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TIESA APIE PABĖGĖLIUS NUO KARO KOMUNISTAI GAVO PUS? VALDŽIOS
WASHINGTON AS. — Dezertyrams ir pabėgusiems nuo kari

nės prievolės amerikiečiams sudavė nemažą smūgį gerai organi
zuotas, drausmingų karių sugrįžimas iš komunistų nelaisvės. Ame
rikos simpatijos aiškiai yra belaisvių pusėje, nors įvairios proko
munistinės grupės ir bando sukelti amerikiečių entuziazmą visuo
tinei amnestijai dezertyrams. Prezidento patarėjas Patrick Bu
chanan New York Times iškelia klausimą, kiek gi tų dezertyrų 
iš tiesų yra? Senatorius Robert Taft, pasiūlydamas senate am
nestijos įstatymą, sakė, kad amerikiečių egzilėje skaičius yra 
70,000. Spauda jau ne kartą rašė apie 40,000 amerikiečių vien 
Toronte ir dar tiek pat kitose šalyse.

VIENTIANE. — Vakar 11 vai. vakare Čikagos laiku Laose 
prasidėjo karo paliaubos po 14 metų karo veiksmų. Laoso^aikos 
sutartį pasirašė Laoso vidaus reikalų ministeris Pheng Phong- 
savan ir Pathet Lao (komunistų) gen. sekretorius Phoumi Vong- 
vichit. Tai jau antra Indokinijos šalis, susitarusi su komunistais 
sustabdyti karą. Laosas po 1962 m. Ženevos konferencijos buvo 
valdomas koalicinės trijų dalių vyriausybės: dešiniųjų, neutra
liųjų ir komunistų. Premjeru buvo ir dabar yra princas Sou- 
vanna Phouma, neutraliųjų vadas. Komunistai netrukus po val
džios sudarymo pasitraukė iš jos ir pradėjo pulti, bandydami jėga 
užimti visą kraštą.

Buchanan rašo, kad Pentagono 
žiniomis, Kanadoje yra apie 
4,000 dezertyrų ir pabėgėlių 
nuo prievolės. Karinės tarnybos 
įstaiga skelbia, kad iš viso de
zertyrų buvo 2,400, iš kurių 2,000 
yra Kanadoje. Kanados žinio
mis, per visą Vietnamo karo lai
kotarpį į Kanadą galėjo atva
žiuoti apie 17,000 jaunų ameri
kiečių.

Prokomunistinės liberalų gru
pės, siekdamos amnestijos vi
siems karo priešininkams, skel
bė, kad Kanadoj yra 70,000, o ki
tose šalyse 55,000 dezertyrų. 
Faktai kalba visai ką kitą. Šve
dija, įpratusi socialistų valdžio
je viską tiksliai apskaičiuoti, 
skelbia, kad Švedijoje yra 602 
dezertyrai iš Amerikos, švedų 
imigracijos direktorius WilHam 
Leth paskelbė dar ir kitą ’ įdo
mią statistiką. Tarp 1967 m. ir 
1970 m. Švedija įsileido 585 jau
nus amerikiečius. Iš -to skai
čiaus 110 buvo apkaltinti savo 
viešėjimo metu snnkiaisnusikal- 
timais. Vagystėse — 36, plėši
muose — 7, narkotikų pardavi
nėjime ir naudojime — 49. Šve
dijos kalėjimuose sėdi 52 dezer
tyrai, apie 30 asmenų buvo de
portuoti.

Patrick Buchman rašo: “Nieko 
sau elgesys. Statistika rodo, kad 
20% mūsų Stokholmo brigados 
buvo įvelti nusikaltimuose, 10% 
buvo pasodinti į kalėjimus ir 
6% — deportuoti. Tokie tai yra 
mūsų “tautinės sąžinės sargai”.

Autorius nurodo, kad Ameri
kos politiniai kreivi laikraštinin
kai dažnai klaidindavo visuome
nę savo skaitlinėmis, gautomis 
iš dezertyrų organizacijų Kana
doje. Spauda charakterizuodavo 
pabėgėlius kaip “geriausius mū
sų kartos narius, sąžinės saugo
tojus”, kada didelė dalis tų jau
nų pabėgėlių buvo tik oportunis
tai, nusikaltėliai, bailiai ir tin
giniai.

Izraelio puolimas 
Libano šiaurėje

TEL AVIVAS. — Antradienio 
vidurnaktį grupės gerai ginkluo
tų izraelitų, atplaukusių laivais, 
puolė palestiniečių partizanų sto
vyklas šiauriniame Libane. Puo
lime dalyvavo ir lėktuvai. Liba
no žiniomis, žuvo 12-Į4 arabų 
ir 60 buvo sužeisti. Tos arabų 
stovyklos yra netoli Sirijos sie
nos, apie 100 mylių nuo Izraelio 
pasienio. Puolimo arabai visai 
nesitikėjo.

Izraelis paskelbė pareiškimą, 
kuriame kaltina Libaną už globą 
ir paramą teroristų grupėms. Li
bane esą 5,000 arabų teroristų, 
įsimaišiuėių į palestinieių pa
bėgėlių stovyklas. Čia veikia 
Juodojo Rugsėjo grupė ir Al Fa
tah organizacija.

Šis Izraelio puolimas Libane 
yra pirmas nuo pernai rugsėjo 
mėn. puolimo, kuriuo izraelitai 
keršijo už savo sportininkų nu
žudymą Muencheno olimpiadoje.

1$ VISO PASAULIO

SCARLINO__ Korsikos salos,
kuri priklauso Prancūzijai, žve
jai ir politikai labai karštai pro
testuoja prieš Italijos chemika
lų fabrikų į jūrą verčiamas nuo
dingas medžiagas. Korsikiečiai 
padėjo bombą italų laive — kel
tuve, kuris smarkiai sužalotas.

MELBOURNAS. — Australi
jai yra pavesta valdyti Papuą — 
Naujosios Ginėjos teritoriją, ku
riai australų valdžia nori duoti 
nepriklausomybę. Nedažnai pa
sitaiko, kad vietiniai gyventojai. 
protestuotų, siųstų peticijas ir 
prašytų kitos valstybės, kad jų 
nepaskelbtų nepriklausomais i 
Papuos genčių vadai pranešė 
Australijos premjerui, kad jie 
jausis “išduoti”, jei Australija 
skubės su Papuos nepriklauso
mybe.

MASKVA. — Sovietų prezi
dentas Nikolai Podgomy šventė 
70 metų sukaktį. Ta prbga vai-' 
džia jį apdovanojo Lenino Ordi
nu.

SANTO DOMINGO. — Domi
ninkonų respublikos kareiviai jau 
nušovė 4 sukilėlius, kurie slaptai 
atvyko iš Kubos kurstyti gyven
tojų. Vienas nušautų buvo pulk. 
Caamano Deno, ankstyvesnio ne
pavykusio sukilimo vadas.

Kanada priėmė 
naują biudžetą

OTTAWA. — Kanados libe
ralų, vadovaujamų premjero 
Trudeau, vyriausybė pristatė 
parlamentui naują biudžetą ir 
parlamentas jį priėmė. Naujųjų 
demokratų partija, kurios pa
rama Trudeau laikosi su savo 
109 atstovais, neturėdamas aiš
kios daugumos, balsavo už biu
džeto patvirtinimą.

Vyriausybė, pataikaudama 
naujiems demokratams, pasiū
lė sumažinti 5% pajamų mokes
čius ir pakelti pensijas iš 82 dol. 
iki 100 dol. David Lewis, naujų
jų demokratų vadas, pareiškė, 
kad biudžetas turi daug nau
dingų dalykų ir dėl to jis vyriau
sybę paremsiąs.

Lewis Engman prezidento buvo per
kirtas vadovauti Federal Inai Prekybos 

komisijai.

Saigono turgavietėje vaikai apgulę žaislg pardavėją. Nors karas baigiasi, žaislu tarpe daug tanky 
ir kitokiy karinio tipo žaisly.

Unijų vadovybė 
smerkia apkarpymus

BAL HARBOUR. — Florido
je suvažiavusi ALF-CIO vykdo
moji taryba, nors pirmadienį 
šiltai priėmė prezidentą Nixoną, 
antradienį griežtais žodžiais pa
smerkė prezidento vidaus politi
ką ir įvairių vyriausybės sociali
nių programų ąpkarpymą. Vy
riausybė planuojanti atimti lė
šas įvairioms programoms, ku
rios stiprina Amerikos bendruo
menę ir gerina gyvenimo koky
bę. Įvairūs prezidento veto, lė
šų sustabdymai, programų pa
naikinimai ir “lėšų dalinimasis” 
bus darbo unijų atmetamas ir 
bus kovojama prieš tas pastan
gas per kongresą, sako unijų 
centro pareiškimas.

Senatas antradienį, nežiūrėda
mas vyriausybės opozicijos, pri
ėmė įstatymą, kuris parūpina 
socialinių patarnavimų ir įdarbi
nimo paramą seniesiems ameri
kiečiams. Priimtas Senesniųjų 
Amerikiečių Aktas duoda vy
riausybei pusantro bilijono dol. 
trejiems metams. Viena to akto 
dalis parūpina iki 60,000 vie
šųjų darbų mažai uždirbantiems 
55 metų ar senesniems žmonėms. 
Numatomas apmokymas, paruo
šimas 45 m. ir senesnių ameri
kiečių naujoms profesijoms ir 
darbams.

Siūlo nekalbėti 
apie paramą Hanojui

WASHINGTONAS. — Senato 
vadai pataria senatoriams ne
svarstyti šiuo metu paramos š. 
Vietnamo klausimo, nes neigia
mas pasisakymas gali pakenkti 
Hanojaus dar laikomiems ameri
kiečiams belaisviams. Kai kurie 
kongreso nariai griežtai nusista
tę prieš ekonominę paramą ko
munistams. Demokratas sen. 
Talmadge iš Georgijos pareiškė, 
kad jis neduotų Hanojui nei var
toto pašto ženklo.

Keisti sen. Fulbrighto ir sen. 
Kennedžio siūlymai. Jie prita
ria, kad Amerika turėtų padėti 
š. Vietnamui, tačiau ta parama, 
Kennedžio žodžiais, turėtų eiti 
per tarptautinę organizaciją, su 
mažiausiu Amerikos pareigūnų 
dalyvavimu ir veikimu. Tokių 
atvejų, kur Amerikos javus ar 
pinigus dalino komunistinių val
stybių pareigūnai, yra buvę pra
eityje, gavėjams ne nežinant, 
kad jie gauna Amerikos paramą.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
'♦

I «
Paraudonavęs katalikų ku

nigas Philip; Berrigan pasakė 
Pittsburghe, kad daugumas ame
rikiečių belaisvių, sugrįžtančių 
iš Hanojaus, pagal dievišką ir 
žmonių įstatjhną yra karo nusi
kaltėliai.

< Patarėjas Kissingeris va
kar ilgai paąakojo prezidentui 
Nixonui. apie fcavo kelionę į Ha
nojų Jr Pekiną. Wa^iingtoae spė
liojama, jog su Kinija susitarta 
atidaryti prekybos atstovybes 
Pekine ir Washingtone.

+ Kanadietis civilis, kurį ko
munistai P. Vietname 1968 m. 
pagavo, o dabar paleido su kitais 
karo belaisviais, sugrįžo į Ka
nadą.

♦ Kalifornijoje, Santa Cruz 
mieste, per 6 savaites rasti 15 
nužudytų žmonių kūnai. Dėl 10 
žmogžudysčių kaltinamas 25 m. 
hipis, kuris prieš pradėdamas 
vartoti narkotikus, buvo labai 
gabus studentas.

+ Amerika pareikalavo šiau
rės Vietnamo, kad tas paleistų 
dar 140 belaisvių iki kito ant
radienio. Amerikos kareivių 
skaičius P. Vietname sparčiai 
mažėja. Komunistai pažadėjo 
proporcingai su tuo mažėjimu 
paleisti belaisvius.

+ šiandien Čikagoje prasi
deda kita byla, kurioje politikas 
Edward Barrett kaltinamas ky
šių ėmimu ir mokesčių nemokė
jimu. Barrett. 72 m., buvo per 
40 metų vienas žymiausių demo
kratų politikų.

+ Darbo unijų federacijos va
dovybė savo suvažiavime pager
bė du mirusius prezidentus Tru
man ą ir Johnsoną, kurie abu bu
vę “žmogiško jautrumo milži
nai. tikrai visuomenės tarnai ir 
patriotai”.

Paskelbė lėktuvo 
nelaimės priežastį 
PRAGA. — Čekoslovakijoje 

nukritusiam sovietų keleiviniam 
lėktuve, oficialiomis žiniomis, už
simušė 66 žmonės, jų tarpe 4 įgu
los nariai, 17 čekoslovakų, 37 so
vietų piliečiai. 5 kubiečiai, 1 len
kas, 1 rumunas ir 1 rytų vokie
tis.

Lėktuvo kapitonas liko gyvas. 
Jis papasakojo, kad jam lei
džiantis į Pragos aorodromą, už-

Ragina mažiau 
valgyti mėsos

WASHINGTONAS. — Žemės 
ūkio sekretorius Earl Butz pa
skelbė, kad sausio mėn. Ame
rikoje maisto kainos pakilo tarp 
2 ir 3 nuošimčių. Tokio staigaus 
pakilimo per vieną mėn. nebu
vo jau 20 metų.

Kitas vyriausybės pareigū
nas, Arthur Burns, Federalinių 
Revervų tarybos pihnininkas, 
kalbėdamas apie mėsos kainų 
kilimą, pasiūlė amerikiečiams 
savanoriškai nevalgyti vieną die
ną per savaitę jokios mėsos ar 
jos gaminių. Kongreso komite
te Burns pasakė, kad atsisaky
mas nuo mėsos amerikiečiams 
nepakenktų, o galėtų prisidėti 
prie jos kainų sumažinimo. Ame
rikos visuomenei būtų pačiai ge
riau, jei ji išleistų mažiau mė
sai, o daugiau — sūriui pirkti, 
pareiškė Burns.

Jis kalbėjo apie dolerio nu
vertinimą, sakydamas, kad tai 
buvęs paskutinis dolerio nuver
tinimas. Dabar svarbiausias už
davinys esąs užbaigti užsienio 
prekybos deficitą. Jam atrodo, 
kad už dviejų, trejų metų Ame
rika deficitą išlygins.

Ginčai dėl kalinių
SATGONAS. — š. Vietnamo 

radijas apkaltino Saigono val
džią, kad ji po karo paliaubų su
stiprino policijos terorą savo 
miestuose ir kaimuose. Tūkstan
čiai suimti už simpatijas komu
nizmui. Saigonas atsisako pa
leisti virš 16,000 karo belaisvių, 
aiškindamas, kad tie belaisviai 
esą savanoriškai sugrįžę į Sai- 
go.no pusę.

