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PRASIDEDA 13 VALSTYBIŲ (ONFERENCIJA
A

LIBIJA MEDŽIOJA EL AL LĖKTUVUS IEŠKO GARANTIJŲ VIETNAMO TAIKAI
KAIRAS. — Keleivinio Libijos lėktuvo numušimas Izraeli* 

okupuotame Sinajuje sukėlė arabų tarpe didelę neapykantą Izrae 
liui. Beiruto laikraštis Al Yom paskelbė, kad Viduržemio jūroj* 
patruliuoja Libijos prancūzų gamybos Mirage naikintuvai ir ap 
žiūri kiekvieną keleivinį lėktuvą, skrendantį per jūrą. Lakūnam! 
įsakyta, pastebėjus Izraelio EI Al lėktuvus, tuoj juos apšaudyti 
nežiūrint kas ir kur juose skristų. To laikraščio žiniomis, Izraelic 
keleiviniai lėktuvai vengia skristi per atvirą jūrą, bet pasirenk? 
ilgesnį kelią per Turkiją ir Graikiją.

PARYŽIUS. — Šiandien Paryžiuje prasideda tarptautinė 13 
valstybių konferencija Vietnamo klausimams. Sovietų užsienio 
reikalų ministeris Gromyko atvyko jau penktadienį. Kinijos Chi 
Peng Fei atskrido sekmadienį. Dalyvauja valstybės sekretorius 
Rogers, Kanados — Sharp, Britanijos, Lenkijos, Vengrijos, In
donezijos, Prancūzijos, Pietų Vietnamo, šiaurės Vietnamo, Viet 
Congo ministerial ir Jungtinių Tautai sekretorius Waldheimas.

Sinajaus dykumoje nukritusio 
lėktuvo keleivių tarpe buvo vie
nas amerikietis, imigrantas iš 
Lenkijos, Wladyslaw Boryso- 
glebski iš Čikagos. Jis skrido į 
Kairą biznio reikalais, Čikagoje 
jis turėjo eksporto-importo biznį.

Egipte įvyko egiptiečių ke
leivių laidotuvės. Žuvusių Izrae
lio numuštame lėktuve tarpe bu
vo žinoma televizijos aktorė, vai
kų programų pravedėja. Karš
tesnieji laidotuvių dalyviai šau
kė prieš Izraelį nukreiptus šū
kius ir reikalavo vyriausybės 
tuoj paskelbti Izraeliui karą.

Paryžiuje arabų Juodojo Rug
sėjo grupės kalbėtojas paskelbė, 
jog Izraeliui už nekaltų keleivių 
nužudymą bus atsilyginta. Libi
jos informacijos ministeris pa
reiškė, kad keleivinio lėktuvo 
apšaudymas buvo Izraelio žmog
žudystės veiksmas. Tripolyje, 
Libijos sostinėje, policija saugo
jo Amerikos ambasadą, nes mi
nios žmonių demonstravo gatvė
se, reikalaudamos keršto Izrae
liui.

Izraelio gynybos ministeris 
Dayanas pareiškė spaudai, kad 
Izraelis irgi kaltas dėl lėktuvo 
numušimo, jis neneigiąs izraeli
tų kaltės, tačiau kalčiausias bu
vo keleivinio Libijos lėktuvo pi
lotas prancūzas. Kaip jis ga
lėjo įskristi į Izraelio valdomą 
teritoriją ir net palaikyti Izraelio 
Phantomus egiptiečiu Migais? 
Lakūnui padaryti tokią klaidą 
yra nedovanotina, pareiškė Da
yanas. Jis pasiūlė tarp Kairo 
ir Tel Avivo įvesti “karštą te
lefono liniją”, kad ateityje bū
tų galima išvengti panašių nesu
sipratimų.

Generolas David Elazer, Izrae
lio štabo viršininkas, prisiėmė 
kaltę už lėktuvo numušimą. Jis 
davęs įsakymą sustabdyti tą 
lėktuvą, kadangi netikėjęs, kad 
Libijos lėktuvas galėtų nukryp
ti 100 mylių nuo savo tikslo ir 
skristi virš karinių Izraelio įren
gimų netyčia.

1$ VISO PASAULIO

IRVINE. — Amerikietė, 46 
metų antropologė, kuri buvo iš
mesta iš Indonezijos už tai, kad 
ji ištekėjo už laukinių genties 
vado Obaharoko, norėdama stu
dijuoti tos genties papročius iš 
arčiau, pareiškė, kad jos vyras 
jau nebevalgė žmogienos, bet j c 
tėvas dar valgydavo. Obaharo- 
kas turėjo šešias žmonas, ponia 
Wyn Sargent buvo jau septinta. _ ivent„is musulrnony miestas. Viduryje 
Indonezijos valdžiai nepatiko jos duoju Akmeniu. Tikintieji galvoja, kad tę akmenį 
elcesvs laukiniu tame ir nanrašė i damiesi lenkiasi į tąelgesys laukinių tarpe ir paprašė 
ją išvažiuoti.

BELFASTAS. — Airių Res
publikonų Armijos vienas svar-į 
besnių vadų antrą kart pabėgo} 
iš britų kalėjimo, pagrobęs gin
klą iš jį lydėjusio sargybinio. Po
licija ieško James Bryson ir jau 
pagavo su juo pabėgusį draugą.

ČIKAGA. — Visame mieste 
ieškoma sugedusios tūnos dėžu-i 
čių, kurių apie 170,000 dėžučių 
pasklido po visa Ameriką. Keli 
žmonės jau apsinuodijo. '____
pakuota Star Kist įmonės ir dė
žutės turi numerius 417 ir 419.

NEW YORKAS. — Amerikos 
jūreivių (National Maritime1 
Union( unijos prezidentas Jo
seph Curran, kuris gauna 85,000 
dol. algos per metus, žada pasi
traukti į pensiją. Unija jam 
vienu sykiu išmokėtų apie mili
joną dol. pensijos. Unijoje daug 
kas kritikuoja tokią sumą, nes 
unija yra nedidelė.

yra Didžioj 
Gabrielius 

a pusę, kur

Nelankyk ligonių!
Akmenės parapijos kun. Pet

ras Lygnugaris 1971 m. gruodžio 
9 d. Akmenės ligoninėje aplan
kė sunkiai sergantį ligonį. Tai 
pastebėjęs vyr. gydytojas nu
traukė ligonio aprūpinimą, ku
nigą išbarė ir išvarė iš ligoninės.

Gruodžio 28 d. kun. P. Lygnu
garis buvo pašauktas į N. Ak
menės ra j. vykdomąjį komite
tą ir, už ligonio lankymą ligoni
nėje, nubaustas 50 rub. bauda.

Paskyrė premijas
1972 m. respublikinės premi

jos paskirtos A. Churginui už 
Dantės “Dieviškosios komedi
jos” vertimą, K. Sajai už apysa
ką “Ei, slėpkitės!”, V. Žilinskai
tei už komjaunuolinius memua
rus “Mano neapykanta stipres
nė” bei satyrinius ir jumoristi
nius apsakymus, V. Barkauskui 
už orkestrines kompozicijas ir 
J. Karosui už vokalinius kūri
nius. D. Tarabildienei už estam
pus, o S. Ušinskiui už vitražus.

ši konferencija yra labai svar
bi, nes jai teks garantuoti Viet
namo taikos sąlygas. Amerika 
pasirašė sutartį su Hanojumi, 
tačiau norėtų, kad sutartis bū
tų prižiūrima platesnio vieneto. 
Keturios šios konferencijos vals
tybės yra įpareigotos prižiūrėti 
paliaubų vykdymą ir kitas susi
tarimo sąlygas, tai — Kanada, 
Lenkija, Vengrija ir Indonezija.

Kanados užsienio reikalų mi
nisteris Sharp pareiškė Pary
žiuje, kad svarbiausias konfe
rencijos uždavinys yra įsteigti 
nuolatinę politinę įstaigą, kuriai 
priežiūros ir kontrolės komisija 
galėtų pranešinėti apie paliau
bų vykdymą. Jei tokios pasto
vios valdžios nebus, tai Kanada 
pasitrauks iš priežiūros komisi
jos. Kanada lauksianti iki kovo 
27 d.

Įdomus yra Jungtinių Tautų 
dalyvavimas šiaje konferencijoj. 
Pietų Vietnamas pageidauja, kad 
Vietnamo taiką daugiau prižiū
rėtų Jungtinės Tautos, nes Ame
rikai pasitraukus, P. Vietnamas 
liks be draugų. Viet Congas 
priešingas Jungtinių Tautų vaid
mens. didįnįmui. Vietnamo sutar
ties vykdymas dar atneš daug 
painių problemų, kurias dabar 
iš anksto bandys pramatyti Pa
ryžiuje sušaukta tarptautinė 
konferencija.

Pompidou atsiuntė 
Petainui vainiką

ILE DYEU. — Maršalo Pe- 
taino karstas iš Paryžiaus sugrą
žintas į salą, kur jis vėl buvo 
palaidotas, įdėtas į cementinę 
kriptą, iš naujo dalyvaujant ku
nigams, karo veteranams ir ki
tiems maršalo gerbėjams. Vaini
ką atsiuntė ir prezidentas Pom
pidou.

Artėjant rinkimams, degoli- 
ninkų vyriausybė turėjo rūpes- 

Šventoji M^otė, kurios kieme stovi K.eba su Juo-'!*.’ ar maršaU palaidoti, kaip de- 
įteikė Abraomui. Musulmonai, kur jie bebūty, mels- Šiniųjų grupės reikalauja, Karo 

kapinėse Verdene, ar palikti jo 
kūną senose kapinėse, saloje, kur 
jis kalėjo ir mirė. Valdžia nuta
rė vėl palaidoti Petainą senose 
kapinėse, nes dešinieji, nors ir 
nepatenkinti vyriausybės spren
dimu, rinkimuose už komunistus 
nebalsuos. Tačiau daug prancū
zų, kurie laiko Petainą išdaviku, 
būtų balsavę kovo mėn. rinki
muose už kairiųjų bloką, jei vai-

kur yra Kaaba ir jos akmuo.

REIKALAUJA VYSKUPO PANEVĖŽIUI
1971 m. pabaigoje Panevėžio vyskupijos kunigai kreipėsi į 

TSRS Ministrų Tarybos pirmininką A. Kosyginą ir į Lietuvos 
TSR Ministrų Tarybą.

Pareiškime pažymima, kad 
nuo 1961 m. Panevėžio vyskupi
ja neturi savo vyskupo, kuris 
LTSR vyriausybės nurodymu 
buvo ištremtas į Žagarę, Joniš-

Tuna ra®' Kunigai prašo leisti

Neduoda ramybes
nei mirusiam

Tautų problema

Ką rusai slepia?
Bogotoj (Kolumbia) leidžia

mas “EI Sieglio” š. m. sausio 15 
d. paskelbė ilga straipsnį “Ką 
rusai šiandien slepia”. Nupasa
kodamas Pirmąjį pasaulinį ka
rą pralaimėjusios Vokietijos ke
lią iki Trečiojo Reicho ir Molo- 
tovo-Ribbentropo pakto, apžvel
gia tuometinę politinę padėti ir 
Antrąjį pasaulini karą, kurį Vo
kietija vėl pralaimi.

Pamini Lietuvos, o taip pat 
Estijos, Latvijos, Suomijos ir 
kt. pavergtų tautų likimą ir 
kviečia laisvąjį pasaulį atsi
kratyti iliuzijų, kad sovietai su
teiks laisvę savo pavergtoms 
tautoms, komunistai kiekvieną 
protesto pareiškimą užgniaužia 
žiauriausiomis priemonėmis. “Gy 
venti iliuzijų pasauly gražu, ta
čiau tik realybė teturi reikšmės”.

(E)

eiti savo pareigas Panevėžio vys
kupijoje, kadangi LTSR Konsti
tucija ir įstatymai teismo nenu
teistiems piliečiams nenumato 
panašių teisių apribojimo. Kartu 
pažymima, jog vyskupo nebu
vimas vyskupijoje yra didelis 
nenormalumas, nes Bažnyčios 
Teisė, nesant vyskupo, leidžia 
valdytojui administruoti vys
kupiją tik trumpą laiką.

Tarybinė vyriausybė į krei
pimąsi neatsakė. RRT (Religijos 
Reikalų Tarybos, — Red.) įga
liotinis kai kuriuos kunigus iš
barė, primindamas, jog panašių 
pareiškimų rašymas yra bepras
miškas, nes į juos nebus krei
piama dėmesio.

J. E. vysk. Steponavičių tary
binė vyriausybė laiko nelojaliu 
valdžiai, nes jis be kompromisų 
ėjo vyskupijos Ganytojo parei
gas”. (E)

Baigė “Herkų Mantą”
1972 m. baigiantis išleistas 

naujas dviejų dalių plačiaekra
nis filmas “Herkus Mantas”. Fil
mą režisavo M. Giedrys pagal 
S. Šaltenio scenarijų, kulminuo
jantį paskutiniajame prūsų su
kilime prieš Teutonų ordiną, 
vaidina aktorius Antanas ši ur
na

žiūrovai Lietuvoje, be abejo, 
nepaliks nepastebėję paralelės 
tarp 13-jo šimtmečio teutoniškų 
agresorių ir dabartinių okupan
tų- (E)

Darbo unijos 
padės P. Vietnamui
MIAMI BEACH. — Amerikos 

darbo unijų vadai nutarė padėti 
Pietų Vetnamo darbininkų fede
racijai lėšomis ir patarimais iš- 
išvengti komunistų įsigalėjimo 
toje federacijoje. Tarptautinių 
reikalų direktorius Jay Lovesto- 
ne, kuris jaunystėje pats buvo 
komunistas, o vėliau tapo kovo
tojų prieš komunizmą, vyks į 
Saigoną su delegacija tartis su 
pietų vietnamiečiais.

Komunistai jau ne kartą pra
eityje nužudė P. Vietnamo uni
jų vadus, kad tik galėtų patys 
užimti jų vietas. Ateityje laukia
ma didesnio komunistų veržimo
si į unijas. Amerikos AFl^CIO 
duos paramą vietnamiečiams, 
kad unijų vadovybės nepereitų j 
komunistų rankas.

NORTHBROOK. — Čikagos 
ligoninėje liko tik vienas iš gi
musio penketuko James Baer 
šeimoje. Kiti keturi tiek sustip
rėjo, kad buvo išleisti namo.

tuvoje stengiasi įsprausti istori
jon suklastotą ppeto V. Myko
laičio-Putino portretą, vaizduo
dami jį kaip “ideologiniai apsi
sprendusi” sovietinio komuniz
mo gerbėja. Todėl juos ypač 
erzina išeivių pastangos at
skleisti tėvynėje užtušuotuosius, 
“nesovietinius” poeto dvasinio 
veido bruožus. Apie tai rašo 
Kostas Korsakas (“Literatūra 
ir Menas”, 1973.1.20) : “Vos mi
rus V. Mykolaičiui-Putinui, už
sienio emigracinėje lietuvių spau 
doje ėmė kartkartėmis rodytis 
publikacijų, siekiančių kvestio
nuoti rašytojo idėjinio apsi
sprendimo nuoširdumą bei auten- 
tinškumą.

Pasirodė net atvirų falsifikatų 
priskiriamų jo plunksnai. Visi, 
kas gerbia Vinco Mykoflaičio- 
Putino šviesųjį atminimą, su pa
nieka turi atmesti šias nepagrįs
tas pastangas sumenkinti jo as
menybės taurumą”. (E)

Kolumbija dirba
Kun. M. Tamošiūnas, Medelli- 

no (Kolumbija) lietuvių bend
ruomenės pirmininkas, nepailsta
mai dirba Lietuvos laisvinimo 
darbą. Jo pastangomis Medellino 
ir kt. laikraščiai dažnai parašo 
apie mūsų reikalus.

Dabar kun. Tamošiūnas pra
neša, kad šiuo metu Bogotoje 
eina “smarki parašų rinkimo 
kampanija” peticijai, kuri per 
Kolumbijos delegaciją būsianti 
įteikta Jungtinėms Tautoms. Į 
parašų rinkimą yra įtraukta apie 
30 Medellino parapijų kunigų ir 
pora šimtų mokytojų. Keturios 
vietinės radijo stotys dažnai kal
ba tuo reikalu.

Vasario 11 d. bus viešos pa
maldos Medellino bazilikoj, prie 
kurios durų gražiais tautiniais 
rūbais pasipuošusios lietuvaitės 
rinks parašus. Tikimasi surink
ti per 50.000 parašų. Tai yra pui
kus būdas išpopuliarinti Lietu
vos bylą plačiuose kolumbiečių 
sluoksniuose. ■ (E)

Sao Paulo pagrindinio dienraš
čio “O Estado de Sao Paulo” 
1973.1.7 laidos vedamojo “Kada 
propagandos perdaug”, santrau
ka Sovietų nusistatymas varyti; džia būtų Petainą pagerbusi lai-
propagandą duoda mums puikios dotuvėse Verdene, 
progos dar kartą apžvelgti Brež
nevo p. m. gruodžio 21d.-prane- 
šimą apie valstybės — “socialis
tinės ir daugiatautinės” — sąvo
kos apibūdinimą. Savo kalboje 
Brežnevas taip pasakė: “Suves
dami per paskutinius 50 metų 
atliktų didvyriškų darbų balan
są, turime tvirtą pagrindą teig
ti, kad tautų problema, paveldė
ta Sovietų Sąjungos iš anksty
vesnių laikų, buvo pilnai, neat
šaukiamai ir galututinai išspręs
ta”.

Brežnevas parašė 
Nixonui laiška

WASHINGTONAS. — Baltie
ji Rūmai atidengė, kad Leonidas 
Brežnevas, sovietų komunistų 
partijos vadas, parašė preziden
tui Nixonui laišką, kuriame savo 
ir “savo kolegų” vardu išreiškia 
didelį pasitenkinimą dėl Vietna
mo taikos susitarimo. Brežnevas 
rašo, kad taika Vietname suku
ria sąlygas Sovietų Sąjungos-Atsakydamas į tai, laikraštis

primena pereitų metų gegužės Amerikos santykių pagerinimui, 
mėnesį, kada tūkstančiai jauni-j Laiške Brežnevas pakartoja 
mo išėjo į Kauno gatves, protes- savo kalboje sausio 30 d. pasa
kodami prieš ginklo jėga Lietu- (kytas mintis, pavadindamas bu- 
vos inkorporaciją į Sovietų Są-, vusią Vietnamo problemą pavo- 
jungą. Demonstrantai Kauno Jingiausia tarptautinių įtempi- 
gatvėse šaukė “Laisvė, laisvė,! mų vieta. Karo užbaigimas bū- 
laisvė laisvė Lietuvai ir jauni- siąs naudingas pasaulio taikai, 
mui”. Tai įvykę po to, kai Rojo Sovietų Sąjunga siekianti arti
mas Kalanta susidegino prieš sa- mesnio ir gilesnio santykiavimo
vo draugų akis, draugų, susirin
kusių dėl patriotinių jausmų. De
monstrantams numalšinti buvę 
iššaukti net kariuomenės dali
niai.

Sustiprinti savo pažiūrai į fak- 
tinąją tautų problemos padėtį 
Sov. Sąjungoje, laikraštis pri
mena daugiakartes lietuvių, lat
vių, estų, karačevų, kalmukų, in- 
gušų, čečenų ir kt. masines de
portacijas. Primena ir Ukrai
nos intelektualų persekiojimus.

Tas pat dienraštis sausio 5 
laidoje paduoda žinią, paimtą iš 
“Sovietskaja Litva”, apie stu
dento (Ričardo Truskausko. E.) 
dalyvavimą 1972 m. gegužės 18 
d. demonstracijose Kaune ir jo 
nubaudimą 10 metų kalėti. (E)

su Amerika.

Europoj kyla 
aukso kainos

PARYŽIUS. — Aukso kaina 
I Europoje vienu metu ketvirta- 
' dieni pasiekė 90 dol. už unciją, 
i Praslinkus 10-čiai dienų po do
lerio nuvertinimo, jis vėl pra- 
dėjo kristi. Normaliai aukso 

d‘|per dieną parduodama už 5-10 
milijonų dol., tačiau šią savaitę 
auksą Šveicarijoje, Paryžiuje, 
Londone supirkinėja iki 100 mi
lijonų dol. sumoje kasdieną. Tarp 

. pirkėjų yra pramonės atstovai, 
atsargų krovėjai, spekuliantai ir 
šiaip turtingi asmenys, iešką sa
vo pinigams pastovesnių inves- 
tacijų.

Amerikiečiams yra draudžia
ma prekiauti auksu ar jo turėti.

Karas Indokinijoj
VTANTIANE. — Laose vy

riausybė vėl paprašė Amerikos 
lėktuvų paramos. Didieji B-52 
lėktuvai puolė, nežiūrint paskelb 
tų paliaubų, komunistų pozicijas 
prie Pak Song miesto, kurį ko
munistai okupavo jau po pa
liaubų paskelbimo. Bombos kri
to ir į patį miestą.

Laoso komunistų vadai išskri
do į Hanojų tartis su Š. Vietna
mo valdžia. Neskaitant kovų prie 
Pak Songo, paliaubos Laose pra
dedamos vykdyti ir puolimų skai
čius gerokai sumažėjo.

Pietų Vietname komunistų ar
tilerija apšaudė Mekon go žemu
pyje vieno miestelio mokyklą, 
kurioje žuvo du mokytojai, šeši 
vaikai ir trys vietnamiečiai ka
riai. Tai buvo pats ryškiausias 
paliaubų laužymas.

Hue mieste įvyko demonstra
cijos prieš komunistus. Mmia 
puolė pastatą, kur apsigyveno 
Jungtinės Karinės komisijos ko
munistai nariai. Vienas Viet 
Congo delegatas buvo apmėtytas 
akmenimis ir'turėjo pasislėpti 
amerikiečių namuose.

Kambodijoje karo veiksmai te
bevyksta, Amerikos lėktuvai, pra 
šomi vyriausybės, puolė komu
nistų pozicijas į pietus nuo sosti
nės Phnom Penh o. kur komu
nistai vykdo puolimus.

PARYŽIUS. — Civilinės Pran
cūzijos aviacijos aerodromai už
sidarė, sustreikavus skridimų 
kontrolieriams. Valdžia atsiun-j Nepasitikėjimas doleriu kilęs to- 
tė j svarbesnius aerodromus ka- dėl. kad Europoje abejojama ar 
rinius ekspertus. Prieš juos pa-' Amerikai pavyks išlyginti už
sisakė !*rancūzijos lakūnų są- sienio prekybos deficitą. Ame- 
junga. kuri remia kontrolierius.' rika daugiau perka, negu užsie- 
Į Paryžių suskridę 13 valstybių nyje perduoda. Nuo 1971 m. rug- 
ministeriai turėjo kai kur nu-, piūčio 15 d. Amerika nebepaden- 
silaiati kariniuos* aerodromuose, gia savo dolerių auksu.

Nesaugo radinių
laiške “Literatūrai ir Me

nui“ (1973.1.20) skaitytojas 
Juozas Markelevičius skundžiasi 
nepakankamu archeologinių ty
rimų radinių ir medžiagos sau
gojimu. Jis skatina “paskubėti 
išgelbėti tuos neįkainojamus lo
bius. kuriems sunykus, prarasi
me vertina mokslinių tyrinėji
mų medžiagą”. (E)



EAST CHICAGO, IND
Vasario 16-tą ativentus

šiemet Calumet regione. 
Ind.. Vasario 16-ji teko atšvęs
ti siaučiant didžiulei sniego 
pūgai. Gal ši, prasiveržusi snie
go audra iš tolimojo Sibiro 
taigų, sniegulių pavidale atne
šė ir nevieną kenčiančiu lietu
vio ar mirštančios motinos pas
kutinę ašarą, kuri kristalo pa
vidale krito ant susirinkusiųjų 
trispalvės iškėlimo iškilmėse 
prie East Chicagos miesto rotu-įiš Izraelio tautos vaikų meilės 
sės. Jos krito ir slydo nuo lie
tuviškos vėliavos bekylančios 
į stiebo aukštį ir besiglaudžiant 
prie išdidžiai plevėsuojančios 
žvaigždėtos šio krašto vėliavos. 
Sniegas nepajėgė užgožti tau-

' tinių rūbų spalvų ir gražiai de
rinosi prie besiplakančios 
trispalvės ir čia susirinkusiųjų 
p-i-nktų galvų — pagarbai 
mirų valstybingumo simboli
ka u ženklui — vėliavai, kuri, 
dc a. pakilo ten, kur jai skir
ta vieta..."

jūs čia susirinkusieji privalo
te jį atstovauti. Jo žodžius dar 
papildo adv. P. Friedland ir 
Hammond radio stoties žinių 
komentatorius Erwin L. Le
win, abu Lietuvos žydai, kad 
laisvės troškinio iš lietuvio šir
dies niekas neišplėš, lygiai kaip 
jos neiigujo kazokų nagaikos 
ar trėmimai į Sibirą, kaip jos 
neišplėšė per tūkstančius metų

D daiyviu* sniego aptemdy- 
t i akių, puikiai galėjai išskai
tyti. kaip jas audžia pasiryži
mo vilti, ka^Vy^vėl iškils iš 
and -u ir aštrĮimltjįkardp sušvi- 
tio. Liętuv^%i girs
ta miestį atitiovo igbt
]>aguodžiantis baj^f, tei
sybės ke)įai yra i 
ji visad^jsugrįžta 
kad meilė savo t 
likimą juodą. Okapibto su- 
spaušfas lietuvis sa^o-^ausmo 
negali pareikšti ^B^ūliųį

bet 
ulj ir 

nugali

Jeruzalei... Vėliau, už gražius I 
linkėjimus, bendrų pusryčių I 
metu, rasta proga atsidėkoti. I

Prieš vėliavos kėlimą, Haiu- I 
mond radijo WJ0B stotyje, I 
Erwin L. Lewin pravedė pasi
kalbėjimą su mūsų studentais 
K. Pociumi, R. Holiušu ir Lin
da Kazragienė. Jie vykusiai 
atsakinėjo į stambius klausi
mus, kuriuose buvo keliama 
dabartinė padėtis Lietuvoje, 
susidariusi II pasaulinio karo 
eigoje, jos tarptautinė padėtis, 
ręUgįjos persekiojimas, kunigų 
teismai, lietuvių bandymai pra
siveržti pro geležinę uždangą 
ir laisvuosiuose kraštuose esan- J 
{ių tautiečių kovą dėl Lietuvos 
laisvėj

šis. j pasikalbėjimas plačiai 
nuaidėjo radijo bangomis lyg 
paskuųniejį žodžiai pasmerk
to S, ^udirjcos — duokite ma
no tėvynei Jąisvę! Vakare šis 
pasikalbėjimas vėl buvo pa
kartotas tos pačios stoties. Pus
valandžio suorganizavimu gra-

------ ------————-~—

Nassau apskrities tarybos pirmininkas Ralpr G. Caso šiv metų vasario 18 m y bės paskelbimo 55 metų sukakties proga. Kairėje stovi Uniondale gyven- 
—15 dienų savaitę paskelbė Lietuvių savaite. Jo pavaduotojas Harold E. tojas Petras Jurgele, Amerikos Legiono komandierius, tarybas narė ponia 
Collins laiko pasirašytą proklamaciją. Jonas Vilgalys, Long Island Lietuvių Ina Jasaitienė ir jos duktė Rima Jasaitytė.
Tarybos pirmininkas, pasiruošęs priimti proklamaciją Lietuvos nepriklauso-

Utenos klubas
(.'Ienos Apskrities Klubo mė

nesinis susirinkimas įvyko šių 
metų vasario 13 d. Holly wood 
svetainėje. Klubo pirmininkė 
K. Stukienė pradėjo susirinki
mą. Dalyvavo visa klubo val
dyba.

Buvo perskaityti praeito mė
nesio nutarimai, kurie pada
rius mažą pastabą, buvo pa
tvirtinti. Buvo paruoštas valdy
bos ir komisijos metinis rapor
tas. Paaiškėjo, kad klubas dar 
turi 90 narių. Praeitais metais 
mirė tiktai trys klubo nariai. 
Per paskutinius 20 metų jau 
mirė 18o klubo narių. Iš klube 
buvusių 300 narių beliko tiktai 
90.

Klubo finansai yra gana ge
rame stovyje, 
kiekvieno mirusio 

Į išmoka po -$50.00. 
ma, tiktai tiems

Į sėtai priklauso.
Klubas jau rengiasi prie pik

niko, nors dar šalta ir sninga. 
: Klubas jau dabar nutarė birže
lį lio mėnesį rengti pikniką ir iš
brinko tokią piknikui rengti ko- 
j misiją: B. žemgulis, Mary 
į Šimkus ir M. Radžiukėnienė.

Susirinkimui pasibaigus bu
vo vaišės. V. J.

nors klubas
nario šeimai 
Moka, žino- 
kuriems tei-

Jao spaudos ir galima gauti knygų rinkoj*

įfeiaąįka ka.vj

m*k«« j kraiti

ššiųstos. jet-50 čeki* 
bus pasiųstas tokiu adresu-

IU POLITIKA
^AmerikM Įiel»»iū 
tiką. Kainą ŠI

Money Ordr' _•>

'.’j; I7W Hftlsted ŠhL. Cihcarn. 0|. 6<W»0F

Į. A U G L S T A I T 1 »

ĮMANĄS SMETUNĄ JO YISJKLĄ
IM „H.I U,ra Kama 11.-K'

.\ei vienas žmogus, nurp pažinti nepriklausomos Lietuvos ir Antano 
Smetonos raldymo laikotarpį, negales apmeti be J.' Augustaičio pa
ruoštos studijos, ši knvga būtina' kiekvienam, norinčiam pažinti ne
tolimą Lietuvos praeitį- Lietuvoje gyvenusieji ir Smetonos valdymo 
'.RiKotarpi pažįstamieji žmonės tvirtina, kad J. Augustaitis teisingiau

siai ir tiksliausiai aprašė ir įvertino Antano Smetonos veiklą., v *, t ■>.■ ■•’•■’** •»- - *- ■■ ■'> -><
J A ugusiaiėio knygą galima gauti “Naujienose” darbo valandomis. 
Kas negali užeiti j Naujienas’ , tai prašomas persiųsti $1-50 čekį 
Arba Monev Orderi, pridedant "20 c. perefuntimui paštu tokiu adresu:

><. Ii AI STEI) STREET. CHICAGO. ILLINOIS 60fiik*

ti«»ę pinigu*, tuojau knyga p*sm»i®«
*•— .. . * k____ 4 ’

I iHiiviama reikalinga literatūra
siek vienas lietuvis, Kuriam rOpi gimtinio krašto laisvė ir lietu

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis. 
Cu< MttrmiPta* suyrąs galima užsisakyti ^Sujienose

uiu«A* Dovydam*, MES VALGYSIM PASAULĮ Atsiminimai ir 
intymus duomenys apie bolsevikmėt} Lietuvoje dviejuose tomuose, 
k*"" oi* t» 4 dm tomas Juose yra 517 psl •

Jurgi* Gliaudą, SIMAS. Platus literatūrinis aprašymas apie Simo 
5tidiHcwi pabėgimu ir jo išdavimą rusams. Tragedija įvyko bendra
darbiautųjų ir ritta statytojų su sovietais sukeltu mitu mielose apie 
ševikelėianu komunizmą '56 psl.. kaipa 3 dol

Ju>ti» Gliaudą AGONIJA. Romanas 40$ psl kaina 5 dol Ap- 
d«otiu< t irtuvos Vyrtausvbės kaplhilisciia prie* bolševiku-, ir jo- n« 
" 'rafiškose dienose

Sie»aoiį» Rokiene GRĮŽIMAS I LAISVĘ Sibiro tremtines atsl- 
nrutna1 ranvii klasišku stiliumi epu- tbnkia pavergto lietu-
'lo Julia Abrašvmo būdas ir sttHus prilygsta Iriausiems garsiosios 

. aSymiie I'owr* ifciek 52ū n*l ■ tšPtai® vjr*»Wab«. k»»-

luatt* ««mcim»oi SIAUBINGOS DIENOS 
in« <i ;.iet -va 6eguna nu.> botšerikp if'gyvenimą 
o- v .cy-tnoie •’Ta n«l kiė»wP» drobės viršeliais

. paskutinis POSROIS Minučių
•iiitp, 'tronklaiisomo-. I.ietuvcš. dlėnos ir valandos 

'srv«ko,e« nesikeiČias komunirlrm 'HsiNHUumlK nsvrr*o»ri <a<rta« iv 
I7n n.f <4<m

ČIKAG<EV«S llRObtlAi KOMUNISTU PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
u» *>uvn Vilniuje Trakuose Dfiisklhlnkubse Kaune Naudakiuose 

KiatnMoie ir PaląhĖoiė Vaizdūs aprašvma( ka ji ’en matė, kokia* 
felhū* nrrtru, >» icl r»f fvnonA* na«akA * O!) n<1 . ti OO Yra taip pa’

Msiiriintmaf <«pfei- 
trem’inlu stovrk- 
kB'n» 4 <1oi
tikslumu apraAy* 

kuriose yra

o ..»«« MAdliVUOJU KILIMU • VILNIŲ Kelionė ) Lietu
, . tn»n nuntmnltpmt* 331 put S3 ŪO

s KELIONE t ANAPUS GELEt'NPS 'JfDANGOS
ui wiv pniUiniim* AMPsaiina. tntuH«to Ir sgitprop» bropatanda

■>. »'vuu špi Vneeo> rušyto lenevsi irarni sHMumt :

u M.riOfltv VINCAS KRĖVĖ SAVO LAUKUOSE 1944 M m
ori <1 no y
-tn> ywenirnl

KAm'irtrr.oR m (ląiitos 
Kine! 
«*’ ne'

. ___________  ______ . . 49
Titdžiota hlMilm Minty* Hr Tfinenčlai «n1e išetvitn* kultu 
iŠ ♦remti* ji nėpelenkė benrtrM*rbi»vtmni

Bet ii* ir jo vedai yra ne malinu iii, 
FwHftnAim* <-W *frMtvrfam< Y Hm Mepetio H ANEKDOTUS
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♦eh *r nimtinr riekta

žios iniciatyvos parodė Jonas damas — gabal, gabal, turkey, 
Pečiulis, kurį nemokamai už- turkey...

Jam ta- supranta jų priešas medžioto
jas. o jūsų priešas yra Lietu
vos okupantas. prisidengęs 
klastinga komunizmo kauke”.

Antroje meninės progarmos 
dalyje pasirodė F. Strolios va
dovaujamas Chicagos “Vyčių” 
choras. Nežiūrint, kad chorui 
teko susidurti su neįprastomis 
sąlygomis — scenos mažumu 
ir kitais nepatogumais, bet 
muziko F. Strolios sugebėji
mai. jį išvedė ir jo dainuoja
mos dainos suskambėjo, visu 
didingumu. Choras padainavo 
keletą nuotaikįggų patriotinių 
dainų, žinomų mūsiškių kom
pozitorių ir paties F. Strolios 
sukurtą dainą “Narsuoliai”, ku
riai nuskambėjus, - klausytojų 
širdyse paliko giliai įstrigusi 
meliodija “Vyčių” choras nu
sipelnė gilią padėką už taip 
tinkamai parinktą repertuarą, 
sustiprinanti lietuviuose Vasa
rio 16 Akto svorį, ir ryžtą, kad 
išaušus dienai motinos bučiuo
tų savo sūnus, jiems išeinant 
laisvę parnešti...

ALT valdyba džiaugiasi, kad 
sujungtomis jėgomis buvo' pa
siekta didelės propagandos 
Lietuvos bylai, tiek radio ban
gomis. liek vietinėje spaudo
je. įsigyta naujų draugų k. a. 
TV 11 ir 7 kanalų žinių teikėjo 
asmenyje, kuris jau tą. pačią 
dieną perdavė žinią apie įvy-

leido Erwin L. Lewin, 
riama nuoširdi padėka.

Tolimesnis vasario 16 šven
tės minėjimas buvo tęsiamas 
sekmadienį vasario 18 d. Pra
sidėjo pamaldomis net keturio
se bažnyčiose šv. mišių auka už 
kritusius dėl Lietuvos laisvės.

Kalakutų kalbą te-

Akademinė' dalis vyko šv. 
Kazimiero lietuvių parapijos 
patalpose. Gan’, Ind. globoja
ma kun. Ig. Urbono, šios pa
rapijos klebono. Atlikus ofi
cialią dalį ir sugiedojus him
nus pasirodė labai darnioje iš- 
vaizroje, K. Pečkaitienės va
dovaujamas Gary lituanistinės 
mokyklos tautinių šokių an
samblis. Pasigirdo akordeono 
balsai ir šokėjos gracingai pa
siekdamos net baletinį šokio 
lengvumą, lyg blezdingėlės mo
juodamos savo sparnais. šis 
tautinių šokių vienetas savo 
grakščiais judesiais užkerėjo 
ne tik lietuvių, bet ir svetim
taučių dėmesį ir su pasigėrėji
mu buvo sekami “šokiai” ku
riuose atsispindėjo mūsų tau
tos gražūs papročiai. Ansamb
lis neapviltų ir LT žiūrovus. 

Įjeigu jie turėtų progos joje pa
sirodyti.

Vakarienės metu žodį tarė 
kongr. J. Madden, kuris jau 
yra tapęs neatskiriamu didžių
jų Lietuvos įvykių dalyvių ir 
JAV kongrese yra pasiekęs 
garbingą vietą — Chairman of 
the Rules Committee, ir nuo 
jo daug priklauso svarstytinių 
klausimų skubus pravedimas. 
Čia pat jis paskleidė tekstą sa
vo kalbos, kurią jis pasakė š. 
m. vasario 7 d. JAV kongrese ir 
suskubo atspausdinti Congres
sional Record, pažymėdamas: 
“I am firmly optimistic for the 
future restoration of Lithuanian 
independence and self — go
vernment. The Soviet commu
nistic regime along with other 
communistic governments are 
today in dire stress owing to 

.the failure of their agricultu
ral economy, rampant unem
ployment. inadequate wages, 
and so forth”.

Dr. Z. Danilevičius patrioti
nėje kalboje iškėlė ir nekurtas 
neigiamybes, kurios mus grau
žia ir ardo veiklos darnumą.

Erwin L. Lewin, kilimu ma- 
rijanijMiliškis. kreipėsi į jau- 

intnrą ragindamas nenutolti 
nuo tautos kamieno, didžiuotis 
etnine kilme, sava kalba ir ne
virsti laukiniais- kalakutais, 

i kuriuos Mr. Ix'win labai mėgs
ta pamėgdžioti per savo radio 
pusvalandžius. juos imi tuo-

Detroito naujienos
Detroito Dramos Sambūris 

Alka šį pavasarį švenčia savo 
veiklos dvidešimtmetį. Apie pa
čią Alką, jos vadovus bei akto
rius pakalbėsiu plačiau sekantį 
kartą. Dabar tik skubu paleisti 
pirmąjį gandą, kokiu būdu Alka 
tą reikšmingą sukaktį ruošiasi 
paminėti.

Įvairiomis progomis publikai 
gražiai pristačiusi A. Škėmos, K.

Binkio, P. Vaičiūno ir kitų mi
rusių didžiųjų mūsų dramatur
gų kūrybą, šį kartą Alką ruošia
si į sceną išvesti patį didįjį-Balį 
■Sruogą. Konkrečiai: ruošiamasi 
suvaidinti “Milžino paunksmės” 
keturių paveikslų epizodus. Pa
statymas ir režisūra Justo Pus- 
dešrio. Scenos apipavidalinimas 
Vytauto Ogilvio. Vaidins rinkti
niai aktoriai (jų pavardės bus 
paskelbtos kitą kartą). Spektak
lis įvyks Lietuvių namuose, šeš
tadienį, balandžio 7 d. bus ati-

Sumažėjo auto vagystės
Policijos pranešimais auto

mobilių vagystės praeitais me
tais sumažėjo 6.2 nuošimčiais: 
pavogta “tik’ 32,440 automo
bilių, kai 1971 metais buvo pa
vogta 34, 598, o 1970 metais 
buvo pavogta 38,685 automobi
liai. Iš pavogtųjų praeitais me
tais 27.200 automobilių buvo 
atgauta.

daryta nuolatinio Alkos sambū
rio nario dailininko Vytauto Ogil- 
vio tapybos kūrinių paroda. Iš
kilmingas atidarymas — 6:00 
vai. vak. Alfonsas Nakas

bės akto minėjimą.
Gautos iš aplinkinių miestų 

merų proklamacijos. Susirin
kime priimta rezoliucija ir vie
toje įteikta kongr. Ray J. Mad
den. taip pat pasiųsta federa
linės valdžios pareigūnams, 
prašant atkreipti dėmesį į Lie
tuvos šauksmą — laisvės. Laiš
kais paprašythi senatoriai savo 
kalbose nepamiršti faktų apie 
okupanto žiaurumus ir rusifi
kacija ir t. t.. Lietuvos reika
lams surinkta virš penkių šim
tų dol. ir aukos bus perduotos 
ALT centrui.

Minėjimo metu buvo renka
mi parašai Jaunimo peticijai, 
kurią pasirašė net kongr. Ray 
J. Madden. Gary miesto meras 
Richard G. Hatcher ir kitų mies
tu merai ir kiti aukšti pareigū
nai. Petras Indrcika

— Žinai mano žmona norėda
ma numesti svorį pradėjo jodi
nėti.

— Na ir kokios pasėkos?
— Savaitės bėgyje arklys nu

stojo 20 svarų

The end of work,

of worry?

Most people look toward 
retirement as a time of relaxation 
and enjoyment. And it can be 
if you prepare for it. But if you 
don’t, it can be a time of worry 
and discontentment. A time when 
you can look back and think of 
a million ways that you could 
have saved, but didn’t.

Well, there’s no better time 
to think about retirement than

(4% the first year). Hat extra 
%, payable as a bonus <t 

Maturity, applies to all Beads 
issued since June 1,1970... with 
a comparable improvement far 
all older Bonds.

One easy way to save on a 
regular basis is by purchasing 
US. Savings Bonds through the 
PayroM Savings Plan where 
you work.

Now there’s a bonus interest 
rate on all U.S. Savings Bonds— 
for E Bonds, 5H % when held to 
maturity of 5 years, 10 months

Take stock in America.

G©£.

1739 So. Halsted Street Chicago, III 60608
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EKSKURSIJA I MIRT IX SLĖNI
Bus apie kq ir Šventam Petrui papasakoti

SAN JOSE. — Didžiuoju Grey
hound busu užpildę visas sėdi
mas vietas, vasario 5 d. išvyko
me Mirties Slėnio (Death Val
ley) pamatyti. Kelias tolimas, 
tad pakelėse matėme:

Pakeliui į Mirties Slėnį

a) San Luis vandens rezervu
arą — ežerą, kurio vanduo atvi
rais kanalais paduodamas pie
tų Kalifornijos laukams drėkin
ti; b) dideles bandas avių pa
lei naują kelią, pravestą per ma
žai derlingas vietas; c) didžiu
lius medvilnės laukus (greičiau
sia ne paskirų farmerių, bet ko
kios nors kompanijos ar kor
poracijos, nes vienoje vietoje di
delis plotas nuklotas medvilnės 
rišuliais, o nelabai toli ir medvil
nės apdirbimo įmonė), d) ku
rioje tai vietoje, vadovo ar šofe
rio aiškinimu, net ryžių planta
cijas ; e) daug vynuogynų ir vai
sių sodą; f) alyvos pompų apie 
Bakersfildą; g) didžiulį cemen
to fabriką, kurio 5 kaminai die
ną-naktį rūksta ir nuosėdomis 
dengia plačią apylinkę; h) apie

Mojave prasideda nederlinga že
mė — smiltynai — dykumos su 
mizerniška augmeniją (mažu
čiai krūmokšniai atokiai vienas 
nuo kito); spigliuotus, visaip iš- 
siraičius joshua medelius, au
gančius per keliasdešimt metrų 
vienas nuo kito; kas tai aiškino, 
kad tie medeliai (jeigu juos me
džiais galima pavadinti) auga tik 
šiose apylinkėse ir Šventojoje že
mėje kur tai apie Jeruzalę; j) 
mylių mylios smėlynų be jokio 
pastatėlio ar gyvulio; k) apleis
tus namukus, pašiūres ir kt., nes 
pirkusieji sklypus, neradę van
dens, viską metę išvyko kitur.

Pirmoji nakvynė buvo Ears- 
tow miestuke, Desert Inn mote
ly. Sekančią dieną vykome Las 
Vegas keliu, a nuo Baker pasu
kome Mirties Slėnio — parko 
link. Visą laiką smėlynai, smė
lynai ir dar kartą smėlynai. Ne
kartą pagalvodavau, kaip Ame
rika gali būti turtinga,'kada to
kie milžiniški plotai nederlingos 
žęmės. (Mat, apie kultivuoja
mus plotus tuo laiku pamiršda
vau).

Šis prijaukintas pingvinas yra "artistas" ruonių ir pingvinų cirke. 
Pingvinas turi vardą "Rollie" ir neblogai čiuožia ant ledo savo spe

cialiomis, dviejų ašmenų pačiūžomis.

je putėje matnitią juodą kalnelį, į valio-), nua jn aukš tęsiasi vi- padaryta. Bet priešai pritaikė 
vadindama Miegančiu Dinozau-Į dutinieji kalnai, tik jau platesni Į gegenga m bitų ir jis kirto ri- 
ru. Ir išties, iš tolo žiūrint 
rodė lyg dinozauras ištiesęs 
klą ir pasidėjęs galvą.

Įdomi vietovė Bad Water 
dinama. Tai apie akrą dydžio 
prūdas, kurio vanduo skaistus 
ir, kaip aiškino mūsų palydovė, 
esą mažų žuvyčių, tačiau aš jų 
nepastebėjau. Ekskursantės ne
iškentė neparagavusios to van
dens, pamirkydamos pirštą. Jos 
pareiškė, kad vanduo labai sūrus

ir jis kirto ri
št-į ir galop aukštieji su ąątriom vir-Įkiu. Ir vėl susidarė padėtis nei 
ka-1 šūnėm. Kalnai įvairių spalvų.

į Teko matyti kalnų skirtingos 
va-' nuo pagrindinės spalvos, lyg kas

būtų lapą uždėjęs.
(Bus daugiau

MALDOS GALYBĖ
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__ SAVE AT INSU,?EDi
; $20.000

Mutual Federal 
Savings and Loan

Per Annum

REGULAR 
PASSBOOK 
ACCOUNT

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

ON SAVINGS CERTIFICATES 
OF $10,000. OR MORE 

2 YEAR MATURITY
Per Annum

Paid and 
Compounded 
QUARTERLY

NOW INSURED TO $20,000

POEZIJOS VEIKALAI
Poezija - kaip pavasaris. Ircrts pradžioje pro tirpstanti sniegą lieoū 

lazdynui išskleisti mažuti, deinu-ntu spindinti žiedą, apkaišo medžiu šaka? 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu įveda į gamtos vaizdu ir garsų ste 
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajota 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minč*v 
gelmes.

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidinių:

1. J. Augustaitytė . VeičiOnienė, ŽVA1GŽD*TOS NAKTYS. Didelio tor 
mato. 126 psl. Kaina $1.—.

2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmės. poemn< 
Kišeninio formato. 157 psl $2 00

5. Butkų Juzė, ElLĖRAičIAI IR RAŠTAI. 155 psl $1.50.
6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė. 16$ 

psl. Kaina $3.00.
7 Kleopas Jurgelionis, GLODI ■ LIODI. Lvrikos eilės. 105 psl. $2.W
8. Anatolijus Kairys. AUKSIN* SĖJA Eilėraščiai. 86 psl. $2.00

12. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai enk 
’ išvietintas lietuvaites senovės laikais: su autoriaus iliustracijomis. $5 00

13. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranau *r 
•Anykščiu Šilelis”, vertimas. 42 psl. $2.00

14. Balys Rukla, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės. 95 psl. $1.00.
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika. 167 psl.. $8 00
16. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, 5-11 Ivrikos knyga. 152 psl $2 50
17. Petras Sagotas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė 

liai. 92 psl.. $1.00.
18. Petras Sagatas, PLAUK. MANO LAIVELI. Eilėraščiai. 112 psl $1 0f
19. Eugenijus Gruodis, AGUONOS IR SMĖLIS. Eilės. 70 psl. $1.00
20. Elona Tumienė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai. 80 psl $2 50
21. Alfonsas Tyruolis, METU VINGIAI. Lvrikos rinktinė. 180 psl. $3.00
22. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIU DIEVAI. Mitologijos posmai 

55 psl. $1.00.
24. Adomas Jasas, BOK PALAIMINTAS. Poezija 115 psl S3.Ė0

Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas. praSome atsilankyti i Naujiem 
raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čeki ar pinigini orderį.

NAUJIENOS,
1789 So. Hahted SU Chicago. TIL 60608

Mirties Slėnio prieangyje

Mirties Slėnio — parko plotas, 
su dauba vidury ir kalnais ap
linkui, siekia apie 3,000 kvadr. 
mylių. Daubos (“duobės”) lygis 
yra žemiau jūras lygio, o kalnai 
aplinkui gana aukšti. Įvažiuo
jant buvome užvežti į spec, ap
žiūros punktą — Dantės View. 
Slėnis — dauba atrodė labai že
mai (faktinai 1 mylios atstu
mu) ir meksfaltuotas kelias, ei
nąs apačioje, vos įžiūrimas. Nu
sileidę nuo kalnų į daubą, apsi-! 
stojome nakvynei Furnace Creek 
Ranch motely.

Įvažiuojant į Mirties Slėnį — 
parką, savo vadovo (Communi
ty Centro tarnautojo) buvome 
įspėti, kad nieko parke negalime 
nei laužti, nei piauti, nei ką no
rimo pasiimti. Vienu žodžiu, 
visas parkas yra lyg muziejus 
ir galima tik apžiūrėti.

Sekančią dieną, talkinant vie
tos gyventojai — poniai, kurios 
vyras tarnauja parko apsaugoje 
ar priežiūroje, vykome atkalnė
je esančio viešbučio apžiūrėti. 
Viešbutis, iš daubos žiūrint, at
rodo gana aukštokai, tačiau yra 
lygyje su jūros lygiu. Pastatas 
3 aukštų, su keltuvu viduje, pa
siekiamu einant ilgoku tuneliu 
iš auto aikštės, puiki valgykla 
— salė, baldai, indai ir kt. Lau
ke dvi teniso aikštelės, didokas 
maudymosi baseinas. Atkalnė 
apsodinta palmėmis ir* kt. žie
džiais. čia apsigyventi dviem 
asmenim vienai parai su maistu 
(3 kart dienoje) ir aptarnavimu 
kaštuoja 44-60 dol.

Aplankėme ugniakalnio Ube- 
hebe kraterį, kuris veikė prieš 
3,000 metų. Krateris 800 pėdų 
gilumo, pusės mylios pločio; apy
linkė 4 mylių aplink padengta 
pelenais.
Nuo viso pasaulio atskirta vieta

Aplankėme Johnson — Scotty 
pilaitę (dabar muziejus) 1922- 
31 m. pastatytą ispanų styliu- 
je (su bokštu ir laikrodžiu), kaš
tavusią keletą milijonų dol. Daug 
dalykų atvežta iš užsienio, pav.: 
juodojo riešuto stalas valgoma
jame — iš Italijos, užuolaidų da
lis — iš Ispanijos, spintos — iš 
kurio tai kito krašto. Daug rank

darbių: kaikurios užuolaidos iš 
odos, gražaus meniško darbo dė
žė baltiniams bene 250 metų am
žiaus; virtuvėje kandeliabrai iš 
medžio; 1920 m. šaldytuvas gra
žioje medinėje spintoje ir t. t. 
Ypatingai gražus kambarys — 
salė, kurioje yra vargonai (lu
bos nepaprastai gražaus darbo, 
vargonų dūdos, kaikurios sie
kiančios 16 pėdų, gretimame 
kambary atskirti meniška siene
le, puikūs paveikslai ir kt. Pi
laitėje 8 mieg. kambariai. Prie
kiniame kambary — salėje “viš- 
komis” galima apeiti ratu, apsi
lankant į kaikuriuos kambarius 
ir kt.

Maudymosi baseinas ir dar 
kuris pastatas kieme lyg nebaig
ti. Beje, įeidami į šį muziejų, 
kuris dabar yra kokios tai or
ganizacijos globoje, visi priva
lėjome ant batų užsimauti 
minkštas medžiagines, šlepkes, 
kad nenubružūotumėm grindų. 
(O gal tuo pačiu ir takus ap
valėme?). Vienu žodžiu, pilai
tės pastatai, vidaus įrengimas, 
baldai ir kt. pabrėžia savininkus 
buvus turtingais ir nesigailėju
siais pinigo prašmatnybėmis, bet 
vieta... atskirta nuo viso pasau
lio.

Kur velnias golfą lošia

Aplankėme Devil’s Golf Course. 
Išties vietos pavadinimas labai 
tikslus, nes didžiulis plotas lyg 
suartas milžinišku plūgu kietam 
gruntui esant, o viršutinė dalis 
Ivg gruodo paliesta. Mat, visa 
Mirties slėnio dauba yra buvu
sios jūros ar ežero dugnas, su 
giliu druskos sluogsniu. Palipus 
viršutinė dalis kiek patyžta, o 
vandeniui džiūstant gaunasi lyg 
korys aštriais kampais.

Apvažiavome ratu kasyklėlę, 
kur boraksas buvo atrastas ir 
pradėtas garinio katilo pagalba 
apdirbinėti. Nepaprastai sunkus, 
tvankus ir karštas buvo čia žmo
nėms — darbininkams darbas, 
o tain pat tolimas pristatymas 
geležinkelio stotin. Naudodavo 
tam reikalui didžiulius vežimus 
(16 p. ilgio. 5-6 p. tekiniais), vė
lesniu laiku sujungiant kelio
nei du tokius vežimus, prikabi- ; 
nant gale tretįjį su vandens ba- I 
ku. Trys tokie pakrauti vežimai

Rimti istorijos žinovai 
kai!) sako, kad Žalgirio 

'buvo laimėta tik per karaliaus 
ir dar su prieskoniu. Man įdo- j Jogailos maldas. Jis kalbėjo po- 
miausia buvo tai tas, kad šalia į 
esančiame kalne aukštai iškel- į 
ta lenta su užrašu Sea level, o 
apačioje kita .lenta, kurioje pa
žymėta, kad esame 282 pėdas 
žemiau jūros lygio. Kad tai būtų 
kur anglių kasykloje, nebūtų 
nieko nuostabaus, bet atvirame 
didžiuliame lauke būti 282 pėdas 
žemiau jūros lygio, tiesiog sun
ku patikėti.

Mūsų palydovė norėdama su-1 
pažindinti ekskursantus su kal
nų struktūra, nukreipė mūsų bu- 
są kalnų keliuku. Ar tas keliu
kas savaime susidarė, ar prie 
jo pravedimo pridėta ir žmonių 
darbo, neteko išsiaiškinti. Dvie-. 
jose vietose, prie staigesnių pa
sisukimų, mūsų busas “vos vos 
pralindo”, o apie dviejų automo
bilių prasilenkimą negali būti 
kalbos. Ekskursantai dėkojame 
ir palydovui ir geram šoferiui.

Mirties Slėnio ekologija

Kad ir skurdi šio slėnio dau
ba, tačiau dviejose vietose teko 
pastebėt vielų tvaras. Vadinasi 
ir čia yra “privati nuosavybė” 
ir ji ginama (kad nepasisemtų 
kas smėlio. Atleisk jiems Vieš
patie!).

San Jose kas tai man pasako
jo, kad visas Mirties slėnis bū
na padengtas žydinčiomis gelto
nomis gėlėmis. Ar mes peranks- 
ti atvykome, ar iš viso toji in
formacija buvo klaidinga, nes 
mes, palydovės patariami, tik 
dviejose vietose matėme nema
žus plotus laibastiebių gėlyčių 
geltonai žydint, Gėlyčių žiedai, 
iš buso langų žiūrint, atrodė la
bai smulkučiai.

Slėnį supą kalnai atrodo pra
sideda nuo slėnio apačios mažais 
kalniukais toliau kyla aukštyn 
(didesniais) ir galop didžiuliais 
kalnais. Tokią prielaidą patvir
tina vaizdai apsilankius Zabris- 
kie Point. Iš čia mažiausieji kal
niukai atrodo lyg sukvalduoti, 
viršūnės neaštrios (pusiau ap-

terius, kad Vytautas laimėlių!
O juodžiai tuoj pažengė į va

karus, kai Kingas pasimeldė prie 
Kedzie realesteito.

Vasario 20 Marpar šachmati
ninkai laimėjo prieš lietuvius 
8:5 tik todėl, kad jų šerifas ne
žaidė, o meldėsi už saviškius, 
prašė deivę Kaišą palaiminti jų 

j žaidimą. Gi už lietuvius nebuvo 
'kam melstis. Jų seniūnas, vie- 
| toj poterius kalbėti, užsimanė 
prie žaidimo pasėdėti...

Ir pralaimėjimas būtų buvęs 
dar baisesnis, jeigu vienas žai
dėjas nebūtų pabandęs visai nau
jo ir garsaus Gustaičio gambito 
ir laimėjęs. To gambito esmė 
tokia: reikia visus pėstininkus 
sustumti taip, kad neturėtų nei 
ėjimo, nei kirtimo. Tada daro
mas prasilaužimas, kertant su 
kuria nors figūra. Taip ir buvo

bėgt, nei rėkt. Tada mūsiškis 
pradėjo melstis, šauktis Kaisės 
pagalbos. Ir šventoji deivė už
leido ant priešo akių miglą (ne 
pypkės durnus!), ir tas suklupo.

Tai tikri faktai, ne prasimany
mas. Bet tuoj pat atsirado neti
kėlių, galima sakyti tikrų bedie
vių. Sako, žmonėms, kurie neat
skiria kaladės nuo rato, jokie 
burtai nebūtų padėję, jeigu jie 
būtų svetimšalių talkininkų ne
turėję. Tik kas čia tokio — juk 
ir Vytautas totorių turėjo__

Nors, rodos, lyg ir būta susi
tikimų ir be totorių ...

Bendrai, sakiau ir sakysiu — 
tikriausias dalykas tai poteriai. 
Žinoma, nereikia pamiršti ir sa
vų Vytautų, nepalikti jų namuo
se glostyt mamyčių.

Joms ir barzdoms paglostyt 
ateis laikas pavasarį.

Broliukas
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— jau 80 metę tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dau
giau kaip SEPTYNIUS MILIJONUS dolerių savo apdraus
tiems nariams.

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

— jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono dolerių kapitalą, 
tad jo apdrauda tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti įvairių klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100.00 
iki $16,000,00.

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

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

SLA — AKCIDENTALE APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme
nims, rekomenduojama lietuviškų KLUBU ir draugijų na
riams. $1,00000 ąkcįdentalės apdraudos mokestis $2 00 
•f metus. '1 ■ '* Xt)‘| ei? "

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

Gausite spausdintas informacijas, jeigu parašysit:

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

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato pel- 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 pasiunčient čekį &r Money or

deri tokiu adresu:
NAUJIENOS 

1739 So. Halsted St. Chicago, TIL 80608 
-------------77-------į..................................  - ' ' , ■ s____=

svėrė apie 30 tonų, o jiems trauk
ti pakinkydavo 19 mulų ir 2 ark
liu, populiariai vadinamus 20 mu
lų, vežimais. Boraksą vežė prie 
geležinkelio j Mojave, apie 165 
mylias ir kelionė trukdavo apie 
10 dienų į vieną galą. Tokiu dar- Į 
bu ir transportu vargo bene 5 
metus kol buvo kitur atrasti di
desni borakso klodai ir prie ge
resnio susisiekimo. Dabar mu
ziejuje, įstaigose ir kt. pilna pa
veikslų ar skulptūrų su 20 mulų 
vežimais.

Miegantis dinozauras

Kai važiavome “Golfo” aikš
tės pamatyti, mūsų palydovė siū- 

jlė atkreipti dėmesį ir priešingo-
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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.
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Valdžia organizuoja lenktyniavimus
Amerikoje dar yra keli senukai komunistai, kurie 

tiki, kad “komunistinė” Rusijos ir “tarybinės” Lietuvos 
valdžios rūpinasi darbininkų reikalais. Jiems savo laiku 
buvo įkalbėta, kad senais caro laikais darbininkams buvo 
labai sunku 'gyventi, o dabar vis dėlto padaryta didelė pa
žanga. Rusijoje darbininkai turi progos pasimokyti, o 
sovietinėje Lietuvoje darbininkams statomi nauji namai, 
kuriuose jie dabar gali gražiai gyventu Pačioje Rusijoje 
senukai nebuvo, darbininkų gyvenimo sąlygų jie nežino, 
bet iki šio meto jie tikėjo, kad “komunistinė” Rusijos 
valdžia vis dėlto užtaria darbininką, o ne “storapilvį fab
rikantą”, kaip jie sakydavo.

Jeigu tie senukai paskaitytų šiandien Rusijoje ir Lie
tuvoje leidžiamą komunistinę spaudą ir pamatytų jų pla
nus “darbininkų gerbūviui pagerinti”, tai jie nusispiau- 
tų ir nusisuktų nuo vadinamos “socialistinės statybos” 
ir nuo “komunizmo”. ^Rusijos valdžia organizuoja didelę 
daugybę valdininkų ir tarnautojų, verčia juos paruošti 
planus, kaip priversti Rusijos ir “tarybinės” Lietuvos 
darbininkus lenktyniauti darbo metu. Vilnies Jokubka ir 
Laisvės Bimba kartais užsimena apie darbininkų reika
lus. Jie visomis keturiomis gina dabartinę Sovietų Sąjun
gos valdžią ir jos patvarkymus “darbininkų būklei” pa
gerinti. Jeigu šie du maskvinės politikos atstovai būtų 
■Rusijoje arba dabartinėje Lietuvoje, tai jiedu turėtų 
■bendradarbiauti su valdžiomis ir rūpintis, kaip primesti 
darbininkams sunkesnes darbo sąlygas.

Sovietinė spauda sako, kad praeitą savaitę, vasario 
15 dieną, Maskvoje vyko svarbus sovietinių žurnalistų 
pasitarimas, kuriame kalbą pasakė pats Leonidas Brež
nevas, rusų komunistų partijos vyriausias sekretorius,, 
jis pranešė žurnalistams, kad partija nutarė “plėsti dar
bininkų lenktyniavimą” ir kad žurnalistai privalo įsijung
ti į šį sovietų valdžios suplanuotą darbą. Suvažiavusiems 
žurnalistams Brežnevas taip pasakė:
- “Tarybinių žurnalistų pareiga — pajungti šių 

svarbiausių užlavinių sprendimui visą masinės in
formacijos priemonių arsenalą, organizacinio ir kū
rybinio darbo formas ir metodus” (Tiesa, Į973 m. 
vas. 16 d., 1 psL).
Nespėjo Brežnevas šiuos žodžius ištarti, Lietuvos 

komunistų partijos centro komitetas jau priėmė specialų 
nutarimą lenktyniauti, kad šie penkmečio metai būtų at
likti paskubomis, o Vilniuje leidžiamos Tiesos redakto

spauda buvo organizuojama darbininkams pagelbėti? 
Nieko panašaus. Vilniuje komunistų leidžiama spauda 
įsitraukė į Brežnevo planų vykdymą, kuris reikalauja 
sparčiau dirbti, daugiau pagaminti ir pralenkti kiekvie
ną sparčiausią darbininką arba gerų darbininkų grupę. 
Tiesos redaktorius įžanginiu įsako organizuoti lenkty
niavimą ne tik pačioje Tiesoje dirbantiems 36 redakto
riams, bet ir kiekvieno provincijos laikraštėlio redakto
riams. Tiesos redaktorius taip rašo:

“Šiame žygyje, padedant partijai telkti darbo 
žmonių mases, didelis vaidmuo tenka ir spaudai. Res
publikos laikraščiai ir žurnalai, radijas ir televizija 
apskritai teisingai supranta tuos uždavinius, kurie 
keliami žurnalistams, jie aktyviai įsijungia į socialis
tinio lenktyniavimo organizavimą, padedant gausiam 
aktyvui, kontroliuoja jo eigą. Dalykiškas, reiklus 
tonas, gili padėties analizė būdingi mūsų spaudai, 
televizijai ir radijui”. (Ten pat.).
Tiesos redaktorius parodė pavyzdį. Tame pačiame 

Tiesos puslapyje jis spausdina Tasso iš Maskvos atneštą 
pranešimą ir paskubomis parašytą įžanginį, kuriuo jis 
įsako provincijų laikraštėliams ir juose dirbantiems žur
nalistams įsitraukti į valdžios organizuojamą darbinin
kų lenktyniavimą. “Tarybiniai” žurnalistai turi darbinin
kus versti lenktyniauti, turi ieškoti priemonių, kaip iš 
darbininkų šiais metais galimai daugiau energijos ir pra
kaito išspausti Sovietų valdžia paruošė didelius planus. 
Ji prižadėjo darbininkams užversti maisto ir drabužių 
krautuvių lentynas, bet praeitais metais nepajėgė to pa
daryti. Jeigu ne Amerikos kviečiai ir ne Lietuvos bulvės 
tai Maskvoje jau šiais metais būtų badas. Užtat Brež
nevas pareikalavo, kad penkmečio planas būtų atliktas į 
keturis metus. Brežnevas nori, kad darbininkai penkerių 
metų darbą atliktų per ketveris metus, bet jis nenori mo
kėti už skubėjimą Jis išgalvojo lenktyniavimą. Jis nori, 
kad darbininkai sparčiau dirbtų ir geresnius produktus 
pagamintų už tą patį mizerną atlyginimą.

(Tęainys)

, Suminėtų dalykų akivaizdoje 
— mums svarbu atkreipti dėme
sį į tai, kad didžiausia žmonių 
bei tautų gyvenime nelaimė yra 
beviltiškumas. Jis atmestinas. 
Politinių įvykių raida keičiasi, 
šiandienų konstantuojame, kad 
šalia JAV, Sovietų Sąjįungos — 
rinkiuojasi savo pajėgumu Liau 
dies Kinijos Respublika, o eko
nominėje srityje pasireiškia ne
paprastu pajėgumu — Vakarų 
Europos Bendruomenė ir Japo
nija. šiandienų ypač susirūpina
ma ekonominiais klausimais, pre
kyba. Liaudies Kinijos Respu
blika stiprina savo santykius su 
Vakarų valstybėmis, ypač Euro
poje, kur tik Ispanija ir Irlandi- 
ja dar neturi diplomatinių san
tykių su Liaudies Kinijos Res
publika.

Taikos negali būti be teisin
gumo. Teisingumas, tarptautinė 
moralė, tarptautinė teisė ir są
žinė negalės ilgainiui pakęsti, 
kad Lietuva, Latvija ir Estija 
liktų Sovietų Sąjungos vergijo
je.

Pagaliau, sveikas protas dik
tuoja, kad Europa negali visam 
aikui likti padalinta,* kaip da

bar. Negali pastovi taika ilgai 
;rukti, jei Vokietija yra pada- 
inta ir jei Baltijos valstybės bei 

Varšuvos Pakto kraštai, siejami 
su Sovietų Sąjunga yra atsitoli
nę nuo vakarų civilizacijos, su 
kurią jie yra suaugę. Taip gal
voja ir Liaudies Kinijos Respu
blikos Užsienių Reikalų Minis- 
teris. Jis nesenai pareiškė, kad 
Kinija favorizuoja Vokietijos

nių, kurie nesiliaus beldęsi į vie
šąją opinijų, pasaulio sąžinę dėl 
Baltijos kraštų ir kitų Europos 
tautų bei žmonių laisvės.

“Kraujo yra tylaus ir kraujo, 
kurią šaukia” — yra pasakęs 
prancūzų rašytojas ir politikas 
Qiateaubriand’as: “Karo laukų 
kraujų žemę patylomis sugeria. 
Nekaltai pralietas kraujas — ai
manuodamas į dangų trykšta” 
ir teisingumo šaukiasi.

Lietuvių tautos dabartį nak
ties tamsa yra apsupusi. Bet ži
nome, kad po nakties diena atei
na ir šviesą atneša.

žinome Lietuvoje ir kituose 
pavergtuose kraštuose žmonių 
nuotaikas. Nenorima ten daryti 
tai, kas galėtų iššaukti žiaurias 
Sovietų Sąjungos represijas. 
Bet pasaulyje nebuvo ir nebus 
tokios jėgos, kuri galėtų uždraus
ti žmonėms laisv&i galvoti ir lais
vai jausti. Sovietų Sąjunga ga
li išorines minčių, jausmų išraiš
kas bausti, bet niekuomet nega
lės įeiti j žmonių protą ir širdį ir 
tai kontroliuoti. Ji negalės Če
koslovakijoje numarinti Jan Pa- 
lach mito. Ji negalės Lietuvoje 
išrauti iš žmonių širdžių ir at
minties savanorių, partizanų, 
Kalantos bei Simo Kudirkos mi
to.

Kiek tie mitai turės įtakos 
pavergtuose kraštuose — mes 
nežinome. Bet mes žinome, kad 
tie mitai Vakarų pasaulyje in
spiruoja kovos dvasią ir drąsą 
veikti dėl visų žmonių ir visų 
tautų laisvės.

žvelgdami į Lietuvių tautos

likimą — mes jaučiams ir tiki
me, kad viskas praeina: ir lai
mėjimai ir nedalia. Lietuviška 
dvasia trykšta ir spinduliuoja 
savo nemarumu. Mes turime sa
vo valstybines ir tautines tradi
cijas.

Todėl tvirtai tikime, kad lie
tuvių tautos ryžtas laisvai gy
venti, amžių glūdumoje užgrū
dintas — bus realizuotas. Istori
niu požiūriu nieko nėra amžino 
valstybių gyvenime. Ypačiai da
bar, kada abipusė vieno krašto 
priklausomybė visais požiūriais 
nuo kito krašto tampa nebeišven
giama ir kada politiniai intere
sai bei ekonominiai poreikiai 
šuoliais keičia valstybių bei tau
tų santykius, šalia materiali
niais dalykais susirūpinimo — 
gal iškils ir visuotinis laisvės 
troškimas ir jo siekimas visur. 
Tada, gal ir vėl Lietuvos valsty
bė galės įeiti į nepriklausomų 
tautų šeimą, ko visi lietuviai sie
kiame ir sieksime.

(Pa oaiga)

A. A. JURGIS KAUNAS
Iš Lietuvos gauta žinia, kad 

1972 m. gruodžio 30 d. mirė 
Ksavero Kauno brolis — elek
trotechnikos inž. docentas Jur
gis Kaunas, dėstęs Kauno Po
litechnikos Institute.

Tačiau Jurgis, dėl sunkios 
leukemijos ligos prieš įnirtį 
pastaruoju laiku jau negalėjo 
dėstyti. Jis labai pergyveno, 
kai gavo žinią apie brolio Ksa
vero tragišką mirtį.

Paliko žmona Eligija su šei
ma, broliai Lietuvoje ir Ame
rikoje.

Darbininkus lenktyniauti verčia Rusijos komunistą 
partijos centro komitetas. Jis įpareigoja visus partijos na
rius lenktyniavimą prižiūrėti ir kontroliuoti, bet už lenk
tyniavimo organizavimą jis atsakomybę nori suversti žur
nalistams. Instrukcija sako, kad lenktyniavimu privalo 
rūpintis laikraščiai ir žurnalistai, radijas ir televiziją. 
Kiekvienas Lietuvos žurnalistas, pradedant Komunisto 
redaktorium G. Zymanu ir baigiant Jonu Lukoševičium, 
užsienio lietuviams redaguojančiu Gimtąjį Kraštą, įtrauk
tas į darbą. Kiekvienas ją privalo vartoti savo žinią arse
nalą ne darbininkams padėti, darbą palengvinti, ją 'gyve
nimo sąlygas pagerinti, bet daboti, kaip išspausti iš dar
bininko daugiau prakaito ir energijos.

Amerikoje leidžiama komunistinė spauda visai nekal
ba apie “tarybinėje” Lietuvoje komunistų organizuojamą 
darbo žmonių lenktyniavimą. Jie neaprašo, kiek Lietuvo
je dirbantis darbininkas į dieną ar į valandą uždirba ir kiek 
jis už tą darbą gali nupirkti. Jie nieko nesako, keliom va
landom jie sutrumpino Lietuvos darbininkų darbo dieną, 
bet partijos centro komitetas reikalauja, kad žurnalistai 
surastų būdus Lietuvos darbininkams įbotaguoti į lenk
tynes.

Seni komunistai to nežino, nes Vilniuje leidžiamos Tie
sos jie nemato. Jeigu ir pamatytų kokį numerį, tai nesu
prastą apie ką Tiesos redaktorius kalba.

StTl T Y KIT E“NTl J i¥nT§

apsįjungimą, kurį, esą, Kinijos 
premjeras laikąs “neišvengia
mu. (From China with Love, 
By C. L. Sulzberger, The N. Y. 
T., 1973.II.4 d.).

Kinija nori Vakarų Europos 
Seųdruomenės stiprėjimo ir ji 
nėra palanki Europos Saugumo 
ir Bendradarbiavimo Konferen
cijai bei vadinamam Karinių Jė
gų Balansuotam Sumažinimui. 
Kinija, kaip ir mes visi, gerai su
pranta, kad Sovietų Sąjunga sie
kia, (t), kad būtų pripažintas 
dabar esamas Europos statusas 
ir (H), kad JAV atitrauktų sa
vo karinius padalinius iš Euro
pos.

Reikia tikėtis, kad Vakarų 
kraštai nesutiks pripažinti Eu
ropoje dabartinį statusą ir sieks, 
kad Sovietų Sąjunga ir jos sąjun
gininkai Varšuvos Pakto nariai 
laikytųsi Jungtinių Tautų Char- 
toje esamų nuostatų.

Perdaug kraujo yra pralieta 
dėl tautų ir žmonių laisvės, kad 
Europoje pasiliktų' tokia padė
tis, kokia dabar yra, nežiūrint, 
kad kalbama apie realybes. Va
karų pasaulyje yra, juk, tūks
tančiai lietuvių, latvių, estų, uk
rainiečių, žudų ir kitų tautų žmo- PETRONĖLE MILERIENE

M. GUDELIS

POVILAS MILERIS
(Biografijos bruožai)

32
Povilas atsigavo, jo koja sustiprėjo, 

bet jis savo stiprios sveikatos jau nebeat
gavo. Vaikščiodavo jis labai atsargiai ir 
lėtai. Labai dažnai jis pasiramsčiodavo 
lazda.

75-kių metų sukakties teko jį vesti. Vie
na ranka teko jį prilaikyti, o kita jis pasi- 
ramsčiodavo lazda. Sėdėti jis neturėjo jo
kio sunkumo, bet be ramsčio stovėti jam 
jau buvo sunkiau. Salėje jis buvo nuves
tas garbingon sukaktuvininko vieton ir 
pasodintas.

1965 metų kovo 5 dienos Povilo Milerio 
75 metų sukakties minėjimas šitaip apra
šytas:

Praeitą šeštadienį, vasario 27 d. vakarą. 
Lietuvių Auditorijoje gražiai buvo pami
nėta Povilo Milerio (Paul Miller) 75 metų 
sukaktis ir pagerbtas visuomenės veikėjas, 
dainininkas, vaidintojas ir įvairių politi
nių bei ekonominių organizacijų darbuo
tojas.

Ilgiausių metų gražiai sudainavo daini
ninkai, kalbas pasakė politikai, o gražių 
atsiminimų pabėrė ilgamečiai Povilo Mile
rio draugai, kartu su juo kaime galvijus 
ganiusieji, prieš 50 metų dirbtuvėse dirbu
sieji, chorus organizavusieji, vadinamus 

ruošusieji ir ekonomines organizacijos ku
ru šieji.

Povilas Milaševičius, Povilo Milerio 
draugas ir bendradarbis nuo 1910 metų, 
kiekvieną atvykusį vaišino VO ir kanadi- 
nės degtinės stikliuku. Kas norėjo, galėjo 
gauti tauriosios stikliuką, bet jei kuriam ji 
atrodė per stipri, tai galėjo ją atsimiešti 
lengvai vandenimis. Jei kurį Milaševičius 
pražiūrėdavo, tai Sophie, jo žmona at
vesdavo prie baro ir pavaišindavo. Iš Po
vilo dar galima išsikalbėti, bet kai paragi
na Sophie, tai jos neklausyti negali. Jeigu 
jos žodis neįtikina, tai skardus juokas ir 
mandagus prašymas kiekvieną patraukia.

Sukaktuvininkas atvažiavo prieš 7 vai. 
vakaro, paskutiniais dviem metais Povilas 
Mileris niekur nevažinėjo. Visi žinojo, kad 
jis sunkiai sirgo. Daugelis manė, kad jis 
visai negali vaikščioti. Visi pamatė, kad 
jis dar vaikščioja. Teisybė, eina lėtai, laz
da pasiramsčiodanias, bet vis dėlto gali 
eiti. Atėjęs į salę jis ir sėsti neskubėjo. 
Jam buvo malonu susitikti su senais pažįs
tamais ir pasikalbėti.

Visiems buvo malonu su veteranu vei
kėju pasisveikinti ir pasikalbėti. Kiekvie
nas asmeniškai įsitikino, kad Povilas yra 
sustiprėjęs ir pasitaisęs. Jis ne tik visus at
pažino. bet su kiekviepu pasikeitė keliais 
sakiniais apie praeitį ir palietė šių dienų 
gyvenimo klausimus.

Lygiai septintą valandą vakaro, Malio- 
rius pradėjo nešti į salę šiltuosius valgius. 
Kumpiais, silkėmis, įvairia duona ir žalia

vomis stalai jau iš anksto buvo apkrauti. 
Be to, Milasevičiai ant kiekviena stalo pri
statė tauriosios po butelį ir įvairių ginger 
ale.

Svečiams užkandus, Sophie Milasevi- 
čienė paprašė visus sugiedoti sukaktuvi
ninkui “Ilgiausių metų”. Giedota angliš
kai ir lietuviškai.

Kai visi sočiai pavalgė įr Vilūne Kirvę- 
laitienė, Malioriaus duktė, kiekvieną ap
dalino dideliu gabalu skabaus torto, dai
nininkai Algirdas Brazis ir Onuks Skeve- 
riūtė sudainavo tris lietuviškas dainas. 
Jiems akompanavo Josephine Mileriūtė. 
Gražiai sudainuotos dainos daugelį nunešė 
į praeitį ir priminė šaunią jaunatvę.

M. Gudelis, trumpai pasakęs, kodėl ver
ta paminėti Povilo Milerio sukaktį, papra
šė Dr. P. Grigaitį pasakyti kalbą apie ilga
metį savo bendradarbį.

Dr. P. Grigaitis trumpoje, bet turinin
goje kalboje, labai daug apie sukaktuvi
ninką pasakė. Jis priminė, kad Povilas Mi
leris yra “Naujienų” steigėjas ir ilgametis 
jų bendradarbis. Povilas, būdamas veik
lus Socialistų Są jungos narys, labai anksti 
pažino komunistus ir pasipriešino jų tak
tikai. Jis nujautė, kad komunizmas už
trauks ne tik žmonijai, bet ir patiems dar
bininkams dar didesnę vergiją ir išnaudo
jimą, negu kapitalistai.

1920 — 28 metais, kąpiuuistai buvo pa
sišokę užvaldyti “Naujienas”. Negalėdami 
laimėti direktorių taryboje ir šėrininkų 
susirinkimuose, jie uždegė bylas teismuo

se ir norėjo dienraštį sužlugdyti. Teko ves
ti labai atkaklią kovą, kol demokratijos 
priešai buvo nugalėti. Visą šios kovos me
tą Povilas Mileris buvo demokratinių so
cialistų pusėje ir buvo įsitraukęs į aktyvią 
kovą.

Povilo Milerio 75 metų sukaktis buvę 
labai nuotaikinga. Susirinkusioji svečiai, 
sočiai pąvąįgę įę paąiklausę skambių dai
nų, vienas po kito priminė Povilo Milerio 
atliktus dą^bus vaidybos srityje ir visuome- 
niniąme gyvenime.

Juozas šmotelis. Naujienų steigėjas ir 
ilgametis Povilo Milerio bendradarbis, pa
pasakojo kelis epizodus, vykusius Chica- 
goje prieš 50 metų. Jis priminė susirinku* 
sienas, kaip šmoteliui ir Mileriui tekę or
ganizuoti dienraščiui reikalingus pirmuo
sius finanasus, kaip vėliau teko ieškoti bū
dų dienraštį apginti nuo įvairiausių priešų. 
Ne visais klausimais jiedu buvo vienodos 
nuomonės, bet tie nuomonių skirtumai 
niekad neatitraukę jų nuo bendro darbo, 
taip reikalingo Amerikon patekusiems lie
tuviams. šmotelis baigė kalbą palinkėda
mas žemaičiui Mileriui atgauti pašlijusią 
sveikatą ir tęsti ilgus metus vestą naudin
gą darbą.

Povilas Ridikas priminė kelis įvykius 
iš bendro darbo su Povilu Milerių Chica- 
gos Lietuvių draugijoje *ir Universal Sa
vings bendrovėje. Povilas Mileris ilgus 
metus ėjo Chicagos Lietuvių Draugijos se
kretoriaus pareigas, o Ridikas buvo ir yra 
tos -draugijos valdybos narys. Jiems daž

nai tekdavo susitikti posėdžiuose ir svars
tyti įvairius draugijos reikalus. Jiedu yra 
ir Universal Savings bendrovės direktoriai, 
kur taip pat yra daug bendro darbo. Ridi
kas priminė, kad su Povilu visą laiką bu
vę malonu dirbti, nes jis supranta moder
nų Amerikos gyvenimą ir mato, kas gali 
būti naudinga lietuviams.

Ilgametė Moterų Piliečių Lygos pirmi
ninkė ir “A pš vie tos” veikėja priminė tuos 
laikus, kai jai pačiai tekę vaidinti su Povi
lu Milerių. Ji nustebusi, kai vienas kalbė
tojas pastebėjo, kad Povilas buvęs labai 
griežtas ir kartais net pergriežtas. Jai tekę 
su juo vaidinti ir kiek jį prisimena, tai Po
vilas bent su ja visą laiką buvęs nepapras
tai mandagus, jokių šiurkščių žodžių ji ne
prisimenanti.

Pirmyn Choro dirigentas Kazys Stepo
navičius pareiškė, kad jis glaudžiai su su
kaktuvininku dirbęs per 30 metų, kad pyk
tis neteko, nes reikėjo bendras ir reikalin
gas darbas dirbti, bet per visą tą laiką jis iš 
Povilo šiltesnio žodžio neišgirdęs. Choras 
gerai sudainuodavo, bet Mileris niekad ne
pagirdavo. Po kiekvieno vaidinimo ar dai
navime, jis tiktai klausdavo, kiek pinigų 
surinkta, ar bus iš ko susidariusias išlaidas 
apmokėti. Steponavičius pastebėjo, kad 
Povilas buvo ne tik geras komitetų narys, 
bet ir geras dainininkas. Visa eilė gerų 
dainininkų nustoję dainavę 60 metų su* 
laukę, o Povilas Mileris šiandien sulaukęs 
75 metų amžiaus, dar galės gerai uždai
nuoti. ir padainuoti.
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3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: Y Arus 7-3401

Nepriklausomybės paskelbi
mo paminėjimas buvo pradėtas 
Amerikos ir Lietuvos himnais. 
Invokaciją sukalbėjo kun. Bels
kis. Nepriklausomybės paskelbi
mo aktą perskaitė buvęs Pirmo
jo Seimo narys p. Kudla. P. Bal
čiūnienė perskaitė Floridos gu
bernatoriaus proklamaciją, skel
biančią Vasadio 16 d. Lietuvos 
Diena visoje Floridos valstijoje.

Pagrindinę kalbą pasakė Vy
tautas Staneika, kuris savo kal
boje, imant bendrai, įrodinėjo, 
kad mūsų tautos bei valstybės 
išlikimo reikalu žmonės yra pa
sidalinę į dvi grupes 
mistus ir optimistus. Pesimistai 
įrodinėja, kad rusams įsigalėjus 
mūsų tautai gresia pavojus, o 
optimistai, į kurių tarpą ir kal
bėtojas save įskaito; pagrįstai 
tiki į komunizmo žlugimą. Isto
rija rodanti, kad durtuvais pa
remta santvarka negali ilgai 
laikytis ir todėl turime turėti 
viltį, kad komunizmas žlugs ar 
tai išorinio ar vidaus priešų nu
galėtas.

Nepriklausomybės atstatymo 
reikalais kalbėjo dar klubo pir
mininkas Augūnas ir kiti.

Meninę dalį atliko Anyta Na- 
vickaitė-Kams iš Miami padai
nuodama keletą dainelių, kaip tai

Telefonas: LAfayette 3-0440

TURIMI 
kOPLYČ'AS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

TeL: YArds 7-1741 - 1742

MOVING 
Apdraustas parkraust/mas 

ii įvairių atstumų. 
ANTANAS VILIMAS 

823 Wast 34 Placa 
. Tai.: FRontiar 6-1882

DR. LEONAS SE1BUT1S 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

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

404 dideli puslapiai, daug nuotraukų. 
Kieti viršeliai $4,00, minkšti — $3.00.

Drama stipri, prasminga, bet 
eiliniam klausytojui nelengva 
sekti.-- Klausimą kiek sunkina 
nebuvimas paaiškinamojo įva
do ir gana greitas epizodų keiti
masis. Mat, autorius turėjo kiek 
ilgesnę savo dramą kondensuo
ti, kad sutilptų į vienos valandos 
rėmus. Skaičiusiems dramos tek
stą iš anksto vaidinimas paliko 
gilų įspūdį. Tai rimto lygio kū
rinys, kurį turėtų išgirsti ię ki
tų kraštų radijo klausytojai.

lųjų rockfordiečių neteko susi
tikti, tad šie pietūs bus gera 
proga juos susitikti jų pačių na
muose, garsiajame Rockfordo 
Lietuvių Klube. Važiuosime visi. 
Ir aš. Naujienietis

Ilgamečio RALFO pirmininko, prelatu 
J. B. KONČIAUS knyga

ROŽĖS DIDŽGALVIENĖS 
GIMTADIENIS

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

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

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

uždaryta.
Rax tel.: WA 5-3099

2533 W. 71st Street 
Telef.: GRovehill 6-234M

Tai bent padanga! Ji yra 12 pėdų aukščio ir sveria keturias tonas, 
šešis tokius ratus turi 200 tonų žemkasis traktorius. Padanga paga

minta Topeka, Kan. Goodyear fabrike.

SOPHJE BARČUS 
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kil. A. M.

KRIAUCEUUNAITE 
AKUŠERIJA ir moterų ligos 

6132 So. KEOZIS AVI. 
fe*ei. WA 5-26/0. 

Neatsiliepus — skambinti 
471-0225.

Valandos pagal susitarimą.

Susirinkimui pasibaigus visi 
dalyviai klubo šeimyninkių bu
vo vaišinami skaniais pietumis. 
Ypatingai visiems patiko pagal 
lietuvišką skonį pagamintos deš
ros bei vištiena. Pakankamai bu
vo visokių valgių ir įvairaus 
skystimėlio gomuriui pavilginti. 
Lietuviška daina skambėjo per 
visą pietų laiką. Net Ir dvasiš
kiai žymiai prisidėjo prie gražių 
mūsų tautos dainelių. Vakarė
jant susirinkimo dalyviai skirs
tėsi gražiai praleidę laiką savų
jų tarpe ir atsisveikindami iki 
sekančio pasimatymo.

Amerikos Lietuvių Tarybai 
aukojo:

Po $50 
vydaičiai.

Po 25 — Kunigas Bakšys.
Po $20 —-> Vytautas ir Albina 

Tomkai, šolėnas, Martynas Jo
kūbaitis ir žmona, šimuliai, Liud
vikas ir Ona Kšečkauskai, Alek
sandras ir Milda Valužiai, Rima 
Zotoyienė.

Po $15
Po $10 

čiai, Pakšys, Tamulėnai, Augū- 
nai, Mykšiai, kun. Belskis, Kuo
džiai, kun. Senkus, Rugys, (Ju
ros.

Po $8
Po $7
Po $5 

žeikai, Zologėnas, Radvilienė, 
Vaitiekūnienė, Garmai, Stanci
kai, P. Kudla, Papieviai, Bort- 
vikienė, Baranauskas, pavardė 
neišskaitoma, Chmieliauskai, 
Vilkas, Pažierai, Balčiūnai.

Po $3 
Pavilonis, A. Puveigys.

Po $2 
Pranaitis

Po $1 — Anyta Karns, Peter- 
soų, pavardė neišskaitoma, Sty
ra, M. V., M. M., Bulovas, Stan- 
kienė, Zazas, Buivydienė.

M. Tam u lėnas

Rožė Didžgalvienė, įvairių klu
bų ir organizacijų veikli narė, 
sekmadienį, vasario 25 dieną, 
minėjo savo gimtadienį, eidama 
pareigas įvariose organizacijose. 
Rožė gyvena 3808 So. Union 
Avė., o josios telefonas yra 
YA 7-8660.

Praeitą šeštadienį pas ją užė
jo kelios draugės ir iš vakaro 
palinkųjo jai sveikatos ir geros 
nuotaikos. Praeitais metais ji 
dar negalavo, josios širdis pyko, 
bet rudenį jau atsigavo, o šiais 
metais visai gerai jaučiasi. Kai 
ji stipri, (ąi eina į susirinkimus ir 
dalyvauja visuomeniniame lie
tuvių darbe.

Josios motina šių metų sausio 
13 dieną minėjo savo 85 metų 
gimtadienį. Ji gyvena rusų oku
puotoje Lietuvoje, pas savo 
sūnų.

Linkime Rožei Didžgalvienei 
sveikatos ir energijos.

NaujienietisNaujienų pietūs 
Lietuvių klube'

ROCKFORD,. JU.
čio Naujienų bičiulio-bendradar- 
bio Juozo Bacevičiaus pranešimu, 
Naujienų skaitytojai bėk rėmė
jai ten kitą sekmadienį, kovo 11 
d. nuo 2 valandos popiet Rock
fordo Lietuvių Klube rengia 
Naujienų naudai šaunius pietus, 
į kuriuos laukiama apsčiai svečių 
— Naujienų dienraščio draugų 
iš paties Rockfordo ir kaimyni
nių miestų, taip pat iš Chicagos.

Kadangi laikas taip greitai bė
ga, dėlto laikas pradėti pietums 
ruoštis. Praeitą vasarą per

DR. FRANK PLECKAS 
QPTOMETR1STAS

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

Tikriną akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

“Ar žinai tą šalį”, “Mano rožės”, 
“Kur bakūžė samanota” ir kitas. 
Adriana Zotovaitė, apie' 10 m. 
amžiaus, padeklamavo gražų 
eilėraštį.

Baigiantis meninei daliai Klu
bo pirmininkas Augūnas pa
skelbė, kad, kaip kasmet, bus 
renkamos aukos Amerikos Lie
tuvių Tarybai Lietuvos reika
lams ir jei kas norėtų aukoti ki
toms organizacijoms, prašoma 
pareikšti rinkėjams, kurie tai 
atžymės sąrašuose.

Rinkliavai pasibaigus buvo 
paskelbta, kad suaukota graži 
sumelė $460. Klubo pirmininkas 
nuoširdžiai padėkojo už tokį au
kotojų dosnumą, nes ir žymiai 
didesnės kolonijos nepriklauso
mybės minėjimo proga nesuren
ka tokios pinigų sumos. Kaip 
vėliau teko patirti, minėta su
ma pinigų pasiųsta A. L. T. cen
trui.

Pirmininkas dar paskelbė, kad 
sekantis mėnesinis klubo narių 
susirinkimas įvyks kovo mėn. 10 
d. 2 vai. toje pačioje vietoje ir 
todėl prašo klubo narius ir sve
čius atsilankyti.

Minėjimas baigtas antruoju 
Lietuvos himnu “Lietuviais esa
me mes gimę, Lietuviais norime 
ir būt...” ...................  *

PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R.ŠERENAS

2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063

Ran. tai. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINI CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Madical Building). TeL LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą, 

jei neatsiliepus skambinu 374-8012

įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei prisiu

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

DR. PETER BRAZIS 
-H r SIC i AN AND SURGEON 

MM WEST 71st STREET 
Ofisas: HRmlocfc 4-5849 

Razida 388-2233
OFISO VALAALUS.

iriu-oivuuu* ir Ketvuiao. 1—7 vai, 
«atrau., pensudien* nuo 1—5. tree. 

- n seatad. tiktai susitarus.

Chicago^ 
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

LAKE WORTH, Fla. — Va- 
sario mėn. 17 d. 2 vai. po pie
tų Stalių unijos salėje, 611 Lu- 
cern Avė., Lietuvių Klubas su
rengė Lietuvos nepriklausomy- 
mės paskelbimo minėjimą.

Į susirinkimą atsilankė apie 80 
asmenų. Tai palyginamai gana 
daug žmonių, nes visoje apylin
kėje lietuvių dar nedaug gyve
na, nors iš metų į metus skai
čius vis auga ir auga. Klubo val
dyba su jos pirmininku p. Augu- 
nu, matyti, gerai pasidarbavo, 
kad nepriklausomybės paminėji
mas gerai pasisektų. P. Tomkai 
iš Juno Beach atvyko bent su 
10 savo motelių svečių poilsiau
tojų, apsistojusių jųjįT moteliuo-

NKSIV IR SLAPUMU t AKŲ 
CHIRURGIJA

Talat. 695-0533 
eox V alley Medical Center 

660 SUMMIT ST.
ROUTE 58, ILG1N, ILLINOIS

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS |R 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 vai. vak. šeStadie- 
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą. PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: ^Afa>etle 3-3572

Lietuvos Drama 
“Milžinų replėse” 

CBC radijo tinklas dramą 
transliavo visai Kanadai

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

Aparatai - Protezai. Med. Ban- 
w dažai. Speciali pagalba kojoms 

(Arch Supports) it t. t
VaL: 0—4 ir 6—8. Šeštadieniais 9—1.
2850 West 83rd St„ Chicago, III. 60629 

r Talef.: PRospect 6-5084

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

FLORIDA
Nepriklausomybės paskelbimo minėjimas lake Worth

Mirė seniausia moteris
Nuo arterijų sukalkėjimo 

mirė Mrs. Mary Guess, gyve
nusi senelių slaugymo namuo
se Vincennes suslaukusi 117 
metų amžiaus, skaitoma se
niausia moterimi visose JAV- 
bėse. Ji buvo plačiai žinoma 
savo patarimais kaip ilgai ir 
sveikai gyventi: “Aš niekada 
nesirūpinu (neimu į galvą), vi
suomet esu dėkinga ir niekur 
nesiskubinu“, ji pasakydavo 
savo gausiems lankytojams. 
Jos motina buvo vergė Yazoo 
City. Missisippi, ir mirė sulau
kusi 107 metų.

TĖVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

pradžioje pranešėjas paskelbė, Naujienų pikniką Bdčo sode mie- 
kad šis veikalas paruoštas ry
šium su 55-tąja Baltijos kraštų 
nepriklausomybės paskelbimo 
sukaktimi. Drama pradėta kank
lių muzika, įgrota Čiurlionio an
samblio kanklininkų Klevelande. 
Pagrindinis veikėjas Jonas Bie
linis, su savo sūnumi Jurgiu įsi
kūręs Kanadoje, laukia atvyks
tant savo žmonos latvės Marijos 
iš anapus geležinės uždangos. Ji 
pagaliau atvyksta, ir prasideda 
nauji pergyvenimai Kanadoje. 
Ta proga autorius perkelia klau
sytoją į Lietuvos praeitį — ca
rine, sovietine ir vokiškąja oku
pacija. Kondensuotais vaizdais 
jis išryškina, svarbesniuosius 
Lietuvos praeities epizodus. Tuo
met jis vėl atveda klausytoją 
prie Jono Bielinio šeimos, iškelia 
jos pastangas savo gimtojo 
krašto laisvei atstatyti ir kartu 
tragišką, padėtį — mažųjų des
peratišką kovą ir milžinų jėgą, 
nepaisančią pagrindinio žmogaus 
troškimo būti laisvu gimtajame 
krašte. Baigminę įtampą paryš
kina Jono žmonom grįžimas į oku
puotą kraštą dėl grynai psicho
loginių motyvų 
tapti prie naujo gyvenimo. Vai
dinimas baigiamas kanklių mu
zika.

.....------ Rst. C1

DR. W. EiSIN - EISMAS 
akušerija ir moterų ligos
Ginekologine chirurgija 

oi32 So. Kadžio Ave^ WA 5-2670 
alandos pagal susitarimą. Jei neat

siliepia. skambinti Mi 34MMM.

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 11—12 
vai. ryto. — šeštadieni ir sek
madienį nuo 8.-38 iki 9:30 vaL 
ryto.

Tetef4 HEmlack 4-2413

7159 Su. MAPLEWOOD AVI.
CHICAGO, ILL. 60629

reAa4c P Respect 8-1717

DR. S. BIEZ1S 
GYDY TUJAS IR CHikURGAS 

3148 WEST 63rd STREET
VaL: kas dieną po pietų 1.-3; vak, 7-8 
ūktai antradieniais ir penktadieniais, 
creciaa. ir sekmad. ousas uždarytas. 

Kaz. 3241 WEST 66th PLACE 
Phone: REpublic 7-7868

Laidotuvių Direktoriai

MAZEIKA&EVANS 
' BMi 80. WESTERN ATE.

AKIŲ, AUSŲ, NOSIŲ 
IR MRKLU LIGOS

2858 W. 63rd Street

Valandos pagal susitarimą

Kristus pasakė, kad jis įsteigs bažnyčią. Bažnyčių yra daug, t 
kiekvienam aišku, kuri yra tikroji. Krikščioniui reikalinga tikroji 
taus bažnyčia. Į visus šiuos svarbius klausimus rasite atsakymus nedi 
knygutėje, kuri vadinasi “Tikroji bažnyčia”. Ją nemokamai gausit 
parašysite tokiu adresų: F. Zavlst, 3715 W. 66th St„ Chicago, Illinois 

8V. RASTO TYRIN8TOJAI

GUŽAUSKŲ 
GĖLES VISOMS PROGOMS 

BEVERLY HILLS GĖLiNYČIA 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 84)833 ir PR 84)834

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

DR. L MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VALANDOS; Pirmai, antrad., ket
virtad. ir penktadieniais nuo 3 iki 
7 vai. popiet Ketvirtad. ir šešta
dieniais nuo 9 iki 1! vaL ryto tik 
susitarus. ■'
Trečiadieniais uždaryta.

reikalin-
_____ ____ J___,, JR* .J1! 

reiškia blaivumą, linksmumą, ramumą, malonumą sielos, ir nereiškia, kad 
yra reikalingas triukšmingas apreiškimas to džiauksmo, jei keli taip klai
dingai mano... Tiktai tie gali džiauktis visuomet, kurie gyvena labai arti 
prie Viešpaties ir visuomet atjaučia vienybę jo, ir atjaučia, kad jie yra jo 
apsaugoti, kad jo pažadai yra tikri ir, kad visi daiktai išvien veikia dėl 
augščiausios mūsų. t. JT, Naujų Sutvėrimų, gerovės. ’

DšiaMpkitM Viošpetyja visuomet, ir vėl sekau, — DiiougUtės. PIL ^4.

Mes
perdaug

biznurial kurie garsinasi 
•NAWSHOmr. - WRJ GERIAUSIĄ 

PASISEUMA KZNYJk

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

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso Mof.: HEmlock 4-2123 
Roiid. lolof.: Gibson B-6195

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

(LACKAWICZ)
2424 WEST 69th STREET REpubUc 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-««7Z
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, III. 974-4410

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Toronto lietuvių laikraštis T. 
Žiburiai aprašydamas pavyzdin
gai gerai ten praėjusį Vasario 
šešioliktos minėjimą, kiek pla
čiau informuoja apie edmonto- 
niškio lietuvio veikalo “The 
Trouble with Giants” perdavi
mą per visos Kanados radijo 
ČBC tinklą;

“Milžinu replėse” P » O v t .. .
Vasario 17 d., 8:3Q v. v. — 

9:30 v. v. CBC radijo tinklas 
transliavo visoje Kanadoje gir
dimą programą — rašytojo Len 
Petersono dramą “The Trouble 
with Giants” (“Milžinų replė
se”). Džiugu buvo klausyti, kai

GEORGE F. RUDAI INAS
3319 So. LITVAN^CA ^Vfi. TeL: YAros 7-1138-1139

GRUNDIG 
NEŠIOJAMAS STEREO 

5 BANGOS • s4 Garsiakalbiai 

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 

LIETUVI, EIK RAS LIETUVI!

KAČINSKAS



Dvi lanksčios merginos Uloną ir Vera yra čekos’ovakės, Europos cirko artistės, gastroliuojančios 
po Europos miestus su "Amerikos cirku".

je yra rengiama šaulių sąjtngos 
kultūrinė savaitė — stovykla. 

į Stovyklai vadovauti yra paskir
tas Vytauto DĮdžiojo šaulių kuo- 

ipos pirmininkas V. Išganaitis.
Padėjėjas ir . informacijos rei- 

Ikalų vedėjas — garbės teismo 
ip-kas — A. B'udreckas. Moterų 
vadovė -— S. Cecevičienė. Me
no vadovas ir laužo vedėjas — 
J. Petrauskas. Kiti stovyklos pa
reigūnai bus pakviesti vėliau.

Š. m. kovo mėn. 11 d. Vyčių 
salėje ruošiamas V. Pūtvio mi
nėjimas su programa, kurią ruo
šia meno kuopelė.

J. Kaunas

AMERIKONIŠKAS ELGETA
Durysna pasibuladoja elgeta.
— Ar ponia neturėtum man 

i šmotą, torto, — žmogui, kuris 
Ijau antra dieną nevalgęs?
į — Tortoū O duona tai ne 
kankamai gera?

— Bendrai paėmus taip,
šiandien yra mano gimtadienis.

pa-

bet

LIETUVIAI KANADOS ŠIAURĖJE
Edmontono lietuvių jaunims surengė 

Nepriklausomybės minėjimą
Edmonton, Alberta, Canada. 

Lietuvos Nepriklausomybės at
gavimo 55 m. minėjimas įvyko 
“Lietuvių Namuose”. 1973 m. 
vasario mėn 17 dienos vakare. 
Jau 19 vai. 30 minučių buvo 
pilna salė prisirinkusi tautie
čių ir svečių. Kai kurie atvyko 
ir iš tolimesnių apylinkių. 
Bendras susirinkusių skaičius 
buvo apie 250 asmenų, jų tar
pe buvo nemaža jaunimo. Tai 
Edmontono sąlygose nemažas 
skaičius, nes Albertoje lietu
vių skaičius yra nežymus. Šį

kartą reikia pabrėžtinai pri
minti. kad šį minėjimą suren
gė ne senesnioji ar viduresnio- 
ji karta, o jaunimas — tikrasis 
atžalynas. Toks įvykis pirmą 
kartą Edmontone ir jie tai pa
darė be senesniųjų pagalbos ir į 
kontrolės. Jie savo iniciatyva 
parengė programą ir ją išpildė.

Susirinkimą atidarė Edmon
tono apylinkės lietuvių bend
ruomenės pirmininkas Dr. Pi
lipavičius, kurs trumpai pa
sveikinęs susirinkusius ir sve
čius apibūdino kaip sunkiai

DĖDES ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
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 ji 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

buvo atgauta nepriklausomy
bei ir kaip Lietuva vėl yra už
grobta rusiškojo imperializ
mo. Ragino nenustoti vilties 
Nepriklausomybei atgauti.

Po Dr. Pilipavičiaus kalbos 
mus sveikino latvių ir estų at
stovai. Jų sveikinimai taip pat 
buvo trumpi su geriausiais lin
kėjimais. Jie mums linkėjo at
gauti savo prarastą nepriklau-

i somvbe. -
Po šių sveikinimų prasidėjo 

pačių jaunuolių paruošta pro- iniciatyvos platinimui stengian- 
grama. Pirmiausiai šešios jau- tis surasti bent po vieną naują 
nuolės, pasipuošusios tauti- skaitytoją.
niais drabužiais, padainavo'čiami užsisakyti Naujienas. Jos 
kelias liaudies dainas, o kitą!užsitarnavo visų dėmesį ir para- 
jaunuolė pritarė joms pianinu; 
ji taip pat buvo tautiniais dra
bužiais pasipuošusi. Po poros 
minučių pertraukos tos pačios 
jaunuolės pašoko kelis tauti
nius šokius. Vėl po kelių minu
čių pertraukos buvo rodomos 
skaidrės iš praeitų metų tau
tinių šokiu šventėj ir iš jauni
mo stovyklos Romuva gyve-ni- 
mo. Skaidrių rodymas ir jų 
apibūdinimas užtruko apie vie
na valandą. Susirinkę tautie
čiai iomis domėjosi. Skaidrių

— PoviląsMasilionis iš Brigh
ton Parko apylinkės, mokėda
mas prenumeratą, atsiuntė va
jui 3 dol. Vajaus komisija vi
siems aukotojams ir naujie
siems prenumeratoriams nuošir
džiai dėkoja, visus skaitytojus 
prašo remti Naujienas ir imtis

Visi lietuviai kvie-

MOVING Apdraustas per kraustymas
Į'igus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustyme 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

!022 W. 69 ST. CHICAGO. DLL. 60636. Tel. WA 5-9209

STINTINIAI I LIETUVA 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
1501 W 6tth St., Chicago, HI. 60629. _ Tel. WA 5-2737 
3333 So. Halstad St., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320 

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

SIUNTINIAI | LIETUVĄ 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

?«0R W«rt 69th SL, Chicago, Dl. 60629. • TeL WA 5-2787 
Dideli* pasirinkimas (vairių prekių. 

AUTOMOBILIAI, IALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

mą, yra visiems įdomios, nau
dingos ir reikalingos.

— Vincas Olšauskas ir Petras 
Kisielius iš Cicero apylinkės ne
senai įstojo Į Pedagoginį Litua
nistikos institutą.

— Mjr. R. V. Paukštaitis ir 
kpt. R. Navikėnas yra išvykę į 
Pietų Vietnamą su Kanados ka
riuomenės taikos bei paliaubų 
priežiūros daliniais.

— Kanados Lietuvių mokyto
jų, dirbančių lituanistikos mo- 

paaiskinimai buvo anglų ir lie- kyklose, suvažiavimas įvyks 
tuvių kalbomis. Angliškai kai- kovo 24 d. Toronte. Kviečia ir 
bėjo mergaitės jaunuolės, o globoja Kanados LB Švietimo 
lietuviškai jaunuolis Jurgis, komisija. 
Vaitkūnas. Jis stebėtinai gerai 
kalba lietuviškai. Garbė jam 
ir jo tėvams.

Kai skaidrių rodymas buvo plokštelę 
užbaigtas. Dr. Pilipavičius pa- šaunų chorą ir jo mokytoją sol. 
prašė susirinkusius atsistojus > • erikaitj pakvietė koncertuo-
sugiedoti Tautos Himną. Tuo Detroito lietuviai balandžio 
ir baigėsi pirmoji dalis

Programai pasibaigus prasi
dėjo linksmoji dalis su šokiais 
prie geros muzikos. 1 
buvo išgėrimai su šaltais už
kandžiais. šokių metų Tautos 
Fondui buvo renkamos aukos. 
Surinkta 160 dol. aukos dar bus 
papildomai renkamos. Tiki
masi, VLIKui bus pasiųsta 200 
dol. suma.

Atlikę tautinę pareigą tautie
čiai ir svečiai geioje nuotaiko
je išsiskirstė. Sekančią dieną 
sekmadienį, t. y. vasario mėn 
28 dieną tuose pačiuose “Lie
tuvių Namuose” į ,___ '
dos už žuvusius lietuvių karius, kretore ir iždininke. Dauguma

— Hamiltono lietuvaičių cho
ras “Aidas” išleido savo dainų 

Baltos gėlės”. Tą

129 d. Gegužės mėn. solistas Ve- 
- 'rikaitis ir choras koncertuos 

-j ; Baltimorėje ir Philadelphijoj. 
Bufete Kovo 3 d. choro globos komite

tas ruošia kaukių balių Hamil
tono lietuvių Jaunimo centre. 
Komitetui vadovauja V. Sakas.

— Robertas F i menas, 15 war- 
do jaunųjų demokratų iždinin
kas, dalyvavo Cook apskr. tos 
organizacijos atstovų konvenci
joje.

— Genovaitė Stasiukaitienė iš 
Marquette Parko apylinkės iš
rinkta Bridžo klubo pirmininke, 

įvyko pamal- ° Ponia Stefanija Šimkus — se-

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkig Reikia

TYPIST - CIJERK 
Salary open. Hours 9—5. 

Ask for Mr. DELAMATER.
2622 No. PULASKI 

PHONE — 227-5900

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

FOOD AND LIQUOR: 5 PM. - 2 A.M. 
Banauet, Weekends.

MARDI GRAS RESTAURANT 
2967 No. HARLEM 

237-5500

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

Apply in person.
GOLD COAST RESTAURANT 

162 E. OHIO ST.
CHICAGO, ILL.

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

MECHANIC ' 
National company has openings for 
good “1 man type” shop mechanic, 
must have experience in hydraulics, 
welding and electricity. If you are 
sober, with a good work record and 
are interested in top pay with profit 
sharing and company paid insurance 

call 766-7630 or 569-2588

HELP WANTED — MALE-FEMALE
Reikia Darbininkų ir Darbininkių

BOOKKEEPER 
OR 

ASSISTANT BOOKKEEPER 
Must speak English. Either Woman 

, or Man.
108 WEST LAKE STREET Room 200 

PHONE: 372-8600 
MR. THOMAS

REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠSIMOKEJ1MAJS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS J

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

NAMŲ VALDYMAS — NOT ARIAT AS — VERTIMAI 

| VISŲ ht-ŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

REAL ESTATE •— OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

FLORIDOJ — ST. PETERSBURG 
IR APYLINKĖJ 

Island Real Estate
4506 Gulf Blvd.

St. Petersburg Beach, Fl 33706 
Area code 813 362-1441

LAIMA JAKUŠOVAS. brokeris

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

PARDAVIMAS.
BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE 
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

TEL. — 254-5554

Arti

Prof. Vaclovo Biržiškos _
SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ

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

viršeliuose už $6.00.
Abi knygas gausite, {ei pinigus pasiųsite tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, Illinois 60608 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------*

bet šių eilučių autoriui pamal
dose neteko dalyvauti, todėl 
smulkmenos nežinomos. Tai 
taip Edmontone jaunimo su
rengtas Lietuvos Nepriklauso
mybės minėjimas.

Stasys Misiulis

klubo narių yra Amerikos lietu
vaitės.

ŠAULIŲ KUOPOS VALDYBOS 
POSĖDIS

JEIGU NEBOTŲ SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ ] 

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

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

Š. m. vasario mėn. 18 d. Jau
nimo centro patalpose vyko Vy
tauto Didžiojo šaulių kuopos 
posėdis. Jį pradėjo kuopos pir- 
minnikas V. Išganaitis, sekreto
riavo J. Petrauskas. Tartasi 
įvairiais kuopos veiklos reika
lais.

Patvirtinta naujų metų suti
kimo baliaus apyskaita. I šau
lių kuopą priimta 10 naujų na-

— Linda Andriulytė ir Regi
na Stankūnavičiūtė laimėjo 
1-mas vietas McKay mokyklos 
vyresnių klasių mokslo populia
rinimo darbų varžybose už plas
tikos darbas. Taip pat laimėjo 
premijas Marija Tauraitė ir Mag
dalena Butkevičiūtė.

— Ponia A. Sližys, Platts
burgh, NY., mokėdama metinę 
prenumeratą atsiuntė vajui 5 
dolerius.

_______________________ *--------- --- ., —.
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1% AUKŠTO MŪRAS. 2 butai — 
5% ir kambarių. Karpetai. Alum, 
langai. Moderni virtuvė. Gazo šildy
mas. Garažas. $18,800.

10 BUTU 2 aukštų mūras.
Kedzie ir Parko. Apie $15,000 paja
mų. Galima gauti už $70,000.

PRIEŠ DEŠIMT metų, prieš Mar
quette Parką, statytas mūro luksus 
pajamų namas, 5 ir 3 kamb. butai, 
karpetai, naujas garažas. Daug prie
dų — $31.500.

. MODERNI o Kamb. mūro reziden-

rajoninei spaudai išsamų prane
šimą apie įvykstančius Lietuvos 
Nepriklausomybės 55 metų su
kakties minėjimus, pamaldas, ir 
t. t. Prie pranešimo redakto
riams pridėta ir Liet. Bendruo
menės brošiūra “The Violations

ti darant pastangas surasti bent of Human Rights in Soviet Oc- 
po vieną naują skiatytoją. Visi 
lietuviai kviečiami užsisakyti 
Naujienas. Jos yra įdomios, vi
siems naudingos ir reikalingos.

— Ona ir Jonas Dovidaičiai, 
Michigan City, Indiana, mokė
dami prenumeratą atsiuntė va
jui 5 dol.

— Loretto ligoninę Chicago j e 
prižiūri lietuvės seselės Kazimie- 
rietės, Vasario 16-tos proga joms 
suruošė lietuviškus pietus. F * 
goninės administracija, pasikal
bėjus su ALT reikalų vedėja, 
paruošė aplinkrašti;'kurį išdali
no ligoninėje. Aplinkraštis 
trumpai aprašė Lietuvos praeitį, 
jos papročius, ir dabartinę pa
vergtą padėtį.

— Amerikos Lietuvių Tary
bos darbus remdaina, lietuvių 
visuomenė gausiai siunčia savo 
aukas į ALT centrą. Ne tik au
komis, bet ir laiškais skatina 
ALT valdybą toliau tęsti savo 
taip svarbų darbą. Tarybai ne » 
tik tie siunčia savo aukas, ku
riems gyvenimas lengvesnis, bet 
ir seni pensininkai atsiunčia sa-i 
vo pensijos čekius paremti Lie
tuvos išlaisvinimo darbą.

— Washington Post, vasario 
20 d. straipsnyje “Soviets hamst
ring disident publications” ap
rašo vieno požeminio laikraščio 
veiklą ir jo skaitytojų persekio
jimą Maskvoje. Straipsnis mi
ni, kad 1972 m. sausio mėnesyje 
prasidėjo kratos ir klausinėji
mai Vilniuje.

— Lietuvos Generalinės Kon- 
sulės J. Daužvardienės tarpinin
kavimu, kai kuriems “Grandies” 
šokėjų išvykos į Pietų Ameriką 
dalyviams išimties keliu buvo 
išgautos Rrazilijos vizos, prieš
paskutinėmis dienomis prieš iš
skridimą iš ■Čikagos. Lietuvoje 
gimusiems JAV piliečiams neiš
duodamos vizos be atsiklausimo 
ir ministerijos įsakymo — tas 
trunka maždaug 45 dienas laiko.

— Čikagos Mokslo ir Pramo
nės Muziejus yra vienas populia
riausių visame pasaulyje. Pra
eitais 1972 metais jį aplankė 
3,159.892 asmenys. Kalėdų se
zone, “Kalėdos Visame Pasau
lyje” parodą ir programas, nuo

cupied Lithuania — 1972 re
port”. Konsulato pranešimu pa-
sinaudojo daugelis minėtų laik-z o m virtuve, 1% vonios. Du greta poraščių. “ ------ - -------

— Juozas J. Bimba, Newport NAMAS. Alumin. langai. naujas ga-

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

Richie, Fla. atsiuntė toki laiš-1™ šildymas ir garažas, aptvertas pla-
I, .... . . tus sklypas, paiamu $6.600 metams.
ką: Minėdamas savo 89-tąjį prašo $45.000. Priims rimtas derybas, 
gimtadienį vasario 23 d., pri-
siunčia 10 dol. Naujienų para- virtuvės, alumin. langai, ge
mai, kad jos ir toliau sėkmin- lažinės tvoros, garažas, arti ofiso. — 
gai eitų, nes be Naujienų tai

. kaip žolė be lietaus. Linkiu 
geros sveikatos ir pasisekimo 
visiems Naujienų skaitytojams.
Vajaus komisija J. J. Bimbai 
dėkoja ir gimtadienio proga 
linki ilgiausių'metų.

— Petras Markūnas iš North
Chicago. III., kartu su prenume- lapkričio 30 iki sausio 1 d. lan- 
rata ir gerais linkėjimais atsiun
tė vajui 5 dol.

— Juozas Januškis - Johnson, 
Easton, Pa., atsiuntė vajui 5 dol.

rių. Nutarta Bražinskams įTur- Vajaus komisija visiems aukoto-
kiją pasiųsti 100 dol. paramos, jams nuoširdžiai dėkoja, visus vasario mėnesio, Lietuvos Ge- 

š. m. birželio mėn. 17—24 d. skaitytojus prašo remti Naujie- neralinis Konsulatas išsiuntinėjo
Union Pier Gintaro vasarvietė- nas ir imtis iniciatyvos jas platin- Čikagos vadinamai didžiąjai ir

kytojų buvo 476.311. Lietuvių 
dieną, gruodžio 7, muziejaus 
lankytojų buvo 8,965.

— Kaip įprasta kiekvienais 
metais, taip ir šįmet, pradžioje

PUIKUS 2 BUTŲ 19 metų mūras. 
2 atskiri šildymai, keramikos vonios,

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660

A. TVER AS
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

Tel.: REpublic 7-1941

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Areher Avė. 

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

A. G. AUTO REBUKDERS 
čia automobiliai išlyginami ir nuda
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusių darbininkų. Kai

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

TEL. — 776-588R
Anicetas Garbačiauskas, sav.

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

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

' kitokį blankai

HOME INSURANCE
Call: Frank Zapolh 
3208’4 W. 95th St 

GA 4-8654

4' ' AMiAlfv

A? * U INSURANCE *’ REALTY 

A. LAURAITIS 
INCOME TAX 

4645 So. ASHLAND AVE. 
LA 3-8775 

(Currency Exchange ištaigoj) 
Pigūs automobilig draudimai

$36.000.
6% KAMBARIŲ didelis Georgian. 

1% VONIOS. Įrengtas sausas beismon- 
tas. 2 auto garažas. Apie 20 metu, 
kaip naujas. $23,000.

2 BUTŲ 6 metų luksus mūras. 2 auto 
mūro garažas. Viengungiui įrengtas 
beismontas.'Arti ofiso. $48.800.

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

2 BUTU gražus mūras arti vienuo
lyno. Naujas gazo šildymas. 2 auto mū
ro garažas. $28.500.

6 KAMBARIU modernus medinis. 
Naujas gazo šildymas. Arti Margučio 
radijo. $15,800.

MODERNUS 6 KAMBARIŲ 14 metų 
mūras. Cent, oro vėsinimas. Įrengtas 
beismontas, baras. 1% vonios. 40’ lo- 
ta.s Garažas. $24.000.

PLATUS VERTINGAS LOTAS Mar
quette Parke. Kaina $9,900

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

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

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba ir Remontas

HEATING CONTRACTOR 
{rengiu mieste ir užmiesty naujus ir 
perstatau senus visų rūšių namo ap
šildymo pečius, air-conditioning, van
dens boilerius ir stogų rinas (gutters), 
□irbu greit, sąžiningai ir garantuotai.

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago, m. 8009. TeL: VI 7-3447

DtL AUKŠTOS KOKYBĖS. KAINOS 
R SĄŽININGUMO NAMŲ REMONTO 

DARBUOSE
Stogų dengimas. Vandens nutekėjimo 
vamzdžiai. Tuckpointing — mūro sa- 
tvirtinimas ir valymaa. Mūrininko, 
staliaus, cemento ir dažytojo darbai, 
keltui Įkainavimas. Skambinkite dabar 
AL BELEAKUS. Tel. 238-8656

F«d*rallnig b velsHĮos pa|amg 
mokasiig apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimaa • 
perdavimas

REAL ESTATB 
Paiviy palludilima*

NOTARY PUBLIC 
Draudimo lnformacl|os 
INSURANCB
NAUJAS ADRESAS

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

lel. 436-7878
— - ■ . f

CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL TEL. VI 7-9327

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS




