

“NAUJIENAI ’ SKAtib ViŠŲ 
sBO\ ?; ŽMONES: DARB1NIV 
•<A1. Bl/.AiEHlAi, PRUFESIG- 
\ALAi. gVA^ININKAI. VALb- 
r Y B! NIN KAI, MORSLlN INKai 
BE ŽINO, KAD “NAUJIENOS'’ 
PADl uDA TEISINGIAUSIAS 

ŽINIAS IR GERINUSIUS 
RAŠTUS.

šių metų šventėje ne tik paūk-į Įvyko antras žaidimas — neš- 
štytės turėjo progos pasireikšti, ti bulvę ant kojos. Laimėjo vieš- 
bel ir jų trys naujos adjutantės:; nios — Živilės draugovės 
komendantės pareigas ėjo Lore- skautės. Buvo tikro juoko, nes 
ta Snarskytė, (Dubysos dr-vė) paukštyčių kojytės mažos, o bul- 
o draugoves įvedė ir jų įsaky- vės 6 ar 9 inčų ilgumo.
mtfs skaitė Dalia Varankaitė Tuo šventė dar nesibaigė. Vi- 
(Šešupės dr-vė) ir Laura Daug- sos susėdo “laužui”. Sesės Lore- 
vilaitė (naujai Įkurtos Ventos ta ir Laura vedė paukštyčių mė. 
dr-vės adjutante). Taigi,

ir jaunos ir vyresnės laukė
bei ruošėsi šiai šventei.

Paukštytės įžygiavo viena’ 
draugove po kitos, kiekviena su i 
sava daina, ir išsirikiavo tunti- 
ninkės inspekcijai. Po to — him
nai. Įsakymų skaitymas, ir ga
lop aštuonios kandidatės davė 
jaun. skaučių įžodį. Drauginin
kės kaklaraiščius rišo, adjutan
tės gėlytes Į rankas padavė, ma
mytės ir tuntininkė E. Šalčiunie- 
*nė mazgelius rišo, o sesė D. Dir- 
yonienė. paukštyčių draugovių 
globėja. įteikė po medinį kak
laraiščio žiedą. Prabėgo keli mė
nesiai mokymosi, ir nervingai 
egzaminų valanda baigėsi šypse
nomis.

Vyresnėms paukštytėms irgi 
teko pasirodyti.

Rankose belaikančios dova
nėles. užrištomis akimis še
šios buvo palydėtos Į skau
čių eiles. Joms buvo links
ma ir Įdomu, bet drauginin- 
kėms akyse ašaros žibėjo, 
atiduodant savo augintines 

kitai.

! giamiausias dainas, ir kiekvie- 
' na draugovė paruošė trumpą 
' pasirodymą. Pagaliau.

visos sustojo ratu ir, per 
liemenis susikabinusios, Su
dainavo “A uni kuni ča“, 
sinbuodamos pirma lėtai, 
paskui greičiau ir vėliau — 
pilnu greičiu. Tik nesupran
tama, kodėl tas didysis ra

tas nenuvirto?
šventė baigėsi tradicine dai

na “Ateina naktis“, ir paukšty
tės. išeidamos su tėveliais, dar 
turėjo juos nusivesti prie didžio
jo stalo, ant kurio buvo išdėsty
ti visų draugovių rankdarbiai.

Draugininkės, giliai atsidusu. 
sios. dar nedrįsta galvoti apie 
ateinančių metų paukštyčių 
šventę.

vyr. sk. Kristina Bukaveckaitė.
Šešupės dr-vės draugininke

VEIDAI

MachinePER KŪČIŲ VAKARĄ TORONTE 
Kalėdų Senelis (kairėje) apdovanoja dvi Šatrijos 

tunto paukštytes.

Great

DARBAI
it Clevelande vykstančio — 

LSS Korespondencinio suvažia
vimo darbuotojai. Suvažiavimo 
prezidiumas: Pirmininkas v. s. 
Pranas Karalius. Nariai: v. s. 
Gerardas Juškėnas. Nijolė Kcrs- 
nauskaitė. j. v. s. Džinaras Kižys 
ir akad. skt. Bauda Gelažienė.

Mandatų komisija: Pirm-kas

Po tokių rimtų iškilmių, rei
kia pasilinksminti, tad paukš
tytės susiskirstė grupėmis es
tafetei. Pirmoji estafetė — su 
miego maišais. Prieš kiekvie
ną grupę tysojo miegmaišis. Se
sė turėjo prie jo pribėgti, nusiau
ti batus, atidaryti maišą įlįsti, j. sktn. Pranas Petraitis. Narės: 
atsigulti, vėl išlįsti, suvynioti | skt. Boma 5 atarūnienė ir ps. Me- 
maišą. užsidėti batus ir !>egti at-,lyta Nasvytienė.
gal į savo vietą. Iš pradžių en-. Nu(ariinųkomiiija:Pinninin- 
tuz’azmas kilo po truputį, bet kai kė v. s. fil. Mega Barniškytė. 
paskutinės mergaitės grupės Nariai: v. s. V. šenbergas, v. s. 
pradėjo bėgti. atsirado toks klv- Iz. Jonaitienė, s. Malv. švarcienė. 
gesys. kad net švilpuko nebu- Balsams skaičiuoti komisija: 
vo girdėti pranešant, kad laimė- Pirmininkė ps. Liuda Brizgienė. 
jo Šešupės draugovės paukšty- Nariai: s. VI. Bacevičius ir j. sk. 
tės. Jos apdovanotos šokoladi
niais pinigais.

1739 So. Halsted Street

they cun

Chicago, III. 60608
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miną ligi 19/2 m. gruodžio 1 <1. Chicagos Lituanicos tunto jau
nesniųjų skautų laikraštėlio

KODĖL MAN PATINKA 
SKAUTAI

Man patinka žaisti žaidimus 
ir parsinešti balionus į namus. 
Man nepatinka, kad neleidžia sė
dėti ant stalų. Aš norėčiau sėdė
ti po stalu, bet bijau drauginin
ko. Linas Matonis

KODĖL MAN PATINKA
SUEIGA

Man patinka sueiga, neš ines 
darom labai daug. Sueigoje mes 
žaidžiame daug gerų žaidimų. 
Mes darome popierinius lėktu
vus ir kepures. Mes rišame maz
gus ir kitokius darbus.

Tomas Girdauskas. 8 m.
LĖKTUVŲ MODELIAI

Sekmadienio rytą aš norėčiau 
daryti lėktuvų modelius. Aš 
jau esu pastatęs keturis lėktu
vus. Taupau pinigus kitam mo
deliui. Aš noriu’pastatyti “Fly
ing Tiger".

b) Suvažiaviman užsiregistra
vusių sąrašų patikrinimas šako
se užtruko žymiai ilgiau, negu 
buvo laukta. Tas patikrinimo 
procesas kai kurioms šakoms 
užtruko net 50 dienų. Paskutinį 
sąrašą mandatų komisija gavo 
lik 1972 m. gruodžio 29 d. Todėl 
nei bendrųjų sąrašų, nei kan
didatų sąrašų negalėjome už
baigti, kol mandatų komisija 
nebuvo užbaigusi darbo.

c) Sąjungos vadovaujančių 
instituciją pranešimų l»ci apy
skaitų irgi reikėjo laukti ilgiau, 
negu buvo planuota ir tikėtasi 
juos gauti. Paskutinis svarbus 
pranešimas pasiekė prezidiumą 
tik 1973 m. sausio 10 d. Eilės 
pranešimų jau neltetalpinsiine 
šiame biuletenyje, nes jų nebe
lauksime ilgiau. Jeigu atsiųs vė
liau įdėsime j sekančius biu
letenius. Prezidiumas

B. Aukštuolis.
it Prezidiumas sveikina visus sesių

★ I suvažiavimą įsiregistra
vo 468 asmenys iš Anglijos. Vo
kietijos, Australijos. Kanados 
ir trijų .1. A. V. Rajonų 

atstoviu yra 105. bro- Darius Garbenis. X m.
'trfv ‘

America is the place that is made 
out of dreams. And, U.S. Savings 
Bonds have been helping to 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 
will be a reality.

New E Benite pey 5'. % įsieatt when held to 
maturity at 6 yean. 10 tnoiftta (<•? the first 
year). Benite are

Take stock in America
^’ow Bonds mature in less than six years.



Aleksui Pipirui mirus

A. PIPIRO LAIDOTUVĖS
Vytauto Didžiojo šauliu kuopos pirm. Vladas Išganaitis šaulio A. Pipiro 
laidotuvėse įteikė nuo velionio karsto nuimtą Lietuvos trispalvę Ga ra levi

niams. Prie karsto stovi šaulip garbės sargyba.
Nuotrauka Cipr. Genučio

1973 m. sausio
Aleksas Pipiras. Jis buvo gi-

me Tauragės apskr.
Velionis buvo pašarvotas 

Mažeika-Evans koplyčioje. Su 
juo atsisveikinti susirinko daug 
žmonių. Laidotuvėmis ir at
sisveikinimu rūpinosi Vytauto 
Didžiojo šaulių kuopa. Atsis
veikinimui vadovavo kp. pirm. 
Vladas Išganaitis.

Algirdas Budreckas atsisvei
kino Vytauto Didžiojo šaulių 
kuopos vardu ir pasakė tokią 
kalbą:

“Aleksas Pipiras eismo ne
laimėje buvo sunkiai sužalotas 
ir keletą dienų išgulėjęs ligo
ninėje sąmonės neatgavęs mi
rė..

Kilimo jis buvo žemaitis. 
Dirbo Lietuvos geležinkeliuo
se. Būdamas tremtyje irgi dir
bo geležinkelių tarnyboje. Mi
rė sulaukęs 60 m. amžiaus. 
Buvo viengungis. Lietuvoje li
ko jo giminės.

Velionis buvo patriotas ir 
mylėjo savo tėvų kraštą Lietu
vą. Užtai nuo pat jaunystės 
dienų jis priklausė Lietuvos 
Šaulių Sąjungai.

Atkūrus šaulių S-gą Trem
tyje, jį matome pirmose šau
lių gretose. Vytauto Didžiojo 
šaulių kuopoje jis išrenkamas 
valdybos narių ir tas pareigas 
ėjo iki amžiams užsimerkė jo 
akys.

Velionis priklausė taip pat 
Anglijos, Tauragės ir Medžio
tojų - Meškeriotojų klubams.

Jis buvo ne tik tarus lietuvis, 
bet geras ir pareigingas šaulys.

15 d. mirė šaulių S-gai jis buvo visa sie
la atsidavęs ir jai nuoširdžiai 
dirbo.

Jis buvo ne tik taurus lietuvis, 
turėjo daug draugų, nes gerbė 
kitų pažiūras ir mokėjo su ki
tais gražiai sugyventi.

šaulių S-ga, o ypač Vytauto 
Didžiojo šaulių kuopa jo nete
kę skaudžiai pergyvena, apgai
lestauja ir liūdi.

Mielas šauly Aleksai! Skau
du su Tavim man yra atsisvei
kinti. Tavo kilni ir šviesi as
menybė liks ilgai mūsų tarpe 
nepamiršta.

Ilsėkis ramybėje toli nuo sa
vo pavergtos tėvynės namų ir 
laukų, kurių Tu visad ilgėjais 
ir juos mylėjai.”

Su velioniu taip pat atsisvei
kino: Gen. Daukanto j. š. kuo
pa — B Klimavičius, Medžio
tojų - Meškeriotojų klubas — 
P. Ramonis, Tauragės klubas 
— P. Zimkus ir Anglijos Lietu
vių klubo vardu P. Šidlauskas.

Koplyčioje ir bažnyčioje prie 
velionio karsto stovėjo garbės 
šaulių sargybos: Vytauto Di
džiojo, Gen. Daukanto ir Klai
pėdos kuopų šauliai.

Po atsisveikinimo sekantį ry
tą velionio palaikai nuvežti į 
bažnyčią ir po gedulingų pa
maldų automobilių vilkstinės 
buvo palydėtąjį šv. Kazimie
ro Lietuvių kapines.

Po religinių apeigų pirm. V. 
Išganaitis įteikė nuimtą nuo 
karsto trispalvę velionio glo
bėjams p. Garalevičiams. Vė
liau buvo sugiedotas Lietuvos 
himnas. Algirdas Budreckas

Lietuviai mokslo 
pasaulyje ■ ,

American Physical Societv Į 
metiniame suvažiavimeį Įvyks 
tančiame New Yorke sausio 

imėn. 29 <1. — vasario nu n. 1 <1.1 
pranešimus padarys I*. Gar-1 
binčius iš Cornell University 
(net keturi pranešimai) apie 
elektromagnetines .interakci-1 
jas. pavartojant galingąjį 12 
GeV Cornell elektronų synchro- 
toną; R. J. Kashuba iš Penn
sylvania State University apie 
egzotiškus atomus; P. Kliau-, 
ga iš New York University apie ( 
puslaidininki! optines savybes; 
A. tKlimas iš Aeronautical Re-! 
search Associates of Princeton, į 
Inc. apie aukštos energijos as
trofiziką; J. P. Remeika iš Bell 
Telephone Laboratories apie 
vanadijaus oksido 017 bran
duolinę rezononciją R. Zdanis, 
Johns Hopkins University apie 
stiprias atomines interakcijas 
(du pranešimai).

American Mathematical So
ciety 79-tame metiniame suva
žiavime Įvykusiame sausio mėn. 
25 — 28 d. d. Dallas, Texas 
pranešimą apie apibrėžtą gru
pę sąstato 214 33 53 7.13.29 
padarė Arūnas Rudvalis iš Uni
versity of Massachusetts, šios 
grupės buvimą komputerių pa
galba įrodė David Wales iš Ca
lifornia Institute of Technolo
gy, kuris ta tema irgi skaitė 
pranešimą.

Saulius Šimoliūnas

telefonas

THE JOHNSON YEARS (2) by Don Oakley and John Lane

A

LAISVĖS! LAISVĖS LIETUVAI!

west Texas State and graduated in 
August 1930. He then taught school 

"•tulla, Pearsoil and Houston.

The following year, however, the 
money ran out and Johnson had to 
leave college. He took a job teaching 
school at Tulia, in the Texas Pan
handle. In 1929—the year America's 
greatest boom turned into its great-

ln February 1927, young Lyndon 
B. Johnson enrolled in Southwest 
Texas State Teachers College at 
San Marcos. It was boom-time, 
post-World War I America, but 
Johnson had to work at odd jobs 
—door-to-door salesman, janitor 
—to pay for his education.

Johnson's first experience with national politics, 
and the national capital, came in 1932 when, at 
the oge of 24, he became the secretary of Rep. 
Richard M. Kleberg, owner of the famous King 
Ranch. He remained in this post until 1935. But 
overshadowing any thoughts of politics was the 
image of a girl he hod met, a girl named Lady Bird, 
the daughter of a wealthy Texas rancher. He won 
her in a whirlwind, two-month courtship.

A. VILAINIS

Po Brighton Parką paklydinėius
(Tęsinys)

ALBINUI BENIULIUI 
BRIGHTON PARKAS VIS 
DAR SAVA KOLONIJA

(5301 So. Talman Avė.)

Mačiau, kad jis labai skuba, 
lyg ūkininkas Lietuvoje vasa
rą. pradėjus tvenktis audros 
debesims padangėse, skubė
davo suvežti sausą šieną ar ru
gius. Tiesa, dangus buvo ir

Beklydinėdamas po Brighton dabar apsiniaukęs, ir kiekvie- 
Parką, net kelis kartus paste- nu metu jis galėjo prakiurti 
bėjau Albiną Beniulį, besiva- sodriu, šaltu rudens lietumi, 
žinėjantį su savo baldų per- Ir vėjas toks piktas blaškėsi 
kraustymo sunkvežimiu. Vie- gatvėse, 
ną dieną jį mačiau Talman medžiu šakas, lyg ieškodamas 
gatvėje, kitą jau Cambell, dar ten kabančių vaisiu ir jų nera- 
tą pačia dieną jau vakarp jo dės, plėšė pageltusius lapus, 
sunkvežimis sustojo prie d vi-Tarsi dar jais pažaisti norėda- 
aukščių mūro namų Artesian mas, krintančius dar pasigau- 
gatvėje. Ir vis, kaip mačiau d a vo, sublokšdavo į savo sū- 
atvažiuoja netuščias, vis su kurį ir, juos pakilojęs, pasu- 
baldais, ir jis tempia juos su pęs blokšdavo visa jėga į grin- 

nors dienos pasi- dinį, kod jie ten priliptų ne
kaip margai

Kaip įdūkęs kibo i

navimus. Tiesa šį kartą taip 
dažnas jų lankymas esąs ne 
dėl jų pačių pašaukimų. Tai 
vykstą Justo Lieponio dėka. 
Tos baldų prekybos jis esąs 
taipgi baldų išvežiotojas, ir 
dabar ši baldų prekybos įmo
nė Naujų Metų dieną uždarys 
savo duris — likviduojasi.

Iš juodų padangių prasiver
žė smarkus lietus. Kaip tik tuo 
momentu suskambo
net išgąsdindamas. Atsiliepus 
pasigirdo, kaip iš 
toks prislėgtas moters dreban
tis balsas: “Albinai skubėk su 
sunkvežimiu manęs iškrausty
ti iš to nepakenčiamo šeimos 
pragaro”. Bandęs įtikinti, kad 
ji palauktų, kol audra praeis, 
bet ji nesidavė Įtikinama.

Kągi darysi, skęstančius žmo
nes reikia gelbėti ir audroje, o 
jam pačiam kaip naujakuriui 
reikalingas. Užsimetęs švarką 
ant pečių nuskubėjo į pagalbos 
šanksmo vietą.

Niekas nebuvo supakuota, 
o tik išversta iš lovos ir spintų 
patalvnė, rūbai. Nešė skubo- 
mis baldus, o paskui, pade
dant jai ir jos dukteriai, viską 
glėbiais vertė į sunkvežimį. 
Nors audra vis siuto, bet per 
kelias minutes viskas buvo su
vilkta įr sumesta į, jo sunkve- 
žiipį ir .ratai jau sukosi, tašky
dami balas Halsted gatve į 
šiaurę.

požemio

padėjėjais, ...a ......
taikė vėsokos, visi atrodė su-(beatplėšiamai, 
šilę iki varvančio prakaito, spalvotas tinkas.
Galvojau kad tie, taip gerai j Santykiai kaip buvę taip ir 
prasikūrę čia lietuviai, nori tebesą šilti su šios kolonijos 
šventes švęsti naujais baldais lietuviais. Daug kartų jis at- 
apstatytuose kambariuose. i liekąs jiems savo verslo patar-

šios kolonijos

šiuos visiems lietuviams bran
gius žodžius dramatiškai karto
jo Romas Kalanta, aukodamas 
1972 m. gegužės mėn. 14 d. Kau
no miesto sode didžiausią savo 
gyvybės auką Lietuvos laisvei 
paremti. Netrukus juos daug 
garsiau ir stipriau pakartojo tūk
stančiai jaunuolių, demonstruo
dami Kauno gatvėse. Daugybė 
jų atsidūrė rusų kalėjimuose ir 
stovyklose. Šią laisvės akciją 
parėmė savo gyvybėmis V. Sto
nis ir K. Andriuškevičius. Lietu
vių tautos sūnų laisvės kovos au
kas išgirdo kultūringasis pasau
lis.

Mūsų tautos vaikų gyvybės 
aukų niekad netrūko. Jų buvo 
1918—1923 m. Lietuvos nepri
klausomybės karuose, 1941 m. 
birželio mėn. sukilime ir 1944— 
1955 m. partizanų pasipriešini
me naujajai sovietinei okupaci
jai.

Metę žvilgsnį į 700 metų Lie
tuvos istoriją pastebėsime bega
linį lietuvių norą gyventi lais
vai savoje valstybėje. Svarbiau
sioji priežastis kodėl lietuviai 
dėjosi į unijas su lenkais buvo 
noras laisviems gyventi ir sėk
mingai gintis nuo puolančių prie
šų: XIII—XIV amžiais — nuo 
kryžiuočių, XV—XVI amžiais
— augančios Maskvos galybės.

Nuo pat pirmosios 1385 m. 
Krėvos unijos Lietuvos valsty
bės vyrai siekė ryšius su lenkais 
nutraukti ir gynė Lietuvos su
verenines teises. Jau 1382 m. 
Astravo Vytauto ir Jogailos su
tartis visiškai panaikino Krėvos 
dokumentą. Kai 1398 metais 
lenkai karalienės Jadvygos var
du pareikalavo iš Lietuvos mo
kesčių, to priklausomybės ženk
lo, tai Lietuvos bajorai šaukė:

“Buvome visai laisvi, mūsų 
protėviai niekam mokesčių ne
mokėjo, nemokėsime ir mes!” 
Ir nemokėjo.

Besiruošiant didžiajam karui 
prieš kryžiuočius, buvo neišven
giama karinė lietuvių-lenkų są
junga. Jų priešas — taip pat vo
kiečių kryžiaus riteriai. 1410 m. 
Žalgirio mūšis pašalino 500 me
tų pavojų Lietuvai iš Vakarų, 
bet sutartį su Lenkija reikėjo 
tesėti. Sekė 1413 m. Horodlės 
unija. Žinoma, kelias j visas tas 
sutartis buvo painus ir vingiuo
tas. Vytautui valdant vyko di
delė politinė ir diplomatinė ko
va. Jis siekė karaliaus vainiko
— neginčijamo ir amžino Lie
tuvos suverenumo. Vainikavimo 
iškilmės Vilniuje jau buvo pa
ruoštos. Vokietijos imperato
rius Sigismundas siuntė Vytau-

kviestis j savo 
Lietuvos kuni- 
lenkų intrigų, 
karalienės mo-

to politika pralaimėjo mūšį ties 
Šventąja. Už Gedimino sostą Ži- 
gimantas atsilygino nauja unija 
su Lenkija. Jį nužudė Lietuvos 
nepriklausomybės šalininkai. 
Didžiuoju kunigaikščiu vainikuo
tas mažametis Jogailos sūnus 
Kazimieras. Ryšiai su Lenkija 
vėl nutraukti! Kare prieš tur
kus žuvo vyresnysis Kazimie
ro brolis Vladislovas. Atsirado 
proga lenkams 
karalius Didįjį 
gaikštį... Kiek 
tiek pastangų,
tinos Sonkos Jogailienės kova 
dėl sūnų ateities, klasta, dery
bos... Viso to pasėkoje jaunasis 
Kazimieras perkalbėtas suteikė 
Lietuvai garsiąją 1447 metų pri
vilegiją ir vėl tapo Didžiuoju 
Lietuvos kunigaikščiu bei Len
kijos karaliumi...- Visvien Lie
tuva tvarkėsi savarankiškai. 
Abiejų kraštų valstybės vyrų 
kova nesibaigė: dažnai seimuo
se, tada dar tik suvažiavimuose, 
griebtasi kardų...

Tais laikais Kolumbas atrado 
Ameriką. Vakarų Europos isto
rija pakrypo savais keliais. 1492 
m. mirė Kazimieras. Galvą pra
dėjo drąsiau kelti kruvinoji Mas
kvos hydra. Atsirado Lietuvai 
pavojus iš rytų. Naujasis val
dovas — Kazimiero Jogailaičio 
sūnus Aleksandras buvo pri
verstas ieškoti sąjungininkų. Ve
dybos su Maskvos kunigaikštyte 
Elena padėtį dar pablogino: dau
giau rusų atsirado Lietuvoje. Pri_

reikė kaimynų pagalbos■„ lenkai,kis rašė Aleksandrui I ir siūlė 
natūralūs sąjungininkai. 1501 m. 
pasirašyta nauja unija Melnike.

Tenka pastebėti, kad pasira
šydami naujas sutartis tuo pa
tini panaikindavo iki tol buvu
sias, bet dėl to atsirasdavo amži
ni ginčai su lenkais, kurie visą 
reikalą savaip aiškindavo.

1526 m. Lietuvos patriotai 
Goštautas, Radvila ir kiti rašė 
karaliui Žygimantui Senajam 
raštą ir kalbino vainikuotis at
skiru Lietuvos vainiku:

“...nes, jeigu ši valstybė, Jū
sų Didenybės Tėviškė, turės ka
rališkąjį vainiką, tai lenkai ne
galės jos savintis...” Aplinkybės 
neleido patenkinti Lietuvos pa
triotų prašymo.

1569 m. Liublino unija pasi
rašyta pasėkoje lenkų smurto bei 
prievartos ir neatsižvelgiant į 
dramatiškus lietuvių protestus.

Neužgeso lietuviams noras sa
varankiškai tvarkytis ir XVII- 
me amžiuje. 1655 m. Jonušas 
XII-sis Radvila sudarė sutartį 
su švedais Kėdainiuose, kuomet 
maskoliai užliejo visą rytą Lie
tuvos dalį net su Vilniumi ir 
Kaunu. Tada Kazimieras Sa
piega buvo aiškus Lietuvos sepa
ratizmo šalininkas. Atsirado lie
tuvių, protestavusių prieš lenkų 
paskelbtąją 1791 m. gegužės 

‘mėn. 3 d. konstituciją, kuria vi
sa Lietuva įjungta Lenkijos val
stybė n ir paversta jos provinci
ja. Ir po paskutiniojo 1795 m. 
padalinimo lietuviai nesiliovė 
kovoję dėl savojo krašto lais
vės. 1811 metais Mykolas Ogins-

atstatyti Didžiąją Lietuvos ku
nigaikštystę:

“...lietuviai, būdami išdidūs 
dėl savo kilmės, nors ir buvo 
sujungti su Lenkija, bet išlaikė 
savo papročius, savo civilinį ko
deksą, skirtingą nuo Lenkijos 
santvarką... savo kariuomenę, 
ministerius, valdininkus”... 1812 
m. įžengus Napoleonui I-jam į 
Vilnių buvo sudaryta atskira 
nuo Lenkijos laikinoji vyriausy
bė.

1863 m. sukilėliai kun. Anta
nas Mackevičius, Kostas Kali
nauskas aiškiai pasisakė už Lie
tuvą — atskirtą nuo Lenkijos.

1864—1904 m. geriausieji Lie
tuvos sūnūs kovojo dėl laisvos 
lietuvių spaudos ir rusų perse
kiojami išgyveno trėmimus į Si
birą bei kalėjimų bausmes. At
sirado visuotinis lietuvių tauti
nis atgimimas ir 1918 m. vasario 
mėn. 16 d. gimė laisva, nepri
klausoma ir demokratinė Lietu
vos Respublika.

1940 m. užgriuvo nauja, ne
girdėtų mūsų tautos persekioji
mų, Sovietų okupacija. Ji tęsiasi 
iki pat šių dienų. Lietuviai Tė
vynėje ir laisvajame pasaulyje, 
nevengdami didelių aukų, sten
giasi Lietuvai laisvę grąžinti.

Kodėl tiek daug ir tokių dide
lių aukų? Kodėl mūsų tautos 
nariai amžių sąvartoje taip gau
siai aukojosi? Todėl, kad žmo
gaus, lietuvio ir visos lietuvių 
tautos laisvė ir valstybinė ne-

(Nukelta į 5-tą psl.)

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

-

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelate
J. B. KONČIAUS knyga

ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Kieti viršeliai 24,00. 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:

1739 So. Halsted Street, Chicago, Dlinote 60608

vadinamos Ifetūvrą Aštuė 
liktos kolonijos ji padavė ad
resą, kur jis turės ją su visais 
daiktais nuvežti. Tai buvęs 
šiaurinis miesto pakraštys ir 
tyčia^taip jos parinktas, kad 
jos vyras, išmaišęs visas Čika
gos lietuvių gyvenvietes, ne
galėtų josios surasti.

Daug tikrai Albinas Beniu
lis yra per tą laikotarpį pasi
darbavęs ir visokių prietykių insignijas, bet lenkai pakely 
yra turėjęs. Jis nepaprastai pasiuntinius pagrobė. Vainika- 
paslaugus pareigose Irimas neįvyko. 1430.X.27 Vy-

Albinas nemažai bėglių iš tauto mirtis nutraukė visus jo 
Bridgeporto, iš Westsaides ir planus, ilgų metų sudėtingą pa- 

! Aštuonioliktos lietuvių koloni- siruošimą... Vytauto įpėdinis 
jų bus nudanginęs į Marquette Švitrigaila Alcirdaitis ėjo jo pė- 
ir Brighton Parką, į tas vešliai domis: vainikuojamas 
sužaliavusios lietuviškas salas katedroje Didžiuoju 
Čikagoje. kunigaikščiu. Užsidėjo

no mitrą ir paskelbė 
Lietuvą nuo Lenkijos.
buvo baigta. Ir jis nesulaukė 
vainiko iš Vokietijos imperato
riaus. Lenkai parėmė žigiman- 
tą Kęstutį, jo varžovą į sostą. 

| 1435 m. Švitrigaila ir Vytau-

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS.

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

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

pirmos.

Taupymo Indilla!
Apdrausti iki $20,000.

HELP
AMI RICA
BUY US

STRf NGTHf N
S PLACE POWIR
SAVINGS BONDS

Vilniaus 
Lietuvos 
Gedimi- 
atskyręs 
Byla ne

a

UNIVERSAL
1800 So. Halsted St Chicago, Hl. (JOGOS

VIENA STIPRIAUSIU BENDROVIŲ TURINTI DIDELES ATSARGAS 
įsteigta 1923 metate TeL 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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nušovę kaizerio ambasadorių ir sukilo prieš bolševikus. 
Bet caro generolai nesuprato vokiečių padaryto nusikal
timo ir stojo “sovietų” valdžios ginti.

Pono Smetonos tvirtinimas, kad visi prezidentai, 
pradedant Rooseveltu ir baigiant Niksonu,. rėmė Sovietu 
Sąjungą, nesipriešindami Agresijai arba net padėdami — 
neatitinka tikrovei. Neatitinka tikrovei todėl, kad tiks
liai nustatyti faktai kalba visai priešingai. Nekalbėkime 
apie Rooseveltą, kuris visos komunizmo grėsmės neap
rėpė ir dėl ligos leidosi būti apgaunamas, nei vienas pre
zidentas įskaitant ir patį Rooseveltą, Sovietų Sąjungos 
nerėmė. Prezidentas Rooseveltas tikėjosi Staliną įti
kinti, kad taikiu keliu galima daugiau padaryti, negu 
brutaliai jėga, bet jam nepavyko Staliną įtikinti šios 
minties teisingumu. Jaltoje komunistų diplomatai Roose
veltą apgavo. Jam prižadėjo leisti lenkams demokra
tiškai susitvarkkyti, bet Lenkiją Stalinas tvarkė ‘'ko
munistiškai”.

Pirmomis prezidentavimo dienomis Harry S. Truma- 
nas Potsdame galėjo būti nuolaidus, bet kai jis įsitikino, 
kad Stalinas nenori net Potsdamo susitarimų vykdyti, tai 
jis jam pasiuntė griežtą įsakymą tuojau apleisti šiaurės 
Iraną, jeigu nori, kad Amerikos aviacija “pradėtų ru
sams išsinešdinti iš Irano”. Stalinas ne tiktai tuojau at
šaukė sovietų karo jėgas, bet išsivežė visus šiaurės Irano 
kvislingus, kuriais jau buvo apsodinęs administracijos 
vietas. Stalinas buvo pasiruošęs atplėšti didelę šiaurės 
Turkijos dalį, bet prezidentas Trumanas ne tik įspėjo 
rusus, bet pasiuntė į Turkiją Amerikos karo jėgas. Tą 
patį prezidentas Trumanas padarė ir Graikijoje. Jeigu 
ne šie prezideto Trumano veiksmai, tai šiandien didelius 
Artimųjų Rytų plotus kontroliuotų rusiški komunistai.

Trumanas priešinosi sovietinei agresijai ir komu 
nistams nepadėjo. Panašiai elgėsi ir kiti JAV preziden
tai. Vieni galėjo griežčiau, kiti kiek lėčiau, bet visi buvo 
priešingi tai žiauriai santvarkai, kurią Sovietų Sąjungai 
primetė maža bolševikų grupelė. Bet labiau už visus ko
munistams pasipriešino ir tebesipriešina prezidentas Nik
sonas. Visi atsimename, kad jis iškėlė Alger Hisso nusi
kalstamus darbus Valstybės Departamente, bet geriau 
kiekvienas prisimename, kai prezidentas Niksonas, ne
kreipdamas dėmesio net į kelių kabineto narių pažiūras, 
įsakė Amerikos aviacijai bombarduoti Šiaurės Vietnamo 
karo pramonės centrus ir minuoti uostų vandenis. Visi 
atsimename kokį triukšmą sukėlė keli silpniau informuo 
ti senatoriai apie prezidento įsakymą bombarduoti Šiau
rės Vietnamą. Prezidentas Niksonas išsiderėjo iš rusų 
žymiai didesnes sumas už karo metu rusams duotą me
džiagą, negu pajėgė tai padaryti kiti prezidentai.

Prezidentas Niksonas prižadėjo atnaujinti prekybą 
su Sovietų Sąjunga, jeigu pirma bus baigtas Vietnamo 
karas. Yra pagrindo manyti, kad Maskva ragino Hano
jaus vadus rasti būdą susitarti ir baigti kovas Vietname. 

1 Susitarimas pasirašytas ir Amerikos kariai galės grįžti
. Esame tikri, kad prezidentas ^Niksonas sutiks 

'duoti priemonių pietų vietnamiečiams gintis nuo agresi
jos, jeigu jie norės gintis. Mums atrodo, kad prezidento 
Niksono negalima kaltinti pritarimu Sovietų Sąjungos

Du buvę CIA vaidininkai Jamas McCord ir Gordon Liddy yra tei
siami vadinamoje Watergate byloje, kur po kaltinami politiniu •*- 
pionažu demokraty būstinėje. Kiti penki kaltinamieji jau prisipa

žino kaltais.

ras btįįicsia tik didiesiems

Ar faktai tikslūs?
%

Šiomis dienomis, sausio 29 ir 30, Naujienose buvo 
atspausdintas suvėluotas p. Juliaus Smetonos kalėdinių 
nuotaikų ir Naujų Metų samprotavimų straipsnis. Jis 
pradėtas austrų rašytojo Franz Werfelio “Bernadetos 
giesmės” įžanga, kurioje autorius pasisako, kad visas 
darbas pagrįstas pasąmonėje likusiu pažadu parašyti 
knygą apie Liurdo stebuklą mačiusios paprastos mer
gaitės. Autorius primena Werfelio pareiškimą apie di
delį tikėjimą į antgamtines galias ir apie reikalą žmoni
jai turėti gilų tikėjimą nes “visa žmonija stovi didžiulės 
katastrofos angoje”, iš kurios žmogaus protas nematąs iš
sigelbėjimo.

Iš kalėdinių nuotaikų p. Smetona jau žengia į gyve
nimo realybę ir daro tokias išvadas:

“Kilusi iš nusikalstamu būdu sukurtos komunis
tinės Rusijos valstybės, šios katastrofos grėsmė 
brendo ilgą laiką, kol antrojo pasaulinio karo pasė
koje ji išaugo taip, kad viso pasaulio užvaldymas jau 
atrodo visai čia pat. Tačiau nepaprasčiausias tos 
grėsmės augimo bruožas yra Jungtinių Amerikos 
Valstybių vaidmuo komunizmo plitime. Faktai aiš
kiai rodo, kad pradedant prezidentu Rooseveltu ir 
baigiant Niksonu, visos Jungtinių Amerikos Valsty
bių vyriausybės rėmė Sovietų Sąjungą, arija nesiprie- 
šindamos komunistinei agresijai, arba netarpiškai 
padėdamos, šitokios Jungtinių Amerikos Valstybių 
prokomunistinės politikos gynėjai bando tą politiką 
pateisinti, teigdami, kad sistemingas komunizmo 
plitimas yra atsitiktinis dalykas. Deja, faktai tokį 
tvirtinimą ne tik visai atremia, bet ir visiškai sunai
kina”. (Naujienos, 1973 m. sausio 39 d. 2 psl.)
Kad “komunistinė” Rusijos valstybė buvo sukurta 

nusikalstamu būdu, šiandien jau kiekvienam visuomeni
nius mokslus studijuojančiam žmogui yra aišku. Bolše- 
vnkai nebūtų galėję primesti savo valios rusų tautai, jei- ijaL Prezidento vedama politika ir isakyaniai rodoj 
gu Leninas nebūtų bendradarbiavęs su kaizerio general,- no„olimn SnvWn na-
niu štabu ir negavęs didelės paramos iš vokiečių. Vo
kiečių generalinis štabas, norėdamas greičiau laimėti 
karą prieš rusų imperiją, susitarė su bolševikais ir fi
nansavo visą maištininkų veiklą. Vėliau, kada Leninas 
pagrobė valdžią Petrograde ir Maskvoje ir dar vedė kovą, _
įvairiose Rusijos vietose, vokiečių vyriausybė pirmoji) SKELBKITĖS NAUJIENOSE 
pripažino Lenino valdžią ir pasiuntė ambasadorium gra- SKELBTIS NAUJIENOSE APSIMOKA 
fą Mirbachą. Rusai suprato nusikalstamą vokiečių darbą.

i kad jo net įtarti negalima Sovietų Sąjungos rėmimu. Da
bartiniu metu mes nežinome kito žmogaus, kuris taip vy
kusiai pasipriešintų komunizmo ekspansijai, kaip šian- 
1 dien tai daro prezidentas Niksonas.

, M. GUDELIS

: POVILAS MILERIS
(Biografijos bruožai) 
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GINA SOCIALISTŲ VARDĄ
Amerikos Lietuvių Socialistų Sąjungai 

susiskaldžius, kilo eilė nesusipratimų dėl 
tarto, organizacijos vardo ir teisių. Viena 
atskilusiųjų dalis pasivadino komunistais 
ir 1919 metais pradėjo leisti dvisavaitinį 
laikraštėlį Mūsų Tiesa. Tiesos joje mažai 
tebuvo, kaip mažai tiesos yra ir šiandien 
Vilniuje komunistų leidžiamoje Tiesoje. 
Bet atskilusieji socialistai bent sakė, kad 
ta tiesa yra “jų” tiesa. Jie žinojo, kad jo
je tiesos mažai buvo, bet jeigu jų tiesa bu
vo tokia neteisinga ir netiksli, tai jų reika
las. Kas tą dvisavaitinuką skaitydavo, tai 
iš anksto žinojo, jog tai buvo komunistų 
netiesa, su tikrove nieko bendro neturinti, 
iškraipyta.

Socialistai nieko dėl Mūsų Tiesos būtų 
nesakę, jeigu jie nebūtų skelbę, jog tai 
yra Lietuvių Socialistų Sąjungos organas. 
Pavilnį puvo pavestas šitas reikalas sutvar
kyti. Jis buvo labai pasipiktinęs, kad ko
munistuojantieji elementai, nieko bendro 
su pagrindinėmis socializmo mintimis ne
turintieji, skelbtųsi socialistų sąjungos or* 
ganu. Pradžioje jis telefonu pranešė Mūsų 
Tiesos redakcijai, įsakydamas pataisyti 
pirmame laikraštėlio puslauyje daromą

*

neteisybę. Pats Povilas buvo Socialistų 
Sąjungos vykdomojo komiteto narys, o 
čia to paties komiteto vardu leidžiamas so
cialistams visai svetimas laikraštis. Tele
fonu Povilas nesitenkino, įtakingesnius 
komunistus sutikęs jis aiškino, kad jie 
neturi teisės vadintis socialistų organu, nes 
Mūsų Tiesą leidžia ne socialistai, o nuo jų 
atskilę komunistuojantieji elementai.

Kalbomis jis negalėjo priversti komu
nistų pakeisti pavadinimą. Tada Povilas, 
pasitaręs su adv. Kaziu Gugiu ir kitais, iš
ėmė teismo įsakymą, kuris uždraudė Mūsų 
Tiesos leidėjams vadintis socialistų sąjun
gos organu. Komunistai tyčia taip elgėsi. 
Jie tikėjosi socialistų tarpe dar pameške
rioti narių. Savo Tiesą jie siuntinėjo kiek
vienam socialistų Sąjungos nariui, tikėda
miesi dar surasti daugiau šalininkų.

Amerikoje buvo žodžio ir spaudos 
laisvė visą laiką. Komunistai galėjo spaus
dinti savo brošiūras, savaitinukns ir net 
dienraščius. Bet jie neturėjo teisės tos sa
vo “tiesos” skelbti kitų vardu. Kada so
cialistai išaiškino teisėjui, kas daroma, 
tai jis įsakė komunistuojantiems elemen
tams leisti Mūsų Tiesą savo vardu, bet ne 
socialistų vardu, nuo kurių jie tada at
skilo.

POVILAS BUVO POPULIARUS
Povilas Mileris pradėjo kovą prieš so

cialistų priešus žodžiu, o baigė teismo įsa
kymu, kuris socializmo priešus padėjo į 
savo vietą. Povilui teko vesti ginčus įvai

uyčia ir tikintieji yra smaugia
mi paties tamsiausio raudonojo 

'inkvizitoriaus Justo Rugienio- 
šios raudonosios eminencijos, 

j kurios vardą autorius tik retai 
. teištaria, šešėlis driekiasi per vi
sas uždaromas bažnyčias, per 
vyskupų arešte laikymą, per 
jaunų kunigų į altaristos verti
mą ir teismus už religijos dėsty
mą.

Giliai į atmintį įsirėžia arki
vyskupų Teofilio Matulionio ir 
Mečislovo Reinio gyvenimų bei 
mirčių aprašymai. Taip pat vys
kupų Vincento Borisevičiaus, 
Petro Maželio, Prano Ramanaus
ko, Kazimiero Paltaroko. Taip 
pat misininkų Benedikto An- 
druškos, S. J., Jono Paukščio, 
S. J., Stasio Rimkevičiaus, S. J. 
ir kelių dešimčių kitų. Vienų 
biografijoms autorius gavęs ap
sčiai medžiagos, o kitų tik ke
liolika ar keliomis eilutėmis pa
sitenkinama. Bet dažnai, kad ir 
keliais žodžiais paskelbus baisų 
faktą, daug ką galima išskaity
ti tarp eilučių ir už eilučių.

Pro kalėjimus, pro spygliuo
tas vielas, pro šaltus Sibiro sto
vyklų barakus, pro ugnim apde-

ALFONSAS NAKAS

KNYGA APIE RAUDONIJA INKVIZICIJĄ
Baisių, šiurpių knygų skai-| bažnyčia; Audra tebesiaučia; ir 

lietu- Sąrašai, statistikos, lentelės. Iš
galia skyrus paskutinįjį, kurio pava- 
Kipro dinimas labai aiškiai pats už sa

ve kalba, kitų skyrių turinys iš 
pavadinimų jau sunkiau beat- 
spėjamas. Pirmame skyriuje tu
rėtų būti vaizduojama Bažny-: r ’ . , : * . ~.
čios padėtis tik ką okupacijai 1 ^in.us ir aYJu aP _ai^y P118" 

lapių puslapius iki paskutinio 
riaus prasiveržęs', čia, 

kaip minėjau, randi viduram
žiškai tamsų ir nuožmų, aiškiau
sią bukaprotį, Maskvai ištiki
mą Justą Rugienių (Religijų rei- 

i kalų tarybos prie TSRS MT įga
liotinis prie Lietuvos TSR!; bet 
niekaip negaliu atminti, kaip čia 
vadinasi mūsų, JAV, “religijų 
taryma”, kadangi ir pas mus re- 

'ligijos nuo valstybės atskirtos?).
Nepažįstu eminencijos Rugie- 
niaus. Jo biografijėlę skaičiau 
tik MLTE skiltyje. Bukapročiu 
jį reikia laikyti vien už tai, kad 
užėmė postą, kuris nuo valsty
bės, religijas atskyrus, neturė
tų egzistuoti. Deja, kalbos ir pa
ragrafai apie religijų nuo vals
tybės atskyrimą Sovietų Sąjun
goje yra vienas iš pačių šlykš

čius kiekvieno šviesesnio 
vio bibliotekėlėje auga. 
Halinos Tautvaišienės, 
Bielinio, Juozo Daumanto vei
kalų, šviesą išvydusių jau prieš 
keliolika metų, rikiuojasi du 
stabus Stefanijos Rūkienės to
mai ir du mažesni Vlado Ramo
jaus tomeliai. Tai knygos apie 
šaltąjį Sibiro pragarą, knygos 
apie sutryptos Lietuvos partiza
nų beviltiškas, bet herojiškas 
kovas, vėl knygos apie puslais- 
vių Sibiro vergų vegetaciją (Rū
kienės pasakojimuose). Kiekvie
ną jų skaitant galvoje ir širdy
je kyla didžiausias sąmyšis. Gai
lestis kankinamiems ir žudo
miems, pagieža kankintojams. 
Nenoras tikėti, kad tokie daly
kai dar gali dvidešimtame am
žiuje dėtis. Ir negalėjimas neti
kėk, kai dažnai operuojama tuk
liomis datomis bei tikrais var
dais. Nežinau, kaip kitiems, bet 
man, minimas knygas perskai- 
čiusš dar kelias savaites tekda
vo kankintis ir klaikiais sapnais.

Štai, ir vėl viena baisi knyga. 
Tai Mato Raišupio “Dabarties 
tankiniai”. Tituliniame pusla
pyje smulkesniu šriftu ten dar 
paaiškinta, jog tai yra “Lietuvos 
vyskupų, kunigų ir tikinčiųjų 
kryžiaus kelias pirmojoje ir ant
rojoje sovietų okupacijoje”. Tas 
paaiškinimas nėra visai tikslus, 
nes be reikalo įdėtas žodis “ti
kinčiųjų”, atseit, paprastos liau
dies. Jeigu tos liaudies ir yra, 
tai jos atstovai knygoje atlieka 
tik statistų vaidmenį. Veikalas 
skirtas katalikų Bažnyčios pa
dėčiai Lietuvoje 1940—1971 me
tų laikotarpyje nušviesti ir jos 
klero golgotai paryškinti.

Knyga suskirstyta į penknis 
pagrindinius skyrius: Kai lais
vės saulė nusileido; Gegutėle, tu 
anksčiau parlėki; Katakombų

prasidėjus (1940-jų vasarą), bet j, p F . 
autorius užgriebia daug tolimes.' n7^OS .
nius įvykius, nutikusius ir vo
kiečių ir antrosios bolševikų oku
pacijos metu. Antrasis skyrius 
daugumoj vaizduoją partizani
nių kovų (1945—1953) laiko- i 
tarpį, vyskupų bei kunigų akty
vų dalyvavimą jose bei sovietų 
valdžios išgalvotą, tariamą da
lyvavimą, už tai Sekusias kalėji
mų, Sibiro, mirties bausmes, šis 
skyrius, kuriam duotas jautrių 
partizanų dainos žodžių pava
dinimas (Gegutėle, tu anksčiau 
parlėki), yra baigiamas 1947 m. 
gale, veikiausia bunkeryje par- 
tizano-kunigo Justino Lelešiaus 
surašyto laiško šventajam Tė
vui tekstu. Noroms-nenoroms 
čia kartu su Stalinu tenka pa
klausti: kiek gi divizijų šventa
sis 
kintiesiems apginti? Taigi, kiek 
paguodos ir protesto žodžių iš
rėkė raudoniesiems barbarams 
pasmerkti? Nors autorius ir

ddUdu. oaris. yi UJV1Z.1J4 ovcum- ■_ r, ~. ~. . .. T. . 4. eiausių melų. Religijos čia neis Tėvas pasiuntė Lietuvos ti- A ,, 7 . ®*• a tc’l’iT'trxf /S ■nmiinrtrrvc £?•»■»-natskirtos, o pajungtos superre- 
ligijai — bolševizmui. Eretikas 
yra kiekvienas, kuris superreli- 
gijos neišpažįsta. Eminencija"

.... . . j. , Justas Rugienis yra superreli-
dziugauia, kad laiško tunnj skel- •• , . . ..., . ® ... , . .. ' Igijos saugotojas ir eretikų nai-be ^ie tik laisvoji lietuvių spau- ?. .
da, bet ir daugelio kitų tautų 11J°Jas-
laikraščiai”, bet Vatikanas nie-' Kn?’«°s„ .’’JT' ’ulo"us
1 j . 1 j r- aprašo dviejų kunigų bylas. Kuko nepadare, kas būtų sudrebi-1 . . . . *•••-»•... .. , .. : mgų, kurie buvo teisiami uz tai,ne laisvojo pasaulio, ar bent jau , .. ,. „i. . • L xV,., V- mažamečius vaikus mokė reh-
laisvu katalikų I ne mottykloje, Be ko-

Trečiajame skyriuje aprašo- kioje viešoje vietoje, o bažny- 
ma eilės apaštalų bei misininkų čioje. Ištisai pateikiamos abie- 
darbai Sibire ir duodama virš jų kunigų — Antano šeškevi* 
pusantro šimto dvasininkų-kan- čiaus ir Juozo Zdebskio apsigy- 
kimų ilgesnės ar trumpesnės bio- nimo kalbos. Tos apsigynimo 
grafijos. Ketvirtajame skyrių- kalbos prieš kelioliką ir keletą 
je vaizduojama postalininė era, mėnesių nuskardėjo ne tik per 
kurios metu kalėjimai ir Sibi- (Nukelta į 5-tą psl.)

■ ... . JJ.. -1 ........ . .i ■ 11 ' ' ---------

riais klausiniais. Ypač dažnai buvo gin
čai dėl pagrindinių socializmo dėsnių. Po
vilas žinojo, kad socializmas yra galimas 
tiktai demokratiniu keliu, kada didelė gy
ventojų dauguma bus įsitikinusi , kad so
cialistų skelbiamos mintys yra geros, pri
taikomos praktikoje, ir svarbiausia, kad 
jos atneš žmonėms naudą. Povilas visuo
meniniame gyvenime netikėjo prievarta. 
Žmonių įsitikinimas buvo galingiausias 
ginklas, o balsų dauguma buvo sprendžia
mas žingsnis.

Demokratijos ir diktatūros, darbinin
kų ir proletarų, rinkinių ir rezoliucijų pro
blemos Povilui buvo gana gerai žinomos. 
Jis atidžiai skaitė laikraščius, pasisaviho 
vartojamus apibrėžimus ir galėdavo vesti 
bet kuriuo klausiniu ginčas. Pradžioje fis 
tiktai klausydavo, bet vėliau jis prašydavo 
balso ir aiškino kylančius kiaušinius.

1921 metais Amerikos lietuvių socia
listų sąjnnga referendumo keliu rinko 
vykdomąjį komitetą. Povilas Mileris gavo 
daug balsų ir kartu su kitais buvo išrinktas 
į Lietuvių Socialistų Sąjungos vykdomąjį 
komitetą, šio komiteto airiais buvo jau 
minėtas Antanas Žymantas, J. Čeponis, An
tanas Kazlauskas, J. Juknis ir F. Ketne-
žienė.

Povilui Mile r i iri teko spręsti dar vienas 
nemalonus klausimas. Jau gerokai apsi
valiusioje Socialistų Sąjungoje atsirado 
grupė žmonių, kuri pasivadino “Socialde
mokratų sąryšis”. Jie skelbė, kad nėra ko
munistai, bet dažnas jų palaikė ryšius su

4 — NAUJIENOS, CHICAGO t, IU__ Svwwksb., JANUXW M.

komunistuojančiais elementais. Atrodo,. 
kad ši grupė tais pačiais sumetimais ban
dė padaryti įtakos į buvusius socialistus de
mokratus, kad dar labiau susilpninus tais 
laikais gana populiarų judėjimą Amerikos 
lietuvių darbininkijos tarpe.

Kai teismui buvo įrodyta, kad vadina
mas ‘‘Socialdemokratų sąryšis” veikia prieš 
socialdemokratus ir niekina pačias pagrin
dines demokratinio socializmo idėjas, tai 
teisėjas leido vykdomajam komitetui iš
mesti juos iš socialistų sąjungos.. Tada 
buvo išmestas Petras Kaitis, A. Kazlauskas, ■ 
K. Jomantas, A. Liutkus ir keli kiti. Da
lis jų vėliau grįžo į Socialistų Sąjungą, o 
kiti visiškai pasitraukė iš socialistinio ju
dėjimo. Visas tas sąryšis netrukus likvida
vosi. Jiems nebuvo jokios prasmės veikti 
laisvoje visuomenėje, jie norėjo veikti so
cialistų demokratų eilėse.

Sekančiais metais Povilas jau nekandi- 
datavo į socialistų Vykdomąjį komitetą. 
Buvo išrinkti kiti žmonės, o Povilas savo 
energiją skyrė kitiems darbams.

MTLFfllS MfeGO DAINĄ

Povilas Mileris, 1909 metais atvažią- 
vęs į Ameriką. įsi trankė į politinį lietuvių 
darbą. Jis veikė Lietuvių Socialistų Są
jungos darbuose, nes jam atrodė, kad #6- 
ciahstai rūpinasi Amerikon patekusia lie
tuvio darbininko padėtimi. Socialistai sten
gėsi padėti labai mažas algas tais laikais 
gaunantiems darbininkams. Socialistai 
mokėjo išsiderėti geresnes darbo sąlygas

angliakasiams Škotijoje, Povilas buvo įsi
tikinęs, kad jie galės padėti ir pačioje 
Amerikoje. • ■ ■

Mes jau minėjome, kad jis dalyvavo 
socialistų kuopos darbuose ir bilvo išrink
tas į sąjungos vykdomąjį komitetą. Bet vi
są tą laiką jis nesitraukė iš tuo metu vei
kusio 81-os kuopos choro. Jis domėjosi 
politika, bet tuo pačiu metu jį traukė ir 
darnos menas. Povilas turėjo gerą baisą, 
mėįįo dainuoti ir žinojo, kad jis gali dar 
geriau dainuoti. Be to, jis mėgo pasiklau
syti Amerikos gerų daminkų. Jis neueida- 
vo į 'koncertus ir operas. Pasiklausydavo 
geresnių amerikiečių balsų, mėgdavo pa
siklausyti ir Chicagon atvažiavusių už
sieniečių.

Povilas ne vieną kartą pasakojo, kad 
iš koncertų jis daug pasimokydavo. Jis ati
džiai klausydavo atvažiavusių datniirinkų 
dainų, o vėliau pats bandydavo dainuoti 
taip, kaip jie dainuodavo. Jeigu jis būtų 
turėjęs progos lavinti savo balsą, tai gal 
jis būtų galėjęs dar gražiau padainuoti, bet 
tokių galimybių jis neturėjo. Bet jis vis dėl 
to čikagiečių tarpe pagarsėjo geru daininin 
ku. Kiekvienas Chicagos chorvedys ban
dydavo įtikinti Povilą, kad rastų laiko ir 
sutiktų dainuoti jo chore. Chicagon atva
žiavęs Mikas Petrauskas, pradėjęs vado
vauti Birutės chorui , kalbino Povilą, kad 
jis ateitų prie Birutės. Pradžioje jam lai
kas neleido, bet vėliau jis dainavo Birutės 
chore.

(Bus daugiau)



M- ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES

PRITAIKO AKINIUS 
2858 W. 63rd STREET

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGUA

aMdtcal Building). ToL LU 5-6440 
£*nini& llgnniiiR paffiii ftiisiryri

Jalah: PRospoct 8-1717

laisves, LAISVĖS 
LIETUVAI

(Atkelta iš 3 psl.) 
priklausomybė yra didžiausioji 
vertybė! Todėl, kad “Lietuvių 
tautos laisvė ir Lietuvos vals
tybės nepriklausomybė yra tau
tos egzistencijos ir jos visoke
riopos gerovės būtinoji sąlyga” 
(Vliko 1941.11.16 d. atsišaukimo 
1 P-)- '

Laisvės! Laisvės Lietuvai!
(Sėja, 19724)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63rd STREET 

VaL: kas dieną po pietų 1-3; rak, 7-8 
ūktai antradieniai* ir penktadieniais. 
Trečiad. ir ^kmad ofisas uždarytas.

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

INKSTU IR 6LAPUM0 TaKŲ 
CHIRURGUA

Telet 6954533

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

mm West 71n street
Ofiiar. HlMiock 4-5849

OFISO VALANDOS:
/uuudiėmais ir Ketvirtad. 1—7 vaL.
anUaC. penatadieai nuo 1—3, treč.

. ir šeštad. patai sanitaras.

LONG BEACH, CALIF.
Long Beach Lietuvių klubas 

rengia Vasario 16-tos minėjimą, 
vasario mėn. 17 d. 6 vai. vak., 
šeštadienį, Michinist salėje, 
trečiame aukšte, 728 Elm 
Ave., Long Beach, Calif.

Pagrindinę kalbą pasakys A. 
L. T. Los Angeles skyriaus pir
mininkas Vytautas Čekanauskas.

Meninę programą atliks: solis
tė Janina Čekanauskienė ir vy- 
dų kvartetas: R. Dabšys, A. Pali- 
kaitis, Br. Seliukas ir E. Jara
šiūnas, pianinu akompanuojant 
kompozitoriui Broniui Budriu- 
nui.
Deklamuos Rūta Seliukaitė ir 

Vida Basiulytė.
Po programos bus vakarienė. 

Šokiams gros amerikiečių orkes
tras. Veiks bufetas.

R.I.: GI 80673

DR. W. EISIN • EISINAS
AKU6ERUA IR MOTERŲ LIGOS 
GlfiEKOLOGINŽ CHIRURGIJA

6132 So. Kedžio Avo^ WA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei neat- 

uhepia, skambinti Ml 34001.

CRADINSKAS

DR. NINA KRAUCEL- 
KRIAUCEUUNAITE

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZIE AVE.

Telef. WA 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti 

471-0225.
Valandos pagal susitarimą.

Ofiso fbl;: HE 4-1818 arba RE 7-9700 
Rezidencijos: PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ ŠPEC. 
2454 WEST 71st STREET

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

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRIST AS

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

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

DU F. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika ir chirurgija 

Ofisas 2750 West 71 st St. 
Tel.: 9254296 '

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

DR. VYT. TAIRAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

tek 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.

Vvith through.

TĖVAS IR SŪNUS
HOME

Laidotuvių direktoriai

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIMID

>i

MODEKxvlSKOS A1K-CUND1T1ONED KOPLYČIOS

'mdciaci jog

Sū-

M

AMBULANCE 
PATARNAV 
MAS CIENA 
IR KARTI

lyčių yra daug, bet ne 
reikalinga tikroji Kris* 
e atsakymus nedidelėje

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

šiai minėjime dalyvauti. D. M. Irimą” faktus užtušuoti. Gero
kai palyginus ir patvarkius, ši

ŠVENTO rasto pamokymai r paakkmmai, 
KIEKVIENA DIENA BUTINI KRIKŠČIONIUI

KNYGA APIE
(Atkelta iš 4-to psl.)

visų užsienio lietuvių spaudą, bet 
tapo išverstos ir į kitas kalbas. 
Ką abu tie drąsūs kunigai kal
bėjo, nerasi nė vieno kreivo žo
džio. Po tokių apsigynimo kal
bų mūsų prisiekusiųjų teismams 
beliktų tik poros minučių pasi
tarimas ir “not guilty” sprendi
mas. Po to, žinoma, kaltinamie
ji šoktųsi piešto ir už suteiktą 
vargą, už šmeižtus, už tąsynes 
jau skųstu teismui buvusį kal
tintoją, net jei tai ir valstybės 
atstovybė būtų, ir reikalautų ko
kių dvidešimties milijonų atly- 
nimo. O tenai? Raudonieji in
kvizitoriai neturi jokių argu
mentu. Bet jie turi didelį kūjį 
ir aštrų pjautuvą. Jie gali nu
mušti ir nuplauti visus argu
mentus. Jie ir abiems narsie
siems kunigams davė po metus 
kalėjimo.

šalia kelių statistikos lentelių 
bei kelių mažesnių sąrašų, kny
gos gale duodamas 1940 m. Lie
tuvoje gyvenusių ir pastoracinį 
darbą dirbusių katalikų dvasi
ninkų beveik pusantro tūkstan
čio (tiksliai — 1450) sąrašas, po 
pavardės ir vardo nurodant gi
mimo datų, į kunigus įšventi
nimo datą, bolševikiniam praga
re žuvimo arba natūralios mir
ties datą ir dabartinę gyvena-

zuitai 
monsinjorai, kurie Vilniuje tiek 
religinės laisvės matė...

Matas Raišupis, DABARTIES 
RAUKINIAI. Išleido Krikščio
nis Gyvenime 1972 m. Spaudė 
Draugo spaustuvė. Kaina $10.

i ir visokį italų

"NAUJIKUOS* BOLŠEVIKAMS 
YRA RAKŠTIS JŲ AKYSE

3 Metu Mirties Sukaktis

ANTON RADVILAS

eidami siauru keliu, ir nebežinome ar kreiptis dešinėn, ar kairėn, mes 
tuojaB turėtume sustoti ir pasiklausyti ką jis sake. Kitais žodžiais

patinti Dievo valią; • lygiai mes turime prašyti jo dvasios vadovybė# ir

tekiu adresu:
8V. RAITO TYRINĖTOJAI

2533 W. 71st
Telet.: GRovehill

Street
6-2345-6

GRUNDIG
Hi-Fi STEREO

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

LIETUVI, EIK PAS LIETUVR

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės

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

GUŽAUSKŲ 
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 

BEVERLY HILLS GeLINYČIA 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai; PR 8-0833 ir PR 8-0834

. ..............................
PERKRAUSTYMAI s

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS .. 

2047 Vt. 67th Pl. WAIbrook 5-8663

Šis stambus, 436 puslapių, į 
žalsvus drobės viršelius stipriai 
įrištas veikalas autoriaus sula
sytas iš daugelio šaltinių. Cita
tos seka citatas, vietomis po ke
bus puslapius- Cituojamus šal
tinius autorius sąžiningai sužy
mi. Vis dėlto autoriui tenka pri
kišti nepakankamą medžiagos 
sutvarkymą, susistematizati- 
mą, kai kurių aprašomųjų as
menų visai be reikalo išblašky
mą po kelias knygos vietas, bio
grafiniuose aprašuose iš naujo 
kartojimą. Kadangi knyga yra 
istorinės vertės ir ateityje bus 
naudojama šaltiniu kitiems vei
kalams, tai būtinas buvo ir visų 
knygos puslapiuose minėtų aš
menų indeksas-sąrašas, kad ieš
kant kurios pavardė nereiktų 
sprando nusisukti. Hiustraci j 
joms naudotos fbto-nuotraukos 
geros arba labai geros.

“Dababtieš karikinię” auton 
rius atliko nepaprastai didelį, 
nepaprdštai svarbų ir gerą dab-

SUSlftiNKlAiy

PRANEŠIMAI
Apdraustas per kraustymas 

iš įvairių atstumų. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tel.: FRontier 6-1882

■ - .r-' :

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1496 kll. A. M.

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma-: 
dienio iki penktadienio 11—121 
vai. ryto. — šeštadienį ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vai.' 
ryto.

Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60828

J

— Lietuviu Moterų Piliečių Lygos 
metinis susirinkimas Įvyks sekma
dienį. vąsario 4 d., 1 vai. popiet Mrs. 
Laucus namuose, 714 W. 31št St. Na
rės prašomos gausiai dalyvauti. Bus 
revizijos komisijos raportas ir daug 
kitų svarbiu reikalų aptarti. Po 
susirinkimo bus kavutė ir užkan
džiai. E. AAcNamee

— Brighton Parko Lietuviu AAote- 
rų Klubo susirinkimas įvyks š. m. 
vasario 1 d.. 8 vai. vkk. Hollywood 
Inn salėje. 2417 W. 43rd St. Narės 
prašomos ausiai dalyvauti, nes yra' 
daug svarbių reikalų aptarti. Po 
sirinkimo bus vaišės. ,,

E. M. McNamee

— Upytės Draugiško Klubo susi
rinkimas įvyks penktadieni, vasario 
2 d. Hollywood rilėjb. 2417 W. 43rd 
St. Pradžia 7:30 vai. vakaro. Nariai 
kviečiami atsilankyti ir aptarti klu
bo reikalus. Taipgi dabar laikas už
simokėti narių mokesčius. Po susi
rinkimo bus vaišės. A. K.