Saigono vyriausybė paskelbė, 
kad ji paleido jau 6,500 komu
nistų kareivių, kada Hanojus pa
leido tik 830. Komunistai rei
kalauja, kad Saigonas pirma pa
leistų politinius kalinius, o Sai
gonas reikalauja savo kareivių, 
laikomų komunistų stovyklose. 
Civilių kalinių Saigonas turįs 
tik 500, o komunistai laiko 200 
Saigono civilių. Abi pusės tei
gia, kad skaičiai turėtų būti daug 
didesni.

sikirto lėktuvo stabilizatorius— 
horizontalinės uodegos dalys. 
Tupolevo lėktuvas nukrito aero
dromo ribose, netoli judraus ke
lio. Gyvi liko 25 keleiviai, kai 
kurie jau paleisti iš ligoninės, 
visai lengvai suaižeidę.

Susitiko kaimynai 
prezidentai

RIO DE JANEIRO. — Nedi
deliame Venecuelos mieste San
ta Elena, pranciškonų vienuoly
ne, susitiko Brazilijos preziden
tas Ęmilio Medici ir Venecue
los — Rafael Caldera. Abu pre
zidentai apsvarstė Pietų Ameri
kos problemas ir pažadėjo plėsti 
ryšius tarp abiejų valstybių. Su
tarta toliau plėsti Amerikos Val
stybių Organizacija ir reikalau
ti pasaulinės prekybos reformų.

Brazilijos-Venecuelos .santy
kiuose buvo atsiradę dėmių, ypa
tingai po Venecuelos Įstojimo į 
Andų Rinkos organizaciją, ku
riai priklauso šešios ispaniškai 

, kalbančios P. Amerikos respu
blikos. Venecuela su nepasitikė
jimu stebėjo naujų Brazilijos 
kelių statybą, nes tie keliai spau

doje buvo aprašyti, kaip brazi- 
, lų ekspansijos ’ priemonės — 
i strateginiai keliai kariuomenei 
• žygiuoti į šiaurę.
j šis prezidentų susitikimas ati- 
i darė pirmą kelią, kuris iš Cara- 
j cas Venecueloje per Amazonės 
džiungles pasiekia Brazilijos mie
stą Manaus. Nors kelias dar nė
ra baigtas statyti, prezidentai 
atliko jo inauguracijos ceremo
nijas.

Michigano atstovo 
kalba kongrese

WASHINGTONAS. — Vasa
rio 16 d. proga Michigano 18-to 
distrikto kongresmanas Robert 
Huber, pritariant kitam Michi
gano atstovui William Broom
field, pasiūlė rezoliuciją, kuri 
ragina Radio Free Europe sto
tis pradėti transliacijas Į Lietu
vą, Latviją ir Estiją. Rezoliuci-
joje sakoma, kad tokios trans
liacijos sustiprintų tų laisvę my
linčių tautų viltis atgauti laisvę, 
perduotų jiems Amerikos žmo
nių susirūpinimą ir simpatijas.

Atstovas Huber vasario 8 d. 
pasakė Atstovų Rūmuose kal
bą, kurioje nušvietė įvykius Lie
tuvoje, pasmerkė sovietų okupa
ciją ir priminė apie savo pasiū
lytą rezoliuciją. “Mes negalime 
leisti, kad Lietuva būtų pamirš
ta”. Amerika turėtų reikalauti 
Saugumo konferencijoje laisves
nių ryšių su Baltijos valstybė
mis. Jis pats tuo reikalu žadėjo 
kreiptis į valstybės sekretorių 
Rogers. “Mums netinka pamirš
ti mažas tautas, kaip Lietuvą ir 
mes galime tik tikėtis, kad lais
vos Lietuvos galimybė nėra per 
toli ateityje”, — pasakė atsto
tas Robert Huber.

— Vasario 13 d. Ankaros Apy
gardos teismas Prano ir Algirdo 
Bražinskų bylą vėl atidėjo ko
vo 22 d. Atidėjimo priežastis — 
sovietų pateikti nauji dokumen
tai, rusų ir anglų kalbomis pa
rašyti, susipažinimui. (E)

Dabar pasirašytos sutarties 
sąlygos yra panašios į Ženevos 
sutarties, ši kartą komunistai 
išsiderėjo jau ne trečdalį vyriau
sybės, bet visą pusę. Kita pusė 
teks dešiniesiems ir neutralie
siems. Sutarta šią “tautinės vie
nybės” vyriausybę vadinti “lai
kina”, nes sudaryta mišri politi
nė taryba, kuri organizuos demo
kratinius rinkimus. Per 90 dienų 
po sutarties pasirašymo visi sve
timi kareiviai turės išvažiuoti 
iš Laoso. Tas punktas paliečia 
Amerikos karinius patarėjus, 
Tailandijos samdytus kareivius 
ir Amerikos ČIA agentūros per
sonalą, kuris dirbo su Meo gen
ties kareiviais šiaurės rytų La
ose.

Par 90 dienų bus paleisti visi 
karo belaisviai. Laoso komunis
tai paskelbė, kad jie turi tik sep
tynis amerikiečius belaisvius, 
nors Laose nukrito viso 317 9me- 
rikos lakūnų.

Karo paliaubų priežiūros ko- 
ųiįsija .lieka ta pati» kuri prižiū
rėjo ir 1962 m. sutarties vykdy
mą. Kaip praktika parodė, ko
misija nesugebėjo išlaikyti tai
kos ir daug kas abejoja, kad jai 
ši kartą geriau pasiseks. Komi
siją sudaro Kanada, Lenkija ir 
Indija. Pirmosios dvi yra deši
nės ir kairės atstovės, o Indija — 
neutrali, nors praktikoje ji visa
da palaikydavo, kartu su Lenki
ja, komunistus.

Laoso antikomunistai bijo, kad 
sutartis atidaro komunizmui du
ris. Išvykus amerikiečiams ir 
jų aviacijai, nieko nebus, kas ga
lėtų atsverti šiaurės Vietnamo 
jėgų įsikišimą. Jei komunistai 
norės ir laikysis sutarties, tai 
Laose taika bus, o jei ne — Lao
sas pateks į komunizmo rankas, 
nes šiaurės Vietnamas neprisi
pažįsta, kad jis turi Laose apie 
70,000 gerai ginkluotų kareivių.

Britų policija 
nepatogioj padėty 
LONDONAS. — Britų polici

ja vėl kritikuojama spaudoje, 
nes ji atvykusi prie Indijos am
basados išvaduoti jos pareigū
nų, nušovė du ambasados užpuo
likus. o trečią sužeidė. Paaiškė
jo, kad ambasados užpuolikai bu
vo jaunuoliai pakistaniečiai. Su
imtasis vos 15 metų. Kiti du, 
policijos nušauti, irgi neturi 20 
metų amžiaus.

Pasirodė, kad pakistaniečiai, 
kurie Indijos įstaigoje reikala
vo, kad Indija paleistų pakista
niečius karo belaisvius, buvo 
ginkluoti plastikiniais revolve
riais. vaikų žaislais. Londono 
policininkai paleido j pakistanie
čius 11 šūvių. Policija dėl šio 
įvykio jaučiasi labai nepatogiai. 
Parlamente nariai kritikavo dėl 
to “susišaudymo” vidaus reika
lų sekretorių.

< šiaurės Airijoj teroristai 
nušovė du britų kareivius ir vie
ną sužeidė.
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ROCKFORD, ILL.
Lietuvos Dukterų Dr-jos Rock- 

forde narių ir prijaučiančių me
tinis susirinkimas šaukiamas š. 
m. kovo mėn. 4 d. 2 vai. p. p. 
Rockfbrdo Lietuvių klube, (ne 
vasario 25 d.). Tuoj po susirin
kimo bus rodomas čikagiečio Juo
zo Poshkos filmos iš Lietuvos. 
Kviečiame visus pamatyti ■— 

bus visiems įdomu. s Sk.

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608

progomis. Jas ir 
atsiuntus čeKį ar

kis, R. Snarskytė, R. Jankauskaitė, T. Pocius ir T. Deveikytė. Antroj* ąilė- 
R. Jankauskaitė, J. Rinka, O. Snarskytė, E. Pocius, A. Snarskytė ir L.

$ 1,000 or more Savings 
Certificate 
(1 to 2 years)

jei norite įsigyti namą, turėti 
pakankamai lėšų vaikų mokslui 
ar senatvei, laikas dabar 
pradėti taupyti.

— Ar tamsta vedęs, - 
šia teisėjas kaltinamąjį.

— Ne, pone teisėjau, aš tik 
taip sau kvailai atrodau.

NAUJIENOS, CHICAGO «, ILL. — THURSDAY, FEBRUARY 22, 19ft

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street, Chicago.

Forumas suruošė Vasario 16 
minėjimu. Minėjimą pradėjo 
p. M. Rudienė, kuri lietuvių ir 
anglų kalbomis apibūdino Va
sario 16tos istorinę reikšmę, 
jos kalbą palydėjo daina — Va
nagaičio ‘‘Laisvės Varpas”.

garbės 
šaulių ino- 

Cecevičienę. 
ką A. Budrec- 
elės vadovą J. 
Įetrauskienę ir 
tką. Minėjimo

worth oi 
US. Savings 

Bonds.

Dešimtą procentą nuvertinus 
dolerį, Lietuvos okupantas, lyg 
jau senai laukęs progos ir tam 
pasiruošęs budėjęs, šoko savo 
ruožtu nuvertinti dolerį, pridė
damas siuntiniams muitą visa 
trisdešimt penkis centus nuo vie
no dolerio. Kas be ko, dar ir už 
siunčiamus perukus pakėlė 13.50 
dol. už vieną. L’ž automašinas, 
šaldytuvus ir kitus namų apy
vokos reikmenis pakėlė šimtais, 
žodžiu artinamės į “tautų drau
gystės erą”.

Mieli išeivijos lietuviai, nesi- 
duokime okupantui be ginklo bū
ti apiplėšiami. Pradėkime akci
ją prieš tokius muito pakėlimus. 
Kaip? Tam žinoma, visų pirma 
turi stoti į gyvą veiklų ir efek
tingą pasipriešinimą mūsų bend
ruomenės valdybos. Jos turi su
sisiekti su kitų okupuotų kraštų 
atstovais sušaukti bendrą pasi
tarimą. Išleisti aplinkraštį ra
ginant boikotuoti ir sulaikyti

savo inicia- 
Jau išeivi- 

prisiauginę veik 
kultūrinės srities 
dailininkų, solis- 
poetų ir t.t. Tik 

duokime jiems

“deimančiu- 
- nesi versk i- 

pakaitalais 
pildyti visas 

kartais kiek ir silp- 
kad ir vyresnio ara

be! savomis pajėgomis, 
nesenai matėme “Bohe- 
operos pastatymą. Ją

“šikšnosparnis” ir 
Našlė” pastatymų 

Barono” pastaty- 
ir visiems anksty- 
vadovauja ilgamc- 

horo dirigentas, 
Steponavičius. Jis 
us ir net du chorus: 

‘čigonių-

— Sek pasaką, mamyte, 
Apie senuo laikus, 
Kai aitvarai ir laumės 
^Klajojo po laukus...

S. Petersoniene

Garbės teismo p-kas A. Bud- 
reckas paskaitė' savo kūrybos 
eilėraščių: Lietuvos laisvės 
dienos,, Nemariam Simui, Lais
vės simboliai, Sudiev Lietuva 
ir’ LaišVės Lietuvai. Kiekvienas 
eilėraštis pafvdėlas lietuviškais

bet kokį siuntimą ikr nesutvar
kys muitų, kurie bent kiek būtų 
panašūs į vadinamus muitus, o 
ne į aiškų plėšikavimą. Atsisa
kyti radijui, spaudai garsinti 
agentūrų skelbimus, jiems aiš
kiai pasakant priežastį. Nors 
yra žinoma, kad agentūros nie
ku dėtos, kaip vieną jos vedė
jas man kalbėjo: “aš esu labai 
susinervinęs ir pilnai pritariu 
jūsų sumanymui. Jei porą mė
nesių žmonės baikotuotų, tik
ras esu, kad ruskiai muitą per
tvarkytų”.

Prašau ir kviečiu, paremkite 
šią mano mintį ir vieną dieną, 
kuri jau atėjo, pradėkime veikti. 
Prašau šį mano atsišaukimėlį 
perspausdinti visoje lietuviškoje 
spaudoje, kaip SOS šauksmą, ku
ris dabartiniu metu jau būtinas.

Siuntėjas iš Los Angeles

šiam pastatymui jau senai 
ruošiamasi visu rimtumu, o 
Chicagos visuomenė laukia 
progos pamatyti jau senai ne
matytą operetę ir pasigėrėti 
Johann Strausso žavinga mu
zika. J. JacL

KNYGOS ANGLU KALBA
A Vlin TU SOVIET OCCUPIED LITHUANIA. Ciiagletės įspūdžiu oku 

juolOje Lietuvoje apsilankius. 101 psl Kaina Sl.OO.
J. A KISS «N THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykių

.prašymai, paimti is gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista. 

.50 psl. Kaina $2.5u. • ’ • • -
Kristijonas Donelaitis, THE SEASONS. Klasinės poemos “Metai” poeto 

Made Kastenio vertimas. Gražus leidinys, 127 psl. Kaina $3.00. • -
Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK 

.auto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybes ir jos kaimynų istoriją. 
111 psl. Kaina $3JX». Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis 
ritas knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba 
unijinę perlaidą.

P. Kasniūnas pranešė, kad 
programą atliks Vytauto Did
žiojo šaulių kuopos šauliai. Jis 
pristatė Forumo klausytojams 
kuopos pirmininką, 
narį V. Išganaitį 
terų vadovę 
garbės teįsmo | 
ką, meno kuo] 
Petrauską, S] 
aktorių W. ||r| 
programą pradėjo tautos him
nu. Kuopos pirmininkas V. 
Išganantis pasveikino Forumo 
klausytbjūs,' kvietė visus lietu
vius ryžtingai padėti pavergtai 
Lietuvai stiprinti laisvės kovo- 
tojų eilės?’

Poezija ir pasakos yra vaikų mėgstami ne mažiau kaip žaidimai ar 
kryKsiaviuxii. Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų musų mažie
siems bei jaunimui;

1. N. Butkiene, VELYKŲ PASAKOS, 32 psl., telpa 6 pasakos ir DVY
NUKES, 34 psi. su 8 apsakymėliais iš vaikų pasaulio. Abi gausiai ilius- 
u uo os. spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 dol.

2. Vanda Frankiene - Vaitkevičiene, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka 
mažiesiems, u urates Kid ūkai tęs muštruota. Didelio formato, 24 psi., gra
zes leidinys. $1,50.

3. A. Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams. Dail. V. Siman- 
keviciaus iliustruota, 130 psl., $1,80.

4. Stase Vanagaitė - Petersonienė, LAUME DAUMĖ. 17 eilėraščių, kaip 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes' Tėvų Žemėje. Labai gražus leidinys, 
didelio formato, kietais viršeliais, gausiai dail. J. Kiburo iliustruota, 64 
psl., kaina 5 dol

5. Maironis JAUNOJI LIETUVA, poema. 118 psl., $1,00.
6. Alfonsas Vambutas, TRYS SAKALAI, Liet. Mokytojų s-gos premi

juota knyga. Joje originalūs apsakymai, padavimai, legendos, novelės. Dail. 
V. Staneįkaitęs iliustracijos, 186 psl., kaina 2 dot.

7. Juozas švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakos 
vaikams is jų gyvenimo, svajonių ir- žygių. Iliustruota dail. Z. Sodeikienės. 
Didelio lormato, kietais viršeliais,^pulkus 77 psl. leidinys. $3.00.

8. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI, mitologijos posmai 
Eiliuoti padavimai, legendos ir pasakos — kaip senovės lietuviai ir žemai
čiai bendravo su savo dievais, 54 psl., $1.00.

Vaikai mėgsta ir nori skaityti. Dėlto iš pat mažens yra daug lengviau juos 
Įpratinti lietuviškai skaityti ir mylėti lietuvišką knygą. Jei tėvai išbalan
suotų vaikams perkamas dovanas — pusė knygų, pusė žaislų — lietuviško 
auklėjimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn.

Minėjo Vasario 16 šventę 
vasario mėn. 17 d. p. p. .suruoštas patraukliai 
Rudžių vadovaujamas j gai, patriotinėje dvasioje.

J. Kaunas

CHICAGO HE

Pinigai, taupomi Chicagos 
Taupymo ir skolinimo bendro 
vės bet kokiame skyriuje, yra 
Federalinės valdžios apdrausti 
iki $20,000.000.

One good reasen is the Payrol Savings 
Plan. About three-fourths of all Bonds 
are purchased throwgh the Plan. It’s 
helping Americans nave more money 
than they ever dreamed they could.

TTiat’s because the Payroll Savings 
Plan in such an easy way to save. All 
yon do is sign up where yoti work and 
the amount yon specify is set aside from 
each paycheck and used te buy UA 
Savings Bonds. It’s the easy way te 
bold a nest egg.

YeuNn get your reasons to aare money. 
There’s ffleūttt way to do it nsmlesriy. 
Join the milijoną who are buying Bonds 
the Payroll Savings Way.

maršais. ’
Meno kuopelės šauliai, va- 

rauskui, rezi- 
:ai, suvaidino 

__ Tudiev, motu
le'*. Vaizdelis paįvairintas dai
nomis, maršais ir baigiasi *— 
Lietuva brangi, mano tėvynė.

Pabaigai p. V. Kasniūnas pa
skaitė savo kūrybos: kelionė 
po istorinę Lietuvą. Minėjimas

Vaikai tėvams į talką.
g? u Baronas" solistų, choristų ir vadovybės prieauglis, nutaręs savo sod- je 
riais balsais paremti tėvų pastangas statant-ši y operetę, sudarant "čigonių- Laurušonis. 
ku" chorą. Pirmoje eilėje iš kairės: H. Deveikis, R. Steponavičiūtė, L. Snars-

Veik visi sutinkam, daug 
kalbam ir rašom, kad reikia 
stengtis perduoti mūsų išeivi
jos jaunajai kartai savo tautos 
papročius, tradicijas, kultūrą 
ir jos kalbą. Visa tai yra būti
na, jei norime, kad mūsų jau
nimas neištirptų svetimų tau
tų katile , kad nenutoltų nuo 
savo 
vinių ir nesitrauktų iš kovos 
lauko už jos laisvę ir nepriklau
somybę. To siekdami turime 
stengtis jį įjungti į lietuvišką 
veiklą, duoti jam progų pa
sireikšti, parodyti 
tyvą ir ją paremti, 
joje turime 
visų rūšių i 
specialistų: 
tų, rašytojų, 
kvieskime i 
progų savas jėgas išbandyti ir 
nebūkime jiems negailestingi 
kritikai, o visur ieškokime jų 
pasireiškimuose, kaip darė Tu
mas-Vaižgantas, 
kų”, konkrečiai — 
me svetimtaučių 
ir bandykime už 
spragas, jei 
nesnėmis, 
žiaus.

pastatė nesenai susidaręs nau
jas sambūris, pasivadinęs “Chi
cago Opera Company and 
Workshop, Inc.” Jos vadovy
bė skelbė, kad “Bohemos” pa- 
statyme duos progą pasirodyti 
lietuviškom jaunom meninėm 
pajėgom. Tiesa, keli lietuviai 
solistai ta proga pasinaudojo, 

tautos pagrindinių uždą- Tačiau faktinai ta opera buvo 
tik lietuviškai visuo- 
Svetimtaučių žiūrovų 

buvo palyginus tik labai mažas 
nuošimtis, o solistų tarpe — 
pusė solistų svetimtaučių. Ka
žin. ar nebuvo galima rasti 
daugiau tinkamų lietuvių solis
tų. kad ir kiek vyresnio am
žiaus? Dabar gi vargu galima 
šios operos pastatymą laikyti 
lietuviško kultūrinio gyveni
mo įvykiu, kai ten taip mažai 
buvo tų lietuvių.

Jau nepalygihamai geresnė 
padėtis yra su mūsų žinomos 
Chicagos Lietuvių operos pasta
tymais, bet ir čia kartais neiš
siverčiama be vieno ar kito 
svetimtaučio, o atrodytų, kad 
ir juos galima būtų pakeisti lie 
tuviais. Tad gal daugiau pasi
tikėjimo savimi, nebijokime 
pasirodyti tik savomis, kad 
kartais kiek ir silpnesnėmis jė
gomis.

Šia proga tenka pažymėti, 
kad ankstyvesnių ateivių su
organizuotas “Pirmyn” cho
ras, kuris per visą savo gyvavi
mo laiką yra pastatęs 3 operas: 
“Cavaleria Rusticana”, “Meilės 
Eleksyrą” ir “Carmen” ir virš 
30 operečių, kur visada choras 
ir solistai buvo vien tik lietu
viai. Veik visuose pastatymuo
se vis turėdavo progos pasiro
dyti — debiutuoti ir naujas 
jaunas lietuvis solistas. Šio nu
sistatymo “Pirmyn” choro va
dovybė griežtai laikosi ir da
bar.

Kaip jau daugeliui žinoma, 
š. m. kovo mėn. 24 ir balan
džio 1 d. Marijos aukšt mok. 
auditorijoje bus statoma links
ma J. Strausso operetė “Čigo
nų Baronas“. Čia suaugu
sių ir vaikų chore ir visi solis
tai bus vien tik lietuviai, šioje 
operetėje solo partijas dainuos: 
A. Brazis. K. Mileriūtė, A. Gied
raitienė, J. Laurušonis, E. Za- 
polienė, A. Snarskis, J. Alck- 
siūnas, F. Brauriicnė ir J. Pan
ka. Jų dauguma Chicagos vi
suomenei jau vra pažįstami iš 
operečių 
“Linksmoj 

“Čigonų 
mui, kaip 
vesniems. 
lis “Pirmyn 
nniz. 
ruošia solisl 
suaugusių ir vaikų 
kų”, kuris sudarytas iš opere 
tėję dalyvaujančių solistų ii 
choristu L vų prieauglio.
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ZIGMAS L GURA

Diskusinis

“Keleivis” yra parašęs, kad smerktos
mes dar vis kasame naujas duo- Mat, ne taip paprastai. Gyveni- 
bes savo artimui ir stumiame į mas labai įvairus ir painus, |>až- 
žemę naujas aukas savo pasiten-, nai santykiai labai susiraizgę. Ir 
kinimui. Lietuvoje — vienas ki
tą išdavinėdami, o išeivijoje — 
vienas kitą užgrauždami. Ir taip, 
kol paskutinį geros valios žmogų 
ir savą tautietį užbersime gėlė
mis, rinktiniais žodžiais, graudu-

birusios sielos”*

pasakymas, kad turime daug psi
chiškai palūžusių, irgi reikalin
gas aiškumo. Juk labai gerai 
visi žino, nes laikraščiuose daug 
rašoma, jog, pavyzdžiui, psichiš- 

__ _________ _____  ku palūžimu kaltinti dabar yra 
lio ašaromis ir storu sunkių smil- j madoj ne tik komunistų, bet ir 

turčių pasauly. Kai asmuo ne
patinka, o negalima prie jo leng
vai prisikabinti, kad jį likviduo
ti, tai bandome jį priskirti į psi
chiniai nesveikus, paranoikus ar 
žizofrenikus, ir tokiu būdu jėga 
sveiką išgabenti į bepročių na
mus, kad ten jis neįprastose są
lygose pergyventų pažeminimą 
ir žiaurų neteisingumą. Man te
ko daug skaityti ir girdėti teisi
ninkų ir neteisininkų susirūpi
nimą dėl tokio žiaurumo ir kons
tatuoti kaip pasekmę, kad kai 
kur jau pasisekė iškovoti teisin
gesnę procedūrą tai išvengti. 
Mat, psichinės nesveikatos požy
miai — griežtumas, prietaringu
mas, linkimas įtarinėti, savyje 
užsidarymas, fanatiškumas, hu
moro trūkumas ir kita panašiai, 
tai vis slidūs kaltinimai ir gali-

čių sluoksniu, kad, geros valios 
būdamas, negrįžtų čia mums 
reikšti savo skirtingos nuomo
nės.

Na, bet ir aš panūdau visdėl- 
to irgi pareikšti savo skirtingą 
nuomonę dėl lietuviškos veiklos.

Nedaug mes turime tiek ener
gingų ir darbščių visuomeninin
kų ir žurnalistų kaip draugas Al
fonsas Nakas. Nuolat su įdomu
mu perskaitau jo turiningas ko
respondencijas. Ir todėl linkiu 
jam ilgiausių metų. Deja, dėl 
“Naujienų” vasario 5 d. draugo 
A. Nako “Metų pabaigos žurna
lai” rašinio gale “Aidų” citatos, 
aš būčiau truputį kiek kitokios 
nuomonės, būtent, dėl šalinimosi 
nuo lietuviškojo gyvenimo ir ki
ta ko.

Man, atrodo, per griežtai pa

Jau kuris laikas atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

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

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 psi. Kaim 
$8.00. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, 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 ir 
kitų organizacijų atlikti darbai. įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt

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

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu Ir pasiųsti:

1739 So. HALSTED ST_ CHICAGO. ILL. C0603

Lietuviams reikalinga literatūra
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu 

rtų gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis 
*ia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose

Liudas Dovydėnas. MES VALGYSIM PASAULI Atsiminimai tr 
intymūs duomenys apie bolševikmetį Lietuvoje dviejuose tomuose 
Kainuoja po 4 dol tomas. Juose yra 517 psL

Jurgis Gliaudą, SIMAS. Platus literatūrinis aprašymas apie Simo 
Kudirkos pabėgima ir jo išdavimą rusams. Tragedija ivyko bendra 
darbiautoju ir tiltu statytoju su sovietais sukeltu mitu miglose apie 
besikeičianti komunizmą. 158 psl.. kaipa 3 dol.

Jurgis Gliaudą, AGONIJA. Romanas. 408 psl.. kaina 5 dol. Ap
rašoma Lietuvos vyriausvbės kapituliacija prieš bolševikus ir jos na 
riu elgesys tragiškose dienose

Stefanija Rokienė. GRĮŽIMAS I LAISVE. Sibiro tremtinės atsi 
minimai, parašyti ramiu klasišku stiliumi apie sunkia pavergto lietu 
vio dalią. Aprašymo būdas ir stilius prilygsta goriausiems garsiosios 
rašytojos Pearl Buck kūriniams. 526 psL. kietais viršeliais, kai 
nuoja 6 dol.

Juozas Kapačlnskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei 
džiaut Lietuva, bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtiniu stovyk 
tose Vokietijoje 273 psl.. kietais drobės viršeliais kaina 4 dol

J. Audėnas, PASKUTINIS POSĖDIS. Minučių tikslumu aprašyta 
paskutinės nepriklausomos Lietuvos dienos ir valandos, kuriose yra 
išryškėjęs nesikeičias komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir 
asmenis 270 psl.. $4.00

eiKAGIETES ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTOJ LIETUVOJ 
Autorė buvo Vilniuje. Trakuose. Druskininkuose. Kaune. Naudakiuose 
Klaipėdoje ir Palangoje Vaizdūs aprašymai, ka ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ka jai žmonės pasakė. 95 psl.. $1.00 Yra taip pat 
išversta i anglu kalba

D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU I VILNIŲ. Kelionės J Lietu
vą įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl. $3.00.

D. Kuraitis, KELIONE I ANAPUS GELEŽINES UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna inturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

V. Maciūnas. VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE 1944-54 m 40 
psl.. $1.00. Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie išeivijos kultū
rini gyvenimą. Skurdi tremtis jį nepalenkė bendradarbiavimui

Komunizmas yra žiaurus. Bet jis ir jo vadai yra ne mažiau ju«r 
kingi. Pasijuokime visi, skaitydami Krizo Pleperio 77 ANEKDOTUS 
52 psl., $1.00

Šie h* kiti leidiniai yra gaunami
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atsilankant darbo valandomis arba užsakant paštu ir pridedant 
čekį ar piniginę perlaidą.

m.a Įai pastebėti ir labai sveiko 
ir normalaus proto asmenyse. |

Kaip tiktai šiomis dienomis 
teko skaityti, kad tūlas JAV pro-' 
fasonus tai panorėjo ir įrodyti. I 
Jis parinko iš bepročių namų 20 
asmenų tariamų ligonių ir juos 
•paprašė užeiti pas nervų ir psi-: 
chinių ligų daktarus patikrinti' 
sveikatą. Be to, jis parinko 20 
Šveikų normalių be įtarimo žmo
nių ir juos pasiuntė į bepročių 
namus. Ir vienu ir antru atve
ju daktarų buvo labai suklysta. 
Trilling savo paskaitoj Wašing- 
tone net išsireiškė, jog pati žmo
nių bendruomenė per išrinktus 
ne pačius tinkamiausius asme
nis laikytina beprote savo daž
nai prieštaraujajačia veikla ir 
įvairiausiomis nesąmonėmis, 
vykdant tarptautinį ar valstybi
nį teisingumą įvairiose gyveni
mo srityse. Kaip vieną iš pa
vyzdžių, prisimenu, nurodė — 

J čia išbombarduojama ligoninė ir 
čia kuone tuo pačiu laiku kitai 
valstybei, nukentėjusiai nuo že
mės drebėjimo, siunčiama vaistų 
ir kita ko. O aš nurodyčiau kaip 
žmonių bendruomenės beproty
bės pavyzdį, kai milijonierius ar 
kitas turčius išvengia mokėti 
mokesčius tuomet, kai kiti turi 
skolintis ir sumokėti jiems nu 
statytus mokesčius, be to, dar iš 
viso, kad yra XX amž. toks lau
kinis paprotys — kariauti, ar
ba kad išrinktų į valdžią — rei
kia išleisti milijonus, ar bedar
bė ir dar daug kita ko panašaus 
tenka vis ir vis pastebėti.

Kitas klausimas dėl pačios lie
tuviškos visuomeniškos veiklos 
ir šalinimosi nuos lietuviškojo 
gyvenimo.

Nors žinomi faktai, bet retkar
čiais kartoti juos ne pro šalį.

Advokatas Ch. P. Kai JAV ran
da lietuvių 2 milijonus. Nuosai
kesni pasitenkina 1 milijonu. 
Pagal 1960 m. JAV gyventojų 
surašymą Lietuvoje gimusių už
siregistravo 206,043. Deja, į 
Lietuvių bendruomenę rinkimuo
se dalyvavo tik apie 7,000. Bos
tono lietuvių piliečių draugijai 
priklauso apie 1,500, bet į susirin 
kimus tesilanko kelios dešimtys, 
retai per šimtą. Iš Detroito 20,- 
000 lietuvių į si^irinkimus atei
na apie 700. Esą, rašoma, ten 
nugirsite aiškinimąsi: “Ką ten 
veiksi? Kasmet vis tas pats”... 
Australijoje, Adelaidėje, kurioje 
lietuvių gyvena apie 1,800, su
sirinkime dalyvauja vos kelios 
dešimtys. Kitur panašiai 1959- 
60 mokslo metais JAV lietuvių 
studentų sąrašuose būta apie 

600 narių, sekančiais metais te
buvo tik 300. 1966 m. iš viso 
JAV lietuvių studentų apie 2,500, 
sąjungoje teįsiregistravo 410, 
suvažiavime užsiregistravo 378, 
iš jų Chicagos 72, Detroito 36, 
Cleveland© 28, Worcesterio 22, 
Toronto 20, Bostono 18 ir t. t. 
Anketose pasisakė priklausą 
skautams apie 100, ateitinin
kams 70, nealithuanams 16, san- 
tariečiams 4, vyčiams 7. Disku
sijose tik vienas ar du pasisa
kė, o kiti tylėjo. Bostono atsto
vas skundėsi, kad narių turime 
80, bet niekas nenori eiti į val
dybą. Clevelande taip pat iš 80 
narių veiklių yra tik 15. Lietuvių 
studentų sąjungos suvažiavime 
Chicagoje paaiškėjo, kad 45% 
studentų 1965 metais dar nebu
vo skaitę nei vienos lietuviškos 
knygos. Laikraščiuose rašoma, 
kad nedžiugina mus, kad mūsų 
pasikalbėjimas, su savo jaunąja ' 
karta, kuri nuoširdžiai ir se
niai yra kviečiama į bendrą dar
bą ir vadovavimą, ne kartą yra 
išvirtęs nemaloniais barniais ir '■

Praeitą savaitę Chicagoį vykusiai

hirr ii m

debiutavo La BOheme Paveiksią matome M. Nagio trauktą vieną vai
dinimo vaizdą.

“Revoliucionieriskas*’

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIU ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psl- daug paveikslų. Kaina $2.00

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

nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčia n t čekį ar Money or 

deri tokiu adresu:

1739 So Halsted St. Chicago (11 60608

išsiskyrimu, nesugebant šaltai 
ir abiem pusėm priimtinai išsi
aiškinti pažiūrų skirtumų. Ir 
“Naujienos” savo laiku rašė — 
stebint mūsų gyvenimą, ypač 
tautinį ir kultūrinį, darosi ir 
pikta ir griaudu, kad baramės, 
stumdomės ir vis ant vietos, o 
lietuvybė čia pat mūsų akivaiz
doje miršta... Tenka nejuokais 
susirūpinti ir apsidairyti, ar tuo 
keliu siekiama savo gyvybinės 
svarbos tikslo?

P. Stravinskas — kažkokia 
maištaujanti ir visa ardanti dva
sia viešpatauja mumyse. Krėvė 
— kaip skaudu, kad ir laisvoje 
Amerikoje nesame laisvi nuo ge
nocido, kurį mes patys vykdome 
namie ir per mokyklas. Tėvai, 
budėkite, kad meilė gimtosios 
kalbos, tėvynės, protėvių nebū
tų iš mūsų vaikų išplėsta. Tai
gi, ir aš dažnai galvoju, kodėl 
tokie blogi padariniai ir kuriuo 
keliu reikėtų eiti, kad būtų ge
riau. Mano nuomone, ypač kai 
daugumas atitinkamoj apylinkėj 
pritartų, reikėtų pabandyti su
sirinkus apsieiti be užkandžiai 
vimo ir išgėrimų, taigi be vaišių, 
nes vieni blaivininkai, kiti se
nesnio amžiaus, gal ligonys ar 
po operacijos, ir tokio ar kitokio 
valgio negali suvirškinti. Ver
čiau tuos pinigus surinkus steig
ti bibliotekas ir skaityklas, kad 
ir mažas pradžioj.

Antras mano siūlymas steng
tis veikti pasidalinus mažom 
grupėm atskirais įvairiais reika
lais, kad įtraukti į veiklą visus 
narius. Pavyzdžiui, keli asmens 
specialiai čia jau minėtai bib
liotekai — skaityklai organizuoti 
ir tvarkyti, ir rinkta aukas pi
nigais ir knygomis; kiti — iš
aiškinti ir sudaryti savo apylin
kės lietuvių sąrašą, kad ir su 
daline lietuvio kilme, vadinasi 
ir mišrias šeimas, ir visus ra
ginti prisirašyti į lietuvių orga
nizacijas ir jose dalyvauti. Tre
čia — žurnalistų ir rašytojų gru
pė kontaktui su įvairiais laik
raščiais, kiekvienas bent po vie
ną laikraštį, kurių tikslas būtų 
painformuoti apie apylinkės vei
klą ir informuoti savanorius kas 
įdomaus kitur, sužinojus iš laik
raščių. Ketvirta — kontaktui 
su įvairiomis organizacijomis — 
Vliku, Altą, Balfu, respubliko
nų, demokratų ir mūsiškėmis 
partijomis; penkta — ryšiams su 
jaunimu; šešta — aukų ir fondų 
rinkimui. Septinta — lituanis
tikos kursų organizavimas, no
rintiems, kad ir po 1-2 valandas į 
savaitę, lietuvių kalbos ir Lie
tuvos istorijos žiniomis pagilin
ti. Aštunta — teisės klausimas, 
bent privataus pobūdžio, prirei
kus bendrai pasitarti dėl mokes
čių, draudimo, testamentų, advo
katų pasirinkimo ir kita, kad iš
vengus nuostolių ir klaidų. Ir 
dar kitokios grupės pagal rei
kalą.

Dr. J. Pajaujis rašė Varpe, 
kad dauguma visuomenės yra 
nepartiniai. Ne tik lietuviuose... 
Tačiau per rinkimus ta visuome
nė kristalizuojasi apie vieną ar 
kitą politinę grupę. Esą, lietu
viai turi turėti vieną bendrą po
litinį centrą tik svarbiausiu gy
vybiniu nepriklausomybės kovos 
klausimu, o kitais visais politi
niais, o ypač kultūriniais ir pa
saulėžvalgos klausimais jokios 
integracijos ir nesiekti, nes tai 
neįvykdoma.

V. čižiūnas — paskiras asmuo 
>ats savo valia apsisprendžia 
tokiu būdu ir mastu jis gali ir 
ryžtasi bendradarbiauti su ki
tais.

Taigi jokio ypatingo spaudi
mo ir jokių grąsinimų. Todėl vi
siškai būtų natūralu jei mes vyk
dysime lietuvišką veiklą išsiskir
stę srovėmis arba partijomis. Lai 
ir kultūra reiškiasi įvairiomis
spalvomis. Aš neįsivaizduoju 
Kairio, Sleževičiaus ir Krupavi
čiaus nesrovinio veikimo. O juk 
visiems aišku, kas būtų buvę iš 
nepriklausomos Lietuvos be jų?! 
Kitaip kalbėti reiškia leistis ap
sigauti.

Ir dar A. Kūčys — ar nuošir
džiai tiki vieningo kultūrinio vei
kimo plano galimybe? Kas gali 
prileisti, kad tokiame plane ga
lėtų sutilpti Marius Katiliškis 
su Antanu Vaičiulaičiu, ir A. 
Mackus su L. Andriekum, ir dail. 
Vizgirda su dail. Rūkštele, ir B. 
Babrauskas su B. Raila, ir dr. 
P. Grigaitis su kun. Prunskiu, ir 
B. Keturakis su P. šulu ir pa
našiai. (Kaip pavyzdys skirtin
gų pažiūrų). Ne, tai yra neįma
noma. Kol skirtingieji poliai te
beturi kūrybinės galios, vargiai 
ar pavyks kam juos palenkti ben
dro kultūrinio veikimo planui, 
Suprantant kultūrą, kaip dvasi
nių vertybių kūrybą. Pripažįs
tant faktą, kad egzistuoja pasau
lėžiūrinės ir ideologinės srovės 
ir jas išpažįstantieji žmonės, 
sunku būtų išdirbti dvasines ver
tybes kuriantiems individams 
bendrą, neutralų planą.

Pagaliau baigdamas norėčiau 
patarti niekad nesiskubinti karš
čiuotis ir vienas kitam blogą žo
dį dribtelti, taigi vienas kitą už
gauti, nors ir kas nepatinka, ar 
kažkieno atitinkamai nuteiktas. 
Visuomet reikia kantriai išklau
syti ir priešingą pusę, ir atšalus, 
ramiai, visapusiškai, išlaisvinus 
protą nuo visokių pašalinių įta
kų, apgalvoti, turint prieš akis

visokią gyvenimo painiavą. Ži-
noma, kaip matosi iš mūsų laik
raščių, didžiausia lietuvių pai
niava, kuri visur išlenda kaip 
yla iš maišo, tai vienos grupės 
senos, slaptos ir viešos pastan
gos sugriauti Vliką ir Altą per 
sugalvotą Lietuvių Bendruome
nę, stengiantis brautis į Altos 
dirbamą politinį darbą, net Va
šingtone įrodinėjant, kad tik ji 
“tikriausia” lietuvius atstovau
janti organizacija, vadinasi, ir 
čia kad pratęsti ir įgyvendinti 
Lietuvoj turėtą vienos partijos 
diktatūrą su dominuojančia įta
ka tarp lietuvių, JAV buvo lie
tuvių bendruomenė Altos apy
linkių pavidale. Taigi antra ben
druomenė sugalvota tik tam, 
kad sunaikinus Altą, kuris at
liko Lietuvai didelius ir svarbius

vaistas nuo influenzos
Reuteria pranešimu iš Pa

ryžiaus, nauji skiepai nuo in
fluenzos (flu) esą išrasti tiek 
“revoliucingi”, kad jau beveik 
galima drąsiai sakyti, jog tai 
piktai slogai pagaliau atėjo 
galas. Tie skiepai Paryžiuje 
jau pradedami poros savaičių 
bėgyje. Tačiau tie skiepai šiuo 
metu siaučiančiai influenzai jo
kių pasekmių neduosią, nes 
“pavėluota”, nors ir pati epi
demija jau baigianti praeiti. 
Naujiesiems skiepams pradėti 
veikti esą reikia pilnų dviejų 
savaičių. Dėlto prancūzai pra
dės nuo sekančio flu sezono 
skiepytis ateinančiais rugsėjo 
— lapkričio mėnesiais,

DALTONIZMAS
Po dviejų metų laimingo ir 

darnaus vedybinio gyvenimo vy
ras sako žmonai:

— Brangioji, noriu tau paga
liau prisipažinti ką nuslėpiau 
prieš vedybas. Aš esu daltonis- 
tas ir neskiriu spalvų.

— Atvirumas už atvirumą, 
mano mielas, — atsiliepė žmona. 
-— Aš taip pat noriu tau pasa
kyti, kad esu negrė.

darbus. Manau, kad ir toks vie
nos grupės spaudimas daugelį 
atšaldo ir todėl daugelis šalina
si nuo lietuviškojo gyvenimo.

Nuo
1914 metų

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mū 
su apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi 
ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos iki 
$20.000.

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

4949 ARCHER AVENUE 
CHICA8O, ILLINOIS 98932 

RHONE: 254-4479

Passbook Savings J 
All accounts com- f 
pounded daily — ą 

paid quarterly

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

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

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

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS.

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

UNIVERSAL
1800 So. Halsted St Chicago, Ill. 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.
Įsteigta 1923 metais. ' Tel. 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.

NAUJIENOS, CHICAGO 9, ILL. — THURSDAY, FEBRUARY 22, 1973



NAUJUMO!
TH1 LITHUANIAN DAILY NEWS

Published Daily Except Sunday by The Lithuanian News Pub Co., toe.
1739 So. Halstad Stnt, Chicapo. III. 60606. Telephone HA 14106

SECOND • CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS

Subscription Rates;
to Chicago $22.00 per year. $12,00 per 
six month. $7.50 per 3 months. In 
other USA localities $20.00 per year, 
$11.00 per six months, $6.00 per 
three months. Canada $22.00 per year; 
sther countries $23.00 per year.

15 cents per copy. 15 c on Saturday

trims mėnesiams  $8.00
vienam mėnesiui$2.00

Kanadoje;
metams$22.00
pusei meta .... ...........................$12.00
vienam menesiui$3.00

Dienraičio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose: 

metams ________________  $22.00
pusei metų ______________ $12.00
trims mėnesiams____________$7.00
vienam mėnesiui  $3.00

Kitose JAV vietose:
metams$20.00 
pusei metų$11.00

Užsieniuose:
metams------------------------------$23.00
pusei metų  $13 .00 
vienam mėnesiui$3.50

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė. 1739 So. Halsted St, Chicago. 
HL 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

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

Buvo caras, o dabar komisaras
Washingtone, Chicagoje, Detroite, New Yorke, Los 

Angeles ir-kitose didesnėse ir mažesnėse Amerikos Lietu
vių kolonijose vyko Lietuvos nepriklausomybę minėju
sieji susirinkimai. JAV senate įtakingi senatoriai pa
smerkė sovietų okupaciją ir pasižadėjo lietuviams padė
ti vesti kovą. Atstovų rūmuose keli kongreso atstovai la
bai šiltai atsiliepė apie pavergtą lietuvių tautą ir primi
nė lietuvių pastangas išlaisvinti gimtinį kraštą. Už Lie
tuvos laisvę pasisakė ir Allegheny teisėjai, ne vien JAV 
kongreso atstovai.

Visų šių švenčių metu buvo renkamos aukos Lietuvai 
laisvinti. Tūkstančiai lietuvių dėjo aukas, kad atsakomin- 
gi pareigūnai sektų tarptautinę padėtį ir užtartų Lietuvos 
reikalus. Kiekvienam aišku, kad Amerikos lietuvių įtaka 
šioje kovoje yra didelė. Jie paveikę atsakomingus kon
greso komitetus ir administracijos pareigūnus, kad ne
pripažintų sovietų karo jėgų padaryto grobio ir visiems 
laikams nenuskriaustų pavergtos lietuvių tautos. Vasa
rio 16-tos dienos sudėtos aukos eina grynai Lietuvos lais
vinimo reikalams.

Šios Amerikos lietuvių nuotaikos labai piktai erzina 
komunistus, Maskvai jau seniai dirbančius kelis parsi
davėlius ir kelis labai jau siaurų akiračių lietuvius. Jie 
tyčiojasi iš Lietuvos nepriklausomybės minėjimų ir kri
tikuoja Lietuvos laisve susirūpinusius mūsų tautiečius ir 
šiam tikslui sudarytas didžiąsias organizacijas. Jiems 
atrodo keistas šis lietuvių susirūpinimas. Jiems būtų daug 
geriau, jeigu Amerikoje gyvenantieji lietuviai gimtinio 
krašto likimu ir paliktais broliais bei seserimis visai ne
sirūpintų. Komunistinės Vilnies redaktorius Jokubka 
laisvinimo reikalu šitaip rašo:

“Prieš labai daug metų emigracijos lietuviai, 
tiesa, Lietuvą laisvino. Bet tai buvo, kai Lietuvą 
valdė Rusijos caras. Gi dabar, kai Lietuva tarybinių 
respublikų šeimoje gyvena nepriklausomą gyvenimą, 
yra daugiau kaip nerealu laisvinti. Jeigu Lietuvos 
liaudis socialistiniu gyvenimo nenorėtų ar jai jis bū
tų primestas, “laisvinimas” dar būtų pateisinamas. 
Bet dabar, kai tiek daug buvo kovota ir kalėjimuose 
kentėta už tą gyvenimą, jį atimti būtų niekas dau
giau, o tik vėl buržuazinis perversmas”. (Vilnis, 
1973 m. vas. 21 d., 1 psl.).
Pats Jokubka labai gerai žino, ką jis rašo. Jis žino, 

kad Lietuva nėra laisva ir lietuviai neturi teisės patys

tvarkyti savo gyvenimo. Jis žino, kad dabartinėje Lie
tuvoje nėra nepriklausomos net komunistų partijos. Jis 
žino, kad Sniečkų sekioja Charazovas, kad kiekvieną Šu- 
mausko žingsnį ar pasikalbėjimą seka čekistai Jokubka 
taip pat puikiai žino, kad šiandieninėje “tarybinėje” 
Lietuvoje kalbėti apie bet kokį socializmą yra tiktai pa
sityčiojimas iš sveiko proto. Jokia socialistinė santvarka 
negalima be spaudos ir žodžio laisvės; nieko geresnio 
negalima sukurti, jeigu negalima laisvai pasikeisti min
timis. Tuo tarpu dabartinėje Lietuvoje viską kontroliuo
ja rusai ir jų tarnybon nuėję komunistai. Patys rusai tais 
lietuviais komunistais nepasitiki, todėl ų* paskelbė par
tijos narių valymą. <•

Jokubka pripažįsta, kad “prieš labai daug metų”, 
kai Jokubka dar buvo negimęs, lietuviai jau kovojo prieš 
rusų carą. Tą lietuvių kovą Jokubka gal ir pateisintų, 
bet jis negali suprasti, kaip šiandien lietuviai galėtų ko
voti prieš rusų komisarą. Jokubka negali suprasti, kad 
padėtis mažai kuo pasikeitė. Jeigu ji pasikeitė tai grei
čiau blogojon pusėn. Pasikeitė blogojon pusėn todėl, kad 
šiandien Lietuvoje gyventi daug sunkiau, negu buvo prie 
caro valdžios. Visi žinome, kad caras skriaudė lietuvius, 
bet komisaras dar labiau juos skriaudžia. Kiekvienam 
aišku, kad caras užkraudavo lietuviams didelius žemės ir 
miškų mokesčius, tuo tarpu komisaras atėmė žemę. Ca
ras atėmė iš maište dalyvavusių Lietuvos dvarininkų že
mes, tuo tarpu komisaras atėmė žemę iš kiekvieno lietu
vio. Caras baudė tik maištininkus, o komisaras baudžia 
kiekvieną, nusikaltusį ir jokio nusikaltimo nepadariusį 
žmogų. Caras šaudė tiktai didelį nusikaltimą prieš caro 
valdžią padariusius lietuvius, tuo tarpu komisaras šaudo 
ir didžiausius komunistų partijos teorikus ir partijos 
centro komiteto sekretorių žmonas.

Šiandien lietuviams kovoti prieš rusus yra žymiai 
daugiau pagrindo, negu buvo caro laikais. Pirmieji prieš 
komisarus turėtų sukilti komunistai, nes rusai iš nieko 
taip nesityčioja, kaip jie tyčiojasi iš komunistų. Už 
savo laisvę kovojantį lietuvį tikri rusai gerbia, tuo tarpu 
komunistą jie pavertė savo bernu, ištikimu tarnu. Vil
niuje yra daug rusų, bet Alekso Angariečio paminklo ati
darymo iškilmėse nedalyvavo nei vienas. Angarietį su
šaudė rusai, jie nenorėjo, kad kuris save gerbiąs lietu-, 
vis komunistams rusams tą žiaurumą neprimintų. Apie 
Angarietį Sniečkus pasakė 
vestas skerdynes Sniečkus 
savo amžiaus didžiausiame 
ręs savo miegamojo patale.

Komunistai prieš rusus nedrįstų kovoti. Komunistai 
nekovojo prieš rusų carą, jie nedrįsta kovoti ir prieš ru
sų komisarą. Komunistai mato, kaip rusai išnaudoja lie
tuvius, kaip jie veža ilgiausias maisto gurguoles į Vilnių, 
o vėliau ir į Minską, bet rusų pagrobtų ir išvežtų prekių 
sąrašo jie nesudaro ir neturi drąsos paskelbti.

Į lietuvių laisvės kovą turi įsitraukti kiekvienas, ku
ris vertina gimtinio krašto laisvę. Lietuviai yra kovoto
jai. Jie įveikė carą, jie išvarys iš Lietuvos ir komisarą.

ilgiausią kalbą, let apie pra- 
nieko neužsiminė, tarytum 

stiprume Angarietis būtų mį-

Jau išėjo iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan

gas daryti įtakos į krašto politiką. 102 psl. Kaina (1.60.
Knygos bus išsiųstos, jei (1.50 čekis arba Money Orderis 
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KAS ČIA DABAR DAROSI?
Diasporoje esame tik negausi tautos dalis ir atitrūkimą nuo 

kamieno pergyvename kaip prieiprigimtinę būtį. Visa savo šir
dimi veržiamės į lopšį, į kurį trauki# pati prigimtu. Tačiau šis 
natūralūs veržimasis esamomis sąlygomis turi būti pajungtas pro
tui, logikai, kantrybei ir valiai. Prigimties šauksmas šiandien 
dažnai turi likti neatsakytas, kad taptų mūsų auka tautai, jos 
laisvei ir jos ateičiai. ' ~

Bendravimo vilionė plėšo mūsų širdis, nes paliečia pačius 
švenčiausius jausmus. Bendradarbiavimas yra netiesos pripa
žinimas. Šia prasme gražią dovaną mums paliko kankinys arki
vyskupas Mečislovas Reinys Vlattimirovo kalėjimo sienoje: “Te
bus pašlovinti nenusilenkg prieš netiesą. Jie gyvena amžinai”.

Algirdą* J. Kasulaitis,
Komunizmo grėsme emigracijos kryžkelėje.

Kadaise Chicagoje buvusia
me Informacijos seminare vie
nos paskaitos lektorius S. Pie- 
ža iš karto sukėlė klausytojų 
dėmesį įvadu, kad žodis yra 
kilęs iš sąvokos išsižioti... To
liau jis įtikinančiai aiškino 
apie galimybes ir progas pri
eiti per komunikacijos centrus

Amerikos žmonių protus bei 
širdis, keliant pavergtos Lie- 
uvos ir jos žmonių laisvės rei
kalus. Ragino visus galinčius 
ieškoti tų progų ir naudoti tą 
efektingiausią šių laikų gink- 
ą — žodį.

Deja, revoliucijų, reforma
cijų jr New Frontier utopinių 
programų laikotarpyje komu
nikacijos įstaigos buvo naudo
jamos palaužti žmonių pasi
priešinimą bei atsparumą prieš 
abejotinos vertės reformas bei 
bandymus. Spaudos laisve nau
dojosi įvairūs agitatoriai, ku
riems buvo teikiamas dėmesys 
ir privilegijos. Betgi prez. Nik- 
sonas rinkimuose bei valdžio
je rėmėsi tyliąja dauguma ir 
stengėsi ją sukelti — pražiody- 
ti. Dėlto jis laimėjo 2-jo ter
mino rinkimus prezidentūron 
didele balsų dauguma, nežiū
rint varžovų pastangų ir reto
rikos.

Lietuviškame gyvenime dėl 
dar bevardžių konekcijų vis 
patenka į kalbėtojų tribūnas ir 
konferencijų užstales bei val
dybas abejotinos vertės ben- 
dradarbiautojams artimi asme
nys, kurie vykdo jų valią. Bet
gi ir mūsų tylioji dauguma jau 
prabilo. Spaudoje teko paste
bėti viešų pareiškimų bei laiš
kų prieš bendradarbiautojus 
ir jų talkininkus. Dar daugiau 
jų kursuoja visoje Amerikoje 
ir kituose kraštuose. Patiekiu 
vieno tokio laiško ištrauką:
Miela Sese,

Tavo stipriai kovingas nuo
taikos laiškas yra maloni pa
skata. Suprantu, jog jąipe 
pąsireiškiąs rūpestis nėra vie
nos pačios. včfl?.ągos ir Įptų ben
dradarbi autoj ų grėsmingos iš
daigos jaunimo ir kitose orga
nizacijose pateisina Tavo nuo
monę, jog į visa tai reikia at
sakyti organizuotai. Tai, kaip 
žinai, nėra nauja mintis.

Šia proga prisiminiau, kaip

tokios 
ar or- 
ne or- 
reikės.

Brad Zielinski, 11 mėty, 1976 metais 
dar negalės balsuoti, tačiau jis jau 
agituoja kitus, siūlydamas Spiro Ag
new kandidatu j prezidentus. Jo tėvas 
pulb. Zielinski yra aviacijos bazės 

Guame viršininko pavaduotojas.

M. GUDELIS

POVILAS MILERIS
(Biografijos bruožai)
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Kai įstatymas buvo kongreso pravestas 

ir pasirašytas, tai Povilas Mileris paruošė 
visą eilę reikalingų dokumentų, kad gali
mai didesnis žmonių skaičius galėtų atvyk
ti į šį kraštą. Jis nežiūrėjo giminystės ar 
partinių ryšių. Jam buvo svarbu, kad dau
giau lietuvių išsigelbėtų iš Europos.

PASIRAŠĖ DEŠIMTIS DOKUMENTŲ
Jis pasirašė kelis dokumentus artimes- 

nienis ir tolimesniems giminaičiams. Di
doką skaičių jis parašė teatro darbuoto
jams. kurie kreipėsi į Milerius. Be to, Po
vilas, būdamas Balfo taryboje, ir žinoda
mas susidariusią padėtį, stengdavosi sku
biai parūpinti reikalingus afidavitus. At
rodė, kad dėl stokos reikalingų dokumen
tų, dalis lietuvių negalės patekti į Ameri
ką. Povilas tada pasiimdavo pluoštą var
dų su reikalingomis informacijomis ir pa
ruošdavo jiems reikalingus dokumentus.

Istorikė Vanda Sruogienė, rašydama 
apie Milerius, šitaip pasakoja:

“Mano pažintis su Mileriais buvo atsi
tiktinė. Atsidnrusios su dukra tremtyje Vo
kietijoje, patyrusios apie mano vyro Balio 
Sruogos įnirtį Lietuvoje, nežinojom kaip 
toliau tvarkytis. Neturėjom užsieny nei

giminių, nei artimų pažįstamų, tad kreipė
mės į “Naujienas”, kur 1921 — 1925 me
tais mano vyras bendradarbiavo. Padėjo 
jau anksčiau JAV atsidūręs Kazys Sruoga, 
atsirado sponsorių. Pradėjo eiti gelbėjan- 
tieji siuntiniai. Ypatingai jaudino tie. ku
rie buvo Milerių siunčiami: rūpestingas 
įpakavimas, o turinys — ne bet kaip su
mesta krūva dėvėtų drabužių ir kiek mais
to priedo, bet viskas apgalvotai, smulkme
niškai parinkta — nuo adatos, siūlų, iki 
švariai, tvarkingai sudėtų įvairiausių gyve
nimui reikalingų daiktų. Lyg kokia arti
ma. mylinti ranka būtų viską dėjusi.

Atvažiavusi j Chicagą nuėjau pas Mile
rius susipažinti, padėkoti. Iš kario į širdį 
krito miela Petronėlės šypsena, iš karto 
pajutau, kad po dirbtinai šiurkščia laiky
sena slepiasi Povilo kuklumas ir nuoširdu
mas. Po kiek laiko norėjau už tuos vertin
gus siuntinius atsilyginti. Kur Tau! Išdi
džiai atsisakė.

Paaiškėjo, kad juodu iš savo darbo san
taupų šelpė ne tik savo gimines, atsidūru
sius Amerikoje, bet ir vis siuntinėjo pake
tus į Vokietiją, paskui į Lietuvą, globojo 
kai kuriuos nepraktiškus menininkus Chi
cagoje. 6 patys gyveno labai kukliai. To 
savamokslio Povilo Milerio “išlaidumas” 
reiškėsi supirkinėjimu visų jam pasiekia
mų lietuviškų knygų. Jo sudarytosios bib
liotekos galėtų pavydėti ne vienas diplo
muotas lietuvis. Ir jis jas visas atidžiai 
skaitė, visad stengėsi lavintis”. (Naujie
nos, 1970 m. lįcpos 18 d. 2 psl.

Gera Povilo ir Petrpnelės Milerių širdi
mi pasjnąaudojo didokas lietuvių skaičius. 
Vieniems jie paruošė reikalingus ąfidavi- 
tus, kad galėtų atvažiuoti į Ameriką. Kas 
buvo bejėgis ir Amerikoje negalėjo ant są- 
vo kojų atsistoti, Povilas su Petronėle tam 
padėjo. Buvo vienas kitas* kuris Milerių 
gera širdimi naudojosi mėnesių mėnesiais. 
Iš šalies žiūrint, tai atrodė išnaudojimu, 
bet niekad Povilas ar Petronėlė netarė ap
maudo ar nekantrybės žodžius.

Labai lengvai būtų galima sudaryti il
goką sušelptųjų sąrašą, bet to nedarysime, 
nes žinome, kad mirusieji to nenorėtų. 
“Gera žmogui reikia padaryti ir užmiršti”, 
sakydavo Povilas. Teisybę sako istorikė 
Sruogienė, kai ji tvirtina, kad Mileriai ne
norėjo jokios padėkos ir jokios pagarbos. 
Mileriai buvo įsitikinę, kad gera reikia da
ryti, kad tai esanti kiekvieno lietuvio pa
reiga. Jie žinojo, kad kuklumas yra viena 
iš svarbių lietuvišku dorybių.

RŪPINOSI LIETUVIU AUDITORIJA

Iš suminėtų faktų aiškiai matyti, kad 
Povilas domėjosi kiekvienu svarbesniu lie
tuviško gyvenimo Įvykiu. Visus juos būtų 
sunku paskubomis suregistruoti ir aprašy
ti. Povilas, rodos, buvo paprastas eilinis, 
sau pragyvenimą užsidiri>ąs lietuvis ir kar
ias nuo karto savo petį prirėmęs prie svar
besnių Lietuvos reikalŲ. Jau vien svarbes
nius faktus paminėjus, piatomc. kad savo 
tautos reikalus jis gerai suprato ir jautė 
pareigą ne tik praeitį pažinti, iš jos pasi

jau eilę metų ji buvo bando
ma įgyvendinti. Buvo kleben
ta Čikagos, Clevelando ir New 
Yorko durys sy konkrečiais pa
siūlymais. Deja, nežiūrint pa
vienių kelių asmenų entuziaz
mo, visur susidurta su organi
zaciniu parapijizmu ir anuo 
metu dar įsisąmoninimo stoka, 
jos reikalai vystysis taip, kad 
pramatamoje ateityje 
rūšies susiorganizavimo 
gąnizuotos veiklos, jei 
ganizacijos, verkiant
Jau tada mums buvo aišku, jog 
kovos stabdymo, prieškomu- 
nistinio balso tildymo ir veik
lios išeivijos skaldymo darbas 
yra varomas organizuotai bei 
planingai ir finansuojamas, 
jeigu ne raudonais rubliais, 
jeigu ne ružavais doleriais, tai 
bent tik jau ne žaliais litais...

Prieš tris metus plačiai pra
dėtas susiorganizavimas paty
liukais įklimpo pusiaukelėje, 
kai pareigas prisiėmę asmenys 
jų nevykdė, kaip vėliau paaiš
kėjo, dėl nenoro ar baimės at
virai — ir viešai pasisakyti bei 
užsiangažuoti prieš išdavystę 
Lietuvos laisvės kovoje. Nors 
ir nenoromis, prieinu išvados, 
jog stokoje viešo pasisakymo 
didelį vaidmenį vaidina tai, 
jog vengiama pasidaryti “kon
troversiniu”, stengiamasi įtik
ti abiems pusėms, kad tuomi 
neužkirtus sau kelią į garbės 
vietas organizacijose bei į foto
grafijas mūsų neutralioje (?) 
spaudoje. Matant, kaip trak
tuojami aiškiai pasisakantieji 
prieini išvados, kad mūsų “at
sargieji” žino ką darą. Net ir 
patriotinėmis besivadinančios 
mūsų organizacijos vengia “aiš
kiųjų”. Tik pastebėkime, kaip 
dažnai minėjimams kalbėtojais 
ir svarstybos išminčiais kvie
čiami tokie daktarai, kaip ... 
kebliai, gi, pavyzdžiui, toks dr. 
V. Paprockas, kuris mano ma
nymu, išryškės mūsų išeivijos 
istorijoje kaip Basanavičiaus ir 
Kudirkos junginys, retai turi 
progos pasinaudoti viešąja iš
eivijos tribūna. Prof. Puzinas, 
kuris nors ir nekalba garsiai, 
bet yra tik žinomas kaip nusi
statęs prieš maskvininkavimą, 
irgi laikomas užvožtas po ku
bilu. Nei Tau nei man ne pas
laptis, jog, toli neieškant, irtoks

Bražėnas vengiamas, net ir jo 
skautų korporacijos žmonių, 
kaipo “perdaug kraštutinis”. 
Tai ką jau bekalbėti apie ki
tus ...

Taigi, kaip minėjau džiau
giuosi gavęs šį Tavo laišką. 
Ypač dėl to, kad, nors pana
šiais dalykais sielojamės ir pa
našias organizuotos atatran
kos mintis puoselėjame jau 
pastarajame PLB Seime New 
Yorke, kaž kaip tai tarp mūsų 
neužsimezgė bendradarbiavi
mas. Bet geriau vėliau, negu 
niekad...

Charakteringa, kad Cicero 
apylinkėje prieš bendradarbiau- 
tojų dominavimą pirmosios pra
dėjo akciją moterys. Bendradar- 
biautojų įtaką šioje apylinkėje 
yra panaikinta. Kaip matome, 
į minimo laiško autorių kreipė
si taip pat moteris, žinoma 
skaučių veikėja ir skautininke. 
Panašių laiškų esu gavęs dau
giau. Daugumoje jų autorės 
yra moterys. Chicagoje veikiau 
Čioje Tautinio Sąmoningumo 
Ugdymo Draugijoje taip pat ak
tyviai reiškiasi moterys. Ka
daise Napoleonas pasakė, kad 
kai į kautynes išeina moterys, 
karas yra pralaimėtas, nes prieš 
jas kariauti nėra įmanoma.

• Vyras žmonai: — Aš pui
kiai žinau, kad tu manęs nemylė
jai. Galiu prisiekti, kad netruks 
nei poros mėnesių po mano mir
ties ir tu ištekėsi.

Žmona: — Gali neprisiekti. Aš 
ir taip pasitikiu tavim.

mokyti, bet būtinai norėjo daryti įtakos ir 
ateičiai.

Prie svarbesnių Povilo Milerio veiklos 
sričių reikia paminėti ir Bridgeporte pasta
tytą tjirielę Lietuviu Auditoriją. Savo lai
ku tai buvo vienas didžiausių lietuviško 
gyvenimo centrų. Ten lietuviškos organi
zacijos sekmadieniais ruošė savo vakarus, 
ten paprastomis dienomis buvo daromos 
repeticijos ir mokėsi chorai. Lietuvių Au
ditorijoje kalbas sakė kiekvienas įtakinges
nis lietuvis politikas. Povilas Mileris, dai
nuodamas lietuviškuose choruose ir vaidin
damas lietuvių teatre Lietuvių Auditorijo
je labai dažnai būdavo. Jam buvo žinomas 
kiekvienas Auditorijos kampelis. Jis gerai 
pažibo Auditorijos didžiąją salę, sceną ir 
už scenos esančius kambarius ir laiptus. 
Povilui žinomi visi auditorijos barai ir vir
tuvės. nes ne vieną kartą jis joje yra rengęs 
vakarus, organizavęs paskaitas ir tarna
vęs už įvairių barų. Netenka stebėtis, kad 
jis įsigijo auditorijos šėrų ir rūpinosi josios 
administracija.

Auditoriją statė paprasti Chicagos lie
tuviai. Kai įsitikiao, kad Chicagoje reika
lingas didesnis lietuvių kultūrinis centras, 
sudarė bendrovę, išpirko šėrus, paskyrė 
vadovybę, kuri ne tik pastatė Bridgeport© 
centre didelį namą su patogiomis salėmis, 
bet išrinko vadovybę toms salėms naudoti. 
Povilas seniai buvo nusipirkęs kelis Audi
torijos šėrus. bet laikas jam neleido ak
tyviai į auditorijos administraciją įsikišti. 
Bet 1953 metų pabaigoje Povilą pradėjo
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kalbinti Juozas P. Varkala, kad jis atkreip
tų daugiau dėmesio į Lietuvių Auditoriją ir 
padėtų ją administruoti. Povilas žinojo, 
kad auditoriją valdo šėrininkai. Jam taip 
pat buvo žinoma, kas buvo tų šėrų savi
ninkai. Jis žinojo, kad jų buvo patys ge
riausi tikslai. Jie norėjo, kad lietuviškas 
jaunimas turėtų kur susirinkti ir svarstyti 
įvairius lietuviško gyvenimo klausimus.

1954 metų sausio 21 dieną pačioje Audi
torijoje įvyko metinis šėrininkų susirinki
mas, kuriame Povilas buvo išrinktas į Au
ditorijos vadovybę, šėrininkai išrinkda
vo dešimt žmonių, kurie trejis metus ad
ministruodavo visus Auditorijos reikalus. 
Jie privalėjo prižiūrėti, kad Auditorija gau
tų pakankamai pinigų visoms administra
cijos išlaidoms apmokėti. Reikėjo mokėti 
valstybės ir savivaldybės mokesčius, rei
kėjo gauti reikalingus leidimus bizniui ves
ti ir teikti finansinėms valstybės įstaigoms 
reikalingas informacijas. Reikėjo daboti, 
kad namas būtų prižiūrėtas, kad langai 
nebūtų išdaužyti, o viduj būtų švaru. Rei
kėjo namas šildyti ir aprūpinti šviesa. 
Svarbiausia, reikėjo daboti, kad būtų šva
ru. Mileris švarą mėgo. Jis nebijojo pa
siimti įrankius ir apšvarinti aplinką, ku
rioje jam teko dirbti. Nemėgo nešvaros ir 
Auditorijoje.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite 
Dienrašti 
“NAUJIENAI
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vedė komisija su pirmininke ir
talkininkais.

Pirmiesiems gaidžiams pradė
jus giedoti ir Joniko orkestrui 
paskutinį valsą sugrojus, svete
liai pradėjo skirstytis namo.

Vakaras gerai pavyko.
Korespondentas

ŠVENTO RAITO PAMOKYMAI R PAAIŠKINIMAI,
KIEKVIENA DIENA BUTINI KRIKŠČIONIU

Aš tave pamokysiu ir tau kelią rodysiu, kuriuo tu turi vaifctttoti, 
aš savo akimis tave vadžiosiu. Psa. 32:8.

Viena iš svarbiausių pamokų, kurią dvasiškas Izraelis turi išmoktL yra 
ta, kad jis lauktų Viešpaties vadovystės visuose gyvenimo reikaluose ir nie
kuomet neužsiimtų jokio kūniško arba dvasiško darbo, neištyręs kokia yra

DR. C K. BONUS 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO I AKŲ 

CHIRURGIJA
Tetot 695-0533

Pox Valley Medical Center 
MO SUMMIT ST.

ROUTE 56, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS 
rri Y SIL I AN AND SURGEON 
-*H WEST 71at STREET 

sNimx; Nkmlock 4-5849
Kex*d.. too-4XM

Uixav VAua-,vUS;
i * * / . * • *uuM.m.uMit u <eitfxrtau. X—'7 vaL, 

•uurau. pcuautoieui uuu x—o. tree, 
ir aetitaa. uxuu sutoiarwi.

Rex.: Gl 8-06/J

BR. w* WIN ■ E1S1NAS
AKUSCK1JA IR MV TEKŲ UIGO5 

tfiNBKULOGINR CHIRURGIJA 
0132 So. kodzio Ave., WA 5-2670

. aiaudob pagal susitarimą- Jei neat
siliepia, axamhintx Mi 3-00ul. *»

Lituanistinės Studijos Chicagos 
Universitete ir Lietuvių Fondas

ML NINA KRAUCEl- 
KRIAUCEUUNA1TE

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZiE AVE.

Talat. Wa 5-26/0.
Neatsiliepus — skambinti 

*r 471-0225.
Valandos pagal susitarimą.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IRCHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmai, antrad., ket
virtai ir penktadieniais nuo 3 iki 
7 VaL popiet. Ketvirtai ir šešta
dieniais nuo 9 iki 12 vai. ryto tik 
susitarus. " - - - -
Trečiadieniais uždaryta.

Lietuvių Fondo vadovybės 
pastangomis prieš du metus 
Chicagos Universitete buvo 
įvestos lietuvių kalbos bei kal
botyros studijos.

Chicagos Universitetas yra 
vienas kelių šio krašto pirmau
jančių universitetų, kreipian- 
jčių ypatingą dėmesį į tinkamo 
i mokslo lygio išlaikymą. Ypač 
jhumanitarinių mokslų srityje 
studentų skaičius jame nėra di
delis, bet iš jų tarpo universi
tetas paruošia reliatyviai dide
lį skaičių specialistų moksli
ninkų.

šioje plotmėje tenka žiūrėti 
ir į lietuvių kalbos studijų sky
rių Chicagos Universitete. Ja
me studentų skaičius svyruoja, 
bet nėra didelis. Tačiau pro
porcingai jis neatsilieka nuo 
kai kurių kitų (pvz. slavų) kai-

GRADINSKAS
GRUNDIG

NEŠIOJAMAS STEREO
5 BANGOS • 4 Garsiakalbiai j 

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 

LIETUVI, EIK PAS LIETUVjl
■ ■

DR. FRANK PLECKAS
optometrisTas

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

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
•*’ • “contact lenses”.

VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DL LEONAS SE1BUT1S
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2636 WEST 63rd STREET

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

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

(PUTRAMENTAS)
Linksmumo arba liūdesio valandom 
graži a ii si <is gėlės ir vainikai antka- 

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO IPUTRAMENTAS) 
5525 Sb. Harlem Ave. — 586-1220

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

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

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

uždaryta.
Ret tel.: WA 5-3099

GUŽAUSKŲ 
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 

BEVERLY HILLS GĖLiNYČIA 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 84)833 ir PR 8-0834

PERKRAUSTYMAl

M 0 V I N G
Leidimai — Pilna apdraudė

* ŽEMA KALVA
R. š E R Ė N A S 

2047 W. 67th Pl. WAtbrook 5-8063

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą.

»0 V 1 N G 
Apdraustas perkrauStymas 

iš įvairių atstumų.
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Placa 
Tai.: FRontier 6-1882 ___A_ --_ _ X

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

2454 WEST 71st STREET
Ofiso telef.: HEmiock 4-2123

Rezid. totof.: Gibson K6195
Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
Jei neatsiliepia, tai telef. Gi 8-6195.

M P. ŠILEIKIS, 0. P.
SS ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

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

’ (Arch Sepports) ir t t
VaL: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1.
2850 West <3rd St, Chicago, III. 60629 

Telef.: PRospect 65084

SOPHIE BARČUS
RADIJO *EIMOS .ALANtX)S į . I . - - »

Visos programos U W0PA,
1490 kU. A. M.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 11—1S 
vai. ryto. — Šeštadienį ir 
madienį nuo 8:30 iki 9:30 
ryto.

Talef.: HEmiock 4-2413 

7159 So. MAPLEWOOD AVft.
CHICAGO, ILL. 60629

vaL

BIZNDDUAL KURDE GARSINASI 
'NAUJWOSF’. “ TORI GERIAUSIA 

PASISKDMA BIZNYJk

Pasveikink savo draugus 
per "Naujienas"

bų studentų skaičiaus. Atrodo, 
t kad pagrindinis skyriaus rū- 
> pestis yra, kad įstoję į šį sky

rių studentai studijas baigtų 
įsigydami lituanistinės srities 
mokslo laipsnį, gerai pasiruoš-1 
tų mokslo darbui ir taip pat 
galėtų pakeisti vis retėjančius 
mūsų senosios kartos specialis
tus. (Jie tas studijas ir prakti
niais sumetimai galėtų derinti 
su atitinkamais kitų kalbų 
dijų dalykais).

Tokiems studentams ir 
čių lietuvių yra duodamos 
pendijos, o ateityje stipendijų 
reikalas turėtų būti sutvarky
tas dar palankiau čia lituanis
tines studijas einantiems it* pa- 
siryžusiems jas baigti studen
tams. Tokios atitinkamo didu- 
dumo stipendijos būtų reali 
atsvara prieš “biznio ir komer
cinių mokslų” trauką tiems 
studentams, kurie turi litua
nistinių gabumų ir supranta šių 
studijų reikšmę. Ypač tokių 
stipendijų reikalas galėtų su- 

taktualėti atsiradus daugiau
joms kandidatų. Reali tain ga
limybė yra jąų beveik metai 
vykstančios Illįnojaus Univer
sitete lituanistinės studijos. Iš 
žemesniojo laipsnio (under
graduate) lituanistines studi- 

|jas baigusiųjų vienas kitas gali 
pasiryžti ir tolimesnėms, aukš
tesniojo laipsnio (graduate) li
tuanistinėms studijoms, kurios 
ir einamos Chicagos Universi
tete. Tai būtų prasmingas ir 
natūralus lituanistinių studijų 
suderinimas.

Šios rūšies klausimai buvo ke
liami ir Lietuvių Fondo vado
vybės atstovų pasitarime, įvy
kusiame 1973 m. sausio 17 d. 
Chicagos Universiteto Quaad- 
rangle Club patalpose, daly
vaujant Chicagos Universiteto 
Humanitarinio skyriaus deka
nui prof. R. E Streeteriui ir 
Slavistikos departamento di
rektoriui prof. E. Wasiolekui. 
Pasitarime buvo diskutuojama 
ir aiškinamasi galimybės, kad 
pats Chicagos Universitetas 
bent palaipsniui perimtų lietu
vių kalbos studijų finansavi
mą. Kaip žinome, LF buvo įsi
pareigojęs universitetui duoti 
finansinę paramą, kuri šiais 
mokslo metais baigiasi.

Šiame draugiškame pasitari
me dalyvavo: LF tarybos pirm. 
Dr. K Ambrozaitis. LF pirm, 
dr. J. Valaitis, tarybos narys dr. 
G. Dalukas ir prof. dr. P. Joni
kas. kuris tame universitete 
dėsto lituanistikų. S. O.

LENKIŠKAS JUOKAS

stu-

pa- 
sti-

Tūlas lenkų didikas nepapras
tai troško tapti kancleriu ir to
dėl norėdamas patirti karaliaus 
Žigimanto nuomonę kartą pa
klausė ;

— žmonės kalba, kad turėčiau 
tapti kancleriam.

Į tai karalius atsakė:
— Nesivargink, gerbiamasis, 

žmonės įvairiausių niekų priple
pa.

Našlių klubo veikla
šeštadienį, vasario 17 d. Hol

lywood svetainėje įvyko našlių 
ir našliukių klubo bei viengun
gių “meilės patrono” Valentino 
minėjimas. Visa svetainė buvo 
išpuošta širdimis. Pirmininkė 
Mary Neberieza ir komisijos 
narės — Agnes Deikus, Bernice 
Žemgulis ir Sofija Petrošius bu
vo ne tik pasipuošusios gražio
mis suknelėmis, bet ir priseg
tais meilės ženklais — raudono
mis širdelėmis.

Chicagos Našlių Klubas yra 
labai populiarus ir plačiai žino
mas, dėlto -f jo parengimus vi
sada prisirenka daug įvairios 
publikos. Ir šiame parengime 
svetainė buvo sausakimšai pilna- 
svečių, kurie Joniko orkestrui 
griežiant ląbai veikliai šoko. 
Gyva veikto yyko prie pilnai ap
sėstų stalų ir bufeto. Rengėjai- 
darbininkai turėjo pilnas rankas 
darbo ir gerai dirbo — kas prie 
valgių, kas prie bufeto, prie bi
lietų, rūbinėje ir kt

Gražu buvo klausytis kaip su
sidarę vyrų įr moterų chorai vai
šindamiesi lenktyniaudami pui
kiai-dainavę lietuvių liaudies 
dainas. \į

Dovanų lainėjimą puikiai pra-

šunys, katės, lauk 
iš virtuvės!

Amerikos Sveikatos įstaiga 
(U. S. Public Health Service) 
įsakmiai perspėja šunų, kačių, 
jūros kiauliukių, balėsų (hams 
ter), kralikų, net kanarėlių, o 
ypatingai vėžlių mylėtojus su 
jais griežtai laikytis higienos 
taisyklių, tai yra neįsileisti į per 
daug artimą kontaktą. Pavyz
džiui, vien nuo vėžlių per vie
nus metus užregistruota Ame
rikoje 280,000 apsikrėtimų sal- 
monelos bakterijomis! Dėlto, 
tiek šuo, tiek katė ar vėžlys na
muose privalo būti veterino- 
riaus nuodugniai patikrintas, 
o svarbiausias Sveikatos įstai
gos perspėjimas yra, kad “gy
vuliams virtuvėje absoliučiai 
ne vieta!”

— Taip, taip. Kadaise vadi
nai mane vadinai karaliene, o 
šiandien? — Priekaištauja žmo
na vyrui.

— Klausyk, nebūk keista ir 
atsilikusi nuo gyvenimo pažan
gos. — Pykteli už priekaištavi
mą vyras. — Juk dabar domi
nuoja socialistinės santvarkos.

SUSIRINKIMŲ ~

PRANEŠIMAI

- i i-SSi / fii

taip - ~ turime išmokti yra
raš paklusnumas vadovystei Viešpaties, be murmėjimo — SU 

_ . tą galima laukti vien tik iš tokių, kurie išmoko lekciją, kuri 
jiems pirmiau buvo duota, ir iš tų, kurie už vu daugiau išmoko leksiją ti
kėjimo, — nusitikėjimo ant Dieve galybės, jo gėrybės ir ištikimumo.

Kristus pasakė, kad jis įsteigs bažnyčią. Bažnyčių yra daug, bet ne 
kiekvienam aišku, kuri yra tikroji. Krikščioniui reikalinga tikroji Kris
taus bažnyčia. I visus šiuos svarbius klausimus rasite atsakymus nedidelėje 
knygutėje, kuri vadinasi “Tikroji bažnyčia“. Ją nemokamai gausite, jei 
paraitysite tokiu adresu: F. Zavist, 3715 W. 66th Stw Chicago, Illinois 60829

SV. RAŠTO TYRINBTOJAI

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ automobiliams pastatyti

Laidotuvių DirektoriaiMAŽEIKAsEYANS
TWVS MODERNBKO8

— Brighton Parko Lietuvių Namų 
Savininkų Draugija šaukia metinį na
rių susirinkimą, kuris Įvyks vasario 
25 d., sekmadienį, 5 vai. vak. Petronė
lės svetainės salėje, 4500 So. Talman 
Avenue: Visi nariai ir rienariai, bet 
namų savininkai, šiame susirinkime 
prašomi skaitlingai dalyvauti. Bus 
renkama nauja valdyba ir praeitų me
tų gautas pelnas buš paskirstytas lie
tuviškoms institucijoms.

Klubo Valdyba

— Chicagos Lietuvių Suvalkiečių 
Draugijos susirinkimas įvyks penkta
dieni vasario 23 d. 8 vnl. vak. Hol
lywood salėje, 2417 W. 43rd St. Nariai 
ir narės prašomi gausiai dalyvauti, 
nes yra daug svarbių reikalų aptarti. 
Po susirinkimo bus vaišės. ’

E. Strungys, nut. rašt- . t

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

TUVIŲ DIREKTORIAI

ANTHONY URBAN
- < . , .,■■ ą I*. -’j

Gyv. Lombard, Illinois

GERALDAS F. DAIMID

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE
Tek: YArds 7-1741 - 1742

DOVYDAS P. GAIDAS

Mirė 1973 metų vasario mėn. 17 d. Dupage Convalescent Nursing 
Home, Wheaton, Illinois, sulaukęs 84 metų amžiaus. Gimęs Lietutyje.

Amerikoje išgyveno 60 metų. - . -
Paliko nuliūdę: sūnūs — Albert, gyv. Californijoje ir Gilbert, gyv.

Lombard, Illinois, 7 anūkai ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.
Velionis buvo vyras mirusios Bose, pagal tėvus Skawski.
Laidotuvės įvyko vasario mėn. 19 dieną, Lietbvių Tautinėse ka

pinėse. ' ’’ ■ - T • •• • • •

Laidotuvių Direktoriai Blake ir Lamb, Lombard, Illinois.

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

MODEKNlšKOS AIK-CONDITIONED KOPLYČIOS

Sepfyįių Metų Mirties Sukaktis
**».tr***» • f **•

Mirė 1966 metų vasario mėn. 20 dieną. Gimusi Lietuvoje.
Palaidota Lietuvių Tautinėm kapinėse • - . •
Miela mano gyvenimo draugė, o dukrai — brangi motina! Pra

ėjo septyni laitai liūdni metai, bet paskutinės taW> gyvenimo valan
dos ir brangesnieji mudviejų gyvenimo vaizdai- niekad neišnyks tš 
mano atminties.

Septynių metų dienos suskaitytos, kai mus palikai, o Tave pri
glaudė šalti kapai. Daug vilties turėjai su mumis dar gyventi, bet ank
stybos mirties negalėjai išvengti. Likom mes nuliūdę tik Tavę* gailėt 
ir ant tavo kapo gėles padėt.

Mes Tavęs, Mūsų Brangiausioji, niekuomet neužmiršime. Tu pas 
mus jau nebesugrįš!, bet mes anksčiau ar vėliau pas Tave nueisime.

Tebūna Tau lengva ši žemelė.

Nuliūdę lieka:
Vyras Albinas ir duktė Mildred.

TURIME 
KOPLYČ'Af 

visose Miesto 
DALYSE

AMBULANCE 
paTarnavi 
MAS DIENA 
IR NAKTĮ

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. L1TUANTCA AVENUE. Rhone: YArue 7-3401

NARIAI:
Chicago* 

’T*’
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Aaaociacijoa

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. aOth Avė., Cicero, ill. Phone: OLympic 2*100a

?ETKA8 BIELIŪNAS
434K So. CA|,iy(jįKNU Phone. UMayette 3-3572

GWGE E- RU0M1NAS
3319 So. L1TUAN1CA AVĖ. Tel: YAr« 7-113d-1139

STEPONAS ę. LACK IR SŪNŪS
(LACKAW1CZ)

2424 WEST 69th STREET REpubhc 7-1213
2814 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

11028 'Southwest highway, Palos mils, hl 974-4410

P. J. RIDDtlS
3354 So. HALSTED STREET Phone YArda 7-1911 
—



REAL ESTATE

aminoe-
HOUSEKEEPER

Dr. Zenonas

A. Zumaras

Mar-

2 dol

Chi

per

Matt Raugas, ilgametis

Arti 
paja-

MISCELLANEOUS 
Jv»irOs Dalykai

VISI 
suti-

šau, jau geriau migrena, 
prašinėjo Shaw.

Call: Frank Zapoli 
3208% W. 95th St. 

GA 4-8654

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas

Mūsų spaudoje
Alseika lietuviškas Sorge

kės j Chicagos pietvakarių prie
miestį, keisdamas adresą, at
siuntė vajui 10 dol.

• Kaip Louis Armstrong pir
mą kartą susitiko su Bernard 
Shaw, tai garsusis rašytojas at
siprašinėjo negalįs tinkamai jį 
priimti, nes kankina migrena.

— Gal galėčiau tamstai kuo 
pagelbėti ? Gal ką nors pagroti ? 
— teiravosi Armstrong.

— 0, ne, ne. I-abai atsipra- 
atsi-

Northwest suburb. Good trans 
portation. 4 or 5-day week. 
Cleaning and light laundry.

♦ Kaziuko Mugė, rengiama 
Čikagos skaučių-tu, įvyks š. m. 
kovo mėn. 4 d. Jaunimo Centre. 
Jos atidarymas bus 10 vai. Mu
gės metu bus gera proga įsigyti 
vertingų dovaninių prekių, ska
niai pavalgyti lietuviškų valgių 
ir daug džiaugsmo jaunimui.

NAUJIENOS, CHICAGO I, ILL. — THURSDAY, FEBRUARY 22, 1972

Venccueloje.
— Dzūkų Dienos įvyks Chica- 

goję gegužės 26 ir 27 d. Jauni 
mo centre. Ruošia Dzūkų drau 
gija.

PRIE 66-TOS IR ROCKWELL mūrinis 
12 metu 4% kambarių bungalow. Na
mas kaip naujas. Geras švarus ir pi
gus. Mažas imokėjimas. Pardavėjo 

telef. PR 8-6916.

F«d*ralinly h velstl|M pafamų 
mokaač'v apskaičiavimas * 
INCOME TAX 

Nakllnoiamo turto pirkimas • 
pardavimas

REAL E S T A T I 
Parašu palludl|lmas 

NOTARY PUBLIC 
Draudime Informed |os 
INSURANCE
NAUJAS ADRESAS 

ŠIMAITIS REALTY
2951 W. 63 St. (pria Sacramento) 

lai. 436-7871

SIUNTINIAI j LIETUVĄ 
ir kitus kraštui

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Ava. 

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

CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

♦ Brighton Parko Lituanisti
nės mokyklos choras. Vasario 
16-tos minėjimo iškilmingose pa 
maldose, giedos pirmą kartą 
muz. Br. Budriūno “Lietuviškas 
mišias” Nekalto Prasidėjomi

M. A. š I M K U S
Real Estate, Notary Public 
INCOME TAX SERVICE

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

kitokį blankai.

pasis- 
Philomena 

Direktorių Tarvbos 
Margaret Little- 

sekretorė ir išdininkė, 
senior

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininku ir Darbininkių

Lietuviai mokslo 
pasaulyje

DHL AUKŠTOS KOKYBĖS. KAINOS 
-R SĄŽININGUMO NAMŲ REMONTO 

DARBUOSE
Stogų dengimas. Vandens nutekėjimo 
vamzdžiai. Tuckpointing — mūro su
tvirtinimas ir valymas. Mūrininko, 
staliaus, cemento ir dažytojo darbai. 
Veltui įkainavimas. Skambinkite dabar
AL BELEAKUS. Tel. 238-8656

Europos Lietuvis savo šių me
tų Nr. 2 antrašte “Kažkas ne
normalu” apie “šktrninką” Vy
tautą Alseiką be kt rašo:

V. Alseikos, ir. dar tokio ra
tuoto, grįžimas, be abejo, duos 
šiokios tokios mados nuolat 
Maskvos dėl šio ir to šokdina
miems lietuviškiens patikėti
niams Vilniuje, kure dažnai dėl 
savo nelaimių būna priversti tei
sintis per rusiškus laikraščius, 
kad jų duondaviai, engviau juos 
suprastų. Dabar jie galės jau sa
kyti, kad priglaudę iš New Yor- Musteikis atsiuntė už kalendorių 
ko su kraičiu atskubėjusį tikrą 
lietuvišką Sorge-šnipą ir kad 
per jį gautoji medžiaga leis pa
daryti gala visai lietuvių politi
nei antibolševikirei veiklai. Ne- 
sistebėtina, jei Vilnius įspūdžiui 
sustiprinti V. Alseiką už nuopel
nus nedelsdamas net apdovano
tų plačiai ir lengvai dalijamu 
garbės raštu arba nusipelniusio 
šnipo garbės vardu. Tik abejo
tina, ar Maskva pasitenkina vien 
tomis apie užsienio lietuvių vei
kla žiniomis, kurias surinkęs pa
teikia Vilnius. Greičiausia, kad 
ji ir pati pasirenka.

Kai dėl lietuvių tai tikime, kad 
Lietuvoje gyvenantieji V. Alsei
ką ir jo žygį vertins taip, kaip 

pagvrė p. Pakel ^uo a*veju ir pridera. Sakys, kad 
tas žmogelis yra išdavikas, šni
pas, kenkėjas, kad jis yra toks, 
kurio reikia pasisaugoti.

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-774‘

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

ASSISTANT ROOKKEEPER 
Must speak English. Either Woman 

or Man.
108 WEST LAKE STREET. Room 200 

PHONE: 372-8600 
MR. THOMAS

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4644 So. WESTERN AVE.

Chicago, m. 80609 Tel: VI 7-3447

— Matilda Melienė iš Mar
quette Parko apylinkės įteikė 
Naujienų vajui 10 dol. per Mar
gučio radijo vedėją p. Petrą 
Petrutį. Tos pat apylinkės skai
tytojas J. Jasiūnas mokėdamas 
prenumeratą įteikė 3 dol. K.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žarna — Pardavimui

- YRA GERIAUSIA DOVANA
Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę šerną as

meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą 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 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 Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psL, kaina 2 doL

GAUNAMA “NAUJIENŲ ADMINISTRACIJOJE

A. & L. INSURANCE & REALTY 
A. LAURAITIS 

_ INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE. ' 

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

REAL ESTATE FOR SALI 
Namai, Žarna — Pardavimui

— Jaunųjų žurnalistų kursai 
tęsiami ketvirtadienį 7:30 vai. 
vak. Jaunimo Centre. Kalbės 
Vyt. Kasniūnas.

MOVING - Apdraustas perkraustymas 
i*isrus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

AL NAUJOKAITIS
8022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. Tel. WA 5-9209

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
1501 W 69th St., Chicago, III. 60629. _ Tol. WA 5-2737 
3333 So. Halstad St., Chicago, III. 60608. — Tai. 254-3320 

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

V. VALANTINAS

J. BACEVIČIUS 
INCOME TAX SERVICE

PRospect 8-2233

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS J

MUTUAL FEDERAL SAVINGS

BUTŲ 
DRAUDIMAI.
JAMO

SIUNTINIAI į LIETUVĄ 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA

8608 West 69th SU Chicago, ID. 60629. • TeL WA 5-2787
Didelis pasirinkimas įvairiu prekių.

AUTOMOBILIAI, 8ALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

— Viena skaitytoja, prašiusi 
pavardės neskelbti, kartu su pre
numerata ir labai Įspūdingu laiš
ku su komplimentais Naujie
noms ir visiems jų bendradar
biams, atsiuntė vajui 5 dol. “Ži
nokite, kad nepasakyti žodžiai, 
kaip dažniausiai būna gyvenime, 
yra patys gražiausi” ..., užbai
gia ji savo gražų laišką. Vajaus 
komisija visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkoja, pakartoda
ma jiems tos ponios žodžius. Vi
sus skaitytojus prašo remti Nau
jienas ir imtis iniciatyvos jas 
platinti, stengiantis surasti bent 
po vieną naują skaitytoją. Visi 
lietuviai yra kviečiami užsisa
kyti Naujienas. Jos atstovauja 
demokratinę bei patriotinę dau
gumą ir padeda įvykdyti jos 

, valią.

Cicero apylinkės lietuviai kelia tautinę vėliavą Cicero nvesto rotušėje. Iš kairės į dešinę A. Juškevičius, apylin
kės pirm., kun. J Stankevičius, lietuviu parapijos klebo-.as A. Brusokienė, apylinkės vald. narė; Pr. ZaiIskas, 

Lituanistinės mokyklos mokytojas. Mokiniai: Palionis, D. Brusokaitė ir visuomenė.

— Poetės Ados Karvelytės po
ezijos knygą “Ne tie varpai” pri
statys rašytojas Anatolijus Kai
rys, eilėraščių ištraukas padek
lamuos studentė Marija Eivaitė 
ir Lydija Jadviršytė. Įžangą su 
daina atliks Jaunimo choras, va
dovaujant muzikui Faustui Stro-

— A. Latvaitis. Longueil, PQ., Hai. šią literatūrinę popietę 
Canada, ilgametis Naujienų skai- ruošia Lietuvos Dukterų Drau- 
tytojas, užsakė įvairių lietuvis- gija, vasario 25 d 
kų knygų už virš 40 dol.

— Popietė su poete Ada Kar
velyte-Du bausk iene jos poezijos 
knygos “Ne tie varpai” išleidimo 
proga, bus ateinantį sekmadienį, 
vasario 25 d. 3 vai. popiet Jau
nimo centre, naujose Čiurlionio 
galerijos patalpose,

— George Loute iš Chicagos 
nupirko Naujienų administraci-

3 vai. p. p. 
Jaunimo Centre. Maloniai pra
šoma lietuvių visuomenę daly
vauti.

Prof. Vaclovo Biržiškos
SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, Illinois 60608

TYPIST - CLERK 
Salary open. Hours 9—5. 

Ask for Mr. DELAMATER 
2622 No. PULASKI 

PHONE — 227-5900

A. TVER AS 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

Tel.: REpublic 7-1941

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ VALDYMAS — NOTAR1ATAS — VERTIMAI 

| VISŲ“RCŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

VISUOMET YRA GERIAU užsitik
rinti saugumą prieš netikėtumams 

ateinant. Skambinkite 342-4466
VANGUARD FIRE ALARMS 

Patarimai veltui.

• Miestelio gatvėje motoci- 
klistas patrenkė praeivį ir pa
likdamas gulinčią auką pats pa
bėgo. Atvykusi policija nuken- 
tėjusį pažino. Tai buvo žinomas 
kišenvagis.

— Ar pastebėjai motociklo 
numerį? — klausia policininkas.

— Ne, bet aš turiu jo pinigi- 
atsiliepė nukentėjęs ki-

| Senvagis. ( pirkite jav taupymo bonus

V. Vaišės 
Brusokienė.

Pastaba : Cicero lietuvių 
organizacijos su savo vėliavo
mis ir visuomenė kviečiama 
skaitlingai minėjime dalyvauti.

Organizacijų vėliavos su asis- 
ta atvyksta į šv. Antano parapi
jos salę 10:00 vai. r. Iš salės or
ganizuotai vyks pamaldoms į 
parapijos bažnyčią. Po pamal
dų grįš į parapijos salę.

TERRA , 
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO 

Telef. 434-4660

PAŽVELK
AUKŠTO MŪRAS. 2 butai — 

5% ir 4% kambarių. Karpetai. Alum, 
langai. Moderni virtuvė. Gazo šildy
mas. Garažas. $18.800.

10 BUTU 2 aukštų mūras. 
Kedzie ir Parko. Apie $15.000 
mu. Galima gauti už $70,000.

PRIEŠ DEŠIMT metų, prieš 
quette Parką, statytas mūro luksus 
pajamų namas, 5 ir 3 kamb. butai, 
karpetai, naujas garažas. Daug prie

ždų — $31,500.
MODERNI o Kamn. mūro reziden

cija, puošnūs nauji karpetai, “built- 
in” virtuvė. 1% vonios. Du greta no 
30 pėdų lotai. Mūro garažas. $33.500.

ORIGINALUS APARTAMENTINTS 
NAMAS. Alumin, langai, naujas ga- 
zu šildvmas ir garažas aptvertas pla
tus sklvnas. paiamų $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.

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 
beismon+asvArti 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 gazn šildymas. 2 auto mū
ro garažas $28 500.

6 KAMBARIU modernus medinis. 
Nauias gazo šildymas. Arti Margučio 
radi io $15 800.

MODERNUS 6 KAMBARIU 14 metu 
mūras. Cent, oro vėsinimas. Įrengtas 
beismontas. baras 114 vonios. 40’ lo
tas Garažas $24 000.

PLATUS VERTINGAS LOTAS Mar
quette Parke. Kaina $9.900

8 KAMBARIU P4 aukšto 16 metų 
mūra s 2 vonios. įrengta*- hoisrnan- 
tas. Garažas 83 ir Kedzie. $32,000,

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

L. B. Cicero Apylinkėje Vasario 16-tos — Lietuvos Ne 
klausoinybės 55-kių metų sukakties minėjimas įvyks 1973 
vasario mėn. 25 d. šv. Antano parapijos salėje, 15-tos ir 19 
gatvių kampas. Cicero.

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. minkst $2.50.

Knyga Jums bus pasiųsta, jei atsiusite pinigus šiuo adresu:
NAUJIENOS. 1739 So Halsted Street. Chicago 8. Illinois

I. 10:30 vai. Iškilmingos pa-,Apylinkės Valdybos pirminiu 
maldos Šv. Antano parapijos 
bažnyčioje. Pamaldas atnašaus 
ir tai šventei pritaikytą pamoks
lą pasakys kun 
Pamaldų metu, bažnyčioje gie
dos parapijos choras ir sol. V. 
Radys, vad. muz. A. Skriduliui.

II. 12:00 vai. Akademinė mi
nėjimo dalis, šv. Antano para
pijos salėje.

a) Vėliavų įnešimas.
b) Atidarymo žodis — L. B.

vos Laisvę ir Nepriklausomybę 
pagerbimas.

g) Savanorių - kūrėjų pager
bimas.

h) Cicero miesto prezidento 
proklamacijos skaitymas — 
Audronė Arštikytė.

i) Vėliavų išnešimas.
j) Paskaita

Danilevičius.
III. Aukų rinkimas, paverg

tos tėvynės Lietuvos laisvinimo 
reikalams

IV. Meninė dalis. Meninę mi
nėjimo dalį išpildys Cicero lit. 
mokyklų mokiniai.

Vaizdelis “Mylimai žemei” — 
mok. Albina Kašubienė.

Choras — muz. A. Skridulis.
Tautiniai šokiai — mok. Vir

ginija Žukauskienė.
mok. Aldona

J. G. žiedoniš iš Hoffmann — 
La Roche Inc. Roche Medical 
Electronics Division, Cranbury, 
N. J., Acoustical Society of Ame
rica 81-tame suvažiavime Mia
mi Beach, Florida, 1972 m. lap
kričio 28 d. gruodžio 1 d. padarė 
pranešimą apie techniką ultraso- 
ninės jėgos matavimui, kas itin 
svarbu kai ultrasoninės bangos 
yra leidžiamos į žmogaus kūną 
gydymui.

W. Palaitis iš Dept. of Chemis
try, University of New Hamp
shire, Durham, New Hampshire, 
yra bendraautorius straipsnio 
apie nikelio (II) sąveiksmio ki
netiką su 2 - 
thyl pyridįnu. Straipsni iš
spausdintas leidinyje Inorganic 
Chemistry, tomas 12, nr. 2 1973 
m. vasario mėnesį.

Romualdas Kašuba, The Cle
veland State University, Cleve
land, Ohio, profesorius, sesijoje, 
pavadintoje “Kaip greitai tavo 
kompanija turi metrifikuotis (t. 
y. įvesti metrinę sistemą) ?”, pa
darys pranešimą tema optimali- 
nės metrinės jungimo sistemos 
išvystymas 1973 Design Engi
neering Conference suvažiavime 
Fhiladelphijoje 1973 m. balan
džio 9-12 d.

Saulius šimoliūnas

Skriduliui.
d) Invokacija — kun. klebo

nas Jonas Stankevičius.
e) Nepriklausomybės akto 

skaitymas — savanoris - kūrėjas 
pik. Itn. Jonas Švedas ir jauni
mo asista.

f) žuvusių kovotojų už Lietu-

WAITRESSES
COCKTAIL: 6:30 - 12:30 P. M.

FOOD AND LIQUOR: 5 P.M. - 2 AM 
Banauet. Weekends.

MARDI GRAS RESTAURANT 
2967 No. HARLEM 

237-5500

WAITRESSES
11:00 to 7:4M) P. M. shift. 

Apply in person.
GOLD COAST RESTAURANT 

162 E. OHIO ST. 
CHICAGO, ILL.

• Nairobi (Kenia). Prie re- 
i zervato tvenkinio, kuriame lai
komi krokodilai, kabo iškabos 
įspėj ančios lankytoj us:

“Nemėtykit atmatas į tvenki
nį, nes pagavus būsite privers
ti jas išrinkti”.

NUAMAVIMAS. ĮVAIRUS 
NAMU IR NEKILNO- 

TURTO PIRKIMAS - PAR- 
PARDAVIMAS. _

BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE 
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

254-5554

A. 6. AUTO REBUHDERS
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.

pareigūnai
Šiomis dienomis įvvko 

caco Taunvmo ir Skolinimo 
b-vės taunvtoiu metinis susirin
kimas nuosavame name 6245 
So. Western Ave.. Chicago.

Susirinkimą atidarė bend
rovės prezidentė Philomena D. 
Pakel. Vnldvba. direktoriai ir 
kiti narpicrūnai atidavė rapor
tus. Auditoriai paaiškino visas 
smulkmenas, 
vedama bendrove ir visus pa
reisimus. kurie sąžiningai dir
bo palaikymui bendrovės to
kiame gerame stovvįe.

Susirinkime dalvvavo aukšč. 
teismo teisėias Alfonsas Wells, 
buvęs daug metu tos bendrovės 
direktorius ir viceprezidentas. 
Jis stebėio visą veiklą ir buvo 
ia patenkintas. Taip pat 
dalyviai buvo patenkiuti 
k e teisėia A. Wells.

Susirinkimas vienbalsiai 
ripko tuos pačius direktorius: 
Philomena D. Pakel. William 
B. Sebastian. Charles Beacham. 
Albert H. Kuelltzo, Dr. Raymond 
A. Bartz. Stanley Balzekas Jr. 
ir John E. Pakol..

Perrinkti direktoriai 
kirstė pareigom 
D. Pakel - 
pirminink 
field 
William B. Sebastian 
viceprezidentas. John E. Pakel 
— vykdomasis viceprezidentas, joje už 36 dol. lietuviškų knygų 
Richard Little, vicepreziden- kurias jis pasiųs savo tėvui, gyv 
tas paskoloms. Lorraine Sei
del —■ sekretorės ir iždininkės 
asistentė. Anna Kueltzo — se
kretoriato asistentė, Albert H. 
Kueltzo — iždo asistentas.

Visi minėti asmenys sudaro 
Chicago Skolinimo ir Taupy
mo bendrovės veiklią valdybą. Naujienų skaitytojas, išsikelda- bažnyčioje, vasario mėn. 25 die- nę,

W. B. Sebastian mas iš Brighton Parko apylin- ną 10 vai. ryto. (Pr)

c) J. A. V. ir Lietuvos Him
nai — lit. mokyklų mokiniai ir 

Dr. A. Juška, minėjimo dalyviai, vad. inuz. A.

an;; Casualty Comoa




