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KISSINGERIS IŠVYKO I PIETRYČIU AZIJA
AMERIKA DUOS JORDANUI PARAMĄ

WASHINGTONAS. — Jordano karaliaus Husseino vizitas 
Amerikoje vėl atkreipė dėmesį į neišspręstą Viduriniųjų Rytų 
konfliktą. Prezidentas Nixonas karaliui pažadėjęs Amerikos eko
nominę ir karinę paramą. Jis patikinęs karalių, kad Viduriniųjų 
Rytų padėtis Amerikai rūpi* ir ji padės ieškoti taikos. Karalius 
pietavo su valstybės sekr. Rogers ir vakar susitiko su gynybos 
sekr. Richardsonu. Husseinas atsivežė pirmą kartą ir savo naują 
žmoną, karalienę Alią, kuri konservatyvių Jordano sluogsnių esanti 
nemėgiama, kaip “amerikonka”, nes ji mokslus baigė Amerikoje.

PREZIDENTO PATARĖJO KELIONĖ
WASHINGTONAS. — Vakar prezidento patarėjas Kissinge

ris su šešiais valdininkais išskrido į Pietryčių Aziją. Prieš iš
vykdamas jis ilgai tarėsi su prezidentu. .Pirmas Kissingerio su
stojimas 'bus Tailandijoje, iš čia penktadienį jis skris į Laosą, 
kur tarsis dėl karo paliaubų su Laoso vyriausybe, kurios premjeras 
vakar paskelbė, kad paliaubos turėtų prasidėti ir Laose vasario 
15 d. šeštadienį Kissingeris atvyks į Hanojų, kur išbūna 4 dienas, 
o iš čia skris j Pekiną, kur bus penkias dienas.

Prezidentas Nixonas priminė 
karaliui, kad kovo 1 d. į Wash- 
ingtoną atvyksta Izraelio prem
jerė Goldą Meir. Nixonas susiti
kęs prez. Trumano laidotuvėse 
su Izraelio prez. Shazdru, o prez. 
Johnsono laidotuvėse valstybės 
pasekretorius Sisco kalbėjęs su 
Ephraim Evron, Izraelio užsie
nio reikalų ministerijos Ameri
kos skyrius vedėju. Visais šiais 
atvejais Izraeliui buvo pasakyta, 
kad jis turi pasiūlyti “naujų idė
jų” konfliktui išspręsti. Ameri
kos nuomone, atėjęs laikas ieš
koti taikos.

It VISO PASAULIO

Izraelio kariuomenės daliniai 
matomas artilerijos

javo manevrams turi daug

J

vietos užimtose araby žemėse. Čia 
turėjo 24 vai. pratimus.

Izraelis, laukdamas Egipto 
nuolaidų, atsisako derėtis per 
Jungtines Tautas ir atsisako iš
eiti iš “visų” arabų žemių. Oku
puotose srityse statomi nauji Iz
raelio kaimai ir miestai. Izraelio 
saugumui esąs būtinas Sharm 
el Sheikas, Sinajaus pusiasalio 
pietinėje dalyje, Izraelis negalįs 
pasitraukti ir iš savo istorinio 
miesto Jeruzalės.

Izraelio diplomatai labai ne
rimaudami laukia Brežnevo' ir 
Nixono susitikimo Amerikoje. 
Tik tie du vyrai galį pakeisti da
bartinę Izraeliui palankią padėtį. 
Karo veiksmai prie Suezo susto
jo prieš 30 mėn. Sirijos frontas 
nepavojingas, o Libano ir Jor
dano frontai visai ramūs. Izrae
liui tokia padėtis nepavojinga.

Egipte vis rečiau kalbama apie 
karą “tuoj pat” ir vis daugiau 
pabrėžiamas reikalas ginkluo
tis ir ruoštis tolimos ateities ka
rui. Arabų lyga bando ieškoti 
vieningo arabų nusiteikimo, 
bando organizuoti žibalo vers
mių valstybes paspausti Ameri
kai ir kitoms Vakarų šalims, kad 
jos netrukdytų arabams atsi
skaityti su Izraeliu. Šiuo metu 
Maskvoje lankosi Egipto prezi
dento patarėjas Hafez Ismail, o 
Kaire lankosi sovietų karinė de
legacija, pirmoji po sovietų ka- 
rin ių jėgų pašalin imo iš Egipto, das per minutę greičiu. 
Taikai kliūtį sudaro Egipto be- 
kompromisinė laikysena oku
puotų žemių klausimu. Egiptas 
neatsisako nei vienos pėdos, ka
da Izraelis reikalauja teritorinio 
saugumo garantijų.

WASHINGTONAS. — Keturi 
Amerikos minų gaudytojai jau 
pradėjo darbą toliau nuo Hai-j 
fongo uosto, rinkdami iš van
dens lėktuvų numestas minas. I 
Darbas užtruksiąs daug mene-'
šių. Hanojaus valdžia parūpino JAV IffilVr’DL'C AC 
amerikiečiams hydrografinius V IlvliUltlJMixM 
žemėlapius ir nurodė, kur yra 
Hanojaus padėtos minos. . 
rikiečių magnetinės minos nai
kinamos specialiomis “rogė
mis”, kurias velka helikopteriai. 
“Rogės” minas išsprogdina. 
Vietnamiečių minos kaba ant 
vielinių inkarų. Vielas teks nu
kirpti, o plaukiančias minas su
naikinti šaudant į jas iš kul
kosvaidžių.

WASHINGTONAS. — Buvęs 
Texas gubernatorius John Con
nally, kurio kandidatūra buvo 
minėta į valstybės sekretorius, I Pagal Amerikos-Sovietų Są- 
buvo išrinktas į. Pan American jungos susitarimą, sovietai 
World Airways bendrovės direk- tinka sumokėti senas, II-jo Pa- protestantai. Grupės piktų vyrų

į saulinio karo “Lend-Lease” sko- lakstė po gatves, puudinėjo ka- 
Konferencijdjtf, ’ tas. t> JAV vyriausybė pažada lakstė po gatv&, . puldinėjo ka-

NEDUOS SOVIETAMS 
VARŽYS EMIGRACIJ.)KREDITŲ, KOL-VARŽYS

WASHINGTONAS. — Amerikos 
sau stiprų rėmėją Wilbur Mills, kongreso 
teto pirmininką, kuris vakar pasiūlė įstatymą, 
vyriausybei duoti Sovietų Sąjungai 
kitokių prekybos nuolaidų, kol sovietai vari 
graciją, šis įstatymas yra visai panašus į 
pasiūlymą pernai senate. Sen. Jacksoną tada 
riai. Atstovo Mills pasiūlymą remia 260 
pasiūlyme Maskva spaudžiama atšaukti 
mus švietimo mokesčius. Jie daugiausia paliečia į Izraelį išvažiuo
jančius sovietų žydus.

“Kur trumpa, 
ten ir trūksta”

su-

torių tarybą, j saulinio karo “Lend-Lease” sko-

kur svarstomas karinių jėgų siekti kongreso pritarimo su- 
Europoje sumažinimas, sovietai teikti Sovietų Sąjungai suma- 
sutiko, kad Vengrija dalyvautų žintus muitus ir laikyti ją “most 
konferencijoje stebėtojo teisė- ,favored” valstybe. Prezidentas 
mjs. įNixonas leido Eksporto-Impor-

WASHINGTONAS. — Buvęs to bankui duoti kreditus ir kre- 
darbo sekretorius James Hodg- ,<htų garantijas į Sovietiją eks- 
son pradėjo dirbti Lockheed portuojamoms prekėms.
Aircraft bendrovėje kaip vice
prezidentas.

ROMA. 2_.t_ __
diktatorius Juan Peron, 77 me- lsavo piliečiams ir uždės didelius 
tų amžiaus, atvyko į Rumuniją.!mokesčius tiems kuriems lei. 
Italų spauda spėlioja, kad jis(džiama emigruoti”. Kongres- 
ten nuvyko atsijauninti . Oto- mano Mills štabo nariai pareiš- 
peni Sanatorija netoli Bukareš- k^ ka(j jjs nufar£ paremti sen. 
to pagarsėjo savo seno amžiaus Jacksono pasiūlymą dėl “ideo- 
žmonių gydymu ir. sustiprinimu. |Ogjnės simpatijos sovietų pilie- 

™AVIKAS. —^Islandijos '.jains, nebūtinai tik žydams, ku- 
valdžia įsakė išvežti iš Haeimay«pje įrenčia civilinių teisių suvar- 
salos visus laivus, nes ugniakal- žymus”.
nio lava teka uosto link dvi pė-.

— ' Nuolaidos sovietams liečia ir
PARYŽIUS. — Čilės ambasa-'senų skolų mokėjimo sąlygas, 

dorius Prancūzijoje Pablo Ne- Sovietai jau sumokėjo 12 mil. 
ruda, laimėjęs literatūros Nobe- ir pažadėjo įmokėti dar 24 mil. 
lio premiją 1971 m., pasitrau
kia iš diplomatinės tarnybos dėl 
silpnos sveikatos.

Millis pasiūlymas nemini žy
dų emigracijos, bet sako, kad

Buvęs Argentinos «koj Maskva neleis emigruoti

Rabinai prieš 
televizijos seriją

NEW YORKAS. — CBS tele
vizijoj senokai eina serija “Brid
get Loves Bernie”, šioje kome
dijoje jaunas žydas yra vedęs 
turtingo airio dukterį. Progra
ma turi pasisekimą, tačiau da
bar prieš ją išėjo žydų rabinai, 
sakydami, kad tokia padėtis, kur 
skatinamos mišrios vedybos ei
na prieš judaizmą. Buvo ban
doma spausti CBS vadovus, kad 
jie nutrauktų programą, tačiau 
nepavyko.

Rabinų taryba ragina tikin
čiuosius boikotuoti šios progra
mos sponsorius, kurių svarbiau
sias yra Proctor Gamble. Ra
binams nepatinka, kad vaidini
me dviejų mišriai vedusių jau
nuolių santykiai yra labai gra
žiai pristatomi.

“Neutrali” Indija 
kritikuoja Ameriką
NEW DELHI. — Buvo lau

kiama, kad Amerikos-Indijos 
santykiai pagerės paskyrus nau-j 
ją JAV ambasadorių Daniel' 
Moynihan, kurio paskyrimui In
dija pritarė. Indija yra gavusi' 
iš Amerikos 9 bilijonus dol. pa- • 
šalpos, tačiau premjerės Gandhi 
vyriausybė vis dažniau ėmė kri
tikuoti Amerikos Vietnamo po
litiką, pradėjo pulti Ameriką 
Jungtinėse Tautose ir dėl to san
tykiai atšalo.

Premjerė Gandhi antradienį 
vėl pasakė kalbą, kurioje pabrė
žė, kad “Amerikos laukinis bom 
bardavimas Vietname nebūtų 
buvęs taip ilgai toleruotas, jei 
bombarduojami būtų europie
čiai”.

Indijai labai nepatinka ir Ame Kinija.

Su dr. Kissingeriu išvyko ry
šių valdininkas Herb Klein, am
basadorius William Sullivan ir 
keturi Tautinės Saugumo tary
bos pareigūnai: Richard Ken
nedy, Winston Lord, Peter Rod
man ir David Engel.

Hanojuje Kissingeris bandys 
susitarti su Š. Vietnamo vyriau
sybe dėl pokario santykių ir aj>- 
svarstys, kaip Amerika galėtų 
prisidėti prie karo nuostolių at
lyginimo, griuvėsių atstatymo.

Kinijos pasitarimuose bus 
svarstomi būdai, kaip normali
zuoti abiejų valstybių santykius 
ir kaip garantuoti, kad Vietna
mo taika būtų pastovi

Kinija sutiko dalyvauti Pa
ryžiaus konferencijoje, vasario 
26 d. čia Amerikos delegacijai 
vadovaus valstybės sekretorius 
Rogers. Iš viso pakviesta 13 da
lyvių. Prancūzija, Britanija, Ki
nija, Sovietų Sąjunga, keturios 
tarptautinės komisijos narės: 
Kanada, Lenkija, Vengrija ir In
donezija. Dalyvaus ir kariavu
sios šalys: Amęrika, Š. Vietna
mas, P. Vietnamas ir Viet Con
gas. Be tcZT konferencijoje Dus 
ir Jungtinių Tautų atstovas. Kon 
ferencija gali užtrukti ilgesnį 
laiką, nors pasirengimai su
trumpins iš anksto neesminių 
dalykų svarstymą. Norima, kad 
kare nedalyvavusios didžiosios 
valstybės užsiangažuotų 
mo taikos išlaikymo 
goms.

Bangkoke Kissingeris 
su Amerikos ambasadoriais Iri
ose, P. Vietname ir Kambodi- 
joje. Kaip jau rašyta, Ameri
ka tikisi atgauti 10 karo belais
vių šį šeštadienį. Jie būsią pa
leisti An Loc apylinkėje, apie 60 
mylių nuo Saigono. Belaisviai 
bus nugabenti į ('.lark bazę Fili
pinuose. Kai kurie belaisviai 
bus paleisti Hanojuje. Juos pri
ims tarptautinės komisijos aš- 
tuoni nariai ir perduos amerikie
čiams.

Delegacija pas 
gub. Dan Walker

ČIKAGA. — Antradienį Ame
rikos Lietuvių Tarybos delegaci
ja priėmė Illinois gubernatorius 
Dan Walker Springfielde. Da
lyvavo Illinois sen. Frank Sa
vickas, kun. A. Stasys, M. Pra
nevičius ir R. šarka. Guberna
torius labai šiltai priėmė lietu
vius, sakydamas, kad iš visų 
tautinių mažumų daugiausia ge
ru atsiliepimų jis girdėjęs apie 
lietuvius. “Jei turėsite kada ko
kių reikalų, kreipkitės tiesiai i 
mane, jums durys visada atida
rytos”, pareiškė gubernatorius 
Walker.
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Henry Jacksono 
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♦ Vakar š. Airijoj streikavo

lakstė po gatves, puudinėjo ka-
s—

įdegta kataliku bažnyčia. Susto
jo judėjimas, nutrūko elektros 
tiekimas, pieno pristatymas. 
Protestantai pyksta dėl dviejų 
jų vadų suėmimo už teroro veik
smus.

dol. po 1974 liepos 1 d. su są
lyga, jei iki to laiko bus Ame
rikoje pravestas “most favored” 
valstybės pritaikymas. Iš viso 
sovietai skolingi Amerikai 722 
mil. dol. Skola nebus grąžinta, 
jei vyriausybė nepadarys preky
bos lengvatų iki 1974 metų.

Vyriausybės atstovai sutinka, 
kad principe sen. Jacksonas ir 
kongresmanas Mill yra teisūs, 
remdami individų teises išva
žiuoti j kitus kraštus, tačiau gal
voja, kad šiuo atveju “tyki di
plomatija” galėtų daugiau duo
ti, negu viešas spaudimas.

Antradienį prie Jungtinių Tau
tų demostravo grupė žydų, ka
linių drabužiais. Demonstraci
ja pasitiko Maskvos burmistrą 
įPromyslovą, kuris lankėsi JT. 
j Vienu metu apie 300 žydų su- 
.stabdė judėjimą, susėdę gatvė
se viduryje, tačiau policija juos 
greit išblaškė. Žydai šaukė “T>et 
my people go!”

rikos santykių pagerėjimas su

♦ Vakar senate kilo energijos 
krizės klausimas. Amerikai 
trūksta šildymo alyvos, nes va
lyklos visu tempu gamina auto
mobilių gazoliną. Kai kurie se
natoriai teigia, kad žibalo bend
rovės tyčia krizę iššaukė, norė
damos pakelti alyvos kainas.

♦ Rytų Vokietijos pasienio 
sargybinis pabandė pabėgti į va
karus. Kiti sargybiniai jį vijosi 
ir netoli sienom peršovė ir nusi
nešė.

♦ Viceprezidentas Agnew pa
reiškė Indonezijoje, kad Ameri
ka toliau laikys savo jėgas Piet
ryčių Azijoje ir neapleis tos pa
saulio dalies, laikydamasi savo 
įsipareigojimų. Iš Indonezijos 
Agnew išskrido į Malaziją.

♦ Jeruzalėje ant Alyvų kalno 
buvusi amerikiečių misija buvo 
padegta. Sunaikinta daug ver
tingu knygų ir rankraščių. Po
licija įtaria žydų Gynybos lygą.

♦ Sen. Stennis padėtis ligoni
nėje kiek pagerėjo, tačiau jis 
vis laikomas “rimtai” sergančių 
sąraše.

♦ Illinois legislature svarsto, 
kaip sušelpti Čikagos viešąjį 
transportą — CTA. Cook ap
skritis pažadėjo 4 mil. dol. Či
kagos miestas — 4 mil. dol. Me
ras Daley pareiškė, kad CTA 
kainų pakelti nereikės ir auto
busų linijų skaičius nebus ma
žinamas. Tikimasi 4 mil. dol. 
gauti iš Illinois iždo.

♦ Illinois teismas uždraudė 
daryti abortus, kol Aukščiausias 
Teismas specialiai nepasmerks 
Illinois valstijos abortų įstaty
mų.

♦ Juan Corona Kalifornijoje 
buvo nuteistas kalėti iki gyvos 
galvos už 25 žetnės ūkio darbi
ninkų nužudymą.

MASKVA. “Komsomolskaja 
Pravda” kelis kart skundėsi, kad 
sovietų parduotuvėse neįmano
ma vyrams gauti kaklaraiščių, 
ypač modernių, plačių, spalvo
tų. Tas privertė lengvosios pra
monės ministeriją pakelti kak- Gubernatorius pažadėjo, jei 
laraiščių gainybį iš 11 mil. iki tarnybinės pareigos leis, atsilan- 
17 mil. Trys fabrikai Leningra- Vasario 16-tos minėjimą 
de, Jaroslave ir Možaiske pra- > 
dėjo pilnu tempu gaminti vy
rams kaklaraiščius.

Paaiškėjo, kad dėl to patvar- kas aprodė kitiems delegacijos 
kymo pradėjo mažėti moterų dalyviams Springfieldo legisla- 
apatinių gamyba. Tų motenins tūros patalpas ir pavaišina pie- 
reikalingų rūbų jau anksčiau tumis.
sunku būdavo gauti, ypatingai, i Čikagoje tą pačią dieną Altos 
provincijose. Dabar Komsomols delegacija, palydima Lietu- 
kaja Pravda abejoja ar nekils vos gen konsulės J. Daužvardie- 
lyčių karas, kai moterys sužinos, nės aplankė merą B. Daley. Da- 
kad jų apatinukų trūksta todėl, jyvavo: J. Skorubskas. I. Blins- 
kad fabrikai ėmė daugiau ga- trubienė, J. šoliūnas ir A. Švi- 
minti vyrams kaklaraiščių. Mas- tra Meras Daley gavo dovanų 
kvoje kaklaraiščius galima pirk medinį, stilizuotą lietuvišką Kry
ti juodoje rinkoje po 5 rublius, gjų j,s kalbėjo seniai buvęs Ma- 
Ir tai, \akaruose niekas tokių rja jį $ ir, jej pareigos leis, ža- 
nepirktų. 'dėjo atvykti' į minėjimą vasario

— <18 d. 2 vai.
Š. Vietnamo Gubernatorius Dan Walker ir

Maria H. S. Altos atstovai pa
dovanojo gubernatoriui lietuviš-

• ką “Vyti”.
Į Po audiencijos sen. F. Savic-

HANOJUS.
premjeras Pham Van Dong pa- meras Daley įteikė savo pasira- 
reiškė amerikiečių moterų dele- sytas proklamacijas Lietuvos 
gacijai, kad abi Vietnamo dalis Nepriklausomybės sukakties pro" 
teks sujungti, nes niekas negali 
gyventi su perpiautu į dvi dalis NeW Yorkui
k, pripažįsta ir taikos suiar.is. kaįnuoja narkotikai 
INEW YORKAS. — Gubema- 

i torius Rockefelleris siūlo griež
tus įstatymus kovai prieš nar
kotikų pardavinėtojus. Kalbė- 

f damas valstijos miestų vadovy
bių nariams, gubernatorius nu- 
j švietė, kiek kainuoja valstijai 
narkotikų vartotojai.

| Adiktai plėšia, vagia ir užpul
dinėja, kasmet atimdami iš žmo- 
nių 6 bilijonus dol. Neapskai
čiuojama jų sukelta baimė ir te
roras, kuris neleidžia žmonėms 
išeiti iš namų. Mes esame par

davinėtojų ir vartotojų belais
viai”, pasakė Rockefelleris.

I New Yorko valstijoje yra 200.- 
090 narkomanų, plėšikaujančių, 
.kad galėtų finansuoti savo įpro- 
| tį po 30 dol. kasdien. Apskai
čiuota. kad šiems 30 dol. "už
dirbti”. narkomanai turi pavog
ti prekių daug didesnės vertės, 
apie 18 mil. dol. kasdien. Vals
tija išleidžia po 11.000 į metus 
kiekvienam įpratusiam gydyti.

< Gubernatorius siūlė sekti Japoni- 
ijos pavyzdžiu, kuri narkotikų 

vartotoją pirmą kartą uždaro

Lietuvos

ga-

Afganistano badas palietė tūkstan
čiu* gyventoją. čia matoma* »uvar- trim mėnesiam, antrą kartą — 
Mt.vaika* laukia gardino* piano, §eĮįjem mėnesiam, kol jis “at- 
kuri dalina UNICBF orpaniiaci|« , „ , ...

Chakeharan mioata/ ’pranta nuo narkotikų.

Vietna- 
pastan-

susitiks

Pietų Vietname karo veiksmai 
aprimo, tačiau nuo paliaubų 
pradžios Saigono vyriausybė su
registravo 1.891 komunistų pa
žeidimus. Kovose abiejose pu
sėse žuvo ir 5,000 vyrų. Lao
se komunistai stipriai puola vi
suose frontuose.

Europos Saugumo 
konferencijoje

HELSINKIS. — Suomijoje 
vykstančioje 34 valstybių konfe
rencijoje. kuri turi paruošti Eu
ropos Saugumo konferencijos 
darbotvarkę, sovietų delegatas 
Viktor Malcev pasiūlė įtraukti 
tokius punktus: prekybos santy
kių išplėtimą, jungtinius pro
jektus kasyklų ir transporto sri
tyse, aplinkos apsaugos klausi
mus.

Sovietai vengia Vakarų vals
tybių siūlomų laisvesnių Euro
pos žmonių santykių, laisvesnių 
idėjų pasikeitimo, spaudos ir žo
džio laisvės išplėtimo ir pana
šių klausimų.
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lietuvį artoją laisvojoj tėvynėj. 
Ištverkime!

Po sunkiu išgyvenimu ir ne
ramiojo svaičiojimu liūdnai ty
lūs sėdome į atplaukusį mus gel
bėti belgų laivą.

Daug metų prabėgo nuo tų iš
gyvenimų. Ištvermingai belauk
damas Tiesos angelo pasirodant, 
su (dažnai girdimu per Sofijos 
Barčus šeimos radijo valandė-

vR-STOPAITIS

/ASKUTINĖ VASARIO 16 JŪROJE
ntinęos laivo "Kaunas" keliones per šiaurės jūrą

t i-o 1
• ją apvaikšėiojame 
igomis pamaldomis.
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Jo tie žodžiai mus esančius 
valtyje nesmagiai nuteikia. Ap
rimęs kiek jis vėl kalbėjo:

• —Ne amžinai jie mus krau
juose ir ašarose plukdys. Ateis 

nes greitai jura Tįesos angelas, sutramdys ne- 
j, nušluostys lietuvių 
Vėl pakils skaisti dau- 

Įgula, apart vieno, 2-jose vai- giaspalvė vaivorykštė ir laimins 
tyse laimingai išsigelbėjusi su
posi virš bangų, protarpiais rau
donomis raketomis skelbiama 
savo skaudų likimą. Visi jutom, 
kad, tais metais laisvėj ir laisvoj 
jūroj buvo atšvęsta paskutinio
ji Vasario 16-ji.

Diena artėja j pabaigą; Sau
lė, apibėgusi dangaus mėlynę, 
vakarų pusėj ruošiasi skandin
tis. Visą dieną dangus buvo be 
debesų ir rytis lengvai jūra bė
giojo, bet pavakarį, mano nuo
stabai, visai iš priešingos pusės 
judrios neramios bangos sutin
ka laivą. Matau, viriuje iš kaž
kur atsiradęs pilkšvas padrikęs

viršų kylančias raudonas rake
tas neramiai šaukė:

—Žiūrėkite, virš mūsų tėvynės 
neįprasta raudona vaivorykštė 
pakilo. Ar nematote? įsižiūrė
kite geriau! Ne, ne, tai ne rau- 

Šiandien lapkričio 17 dieną įgu- dona vaivorykštė. Aiškiai ma
la liūdnai susikaupusi iš dviejų tau, Hitleris stovėdamas vaka- 
valčių stebi, kaj mūsų brangią ruošė tiesia ranką Lietuvos ry- 
trispalvę su pamiltu laivu vi 
sieins laikams priglaudžia sa
vyje Šiaurės jūros šaltosios ban-

— Aš senas jūrininkas, kiti 
jungos plauna mano laivą... Dau
giau nežavės manęs tolimieji 
horizontai, platieji akiračiai. — 
Belieka tenkintis siaurais, Chi- 
cagos teršiamais, akiračiais.
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Baigęs šį mano gyvenimo epi
zodą, noriu papildomai apibū
dinti išsigelbėjusių valtyse išgy
venimą. Netikėtai staigaus smū
gio pritrenkti, kaip žinome, ne 
visi vienodai pakelia tai, pri
klauso nuo dirksnių tvirtumo. 
.Virš 20 mūs išsigelbėjusių vy
rų visi neblogai pernešėm ši 
smūgį, tik vienas gavo aštrų dirk 
snių sukrėtimą ir stebėdamas į

tuose stovinčiam Stalinui. Jų 
kruvinos rankos raudonai jun
giasi virš Lietuvos. Jie netver- 

gos. . darni šėtonišku džiaugsmu kva
(Laivas “Kaunas” plaukęs į tojasi, net žemė dreba.

Angliją tą naktį vokiečių sutor- 
pėduotas. “Lietuvos Pajūris”, 
1902 m. Nr. 12 ir 1963m. Nr. 13).' 

Laivui nuo paviršiaus dingus,' 
trumpai toj vietoj vandenys ver
petais sukėsi, i 
ištisiniu bangavimu padengė labuosius, 
buvusią skaudaus įvykio vietą.

debesėlis, it koks skarmalius,. ♦
skubiai už gaubė saulę. Saulei' Tais pačiais metais, vėlų ru- 
jį nuginus nuo sąvo veido, jis to- denį, vėl esame šiaurės jūroje.

Dalyviai: tas pats laivas, ta pati 
įgula ir ta pati trispalvė, kuri 
1 nksmai šventė Vasario 16-ją.

bau bėga.
ir didesnių debesukų skarmalių 
vis daugiau atsiranda. Saulė, 
nepajėgusi apsigintu slepiasi uz 
horizonto. Debesys užgrobę mel
svąją erdvę ryčiui liepė dingti 
ir savąjį (pietvąkarį) palei- 
dę j urvinis įsakė jam visa burna 
pūsti.

Supratau, kad 21-j į kartą pra
leidę gražiai Vasario 16-ją die
ną, turėsime ją užbaigti didele 
audra. Nejaugi tai butų prana
šinga diena? Trunųpai džiūga
vus mūsų gražiu kūrybingu ne
priklausomu gyvenunu, vėl grįž
ti į vergiją. Tai. būtų per skau-

Aktorius John Wayne savo paskutinės šeimos tarpo. Iš kairės sū
nus Ethan, 10 m., Aissa, 16 m., Marissa 6 m. ir žmona Pilar, me

tai nesakomi. Pirmoji Wayne šeima jau užaugusi ir jis turi 
vaikaičią.
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— Tėvynė pavojuje, priešų su
pama! — palikę šeimas, sava
noriais traukė miškais. Su di
džiausiais nedatekliais, stvėrę 
bet kokį pasitaikiusį ginklą sto
jo grumtis su žymiai pajėges
niais priešais. Lietuvio troški
mu būti laisvu ir jo drąsa laisvė 
buvo apginta.

Mūsų tautos ryžto ir kraujo 
aukos dėka šiandien plačiojoj 
jūroj, laisvi švenčiame Vasario 
16-ją. Saulėj pagilusi, linksmai 
plevėsuoja mūsų trispalvė. Sma
gus vėjelis susimetusias jos rauk
šles kedena, lygina. Ji, it jaunuo 
lė nesiduoda, kraiposi, plevena 
ir josios buvimas teikė mums ir 
visam laivui šventės nuotaiką. 
Įgula šventiškai nusiteikusi su
tinka dieną. Laivas, sraigto ska
tinamas, skuba pirmyn ar tai 
būtų šventė ar šiokiadienis. Lai
vo jau tokia paskirtis: kartą pa
likęs sausumą turi skubėti, kol 
pasiekęs kitą sausumą atsirems 
i ją.

šiandieną, ten toli tėvynėje, 
vėliavos gretomis plevėsuoja, pa
radai, džiaugsmo kalbos. Mes 
vieniši, atviroj jūroj. Vieniša 
trispalvė, bet išdidi, saulei, dan- 
gaus mėlynei, vėjams ir plačia
jai jūrai laisvės dainą dainuoja.

Vieną kitą atklydusi žuvėdra 
su klyksmu šaukia virėją, kad 
jų nepamirštų ir šventės proga 
ką nors skanesnio išmestų per 
bortą. Virėjas jų noro negirdi, 
savais reikalais užsiėmęs. Virtu
vės berniukas, virėjui nematant, 
pasirūpina tuo reikalu. Kauno 
radijo mums perduoda Lietuvoj 
išgyvenamą šventės nuotaiką. 
Jaučiamės, lyg ir mes esame įsi- 

mčią savųjų mi
nią. Kartais pasuku svetimą
sias radijo stotis, kur dažnai nu
girstų, kad pasaulis neramiai po
litinėmis painiavomis verda - 
kunkuliuoja. Karlais neramiai 
suvirpa širdis, it blogą spėdama.

Viltis nežinojimo motina. — 
Kaip romėnai sakydavo. Mūsų 
tauta niekam nieko blogo ne
linki. Tikima, kad kiti tuoini 
mums atsilygins...

.\ei ouuaa zmugud uuiįs pažinti liepitklauMMiMte Ueluvus u Antano 
Smetonos valdymu lauoiarpį, negales apsieiti bis J Aagustaiėio pa
ruostos studijos Si knvga būtina kiekvienam, norinčiam pažinu ne
tolimą Lietuvos praeių. Lietuvoje gyvenusieji ir Smetonos valdymo 
•ukourpi pažįstamieji žmones tvirtina, kad, J. Augustaitis teisingiau

siai ir tiksliausiai aprašė ir įvertino Antano Smetonos veiklą.
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ma laivą šonu, neiųuverstų ma
ne nuo kojų. Reikią sunkią au
drą pakelti, bet mano mintys 
kažkur toli klaidžioja. Pagaliau, 
kalbu sau. — Viešpate, Tu buvai 
oasirinkęs biblinį Jobą, viso
kiomis negerovėmis ir kančio
mis jį užleidai. Nejaugi dabar 
mūsų tautą pasirinkai? Ar ne- 
užtektinai mūsų tauta caro lai
kais savo žemėj kentėjo? Ar 
neužtektinai Sibire retežiais 
žvanginome? Varge ir skausme 
tauta su Strazdeliu Tave garbi
no ir meldė pašalinti vergijos 
pančius. Išklausei mus. Lais
vai atsikvėpęs toliau Tave gar
biname, bet graži ši dieną ir 
baisi jos užbaiga mane nera
mina...

Rinktinis LYRIC OPEROS cho
ras. Bilietai po |8, $7, $6, $4, 
$3 gaunami Vaznelių prekybo

je 2MH West 71st Street, Chi
cago, arba paštu Chicago Opera 
Co. 7121 South Talman Ave
nue. Chicago, Illinois 60629. 
Bilietai gaunami prie įėjimo 

nuo 12-tos valandos.

įvyks ši sekmadienį, vasario n 
D., 3 V AL. PO PIETŲ

Visi prašomi iš anksto 
įsigyti bilietus į lietuvių 
statomą G. JPuęcini

prisikėlimo šventes 
Mūs*' tautos, kaip val- 

>r sikėlimo šventė yra 
ji I ąisvame pasau- 

iškil- 
viešais Į 

minėjimais primindami Dievui 
ir žmonijai mūsų tautos skau-į 
džią dalią. Kur bebūčiau, daly-i 
vaudamas minėjime, bažnyčioj i 
ar perpildytoj salėj ir besiklau-i 
sydamas mūsų kilniųjų troški-j 
mų, kaip taisyklė, mintimis vi
sai met grįžtų i mano paskuti
nę Vasario 16-ją praleistą jū
roje... jį

Dieną prieš tai, perplaUkėm 
Skagerako vandenis, atmintinus 
iš I-jo Didžiojo karo. Čia įvy
ko vienintelis tame kare dide
lis karo laivynų mūšis tarp an
glą ir vokiečių. Kiekvienas- 
s:narkįaį nukertėjo. Kiekvienas 
girėsi laimėtoju išėjęs. Pačiai 
karo vedimo strategijai tas mū
šis nė vienai pusei nepadėjo, 
nors lik daug gražaus jaunimo 
į dugną nuėjo. Plaukiant tais 
vandenimis daug šiurpių prisi
minimų sukėlė praėjusio karo 
padariniai. Sakoma, kariauja
ma kad nebūtų ateityje daugiau 
karų. Tikėsimės, gal nebepasi
kartos ši žmonijos rykštė.

Įplaukus į Šiaurės jūrą buvo 
paimtas vienas tiesus kursas į 
vakarus, be jokių daugiau su- 
kinėjimosi. Laivas, prisipildęs 
Lietuvos žemės ūkio gėrybėmis, 
linksmai skubėjo į laukiamą 
uostą. Laivas, vykdydamas ka
pitono valią, veržiasi pirmyn ar 
tai būtų rami jūra ar bangos 
prieš jį piestu šokdamos mė
gintų jam pastoti kelią. Laivas 
sutikęs nevalingą bangą skelia 
ją pusiau ir pasidaręs taką sliuo
gia pirmyn. Banga, pykčiu ne
tverdama, kuo smarkiau ir kuo 
daugiau skuba laivo deniu per-

Mniiand Saiing.- ap'.ar 
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mū 
su apylinkės Dėkojame 

ums už mums parodytu 
pasitikėjimų Mes norė- 
'H'iu tiū’.i Inms naudingi 

< *i-uyje
Sąskaitos apdrausto* iltį 

<20 000

čioniškas pasaulis sipilti ir neatsargiam jūreiviui 
pasimaišius už jo apykaklės šal
tu lataku žemyn nuslinkti. Šį 
kartą šiaurės jūra mus sutin
ka ramiai, tylių bąngų kuždėsiu, 
it kviesdama viešnagėm

Vėlų vakarą nusileidęs kaju
tei! poilsio galvojau, kad tarp 
laivo ir manęs yra daug pana
šumo. Sraigtas laivą stumia jū
ra į laukiamą uostą, o mane 
už apykaklės čiupęs laikas ne- 
atlaidžiai tempia Gyvenimo jū
ra į man nežinomą likimo pa
ruoštą uostą. Laįvas pasiekęs 
uostą sustos, o kada mano eilė? 
Girdžiu Laiką prašnekant.

, Ar seniai Tave, visomis ke
turiomis rėpliojantį, tempiau. O 
žiūrėk dabar jau baltą plauką 
Jgijai. Jei Tu nebūsi reikalingas 
jūrai ir Neptūnas nepakvies tave 
•savo viešpatijom aš, Tavo Lai
kas, tempsiu tave toliau. Atsi
bodęs Tavimi, kur nors, suse
nusi, sausumoj po berželiu svy
ruonėliu ar po žalia eglute pa
tiesiu.

Vidury plačios tamsios jūros, 
vidury tamsios nakties klausiau 
ką porino man negailestingas, 
visuomet skubantis Laikas. Vie
nodi ritmiški sraigto dūžiai 
sklaidė neramiąsias mano min
tis ir vėjas jas pagavęs jūromis 
plačiai išnešiojo, o mane pasiun
tė į gilaus miego viešpatiją, kur 
neramioms mintims durys bū
na užsklęstos.

Paryčiui kaž kuri nevidone 
banga smarkiau tėštelėjusi šonu 
visą laivą sudrebino, suvirpino 
ir mane, tįsojusį, prižadino. Bu
vau gerokai pailsėjęs ir. paju
tęs laivu sklindant kavos kvapą, 
kėlęs tuojau rengiausi. Skam
bučio pašauktas tuojau prisista
tė virėjas, kuriam išmetinėjau: 

Ką. ar visą maišą kavos su- 
vertei į katilą, kad jos aromatu 
visa Šiaurės jūra pakvipo? Na,

tiek to, labai išlaidus ir nepatai 
somas esi.

— Atsiprašau.
— Šiandien didelė mūsų šventė 
ir kaip kiekvienais metais viskas 
bus pagerintai į stalą paduota.

— Na, tai paduok man tos 
pagerintos karštosios puoduką.

Išgėręs kavą ir šiltai apsiren
gęs atsidūriau tiltelyje. Budin
tysis šturmanas mano ankstybą 
rytą pasirodymu tiltelyje ste
bėjosi. Gerai žinojo mano pa
protį, tik vėlų rytą atsilankyti 
viršuje.

— Nesistebėk! —tariau jam.
— Esu pailsėjęs ir šiandieną Va
sario 16-ją noriu praleisti die
nos dalį tiltelyje.

Gėrėjausi šnarančių bangų 
kalba apie laivą bei silpno vėjo 
daina stiebuose. Tyla ir tamsa 
dengė jūrą, dengė dangų. Tik 
laivas, kaip mūsų gyvenimas, ne
sustodamas vandenimis laiku 
skubėjo pirmyn.

Paryčiui, vėjas protarpiais 
įgaudamas jėgos, siautėja laivu. 
Kartais iš kamino ištraukęs 
žiupsnį kibirkščių paskleidžia į 
viršų, šiandien, ši priešaušri- 
nė tamsa mus visus su laivu lai
ko savo glėbyje, it anais laikais 
mūsų tėvynę priešo perblokštą, 
ilgus metus alintą, kankintą, 
tamsoje laikytą.

Mūsų didžiadvasiai vyrai: Ba
sanavičius, Kudirka. Maironis 
ir kt., pajutę dūminėse pirkelė
se dar tvirtai plakančias lietu
viškas širdis, skleidė jiems vil
ties kibirkštis, skelbė artėjantį 
tėvynei laisvąjį rytojų. Tauta, 
iš girdysi ir supratusi pranašų
— šauklių žodžius, būdo iš le- - .
targo ir skubiai ruošėsi didžia-1 lieję į džiūgauj 
jam įvykiui. Panašiai, kaip šios 
nakties, tamsa ėmė blukti. Dan
gaus balzganas plotas vis plėtė
si, kol iš jūros staigiai išsiveržė 
pirmieji saulės spinduliai, skelb
dami 21 saulėtąją Vasario 16-ją 
dieną atviroj jūroj.

Atėjus akimirksniui, tautos 
išrinktieji, tą dieną paskelbė vi
sai žmonijai, kad mes esame 
laisvi ir lygiateisiai su visais ki
tais pasaulyje. Jų paskelbtieji 
žodžiai. nors buvo viduržiemis 
ir tais laikais nebūta greitų ži
nių skelbimo priemonių, žaibo 
greitumu sklido Lietuvos snie
guotais laukais, neaplenkdami 
tolimiausio užkampio bakūžės. 
.Visų tuos žodžius šigirdusiųjų 
veidai. Švitėjo it šio ryto sau
lė. Jaunimas ir sėdimas neri
mo, buriavo. Kai nuskambėjo

ę > u? 
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MARIA AUKŠTESNIOSIOS MOKYKLOS 
Diriguoja Lyric Operos dirigentas Giulio Favario. Vyriausias męųo vadovas DARIUS LAPINSKAS
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Lithuanian Village” B-vės Metinis Susirinkimas .»

“Namai pragarai — be, na
mų negerai” — šios lietuviš
kos patarlės tikrąją mintį Cle
velando lietuviai pilnai tik su
prato, kai prieš du metus su
degė jų senoji “Lietuvių Salė”, 
kurioje vyko visi visuomeni
niai ir politiniai parengimai, 
kurioje yra kalbėję net patys 
žymiausieji šio krašto (politi
kai, senatoriai, merai ir dau
gelis norinčiųjų jais būti...

Tuo pačiu Clevelando lietu
viams nebeliko veik jokios 
nuo-savos pastogės kasdieni
niam socialiniam pabendravi
mui, mūsų organizacijų susi
rinkimams, nebeliko ir jokios 
patogesnės salės ir didesniems 
parengimams.

Jau prieš keliolika metų su
kurta “Lithuanian Village” 
bendrovė ėmėsi iniciatyvos 
platesniu mastu organizuoti vi
suomeninį kapitalą saviems 
lietuviškiems namams pasis
tatyti. nugalėjus daug sunku
mų bei technikinio pobūdžio 
kliūčių, šis didelis projektas 
jau praeitais metais buvo pra- 
dėtaskonkrečiai realizuoti ir 
vieną plytą ant kitos rūpestin
gai dedant, pradėjo augti nau
jas moderniškas lietuvškas pa
statas. šie nauji lietuviški na
mai,. taip vadinamos “naujo
sios parapijos” rajone (Neff 
Rd. & East 185 str.), kur šiuo 
metu Clevelando lietuviai dau
giausia yra susispietę gyventi. 
Toje pačioje apylinkėje jau 
eilę metų veikia ir gausus skai
čius lietuviškų prekybos įmo
nių, bei įsikūrė ištisa eilė lie
tuvių daktarų, advokatų įstai
gų, o prie naujosios parapijos 
yra ir šv. Kazimiero lituanisti
nė mokykla. Tad, pabaigus 
statyti ir atidarius naujuosius 
lietuviškus namus — salę, vi
sa šioji apylinkė savaime virs 
tikru lietuvišku miestu; tad 
belieka tik tęsti pradėtas pa
stangas Neff Road gatvės pa
vadinimą pakeisti į Lithuanian 
Boulvard.

Naujųjų lietuviškų namų 
statyba šiuo metu jau yra tiek 
pasistfimėjusi, kad šiemetinis 
“Lithuanian Village” b-vės me
tinis susirinkimas — sausio m. 
28 d., jau galėjo susirinkti šių 
naujųjų namų nuosavoje pa
stogėje. Namo išoriniai darbai 
jau yra visai baigti, vidaus 
įrengimų darbai yra numatyti 
užbaigti laipsniškai pagal įren
giamųjų patalpų reikalingu
mą ir pelningumą.

Bendrovės susirinkime da
lyvavo virš 250 akcininkų. Tik
rai aš bent nebeatsimenu, ka
da Clevelande buvo toks gau
sus lietuvių susirinkimas. Tai 
daugiau negu bet kas kita ro
do, kad Clevelando lietuviai 
domisi savųjų namų įkūrimu 
ir aktingai dalyvauja jų staty
bos pastangose.

Susirinkimą atidarė ir jam 
pirmininkavo “Lithuanian Vil- 
lageęę bendrovės Prezidentas 
Juozas Stempužis, o sekreto
riauti susirinkimas išrinko I. 
Jonaitienę. Bendrovės Prezi
dentas susirinkimui patiekė la
bai rūpestingai ir kruopščiai pa- 
ruooštą bendrovės metinės 
veiklos pranešimą, kuris kon
krečiai, suglaustai ir labai vaiz
džiai nusakė pilną ir detalią 
bendrovės praeitų metų veiklą. 
“Lithuanian Village” pagrin
dinį kapitalą sudaro narių iš
pirktos akcijos — Šerai, kurių 
šiuo metu yra išparduota virš 
5000 po 27 dolerius, o likusius 
pinigus, reikalingus naujųjų 
namų statybai, finansuoja Su
perior savings Bankas gana pri
imtinomis sąlygomis. Pirmi
ninko pranešimą papildė kiti 
valdybos nariai: planavimo 
komisijos pirmininkas A. Venc
lovas susirinkusius painforma
vo apie namų statybą ir visą 
šių namų technikinį projektą, 
o finansų komisijos pirm. E. 
Stepas patiekė bendrovės ak
cinio kapitalo telkimo pasek
mes ir dabartinį jo stovį.

Valdybų pareigūnų praneši
mus papildė dar kontrolės ko
misija, o po to buvo labai gy
vos diskusijos ir įvairūs susi
rinkimo narių pasiūlymai. Kai 
kurių neaiškumų sukėlė jau 
nuo seniai veikiančio Ameri
kos Lietuvių Piliečių Klubo 
santykis su “Lithuanian Villa
ge” bendrove, nors abiejų šių 
organizacijų valdybos yra tos 
pačios asmeninės sudėties. 
Šiam reikalui ištirti ir pastudi
juoti susirinkimas išrinko spe
cialią komisiją, kuri turės visą 
šį gerokai miglotą reikalą iš
samiai pareferuoti sekančiam 
susirinkimui.

Į bendrovės valdybą trijų 
metų kadencijai buvo renka
mi keturi valdybos nariai — di- ' 
rektoriai. Nominacijų komisi- , 
ja pasiūlė devynis kandidatus, 
iš kurių susirinkimas išrinko 
Zenoną Dučmaną, Duliebą, 
Edvardą Stepą ir inž. Raimun
dą Kudukį. į naują valdybą

Chicago* Lietuvių Opera balandžio men. 7, t, 14 ir 15 dienomis stato Georges Bizet 4 veiksmų 
operą "Carmen", čia viena detalė iš mūsų Operos spaudos, Itonferencijos, įvykusios balandžio 21 
d. Momkų bute. Joje Operos vadovybė painform ivo apie šį sezoną statomą "Carmen" operą ir 
apie ateities naujus planus pastatyti lietuvišką o>erą. Iš kairės: Laisvosios Lietuvos leidėjas Va
lerijonas Šimkus, Naujienų redaktorius Algirdas Pužauskas, dailininkas. Adolfas Valeika, diri
gentas Aleksandras Kueiūnas, redaktorius kun. d r. Juozas Prunskis ir Operos iždininkas Albinas 
Smolinskas. Nuotrauka V. Jasinevičiaus

i Skaitytojų Balsai
karias Rūkas ir jo 

Stefanija, parašiusi dvi 
gas apie gyvenimą Sibire ir 
puotoje Lietuvoje, kurios 
verčiamos į anglu kalbą, 
siuntė tokį laišką

KOMISIJAI

žmona 
kny- 
oku 
yra 
at

j Naujienoms ištvermės kovo
je su visais laisvės ir pavergtos 
[Lietuvos priešais.

Mūsų pagarba
.S', ir K. Rūkai 

Hot Springs, Ark.

savo kandidatūrą statyti atsi
sakė Clevelande gerai žinomas 
įmonininkas ir veikėjas Jonas 
Švarcas. Jis ilgą laiką aktingai 
veikė “Lithuanian Village* 
bendrovėje, eilę metų buvo jos 
atsakingas pareigūnas, tad jo 
pasitraukimas buvo viso susi- 
riBkimo priimtas su dideliu ap- ^"7n^amasT"kad"kitų 

klaipėdiečių buvo nacių-vokiečių

JUŠKĖNO PASIAIŠKINIMAS 
DĖL BAKŪNO PATIKSLINIMO

Ryšium su Klaipėdos krašto 
atvadavimo 50 metų sukakties 
minėjimu š. m. 5-6 Naujienų 
numeriuose esu parašęs rašinį,

gailestavimu. j ------ - - - - -
Tikimasi, kad šių naujųjų nužudyti Lietuvos policijos val- 

namų statyba, bent dalinai, dininkas Jurgis Gvildys ir kon- 
bus baigta šių metų viduryje ir 
lietuviai galės jau šios vasaros . mano rašinį patikslina ir rašo, 
karščiams užėjus atsigaivinti 
savuose namupse. Pirmajame 
šių namų augšte bus įrengtos 
patalpos įstaigoms, ir jau šiuo 
metu nuomos sutartis yra su
darę lietuviai advokatas Šir
vaitis ir siuntinių’siuntėjas Va
latka. Neužilgo numatoma iš
nuomoti ir kitas patalpas.

Tad tikrai džiugu, kad il
gai apkalbėtas, diskutuotas ir 
svarstytas didysis Clevelando 
lietuvių namų sumanymas jau 
yra ne tik pradėtas, bet ir eina 
prie pabaigos. Clevelnado lie
tuvių visuomenininkai ir kul
tūrinei veiklai šių namų reikš
mė yra neabejotina.

Susirinkimas vienbalsiai nu
tarė bendrovės akcinį kapita
lą nominaliai pakelti iš 6000 
akcijų į 10.000. Tad akcijų 
įsigijimo vajuje dar daugelis 
lietuvių gali įsigyti šių naujų
jų namų akcijas ir tapti pilna
teisiais viso “Lithuanian Villa
ge” bendrovės turto sąvinin- 
kais bei naujos lietuviškos ak
cijos talkininkais. J. Dgl.

suks Paleikaitis. VI. Bakūnas

kad Paleikaitis nebuvo Lietuvos 
konsulu, o Gvildžio žuvimo ap
linkybės neteisingai parašytos.

čia turiu pastebėti, kad Jurgį 
Gvildį pažinau asmeniškai, bet 
apie Paleikaitį esu tik girdėjęs. 
Jųdviejų žuvimo aplinkybės man 
nebuvo žinomos.

Berankiodamas žinias apie 
nacių nužudytus žymesnius klai
pėdiečius, tarp kitų šaltinių pa
sinaudojau ir 1946 m. birželio 
mėn. 13 d. nr. 23 Vokietijoje 
spausdinto laikraščio “Mūsų Ke
lio” žiniomis. Tame laikrašty
je klaipėdietis J. Grigolaitis apie 
Gvildį ir Paleikaitį rašė; “Pol. 
valdininkas Jurgis Gvildys buvo 
nacių pasmaugtas Karaliaučiaus 
kalėjime ar vežant iš kalėjimo”. 
Kas liečia Paleikaitį ten taip; 
parašyta: “Karaliaučiaus kalė-; 
jime taip pat buvo nužudytas 
Tilžės krašto lietuvis konsulas 
Paleikaitis”.

Du katalikų bažnyčios pilioriai. Vie

nas šv. Petro bazilikos stulpas, ir ša

lia — popiežius Paulius Vl-tasis.

Atsidėjęs stebiu 
skelbtąjį dienraščiui stiprinti 
vajų. Stebiu, bet vajaus duo
menimis negalima per daug 
džiaugtis. Nežinau .Naujienų 
skaitytojų skaičiaus, bet galvo
ju, kad — gerokas būrys. Kiek
vienas iš jų į prašymą turėtų 1 
teigiamai atsakyti ir dienraš
tį paremti. Tai skaitytojų pa
reiga.

Naujienas seniai skaitau. 
Ištiktas ligos kurį laiką dien
raščio neprenumeravau. Pa
sveikęs vėl skaitau ir Naujienų 
linija su žmona esame labai 
patenkinti. Naujienos mūsų 
tautos ir visų pavergtųjų prie
šui — rusiškajam komunizmui 
moka nutraukti dviveidę kau
kę ir viešumon iškelti jų me
lą. Dienraštis nemerkia akies 
ir mūsų išeivijos paklydėliams, 
užsidėjusiems ružavus akinius.

Esame pensininkai ir turi
me verstis iš valdiškos pensi
jos, bet prenumeruojame dar 
10 lietuviškų laikraščių ir žur
nalų. šiemet galvojame tą 
skaičių mažinti, bet nesu- 
dome kurio leidinio atsisakyti. 
Dar pasiliekame su visais se
naisiais draugais. Pernai atsi
sakėme vieno laikraščio ir tai 
dėl pašto kaltės.

Praeitą rudenį pirmą kartą 
lankiausi Naujienose. Pirma
sis įspūdis — dienraščiui reikia 
geresnės pastogės ir moderniš- 
kesnių spausdinimo priemo
nių. Kol dar gyva senoji išei
vijos ir bėglių karta reikia su
krusti ir kaupti lėšas. Du va
jai į metus: vienas su prenu
merata, o kitas — prieš atos
togas visiems prenumerato
riams išsiuntinėti paramos 
prašymus. Mažai neatsilieps. 
Visi laikraščiai ir žurnalai pra
šinėja, net ir svetimkalbiai.

Siunčiame vajui 10 dol., o ko
misijai linkime sėkmės ir ener
gijos.

pa

“VARGAS SU MILŽINAIS”
K a midi eėi ų d ė m esiui : 

Vasario 17 d. per radijo stotį 
CBL transliuojama Raitų tautų 

ištarija

UBĄ (United Baltic Appeal) 
informacijos tarnyba pataria 
visiems Baltams (lietuviams, 
latviams ir estams) Kanadoje 
šeštadienį vasario 17 d. 8:30 
vai. vakaro įsijungti savo ra
diją į CBL stotį 710, išklausyti 
istorijos apie save — nuo rusų 
carų laikų iki šiai dienai. Tai 
bus per radiją transliuojamas 
vaidinimas, pavadintas “Var
gas su milžinais” (The Trouble 
with (iiants). Veikalo autorius 
yra kanadietis Mr. Len Peter
son, žinomas dramaturgas. 
Vaidinimas su 10 aktorių truks 
visą valandą.

Kaip ta istorija pateko į 
sceną? Niekas nesidaro iš nie
ko. Viso šio projekto varomo
ji jėga yra Mr. A. Dudaravi- 
čius iš Edmonton, Alberta. Ma
žiausiai 5 metus truko Duda- 
rovičiui boiieškant galimybės 
savo projektui įgyvendinti. Tuo 
reikalu jis pravarstė duris dau
gelio autorių, išleido daug sa
vo sutaupų ir privargino savo 
sumanymą rėmusio komiteto 
narius, kol pagaliau projektas 
apsivainikavo pasisekimu.

Pirmasis istorijos “Vargas 
su milžinais” vaidinimas įvyks
ta, kaip minėta, šeštadienį, 
vasario 17 d. 8:30 vai. vakaro 
per CLB radijo stotį banga 740.

Sekantis Dudarovičiaus žy
gis yra susitarti su kuria nors 
radijo stotimi JAV-bėse, kad 
vėliau būtų ir Amerikoje gy
venantiems baltams suvaidin
tas. Tuo reikalu jis šiomis die
nomis vykstąs į Hollywoodą.

• Yra daug žmonių, kurie 
meldžia laimingos mirties. To
kiems garsusis italų dailininkas 
Leonardo da Vinci turėjo tokį 
receptą: “Kai kiekviena naudin
gu darbu praleista diena suteikia 
ramų ir palaimintą miegą, tai 
naudingai praleistas gyvenimas 
atneš ir laimingą mirtį”.

SKAITYK PATS IR PARAGIŲ'

KIFJS SKAITYTI
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and Loan Association
Chicago Savings

ZUHTYOF> 
YOU! SAVINGS

UP TO 
$20,000. .

PER ANNUMPER ANNUM PER ANNUM

Į INSURED ;

ON CERTIFICATES 
OF $5000 OR MORE 

Two Year Maturity

ON CERTIFICATES 
OF $1000

One Year Maturity

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

PER ANNUM

SHORT TERM 
3 OR 6 MONTH TERM 

Minimum $1,000

CHICAGO TAUPYMO IR SKOLINIMO bendrovė dėl bet kokly 
|ūsy namo pagerinimy duoda paskolas nuo $500.00 ir daugiau tin
kamomis sąlygomis. O gal Jums yra reikalingi pinigai dėl kitokiy 
reikalų? Ar |ei neturite nuosavo namo ir |ums noki bodo mokėti 
aukitas nuomas, įsigykite nuosavus namus.

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY PAID QUARTERLY

Per Klaipėdos krašto minėji
mą sutiktas Martynas Gelžinis 
taip pat tikslino. Grigolaičio pa
teiktos Jurgio Gvildžio žuvimo 
aplinkybės yra klaidingos. Tik
rumoje Jurgis Gvildys buvęs su
laikytas Klaipėdoje ir gestapi
ninko Berento prie Gargždų 
žvyrduobėje nušautas. Ten pat 
M. Gelžinis dar pastebėjo, kad 
nereikia Berento pavardės mai
šyti su Lietuvos kariuomenėje 
buvusiais Berentais karininkais 
ar kitais Lietuvos piliečiais. Ges
tapininkas Berentas buvo Vo
kietijos pilietis.

Kas liečia mano rašinyje ki
tus nužudytus ar kankitus klai
pėdiečius, žinias rinkau ir iš ki
tų šaltinių. Ten dar rašiau, kad 
Vliniuje buvo sušaudyti trys 
jauni vyrai. Tikrumoje buvo net 
keli sušaudyti. Deja, jų pavar
dės jau spėjo išgaruoti iš at
minties. Tai tik tris ir tepami
nėjau. Mat, tie vyrukai vokie
čiams užėmus Klaipėdos kraštą 
pabėgo į Lietuvą ir apsigyveno 
Vilniuje. Vokiečiai užėmę Vil
nių paskaitė juos dezertyrais, 
nenorėjusiais tarnauti vokiečių 
kariuomenėje. Surankiojo ir su
šaudė. Jųjų tarpe sušaudė ir 
mano žmonos brolį.

Sėkmės Vladui Bakūnui. Ačiū 
už patikslinimą.

Stasys Juškėnas

^amPĮĮ

Bet kokiai* finansiniai* reikalais kreipkitės |:

Chicago Savings and Loan Assn.
Philomena D. Pakel, President

TEL.: GR 6-7575

KUR SEMTŲ ĮKVĖPIMO

Petrarka kartą buvo paklaus
tas kodėl jis nesusituokia su 
Laura, kurios garbei £ra para
šęs tiek daug eilėraščių.

— O iš kur gi aš tąsyk sem- 
čiausi įkvėpimo kūrybai? — at
sakė poetas.

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

Pa* mus taupomi jūsų pinigai atlieka di 
didelius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
tiekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
fie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus narnamą įsigyti

Taupykite dabar. Santaupos, padėtos prieš 
10 mėnesio dieną, neša nuošimčiu* nuo mė- 
•>**sio pirmos.

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS.

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 

1800 So. Halsted St Chicago, III 60601
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

Įsteigta 1923 metai* TeL 421-3070
Įstalgo* pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben-

NE VIENĄ KLAIPĖDĄ BET VISĄ 
MAŽĄJĄ LIETUVĄ

(Tęsinys)

Ar mes privalome rūpintis 
Maž. Liet. 1944 metais ten gy
venusiais žmonėmis? Ar tai ne
buvo tik Lietuvai nepalankūs 
naciai ir naciškos dvasios suvo

MARTYNAS GELŽIN IS vokiečiai, kurie ten buvo įsibro- 
įg^npdHaitoUi ir koionisr 
p prašų ir lietuvių prie-

____ igMčBtojų dalis
kietėję mažlietuviai? Ar maž- buvo ne visi vo-
.... ? i- u kiečiai buvo naciai ir ne visi vo-lietuvtus jau anksčiau nebuvo vo . • .. . . ... . _ .. kiečiai buvo Lietuvos priešai.

lietuviams dnt lieti ašaras, kad 
iš Maž. Lietuvos — tegu ir ru
siško genocido keliu —. išnyko

$20.00
$11.00

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo
9 vai. ryto iki 5 vai. vakaro, šeštadieniais — iki 12 vai.

Kaip kuria “socialistinį pasaulį”
Amerikos lietuviai labai gerai žino, kaip komunistai 

kuria “socialistinį pasaulį”. Kultūrinių ryšių su užsienio 
lietuviais komiteto pirmininkas Vytautas Kazakevičius 
pranešė, kad jie visi dirba “patriotinį darbą su emigraci
ja” ir kad jie nori “svetur turėti daugiau bičiulių”. Bi
čiulių Kazakevičiui ne taip sunku rasti, nes keli mūsų in
telektualai, perėję veik visas politines partijas ir pakei
tę ideologijos savo principus, trokšta būti bičiuliais ir 
nori prisidėti prie rusiškojo “socialistinio pasaulio” 
kūrybos.

Mes jau minėjome, kad vilkaviškietis Petras Keido
šius, baigęs visus komunistinius institutus ir gavęs privi
legiją rašyti “komunistinėje” spaudoje, nesugebėjo pa
kankamai greitai persiorientuoti. Jam buvo neaiški pas
kutinė instrukcija, liepianti valgyti Amerikoje augintą 
duoną ir niekinti tą prakeiktą “kapitalistinę” sistemą. 
Užteko Keidošiui viename eilėraštyje paabejoti vienu 
pagrindiniu nuostatu, kad jis būtų išsiųstas į Šiaurės Si
birą žurnalistinėms žinioms papildyti ir plunksnai paaš
trinti. Vadovybės priešakyje atsistoję mūsų tautiečiai 
nenori, kad dėl persiorientavimo kas abejotų, kad savo 
abejones pareikštų net neryškiomis poetinėmis frazėmis.

Žurnalistas Keidošius reikalą suprato ir paruošė ke
lis įdomius reportažus. Užvakar paminėjome, kad Sibiro 
šiaurėje Keidošius rado Vidą Volungevičiūtę, vadovau
jančią aukštesnei Tiksio mokyklai. Naujai atvežtas Li
teratūros ir meno numeris atspausdino sekantį Keido- 
šiaus reportažą apie antrą lietuvį inteligentą, išėjusį Le
ningrade Ždanovo kursus ir nutarusį, vietoje “tarybinės” 
Lietuvos, važiuoti į Nenską ir Tamirską “studijų gilinti”. 
Tai raseinietis Kazys Labanauskas, gabus mokinys, ga
vęs gerus pažymius ir pasiryžęs būti naudingas gimtiniam 
savo kraštui ir “komunistinei” santvarkai. Kol Laba
nauskas studijavo Leningrade, tai buvo reikalas vengrų 
kalbos specialistų. Sovietų karo vadovybė, sušaudžiusi 
Vengrijos premjerą Nagi ir numalšinusi sukilimą, buvo 
reikalinga žmonių, galinčių susikalbėti vengriškai. Bet 
kai Labanauskas baigė studijas ir tapo vienu geriausiu 
vengrų kalbos ir istorijos žinovu, tai jam pačiam praėjo 
noras vykti į Vengriją. Leningrade Labanauskas daug 
kuo nusivylė, bet susižavėjo vienos samojėdės pasakoji
mu apie nepaprastai sunkų nencų tautos gyvenimą. Laba
nauskas, matyt, norėjo vietoje ištirti, kodėl rusai nen
cus vadino samojedais ir kodėl nencai kiekvieną šiaurėn tas Keidošius?

patekusį rusą plaudavo ir dar šviežią suvalydavo. Jau
na moteris, matyt, Labanauską užtikrino, kad nencai 
nusivylusių lietuvių mokslininkų nevalgo.

Keidošius nustatė, kad Labanauskui Nencijoje ne
buvo jokio pavojaus, kad ir vengrų kalbos Žinojimas ga
lėjo būti naudingas, nes jis su nencais labai gerai susikal
bėjo, jų tarpe buvo saugus ir buvo nutaręs “socializmą 
statyti” Nencijoje, dar tolimesnėje šiaurėje, negu buvo 
išsiųsta Vohmgevičiūtė su visa Alytuje dešimtmečius gy
venusia lietuviška šeima. Keidošius bandė susisiekti su 
Labanausku, bet, turint galvoje didelius tolius ir sun
kias susisiekimo priemones, tai buvo ne toks lengvas da
lykas. Jis šitaip aprašinėja savo pastangas pačioje Sibiro 
šiaurėje:

“Kitą rytą, puolęs prie telefono, susiradau Ka
zį (Labanaską), sužinojau, kad iki jo “labai įdo
maus nencų kaimo”, tik... 70 kilometrų ir kad jį 
lengvai galima pasiekti garlaiviu arba malūnsparniu. 
Pats jis esąs labai užimtas ir atvykti negalįs, bet 
jeigu aš neatvyksiu, tai būsiu paskutinis slunkius. 
Deja plaukti garlaiviu neturėjau laiko, o laisvo ma- 
lūnspamio- tuo metu nebuvo. Tačiau apie šaunų Ka
zimiero darbą, apie jo mokamas anglų, vokiečių, suo
mių, estų, komių ir nencų kalbas, apie jo didelį do
mėjimąsi Šiaurės tautosaka man pasakojo visi, pra
dedant partijos apygardos komiteto sekretorium, 
baigiant radijo korespondentu, parašiusiu apie Kazį 
apybraižą”. (Literatūra ir menas, 1973 m. vas. 3 
d., 13psl.).’
Jamalo srities, didesnės negu visa Prancūzija, nen

cai labai patenkinti Kaziu Labanausku. Jie džiaugiasi, 
cad surado jų gramatikos principus ir tyrinėja nencų tau
tos istoriją. Nencai džiaugiasi iš Lietuvos atvykusiu pa
gyvenusiu vynų kuris atidžiai išklauso dešimtmečius 
nencams daiytų skriaudų ir jas užsirašo jiems visai ne
suprantama ir negirdėta kalba. Nencai užtikrino Laba
nauską, kad jie ne samojėdai, kad nencai niekad nencų 
nežudė ir jų nevalgė. Nencai galėjo tai padaryti su ru- : 
sais, visą laiką bandžiusiais įsikišti į nencų gyvenimą ir 
prieštaraujančius seniems ir geriems jų papročiams.

Labanauskas net nenorėjęs pasikalbėti su Keidošium, 
sovietų valdžios Atsiųstu į tolimą šiaurę ir nogėjusiu susi 
tikti su Labanausku. Pastarajam, matyt, buvo įdomiau 
kalbėti su nencu, negu su “komunistų” partijos atsiųstu 
pareigūnu. Labanauskas žinojo, kad nencų kalbos tyri
nėjimus veda jis, tuo tarpu sovietų valdžios kontroliuo
jama spauda pasakoja, kad, “didžioji rusų tauta ” pade
da nencams atgaivinti savo kultūrą ir nustatyti kalbos 
istoriją. Labanauskas, matyt, žinojo, kad Keidošius tu
rės ir toliau skelbti tą melą, todėl jis “neturėjo laiko” su 
Keidošium pasikalbėti. Keidošių, atvykusį į Nenciją, bet 
nenorėjusį vykti dar 70 kilometrų, jis išvadino shmkium.

Kaži ar Labanauskas norėtų pasikalbėti bent su 
vienu mūsų “kultūriniu bendradarbiautoju”, turinčiu 
žymiai mažiau žinių apie rusų operacijas, negu žurnalis-I 
kas Koirinshis?

vo verti mūsų dėmesio, užuo
jautos ir pagalbos.

Toliau, ne visi Maž. Liet, gy
ventojai iąivo vokiečiai; daugiau 
negu pusė buvo lietuviškos kil
mės. Jų tarpe buvo daug Lie
tuvos simpatinkų, tebebuvo 
daug, kurie namuose lietuviškai 
kalbėjo ir demokratiškoje san
tvarkoje nebūtų slėpę savo kil
mės ryšių su lietuviais.

Ir dar toliau: Visi genocidi
niai maskolių veiksmai vyko te
ritorijoje, kurią mes skaitome 
Lietuvai priklausančia, skaito
me Lietuvos dalimi. Todėl lietu
vis istorikas negali praeiti jų ne
paminėjus, nežiūrint, ar masko
liai žudė lietuvius ar vokiečių.

Be to, ten per 700 metų išsi
laikė lietuviški vietovardžiai. 
Maskoliai, vos užėmę Mažąją 
Lietuvą, išnaikinę visus jos vie
tovardžius, ėmėsi jos rusifikaci--įįaučįą, tikėdami ten susilaukti 
jos. Ir dar kitas maskolių žygis kokios nors apsaugos, 
verčia mus prabilti: Išnaikinę 
visus Maž. Lietuvos gyventojus.

Aneta Altorachtienė, didelio bendradarbių būrio apsupta, praeitą šeštadie
nį mažlietuviatns išvirė tokį šiupinį, kad visi valgė ir daugiau prašė. Foto
grafas Martynas Nagys, užkandęs skanaus šiupinio, nutraukė vikrias vh*- 

___________________tuvės padėjėjas.______________ _________

buvo apie 1 ir Y* milijono Maž. 
Lietuvos gyventojų ir daugelis 
pabėgėlių iš Did. Lietu vos. Jiems 
beliko kebas per užšalusias Ais-

gą) ir juo toliau į Dancigą ir Po
meraniją. Šiuo keliu pasinau
dojo 450,000 žmonių. . Bet dau
gumas pabėgėlių plūdo į Kara-

Kuomet 1945 m. balandžio 9
lietuvius ir vokiečius, jie atvežė;^ Karaliaučius besąlyginiai ka
is Rusijos ir Azijos virš 600,000 
burliokų ir pradėjo jais koloni
zuoti Maž. Lietuvą. Ir dėl tokio 
imperialistinio ir kolionalistinio 
žygio mes negalime tylėti.

1944-45 metą kovos dėl 
Mažosios Lietuvos

Antrojo Pasaulinio karo pra
džioje Rytprūsiai su Maž. Lie
tuva buvo dalimi didžiosios ba
zės, iš kurios vokiečiai pradėjo 
1939 m. karą su lenkais ir 1941 
m. žy® i Sovietų Sąjungą. Kuo
met 1943—1944 m. pasikeitė ka
ro laimė Rytų fronte ir vokiečių 
armijos turėjo trauktis iš Ru
sijos, karo šmėkla stambiais 
žingsniais artėjo į Vokietijos, t 
y. ir į Rytprūsių sieną.

1944 m. rudenį prasidėjo ko
va dėl pačių Rytprūsių, reiškia, 
ir dėl Mažosios Lietuvos. Spa
lio 5 d. rusai puolė šiaurėje, įsi
veržė į Klaipėdos kraštą ir pa
siekė Nenntną, kuris dabar ke
lis mėnesius skyrė rusų ir vokie
čių kariuomenes.

1945 m. sausio 12 d. ties Vys-

pituliavo, jame tebebuvo apie 
110,000 civilių, daugumoje iš
vargusių, sulysusių, išnervintų 
ir išgąsdintų moterų, vaikų ir 
senų vyrų, kurie dabar pateko 
į maskolių globą. Su rusų ka
rių pasirodymu prasidėjo nema
tytas, išgąstingas ir bestiahškas 
moterų prievartavimas. Iš Klai
pėdos į Karaliaučių atbėgęs ku
nigas Leitneris sako, kad “jie 
prievartauja ligoninės diakoni- 
ses, jie prievartauja neseniai ope
ruotas moteris, jie prievartauja 
vaiko amžiaus mergaites”, ša
lia moterų prievartavimo, rusų 
kareiviai apiplėšė visus pabėgė
lius. Visiems rusai atėmė mais
tą, iškratė kišenius, atėmė laik
rodžius ir žiedus, iš vilko-paltus 
ir kailinius, nuavė batus. Taip 
kelių valandų bėgyje pabėgėlių 
minia virto pasigailėjimo verta 
ubagų masė.

Karaliaučius buvo sugriautas 
miestas. Nuo bombų ir granatų 
griuvo apie 75% pastatų. Likę 
25% namų buvo stipriai apga
dinti. Todėl, kuomet kovos pa

los aukštupiu sudundėjo visuo- sihaigė ir žmonės nedrąsiai iš
tina rusų pabūklų ugnis, kuri lindo iš rūsių, daugumas tega- 
sausio 13 d. išsiplėtė ir į šiaurę Tėjo prisiglausti griuvėsiuose, 
ir sunaikino vokiečių karinome-, Okupacijos pradžioje rusai 
nės ir taip jau retas ir plonas Ii-. maisto civiliams nedalino. Tik 
nijas. Sausio 26 d. pirmūnai pa- gegužės gale prasidėjo pirmieji 
siekė Tolkemitą prie Aismarių duonos skirstymai. Todėl ba- 
ir tuo perkirto kelią į vakarus das ir mirtis pasidarė pabėgėlių 
visiems šiaurėje ir rytuose liku- nuolatiniu svečiu. Maskolių vai
siems vokiečių kariams ir Ma- džioje civiliai neturėjo jokių tei
tosios Lietuvos civiliams. Taip šių. Kiekvienas galėjo juos 
susidarė didelis katilas, kuriame mušti, žudyti, apiplėšti, prievar-

tauti moteris. Ir tokia padėtis 
tęsėsi per visą okupacijos laiką, 
kol civiliai buvo iš savo gimti
nės išvaryti ir į Vokietiją iš
vežti. Tokiose aplinkybėse, nuo
latiniame fiziniame pavojuje ir 
dvasiškoje desperacijoje gyve
nantys žmonės yra ligoms leng
viau prieinami. Kadangi Vokie
tijos gyventojai karo metu ne
buvo prieš limpamas ligas skie
pyti, todėl jos pasireiškė jau 
pačioje okupacijos pradžioje. 
Šiltinė, dėmėtoji šiltinė, krau
juotas viduriavimas, hepatitis, 
skarlatina, tuberkuliozė ir kitos 
kamavo žmones epideminėmis 
bangomis.

Vieną kartą — 1945 m. birže
lio gale — rusai pravedė Kara
liaučiaus gyventojų suskaičiavi- 
mą, kuris parodė 73,000 gyven
tojų. Reiškia, iki tol jau buvo 
dingę 35,000 žmonių. Negalima 
sakyti, kad jie visi būtų mirę. 
Kaip tik pirmomis okupacijos 
savaitėmis rusai išvarė daugy
bę vyrų į provincijos darbų sto
vyklas. Bet galima drąsiai tvir
tinti, kad iš tų 35,000 bent 20,- 
000 iki 25,000 mirė nuo alkio, 
nusilpimo ir brutalumo. Iš am
bulatorijų pranešimų, apygardų 
ir gatvių Storastų raportų nusta
tyta, kad 1945 m. gegužės gale 
Karaliaučiuje tebebuvo 85,000 
iki 90,000-amonių, 1945 m. spa
lio mėn. "nuo 55,000 iki 60,000, 
1946 m. kovo mėn. nuo 40 iki 
45,000,1946 m. spalio mėn. nuo 
35 iki 40,000, o šaltąją 1946-47 
metų žiemą gyventojų skaičius 
sumažėjo iki 25,000. Šis likutis 
buvo 1947 m. rudenį ir 1948 m. 
pavasarį išvežtas į Vokietiją. 
Taip rusai nužudė Karaliaučiu
je mažiausiai 85,000 Mažosios 
Lietuvos gyventojų.

(Bus daugiau)

Pasveikink savo draugus 

per "Naujienas"

M. GUDELIS

. POVILAS MILERIS
(Biografijos bruožai)
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* Buvo suplanuotas gerai apgalvotas va

jus nariams gauti. Į darbą buvo įkinkytas 
didokas skaičius žmonių. Draugijon buvo 
priimami nuo 16 iki 10 metų amžiaus vy- 
rąi ir moterys. Organizatoriai buvo pasiry
žę gauti bent penkis tūkstančius naujų 
narių. Vajus tęsėsi ištisus metus. Penkių 
tūkstančių naujų narių negavo, bet keturis 
tūkstančius tikrai gavo. Vadovybė paskel
bė didelį konkursą, kuris davė gerų pasek
mių.

-POVILAS ĮSITRAUKĖ Į DRAUGIJĄ

I Pirmame vajuje Povilas rinko narius, o 
antrame Chicagos Lietuvių Draugijos va
juje Povilas jau buvo paskirtas sekretoriaus 
pa re i go m ns. Jis pravedė sėkmingą vajų, 
draugijos narių skaičius gerokai padidėjo. 
Gal verta priminti, kad į šią draugiją Po
vilo kelias buvo atsitiktinis.

Povilas, baigęs darbą “Aušroje’’, nuė
jo dirbti į Metropolitan apdraudos bend
rovę. Pirmon eilėn jis pradėjo kolektuoti 
atsilikusių narių mokesčius. Povilas buvo 
lietuvis, todėl jam ir pavedė išrinkti pini
gus iš lietuvių. Vėliau Povilas turėjo išeiti 
apdraudos agentų kursus ir gavo teisę pats 
užrašinėti apdraudas.

Chicagos Lietuvių Draugijos nariams

padidėjus, reikėjo turėti žmogų, kuris sė
dėtų ofise ir priimtų atneštas duokles. Ku
rį laiką draugijos sekretorium buvo Vincas 
Mankus. Jis ne tik duokles rinko, bet jam 
kiekvieną savaię reikėjo išsiuntinėti apie 
500 priminimų nariams, kad jie sumokėtų 
duokles. Mankus turėjo daug darbo, bet 
atlyginimas buvo nepaprastai mažas. Už 
visus metus jis gaudavo tiktai šimtą dole
rių. Mankus turėjo ieškoti kitų pragyveni
mo šaltinių. Tada draugijos sekretorium 
buvo pakviestas Stepas Brusokas. geras 
artistas, netekęs darbo Universal Banke. 
Brusoką visi vadino Stepuku. Netekęs dar
bo. jis sutiko dirbti Chicagos Lietuvių 
Draugijos ofise. Viskas ėjo gerai kelis'mė
nesius, bet metų gale, kai įstaigoje buvo 
daugiausia darbo, tai Stepukas dingo. Nie
kas nežinojo, kur jis būtų prapuolęs. Už 
kelių dienų jis rastas prie Lockporto už
tvankų. Visas buvo sušlapęs ir sušalęs. 
Policijai pavyko surasti ir šoferį, kuris jį į 
Lockportą nuvežė. Kai pasiekė užtvankas, 
ta Stepukas šoferiui sako:

— Dėkui už kelionę. Aš turiu 19 centus. 
Visus tamstai ir atiduodu. Jeigu norėtum 
daugiau, tai negalėiau duoti, nes daugiau 
aš neturiu...

— Daugiau aš iš tamstos ir nenoriu, — 
ja inatsakė šoferis. — Iš kito būčiau dau
giau pareikalavęs, bet iš tamstos užteks...

Policijai šoferis pareiškė, kad Stepu
kas buvo tas pats žmogus, kurį jis vežė į 
Lockportą ir kuris buvo rastas apledėjęs.

Draugijos ofisas porą dienų buvo be

tarnautojo. Tada valdyba pasamdė Povilą 
Milerį Chicagos Lietuvių Draugijos sekre
toriaus pareigoms. Alga buvo nedidelė, 
bet Povilas daug ir nereikalavo. Nuo 1937 
metų pabaigos Povilas prasekretoriavo šiai 
draugijai iki savo gyvenimo pabaigos. Kei
tėsi draugijos pirmininkai ir vicepirminin
kai, keitėsi iždo globėjai ir protokolų raš
tininkai, bet Povilas pasiliko nepakeičia
mas. Jis ėjo tik draugijos Ąekretoriaus pa
reigas, bet tikrovėje jis tvarkė visus drau
gijos reikalus. |

Prieš eidamas dirbti Chicagos Lietuvių 
Draugijai, Povilas jau turėjo gana gerą 
patyrimą apdraudos reikalams tvarkyti. 
Jis kolcktavo Metropolitan apdraudos ben
drovės pinigus, jis pramoko apdraudas 
rašyti ir žinojo, kaip visus apdraudos rei
kalus administruoti.

Prie lietuvių jį pastūmė depresija. Pir
mais metais jis galėjo uždirbti algai reika
lingą sumą Metropolitu bendrovėje, bet 
vėliau, kai depresija paspaudė, tai ap
draudos bendrovės labai spaudė agentus. 
Dar vėliau jos pradėjo išskaičiuoti iš agentų 
algos vis didesnes sumas. Vidutiniškai 
agentas uždirbdavo po šimtą dolerių į sa
vaitę, o bendrovėms pradėjus atskaičiuoti 
paimtas komisijas už tas apdraudas, ku
rios nepratęs4avo apdraudas kitiems me
tams, tai atskaitydavo algos gana stambias 
sumas. Ne vienas agentas savaitės gale 
grįždavo namo su $20.00, nes didelę dalį 
jo algos išskaičiuodavo už nevykusią ko
misiją.

Povilui sekretoriaujant, Chicagos Lie
tuvių Draugija pravedė vadinamą trium- 
fališką vajų. Draugijos narių skaičius sie
kė iki šešių tūkstančių narių. Be to, drau
gija perėmė kelias Chicagoje veikusias pa- 
šalpines draugijas. Minėtų draugijų na
rius padarė Chicagos Lietuvių Draugijos 
nariais, o iždus perėmė į savo iždą. Drau
gijon įstojo vadinamas Kriaučių Klubas, 
Cicero Klubas, Vinco Kudirkos Draugija, 
šviesos Draugija, Brolių Seserų Draugija 
ir visa eilė kitų mažesnių darugijų. Pasi
tarimus mažesnėms pašalpinėms draugi
joms įstoti dažniausiai pasitarimus vesda
vo Julius Mickevičius ir Vincas Mankus, o 
galutinus apskaičiavimus paruošdavo pats 
Povilas. Tų pačių metų pabaigoje Povilui 
Mileriui dar pavyko prijugti prie Chicagos 
Lietuvių Draugijos savo laiku gana didelę, 
bet jau pradėjusią retėti Vytauto Didžiojo 
Kunigaikščio Draugiją ir Saldžiosios šir
dies Jėzaus Draugiją.

Sutraukus didesnį būrį žmonių į drau
giją, narių tarpe kilo mintis įsteigti Chica
gos'Lietuvių Draugijos skyrius. Pagarsi
nus Naujienose, kokios draugijos prisidė
jo prie čikagiškės, apie Chicagą esančio
se kolonijose buvusios draugijos taip pat 
pradėja ieškoti globos. Amerikoje 9 męs 
jauniiMs prie senų pašelpimu arganizaeir 
jų nenorėjo jungtis, o be naujų narių ge
riausia pašalpinė organizacija turi silpnėti. 
Skyrių steigimas buvo gyvas ir visur tuo 
klausimu buvo susidomėjimas.

Pirmiausia Chicagos Lietuvių Draugi
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jos skyrius įsisteigė Waukegane, Ill. Prie 
draugijos prisirašė 72 nariai. Atvažiavo 
Chicagon vyrai iš Auroros, III., ir prašė ten 
įsteigti draugijos skyrių. Ten draugijon 
įstojo 45 nariai. Chicagos Heights, Ill. sky
riuje buvo 78 nariai. Panašiu būdu buvo 
įsteigti skyriai Rockforde, De Kalb, St. 
Charles, Harvey, Indiana Harbor, Racine, 
Kenosha, Springfield, Ill. ir kitose vietose. 
Povilas turėjo važinėti po skyrius, aiškinti 
pačius pagrindinius savišalpos principus. 
Jis mokėjo žmonėms papasakoti, kas ligos 
ar nelaimės metu reikia dan tį ir ko galima 
tikėtis.

Bet draugija buvo svarbi ir kitais sume
timais. Draugijos centre susidarė grupė pa
skaitininkų, kurie retkarčiais apvažiuo
davo visus skyrius ir susirinkusiems papa
sakodavo. kas darosi pasaulyje ir lietuvių 
tarpe. Vieni skaitydavo paskaitas sveika
tos reikalais, kiti aiškindavo naujoves 
mokslo srityje, o tretieji įsitraukdavo į 
politines temas. Povilas susirinkimui pasi
baigus sustatydavo vyrus ir kartu gražiai 
lietuviškai padainuodavo.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite 
Dienrašti 
“N A U J I E N AS” 

Jos visad rašo 
TEISYBĘ
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AKIŲ, ausų, nosies 
Mt GERKLES LIGOS
PRITAIKO AKINIUS

Du garsūs filmų aktoriai Douglas Fairbanks ir Vincent Price susitiko dainininke* Ethel Mer
man gimtedie nio baliui*.

DR. K. G. BA1UKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 Se. Pulaski Rd. (Crewford 

Medical Building). Tel. LU 5 6446 
Priima ligonius pagal susitarimą, 

jei aeaumepiaa sMuauinu 174-4012

GYDYlvJAą IR LhikukGAS 
3148 WEST 63rd STREET 

VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
aktai antradieniai* ir penktadieniais. 
Trečiad. ir sekmad. otisas uždaryta*.

Re*. 3241 WEST 66th PLACE 
Phone: Republic 7-7668

DK. G K. BOBELIS 
INKSTŲ IR SLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 6954533 

Fox Valley Medical Center 840 SUMMIT ST.
ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

9R. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

JAM WEST 71*4 STREET 
Ofna«: HEmlock 4-5849 

Rexid.: 388-2233
OFISO VALANDOS: 

.-irmauiemau ir Ketvirtai 1—7 vaL. 
<ntrąd„ penktadieni nuo 1—5. tree, 

ir šeštad. tiktai susitarus.

Okupuotos Lietuvos 
kataliku bažnyčios 
komisaro nuopelnai

Baisiau negu galima įsivaizduoti

Komunistų okupuotoje Lietu
voje visus religinius reikalus 
tvarkyti pavesta J. Bugieniui.

Rez.: GI8-O873

ĄKLSĘRIJA IR MOTERŲ LIQQS 
ąiNEKOLOGINB CHIRURGIJA 

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

ailiepia, skambinti Mi 3-0001.

DR. MNA KRAIKEI- 
KRlAUCEUUNAiTE

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZIE AVE 

Telef. WA 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti 

47T-0225.
Valandos Pag*1 susitarimą.

Ofiso 90.: HE 4-1818 arba RE 7-9700
RezMfiKijos: PR 6-9801

M. L MEŠKAUSKAS 
•YRYTOJĄS IR CHIRURGAI 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71*t STREET

VALANDOS: Pirmad., an trad., ket- 
virtad. ir penktadieniais nuo 3 iki 
Z vai. popiet. Ketvirtai ir šešta
dieniais nuo' 9 iki 11 vai. ryto tik 
susitarus.
Trečiadieniais uždaryta._________

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

Tikrina akis. Pritaiko akiniu* ir 
“contact lenses”.

VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

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

'GFIADINSKAS
8 TAKŲ 
GRUNDIG 

MAGNETOFONAS
2512 W. 47 ST. - FR 0-1991 

LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!

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

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA 

R. ŠERĖNAS 
2047 W. 671 h PI. WAibrook 5-8063

MOVING
iš įvairiu atstūmę. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

Tel.: FRontier 6-1882

DU PRIES

kaio premjeros jis r lol 1 n 6 ■
net keletą kartų buvo iššauki*-

mos milžiniškos ovacijos, tačiau, 
vis dėl to, publikoje atsirado 
vienas nepatenkintas žiūrovas, 
kuris ėmė švilpti ir garsiai rėk
ti Shaw paprašė pu.bliką nu
rimti, o kai nurimo jis kreipėsi į 
nepatenkintąjį:

— Aš su tamstos nuomone su-
I tinku, bet ką meJ> dviese galime 
I padaryti prieš tokią minią?

RASTO PAMOKYMAI R PAAIŠKINIMAI.

sekimu ir nepasisekimu, o tai a] 
papročius reikia atsargiai augint 
kiame normalų stovi, į kurį mi

Nukryžiavimo rekordas
Tai įvyko Santo Domingo 

mieste, “dominikonų” televi
zijoje sekė, taip tūlas Patrick 
Tamao, 33 metų amžiaus, iš
buvęs prikaltas prie kryžiaus 
po 20 valandų buvo nuimtas, 
kadangi vinimis perkaltos ran
kų irkojų žaizdos užsikrėtė ir 
buvo reikalinga skubiai nukry
žiuotąjį gabenti į ligoninę.

Tamao savo pragyvenimą 
sakėsi aukojus “už pasaulio 
taiką, susipratimą tarp žmo
nių ir įrodymui, kad dvasia 
stipresnė už medžiagą”. Jis 
buvo savo žmonos Marčios vi
nimis per rankas ir kojas pri
kaltas prie Z pėdų aukštumo 
kryžiaus. Tik pranešime nepa-

Turmonto geležinkelio stotyje sakyta ar tas 20valandų jis iš- 
pakrovė per 400 zarasiškių vy- buvo kryžių pastačius.
rų, moterų ir vaikų, kad jie už
kaltuose vagonuose būtų gabe
nami lėtai mirčiai.

Žinomas žurnalistas J. Pr. Drau
ge sausio 19 d. rašo, kad iš spau
dos išėjo J. Juodvalkio atsimi
nimai “Mano dienos”, kuriuose 
yra skyrius “Sovietinės Lietu
vos kulto komisiras Rugienis”.

Ten rašoma, kad jis buvęs 
“vienas pagrindinių organizato
rių slaptosios policijos seklių 
tinklo Zarasuose, kuris į kalė
jimus grūsdavo mokytojus, ūki
ninkus, valdininkus, atsargos 
karininkus, šaulius, net ir betur
čius. Į Zarasų kalėjimą, kuria
me tebuvo 80 vietų, sugrūdo 
200 vyrų ir moterų. Kalėjimo 
raštinėje naktimis tardė, savo 
revolveriu grasindamas nušau
ti, mušdamas, plūsdamas tardo
muosius. Rugienis toje apylin
kėje vadovavo trėmimams ir

“Pro kalėjimo langus kaliniai 
matė, kaip Rugienis su kitais sa
vo sėbrais kalėjimo kieme spar
dė kunigą iki sąmonės netekimo. 
Rugiehiui ir kitiems vadovau
jant, Zarasų kalėjime laikomi ne
kalti žmonės buvo šaudomi, o 
kai artėjo frontas ir pastebėjo, 
kad visų kalinių neįstengs iš
šaudyti, Rugienis su kitais savo 
sėbrais benzinu apipylę duris ir 
sienas, kalėjimą su gyvais žmo
nėmis padegė.

“Frontui nusistojus, Rugienis 
su savo budeliais vėl grįžo į Za
rasus, vėl šaudė kalinius”... K.

— Sesele, paduok man spiri
tą, — sako gydytojas.

— Daktare, geriau išgerkite 
po operacijos, — patarė ligonis.

Pasveikink savo draugus 
per "Naujienas*

eiškia jo dvasišką stovį; o gerus minties 
Sakydami “minties papročius”, me* reiš-

u protinę energiją prie to darbo, kuriuo esame užsiėmę, nes 
rbame tik mechaniniu būdu, nesukaupdami visu savo minčių 
tada jokio darbo negalėsime gerai padaryti: vistiek ir šioje 
aoniški principai, jeigu, jie yra gerai nusistovėję mūsų cha
ts sąžiningai vadaus. o tada kaip darbas ir vargai yra atimti 

tas minčių paprotys turėtų greitai sugrįžti į poilsį Dietoje, 
kaip kompaso adata grįžta link polio.

SKAITYK FATS IR PAFAGI^
KITU? SKAITYTI 
NA U.T' U A S

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

Ofisas 275Q West 71st St.
Tol.; 925-8296

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS .ALA N DOS 

Visos programos iš W0PA, 
1490 kil A M.

DURT set 3 is 
world on fire

M. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

T*L: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad. trečiad 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak Šeštadie
niais 24 vai. po pietą ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

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

2454 WEST 71«t STREET 
Ofiso telef.: HEmlock 4-2123 
Rerid. telef.: Glteoa 84193

M neatsiliepia, tai tefef.

P. SUEIKiS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

2*50 West 63rd St., Chicapo, III. 60629 
Telhf.: PRoepoct 6-5064

BIZNIERIAL KURIE GARSINASI 
•NAUJIENOSE”. — TURI GERIAUSIĄ 

BHNYJl

AUKŠTAS AR ILGAS?
Karta, Napoleonas nepasiekė 

nusiimti savo apsiaustą nuo pa
kabos. čia pat stovėjęs jaunas 
karininkas šoktelėjo imperato
riui patarnauti.

— Aš nuimsiu, imperatoriau. 
Esu aukštesnis. — Pasakė ka
rininkas nuimdamas apsiaustą.

— Tur būt norėjai pasakyti il
gesnis. — šaltai pastebėjo im
peratorius. **

kiekvienam aišku, kuri yra tikroji. Krikščioniui reikalinga tikroji Kris
tau* bažnyčia. I visus šiuos svarbius klausimo* rasite atsakymus nedidelėje 
knygutėje, kuri vadinasi “Tikroji bažnyčia”. Ją nemokamai gausite, jei 
parašysite tokiu adresu: F. Zavist, 3715 W. 66th St., Chicago, IHinois 60629

SV. RASTO TYRINĖTOJAI

PETKUS

=*

KAIP VARTOTI VAISTUS?
j • J

’ Molier buvo paklaustas, ar 
jis yra patenkintas savo gydyto
ju. ’

— Kodėl ne? — atsilįępė 
lier. — Dažnai pasikalbame apie, 
įvairias ligas. Gydytojas prira
šo man įvairių vaistų, bet aš ją. 
niekad nevartoju ir todėl es«r 
sveikas.

oKrtLilK
DIENRAŠ/l

SKAITYK C LĮVOKFATlNĮį

___ PRANEŠIMĄ^
— Chilago* Lietuvių Našlių, 

hukių ir Pavienių draugiškas klub?“ 
turės eilinį susirinkimą vasario 
d. 8 vai, vak. Hollywood salėje; 2 
W. 43rd St. Visi nariai 
skaitlingai atsilankyti aptarimui 
bo reikalų. Po susirinkimo vaišės 
šokiai J. Joniko orkestrui gro 
Kviečiami visi norintieji įstoti į n 
rius ir visi mėgstantieji' “ “ ■ 
praleisti laiką. Nut. rast. V. C.

___________________________________ )

Jau kuris diika* atspausdinta ir galima gauti knygų įtakoja

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekse Ambrose knygą aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 psl.’ Kaina 
$8.00. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija. -■

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
ii£t,uvjų kolonuos, jų suorganizuotos šaipo* draugijos, statytos baž
nyčios, įsteigti laikraščiai, kanų viso būva 121, 41 teatro draugja, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentuoti katalikiškų, socialistinių, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt. ■ -

Norintieji knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Monar 
Orderį —

/ ’' AMERIKOS LIETUVIŲ ISTO^UOS DRAUGUOS
vardu Ir peMęstl;

1739 So. HALSTAD CHICAGO. ILL. U86Q6

■

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

TRYS MODERNIŠKOS

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

Tel: YArds 7-1741 - 1742

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

MODEKN1SKOS AIK-CONDITIONED KOPLYČIOS

LIETUVOS VĄgDO KILME
Daugelis nori, patirti, iš kur yra kilęs Lietuvos vardas, bei 

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 LietuvnS 
vardas. *

Juozas Venclova, dirbęs prie šios studijos 2D metų, peržiūrėjo 
labai daug senų dokumentų. Savo studijoje jis nurodė kiekvieno 
žodžio metrikaciją ir surašė Lietuvos praeitį liečiančias knygašt 
lis perskaitė šimtus knygų ū* parašė 52 psl. knygelę, pavadintą 
LIETUVOS VARDO. KILMĖ- Minkšti viršeliai, kaina $2. Knygelė

| lums bus pasiųsta, jei du doleriu atsiusite šiuo adresu:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted SU Chicago, III 60608

$6.00
$6.00

82 00
55.50
$3.00

knygų, runos papuoš bet

.00 minkštai* viršeliai* — ■■■■------------ į-
v LIETUVOS UTQt»A, gražiai įrišta 968

$10.00

guriai įrišta, 502 pusi
inšta, 464 pusi. _______

S. Mich.iMMU*, LIETUVIŲ IŠEIVIJA AMERIKOJE. 297 p 
........................

' Lietuviu kalte: kasdien nuo pirma- 
1 diemo 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. 60629

U1MTA KNYGA - GEKUl’SlA DOVANA
koku

DĖDES ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIA L SI A DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį • Dėdę Šerną as
meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą 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 Vieniše žmogaus Gyvenimą — Dėdės 
Šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiuginę kiekvieną, kas jį atsimena 
ir pažinojo, o naujiesiems ateiviam*, jaunimui, rašytojo Antano 
Rūko lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas duos 
progos susipažinti tu 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. 1962 m. 206 psL, kaina 2 dol.

GAUNAMA “NAUJIENŲ ADMINISTRACIJOJE

Naujienom galima gauti o. k.
knygų spinta ar lentyną.

K. Bielinis, PENKTIEJI METAI,
K. Bielinis, OlElpOJANT, gražiai
Prof. VecC StrMEa, ALEKSANORYNAS, 1 tomą*, grąžui 

įrišta*, 431 pust • ----------~---------U---------- ——:—
Prof. VacL Biržiike, SENŲJŲ LIETUyiSKŲ KNYGŲ 

ISTORIJA, T dalis. 208 pusi įrišta — $3X0. minkštai* 
vtneltaio — $2.00; B dalis. 225 pusi.. įrita _ 83.00. 
minkštai* viršeliai* — ___ , —_ ____

Dr. K. Grinių*, ATSIMINIMAI IR MINTYS, L tomas, 300 p.
Prof. S. Kairy*. LIETUVA BUDO, gražiai įrišta, 418 p._ 
Juose* LiOfBd*, RAITAU 250 pU*L’---------------~----------------
P. LiOdimvIone, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LlUDlIŲ.

$750

NAUJIENOS,

1739 Su. Hateted SL, Chicago 8, UI, — T0ąL RA 1-6100



TRUMPAI
HELP WANTED —MALE 

Darbininky Reikia

.Ve priklausomybės sukak
ties proga, šeštadienį, vasario 
17 d. 12 vai. bus iškilmės prie 
paminklo žuvusieins už Lietu
vos Lak 
Aukštesn.
kyklos jaunimas 
mas J. Masilionio.

REIKALINGAS MECHANIKAS 
Wells Single End Coders mašinoms. 
Galimas tfęųjravimas ’buvusiam ope-

Tatoriai.- Mokėti angliški 
« .NACHMAN CORP?

901 E. 104 Street •
REAL ESTATE

L Vainiką padės 
Lituanistinės mo- 

vadovauja-

operos du 
su dideliu 
pradedant

MEN — Good jobs with future in 
our photo department. Learn A trade 
we will {each 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
MR. THOMAS.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, žarna — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
m hemais NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAJS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

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

— La Bohema 
spektakliai praėjo 
pasisekimu. Prieš 
spektaklius, ’ simfonijos orkes
tras sugrojo Lietuvos himųg. 
Paskutinis spektaklis bus vasa- 

MAŽLIETUVIŲ ŠIUPINYJE šiy mėty vasario 3 dienos vakare mergaičių oktetas labai gražiai padainavo kelias 4*0 11 <1.
gražias lietuviškas daineles. Dainininkėms akompanavo muzikas Viktoras Jurkšaitis. i T, , , , . .

Nuotrauka Martyno Nagio — crank Jankauskas, Keno
sha, Wis., ilgametis Naujienų 
skaitytojas, mirė sausio 10 d. 
Palaidotas šv. Kazimiera Lie
tuvių kapinėse, Chicagoje.

—- Juozas Kasputis iš Keno 
shos pakartotinai parėmė Nau
jienų vajų 5 dol. auka, taip 
pat surado vieną naują skaity
toją.

— Jonas Bagdonavičius ir 
ponia, Hot Springs, Ark., pa
kartotinai atsiuntė vajui ir už 
kalendorių 12 dol. Jų gražioje 
sodyboje jau pražydo pirmieji 
pavasariniai medeliai. Bagdo
navičiai, mylėdami gamtą ir 
savo gyvenamą aplinką, mato 
visur vykstapiį lietuvišką gy
venimą ir bendruosius darbus, 
visur paremiant kiek pensinin
kų išgalės leidžia, kad lietuvy
bė bujotų ir žydėtų.

HELP WANTED — FEMALE ■ 
Darbininkiy Reikia

APYLINKIŲ

Vėl 4 žmonės mieste 
plėšikų nužudyti

Praeitą savaitgalį — sekma
dienio vakare ar anksti pirma
dienio rytą, įvairiose Chicagos 
nuėsto dalyse plėšikai nužudė 
4 žmones. Mrs. Emilina Olive
ra, 43 metų, gyv. 5138 N. Oak
ley Ave., eidama į darbą ne
toli savo namų rasta dideliu 
peiliu 5 karius subadyta per 
plaučius ir širdį. Jos rankinu
kas su $55 atimtas

Užgatvyje prie 6830 S. An
thony Avenue rastas nudurtas 
apie 32 metų amžiaus vyras, 
kurio kišenės išverstos ir pini
ginė atimta. Prie savo namų 
8631 S. Winchester Ave. rasta 
nušauta Mrs. Helen Pabis 60 m. 
kuri buvo išėjusi į krautuvę, 
esančią arti savo namų. Iš jos 
pagrobta piniginė su $30.

Gatvėje ties 4501 N. Marina 
Drive rastas šūviu Į pakaušį 
nušautas 68 metų amžiaus pen
sininkas, kuris buvo ką tik iš
keitęs savo *200 Social Secu
rity čekį. Pinigai su pinigine 
pagrobti.

kad važmos kainos nebus pa
keltos ir autobusų bei trauki
nėlių tvarkaraštis nebus Su
mažintas. Milijonais dolerių 
tuo tarpu didžioji CTA skylė 
bus užkimšta. Bet viena bėda 
ne bėda, sako žmonės. Kai 
kelios apsėda — žmogų suėda.

CTA autobusų ir traukinė
lių šoferiai, kurie ir dabar gau 
na po 5 dol. už kiekvieną va
landą (su viršum) tariasi 
streikuoti. Jei administracija 
algų nepakels dar po 14.5 cen
tų valandai, tai šio vasario 21 
d. unija praves balsavimą strei
kuoti. ..

nori, gali savo vardo ir pavar
dės nesakyti arba paprašyti lai
kyti paslapty. Jis nusiskundė, 
kad ne tiek daug piliečių ta 
proga naudojasi, kaip buvo 
tikėtasi.

Kad telefonas PO 5 - 1313 yra 
labai efektingas, vieną naktį 
prieš porą nietų patyrė pats 
šios žinios rašėjas. Pirmą va
landą po pusiaunakčio išgir
dus prie buto 3 aukšte įeina
mųjų durų subildėjimą ir žings 
nius ir paskambinus nurodytu 
telefonu, plėšikai išgirdę poli
ciją šaukiant pasišalino, bet 
buvo atskubėjusių policijos pa
trulių pačiupti dar nespėjus per 
garažo stogą nusileisti! jp

GENERAL OFFOCE 
TYPISTS FILE CLERKS 
Call MISS LANE 263-1920 

AETNA CASUALTY & SURETY 
An Equal Opportunity Employer

9 A. M. TO 1 P. M. 5 DAY WEEK 
General house work, no heavy laund
ry. Near North Side. $3 per hour 
plus car fare. Some English neces
sary. References required 

*? 943-2525 or 943-1120

CLERK
Steamship company needs young 

lady for clerical duties.
C & NW and Union Stations.

Salary Open.
Mr. Corvillion 236-5800

Near

Nebaigiamos CTA bėdos
Nepagydomoji .džiovininkė 

Chicagos Tranzito Adminis
tracija (CTA) tuo tarpu atro
do nuo “noglos smerties” bus 
išgelbėta. Burmistras Daley
praeitą antradienį pranešė,'darystės išaiškinimo.

žinotinas telefono numeris
Jau gerokas laikas, kai Chi

cagos policija įvedė specialų 
telefono numerį, kurio pilie
čiai dienos ar nakties metu 
bet kurią valandą gali šauktis 
policijos pagalbos bet kokio 
pavojaus, bėdos ar nelaimės 
atveju. Tas numeris yra PO 
5 - 1313. Patariama visais to
kiais atvejais, kaip užpuoli
mas, įsilaužimas, apiplėšimas, 
žmogžudystė ir kitoks didesnis 
kriminalas, tuč tuojau skam
binti PO 5 - 1313, kur per išti
sas 24 valandas budi valdinin
kai ir per radiją pašaukia toje 
apylinkėje patruliuojančius 
skvadus skubėti į nurodytą 
vietą.

Policijos Homocide sky
riaus viršininkas George A. 
McMahon sako, kad publikos 
skubiai suteikta informacija 
gali daug prisidėti prie pikta-

Kas ne-

REIKALINGA PATIKIMA MOTERIS 
bendriems namų ruošos darbams 
malonioje anlinkoje Chicagos šiauri
nėje daly. Labai geras susisiekimas. 
5 dienos savaitėje. Reikalingos re
komendacijos, susitarsime dėl atly
ginimo. Tel. CO 74115 arba 5494769 
vakarais ir savaitgaliais.

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
PUrus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustyme 

įrankiai. Hgu metų patyrimas.

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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737
3333 So. Halited St., Chicago, III. 60608. — Tel. 2544320 

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

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

2608 Wort 69th SL, Chicago, m. 60629. • TeL WA 5-2787 
Didelis peslrlnkimas jvelrly prekių. 

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

..... ■■ ■■ ■■■ 1 '
Prof. Vaclovo Biržiškos

SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 
KNYGŲ ISTORIJA

Pirmajam* tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 puslapiai. 
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už $4-00, o kietuose 

viršeliuos* už $6.00.
Abi knygas gausite, jei pinigus pasilsite tokiu adresu!

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, Illinois 60608

» III.Į ■»■■■ . ........................... ■■ Į ■ t

JEIGU NEBŪTŲ SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ | 
KNYGŲ, NEBŪTŲ IR NAUJŲJŲ!

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

Knyga Jums bus pasiųsta, jei atsiusite pinigus šiuo adresu:

NAUJIENOS. 1739 So. Halsted Street, Chicago 8, Dlinote
- -
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BŪTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI 

|~n§V~RC§IŲ DRAUDIMO AGENTCRA~|

’ J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660

BUTU NUAMAVIMAS. ĮVAIRUS
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 REBUH.PERS
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.

Katalikų mokytojams 
algas pakels 2 nuoš.

Chicagos katalikų arkidio- 
cezijos mokyklų taryba nutarė 
savo mokytojams algas 1973 — 
1974 metų laikui pakelti 2 nuo
šimčiais.- Arkidiocezija turi 
4.230 mokytojų, kurių algoms 
per metus išmokėta $32.2 mili
jonus. Algų pakėlimas tik 2 
nuošimčiais pakelia išmokėji
mų sumą milijonu ir šimtu 
tūkstančiu dolerių,

Pradedantis katalikų
kyklų mokytojas algos gauna 
$7,(MX) metams, dabar gaus 
$7,153. Viešųjų mokyklų pra
dedantis mokytojas algos gau
na $8,200.

MISCELLANEOUS 
jvairOs Dalykai

mo-

Šauliai ruošiasi minėti 
Vasario 16-tą

Vytauto Didžiojo šaulių kuo
pa š. m. vasario mėn. 11 d. 2 v. 
po pietų Vyčių salėje ruošia 
vasario 16-tos minėjimą su 
programa. Po programos vyks 
šaulių kuopos metinis susirin
kimas. bus renkama valdyba. 
Po susirinkimo sesės šaulės ruo 
šia kavutę. J. Kaunas

— Mary Leppa iš Gage Parko 
apylinkės, aktyvi SLA 134 Mo
terų kuopos narė, po ilgesnės 
pertraukos vėl tapo nuolatinė 
Naujienų skaitytoja. Ta pro
ga ji pareiškė, kad Naujienos 
yra įdomus ir visiems naudin
gas laikraštis,- nes niekuomet 
nėra pamiršęs eilinio žmogaus 
ir jo reikalų ne tik Amerikoje, 
bet ir okupuotoje Lietuvoje. 
Naujienos yra visų lietuvių 
laikraštis, nes visus mato ir vi
sais rūpinasi. ' «

— Bronius Sedleckas iš Brid- 
geporto apylinkės aktyvus Kri
vūlės klubo narys, kartu su 
prenumerata atsiuntė vajui 5 
dol. : .

VISUOMET YRA GERIAU užsitik
rinti saugumą prieš netikėtumams 

ateinant. Skambinkite 342-4466
VANGUARD FIRE ALARMS 

Patarimai veltui.

suradimui bent po vieną naują 
skaitytoją. Visi lietuviai yra 
kviečiami užsisakyti Naujienas. 
Jos yra visiems ne tik naudin
gos ir reikalingos, bet ir būti
nos.

KALBĖTI AR TYLĖTI

— Tu visuomet kalbi vien tik 
blogai apie savo pažįstamus.

— Kitaip tektų sėdėt ir tylėt...

— Kurie žmogaus dantys at
siranda paskutiniai.

— Auksiniai.

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

Real Estate, Notary Public 
INCOME TAX SERVICE

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

kitokį blankai

Call: Frank Zapoli- 
320872 W. 95th St.

GA 4-8654

— 'Paulius Grižas iš Wauke- 
gano apylinkės prie metinės 
prenumeratos mokesčio pridė
jo vajui 5 dol. auką.

— Clem. P. Pocius, Colum
bus, Ohio, atsiuntė Naujienų 
vajui 5 dol.," nes lietuviška 
spauda artina ir jungia visus 
lietuvius, gyvenančius įvairio
se apylinkėse ir įvairiose vals
tybėse siekti bendrų tikslų, ku
rių vyriausias yra pavergtos 
Lietuvos išlaisvinimas.

— Pranas Kavaliūnas iš Mar
quette Parko apylinkės kartu 
su prenumerata atsiuntė vajui 
5 dol. Vajaus komisija visiems 
aukotojams nuoširdžiai dėkoja, 
visus skaitytojus prašo remti 
Naujienas ir daryti pastangas

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 į Vokietiją ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei prisiu

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

N A U J I E N O S
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

p—————■ į i i ■■ i ■ ■■

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

— Buv. Lietuvos Policijos 
Tarnautojų Klubas “Krivūlė” 
maloniai kviečia atsilankyti į 
Metinį Žiemos parengimą, ku
ris įvyks š. m. vasario mėn. 17 
d. Balio Pakšto svetainėje, 3801 
So. California Ave., Chicago, 
Ill. Bus pilna vakarienė, trum
pa programa, šokiai, veiks bu
fetas ir daug vertingų dovanų 
laimingiesiems. Pradžia 7:30 
vai. vak. Auka $6.00 asmeniui.

Klubo “Krivūlės” Valdyba

(Pr.)

— Minint Lietuvos Nepri
klausomybės Sukaktį yra tin
kamiausias laikas ir geriausia 
proga lengvu būdu tinkamai 
supažindinti savo draugus ir 
kaimynus su Lietuva, jos isto
rija ir problemomis. Prel. dr. 
Juozo B. Končiaus angliškai 
parašyta 142 psl. knyga “His
tory of Lithuania” yra tinka
mas tam tisklui leidinys. Kaina 
2 dol. Gaunama Naujienose, 
1739 So. Halsted St.. Chicago, 
Ill. 60608. ' (Pr.)

itale fdtin t:;e anc Casualty Compa-.

A. A L. INSURANCE i REALTY

_ INCOME IAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

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

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBSS 
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET 
TeL: REpublic 7-1941

PAŽVELK
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, “built- 
in” virtuvė, 1% vonios. Du greta po

r|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.

1 Prašo $45.000. Priims rimtas derybas. 
I PUIKUS 2 BUTŲ 19 metų mūras.
2 atskiri šildymai, keramikos vonios, 
kabinetų virtuvės, alumin. langai, ge
ležinės tvoros, garažas, arti ofiso. *—

i $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, 
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
dymai. Cent, oro vėsinimas. Garažas. 
Arti Kedzie ir parko. $40.000

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

6 KAMBARIU modernus medinis. 
Nauias sazo šildymas. Arti Margučio 
radijo $15.800.

MODERNUS 6 KAMBARIU 14 metų 
mūras. Cent, oro vėsinimas. įrengtas 
beismontas. baras. I1^ vonios. 40’ lo- 
ta.s Garažas. 824.000.

PLATUS VERTINGAS LOTAS Mar
quette Parke. Kaina $9.900

8 KAMBARIU 1% aukštu 16 metų 
mūras. 2 vonios. įrengta c heisman- 
tas. Garažas 83 ir Kedzie. $32.000.

2 AUKŠTU 2 BUTV NAMAS, pla
tus lotas. Garažas. Arti mūsų. — 
$22,000.

Valdis Real Estate
7051 So. Washtenaw Ave. RE 7-7280

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

SIUNTINIAI į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Ava.

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

And we’re supposed to 
be so smart
Do something. A free booklet 
wiH tell you how you can help.

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

1 _____________________
I M|--------------------------------------
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PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

Every year wefalF 
to educate thousand! 
of potentially 
successful citizens 
because they’re 
mentally retarded.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

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

DHL AUKŠTOS KOKYBĖS. KAINOS 
Tl SĄŽININGUMO NAMŲ REMONTO 

DARBUOSE
Stogų dengimas. Vandens nutekėjimo 
vamzdžiai. Tuckpointing — mūro su
tvirtinimas ir valymai Mūrininko, 
staliaus, cemento ir dažytojo darbai. 
Veltui ikainavimas. Skambinkite dabar
AL BELEAKUS. .TeL 2384656

Federalinly h ve liti Į o« pa|amy 
mokeeely apskaičiavimas
INCOME TAX 

Nekllnejamo turto pirkimas • 
pardavimas

REAL ESTATB
Pet-šy paliudijimas

NOTARY PUBLIC
Draudimo Informacijos 
INSURANCE 
NAUJAS ADRESAS 

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

loL 436-7878— - _•
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j PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS




