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PENN CENTRAL GELEŽINKELIO STREIKAS
ITALIJA NUTARĖ ĮSIVESTI PLATŲ, 
VALSTYBINI SVEIKATOS DRAUDIMU
ROMA. — Italijos premjeras Giulio Andreatti paskelbė plačią 

vyriausybės programą pagyvinti apmirusią Italijos ekonomiką* ir 
pagerinti socialinį draudimą. Svarbiausia programos dalis yra 
valstybinis sveikatos draudimas, kuris bus įgyvendintas iki 1978 
metų. Italijos-ligoninės ir gydytojų patarnavimai bus nemokami, j 
kaip ir visose moderniose valstybėse. Dabartinė italų sveikatos 
draudimo sistema, įvairios draudimo agentūros, valdžios remia
mos privačios labdarybės organizacijos, daugiausia katalikų ran
kose, yra daug kainuojančios, labai nejudrios, gyventojams, ypa
tingai vargšams, mažai duodančios.

SVARBIOS UNIJOS SUSTABDYMAS 
GALI PAKENKTI VISAI AMERIKAI
WASHINGTONAS. — Vakar trys kongreso komitetai skubė

dami svarstė, ką daryti su nauja ekonomine grėsme Amerikai - 
Penn Central geležinkelio darbininkų streiku, kuris prasidėjo tre
čiadienį vidurnaktį. Įstatymų numatytas 30 dienų “atvėsimo“ 
laikas praėjo ir darbininkams nepavyko susitarti su darbdaviais. 
Sen. Griffin pasiūlė du naujus įstatymus. Vienas pratęstų dar 
30 dienų derybų laikotarpį, o kitas siūlo iš pagrindų apsvarstyti 
Amerikos transporto sitsemos padėtį, ieškant ilgalaikių sprendimų.

Sveikatos ministeris Rėmo 
Gasperi plačiau paaiškino apie 
numatomą sveikatos draudimą. 
Italijos valdininkai ilgai studija
vo Britanijos ir Švedijos valsty
binį draudimą. Dabar Italijoje 
yra apdraudžiami darbininkai, 
už kurių draudimus labai daug 
sumoka darbdaviai. Nors mėgs
tama sakyti, kad valstybinis svei
katos draudimas žmonėms nie
ko nekainuoja, faktiškai už jį 
moka visi mokesčių mokėtojai. 
Ministeris Gasperi paaiškino, 
kad Italiojs vyriausybė numato 
draudimui išleisti apie 8% savo 
metinių pajamų kas daugia, 
negu Britanija išleidžia. Medici
nos patarnavimai bus pacien
tams nemokami, išskyrus tuos 
atvejus, kada ligonys norės ypa
tingų patarnavimų privačiose 
klinikose, kurios nebus įtrauk
tos į vyriausybės sveikatos drau
dimo planą. Teks mokėti ir už 
privačius patarnavimus tokių 
gydytojų, kurie nebus įsirašę i 
valstybės sistemą.

Sveikatos draudimas neapims 
akinių, perukų ar dantistų pa
tarnavimų. Už juos kiekvienas 
turės pats užsimokėti. ‘

Dabartinė italų draudimo si
stema apkrauna dideliais mokes
čiais darbdavius, kurie dėl to 
negali mokėti darbininkams ge
resnių algų. Draudimo agen
tūros šiuo metu yra paskendu
sios skolose ir nesugeba duoti 
piliečiams tokių patarnavimų, 
kurių jie nusipelno. Darbdavių 
mokėjimai į draudimo agentū
ras bus pradėti mažinti nieko ne
laukiant, parlamentui patvirti
nus vyriausybės planą. Galvo
jama, kad tuo atveju pramonė 
galės daugiau pinigų investuoti 
atgal į pramonę.

Vyriausybė turi 
gerinti darbininkų 
temą, daugiau bus
gių butų, tobulinamas švietimas 
ir biurokratija.

K VISO PASAULIO

:Arem with 
up to 1% annual 

I population growth

[Areas with 
2 to 3% annual 

I population growth

[Areas withe . 
over 3% annual* 
population growth

Iki šio šimtmečio pabaigos, per nepilnus 30 mėty, pasaulio gyventoją skaičius padidės trim 
bilijonais ir pasieks 6.5 bilijonus, — keturis kart daugiau už 1900 m. gyventoju skaičių. 
Penki šeštadaliai to prieauglio bus pietinėje hemisferoje — Afrikoje, Piety Amerikoje, Azi
joje. Čia įvairaus tamsumo spalvomis parodyta, kiek žmoniy priauga įvairiose pasaulio 

vie tose.
FRANKFURTAS. — V. Vo

kietijos centrinis bankas ir Ja
ponijos bankai supirko dideles 
sumas dolerių, nes jo vertė nu
krito, o markės ir jenos — pa
didėjo. Spekuliantai supirkinė-j WASHINGTON AS. — Gynybos departamentas paskelbė, kad
ja stiprias valiutas, lengvai atsi- komunistų jėgos P. Vietname pažadėjo paleisti pirmus 27 ame- 
skirdami su doleriais. New Yor- rflciečius belaisvius šį sekmadienį vakare netoli An Loc miesto, 
ko biržoje trečiadienį akcijų kai- kuris buvo gerokai apgriautas kovose dėl centrinių aukštumų. Dar 
nos nukrito 83 taškus.

WASHINGTONAS. — Prezi
dentas Nixonas aplankė ligoni
nėje peršautą sen. John Stennis 
ir pareiškė, kad Amerikai jis rei
kalingas. Prezidento nuomone, 
senatorius sustiprėjęs ir greit 
pagysiąs. Jį peršovė du jauni 
negrai, atimdami pinigus ir laik
rodį prie pat senatoriaus namų.

MASKVA. — Tass agentūra 
paskelbė, kad Maskva planuo
janti naują tarptautinį aerodro-

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

planus pa- 
pensijų sis- 
statoma pi-

Gandhi kalba 
užgavo Ameriką

WASHINGTONAS. — Vals
tybės departamentas pareiškė, 
kad Indijos premjerės Gandhi 
pareiškimas, kad Amerika ne
būtų taip žiauriai bombardavu
si Vietnamo, jei ten būtų bom
barduojami europiečiai, labai 
užgavo Amerikos vyriausybę. 
Toks pareiškimas esąs neleis
tinas ir netikėtas. Naujasis Ame 
rikos ambasadorius Moynihan 
turėjo išvykti į New Delhi sek
madienį, tačiau dabar skelbia
ma. kad jis “neturi tikrų išvy
kimo planų”.

Valstybės sekretorius Rogers 
pasiuntė savo padėjėją — Jo
seph Sisco pas Indijos ambasa
dorių paprašyti paaiškinimų apie 
premjerės Gandhi kalbą.

MASKVA. — Egipto* prezi
dento patarėjas Hafez Ismail 
Maskvoje ilgai tarėsi sir užsie
nio reikalų ministeriu GrOmyko.

nėra žinių, kada Hanojus paleis savo laikomus belaisvius. Vals
tybės sekretorius Rogers, kalbėdamas senato komitete, pareiškė, 
kad P. Vietnamo karo paliaubos vykstančios taip, kaip buvo ti
kėtasi, niekas neabejojo, kad bus sutarties laužymų, tačiau jie 
ateityje turėtų mažėti. Paliaubos esančios tik pirmas žingsnis į 
taiką.

Pietų Vietnamo prezidentas Į 
Thieu vakar irgi pasakė kalbą, 
kurioje nusiskundė, komunistų 
paliaubų laužymais. Jie bandą 
užimti kuo daugiau P. Vietna
mo teritorijos.

| Viet Congas kaltina Saigono
JOHANNF^URfl^Pirtų ^ausybę.kad ji' paleido 10,- 

Afrikoje sustreikavo juodieji 600 karo belaisvių, tuo sulaužy- 
darbininkai, reikalaudami algų dama sutartį. Pagal ją Saigo- 
pakėlimų.' Vienu metu policija nas tuos belaisvius turėjo per- 
turėjo panaudoti ašarines dujas duoti komunistams iš anksto 
miniai išsklaidyti. j sutartose vietose. Pietų Vietna-

WASHINGTONAS. — Jorda- mo valdžios atstovas pareiškė, 
no karalienė Alia dalyvavo jos kad Thieu įsakė tuos belaisvius 
garbei surengtuose ponios Ro- paleisti dar prieš paliaubų su
gers pietuose, o po to aplankė tarties pasirašymą, nors nenu- 
vaidinimą “Irene”. Po spektak- Įstatytas skaičius buvo, paleistas 
lio’jaunoji karalienė apsilankė jau po pasirašymo. Ta pačia 
pas vaidinimo žvaigždę Debbie proga buvo paleisti ir 309 kali- 
Reynolds. Įnami civiliai. Saigono valdžia

NEW YORKAS. — Maskvos Juos paleidusi pagal tradiciją — 
burmistro Promyslovo žmona amnestiją prieš Naujus Tet me
ilina, išvažiuodama iš New Yor- tus.
ko, nusipirko peruką už 12 dol. Į 
Peruko normali kaina esanti 25 
dol., tačiau retai viešniai Alex
ander’s parduotuvė padariusi 
nuolaidą.

NEW YORKAS.
Lindsay paskyrė 250,000 dol. ne
turtingiems New Yorko žydams 
šelpti. Pinigus tvarkys trys žy
dų labdaros organizacijos Me
ras pažadėjo, kad ši suma — 
tik pradžia, nes jau seniai reikė
ję sušelpti vargstančius žydus, 
kas ateityje būsią pastoviai 
romą.

Meras

da-

Irake nužudyti 
devyni žydai

Pietų Vietnamo vyriausybė 
kreipėsi į komunistus, reikalau
dama žinių apie 50,000 pagrobtų 
civilių. Jų sąrašas įteiktas Viet 
Congo ir Hanojaus atstovams 
Jungtinėje Karinėje komisijoje, 
reikalaujant, kad jiems būtų leis
ta grįžti pas šeimas.

Amerika įteikė komunistams 
panašų savo kare dingusių sąra
šą, kuriame yra 1,328 pavardės. 
Laukiama belaisvių sugrįžimo 
ir tikimasi, kad jie gali duoti ži
nių apie savo draugus, dingu
sius š. Vietname.

Paryžiuje toliau vyksta Viet 
Congo ir Saigono vyriausybės 
pasitarimai. P. Vietnamo dele
gatai komunistus vadina Nacio- 

Įnaliniu Išlaisvinimo frontu, o
JERUZALĖ. — Izraelį pasie- ne Laikina Revoliucine vyriau- 

kė žinia,, kad Irake buvo kalėji- sybe, kaip save mėgsta tituluoti 
me nužudyti devyni vietiniai žy- Viet Congo delegatai. Pasitari- 
dai, jų tarpe garsus gydytojas mų dvasia esanti netikėtai šal- 
ir chirurgas Ezra Khazam. Ka- ta ir darbinga. Trečias susiti- 
lėjime nukankintas mirė ir ad- kimas įvyks šeštadienį.
vokalas Yacov Abdul Aziz. Į Tarptautinės Kontrolės komi- 

Irako ambasada Paryžiuje sijos nariai posėdžiuose nutarė 
pareiškė, kad Irako kalėjimuose naudoti anglų kalbą, kurią dau- 
nėra nei vieno žydo, tačiau žy- giau moka Kanados. Indonezi- 
dų žiniomis, jų ten yra nuo rug- jos, Lenkijos ir Vengrijos kari- 
sėjo mėnesio. pinkai. Pirmas komisijos pir-

Irake dar liko apie 400 žydų, mininkas kanadietis Michel Gau- 
kada prieš 1967 m. karą jų ten vin laisvai kalba angliškai ir 
buvo virš 4,000. Vieniems vai- prancūziškai, kas jam padeda 
džia leido išvažiuoti, kiti patys susikalbėti su vietnamiečiais, 
pabėgo. Likusių gyvenimas Bag kurių daugelis moka prancūzų 
dade ir kituose miestuose esąs kalbą. Gauvin yra Kanados am- 
nepavydėtinas. basadorius Graikijoje.

♦ Karinis lėktuvas trenkė Ala
meda mieste, Kalifornijoje, j 
daugiabutį namą. Lėktuvas spro 
go, užsidegė try s namai. Dar ne
žinia, kiek tikrai žmonių užmuš
ta, tačiau sužeistų vakar buvo 
17.

♦ “Chicago Today” laikraštis 
vakar pradėjo savo tyrinėjimus 
apie mero Daley sūnaus John 
Daley ryšius su viena Evansto- 
no draudimo bendrove. Anks
čiau ji nedarė su Čikagos mies
tu jokio biznio, tačiau jauna
jam Daley pradėjus ten dirbti, 
kaip draudimo agentui, miestas 
staiga bendrovėje apdraudė įvai
rių nuosavybių už 244,000 do
lerių.

PARYŽIUS. — žinomas kri
minalinių novelių rašytojas 
Georges Simenon, parašęs apie 
200 knygų apie detektyvą ko
misarą Maigret, paskelbė pasi
traukiąs iš rašymo, nes jam rei
kia poilsio. Antradienį jis švęs 
70 metų sukaktį.

♦ Graikai Kipro saloje suruo
šė didelį mitingą prie preziden
to Makarios rūmu, demonstruo
dami pritarimą jo kandidatūrai 
j prezidentus. Vyskupas Maka
rios perrenkamas prezidentu jau 
trečią kartą.

♦ Domininkonų prezidentas reguliariai. 
Balaguer įspėjo, kad komunis- 
tai sukilėliai vėl siekia pradėti 
netvarką. Dešimt ginkluotų vy
rų neseniai atplaukė į Domini
konų respubliką ir išsislapstė 
kalnuose. Vienas buvo nušau-

Sovietų laivas 
New Yorko uoste

NEW YORKAS. — Po ilgos 
pertraukos į New Yorko uostą 
atplaukė sovietų prekinis laivas, 
12,500 tonų “Novogorod”, 495 
pėdų ilgumo. Jis iš Leningrado 
uosto atgabeno fanieros, kavia- 
ro, konservuotos žuvies ir dvi
račių. Kartu atplaukė ir 2,300 
ma’šų sovietinės propagandos— 
laiškų, žurnalų ir siuntinių. Iš 
New Yorko laivas išplaukė į Phi- 
ladelphiją, kur iškraus 1,500 to- 

1 nu stiklo langams. Nuo kovo 
į Amerikos uostus 
Sovietų Sąjungos

Penn Central ir taip — ban
krutavusi bendrovė, kuri siekda
ma persiorganizuoti ir nusikra
tyti per didelių išlaidų, nutarė 
sumažinti darbininkų skaičių iš 
25,(KM) iki 19,000. Unijos tam 
pasipriešino. Unijų vadai tvir
tino, kad bendrovė tyčia nesuta
ria su unijom ir tyčia provokuo
ja streiką, kad galėtų tikėtis val
džios paramos ir finansinės kri
zės atitolinimo.

mėn. laivai 
atplauks iš

į Paskutinį 
vietų laivas 
lankėsi 1948 m. Tai buvo lai
vas “Rossia”. Po to dar vienas 
keleivinis laivas buvo sustojęs

.New Yorke, — “Baltika”, kuris 
11960 m. atvežė Nikitą Chruščio- 

♦ Ugandos radijas kviečia vą, atvykusį į Jungtinių Tautų 
žmones šį šeštadienį į 12-parti- generalinės asambl^es sesiją.
zanų viešą sušaudymą. Jie remėj Uosto darbininkų lokalas 1818 
buvusį prezidentą Obotę prieš patenkintas savietų-laivu, jame 
dabartinį — Aminą. Į esą daugiau darbo,’ nes siuntos

♦Philadelphijos mokyklų mo- nėra supakuotos į standartines 
kytojai, kurie streikuoja jau 23 dėžes. Unijos vadovybė anks- 
dienos, vėl pradėjo derėtis su čiau boikotuodavo sovietų lai- 
m i esto vadovybe. St. Louis mo- vus, bet dabar nutarė politika- 
kytojų streikas tęsiasi jau 17 d. vimą palikti-Washingtonui.

• i 1 • a • * — '

kartą prekinis so- 
Amerikos uostuose

♦ Autobusų vairuotojas, apie 
50 metų, buvo nepriimtas į dar
bą Greyhound Lines bendrovės, 
kuri pareiškė samdanti vairuo
tojus ne senesnius kaip 40 metų. 
Reikalas atsidūrė Čikagos teis
me, kur teisėjas James Parsons 
įsakė bendrovei svarstyti visus 
darbų prašymus iki 65 metų.

♦ Pietų Korėja pirks iš Ame
rikos 3.6 mil. tonų javų už 330 
mil. dol. P. Korėja gaus 150 mik 
dol. paskolą iš Amerikos Tarp
tautinio Išvystymo agentūros.

Streikas sustabdė prekių ir 
keleivių judėjimą visose Penn 
Central linijose, kurios apima 
16 valstijų Rytuose ir Vidurio 
Vakaruose. Vien į New Yorką 
tuo geležinkeliu kasdien važi
nėja apie 103,000 keleivių. For
do automobilių bendrovė pas
kelbė. kad jei streikas ilgiau už
sitęs, Fordas turės uždaryti 18 
fabrikų. General Motors irgi tu
rėtų sumažinti gamybą. Strei
kas greitai atsilieptų į visas pra
monės šakas ir paliestų milijo
nus darbininkų.

Penn Central bendrovė aiški
nasi, kad ji neturinti pasirinki
mo, nes federalinės valdžios pa
skirtas bankroto sąlygų prižiū
rėtojas reikalauja sumažinti iš
laidas, dėl to, esą reikia suma
žinti traukinių palydovų skai
čių iš trijų į du. Tik sumaži
nęs išlaidas, geležinkelis vėl ga
lėtų atsistoti ant kojų.

Kai kurie senatoriai siūlo vy
riausybei perimti geležinkelį į 
savo rankas ir tuo išspręsti su
sidariusią padėtį.

Prancūzijos prezidentui Pompidou lankanti* Itiopijeje, įį saugo
jo ne tik ginkluoti policininkai, bet ir specialOe imperatoriau* 

sorgai su prijaukintomis dykumų ketomis — "cheetah."

Uždraudė Peronui 
grįžt Į Argentiną 
BUENOS AIRES. — Karinė

Argentinos valdžia paskelbė, 
kad prieš parlamento rinkimus

i buvusiam diktatoriui Peronui 
nebus leista grįžti į Argentina, 

. nes jis paskutiniu metu padaręs 
: nrieš Argentinos vyriausybę vie- 
,šų, nepalankių pareiškimu. Ne- 
I patiko karinei valdžiai, kad Ro
moje Peronas pavadino ją “žvė- 

i rimis”.
j Necavo to, vyriausybė kre’- 
, nėši į teismą, kad jis uždraustu 
Į Perono neseniai sudarytą sau 
i palankių partiių koaliciją — Jus- 
ticialistų Išlaisvinimo Frontą. 

iTas frontas visur skelbia rinki
mu kampanijoje, kad nors kan
didatu Į prezidentus yra Camno- 
ra. Peronas per ji valdysiąs Ar
gentina. Tuo esanti pažeidžia
ma Argentinos konstitucija. Vai 
džia skelbia, kad Peronas, jei no
rės, galės sugrįžti j Argentiną 
po rinkimų kovo 25 d.

Peronas ir jo šalinmkai pla
navo, kad Peronas prieš rinki
mus padės jiems vesti rinkimų 
kampaniją.

MILWAUKEE. — Theodore 
Bremer kreipėsi į Milwaukee 

■ teismą, prašvdamas leidimo pa
keisti pavarde, nes “Bremer” 
jam kenkianti. Jo tolimas gi
minaitis Arthur sėdi kalėjime už 
gubernatoriaus George Wallace 
peršovima.

I SACRAMENTO. — Kaliforni
jos gubernatorius Ronald Rea- 

Įgan antradienį atšventė 62 m. 
sukaktį.

Kipro saloje 
vis dar neramu

NICOSIA. — Kipro saloje ge
nerolo Grivas šalininkai puolė 
20 policijos nuovadų, padaryda
mi joms nuostolių. Tas puoli
mas rišamas su prezidento Ma
karios patvirtinimu prezidento 
vietoje dar penkeriems metams. 
Vyskupas Makarios buvo vie
nintelis kandidatas, išstatytas į 
nrezidento vieta. Todėl numa
tyti vasario 18 d. rinkimai tapo 
nereikalingi.

Generolas Grivas siekia Kip
ro salos prijungimo prie Graiki
jos. Tam nesipriešina ir prezi
dentas Makarios, tik jis sako, 
kad laikas tokiam sujungimui 
nėra geras, nes Turkija niekada 
nesutiks palikti savo Kipro tur
kų Graikijos valdžiai. Turkai 
reikalauja Kipro nepriklauso
mybės su autonominėmis teisė
mis turkams. Taika Kipre jau 
9 metai saugo JT kariuomenė, 
kurios išlaikymas daug kainuo-

rų valstybėms. .JT sekretoriatas 
trečiadienį paskelbė, kad taikos 
kariuomenės fondas turi 17.5 
mil. dol. skolų.

HONOLULU. — Amerikos ka
rinė vadovybė na t virtino, kad 
Amerikos aviacija T.aosc jau 11 
dienu iš eilės puola komunistų 
karinius taikinius, dalyvauja ir 
stratosferiniai B-52 lėktuvai.



Rinktinis LYRIC OPEROS cho
ras. Bilietai po $8, $7, $6, $4, 
$3 gaunami Vazneliu prekybo
je 25tl 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.

T A Į Į fc K- S . htfctIAS LA BOHEME SPEKTAKLIS
I . ZA 0 IB H . ■ ▼I r. JVYKS ši SEKMADIENI, VASARIO 11A^J^A A A AmAįAAmb d., 3 val po pietų

I
MARIA AUKŠTESNIOSIOS MOKYKLOS AUDITORIJOJE 

Diriguoja Lyric Operos dirigentas Giulio Favario. Vyriausias meno vadovas DARIUS LAPINSKAS 
M

DETROITO NAUJIENOS!
DLOC'o atsišaukimas dėl Vasario Šešioliktosios

Per darbus bei kasdieninio gy-j jami G. Gobienės. Stalus gali- 
' ma užsisakyti ir visais baliaus 1 
reikalais kreiptis pas Marytę Pe
trulienę fel. 533-8918. Visi De
troito ir apylinkių lietuviai kvie
čiami baliuje dalyvauti. Savo 
dalyvavimu paremsite jaunimo 
stovyklą. Ruošia Dainavos pa
rengimo komisija.

— Dievo Apvaizdos Lietuvių 
narap. žinios: Naujos bažnyčios 
ir kultūrinio centro statyba pa
judėjo pirmyn. Užbaigtos sie
nos, apdengtas stogas ir sudėti 
langai. Dabar darbai vyksta vi
duje. Pagyvėjus statybai paki
lo aukos statybos fondui. Per 
1972 metus statybos fondan gau
ta $31,319.50. iii šios datos gry
nais gauta $72,643.30. Pasižadė
jo $97,351.80. Į statybos fondą 
įsijungė 286 parapijiečiai ir 76 
neparapi j rečiai, ir organizacijos: 
L. B., skautai, ateitininkai, vy
čiai ir katalikės moterys.

— Vasario 25 d. 12 vai. Ga
bijos ir Baltijos tuntai Liet, na
muose paminės Vasario 16-ją ir 
šv. Kazimierą.

— “Švyturio” Jūrų šaulių kuo
pa Detroite ruošia konkursinį 
šokių vakarą vasario 24 d. 7 vai. 
vakare Liet, namuose. Bus pre
mijuoti trys šokiai: valsas, tan
go ir polka. Už šokius bus ski
riamos trys piniginės premijos. 
Bus gera šokių muzika ir vaišės, 
šokėjai, prisiminkite datą 
ruoškitės konkursui.

_  “Varpo” choro koncertas 
vasario 4 d. Detroite praėjo su 
pasisekimu. Publikos su jauni
mu, atsilankė per tris šimtus. 
Dainos pasirinktos nelengvos ir 
nesukeliančios publikoje didelio 
entuziazmo. Varpo choras šven
čia savo gyvavimo dvidešimtme
ti. Ta proga choro vadovas Jur
gis Račys tarė trumpą žodį. Di
rigavo muz. A. Ambrozaitis, 
akomponavo jaunas berniukas 
E. Krikščiūnas. Choras šiais me
tais minės savo dvidešimtmetį 
ir turės išvyką į Montreal).

A. Miežis

veninio rūpesčius mes dažnai 
pamirštame mūsų pavergtos Tė- 
vjn.3, mūsų brangių tėvų, sesių 
b i brolių vargus ir skausmus...

.inint Lietuvos Nepriklauso
mybės atstatymo sukaktį, mūsų 
mintys nuskrieja ten, kur palik
tos sodybos, kur bočių kapai... 
Minėdami šią brangią sukaktį 
sa o pareigos jausmą pavergtai 
Tėvynei gelbėti dar labiau pa
juntame.

Gyvenamąjį amžių gerai pa
žystame. tad nereikia nei aiškin- 
t; kad Tėvynės vadavimui rei
kalingos lėšos, dėl kurių Ame- 
r kos Lietuvių Taryba rūpinasi 
ir s elojasi. ;

i etroito Lietuvių Orgąniza- 
t-ijų Centras deda pastangas šiam 
svarbiam tikslui taip reikalingas 
lėšas padidinti, kad Amerikos 
L’etavių Tarybos veikla būtų 
sėkmingesnė ir našesnė.

Maloniai prašome Jūsų įver- 
t'nti šias mūsų pastangas ir 
skirti pagal išgales auką šiam 
didžiam Tėvynės vadavimo tiks
lui.

Vasario 6-osios minėjimas' 
įvyks: Marcy College 82C0 West 
Outer Drive prie Southfield, va
sario 18 dieną 3 vai. po pietų.

Jei dėl kurių nors priežasčių 
negalėtumėte iškilmingame mi
nėjime dalyvauti auką prašome 
siųsti DLOC Valdybos vicepirm. 
p. Elzbietai Paurazienei, 17403 
Quincy Ave., Detroit. Mich., 
1822L tel. UN 2-3298 arba bet 
kuriam valdybos nariui.

Iš anksto dėkodami linkėme 
Jums geriausios sėkmės. <

Detroito Lietuviu Organizacijų 
Centro Valdyba

— Vasario 17 d. 7 vai. (šešta
dienį) nepriklausomybės iškil
mingo minėjimo išvakarėse ruo
šiamos vaišės pagerbti pagrin
dinį kalbėtoją Altos pirminin
ką Dr. Kazį Bobelį. Visuomenė 
maloniai kviečia atsilankyti. Re
gistruotis pas E. Paurazienę ir 
A. Sukauską.

.’ — Tradicinis Dainavos Jauni
mo stovyklos pavasarinis balius 
įvyks kovo.mėn, 3 d. (prieš Už
gavėnes) Marcy College — balių 
salėje. Programą atliks jaunie
ji ‘šilainės” šokėjai, vžtdevau-

ir
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Visi prašomi iš anksto 
įsigyti bilietus į lietuvių 

statomą G. Puccini

Operą.
TELEFONAS 471-1424

i.»4 puMl. Knyga

J. AliGUSTAlTlft

\ M ANAS SMETONA IR JO VEIKLA
Kama $1.50

!\ei vienas žmogus, noris patinti nepriklausomos Lietuvos ir Antano 
Smetonos valdymo laikotarpi, negales apsieiti be J. Augustaičio pa
ruoštos studijos, ši knvga būtina kiekvienam, norinčiam pažinti ne
tolima Lietuvos praeitį. Lietuvoje gyvenusieji ir Smetonos valdymo 
>1 ko tarpi pažįstamieji žmonės tvirtina, kad J. Augustaitis teisingiau

siai ir tiksliausiai aprašė ir įvertino Antano Smetonos veiklą.

J. Augustaičio knygą galima gauti “Naujienose” darbo valandomis. 
Kas negali užeiti i •Naujienas”, tai prašomas persiųsn $LfiO_ ėeią 
arba Money Orderį, pridedant 20 c.

nauji
i/V m, KALSTEI* STREE1,

persiuntimui paštu, tokiu adresu:

ENGS 
CHICAGO, ILLINOIS 6060.

oavę pinigus tuojau knyga pasiusime

Lietuvių radiją programų vedėjai spaudos Ir radijo konferencijoje su Chicagos Lietuvių 
Opera, kairėje Feliksas Daukus, Sophie Barčus šeimos radijo vadovas, vidury Margučio 
radijo programos vadovas Petras Petrutis ir Operos valdybos vicepirmininkas Vaclovas 
Momkus kalbasi apie "Carmen" operos spektaklius balandžio 7, 9, 4 ir 25 dienomis Chica
goje. Nuotrauka V. Jasinevičiaus

reklamą į Ann Arbgvo studentų 
laikraštį “Michigan Daily” ir 
iškabinome Michigano universi
teto autobusuose. Prieš Kalėdas 
keli Ann Arboro studentai rin
ko parašus Pabaltijo valstybių 
peticijai į Jungtines Tautas.

Baigdamas turiu pažymėti, 
kad kiekvieną antradienį tie lie
tuviai studentai, kurie gali, su
sitinka 12-tą valandą “Michigan 
Union” pastato kaf eteri joj prie 
bendrų pietų.

Viktoras Nakas

Nepriklausomybės šventės minėjimas
Lietuvio Sodyboje, Califor

nia Ave. Chicagoje, vasario 
3 d. Alvudo pirmininko dr. J. 
Adomavičiaus iniciatyva buvo 
suruošta Lietuvos Nepriklau
somybės Vasario 16 minėji
mas, kuriame Z. Girdvainytė 
aiškinot mūsų himno žodžių 
prasmę ir esmę. Solistė Anelė 
Kirvaitytė su dalyviais gražiai 
pagiedojo Tautos Himną. Al
vudo aktorius Alfas Brinkai 
savo tartame žodyje apibūdino 
lietuviams brangią Vasario 16 
šventę.

Dr. Adomavičius savo medi
ciniškoj paskaitoj aiškino pa
sitaikančius vidaus organų 
susirgimus ir gydymo būdus 
bei priemones, 
mas ekrane 
funkcijas, 
paskaitą 
smarkiais plojimais padėkojo.

Vėliau Alvudo pirmininkas 
pristatė teisininką Praną Šulą, 
kad papasakotų apie testamen
tų sudarymą, pažymėdamas, 
kad yra Chicagoj daug atvejų, 
kai žinomi lietuvių organizaci
jų veikėjai 
testamento, o 
valdžia.

Prelegentas 
kas gali ir kaip sudaryti testa
mentus. kaip juos pakeisti, 
jei būtų reikalas; nereikią bi
joti sudaryti raštu testamento, 
nes jis vykdomas tik tada, kai 
testatorius pasitraukia amži
nybėn; gyvas būdamas asmuo 
visada gali testamento turinį 
pakeisti, liudininkai negali dik
tuoti testatoriui. ką jis turi įra
šyti. ką apdovanoti, viskas da
roma pagal testamento sura
šytojo norą, bet ne pagal paša
linių asmenų įtaką.

• >
Po paskaitos buvo nemaža 

paklausimų. į kuriuos prele
gentas išsamiai atsakė. Kai 
kurie dalyviai ir Alvudo vado
vybė pageidavo, kad daugiau

pavaizduoda- 
žmogaus arganų 

Už tokią įdomią 
dalvviai daktarui

miršta nepalikę 
jų turtą pasiima

išsamiai išdėstė.

Jau išėjo seniai laukta
Juozėt Vaičiūnienė* knyga

TAUtlMį' ŠOKIU ŠVENČIU TAKAIS
* ltw» dideltn formato psl.. daug paveiksią. Kaina $2.0<i.

i'« iMimitimui paštu reikia pridėti 25 c egzemplioriui
1 **'* v * (•11**7" tAnsambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar daugiau egzempliuiių

« moka pašto peraiiilitiino išlaidų.
Knyga galini* gauti Naujienose arba paaiunčiant čekį at Money or*

NAUJIENOS
Cn HnftUrf Chicago. 111. 60608

būtų paskaitų apie testamen
tus ir lentelių apie palikimo 
mokesčius.

Dalyviai buvo M. Bosienės, 
M. Goceitienės, A. Kirvaitytės 
kepsniais ir cepelinais su gry
bais bei vaisių arbata pavai
šinti. M. Šulaitienė

Ann Arboro
Lietuviai studentai 

Michigano universitete

Ann Arbor mieste yra apie 20 
lietuvių studentų, kurie lanko 
Michigano universitetą (U. of 
•M.) , šiais mokslo metais esame 
turėję jau keturiš studentų su
sirinkimus. Pirmame susirinki
me buvo išrinkta tokia valdyba: 
Asta Banionytė, pirmininkė; 
Pranutė Lauckaitė, sekretorė; 
Viktoras Nakas, vice-pirminin- 
kas. Antrame susirinkime daly
vavo svečias. Detroito Wayne 
State Universiteto studentas 
Kastytis Karvelis, kuris perskai
tė lietuvių Kongresui paruoštą 
paskaitą apie lietuvius Ameri
koj. Po jo paskaitos vyko gy
vos diskusijos apie lietuvių asi
miliaciją išeivijoj.

Trečiam susirinkimui buvome 
pakvietę prof. Stolz, Slavų kal
bos departamento^ vadą, ir Josef 
Brodsky. J. Brodsky yra Michi-

B W YOU1 HAMM

gano Universiteto “poet in re
sidence”. Jis neseniai buvo iš
tremtas iš Sovietų Sąjungos dėl 
politinių priežasčių. Deja, p. 
Brodsky negalėjo dalyvaut. Ket
virtą kartą lietuviai susitiko 
Ann Arboro studentų vakarie
nėje, kurią surengė ponai Kaz
lauskai. Norėdami pritraukti į 
studentų skyrių visus lietuvius 
studentus Ann Arbore, įdėjome

Žiūrint į ateitį, Ann Arboro i 
studentai ruošia kavutę Vasario 
16-tai atšvęsti. Kavutė įvyks 
Michigano studentų Tarptauti
niame centre, Rive Gaucha, penk
tadienį, vasario 16-tą dieną. Ki
ti ateities planai yra — įsteigti 
lietuvių kalbos kursus ir lietu
vių tautodailės kursus sekan
čiam semestrui. Taip pat jau 
pradėjom ruošti lietuvių pavil
joną Ann Arboro tarptautiniam 
festivaliui, kuris įvyks kovo 
mėnesio viduryje.

GAIDYS IR ŽVIRBLIS

— Žvirbli, tu žvirbli! Vis 
i čirški ir nieko nepričirški. v

— O tu giedi, giedi ir nieko 
neprigiedi.

— Bet aš savo giedojimu žmo
nes darban prikelju.

— žinoma... Bet tu žmogui ge
ras tik iki tol, kol nutunki, o ta
da jis tave maloniai paprašo ant 
keptuvės.

PIRKITt. JAV TAuPY* O BONUS

KNYGOS ANGLU KALBA
A VISIT IO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA. CiKagietes įspūdžiai o&u 

puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl Kama $1.00

4. Jasmin**, A KISS »N THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykių 
^prašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista, 
idO psl. Kama $2.5U.

Krtstiione* Donelaitis, THE SEASONS. Klasines poemos ‘Metai'' poeto 
4ado Rastemo vertimas. Gražus leidinys, 127 psl. Kaina $3.00.

Dr. Juoms B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Ap
auto oruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybes ir jos kaimynų istoriją 
iii psl. Kama $3.0b. Kietais viršeliais $4.00.

Jeuguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas u 
sitas knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
nnuinę perlaidą.

1739 South Halsted Street, Chicago. iii. 6O6(J>

Great 
American

Machine

1739 So. Halsted Street Chicago, I1L 60608
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America is the place that is made 
out of dreams. And, UJS. Savings 
Bonds have been helping to make 
happy dreams come true for years.

Now, Bonds mature in less than 
six years. That means your drnama 
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 
’•••am will be a reality.

No* E Bond* pay £'•% iMwwt irtlM M t* 
maturity of 5 yeara. 10 montha KS the-tint 
year). Bonds art replaoad it !«*, stolen, or

Take stock in America
vow Bonds mature iri less than six years.



JONAS A. šARKUS, PH. D.

KAS ČIA DABAR DAROSI?
Alseikos, tikrumoje agitpro- 

pareiškimas apie išeivijos 
veiklą ir kai kuriuos veikėjus 
yra skirtas ne okupuotos Lie
tuvos gyventojams, bet užsie
niuose gyvenantiems lietu
viams. Todėl asmenines insi
nuacijas ir bendru darbų bei po 
litinės laikysenos kritiką rei
kia suprasti ir vertinti atvirkš
čiai, peikimus laikant pagyri
mais.

Iš tikrųjų su tokia reakcija 
buvo priimti to spąstuose esan
čio žmogaus stėnavimai. Betgi 
mums įdomu, labai svarbu ir 
būtina žinoti ne ką Alseika pa
sakė, bet ko jis nepasakė, ypa
tingai užsiminus apie tokį įdo
mų ir žingeidų dalyką kaip 
slapta išeivijos lietuvių orga
nizacija. Jis išvardino tik tris 
tos organizacijos narius, bet 
jokiu būdu ne pagrindinius ir 
ne esminius ar vadovaujančius 
bei pasižyminčius veiklumu. 
Agitpropas nutylėjo apie tos 
organizacijos kūrėjus, jos pra
dinius ir vėlesniuosius tikslus, 
atskirų individų siekimus bei 
darbelius ir ką dabar tie stei
gėjai taip pat pagrindiniai as
menys daro?

Alseikos minima slaptoji or
ganizacija išsivystė Vokietijoje 
Unros lagerių laikais. Tada 
visi tremtiniai ar pabėgėliai tu
rėjo daug laiko, mažai pinigų 
ir maisto. Kai kurie intelektu
alai savo sueigose, vietoje už
kandos, dažnai nuplaudavo 
karčiąją gražiomis kalbomis ir 
Svajonėmis apie plačiuosius 
vandenis bei kitus gerus daly
kus.

Tokiu būdu susidariusios tos 
organizacijos gemalo vienas 
pirminių tikslų buvo formuoti 
lietuvius pagal senąsias tradi
cijas ir atkurti senovės lietu
vių tikybą. Čia ir yra rašyt. 
Vytauto Alanto romano “Pra
garo Prošvaistės” tikroji gene
zė, kurios ne vienas iš organi
zuotų gausių kritikų bei pro
pagandistų neužsiminė, vis ap
linkui vaikščiodami, kaip -tię 
jauni kareiviai apie granatą.

Vėliau ta organizacija dali
nai pasitraukė iš visuomeninio 
darbo ir veiklos pradėdami po
litikuoti, kaip dabar kai kurie 
LB vadai. Organizacija susi-, 
formavo į kadaise buvusios 
Prancūzijos prisiekusiųjų są
mokslininkų grupę — huge
notus. Jie įsteigė Vyriausią Lie
tuvos Atstatymo Komitetą — 
VLAKą ir išvystė koordinuotą

dar ir dabar tebevykstančių 
veiklą prieš Vliką ir Altą, bet 
tai neįeina į šio straipsnio a Iš
imtį. Vienas iš pagrindinių tos 
organizacijos kūrėjų ir dar
buotojų bei puoselėtojų buvo 
Karolis I>runga, dabar akira- 
tininkas, tikrai sirgęs Alseikos 
pranešime minimų asmenų 
menamomis ligomis. K. Dran
gos ir kitų panašių Alseika ar
ba agitpropas savo pranešime 
nepaminėjo.

Lietuvių literatūros istorijo
je galima užregistruoti faktą, 
kad V. Alanto minima knyga 
susilaukė rekordinio vertintojų 
bei kritikų skaičiaus. Brookli- 
nietis B. Jacikevičius net išlei
do knygą apie tą kritiką, bet 
tik 31 egzempliorių. Neaišku
mų kelia, kodėl apie tas Alan
to knygas ir apie jų veikėjų 
mintis tiek daug buvo rašyta, 
nepasakant tikrojo tikslo, lau
kiant tarsi stebuklo, kad kas 
nors įvykdys tas mintis, o sąjū
džio pradininkai taps vaidilo
mis, kaip kai kurie visai para
ko neuostę frontininkai tapo 
vadais dėl spontaniškai sukilu
siems prieš bolševikus partiza
nams virtuvių parūpinimo, ką 
taip pat reikia laikyti atitin
kamos svarbos bei reikšmės 
nuopelnu.

Dėja, tos slaptos organizaci
jos veikėjai nėra realūs pla
nuotojai, darbuotojai bei idė
jų vykdytojai. Jie nenorėjo ži
noti ar nežino fakto, kad se
novės lietuvių religija dar te
bėra gyva, ir turi bent vieną iš
pažintoją. Jis yra Laimingas 
Žiemgalių Jaunutis. Pilnos jo 
pavardės galėtų pavydėti pats 
kilmingiausias ispanas. Ji yra 
Laimingas Žiemgalių Jaunutis 
Kunigaikštis Gediminas Ber- 
žanskis Klausutis, Lietuvos at
gimimo veikėjo ir aušrininko 
Beržanskio sūnus. Prieš 1930 
m. jis buvo mokytoju Vilkijos 
vid. mokykloje ir dalyvavo 
šaulių organizacijos veikloje. 
Po to baigė Karo mokyklą ir 
buvo paskirtas Ryšių batalio
no adjutantu. Vokietijoje tar
navo karininku sargybų kuo
pose prie Amerikos armijos. 
Štai kaip apie jį pasakojo mū
sų susirinkimuose nuolat daly
vaująs mokytojas, sprendžiant 
klausimus, kas čia dabar da
rosi:

— 1930 m. visa Lietuva mi
nėjo Vytauto Didžiojo 500 m. 
sukaktį. Veliuonos miestelyje 
prieš jo statytą bažnyčią buvo

Šitokie vaizdai šią žiemą Čikagoje buvo labai reti, nes visą sausio mėnesį nusnigo, šie vaikai 
nurotogrąfuoti Sandusky, Ohio.

pastatytas jam paminklas. Iš
kilmingas atidengimas buvo per 
šv. Petro atlaidus. Suvažiavo 
minios žmonių, iškilmingose 
pamaldose dalyvavo šaulių 
padaliniai. Jų dalis rikiuotės 
stovėjo šventoriuje prieš di
džiąsias bažnyčios duris. Su
skambėjus varpeliams pakilė- 
jimui, suklupo visa minia, o 
neturį pakankamai vietos dėl 
spūsties, bent atsitūpė. Vė
liavnešiai žemai nulenkė savo 
vėliavas.

“O Jėzus Marija, žiūrėk!” 
— kumštelėjo man viena mo
teris. šaulių rikiuotėje pilna 
uniforma stovėjo virš suklupu
sios minios jaunas vyras, tik 
palenkęs per anksti pradedan
čią žilti galvą, gerbdamas tik 
tikinčiųjų šio momento jaus
mus, o ne jų Dievą. Po pa
maldų rinkelėje ir vaišėse bei 
sueigose žmonės pasakojo apie 
tą vyrą, vis teiraudamiesi, 
kas jis toks yra.. Tai buvo Lai
mingas Ž. Jaunutis.

Poetas Juozas Tysliava vis 
sakydavo, jog jis yra paskuti
nis prūsas, taigi su jo mirtimi 
baigsis tos lietuviškos genties 
gyvata. Kad po mirties jo re
daguota Vienybė nueis vel
niop, jis nė sapnuote nesapna
vo. Paskutinis senovės lietu
vių tikybos išpažintojas dar 
yra be abejo sveikas ir gyvas 
kaž kur Amerikoje, o jau kai 
kurie tos tikybos atkūrimo puo
selėtojai nuėjo velniop ir tapo 
bendardarbiautojais bei tiltų

rive The Gift Of The Grape %

Sugar and spice do something nice to those succulent table 
grapes from California. Use jet-black Ribiers, rosy red Emper
ors, pale green, sweet Almerias and Calmerias. Just wash them.
Pluck them from their stems. And pack in jars with a spicy

su sovietais statytojais, pamirš
dami ne tik tą religiją, bet ir 
lietuvių masę, atlaikiusią įvai
rius svetimųjų bandymus ir iš
laikiusią kalbą bei papročius. 
Bendradarbiautojai ant jų 
sprandų sėdinčius okupanto 
klapčiukus vadina tauta ir šie-1 
kia su jais kolaboruoti.

Tęsia kovą del 
Lietuvių

Kapinių klausimui aptarti 
1973 m. sausio mėn. 21 dieną, 
Gage Parko Fieldhouse salėje 
buvo sušauktas sklypų savi
ninkų susirinkimas. Jis buvo 
skaitlingas ir darbingas. Susi
rinkusių buvo noras kapinių 
klausimu pasisakyti.

Susirinkimą pradėjo Fabijo
nas Valinskas. Po trumpo 
įžanginio žodžio, pakvietė į 
prezidiumą Joną Jasaitį pir
mininku ir Antaną Stakėną 
sekretorium. Maldą sukalbėjo 
jėzuitas tėvas Tamošatiis. Vie
nos minutės susikaupimu bu
vo pagerbti mirę sklypų savi
ninkų draugijos nariai.
LB Pasauliečių Teisėms apsau
goti komiteto pirmininkas Al
gis Regis kapinių klausimu pa
darė platų pranešimą. Jis 
tvirtinančiai pasakė, “kad mes 
kovojame ne prieš bažnyčią ar
ba dvasiškiją, bet kovojame už 
lietuvių teises švento Kazimie
ro Lietuvių kapinėse, kur yra 
primesta svetimoji valia truk
danti mirusį lietuvį pagarbiai 
pagal savo šventas tradicijas ir 
papročius palaidoti.”

Statistikos žiniomis su kab
liu dar laidojama apie 50% ne
susipratusių ir savęs neger
biančių lietuvių. Toks elgesys 
labai apsunkina mūsų kovos 
darbą, kuriuo norima mecha
ninį kablį visai pašalinti iš lie-

Šv. Kazimiero 
Kapinių
džiai apėmė 1972 metų veiklos 
darbus ir laimėjimus.

Revizijos komisijos aktą 
perskaitė Jonas Jasaitis. Jis 
plačiau palietė draugijos fi
nansinius reikalus. Iš padary
tų pranešimų susirinkimas su
sidarė pilną vaizdą apie val
dybos veiklą ir taupumą. Tuo 
klausimu diskusijų nebuvo. 
Susirinkimas pranešimus pri
ėmė vienbalsiai, be pataisų.

Valdybos rinkimas. Susirin
kimas prašė, kad senoji val
dyba pasiliktų dar sekančiam 
1973 metų terminui. Prezidi
umo pirmininkas Jonas Jasaitis 
kiekvieną valdybos narį atski
rai paklausė, ar sutinka antram 
terminui pasilikti valdyboje? 
Gavęs visų sutikimą, jis paskel 
bė, kad senoji valdyba sutiko 
pasilikti sekančiam terminui. 
Susirinkimas valdybos sutiki
mą sutiko gausiais plojimais.

Buvo iškeltas klausimas, 
kodėl taip ilgai neišleidžiamas 
žadėtas šv. Kazimiero Lietuvių 
kapinių albumas? Algis Regis 
paaiškino kad susidarė sunkiai 
sprendžiamų klausimų. Reikia 
nufotagrafuoti virš 300 pamink
lų. Jų nufotografavimui rei
kia turėti gerai prityrusį foto
grafą, ir gauti kiekvieno pa
minklo savininko sutikimą.

Albumo išleidimo darbą vykdy*. 
tėvas Algimantas Kezys.

Susirinkime žmonės pasisa
kė prieš vyskupą Vincentą 
Brizgį, nes jis išėjo prieš skly
pų savininkus ir kenkia lietu
vių reikalams.

Buvo iškeltas piketavimo 
klausimas. Susirinkimo daly
viai vienbalsiai piketavimui 
pritarė ir pasižadėjo pike lavi
ni uose dalyvauti. Susirinkimas 
nutarė piketuoti kardinolą 
John Cody ir vyskupą V. Briz
gį. Tą klausimą galutinai iš
spręsti susirinkimas pavedė 
valdybai.

Algis Regis perskaitė pa
rengtą kardinolui Richard Co
dy rezoliuciją. Susirinkimas 
vienbalsiai ją priėmė ir išrin
ko 6 asmenis rezoliuciją pasi
rašyti: Juoze Vaičiūnienė, Jo
nas Tijūnas, Anna Maggenti, 
Valentinas Pečeliūnas, Paulina 
Šūkis ir Antanas Gulbinskas. 
Rezoliucija bus pasiųsta kardi
nolui Cody ir amerikiečių spau
dai. Susirinkimas kietai pasi
ryžęs kovoti iki laimėjimo.

s Antanas Stakėnas

Filmy aktorė norvegė Liv Ullmann, 
vaidinanti dažnai Švedijos filmuose, 
pagarsėjo po savo puikaus imigran
tės vaidmens "Immigrants" filme. 
Apačioje matosi 6 metu artistės 

dukters Linn veidas.
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Pasveikink save draugus
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_ SAVE AT ilNS?RED
920,000

Mutual Federal 
Savings and Loan

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

6
 ON SAVINGS CERTIFICATES
% OF $10,000. OR MORE

2 YEAR MATURITY
Per Annum

Paid and 
Compounded 
QUARTERLY &

(W REGULAR
rt) PASSBOOK 

ACCOUNT
rer Annum

v,1“'**! NOW INSURED TO $20,000

syrup.'
Fragrantly spiced grapes make unique hostess gifts, memor

able "thank-you's”, thoughtful Christmas presents. And these 
colorful fruit jewels add a tasty bit of originality to spark 
holiday tables and cheer family and company meals all the way 
through spring.
\ SPICED CALIFORNIA TABLE GRAPES

; 4 eupe California grapes J4 teaspoon Whole allspice 
» 3 cups white vinegar JR J4 teaspoon ground coriander 
(1J4 pounds sugar •'Sv J4 teaspoon mace . x 
\ 2 sticks cinnamon 'Jfct 3 strips orange peel \
) 1 teaspoon whole doves “ 3 strips lemon pert \

' Wash grapes and place in a one-quart, sterilized pickling jar. 
Rrhy vinegar and sugar to a boil. When sugar is dissolved add 

(apices, simmer for five minutes, then remove from boat. Cool 
^siightu row MįpM owe pspse. asai >». <------- ------- —J

tuvių kapinių.
Toliau Algis Regis kvietė vi

sus lietuvius susiprasti ir kovo
ti drąsiai, vieningai už savo 
teises, iki kova bus laimėta. O 
tas priklausys nuo savininkų 
vieningumo.

Valdybos pranešimą padarė 
Fabijonas Valinskas. Jis vaiz-

A. Skupas-Cooper “Mano Poviliukas” Tapyba

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

D

I

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

Taupykite dabar. Santaupos, padėtos prieš 
10 mėnesio dieną, neik nuošimčiu* nuo mA 

'■•šio pirmos.

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS.

Taupymo Indėlio* 
Apdrausti iki $20,000

UNIVERSAL
1800 So. Halsted St Chicago, III 6060H

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

įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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NE VIENĄ KLAIPĖDĄ BET VISĄ 
MAŽĄJĄ LIETUVĄ

.Vo pėsčia varomos jfsrutę. Ten 
i buvo pagrindinė trenkamoji 
stovykla, iš kurios traukinys po 
traukinio pilnas moterų riedė
jo šaltu žiemos metu į Sibiro
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(Tęsinys)
Toliau lieka ištirti, kaip rusai 

valdė pačiuose Rytprūsiuose, t. 
y., Mažoje Lietuvoje likusius 
žmones. Kas atsitiko su tais 
žmonėmis? Koks buvo jų liki
mas? Kuomet dėl Karaliau
čiaus, Piluvos ir Sembos tarp ru
sų ir vokiečių tebevyko įnirtin
gos kovos Kryme, 1945 m. vasa
rio nuo 4 iki 11 d. vykusioje 
Jaltos konferencijoje Stalinas iš
gavo iš amerikoniškų ir angliš
kų talkininkų sutikimų, imti iš 
užvaldytų Vokietijos kraštų dar-

bo jėgų ir jas naudoti rusų pra
monėje. Kuomet moterų prie
vartavimų ir žmonių apiplėšimus 
būtų galima laikyti individua
liais rusų kareivių veiksmais, 
tais žmonių iš Maž. Lietuvos de
portavimas buvo planuotas ir 
įsakytas pačios Sovietų vyriau
sybės. Taip jau 1945 m. vasa
rio mėn. pajėgios ir stiprios nuo 
15 iki 50 metų amžiaus mote
rys gavo šaukimus į komendan
tūras. Čia j 08 buvo padėtos į 
kalėjimus ar stovyklas. Iš to
kių surenkamųjų punktų jos bu-

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

Toliau bus dar gražiau

Bet ką mes iki šio meto patyrėme, tai dar ne viskas. 
Yra pagrindo manyti, kad toliau — bus dar gražiau. Iki 
šio meto iš pavergtos Lietuvos ateinančios žinios kalbėjo 
apie “socialistinę statybą”, “komunistinę kūrybą”, “tai
ką”, “kultūrinį bendradarbiavimą”, bet dabar jau prade
da kalbėti apie “patriotinį” darbą. Kazakevičius pareiš
kė, kad jis ir visi to komiteto nariai “dirbame patriotinį 
darbą su emigracija”. 0 Ramojus Petrauskas, naujai 
sudarytos Lietuvos Draugystės pirmininkas, kalba apie 
“mūsų patriotinę misiją”. Vytautas Kazakevičius buvo ir 
tebėra sovietų policijos glaudus bendradarbis, su sovietų 
policija jis važinėjo į kaimus “kulokų” likviduoti, o vėliau 
tuos žygdarbius Tiesoje aprašinėjo, dabar “patriotinį 
darbą dirba su emigracija”. Ramojus Petrauskas, nese
niai baigęs komunistų partijos aukščiausius kursus, Brid- 
geporte leidžiamoje “patriotinėje” Vilnyje jau parašė 
straipsnį, kurį pavadino “Mūsų patriotinė misija”. Pat
riotais vadinasi tie, kurie prieš dešimtmečius nuėjo sve
timųjų tarnybon, o Lietuvos laisvę visą laiką gynusius 
ir Lietuvos gyventojų gerbūviu besirūpinusius žmones 
vadina nesusipratėliais, erzelių kėlėjais...

Kazakevičius pranešė, kad “kultūrinių” ryšių su už
sienio lietuviais komitetą atidžiai stebi partijos ir valdžios 
atstovai, o Petrauskas papildo, kad tas komitetas jau 
palaiko ryšius su 72 valstybėmis, kuriose yra sudarytos 
102 draugystės Kazakevičiaus ir Petrausko “patrioti
nėms” misijoms pravesti. Be to, jie ir pačioje “tarybi
nėje” Lietuvoje steigia draugijas tiems ryšiams stiprinti. 
Sudaryta Draugystė su Lenkija, kurios pirmininku yra 
“akademikas” Juozas Žiugžda, Draugystė su Vokietijos 
demokratine respublika, kurios pirmininku yra J. Jurgi
nis, Draugystė su Čekoslovakija, kuriai pirmininkauja K.' 
Meškauskas ir kitos draugijos. Petrauskas Vilnyje šitaip 
rašo:

šiaurę. Ten jos pateko į kasy
klas ir miškus, kur jos nuo šal
to klimato, blogo ir menko mais
to, sunkių darbų ir bendros siel- 
vartos veikiai fiziniai ir proti
niai palūžo, susirgo ir daugelis 
mirė. Iš 44,900 tokiu būdu de
portuotų moterų vėliau tebe- 
grįžo 20,000; apie 20,000 buvo 
mirusios.

Kadangi apie Pilkalnį, Ragai
nę, Jsrutę, Gumbinę ir Stalupė
nus mažai beliko senųjų gyven
tojų, o rusams reikėjo darbo jė
gų, todėl jie iš Labguvos apy
linkės, iš Sembos ir Karaliau
čiaus, kur į rusų rankas pakliu
vo stambios pabėgėlių minios, 
atvarė ilgas tūkstantines civi
lių kolonas į Maž. Lietuvos šiau
rę ir rytus. Čia atvarytųjų vie
nai daliai pasisekė apsigyven
ti atskirose sodybose. Bet kita 
dalis pateko į rusų prižiūrimas 
stovyklas. Iš Šitos minios rusai 
pradėjo žmones areštuoti ir į 
kalėjimus uždaryti. Daugelis pa
teko į Yluvos specialią stovyklą, 
pasižymėjusią labai kietu reži
mu ir blogu maistu. Kuomet 
1945 m. gale ta stovykla buvo iš
formuota, joje bebuvo pusė iš 
10,000 suimtųjų. Kita pusė bu
vo nugaišusi.

1946 m. iš Rusijos atvyko pir
mieji rusų kolonistai. Likusiems 
gyventojams tai tebuvo naujų 
nemalonumų pradžia. Didele da
limi jie turėjo perleisti butus ir

Šiomis dienomis gana plačiai komentavome “tarybi
nės” Lietuvos kultūrinių ryšių su užsienio lietuviais ko
miteto naujo pirmininko padarytus viešus pareiškimus. 
Minėto komiteto pirmininkas tvirtina, kad dabartiniu 
metu darbas jau žymiai praplėstas, o ateityje tie ryšiai 
bus stiprinami. Komitetas jau turi plačias pažintis, jis 
turi gerą patyrimą ir ateityje jis ryšis tą darbą dar labiau 
plėsti.

Vytautas Kazakevičius, praplėsto komiteto pirmi
ninkas, kiekvienam patriotui pasakė, kad jis, norėdamas 
atlikti savo patriotinę pareigą, privalo visą laiką turėti 
galvoje, kad Lietuva yra socialistinė ir kad ji yra “viena 
iš Tarybų Sąjungos respublikų”. Jeigu kas šitų dviejų 
nuostatų nepripažįsta, jeigu kas komunistų primestą ver
giją nedrįsta arba turi kokių skrupulų ir nenori vadinti 
“socialistine” Lietuva, tai blogai. Jis negalės atlikti pat
riotinės savo pareigos. Jeigu jis užsimerks gyvenimo tik
rovei, užmirš kaip lietuviai prašė Staliną “priimti nepri
klausomą Lietuvą į Sovietų Sąjungą”, tai tas taip pat ne
galės būti geras patriotas. <

Šiuos melagingus tvirtinimus Amerikos lietuviai gir-, 
dėjo pirmomis sovietų įsiveržimo savaitėmis prieš juos 
protestuodami ir saugodami savo gyvybę, jie viską pa
liko ir išėjo nežinion, kad galėtų laisvam pasauliui pra
nešti apie lietuviams užmestą prievartą. Tremtiniai kar
tu su laisvame pasaulyje gyvenusiais lietuviais atliko di
delį darbą, jie įtikino laisvojo pasaulio geros širdies žmo
nes, kad tą prievartą atmestų, kad sukto prijungimo 
prie Rusijos nepripažintų, kad lietuviams padarytą skriau
dą atitaisytų. Nepriklausomybę atgavo šimtus metų pa
vergtos tautos, laisvasis pasaulis privalo padėti ir lietu
viams išsilaisvinti.

Okupantas tai mato ir žino. Praeitais metais jis pra
dėjo ruošti specialistus užsienio^'gyvenimui sekti. Jie 
pradėjo ieškoti bendradarbių politinių perėjūnų, jokių 
principų neturinčių žmonių tarpe. Jis įkinkė kelis vieny
bę ardyti mokančius specialistus, kad sėtų nesantaiką ir 
skleistų įvairius gandus. Jis iš anksto į tremtį pasiuntė 
agitatorius, kurie įlenda į draugijas, mokyklų komite
tus, sėja abejones ir nesantaiką. Jie bando mokyklas 
lankančius, bet Lietuvos praeities nežinančius jaunuolius' pasaulyje gyvenantieji lietuviai pažįsta tuos kelis beprin-| ______ ___________
įtraukti į savo tinklą. Tą visi žinome ir bendromis jėgo- cipius mūsų tautiečius, nuklydusius nuo lietuviško kelio buvo nuskandinta Žmonių 2,700. 
mis iki šio meto sėkmingai gynėmės. ir užmiršusius lietuvių tautos kovą dėl savo laisvės. 2. Karaliaučiuje rusai išmari-

“Organizuojant užsienyje Lietuvos kultūros, 
dienas bei rengiant atskiras parodas, meninių kolek
tyvų pasirodymus, mums aktyviai talkininkauja pa
žangūs lietuviai, gyvenantieji įvairiose šalyse. Mes 
labai gerbiame tuos tautiečius, kurie supranta, kad 
tikroji lietuviškoji kultūra kuriama čia — Lietuvo
je”.. (Vilnis, 1973 m. vas. 9 d., 2 psl.)
Lietuva pavergta, Lietuvos praeitį falsifikuoja Žiugž

dos institutas ir jo paruošti falsifikatoriai. Jie pradeda 
tvirtinimu, kad jie yra “tikri patriotai”, o užsienyje gyve
na tiktai naivūs “erzelių kėlėjai”. Laimė, kad laisvame

administracijos proteguoja
miems atvykėliams. Bet di
džiausias blogumas buvo su 
naujais kolonistais kartu atvy
kusios paauglių bandos. Šitos

nųjų gyventojų tikromis pabai-

vo ne vien miklūs kišenvagiai, 
bet nupiovę terbų diržus, pabėg
davo su visomis terbomis, o nuo
šaliose viensėdijose ne ne tik. 
plėšė, bet be pasigailėjimo iš
žudė ištisas šeimas.

Vakarų Vokietijos statistinių 
įstaigų kruopščiai surinkti duo
menys parodo, kad iš likusių 
Maž. Lietuvoje 236,000 žmonių 
tik 167,000 tebuvo į Vokietiją 
išvežti, reiškia, kad šitos gru
pės 30%, t. y. 69,000 žmonių bu
vo maskoliško genocido auko, 
mis.

Rusiško genocido balansas

Maskoliškų karo jėgų ir ad
ministracijų įvykdytas genoci
das Maž. Lietuvoje parodo to
kius duomenis:

1. Su laivu “General Seuben”

Kiniįos komunistiniame ūkyje dirba ir maži vaikai. Ši mergaitė 
"apvaisina" žemės riešuto žiedų dulkėmis sojos pupelių augalus. 

Iš to kinai tikisi didesnio pupelių derliaus.

no ar nužudė žmonių 85,000.
3. Klaipėdos krašto gyvento

jų išvežtų į Sibirą kelionėje ir 
Sibire mirė 20,000.

4. Maž. Lietuvos 1945 m. pra
džioje į Sibirą išvežtų moterų 
mirė bent 20,000.

5. Yluvos stovykloje buvo iš
marinti 5,000.

6. Kitų Maž. Lietuvos žmonių 
buvo išnaikinta 69,000.

Iš viso 201,700.
Didžiosios Lietuvos pagalba
Juo toliau, tuo maitinimas pa

sidarė blogesnis ir badas virto 
pirma mirties priežastimi. To
dėl pajėgesni žmonės spruko į 
kaimyninę Lietuvą ir kreipėsi 
į jos gyventojų malonę. Lietu
viai tokias ir panašias maisto 
situacijas buvo patys pergyve
nę. Laike pirmosios (1915— 
1918) fr antrosios (1941—1944) 
vokiečių okupacijos, kuomet vo
kiečiai išvežė Lietuvos maistą į 
Vokietiją, žmonės turėjo su la
bai mažais ištekliais pasitenkin
ti. Ir 1944 m. prasidėjusioje ant
roje rusiškoje okupacijoje nau
jieji okupantai, godžiai grobstė 
Lietuvos maistą. Bet kol ūkinin
kai nebuvo į kolchozus suvaryti, 
jie viš dar turėjo šiaip taip pa
valgyti. Todėl, kuomet pas juos 
pradėjo lankytis į dar blogesnę 
padėtį pakliuvę suvargę, išbadėję 
ir nuplyšę Maž. Lietuvos varg
dieniai, Did. Lietuvos. gyvento
jai juos meilingai priėmė, pa
valgydino ir apdovanojo mais

tu ir drabužiais. Pastarieji, per 
kelias dienas prisirinkę ryšulius 
ir maišelius duonos, lašinių rū
kytų dešrų, taukų ir daržovių 
skubėjo atgal į savo namus, kad 
šitomis neįkainuojamomis do
vanomis išgelbėtų saviškių gy
vybę.

Ir čia atsiskleidė vienas mū
sų tautos istorijos šviesiausių la
pų, kuriame vaizdžiai įsispaudė 
lietuvių sielos skaičiausieji bruo
žai — besąlyginis žmoniškumas, 
besąlyginė artimo meilė.

Juk tų išmaldų bepra
šančių moterų ir vaikų brolis, 
vyras ar tėvas vakar ar užvakar, 
gal buvo Lietuvos priešas. Gal 
jis čia pat Lietuvoj rinko duok
les, engė ir persekiojo lietuvius. 
Tad šiandien, kuomet jo žmona 
ar vaikas beldėsi į lietuvių du
ris, pastarieji galėjo juos pava
ryti ar bent nieko neduoti. Ir 
niekas nebūtų jų galėjęs už tai 
kaltinti. ,

Kristus mokino artimą mylė
ti; bet mūsų tautiečiai parodė 
dar didesnę meilę — jie nevarė 
nuo savų slenksčių nei tų žmo
nių, kurių tėvai ar broliai gal 
vakar tebebuvo Lietuvos prie
šais, reiškia, jie pamylėjo ir sa
vo priešus. Nors už tokį elgesį 
jiems gręsė Sibiro tremtis, jie 
tačiau gelbėjo visus į nelaimę 
pakliuvusius žmones ir parode, 
kad jie mylėjo juos daugiau ne
gu save.

(Nukelta į 5-tą psl.)

M. GUDELIS

POVILAS MILERIS
(Biografijos bruožai)

18
Povilas buvo geras administratorius, 

bet su žmonėmis jis būdavo gana šiurkšto
kas. Jį erzindavo seniai, kurie neklausy
davo susirinkimuose aptartų dalykų, o 
vėliau niekus šnekėdavo. Antanas Kazic
kas. ilgametis draugijos narys, pradėjo 
rūpintis draugijos ateitimi. Jis matė laik
raščiuose mirusių draugijos narių pavar
des ir žinojo, kad naujų narių gana sunku 
gauti. Jis vieną kartą Povilo paklausė, kas 
daroma ateičiai. Kazickas nebuvo tikras, 
ar ilgiau gyvenantieji draugijos nariai gaus 
>*200.00 pomirtinės. Nežinojo ar bus pakan
kamai pinigų pomirtinėms išmokėti, Mi
leris išklausė Kazicko skundą ir jam pa
sakė:

— Užmokėjai ir lauk sinerčio. Ko čia 
dabar daugiau tau rūpintis?

— Aš noriu žinoti, ar aš gausiu pomir
tinę, — paaiškino Kazickas.

— Tu nieko negausi, graborius gaus, — 
atsakė jam Mileris.

Povilas liepė Kazickui laukti mirties, 
bet Kazickas dar šiandien gy vena, kai ra
šome šiuos prisiminimus, tuo tarpu Povi
las mirė prieš šešeris metus. Povilas su Ka
zicku buvo geri draugai. Jiedu pasitarda
vo įvairiais Lietuvos laisvės ir darbininkų 
gerovės klausimais. Abu priėjo išvados, | Byanskas.

kad geriausia patiems savo reikalais rū
pintis ir nelaukti, kad kas iš šalies padėtų.

Povilas buvo geras žmogus, bet kai jį 
pradėdavo kamantinėti įvairiais antraei
liais klausimais, tai jis būdavo gana šiurkš
tokas.

BIRUTĖ IR VlRMYN

Povilas Mileris jau buvo Chicagoje, kai 
čia 1907 metais atvažiavo Mikas Petraus
kas. Iš buvusio Kudirkos choro ir Giedo- 
rių Draugystės muzikas sudarė gerą chorą 
ir Chicagos didmiestyje pastatė “Birutės” 
melodramą. Žmonių suėjo daug, salė buvo 
pilna, buvo pinigų visoms išlaidoms ap
mokėti. Pd pirmo Miko Petrausko pasise
kimo iš Giedorių ir Kudirkos dainininkų 
chorų likučių buvo sudarytas “Birutės” cho
ras. Tai buvo padaryta 1908 metais.

Mikas Petrauskas, norėdamas sudaryti 
geresnį chorą, bandė pritraukti kiekvieną 
tuo metu Chicagoje buvusį geresnį balsą. 
Petrauskas susipažino su Milerių ir bandė 
gauti jį į Birutę. Bet tuo metu Socialistų 
vyrų choras taip pat persiorganizavo. Iš 
vyrų choro išaugo “Pirmyn” choras, kuris 
taip pat pradėjo garsėti. Povilas dainavo 
“Pirmyn” chore, bet kai buvo reikalo, tai 
jis petį priremdavo ir “Birutei". Petraus
kui 1911 metais išvažiavus į Europą, “Bi
rutės” chorui kurį laiką vadovavo St Šim
kus. P. Sarpalius, Kazys Steponavičius, o 
vėliau “Birutės" chorvedžiu tapo Jonas 

Prie Byansko “Birutėje" dai

navo ne tik Povilas, bet ir Petronėlė Mile- 
riai. ,į.

“Pirmyn” chore Povilas ne tik dainavo, 
bet padėjo visus choro reikalus adminis
truoti. Jis yra buvęs to choro sekretorius, 
iždininkas ir pirmininkas. Retkarčiais 
jam tekdavo eiti dvejas choro administra
cijos pareigas. Ne vieną kartą, kai choro 
iždas ištuštėdavo. Povilas iš savo kišenės 
turėdavo apmokėti gani stambias sąskai
tas.

“Pirmyn” choras pastatė 25 operas ir 
operetes, kuriose dalyvtVė Tie tik Povilas, 
bet ir jo žmona. “Pirmyn” vaidino Chi
cagoje, New Korke, Detroite, Cfevelande. 
St Louis. Toronte ir kitose lietuvių koloni
jose. 1941 metais “Pirmyn” choras buvo 
skaitomas geriausiu choru visose penkiose 
Vidurvakarinėse valstijose. Jis dalyvavo 
Chicagos Muzikos Šventėje ir gavo patį ge
riausią pripažinimą. “Pfttoya” choras 1938 
metais važinėjo j Lietuvį ir dainavo Kau
ne. Šiauliuose, Klaipėdoje fr kituose dides
niuose Lietuvos miestuose.

MILERĮ AI ĮSITRAUKIA Į TEATRĄ
Be visuomeninio darbo ir dainos, Povi

las Mileris ir jo žmona Petronėlė įsi trankė 
į Amerikos lietuvių teatro darbuotojų eiles. 
Petronėlė į vaidybą bnvo įdėjusi nepapras
tai daug energijos ir visą širdį, o Povilas 
Amerikos lietuvių teatrai pašventė nepap
rastai daug laiko. Jis buvo įsitikinęs, kad 
teatras buvo gera auklėjimo priemonė. Jam 
pačiam lietuviškas teatras turėjo didelėsI
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įtakos; jis manė, kad per gerus vaidini
mus galima pakreipti beraščius, nemoky
tus, bet labai gerus žmones dar geresniu 
keliu. Povilas labai atidžiai studijavo lie
tuviško teatro klausimus ir ne vieną kartą 
tuo reikalu pareiškė savo nuomonę.

1963 ir 64 metais Amerikos spaudoje 
buvo nagrinėjama lietuviško teatro praei
tis. Vieni parašė savo atsiminimus, kiti iš
dėstė savo nuomonę apie Amerikos lietu
vių teatrą fr šimtmečio pradžioje buvusius 

! vaidKirimus. Tuo mėtų Naujienose pasiro
dė visa eilė vaidintojų, kurie rašė atsimi
nimus ir dėstė savo nuomonę. Povilas Mi
leris, paskaitęs atidžiai anksčiau ėjusią 
straipsnių seriją, parašė savo nuomonę 
apie šimtmečio pradžioje Amerikoje bu
vusį lietuvių teatrą, kurį jis pavadino “Dar 
apie Amerikos lietuvių teatrą”.

Tuo fnetn Amerikoje buvo žmonių, ku
rie tėnvjo daugi ha Žinių apie teatrą ir ga
lėjo geriau parašyti. Jie surinko daug Me
džiagos ir sukolektavo pinigų, bet Ameri
kos lietuvių teatro istorija iki šios dienos 
nepasirodė. Povilas Mileris pradžioje no
rėjo palaukti mokyfesnių žmonių vertini
mų, bet gena padarė, kad jų nelaukė, nes 
būtų nesulaukęs. Vaidintojų psichologiją 
jis. mžlyt pažino. Apie vaidinimus Povi-1 
los tada šitaip galvojo:

“Kad galėtum sudaryti chorą ir Vaidih- 
tojų grupę, reikia turėti gerą, savo darbą 
Žinantį dirigentą ar režlsorių ir mažą pasi- 
ryžėlią grupę, kurie ne tik gali dainuoti ir

vaidinti, bet kurie nori organizuotą darbą 
dirbti. (

Iki XX šimtmečio pradžios šių sąlygų 
Amerikos lietuvių tarpe nebuvo. Vienur 
kitur atsirado dainininkų grupelės, kurios 
norėjo suorganizuoti chorą, bet jiems dar 
nevyko. Lavinančiam daigos ir muzikos 
darbui sąlygos atsirado, kai Ameriką pa
siekė ta didžioji tremtinių banga, pakilusi 
1904 - 05, o dar daugiau 1906 metais.

Tų metų Lietuvos jaunimas dalyvavo 
didelėje išsilaisvinimo kovoje, kurią vedė 
lietuviai, latviai, estai, suomiai, lenkai, 
gruzinai, ukrainiečiai ir kiti prieš Rusijos 
imperijos valdžią.

Toje kovoje dalyvavo ir dalis rusą tau
tos, bet daugiau kovos veiksmų atliko Lie
tuvos ir Latvijos socialdemokratai, Lietu
vos ir Lenkijos žydai, negu rusai. Iš lie
tuvių ir latvių rusai tik mokėsi, kaip rei
kią kovoti.

I tą kovą buvo įtraukti ne tik uepoaus, 
Rygos, Siaubų ir MūrijampPlės gimnazijų 
jaunimas, bet Šiaip miestelių ir kaimų jau
nimas. Daug padėjo Petrogrado, Maskvos, 
Kijevo universitetų ir kai kuriu techninių 
mokyklų studentai. Prasidėjus dideliems 
streikams Rusijoj, tie studentai parskubė
jo į Lietuvą ir įsitraukė į kovą vestą visa
me PabaRyje.

(Bus daugiau)

Skaitykite h- platinkite 
Dienrašti “Naujienai”



DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ. NOSIM
HI GERKLĖS LIGOS
PRITAIKO AKINIUS

MSB W. 63rd STREET
Dfiso telefu PROSPECT 8-3229 
Rerid. tetef^ WAIbrook 5-5076

Kasdien nuo 10 iki 12 vai. ryto. 
ano 7 IK 9 vai vak Treč. uždaryta.

Imi toL 239-4663

DR. K. G. BALUKAS
akušerija ir moterų ligos
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 S®. Pulaski Rd. (Crawford 

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

Jei neaumepias ssambaui 3J44M112

fdSti P Respect A-1717

DR. S. BttZiS
GYDYTwJAS IR cnikuxGAS 

314g WEST 63rd STREET
VaL: kas diena po pietų 1-3; vak. 7-8 
ok ta j antxadicxu&xs ir pcAKUidieuiftiš. 
freėiad. ir sekmad. ofisas uždarytas.

Rex. 3241 WEST 66th PLACE 
Phone; REpublic 7-7868

DR. C K. BOBELIS
INKSTŲ IR SLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695*0533

Pox Valley Medical Center 
BBS SUMMIT ST.

ROUTE 51, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
’‘HySICIĄN.AND surgeon 

4434 WEST fist STREET 
Ofisas: Htmieck 44849 

Reztd.: 388-2233
OHSO VALANDOS:

.'irmadieuiai# ir xetvutad. 1—7 vaL, 
•ntrad., penktadienį nuo 1—5. tree, 

ir sėštad. tiktai susitarus.

Rez^ GI 84873

DU W. EISIM-EISMAS 
akušerija i< MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA

6132 So. Kadžio Ave^ WA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei neat- 

. atliepia, skambinti Ml 34001.

DR. NINA KRAIKEI - 
KRIAUCEUUNA1TĖ

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZIĖ AVĖ.

Telef. WA 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti 

471-0225.
Valandos pagal susitarimą.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71st STREET

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

DR. RANK PLECKAS
OPTOMETRIST AS

KALBA LIETUVIŠKAI
2611 W. 71st St. — Tel. 737-5149

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

Vai. 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. tekt.: 448-5545

NE VIENĄ KLAIPĖDĄ...

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

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

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

ToL: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad. 
ir penkt. 24 ir 6-8 vaL vak. šeštadie
niais 2-4 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

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

2454 WEST 71 st STREET 
Ofiso telef.: HEmlock 4-2123 
Rezid. telef.: Glbeon 84195

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

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

Aparatai - Protezai, Med. Ban- 
M dažai. Speciali pagalba kojoms 

(Arch Supports) ir t t
VaL: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1. 
2850 West 63rd St„ Chicago, fit. 60629 

Telef.: PRospect 63084

BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI 
■NAUJIENOSE”. — TURI GERIA VSU 

PASISEKIMĄ BIZNY JI

Sniegas ir ledas sudaro šiems Ohio 
sniego

Atkeltas iš 4 psl.

ki šiol mūsų istorikai dar ne
įvertino šio mūsų tautiečių pa
rodyto žmoniškumo ir dar jo 
nepristatė pasaulio viešumai. 
Šios pareigos negali atlikti pa
vergtos Lietuvos istorikai. To

z~

GRADINSKAS
8 TAKŲ 
GRUNDIG 

MAGNETOFONAS
2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 

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. Hartem Avc. — 586-1220

GUŽAUSKŲ 
GĖLES VISOMS PROGOMS 

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai; PR 8-0833 ir PR 8-0834

PEKKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS

2047 W. 67th PI. WAlfaroek 58063

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairių atstumų, 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tel: FRontier 6-1882

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŽEIMOS VALANDOS

Visos programos iš WOPA, 
1490 kil. A. M.

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadiehio 11—12 
vai. ryto. — Šeštadienį ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 val.1 
ryto.

Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629 

------- J

dėl ją privalo pasiimti tremties 
mokslininkai ir, vietoj gyrę Mor- 
tensenus, geriau tinkamai įver
tinti ir skelbti savo tautos prak
tiškai parodytą žmoniškumą, 
parodytą tokiais laikais, kuomet 
žmoniškumas atrodė pavergėjų 
maskolių atgyventas.

Tolimesnis Mažosios Lietuvos 
likimas

Antrojo Pasaulinio karo bė
gyje, ne kas kitas kaip patys 
maskoliai radijo bangomis vis 
ir vėl kartojo Maž. Lietuvos lie
tuviškumą ir žadėjo ją prijung
ti prie Lietuvos. Štai vieno 1944 
metų Maskvos radijo balso teks-

Mažoji Lietuva, tai kraštas 
nuo amžių lietuvių gyventas, 
jų prakaitu ir krauju laistytas, 
ir jo grąžinimas Lietuvai bus tik 
palyginamai menkas medžiagi
nis ir moralinis atpildas už per 
tiek amžių iš Kryžiuočių Ordi
no ir pačių vokiečių patirtas me
džiagines ir dvasines skriaudas. 
Jis bus grąžintas Lietuvai.

Kuomet maskoliai 1944 m. 
antrą kartą okupavo Lietuvą, 
jų diriguojama Lietuvos spauda 
kartojo tuos pačius maskolių 
pažadus, kad Maž. Lietuva bus 
prijungta prie Lietuvos. Iš lie
tuviškų mokslininkų buvo suda
romos komisijos, kurios rinko 
medžiagą, kad būsimose derybo-

se su aliantais būtų galima įro
dyti Maž. Lietuvos lietuviškumą. 
Vadovaujama Dr. Povilo Pakark- 
lio, grupė lietuviškų mokslinin
kų, tuoj po Karaliaučiaus kapi
tuliacijos, vyko ten ieškoti Maž. 
Lietuvos lietuviškumui įrodyti 
medžiagos.

Nors vokiečiai, Slaptąjį Vals
tybės archyvą (Geheimes Staat- 
sarchiv), kuriame randasi svar
biausioji dokumentacija apie 
Maž. Lietuvą, buvo laiku iš Ka
raliaučiaus į Vakarus iškraustę, 
tačiau Dr. Povilo Pakarklio moks 
liniukai rado apsčiai vertingų li
kučių. Viena jų dalis padėjo Pa- 
karkliui parašyti stambų veika
lą Prūsijos Valdžios Gromatos, 
Pagraudenimai ir Apsakymai 
lietuviams Valstiečiams.- e*

Iki Potsdamo konferencijos, 
vykusios 1945 m. nuo liepos 17 
iki rugpiūčio 2 dienos buvo 
laukta, kad Šiaurės Rytprūsiai 
— Maž. Lietuva bus prijungti 
prie Lietuvos. Bet jau anksčiau, 
Jaltos konferencijoje (1945.II.4 
-11) rusai staiga išėjo su nelauk-

POM6T FIRES HURT 
OUR FOREST FRIENM

—et W-if- t, „ Uva wuuuic 1221 BO CMJLLBW 
•gaiflct the csreless use of fire.

So please Moe Smokey’s ABCs: 
j Aliray* hoU auttfaet «U mid. 
; le suae so drowa all ecm^fises, 

stir the asbo, aad drova 
tbsai again Crash aE 

aenoioaa dead oaa

Pleaeel Gely yoa caa 
pneaat fiarast fin*

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaiti -.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 galėti) žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašytą Vienišo žmogaus Gyvenimą — Dėdės 
Šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį atsimena 
ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams. Jaunimui, rašytojo Antano 
Rūko lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas duos 
progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu ir 
jų kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado
maičio - Šerno gyvenimo bruožai. Išleido Ameriko* Lietuvių Istori
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psl., kaina 2 dol.

GAUNAMA “NAUJIENĄ ADMINISTRACIJOJE

tu pageidavimu — aną kraštą 
pavesti Sovietų Rusijos vyriau
sybei. Nei angliškieji nei ame
rikoniškieji konferencijos daly
viai nesiorientavo ir matomai 
nesuprato, kad už tokio rusų pa
siūlymo slėpėsi rusiško imperia
lizmo naujas ėjimas, toli pirmyn 
pasidavusios militarinės bazės 
siekimas. Todėl nei prancūzai 
nei anglai neprotestavo ir net 
amerikiečiai nekėlė Maž.
vos identiteto. Amerikiečiai, 
tomai, nebuvo apie Maž. Lietu
vą informuoti, arba, jei ir in
formuoti, nenorėjo 
siško talkininko 
liau, liepos mėn.
Potsdamo konferencijoje 
klausimo padarytasis susitari
mas buvo raštiškai suformuluo
tas ir 1945 m. rugpjūčio 5 d. ame
rikiečių “Departament of State 
Bulletenyje” paskelbtas. Taip 
Maž. Lietuva, niekam neprotes
tuojant, labai lengvai nuslydo 
į maskolių rankas.

(Bus daugiau)

Lietu
ti, ma-

prasidėjusioje 
rencijoje tuo

SUSIRINKIMŲ

PRANEŠIMAI
— Lietuvi y Motery Draugi įoc J 

Švietos eilinis susirinkimas įvyks 
sekmadienį, vasario 11 dieną 2: 
vaL po pietų Hollywood salėje. 24 
W. 43rd St. Narės kviečiamos a'

mo bus vaišės. ,
Rose Didžgalvis, raW.

lĮniiiiMiiaiiiiiiu ■■ iiubiib ■ ra 
ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI R PAAIŠKIMMAL' 

KIEKVIENA DIENA BOTUM KRM5CKN0R
JM bok pavyzdžiu tikintiems: kolboje, epe)6|ime, meilėje, tikėjime^ 

skaistybėje. 1 Tom. 4:12.
Kiekvienas krikščionis turėtų stengtis palikti tinkamą ir gerą pavyzdį 

nuoširdaus ir išlikimo pasistengimo............................
gyvenkite, ir darbštaus veikimo jo ti

■ PAABKMlMM,' 
KRHSOOMUI

TĖVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL 

2533 W. 71st 
Telef.: GRovehill

HOME
Street

6-2345-6

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

——————-————J

— Chiiagos Ltetuvig Našlių, Mei
li ūkių ir Pavienių draugiškas klubas ' 
turės eilinį susirinkimą vasario 9 
d. 8 vai. vak. Hollywood salėje, 2417 
W. 43rd SL Visi nariai kviečiami ; 
skaitlingai atsilankyti aptarimui klu
bo reikalų. Po susirinkimo vaišės ir 
šokiai J. Joniko orkestrui grojaMt 
Kviečiami visi norintieji įstoti i na
rius ir visi mėgstantieji linksmai’, 
praleisti laiką. Nut. rast. V. C, .

Pasveikink savo draugui 
Dėr *Naujienas"

A- 4 ★ vr ★ ★
Hf.P 'TRENCIUPJ

’ ii H ‘rt S f t “'' - r o v f'
euv u s "cti

k k ★ A A A £ ★ ★ it R

Jau turis laikas atspausdinta ir galima gauti knygą rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ
Alekso Ambrose knyga aprašanti paskutinių 90 (1869-1950) 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 
lietuvių koiomjos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121, 41 teatro draugja, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentuoti katalikiškų, socialistinių, laisvamaniškų fr 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban-

< Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Moner 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS
vardu ir oasiųsti:

1739 So. HALSTED ST.. CHICAGO. ILL. C060S 
*4 

——■ I I ——

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

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

Juozas Venclova, dirbęs prie šios studijos 20 metų, peržiūrėjo 
labai daug senų dokumentų. Savo studijoje jis nurodė kiekvieno 
žodžio metrikaciją ir surašė Lietuvos praeitį liečiančias knygas. 
Jis perskaitė šimtus knygų ir parašė 52 psl. knygelę, pavadintą 
LIETUVOS VARDO KILMĖ. Minkšti viršeliai, kaina $2. Knygelė 
jums bus pasiųsta, jei du doleriu atsiusite šiuo adresu:

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

.. .......................... — --------------—-*8—Tl ..................................HIIII

1 RIMTA KNYGA - GERIAUSIA DOVANA
Naujienose galima gauU oJt.: knygų, t-unoe papuoš bet 

knygų spintą ar '-eniyną;
K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai įrišta, 592 puri.
K. Stelini*, DIENO J ANT, gražiai jrišta, 464 pust 
Prof. Vacį. Biržiška, ALEKSANORYNAS, 1 tomas, gražiai 

įrištas, 431 pusi....................... —___________ ___ _—
Prof. Vacį. BiržHka, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KHY6Ų

ISTORIJA, I dalis, 208 pusi, (rišta — $3.00, minkštais 
viršeliais — $2A»; H dalia. 225 pusi., įrišta — $3,00, 
minkštais viršeliais —________ __________________

Or. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, 1 tomas. 300 p. 
Prof. S. Ksirys, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta, 416 p._ 
Juozą* Liūdiiue, RAŠTAI, 250 pusi.---------------------------------
P. LiOdžiuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LiOOŽIŲ,

88 pusi, . . _ ___________....--------- -
& Mlcholsonas. LIETUVIŲ IŠEIVIJA AMERIKOJE, 297 p 

įrišta — $5.00 minkštais viršeliais — ......_-------._...
Dr. V. Srvestewė, LIETUVOS ISTORIJA, gražiai įrišta 968 

puri . dabar tik —-------------------------------------------

kokią

$6.00
$640

87 M

$2.00 
$100 
$530 
$3.00

S10.00

NAUJIENOS,
L739 So. Halstad SL, Chicago 8. HI. — Telef. HA 1-6100

Laidotuvių Direktoriai

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

DOVYMS P. GAINS GKALDAS F. DABMD
4685-07 So. HERMITAGE AVENUE

TeL: YArds 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS AIK-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:

Chicagos
Lietavių 
Laidotuvių 
Direktorių
Associacijoa

AMBULANCE 
PATARNAVb 
MAS DIENA 
IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYC'AT 

VISOSE MIESTO
DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YAnit. 7-3401

BUTKUS - VASALUS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, HL Phone: OLympic 2-10Vb

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

GEORGE F. RUDM1NAS
3319 Se. LITU AN 1C A AVE. TeL: YAros 7-1130-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69lh ST KEITI KEpubiic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6671

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Ill. 974-4410

3354 So. HALSTED STREET

P. J. RIDIK.1S
Phone: YArds 7-1911

r



Mažlietuviai šių metu vasario 3 d. vakarą Lietuvių Tautiniuose namuose bu
vo surengę Šiupinį. Šiupiniečiams Grandies šokėjai gražiai pašoko. Fotogra
fas Martynas Nagys šokančius Grandies šokėjus vykusiai nufotografavo.

klaidžioja ir neklaidina kitus 
įvairiose problemose kai ku
riems'dirbtinai jas komplikuo
jant ir trukdant vieningai dirb
ti bendruosius darbus.

— Stefanija ir Kostas H ūkai. 
Hot Springs, • Ark., kartu su 
įspūdingu laišku Naujienų va
jaus komisijai ir skaitytojams 
atsiuntė 10 dol. auką.

— Kasparas Radvila iš Mar
quette Parko apylinkės, lanky
damasis Naujienose, įteikė va
jui 10 dol. Tos pat apylinkės 
skaitytojai — Antosė Baltienė 
ir A. Ražaitis, mokėdami pre- 

nutarė šaukti kitą nuineratas, įteikė po 3 dol. Vi- 
visuotiną sklypų savininkų su-.sl skaitytojai yra prašomi reip-

• • i • v • • ■ . 4 > X. miiizinnc «. •. i linliitrin i

TRUMPAI
HELP WANTED — MALE 

Darbininku Reikia

MAŽALIETUVIŲ ŠIUPINYS
X

Tegul šie metai bus Mažosios Lietuvos Metai

kū- 
Klaipėdužė.

Ma- 
pir- 
pa- 

pro-

š. in. vasario 3 <1. Lietuvių 
Tautiniuose namuose įvyko 
Chicagoje Mažosios Lietuvos 
Draugijos surengtas 21 -inas 
tradicinis šiupinys.

šiupinio šventę atidarė 
žosios Lietuvos Draugijos 
mininkas Jurgis Anysas ir 
sveikinęs atsilankiusius
gramą vesti perdavė Aldonai 
Buntinaitei.

Aldona Buntinaitė šitaip sve
čius pasveikino: “Geras vaka
ras, mieli dalyviai — sesės ir 
broliai iš Didžiosios Lietuvos, 
šiemet mūsų tradicinis šiupi
nys ruošiamas ypatingos sukak
ties proga — 50 metų prisimi
nimui nuo Mažosios Lietuvos 
dalies — Klaipėdos Krašto susi
jungimo su Didžiąja Lietuva. 
Įprasminkime šią sukaktį, te
gul šie metai būna Mažosios 
Lietuvos metai. Skirkime Ma
žajai Lietuvai mūsų šių metų 
rūpesčius, mūsų darbus, mū
sų studijas, mūsų maldas, mū
sų giesmes bei dainas“.

Po to Aldona Buntinaitė.
lija Buntinienė, Karina Srugy- 
tė, Viktorija Grigalaitytė, Ire
na Kleinaitienė, Rūta Naujo
kiem’’, Zelma Juškėnienė ir Edi
ta žemaitaitytė, Viktorui Jur- 
šaičiui akompanuojant, su
dainavo Lampsačio paruoštas: 
Šlama šilko vėjas. Ištark mano 
vardą, Banguok vandenyne ir 
Lieptas. Dainininkės iš publi
kos sulaukė ilgų katučių.

Šviesas prigesinus Martynas

Li-

Trak is skaitė Z. Dzukaičio 
rybą užvardintą
Skaitant buvo rodomos ir skai
drės. Buvo paminėta eilė žy
mesnių Klaipėdos krašto vie
tovių, Klaipėdužės gamtos gro
žis bei įvykiai.

Irenos Smieliauskienės išmo
kinti tautinių šokių “Grandies” 
šokėjai tikrai puikiai pašoko: 
Malūną, Ketvirtainį, Subatėlę 
ir Landytinį. Akordeonu gro
jo Petras Blėkys. Tautinius 
šokius šoko šie šokėjai. G. če- 
paitytė, R. Janulevičiūtė. V. 
Bukaveckaitė, V. Naujalytė, V. 
Kriaučeliūnaitė, J. Kriaučeliū- 
naitė, J. Gylytė, D. Naruty tė, J. 
Sakalauskaitė, D. Danilevi
čiūtė, R. Seibutytė, J. Juozevi- 
čius, L. Raslavičius, A. Baraus
kas, A. Siliūnas, P. Pranckevi- 
čius, V. Vaitkus, V. Žygas, A. 
Baltrušaitis, L. Danilevičius ir 
V. Žukauskas ir Tautinių šokių 
šokėjams nepagailėta gausių 
plojimų.

meninės programos sve
čiai buvo vaišinami skaniu Al- 
brechtienės virtu šiupiniu. Prie 
šiupinio su spirgučiais, žirniais 
ir kitokiais priedais, svečiai 
dar ragavo ir šiaip gausiai ant 
stalų prineštų įvairų valgių. 
Grojant orkestrui, senimas ir 
jaunimas galėjo linksmai pa
šokti.

Tenka pastebėti, kad šiupi
nio dalyvių tarpe matėsi ne
mažas skaičius jaunimo.

Stasys Juškėnas

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
PiiTus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustyme 

įrankiai. Ilgą metu patyrimas.

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

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

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

{vairių prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai, 
maistas, doleriniai Certlfikatai. 

V. VALANTINAS

SIUNTINIAI į LIETUVA 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

2608 Wart 69th SL, Chicago, Ill. 60629. • TeL 5-2787 
Didelis pesirinklmas įvairių prekių. 

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

Prof. Vaclovo Biržiškos
SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 

KNYGŲ ISTORIJA
Pirmajame torn* yra 208 puslapiai, o antrajame 226 puslapiai. 
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už $4.00, o kietuoae 

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, Illinois 60608

JEIGU NEBŪTŲ SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ I 
KNYGŲ, NEBŪTŲ IR NAUJŲJŲ!

Prof. Vaclovo Biržiškos “Senųjų Lietuviškų Knygų Istorija” yra 
veidrodis, kuriame atsispindi pirmųjų lietuviškų knygų keiias. 
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, Ulinoto
- -

- MAUJIENOsTcHICAM 1, ILL— FRIDAY^FEBRUARY fl, IflU

— .V epriklausomybės šven
tės minėjime sekmadienį, vasa
rio IX d. 3 vai. Amerikos ir Lie
tuvos himnus giedos solistai: 
Nerija Linkevičiūtė, Vytautas 
Nakas ir Bernardas Prapuole
nis.
Irena

SERVICE STATION ATTENDANT 
Experienced. With tow truck 

knowledge. 
NORM’S STANDARD 

7550 N. Sheridan.

Visą |programą praves 
Blinstrubienė.

— Lietuvių Tautinių Kapinių 
direktoriai , praeito sekmadie
nio posėdyje aptarę paskuti
nio sklypų savininkų susirin
kimo eigą.

sirinkimą šių metų kovo U* 
dieną, 2 vai. po pietų, toje pa
čioje Amerikos legiono Dari
aus Girėno didžiojoje salėje. 
Kiekvienam sklypo savininkui 
valdyba išsiuntinės kvietinius.

— Emily Anderson adv. Stan
ley Dargužio švogerka, sulau
kusi 88 metų amžiaus ir pasku
tiniu metu buvusi Oak Ridge 
Convolescent Home, mirė vas. 
7 dienos vakare.

— Jurgis Kazickas, f 
tos On t, Canada, kartu su pre-i 
numerata atsiuntė vajui 3 dol.-. 
Tos apylinkės lietuviai nuper
ka daugiausiai lietuviškų kny
gų, taip pat gausiai prenume
ruoja lietuviškus laikraščius. 
Prieš kurį laiką vietos LB val
dyba tą lietuviškumo progresą 
sėkmingai dar padidino pro
paguojant, kad ligoniams pa
grindinė dovana būtų lietuviš
ka knyga. Daugelis tam prita
rė ir jau yra vykdoma net ki
tose Kanados bei Amerikos 
apylinkėse. LB apylinkei da
bar vadovauja veikli lietuvai
tė L. Skripkutė.

— J. Koudeika, Inglewood, 
Calif., kartu su prenumerata 
pusmečiui atsiuntė vajui 4 dol., 
kad Naujienos galėtų plėsti sa
vo teigiamą įtaką ir demokra-: 
tini nusistatymą išreiškiant di
džiausios lietuvių daugumos , 
nuotaikas ir padedant įvykdyti 
tos daugumos valią bendrai vi
sų lietuvių gerovei.

ti Naujienas, visi lietuviai kvie
čiami jas užsisakyti.. Naujie
nos visiems yra naudingos ir 
reikalingos, 
visiems už 
nuoširdžiai dėkoja.'

— Vasario įl d., taip pat 18 
d. 2:30 vai. Field muziejuje, 
Roosevelt Rd. ir Lake Shore 
Dr. bus rodomos gamtos nuo
traukos ir skaidrės. Bus išsta
tyta virš 3,000 nuotraukų Ame
rikos ir kitų kraštų foto mėgė- 

Hamil- jų.. Nemokamas įėjimas yra 
iš vakarų į Simpson teatro pa

talpas. ’ >•'

— Viktoras Dambrauskas, 
Berwyn, Ill., mokėdamas pre
numeratą, įteikė vajui 5 dol. 
Jis pareiškė, kad Naujienas 
remti yra visų pareiga, nes jos 
gina visų lietuvių reikalus, ne-

M

Yajaus komisija 
aukas ir dėmesį

— Adolfas Namajuška mirė 
vasario 5 d. Šv. Kryžiaus ligoni
nėje. Laidotuvėmis rūpinasi 
Lietuvos Dukterų dr-ja, velio
nio sūnus atvykęs iš Anglijos ir 
velionio draugai. Laidotuvių di- 
rekt. S. Lackavičius, 2424 West 
69th St., telef. RE 7-1213. Laido
tuvės įvyks šeštadienį, 9 vai. 
ryto, kūnas iš koplyčios bus 
nuvežtas į Šv. Pan. Mar. Gim. 
parapijos bažnyčią ir po pamal
dų palydėtas į šv. Kazimiero 
Lietuvių kapines.

—Lietuvos Nepriklausomybės 
55 Metų — Vasario 16 minėji
mo proga LB Gage Parko apyl. 
vasario 11 d. 11 vai. ruošia pa
maldas Jėzuitų koplyčioje. Gie
dos sol. E. Blandytė. Po pamal
dų bus apeigos prie Laisvės pa
minklo. Kalbės stud. Pijus Ston- .. Ų'v
CIUS. •v-

Jeigu būnu aš netvirtas, 
Pasitaiko — argi ne? 
Laiko sieną ji ketvirtą, 
O kartu — dar ir mane.

Rom. Katinas

JŪRATĖ IR KASTYTIS”
Trijų veiksmų opera trijose plokštelėse

CHICAGOS LIETUVIŲ OPERA 
praneša visuomenei, kad jau išleidžia šią ope
rą plokštelėse. Užsisakantieji plokšteles iš 
anksto iki balandžio 1 d., jas gali įsigyti už 

15 dol., vėliau jų kaina — 17 dol.

DAINUOJA: Danutė Stankaitytė, Stasys 
Baras, Aldona Stempužienė, Margarita 
Momkienė, Chicagos Lietuviu Operos 
Choras.

DIRIGUOJA: Aleksandras Kučiūnas 
Groja Simfoninis Orkestras.

Užsakymus su čekiu prašome siųsti šiuo adresu:

LITHUANIAN OPERA OF CHICAGO

6905 So. Artesian Avenue Chicago, Illinois 60629

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 paštų 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

MEN — Good jobs with future in 
our photo department. Learn A trade 
we will teach you. Must be depend
able. You will like working for us.

The reproduction people — 
largest in the midwest.

ALFRED MOSSNER COMPANY
108 West Lake St.

Phone: 372-8608 Room 200
MR. THOMAS.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

MOTHER’S HELPER 
Pleasant home in Chicago’s Suburbs. 
Your own room, TV. Same child 
care and some house work. Some 
English necessary. $35.00 per week 
to start. Call Mrs. Shuman 673-4659.

GENERAL OFFICE 
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. S3 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.
Near C & NW and Union Stations.

Salary Open.
Mr. Corvillion 236-5800

HELP WANTED — MALE-FEMALE
Reikia Darbininky ir Darbininkiy

CREW7 MANAGER-SUPERVISER 
Boys to sell Jewelry made by the 
handicapped. $250—$350 a week.

Call or apply
4321 ST. CHARLES RD., BELLWOOD

547-6443

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai ir Įrengimai

PARDUODAMI
Iš MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

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

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO.

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

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

BRIGHTON PARKO geroje vietoje 
išnuomojamas 4 kambarių butas su
augusiems. Tel. VI 7-8413.

—Operetę “čigonų Baronas” 
stato PIRMYN choras, Marijos 
aukštesniosios mokyklos audi
torijoje kovo 24, 25 ir bal. 1 d. 
d. Partijas atlieka šie solistai: 
Kristina 
Brazis,
Juozas Laurutėnas, 
Zapolienė, Albertas Snarskis, 
Juozas Aleksiūnas ir kiti. Bilie
tai gaunami Marginiuose, 2511 
West 69th St. (Pr.)

Milleriūtė, Algirdas
Alvina Giedrditienė,

Eleanora

— 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.)

Every year ve faff 
to educate thousand* 
of potentially 
successful citizens 
because they’re 
mentally retarded.

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

on Mortal Retardation, 
Wethington, 0. C. 30301.

A0MATN0.MR-4147

REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALI REAL ESTATE FOR SALE

Namai, žema — Pardavimui Namai, Žemė — Pardavimui

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS (

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI 

[Tįsy RCSių Draudimo agentūra Į

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
income tax service

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
VICINITY 57tlf*and DAMEN BUTŲ NUAMAVIMAS. ĮVAIRŪS 

By owner 2 story frame, insul brick, DRAUDIMAI. NAMŲ IR NEKILNO- 
2-3 rooms and 2-4 rooms. Full base- J AMO TURTO PIRKIMAS - PAR- 
ment. Individual space heaters. In
come $300 monthly. Shown by ap
pointment — call RE 7-2970.

SAVININKAS PARDUODA gerą 
mūrini pajamų namą. 2 po 4. 2 po 
5 ir beismante 2 butai po 2 kamba
rius. 2 mašinų mūrinis garažas. 65-ta 
ir Talman. Tel. 737-5676.

PARDAVIMAS.
BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

TEL. — 254-5554

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

A. G. AUTO REBMLOERS
Čia automobiliai išlyginami ir nuda
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusiu darbininkų. Kai

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

TEL — 776-5888
Anicetas Garbačiauskas, sav.

M. A. ŠIMKŲ S
Real Estate, Notary Public 
INCOME TAX SERVICE

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

kitoki blankai.

HOME INSURANCE
Call: Frank Zapolis 
320814 W. 95th St.

GA 4-8654

Mate Fann •• re anc Casualtv Comose

A. & L. INSURANCE & REALTY

_ ____ INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE.~ 

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

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES
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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė. 

Chicago, III. 60632. TeL YA 7-5980

DON’T set his
world on fire
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PAŽVELK
PRIEŠ DEŠIMT metų, prieš Mar

quette Parką, statytas mūro luksus 
pajamų namas, 5 ir 3 kamb. butai, 
karpetai, naujas garažas. Daug prie- 

įdų — $31,500.
i MODERNI o kamb. mūro reziden
cija, puošnūs nauji karpetai, “built-

1 in” virtuvė. 1% vonios. Du greta po 
30 pėdų lotai. Mūro garažas. $33,500.

ORIGINALUS APARTAMENTINIS 
NAMAS. Alumin, langai, naujas ga- 
zu šildymas ir garažas, aptvertas pla
tus sklypas, pajamų $6,600 metams. 
Prašo $45,000. Priims rimtas derybas.

PUIKUS 2 BUTŲ 19 metų mūras.
2 atskiri šildymai, keramikos vonios, 
kabinetų virtuvės, alumin. langai, ge
ležinės tvoros, garažas, arti ofiso. — 
$36.000.

12 BUTU MŪRAS Marquette Parke. 
$17.500 pajamų metams. Našlė pra
šo $84,000.

6% KAMBARIU didelis Georgian. 
1% VONIOS. Įrengtas sausas beismon- 
tas. 2 auto garažas. Apie 20 metų, 
kain nauias. $23,000.

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

9 KAMBARIU 9 metu mūro reziden
cija. 2 modernios vonios. 2 atskiri šil
dymai. Cent, oro vėsinimas. Garažas. 
Arti Kedzie ir narko. $40,000

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

6 KAMBARIU modernus medinis. 
Naujas eazo šildymas. Arti Margučio 
radijo $15.800.

MODERNUS 6 KAMBARIU 14 metu 
mūras. Cent, oro vėsinimas. Įrengtas 
beismontas. baras, m vonios. 40’ lo- 
ta.s Garažas. $24.000.

PLATUS VERTINGAS TOTAS Mar
quette Parke. Kaina $9,900'

8 KAMBARIU 1% aukšto 16 metų 
mūrai’. 2 vonios. įrengta® beisman- 
tas. Garažas 83 ir Kedzie. $32,000.

2 AUKŠTU 2 BŪTĮ) NAMAS, pla- 
~us lotas. Garažas. Arti mūsų. — 
<22.000.

Valdis Real Estate
'7051 So. Washtenaw Ave. RE 7-7290

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba Ir Remontas

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. DI. 80909. Tel.: VI 7-3447

□BL AUKŠTOS XOKYBfiS. KAINOS 
lt SĄŽININGUMO NAMŲ REMONTO 

DARBUOSE
stogų dengimas. Vandens nutekėjimo 
amzdžiai, Tuckpointing — mūro s» 
virtinimas ir valymai Mūrininko, 
taliaus. cemento ir dažytojo darbai, 
keltui įkainavimas. Skambinkite dabar

AL BELEAKUS. Tel. 238-8656

Federaliniy l» velsti|os pajamų 
mokesciy apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas • 
pardavimas

Pauly paliudijimas 
NOTARY PUBLIC 

Draudimo lnformacl|os 
INSURANCE
NAUJAS ADRESAS 

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

lei. 436-7878
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PIRKIT! JAV TAUPYMO BONUS j PIRKIT! JAV TAUPYMO BONUS