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

2454 WEST 71st STREET
Ofise telef.: HEmlock 4-2123
RoxM. telef.: Glbsen 64195

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
Jei neatsiliepia, tai telef. Gi 84196

r

ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS
Aparatai - Protezai. Med. Ban
dažai. Spociall pagalba kojom#

2850 WMf 83rd St, Chicago, III. 60629 
Tatof.: PRoapect 6-5004

BIZNIERIAI KURDE GARSINASI 
•NAUJIENOSE". — TURI GERIAUSIA 

PASISEKIMĄ BIZNY Jk

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyrantieji Amerikos lietuviai Jaožą Adotarių - Dėde Smą •»- 
meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygai ir klwiHi jo paMoftą. 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės lemo gyvenimą. 
Jiems bus įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių istorijų. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašytą Vieniše žmogaus Gyvenimą — Dėdės 
šerno gyveninio bruožus. Jie pradžiugins kftkffeną, kas J! stirtrbėna 
ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo Antano 
Rūko lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas duos 
progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu Ir 
jų kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado
maičio - šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių istori
jos Draugija, Chicago. 1882 m. 206 psL, kaina 2 dot

G AUNASI A “NAUJIENŲ A DM IMS’! ftAcUOJfc

Gyveno 2305 West 103rd Street

Mirė 1970 m. vasario mėn. 1 dieną, sulaukęs 78 metų amžiaus. 
Gimęs Lietuvoje, Šiaulių aps., Šiaulėnų vis., Pilvelių kaime.-

Palaidbtas Lietuvių Šv. Kazimiero kapinėse.

Palike nuliūdę: žmona Vincenta - Varnaitė; duktė Irene Balze- 
kas, žentas Stanley Jr., trys anūkai: Stanley HI, Robert ir Carole, ir 
daug kitų giminių.

Mūsą; brangiajam Anton Radvilas pagerbti bus laikomos šv. Mi
šios šv. P, .Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje, 1973 m. vasario mėn. 
1 dieną, iArii. ryto.

Kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus atsilankyti i pa
maldas. ’ ’

Mes Tavęs, Mūsų Brangiausias, niekuomet neužmiršime Tu pas 
mus jau aębesugrĮši. bet mes anksčiau ar vėliau pas Tave nueisime. 
Tebūna Tau lengva ši žemelė.

NuBSdę liteka:

žmona, duktė, žentas ir anūkai.

4

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

mažai kas šį klausimą studijavo. Apie lietuvių tautą ir lietuvi^ 
kalbą yra parašyta daug knygų ir brošiūrų. Lietuviai mininĮi 
senuose atsiminimuose ir metraščiuose. Ten minimas ir Lietuvm 
vardas.

Juozas Venclova, dirbęs prie Šios studijos 20 metų, peržiūrėjf 
labai daug senų dokumentų. Savo studijoje jis nurodė kiekvieni 
žodžio metrikaciją ir surašė Lietuvos praeitį liečiančias knygai 
Jis perskaitė šimtus knygų ir parašė 52 psl. knygelę, pagadintą į 
LIETUVOS VARDO KILME. Minkšti viršeliai, kaina $2. Knygeli Į 
jums bus pasiųsta, jei du doleriu atsiusite šiuo adresu:

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

J

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Laidotuvių DirektoriaiMAŽEIKA&EVANS
EUDEIKIS

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 Sb. HERMITAGE AVENUE
Tel.: TArds 7-1741 - 1742

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

NARIAI:
Chicago# 
Lietuviu 
I-aidėtu ruft’Mi 

<OPLYČ’Af_ 
VISOSE MIESTO 

DALYSt

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

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

GEORGE F. RUDMINAS
3311 8o. LITUANlCA AVĖ. tet: YAr«s 7-113^113$

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAW1CZ)

24Š4 WEST 69th ŠTREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-667X

11928 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, HL 9744410

P. J. RIDIKAS
13M So. HALSTKD STREET



ROCKFORD, ILL.
Minėsime Lietuvos šventę

Jau 55 metai sukanka nuo die
nos, kurią Lietuva pasiskelbė 
nepriklausoma valstybe su sos
tine Vilniuje ir buvo de jure 
pripažinta visų Europos vals
tybių ir Jungtinių Amerikos 
Valstybių.

Lietuvos Nepriklausomybės 
dieną Vasario šešioliktąją mūsų 
Rockfordo lietuviai iškilmingai 
ir su gražia programa atšvęs 
sekmadieni, vasario 11 dieną 
Uetuvių Klubo didžiojoje salė
je.

A. L. Tarybos skyriaus pir
mininkas Petras Šernas pakvie
tė visas organizacijas ir susirin
kusiems organizacijų atstovams 
pranešė kas jau yra padaryta ir 
į minėjimą pakviesta. Kadan
gi Rockfordo meninės jėgos su
silpnėjo, tad pakvietė iš Chica
gos “Žilvyčio" šokėjus, ku
riems vadovauja ponios Stan- 
kienė ir Mažeikienė. Vyriausias 
kalbėtojas bus A.L.T. pirminin
kas Dr. Bobelis.

Pamaldos už žuvusius dėl Lie
tuvos laisvės bus Šv. Patro ir 
Povilo lietuvių bažnyčioje 12.15 
vai. popiet.

Iškilmėse dalyvaus Lietuvos 
jūrų šauliai ir pamaldose giedos.

ČESLOVAS CFDCtT’DtS.
MUSŲ PRAEITIES

BEIEŠKANT

Ši nekantriai laukta knyga, 
atskleidžianti daug mūsų seno
vės paslapčių, pagaliau išvydo 
šviesą. (Kietais viršeliais, 15 
dol.)

Perlaidas galima siųsti tie
siog autoriui P. O. Box 5544, 
Santa Monica, Cal. 90405.

spaudos, paminėdamas nęl to- 
i’kitį laikraščių vardus, kam 
Jie tarnauja ir kieno aukomis 
; remiami. Adonis

TRUMPAI

Liudvikas Keparutis, spro
gus jo namo rūsyje gazui, bu
vo smarkiai apdegintas, šiuo 
metu jis jau sugrįžo iš ligoni
nės ir pamažu sveiksta. Jis 
džiaugiasi, kad neprarado sa
vo akių ir gali skaityti Naujie
nas.

— Vasario 16 d. proga Ame
rikos lietuvių dailininkų jung
tinė paroda bus atidaryta 
penktadienį vasario 16 dieną, 
8 vai. vakare. Čiurlionio gale
rijos naujose patalpose 5620
S Claremont Ave.

salę, kur bus kavutė. Nuo 2 va
landos prasidės programa. In- 
vokaciją atkalbės lietuviškai lie
tuvis kunigas, o angliškai airių 
kunigas. Amerikos ir Lietuvos 
himnus sugiedos “Žilvytis” (jau
nuoliai iš Chicagos). Vėliavų 
įnešimą ir pagerbimą atliks Lie
tuvos jūrų šauliai. Trumpas pra
kalbas pasakys— Rockfordo me
ras Schliaker ir kiti svečiai. Lie
tuvos Nepriklausomybės paskel
bimo aktą skaitys p-lė Giedrė 
Špokaitė. Rezoliucijų skaity
mas lietuviškai ir angliškai pa
liktas jaunuoliams.

Po programos bus pietūs su 
muzika iš Augustino Kapačins- 
ko plokštelių.

A. L. Tarybos Rockfordo sky
rius maloniai kviečia visus — di
delius ir mažus dalyvauti Lie
tuvos šventėje. žvalgas

■ SMBE E SBBHBBBBB

SKAITYK FATS IR PAF/C-INr

KITUS SKAITYTI
NAHT’FNAS

LOS ANGELES, CALIF.
PIRMAS ŠŪVIS

Atgaivinto Liet. žurnalistų 
S-gos Los Angeles Skyriaus 
Valdyba jau pradėjo veiklą, 
kurios pirmuoju žingsniu rei
kia skaityti Sk. pirm. prof. Jo
no Kuprionio informacinę pas
kaitėlę per Liet. Radijo Vai. š. 
m. I. 20 d., apie dabar egzistuo
jančią mūsų periodinę spau
dą: kurie svarbesni laikraš
čiai eina ir kurio kiek prenu
merata kaštuoja, paminint ir 
“Margutį”, kuris bene jau de
šimt metų, kaip nebeina. Pa
citavo ir nepriklausomybės lai
kais premijuotąjį spaudos šū
kį “Laukinis žmogus laikraš
čių neskaito”, nors tasai šūkis 
tada buvo tiktai iš trijų žodžių: 
“Laukinis laikraščių neskaito”.

Vietos lietuvška radijo va
landėlė dar neturi prityrusio 
žurnalisto — redaktoriaus, ku
ris radijui paruoštą medžiagą 
peržiūrėtų. Todėl kartais įvyks 
ta nemalonių paklaidų.

šiaip prelegentas užsireko
mendavo labai gerai, atvirai 
pareikšdamas savo neigiamą 
nuomonę dėl bendriems tau
tos siekiams priešingosios

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA 5-920B

V

— Mažosios Lietuvos Drau
gija tradicini šiupinį šiais me
tais stengiasi paįvairinti. Be 
dainų ir kitokios programos 
ponios Irenos Smieliauskienės 
vadovaujami tautinių šokių šo
kėjai sutiko pašokti . sj.

— Ričardas Raišutis, gyv. 
prie Brighton Parko apylinkės, 
pasakojo, kad praeitą penkta
dienį apie 10 vai. vakaro lau
kiant autobuso prie Western ir 
35 gatvės, priėję du jauni bal
ti vaikinai. Vienas pakišo po 
gerkle didelį peilį, kitas iš už
pakalinės kelnių kišenės iš
traukęs piniginę pabėgo. Pini
ginėje buvo keliolika dolerių.

— Valteris Kokoška, gyv. ne
toli Midway aerodromo, skun
dėsi, kad jam išėjus į krautu
vę, vagys įlindę pro rūsio lan
gą į trobą išnešė spalvotą tele
viziją ir kitokių smulkių daik
tų. Spėja, kad tai galėjo pa
daryti kaimynų vaikai.

— Antanas Veseckas, ilga
metis Naujienų skaitytojas iš 
Marquette Parko apylinkės, 
sunkiai serga ir jau penktas 
mėnuo gydomas Veterans Re
search ligoninėje

— A menkos Lietuvių Tary
bos Los Angeles sk. ruošiamas 
Lietuvos nepriklausomybės mi
nėjimas įvyks vasario 11 d. ir 
prasidės’10:30 vai. pamaldo
mis šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčioje. Iškilmingas minė
jimas su menine programa 
prasidės 12:30 vai. Marshall 
aukšt. mokykloje. Miesto sa
vivaldybės rūmuose vasario 
16 d. 11 vai. bus keliama Lie
tuvos vėliava.

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

METAL FABRICATING
P1.ANT NEEDS

WELDERS
spot welders 
operators

steel,. aluminum 
steel cabinets.

• TIG and MIG
• Engine Lathe
• Machinists

’ • Polishers for
and stainless

Good wages, benefits and overtime.
Apply in person.

SHERMAN-REYNOLDS, INC.
415 N. Aberdeen (1100 West)
Chicago — 2nd floor

MEN — Good jobs with future in 
ir photo department. Learn A trade 
e will teach you. Must be depend- 
ile. You will like working for us.

The reproduction people — 
largest in the midwest.

LFRED MOSSNER COMPANY
108 West Lake St.

lone: 372-8608 Room 200
MR. THOMAS.

IELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininkų »r Darbininkių

— Jurgis Valaitis, Irwington, 
N. Y., kartu su prenumeratos 
mokėjimu atsiuntė Naujienų 
vajui 5 dol.

—Chicagos Lietuviai remia 
Naujienas. Leonas Kazlaus
kas iš Brighton Parko apylin
kės kartu su prenumerata at
siuntė vajui 5 dol. Elsie Gra
žulis ir Jonas Kijauskas at
siuntė po 3 dol.

— Skaitytojai įvairiais bū
dais ir progomis padeda Nau
jienoms. J. Urbelis iš Melrose 
Parko atsiuntė už kalendorių 
5 dol. J. Pajaujis — Javis, Bay
side, N. Y. kartu su prenume
rata atsiuntė dolerį. Viena 
skaitytoja iš Chicagos atsiuntė 
2 dol.

— Vincas Palionis iš Water
bury. Conn., ir Marles Plestys 
iš Elmhurst, UI., kartu su pre
numeratų mokėjimais atsiuntė 
vajui po 2 dol. Vajaus komisi
ja visiems aukotojams nuošir
džiai dėkoja, visus skaityto
jus prašo remti Naujienas ir 
daryti pastangas suradimui 
bent po vieną naują skaitytoją, 
kad jos taptų kuo tikrumoje 
yra — didžiosios lietuvių dau
gumos nusistatymų ir valios 
reiškėjomis. Visi lietuviai yra 
kviečiami užsisakyti Naujienas. 
Jos nusipelnė visų dėmesį, pa
ramą ir yra visiems reikalingos, 
net būtinos.

MEN AND WOMEN WANTED 
FACTORY WORK 
Apply in person 

ARM ELECTRIC CO.
3327 W. Armitage

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, exoerience 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.
22 W. Monroe

Room 1200

very 
Fast 
Uni-

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai ir Įrengimai

PARDUODAMI
IŠ MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

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

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

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

REAL ESTATE
■■ ..... , nei —
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, lėmė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISS1MOKEJ1MAJS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 W. Cermak Road Chicago, lit Virginia 7-774?

NAMŲ VALDYMAS — NOT ARIAT AS — VERTIMAI

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

PRospect 8-22336455 So. Kedzie Avė,

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

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

PARDAVIMAS.
BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

TEL. — 254-5554

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

nos nebrangios.

SIUNTINIAI J LIETUVĄ
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

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

Įvairių prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai, 
maistas, doleriniai Certifikatal. 

V. VALANTINAS

— A. Krivickas, Cleveland, 
Ohio, rašo: “Naujienų vajaus 
proga siunčiu ir aš kuklią au
ką. Linkiu Naujienoms eiti ir 
toliau tuo pat keliu, kaip iki 
šiol, o redakcijos nariams ir 
visiems darbuotojams — svei
katos ir ištvermės”.

— ——— — ....... ....... .——  - ......
RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA |

— Metinis Lietuvos Nepri
klausomybės Minėjimas “Atsi
minimai Lietuvos” įvyks sek-1 
madienį, vasario 4 d. Illinois 
-Indiana Apskrities Vyčiai šie
met pagerbs ir įteiks pažymė
jimą Chicago Taupymo Bend
rovės pirmininkei poniai Phi- 
lomenai Pakel. Visi lietuviai 
kviečiami dalyvauti.

Parengimas prasidės 6:30 v. 
vak., vakarienė 7:30 vai. Pro
grama bus trumpa, bet reikš
minga ir įdomi. Prašoma re
zervacijas padaryti iš anksto, 
skambinant S. Molis, telefonas 
585-8165 arba I. Šankus, tel. 
476-6399.

Įėjimas $7.50 asmeniui, sta
lelius 10 asmenų irgi galima 
užsisakyti. Minėjimas įvyks 
Vyčių salėje, 2455 W. 47th St., 
Chicago. (Pr.)

PAŽVELK
PRIEŠ DEŠIMT metų, prieš Mar

quette Parką, statytas mūro luksus 
pajamų namas, 5 ir 3 kamb. butai, 

j karpetai, naujas garažas. Daug prie- 
3518-24 W. 63rd Street, Chicago, llf. ! du — $31,500.

MODERNI o kamb. mūro reziden
cija. puošnūs nauji karpetai. “built- 
in” virtuvė. IVz 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, 

į Prašo $45.000. Priims rimtas derybas.
PUIKUS 2 BUTŲ 19 metų mūras. 

2 atskiri šildymai, keramikos vonios, 
kabinetu virtuvės, alumin. langai, ge
ležinės tvoros, garažas, arti ofiso. — 
$36.000.

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

6% KAMBARIU didelis Georgian. 
1% VONIOS. Įrengtas sausas beismon- 
tas. 2 auto garažas. Apie 20 metų, 
kaiti 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 Darko. $40,000

2 BUTU gražus mūras arti vienuo
lyno. Naujas, gazo šildymas, 2 auto mū
ro garažas. $28 500.

6 KAMBARIU modernus medinis. 
Nauias sazo šildymas. Arti Margučio 
rad’io $15 800.

MODERNUS 6 KAMBARIU 14 metų 
mūras. Cent oro vėsinimas. Įrengtas 
heismontis baras. 114 vonios. 40’ lo- 
ta.s Garažas. $24 000.

PLATUS VERTINGAS LOTAS Mar
quette Parke. Kaina $9.900

8 KAMBARIŲ 1% aukštu 16 metų 
mūras. 2 vonios. įrengtas heisman
tas. Garažas 83 ir Kedzie. $32,000.

2 AUKŠTU 2 BUTŲ NAMAS, pla
tus lotas. Garažas. Arti mūsų. — 
$22.000.

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

TEL — 776-5888
Anicetas Garbačiauskas, sav.

M. A. š I M K IT S
Real Estate, Notary Public 

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

kitokį blankai.

HOME IN
Call: Frank Zapolis —y 
320814 W. 95th St.

GA 4-8654
stak ’arm rue and Casualty Compart.

A. & L. INSURANCE & REALTY
A. LAURAITIS

__ INCOME IAX __  
4645 So. ASHLAND AVE.

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

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas 

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

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 
Namu Statyba Ir Remontas

SIUNTINIAI J LIETUVĄ 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

2608 West 69th SL, Chicago, DL 60628. • TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas įvairi g prekių. 

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

Naujienose galima gauti nuikitj knygų, kurios papuoš bet kokią 
knygų spintą ar lentyną:

K. Bielinis, RINKTIEJI METAI, gražiai Įrišta, 592 pusi. $6.00
K. Bielinis, DIENOJ ANT, gražiai įrišta. 464 pusi......_____ $6.00
Prof. Vacį. Biržiška, ALEKSANDRYNAS, I tomas, gražiai 

įrištas, 431 pusi. ____________ ________ $7.50
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ 

ISTORIJA, I dalis, 208 pusi. įrišta — $3.00, minkštais 
viršeliais — $2,00; H dalis. 225 pusi., įrišta — $3,00, 
minkštais viršeliais — .....     $2.00

Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, I tomas, 300 p. $2 00 
Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta. 416 p__ $5.50
Juozas Liūdžiu*, RAŠTAI, 250 pusi....... ...........   $3.00

i" ,l' ............... . .................. "■■■■ ■'
Prof. Vadovo 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 ui $6.00.
Abi knygas gausite, jei pinigus pasiusite tokiu adrosu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, Illinois 60608

P. Liūdžiuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LiODŽIŲ, 
88 pusi., ..... .... .............  $1.00

$. Michelsones, LIETUVIŲ IŠEIVIJA AMERIKOJE, 297 P-
įrišta — $5.00 minkštais viršeliais — ___________$4.88

Dr. V. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, gražiai įrišta 968 
pv-1 dabar tik ____ $10.00

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St„ Chicago 8, Ill. — Telef. HA 1-6100

— Tradicinis Mažlietuviu 
Užgavėnių šiupinys įvyksta 
šeštadienį, vasario 3 d. 7 vai. 
vakare Lietuvių Tautiniuose 
Namuose, 6422 So. Kedzie Avė. 
Šiupinį verda, kaip ir kiekvie
nais metais, Anelė Albrechtienė 
pagal iš tėviškės atsivežtą re- 
septą. Stalai dėl 10 asmenų. 
Dėl rezervacijų prašome kreip
tis telefonu 776-7983. (Pr.)

1 ___ _

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė.
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu mieste ir užmiesty naujus ir 
oerstatau senus visų rūšių namo ap
šildymo pečius, air-conditioning. van
dens boilerius ir stogų rinas (gutters). 
"Yirbu greit, sąžiningai ir garantuotai.

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago, m. 60609. TeL: VI 7-3447

RENTING IN GENERAL 
N u o m o s

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

539-3089 After 8:00 P. M.

DEL AUKŠTOS KOKYBES. KAINOS 
TJ SĄŽININGUMO NAMŲ REMONTO 

DARBUOSE
Stogų dengimas. Vandens nutekėjimo 
vamzdžiai. Tuckpointing — mūro su
tvirtinimas ir valymas. Mūrininko, 
staliaus, cemento ir dažytojo darbai. 
Veltui įkainavimės. Skambinkite dabar
AL BBT WABTIS TIL 3RR-MM

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 S3.00, minkšt $2 50

Knyga Jums bus pasiųsta. jei atsiusite pinigus šiuo adresu:

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

4 — NAUJIBNOsTČHICAM I, ILL.— WEDNESD~JANUARY~>1, 1073

!■" ..... . Į ■■
DR. KAZYS GRINIUS

ATSIMINIMAI IR MINTYS
II tomas, 1962 m. Gražiais viršeliais. Kaina $5.00.

Išleido Dr. Kazio Griniaus Komitetas. Knygą 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

— įvairiems parengimams ir 
progroms prityrusi šeimininkė 
gamina maistą. Visokie užsaky
mai yra priimami ir bus gardžiai 
ir skoningai pagaminti. Kreiptis: 
RUMšOS krautuvė. 4359 So.' 
Maplewood Ave. TeL VI 7-2149.

(Pr.)

— Ho os Bakery, 2645 West 
63rd St., sav. Antanas Kazilio
nis pavadino A-K Bakery var
du. Prie jos yra kepyklos ga
minių ir delikatesų krautuvė. 
Ketvirtadienį, vasario 1 d. A-K 
kepyklos tokia krautuvė atida
roma 2458 W. 69 St. (Pr.)

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

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.

SKAITYK PATS TH PARAGIBf 
KI TVS SK.*TTYTT 
N A H .T T F N 8 9

BUY U.1
SAVINGS
BONDS

Federaliniy I* vetstijos paįamų 
mokesčių apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas « 
pardavimas

Patešy palludl|imas

Draudimo Informed jot
INSURANC E
NAUJAS ADRESAS

Simaitis realty
2951 W. 63 St. (prie Sacramento)

lel. 436-7878

NAUJIENAS
» tkt». &

WHttl YOU BANK OB WORK ( TAUPYMO BONUS




