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AMERIKA SUSTABDĖ KAREIVIU IŠVEŽIMĄ
SOVIETU SĄJUNGA ĮSIJUNGIA J 

TARPTAUTINĘ COPYRIGHT SISTEMĄ
NEW YORKAS. — Sovietų Sąjunga pranešė Unesco agentū

rai Jungtinėse Tautose, kad nuo gegužės 27 d. ji pradės gerbti 
knygų, muzikos, filmų autorių teises — “copyright”. Visi auto
riai, ne sovietų piliečiai, ateityje gali tikėtis honorarų už savo 
kūrinius, kurie bus panaudoti Sovietų Sąjungoje. Įsijungdami į 
“Copyright” konvenciją, Sov. Sąjunga taps.64-ta jos nare. Iki 'šiol 
sovietai nesilaikė jokių taisyklių ir naudodavo svetimų autorių 
kūrinius kaip norėdami, neatsilygindami jų autoriams. Išimtis 
buvo daroma tik tokiems autoriams, kurie šlovindavo Sovietų 
Sąjungą. Jų raštai būdavo apmokami rubliais, kuriuos reikėdavo 
išleisti Sovietų Sąjungoje.

Maskva už praeityje naudo
tus kūrinius jokių honorarų ne
mokės. Užsienio autorių kūry
bos laisvas naudojimas nėra bol
ševikų pradėtas. Ir carų Rusija 
nepripažindavo svetimiems au
toriams jokių teisių. Derybose 
dėl prekybos išsiplėtimo su Ame 
rika, sovietai dažnai gaudavo 
daug priekaištų dėl kopijų tei
sių negerbimo.

Įsijungimas į tarptautinę au
torių teisių konvenciją bus nau
dingas ir sovietų rašytojams, 
kurių darbai spausdinami už
sieniuose. Tuo pačiu sovietams 
bus lengviau kontroliuoti tokius 
autorius, kurių kūriniai spaus
dinami užsienyje be sovietų val
džios žinios. Toks Solženicinas 
Sovietų Sąjungoje išleido tik 
vieną, knyga “Viena diena Ivano 
Denisovičiaus gyvenime”, ši ir 
kitos trys Solženicino knygos: 
“Pirmasis ratas”, “Vėžio palata” 
ir “Rugsėjis 1914” visos buvo iš
leistos užsieniuose. Ateityje to
kie autoriai kaip Solženicinas 
nas gali nebegauti užsieniuose 
honorarų, jei jie nebus spaus
dinami Sov. Sąjungoje.

Laisvojo pasaulio knygų lei
dyklos yra patenkintos Krem
liaus politikos pakeitimu. Galvo
jama. kad įsijungimas į “Copy
right” konvenciją yra sovietų 
“atodrėkio” politikos bruožas, 
ieškojimas normalesnių santy
kių su Vakarais.

Amerikoje šią savaitę lanko
si sovietų penkių asmenų delega
cija, vadovaujama Boriso Stu- 
kalino, sovietų valstybinio ko
miteto knygų spausdinimo, lei
dimo ir platinimo reikalams pir
mininko. Stukalinas Kremliaus 
valdžioje yra aukštas, ministe- 
rio rango, pareigūnas. Jo ran
kose yra visos sovietų knygos. 
Delegacija studijuoja Amerikos 
autorių teisių sistemą ir kaip 
praktiškai yra atlyginama auto
riams už jų darbų panaudojimą. 
Maskva savo autoriams moka 
nevienodai, pagal autorių išgar- 
šėjimą ir kitus mastelius, kaip jų 
kūrybos naudingumo “socializ
mo statybai”.

JAV NEIŠVEŠ DAUGIAU KAREIVIU,

PARYŽIUS. — Amerika griežtai reagavo į Hanojaus belaisvių 
paleidimo sustabdymą. Amerika paskelbė, kad ji nebeišveš dau
giau kareivių iš P. Vietnamo, kol komunistai vėl pradės paleisti 
amerikiečius belaisvius. Hanojus buvo įspėtas išgabenti iš P. 
Vietnamo ten pastatytas kelias priešlėktuvines Sam-3 raketas, 
kurių prieš karo paliaubas P. Vietname nebuvo. Valstybės sekre
torius Rogers pareikalavo Paryžiuje, kad š. Vietnamas nustotų 
laužęs karo paliaubų susitarimą. Paryžiuje Hanojaus ministeris 
pažadėjo pradėti “normaliai” paleisti karo belaisvius, kai Saigonas 
garantuos komunistų delegatų P. Vietname saugumą.

John Unitas 
reklamų biznyje

NEW YORKAS. — Lietuvių 
kilmės amerikietiškb futbolo žai
dėjas John Unitas, baigdamas 
karjerą profesionaliniame fut
bole, įsteigė su Daniel Lewis 
naują reklamų, garsinimų įstai
gą “Lewis-Unitas”. ši agentūra 
koncentruosis pramogų, sporto, 
poilsio biznio reklamose. Unitas 
bus firmos vykdomasis vicepre
zidentas ir palaikys ryšį su klien 
tais ir spauda. Lewis, kuris yra 
patyręs “advertising” biznyje, 
bus agentūros galva.

Unitas jau paskelbė, kad 
Ticketron bendrovė perėjo į jo 
agentūrą su garsinimų biudžetu 
apie milijono dol. vertės.

1$ VISO PASAULIO

DETROITAS. — Detroito 
“Sunday News” išspausdino sek
madienį Amerikos Lenkų Kon
greso, Michigano skyrius pirm. 
K. Olejarczyk laišką, kuriame 
jis skundžiasi, kad Detroito bi
bliotekoje atidarytos Koperniko 
500 m. minėjimo parodos iškil
mėse buvo pakviestas dalyvauti 
komunistinės Lenkijos konsulas 
iš Čikagos. Daug- laisvųjų lenkų 
iš to atidarymo išėjo, jausdamie
si įžeisti. Apie konsulo pakvieti
mą nebuvę skelbta, visa progra
ma buvusi sugadinta.

SAIGONAS. — Buvęs P. Viet
namo generolas Van Minh para
šė laišką tarptautinei konferen- 

*° ■ cijai, skųsdamasis, kad Thieu 
ir vyriausybė P. Vietname neduoda 

politinių laisvių, kurių reikalau-

meninių ir politinių laisvių neį
manoma demokratija ir P. Viet
namo apsisprendimas.

ROMA. — Antradienį Italijojeaxiivx MnAiviiĮ xvwiij vju . 0UU1Į, VUVIGU V111C*, AdU lllUCllCU LU1 1 SUvlIlV XV ZIIlVlllŲ H 1H1KO

streikavo 14 milijonų darbinin-j juos įkaitais. Automobiliai, kurie važiuoja į tą miestelį,^yra ap- 
kų, reikalaujančių įvairių sočia- šaudomi ir verčiami pasukti atgal. Apie 90 policininkų apsupo
Ii nių reformų ir didesnių atlygi
nimų. Streiką organizavo trys 
darbo unijų federacijos: katali
kų, socialistų ir komunistų. Pir
mas toks generalinis streikas bu
vo sausio 12 d.

SEOULAS. — P. Korėjos Tau
tinės Asamblėjos rinkimuose di
delę daugumą laimėjo valdan
čioji demokratinės respublikos 
partija.

VIENA__ Vengrijos kardino
las Mindszenty, kuris 15 metų 
gyveno Amerikos ambasadoje 
Budapešte, spalio mėn. lankysis 
Amerikoje.

SALISBURY__ Rodezijos ka
ro lėktuvai puolė sukilėlių kai
mus prie portugalų Mozambi- 
kos, kur negrai puolė keturis bal
tųjų ūkius.

Amerikos lėktuvai 
Kambodijoje

PHNOM PENHAS. — Ameri
kos karinė aviacija vis dažniau 
naudojama Kambodijos fronte. 
Karo lėktuvai pirmą kartą nau
doja Phnom Penho aerodromą 
gazolino prisipildymui. Lėktu
vai yra daugiausia žvalgybos ar 
priešakinės oro kontrolės lėktu
vai, kuriems per toli skristi į Tai- 
landijos bazes kuro pasiimti. Ste
bėtojai sako, kad Kambodijos 
sostinės Pochentongo aerodrome 
yra ir amunicijos, bombų sandė
liai, kurie apginkluoja ir leng
vuosius JAV kovos lėktuvus.

Su Amerikos aviacijos pagal
ba Kambodijos kariuomenė pra
dėjo puolimą ir išvalė kelią nr. 
3, kuris jungia sostinę su Tram 
Khnar miestu į vakarus nuo 
Phnom Penho. Vyriausybės jė
gos atsiėmė iš komunistų ir 
Phoumi Banam miestą ant ryti
nio Mekong upės kranto, 32 my
lios nuo sostinės.

Udon

PhitsonuLk.

THAILAND
Ta Khli

Khorat
Ubon

Bangkok

U Taphao

Nokhon 
Phanom

Thonh

Don

Satrahip

Soutn Ch:

Po karo paliaubų iš Vietnamo buvo išvežta Vy^ausioji Amerikos karo jėgų būstinė Pietryčių Azi
joje. Dabar ji įsikūrė Tai landi joje, Nalchon mieste, prie pat Laoso sienos, žemėlapyje žvaigž

dutėmis sužymėtos Amerikos aviacijos bazės Tailandijoje.
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PINE RIDGE. — Apie 200 Amerikos indėnų okupavo istorinį 
Wounded Knee miestelį Pietinėje Dakotoje, kur indėnai jau keli 
mėnesiai nerimauja. Žinios iš tos apylinkės sunkiai pasiekia pa
saulį, tačiau sakoma, kad indėnai turi suėmę 10 žmonių ir laiko

miestelį, kuris yra Pine Ridge indėnų draustinio ribose.
FBI žiniomis, indėnai įteikė 

policijai visą sąrašą savo reika
lavimą, kurie pasiųsti į Wash- 
ingtoną. Indėnai ginkluoti iš vie
nos parduotuvės pagrobtais šau
tuvais. Jie grasina tol neapleisti 
Wounded Knee miestelio, kuris 
turi 5-6 pastatus, kol vyriausybė 
nepatenkins jų reikalavimų.

Wounded Knee yra istorinė 
vieta, nes čia įvyko paskutinės 
indėnų skerdynės 1890 metais, 
kada balti kareiviai mūšyje už
mušė apie 200 indėnų, šią kovą 
ir aplinkybes išgarsino knyga 
“Bury My Heart at Wounded 
Knee”.

FBI žiniomis, vienas vyras ta
me indėnų okupuotame miestely
je buvo sužeistas ar pats susi
žeidė ir buvo išvežtas j ligoninę.

Nauji ambasadoriai
WASHINGTONAS. — Prezi

dentas Nixonas paskyrė visą ei
lę naujų ambasadorių. Valstybės 
departamento sekretoriaus asi
stentas Rytų Azijos ir Ramio
jo vandenyno reikalams Mar
shall Green paskirtas ambasado
rium Australijoje. William Sul
livan bus ambasadorium Filipi
nuose, Graham Martin, buvęs 
Romoje, paims Saigono amba
sadą.

Moteris socialogijos daktarė 
ir sena respublikonų partijos rė
mėja Ruth Lewis Farkas bus 
ambasadorium Liuksemburge. 
Draudimo bendrovės biznierius 
John Krehbiel paskirtas ambasa
doriumi Suomijoje ir William 
Macober bus ambasadorium Tur
kijoje.

< Vakar Airijos respublikoje 
vyko naujo parlamento rinkimai.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Vakar Pietų Vietname Pa
liaubų Kontrolės Komisija su
stabdė visus helikopterių skridi
mus. Trys helikopteriai buvo ko
munistų apšaudyti, vienas ame
rikietis sužeistas. Helikopte 
riams skristi ateity reikės gau
ti Kanados generolo leidimą.

Izraelio premjerė Goldą 
Meir vakar lankėsi pas gynybos 
sekretorių Richardsoną ir prašė 
naujų ginklų Izraelio kariuome
nei. Pentagono žiniomis, Izrae
lis prašo naujų lėktuvų, helikop
terių ir laserio bombų.

♦ šiaurės Airijoje susišau
dyme su britu kariuomene žuvo 
13 metų vaikas.

+ Britanijoje streikavo gele
žinkelio mechanikai. Streikas su
stabdė ir Londono požeminius 
traukinėlius.

+ Philadelphijos mokytojai, 
po 8 sav. streiko, vakar turėjo 
balsuoti dėl naujos sutarties su 
miestu.

< Dr. Martin Werner. 49 m., 
kurį Čikagoje prieš dvi savaites 
keturi jaunuoliai žiauriai primu
šė, mirė ligoninėje. Plėšikai yra 
laisvi už piniginį užstatą.

+ Vakar keliose rytinėse vals
tijose buvo silpnas žemės dre
bėjimas. sukėlęs nerimą Mary- 
lande, Delaware ir Pennsylvani- 
joje.

MASKVA. — Dailininkas Bo
ris loganson, ilgametis sovietų 
dailininkų politrukas ir prižiū
rėtojas, mirė 79 metų. Jis bu
vo gavęs už savo bolševikiško 
realizmo kūrinius dvi Stalino 
premijas.

Indiją perima 
javą prekybą

NEW DELHI. — Indijos prem 
jerė Indira Gandhi pasakė par
lamente ilgą kalbą, kurioje nu
švietė vyriausybės politiką vi
daus ir užsienio klausimais. Ji 
pareiškė, kad nuo kovo 15 d. vy
riausybė perims urmo prekybą 
javų pramonėje ir įves griežtą 
javų prekybos kontrolę. Gandhi 
pripažino, kad dėl sausros gali 
pritrūkti maisto. Valdžia šešiose 
provincijose griebėsi šalpos dar
bų, kurie kainuos vyriausybei 
600 mil. dol.

Indija ši mūšį prieš badą lai-' 
mės, pasakė premjerė. Padėtį 
apsunkino privatūs javui pirk
liai, kurie sandėliuose sulaikė 
daug grūdų, laukdami, kol pakils 
kainos. Ateityje javų didmeni-j 
nę prekybą tvarkys pati vyriau
sybė.

Kalbėdama apie Pakistano ka
reivių — belaisvių paleidimą, 

Gandhi pareiškė, kad Indija turi 
veikti tik su Bengalijos pritari
mu. Tie, kurie reiškia užuojau
tą pakistaniečiams belaisviams, 
turėtų simpatizuoti ir 400,000 
bengalų, kurie gyvena internuo
ti Pakistane.

Indija toliau tęs savo nepri
klausomą nuo kitų užsienio po
litiką, žiūrėdama tik savų inte
resų. Pasaulyje yra daug jėgų, 
kurios norėtų, kad Indijai nesi
sektų, todėl Indijai reikės bu
dėti ir stengtis nugalėti visas jos lėktuve žuvę prancūzai, pilo- 
kliūtis, pareiškė premjerė Gan- tas, skridimo inžinierius ir pa- 
dhi.

SPRINGFIELDAS. — Illinois 
gubernatorius Walker įsakė 
svarbiausiems savo tarnauto-1 
jams, gaunantiems virš 20.000 
dol. per metus, paskelbti savo
pajamas, turtą ir pajamų mokės-, 
čių mokėjimus.

KUALA LUMPUR. — Malai
zijos valdžia išdalino medžiokli- ceremonijose atstovavo užsienio
nius šautuvus civiliams prie Tai- reikalų ministerijos protokolo 
landijos sienos, kur siaučia ko-’ valdininkas ir du aviacijos pul- 
munistų bandos. , Ikininkai.

JT komisija smerkia 
Izraelio veiksmus
ŽENEVA. — Jungtinių Tau

tų žmogaus Teisių komisija pa
siuntė Izraeliui raštą, kuriame 
pasmerkia Libijos keleivinio lėk
tuvų numušimą, vadindama jį 
“nekaltų žmonių skerdynėmis, 
žiauriu, nenateisinamu veiksmu”.

Pareiškimas buvo priimtas • 
formaliai nebalsuojant, Ameri- • 
kai. daugumai Pietų Amerikos 
ir Europos atstovų šioje 32 vals
tybių komisijoje pasisakius prieš 
tokio rašto siuntimą.

Izraelio stebėtojas šioje komi-’ 
sijoje pareiškė, kad ta komisija 
neturi kvalifikacijų teisti šio 
tragiško incidento aplinkybių. 
Jis priminė, kad po skerdynių 
Tel Avivo aerodrome ar po iš
žudymo Izraelio sportininkų 
Muenchene jokia Jungtinių Tau-
tų komisija nerado reikalo- siųstiĮme žųvo 8.(M)0. komunistų .ir 1,-
telegramų kuriai nors arabų vy
riausybei. Ar arabams yra vieni 
įstatymai, o mums — kiti, klau
sė Shabtai Rosenne, Izraelio at
stovas ?

Čekai leido 
paskirti 4 vyskupus

ROMA. — šiomis dienomis po
piežiaus diplomatinis patarėjas 
ir ryšių su komunistinėmis šali
mis ekspertas Agostino Casaroli 
važiuos į Čekoslovakiją dalyvau
ti keturių naujų vyskupų įšven
tinime. Vatikanui derybose su 
Čekoslovakijos valdžia pavyko 
išsiderėti naujus vyskupus, ku
rie užims seniai tuščias vysku-

! pų kėdes katalkiškuose Čekoslo
vakijos miestuose.

Du vyskupai turės pilnus die
cezijų valdytojų titulus. Jan 
Pasztor bus Nitros vyskupas, Jo
sef Feranek valdys Banska Bys
trica. Abi vyskupijos yra Slova
kijoje. Trečia Slavakijos vysku
pija gaus titularinį vsykupą, Ju- 

jlijų Gabrį, kuris administruos 
Trnavą, o vyskupas Josef Vra- 
na administruos Olomauco vys
kupiją Moravijoje.

Išsiuntė kūnus
i Prancūziją

REL AVIVAS. — Trys Libi-

lydovė buvo išsiųsti karstuose į 
Prancūziją. Aerodrome karstai, 
apdengti Prancūzijos vėliavomis 
ir trim vainikais iš Izraelio pilo
tų sąjungos, iš EI Al linijos ir 
iš Prancūzijos aviacijos bend
rovės, buvo palydėti į lėktuvą 
katalikų kunigo, Prancūzijos 
ambasadoriaus Izraelyje ir kitų 
diplomatų.

Izraeliui šiose kūnų išlydėjimo

Prezidentas Nixonas kelis kart 
skambino į Paryžių valstybės se
kretoriui Rogers, pabrėždamas 
belaisvių klausimo svarbą. Spau
dos konferencijoje Baltųjų Rū
mų spaudos sekr. Ziegler pareiš
kė, kad Paryžiuje pasirašytoje 
sutartoje belaisvių paleidimas 
rišamas tik su Amerikos kariuo
menės iš Vietnamo atitraukimu. 
Visi kiti klausimai su belais
viais neturi ryšio. Dabar komu- 

. nistai kelia savo delegacijų sau- 
! gurno ar minų išrinkimo klausi- 
: mus, kurie neturi jokio ryšio su 
belaisvių klausimu. IT°”oiaus 
bandymas painioti amerikiečius 
belaisvius su Saigono politiniais 

Į kaliniais buvo atmestas derybo
se ir yra atmetamas dabar. Dėl 
kalinių, pagal sutartį, turi de
rėtis Viet Congas su Saigonu.

Praėjus mėnesiui nuo karo pa
liaubų pradžios, jau aišku, kad 
karas Vietname tebevyksta. Per 
tą “taikos” laikotarpį P. Vietna- 

500 pietų vietnamiečių. Atsira
do 200,000 naujų karo pabėgė
lių.

Amerika sustabdė kareivių iš
vežimą. nes komunistai turėjo 
paleisti iki šiol apie 290 ameri
kiečių belaisvių, o paleido tik 
168, Hanojus belaisvius laiko 
kaip kokius “kozirius”, kuriais 
gali iš Amerikos reikalauti įvai
rių nuolaidų. Kissingeris, grįžęs 
iš Paryžiaus, gyrėsi spaudai, kad 
vienas didžiausiii jo atsiekimų 
derybose buvo komunistų paža
das paleisti belaisvius be jokių 
kitų sąlygų, tik derinant paleidi
mą su Amerikos kareivių išve
žimu. Pusė JAV kareivių jau iš
vežta.

Paryžiaus tarptautinėje kon
ferencijoje ilgai buvo diskutuo
jama. kaip tą konferenciją pa
vadinti. Komunistai siūlė “12 
vyriausybių ir Jungtinių Tautų” 
vardą. F. Vietnamas ir Ameri
ka nesutiko, nes Viet Congas, 
konferencijoje dalyvaująs, nėra 
“vyriausybė”. Nutarta konfe
rencijai prisegti “13 dalyvių” 
vardą.

Naujos religinės 
riaušės Sirijoje

BEIRUTAS. — Sirijos musul
monai nerimsta dėl naujos kons
titucijos projekto ir naujas in
cidentas įvyko centrinėje Siri
joje, Homs apylinkėse, kur riau
šėse žuvo 23 žmonės ir 50 buvo 
sužeistų. Musulmonai, priklausą 
suni sektai, po pamaldų meče
tėje, pasipylė į gatves, kur jie 
puolė valdžios policiją. Prieš sa
vaitę panašios riaušės su žmoniii 
aukomis kilo Hama mieste.

Musulmonai reikalauja, kad 
islamas būtų įrašytas konstitu
cijoje kaip valstybinė religija. 
Problemą sukelia ir tai, kad so
cialistas prezidentas Assad pri
klauso musulmonų alavitų sek
tai, kurių Sirijoje yra tik apie 
600,000. Sunių sektos yra didelė 
Sirijos gyventojų dauguma.



DETROITO NAUJIENOS
— Jūrų šaulių kuopos “Švytu

rio” konkursinis šokių bei pasi- 
rnl’sminimo vakaras vasario 24 
d. praėjo su pasisekimu. Atsi
lankė apie šimtas svečių. Prie 
įvaraus maisto apkrautų stalų 
s .' ė ai vaišinosi ir dainavo. Gro
jant "švyturio” Jūrų šaulių or
kestrui publika linksminosi, dai
navo ir šoko. Kaip jau išbandė 
savo šokėjas, prasidėjo konkur- 
s:n ai šokiai. Komisijoje dalyva
vo Lidija Mingėlienė, Dr. Alfa 
Pakalniškis ir Alfa Šukys. Val
so. I vietą laimėjo Jonas Acus 
ir .* da Teličienė, II vietą Julius 
Rinktinas ir Gabrielė Rinkūnie- 
nė. TII vietą Stasys Leonavičius 
ir S)fija Leonavičienė. Tango I 
vie ą laimėjo Vytautas Ogilvis 
ir Bronė Paškovienė, II vietą An
tanas Sukauskas ir Liuda Ma- 
cionienė, III vietą Julius Rinkū- 
nas ir Gabrielė Rinkūnienė. Pol
ka, I vietą Antanas Urbonavičius 
ir Ada Televičienė, II vietą Ro
mas Macionis ir Cecilija Balsie
nė. III vietą Vincas Rinkevičius 
ir Angelė Šukienė. Buvo ir ki
tokių pramogų bei laimėjimų, 
laimingieji: Juozas Kirvelaitis, 
/ Ifas Gumbrys ir Arvidas Lo
rencas: Tai savotiškai kultūrin
gas vakaras. Publiką išjudino iš 
sustingimo, padarė linksmus ju
drius, nors kai kuriuos slegia ne
maža metų našta, bet šoko ir 
dainavo iki vidurnakčio. Kuopos 
p;rm. Mykolas Vitkus paaukojo 
kontesto dalyviams pinigines 
premijas. Ruošiant šokių vaka
ri pasidarbo sekantys asmenys: 
ftapas Lungys, Irena Teličėnaitė, 
Vincas Rinkevičius. Šeimininkės 
skanias vaišes paruošė: Uršulė 
Brokienė, Marija Bačkaitienė, 
Albina I.elienė, Agota Liorentie- 
nė. Jonas Brokas ir parengimo 
vadovas Vincas Liorentas.

— Kovo mėn. 16-18 dienomis 
Turns Park mokykloje, Ann Ar
bor. Įvyks tarptautinis festiva

lis. LSS studentai suruoš lietu
vių pavilionėlj — Lietuvių Kul
tūra, Lietuviai Amerikoje. Bus 
iškelta rusų priespauda Lietuvoj.

— Detroit News vasario 13 
dienos laidoje įdėjo palankų lie
tuviams straipsnį Vasario 16 iš
kilmingo minėjimo proga. Mini
mu straipsniu daugiausia rūpino
si Detroito Lietuvių Organizacijų 
Centro narys inž. Bernardas 
Brizgys, jam talkininkavo An- 
dronė Vaitekaitytė, kuri dirba to 
dienraščio bibliotekoje.

— Kovo mėn. 11d. 12 vai. Lie
tuvių namuose bus atidaryta tra
dicinė “Kaziuko” mugė. Kviečia
mi visi detroitiečiai į mugę atsi
lankyti, savo atsilankymu pa- 
remsite skautus. Ruošia Detroi
to skautų tėvų komitetas.

— Kovo mėn. 18 d,-, tuoj po 
pamaldų šv. Antano parapijos 
patalpose ruošiami pietūs para
pijos naudai. Kas nori dalyvau
ti, reikia užsisakyti pas parapi
jos komiteto narius: Praną Pol- 
teraitį ir kitus komiteto narius.

— Balandžio mėn. 1 d. į De
troitą atvyksta Čiurlionio an
samblis, vadovaujamas muziko 
Alfonso Mikulskio. Koncertas 
įvyks Creestwood Auditorijoje, 
1501 N. Beech Daly Rd. Ruošia 
LB Valdyba.

— Detroito Lietuvių Organi- 
zacijų Centro metinis narių — 

: atstovų susirinkimas, kaip bu
vo skelbta, kovo mėn. 4 d. ne
įvyks. Susirinkimas nukeltas į 
balandžio mėn. 8 dieną 12:15 vai. 
Lietuvių namuose.

— Radijo klubo metinis susi
rinkimas įvyks kovo mėn. 18 d. 
12 vai. Liet, namuose. Bus val
dybos pranešimai ir naujos val
dybos rinkimai. Nariai prašomi 
skaitlingai dalyvauti, nes bus iš
kelta daug svarbių klausimų.

— Kultūros klubo dvidešimt
metis įvyks kovo mėn. 18 d. 4 
vai. p. p. Tarptautiniame insti

Detroito lietuvaitės dainavo Lietuvos nepriklausomybės 55 mėty paskelbimo sukakties minėjime. Grupei buvo 
įteikta gėliy puokštė.

tute, 111 East Kerby St. Ta pro
ga rengiama literatūrinė popie
tė, ją išpildys laureatė, autorė, 
režisorė Birutė Pukelevičiutė. Po 
programos bus kavutė ir pyra
gaičiai. Detroitiečiai prašomi 
minimą datą prisiminti ir malo
niai kviečiami atsilankyti.

— Detroito lietuvių jaunimas 
ir jų organizacijos aktyviai jun
giasi prie kultūrinio centro už
baigimo. Eduardas Sventickas, 
Irena Sventickaitė, Alma Aba- 
riutė, Algirdas Skrebutėnas, Vy
tas Petrulis ir Saulius Petrulis

— renka aukas Detroite ir apy
linkėse statybos fondo vajui. Vy
resniųjų pagalba nauja bažny
čia ir kultūrinis centras planuo
jamas užbaigti šį pavasarį.

— Kovo mėn. 3 d. 7 vai. “Dai
navos” metinis balius įvyks Mar
cy College balių salėje. Vietas 
galima užsisakyti pas komiteto 
narius.

— Balandžio mėn. 7 d. 7 vai. 
vak., Lietuvių namuose įvyks 
“Alkos” meno kolektyvo dvide
šimtmečio spektaklis.

A. Miežis

Dan Kuraičio kalba Miami lietuviams

J A l G U S T A I T I S

KI WAS SMETONA IR .10 VEIKLA
■ •>4 ihimI Knyga Kainb $1.511

vėl vienas žmogus, noris pažinti nepriklausomos Lietuvos ir Antano 
Smetonos valdymo Laikotarpi, negales apsieiti be J. Augustaičio pa
ruoštos studijos Ši knvga bttina kiekvienam, norinčiam pažinti ne
tolimą Lietuvos praeiti. Lietuvoje gyvenusieji ir Smetonos valdymo 
iiKotarpi pažįstant įėji žmones tvirtina, kad J. Augustaitis teisingiau 

šiai ir tiksliausiai aprašė ir įvertino Antano Smetonos veiklą.
j Augustaičio knygą galima gauti “Naujienose’ darbo valandomis 
Kas negali užeiti i ’Naujienas'’, tai prašomas persiųsti $1.50 čeiq 
arba Money Orderi, pridedant 20 c persiuntimui paštu tokiu adresu:

N \ (i J I E N O š
f. Hm.STED STREET CHK'AfiO ILLINOIS 6060.

uavę pinigus, tuojau knygą pasiusim*

(Tęsinys)
Brangieji, — tęsia savo kalbą 

Dan Kuraitis Miami lietuviams. 
— Kaip anais laikais Peterbur
go erelis neįstengė Lietuvos su
virškinti, taip ir Kremliaus ere
lis neįstengs!

Kremlius, Raudonoji Aikštė, 
Lenino mauzoliejus, ten stovin
čios cerkvės ir aukštai iškelta 
raudonoji žvaigždė simboli
zuoja komunizmo lopšį, kaip 
krikščionybės pradžią simbo
lizavo Betlėjuje gulintis kūdi
kėlis. Reikia neužmiršti, kad 
mauzoliejuje guli komunizmo 
tėvo Lenino kūnas.

Aš besilankydamas Maskvo
je stovėjau eilėje, kad pama
tyčiau mirusiojo palaikus. Sto
vint toje eilėje man prisiminė 
viena kelionė aplink pasaulį. 
Būdamas Indijoje, jos sostinė
je New Delhi, man taip pat 
teko stovėti eilėje, kad galė
čiau pamatyti Mahatmos Gan
dhi paminklą. Mahartma Gan- 

idhi visą savo gyvenimą ineldė-

Philomena sako...

Taupymas yra šeimos pareiga. 
Įvairūs skelbimai masina visą 
šeimą pirkti ką nors naujo. Bet
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jei norite įsigyti namą, turėti 
pakankamai lėšų vaikų mokslui 
ar senatvei, laikas dabar 
pradėti taupyti.

Pinigai, taupomi Chicagos 
Taupymo ir skolinimo bendro
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si ir pasninkavo, kad Indija 
būtų išlaisvinta. Jis nieko ne
žudė. Jis net ir mirtinam prie
šui, kuris atėmė jam gyvybę, 
prieš mirdamas dovanojo. Jo 
kūnas buvo sudegintas, o pe
lenai išbarstyti Gango upėje.

Ten, prie jam pastatyto pa
minklo kiekvieną dieną šimtai 
žmonių suneša gėles ir pasi
meldžia už jo sielą. Leninas 
kardu išvaikė naujai susirin
kusius žmonių rinktus atsto
vus, norėjusius padėti pagrin
dus demokratinei santvarkai. 
Jis vartojo žiaurią jėgą, kad 
komunistai pagriebtų valdžią. 
Tai dar nebūtų taip blogai. 
Daugelis jėga prieina prie val
džios. Bet man lankantis mau
zoliejuje, šalia Lertino gulėjo 
kitas kūnas, didžiausio pasau
lio istorijoje žinomo žmogžu
džio Stalino kūnas. Jis badu iš
marino milijonus nekaltų žmo
nių, tūkstančius pasiuntė į Si
birą. padarė tūkstančius naš
laičių, atimdamas jiems tėvus 
ir namus.

Kaip galima tuos du pasau
lio veikėjus lyginti — Leniną ir 
Gandhi — sunku įsivaizduoti. 
Gal ten toli, už Uralo’, komunis
tinė tvarka ir tinka, nes dar 
neįsistiprino civilizacija, bet 
ne vakarams, ne Europai, kur 
kultūra yra gerokai išbujojus.

Visi matome, kad gyvenimo 
ratas gana greit sukasi. Visos 
geležinės uždangos ir visos gė
dos sienos pradeda braškėti, 
Važinėdamas po pasaulį turė
jau progos stebėti žlungantį 
komunizmą. Mačiau iš raudo
nosios Kinijos į Honkongą at
bėgusius milijonus kiniečių. 
Mačiau tūkstančius Nepalyje. 
atbėgusius iš Tibeto.

Antrojo Pasaulinio Karo pa
baigoje lankiausi Berlyne I 
kartus. Du kartu lankiau Ber
lyną. kada gėdos sienos dar 
nebuvo,., kada žmonės laisvai 
galėjo vaikščioti pro Branden
burgo vartus, jie laisvai galė
jo eiti iš Rytų Berlyno į Vaka
rų Berlyną. Jeigu Rytų Vokie
tija nebūtų pastačiusi gėdos sie
nos Berlyne, tai šaindien ne
beliktų nei vieno vokiečio Rytų 
Vokietijoje. Ten gyventų tik
tai senis Ulbrechtas su komu
nistine klika.

Prieš 16 metų buvau Varšu
voje. Pamaldų metu nuėjau į 
šv. Aleksandro katedrą. Ne tik 
iš lauko, bet ir Iš vidaus baž
nyčia buvo apleista. Prie alto
riaus buvęs kunigas labai mi- 
zernai atrodė. Bažnyčia buvo 
pilna žmonių, fet daugiausia

seniai. Nemačiau nė vieno jau 
no žmogaus. Bet bažnyčioje 
buvusieji nepaprastai karštai 
meldėsi. Keli kryžiumi gulėjo 
ant grindų.

Viena moteris bažnyčioje taip 
karštai meldėsi, kad aš akių 
nuo jos nenuleidau. Kilnodama 
rankas ji kažką kalbėjo. Aiš
kiai matėsi, kad ji poterių ne
kalbėjo. Ji išmetinėjo Dievui, 
sakydama:

“Dieve, ką mes tau pada
rėm, kad tu mus apleidai to
kiu maru?”

Po šešerių metų, belanky
damas Rytų Europos sostines, 
vėl atsiradau Varšuvoje. Vėl 
nuėjau į šią Aleksandro kated
rą. Ji jau buvo atremontuota, 
o viduje išdekoruota. Prie al
toriaus buvo gėlės, o kunigas 
jau buvo panašus į kunigą. 
Bažnyčia buvo pilna žmonių. 
Be senių, joje buvo ir jauni
mo.

— Kiek per tuos šešeris me
tus padaryta progreso, — pa
galvojau, — komunizmui žlug
ti.

Institute of Electrical and 
Electronic Engineers (IEEE) 
savo metiniame tarptautiniame 
suvažiavime, įvykstančiame New 
Yorke kovo mėn. 26-30 d., atžy
mės 117 elektros ir elektronikos 
inžinerijoje nusipelniusių asme
nų, juos pakeliant į Fellow laips
nį. Algirdas A. Avižienis bus 
taip atžymėtas už savo įnašą į 
klaidas pakeliantį skaičiavimą. 
Avižienis yra IEEE Computer 
Society vadovaujamos tarybos 
narys ir tos pačios sąjungos klai
das pakeliančio skaičiavimo tech
nikinio komiteto pirmininkas.

Juozas Judis, 1924 m. gimęs 
Toledo, Ohio, ir daoar Universi
ty of Toledo College of Pharma
cy dekanas, parašė straipsnį apie 
sulfonylurea pašalinimą iš žmo
gaus serumo proteinų dėka ku
marino junginių ir kortikini'ų 
steroidų. Straipsnis išspausdin
tas leidinyje Journal of Pharma
ceutical Sciences, tomas 62, nr. 
£• 1973 m. vasario mėnesį.

A . a. Bartkus iš Underwri
ters’ Laboratories paskelbė

Išėjęs gatvėn pamačiau įdo
mią sceną. Mačiau milicinin
ką, barantį pilietį, bet pilietis 
jam nepasidavė. Juo milici
ninkas garsiau rėkė, tuo pilie
tis dar garsiau jam atsakinėjo. 
Prisirinko daug žmonių. Tada 
pilietis dar kartą suriko: — Tu 
prakeiktas komuniste, eik į 
peklą...

Milicininkas nusišypsojo, bet 
nieko daugiau nesakė, nes ma
tė minią, griežiančią dantimi. 
Jeigu tas žmogus būtų buvęs 
areštuotas, tai minia vyrų bū
tų sutrypusi.

Prieš 6 metus milicininkas 
pilietį būtų areštavęs ir nuve
dęs į kalėjimą.

(Bus daugiau)

straipsnį apie vidinį saugumą 
kaip jis suprantamas jo įstaigos 
reikalavimuose naujiems produk
tams. Straipsnis atspaustas lei
dinyje IEEE Transactions on 
industrial Elektronics and Con
trol Instrumentation, tomas 20, 
nr. 1 1973 m. vasario mėnesį.

Alfonsas V. Pocius iš Dept. 
of Chemistry, University of Illi
nois, Urbana, Illinois, yra ben
draautorius straipsnio apie elek
tronines absorpcijos spektras 
4-R-l, 2, 4 — Triazoline — 3, 5 
— dionuose. V. Walatka, Jr. iš 
Dept, of Chemistry, The Johns 
Hopkins University, Baltimore, 
Md., yra bendraautorius trumpo 
straipsnio apie naują didžiai per- 
lendžiantį davėjo-gavėjo kom
pleksą. Abi studijos paskelbtos 
leidinyje Journal of the Ame
rican Chemical Society, tomas 
95, nr. 3 1973 m. vasario mėn. 
7 d.

Society of Plastics Engineers 
vasario mėnesį Union, N. J., su
rengė technikinę konferenciją 
apie injekcinio lipdymo gamybą, 
kur J. J. Wenskus, Jr. iš East
man Kodak Company padarė 
pranešimą apie kieto stovio ir 
elektromechanių instrumentų 
palyginimą. Tos pačios sąjungos 
konferencijoje apie lanksčius vi- 
nylius ir žmogaus sveikatą, įvyk
stančioje kovo mėn. 21-22 d. Lake 
Kiamesha, N. Y., gydytojas G. 
L. Levinskas iš Monšąnto Com
pany kalbės apie įkvėpimo nuo
dingumo testus.

Prancūzijoje išeinąs žurnalas 
La Recherche nr. 29 1972 m. 
gruodžio mėnesį rašo, kad Lietu
voje yra 18 eksperimentalinės 
gamyklos — laboratorijos, ta
čiau daugumoje jos tesusirūpi- 
nosios kasdieninės produkcijos 
reikalais.

Saulius šimoliūnas

oKAliiK 'TIAUJU’AAS* —

JOS TEIKTA. GER7ŪJSIAS.
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laughed when 
I bought my 
first Bond.

In my neigtiborbood everyone was poor. 
Most of us were lucky if we had enough food 
to eat or clothes to wear. So like most kids ws 
■pent a lot of time talking about the things 
we wanted out of life. Things like owning a 
big car, wearing fine clothes and going to all 
of the beet places. Boy, we could hardly wait 
to grow up.

Like the other kids I bad little odd jobs in 
grammar school but I got mV first real job 

i when I started high school. I was a junior 
■ d«k in a big department store. That's where 
į I first heard about U.S. Savings Bonds. My 
i boss asked me if I wanted to join the Payroll 
I Orrings Plan and I said yes. A month later I 
’ gotniyfimtbond. _ ,
i When my friends found out. th^y really had
I • good laugh. Imagine baying UJS. Savings 
i Bonds when there were so many other great 

things to buy. Well, they kept laughing and I 
kept saving all through high school.

‘ - After graduation some of us wanted to go 
to ooHggas And that’s when my Bonds really

Take stock in America.,
Buy U.S. Savings Bonds.

NAUJIENOS
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ATVIRAS LAIŠKAS KAZIUI ALIŠAUSKUI 
"Kovų dėl Lietuvos nepriklausomybės 1918—1920° 

autoriui
Gerbiamas Pone Autoriau,

Jūsų kūrinį gavau prieš pat 
1972 metų Kalėdas. Dėl priežas
ties, kurią Jums padėkos laiške 
pažymėjau, jį pradėjau skaityti 
tik šių metų vasaryje. Dar ne
baigęs skaityti gavau Jūsų laiš
ką. Jūs rašote, jog nenorite gi
riamosios recenzijos, o norite 
mokslinės, su kritiškomis pa
stabomis, kurios galėtų būti nau
dingos ateities darbams. Jūsų 
laiško turinys mane maloniai nu
stebino. Pažadu, kad mano pa
stabos jokiu būdu nebus tik gi
riamojo pobūdžio, o rašysiu taip, 
kaip mano išmonė ir širdis diktuo 
ja. Bet kartu įspėju Jus ir visus 
šio atviro laiško skaitytojus, jog 
mano pastabos bus labai toli nuo 
mokslinės recenzijos, nes nesu 
nei generalinio štabo karininkas, 
nei enciklopedini nkas, neigi li
teratūros kritikas. Esu tik kny
gos mėgėjas, na, ir šioks toks 
laikraštininkas. Atleiskite, jei
gu mano pastabose stokos nuo
seklumo, jeigu šokinėsiu nuo nei
giamybių prie teigiamybių ryš
kinimo. Ar tikrai taip bus, dar 
nežinau rašyti pradėdamas. Bet 
spėju, kad gali taip atsitikti, nes, 
ištisas dvi savaites Jūsų knygą 
skaitydamas, visokių pastabų 
prisižymėjau..

Man patiko knygos suskirsty
mas į tris pagrindines dalis. (Pa
keliui į laisvę, Kovos su bolševi
kais, Kovos su bermontinin-

kais), bet nepatiko smulkesnis 
suskirstymas tose dalyse. Pir
miausia, romėniškų skaitmenų 
(I, II, III ir t. t.) naudojimas 
tiek knygos dalims, tiek tų da
lių skyriams ženklinti, atrodo 
kažkaip negrakščiai, neestetiš
kai, net gi klaidinančiai. Tai kas, 
kad prie knygos dalių pažymėta 
— I-ji, II-jo ir III-ji, o viršuj 
skyrių pavadinimų tik I, II, III. 
Būtų daug geriau buvę, jeigu 
skyriai būtų gavę arabiškus ei
lės numerius (1, 2, 3 ir t. t.). 
Antra — poskyrių pavadinimų 
rašymas toje pačioje eilutėje su 
tekstu, ir dar tuo nelaiminguoju 
kursyvu, o ne tamsesniais spaud
menimis. Periodikoj kursyvą 
laikau tikru velnio išradimu vi
sokioms painiavoms kelti. Neži
nau kodėl, bet dauguma mūsų 
redakcijų, kur straipsnio auto
rius nori ką, nors paryškinti, pa
braukti, ir dažnai (citatose) dar 
žodžiais “mano pabraukta” už
akcentuoja, tą “pabraukimą” at
spausdina kursyvu. Reikia la
bai gerų akių, kad jį nuo norma
laus šrifto atskirtumei. Neretai 
pastabomis turiu maudauti rinkė 
jus, kad mano pabraukimus tik
tai juodai “pabrauktų”. Jūsų 
knygos atveju kursyvas posky
rių žymėjimui dar galėjo būti 
kiek pateisinamas, jeigu posky
rių pavadinimai būtų buvę žy
miai viršuje teksto. Tačiau ne
manau, kad puslapių skaičius bū-

Speciali fotografo kamera su perskeltu "shutter'iu" su larko fotografuojamo žmogaus judesius ir padaro iš 
žmogaus iyj kirminą. j

, kautynių ir mūšių aprašant, su
sidarytų didesnis puslapių skai

sčius. Bet ar nebūtų buvę šitaip 
taisyklingiau ir suprantamiau 

'eiliniam skaitytojui? Labai įdo- 
Imu, ką į tai pasakytų mūsų kal
bininkai? Juoba, kad čia visur 
yra liečiama kelintinių skaitvar
džių rašyba.

Aprašydamas įsteigtą karo 
mokyklą (94 pusi. Jūs pažymi
te, jog išleidžiamiems naujiems 

| karininkams pradžioje buvo duo- 
I damas karužo vardas, “kuris vė
liau, 1919 m. rudenį įvedant 
laipsnius kariuomenėje, buvo pa
keistas leitenantu”. Iš tiesų, ko
vų aprašymuose aš ilgėte ilgė
jausi suprantamų karininkų j 
laipsnių. Išskyrus vieną kitą į 
generolą, rodos, dar vieną kitą j 
pulkininką, laipsnius jau anks-1

čiau, rusų kariuomenėje, gavu
sius, visi kiti buvo vadinami “ka
rininkais”, sutrumpintai “kam.”, 
vistiek, ar jie būriui, kuopai, ba
terijai, batalionui ar ir kelių di
desnių kariuomenės dalinių gru
pei vadovavo. Tik į knygos pa
baigą, tiksliai 363 pusi, pastebė
jau, kad V. Rimavičius gavo lei
tenanto laipsnį, 361 pusi., mirus 
gen. šlabaševičiui, pik. Pranas 
Liatukas pakeliamas generolu, o 
jau sekančiuose puslapiuose pa
sipila pulkininkai leitenantai, 
majorai, kapitonai ir leitenantai. 
Ar aš skaitydamas nepastebėjau, 
ar ir jau trečią kartą į tą kny
gos apylinkę grįždamas vis ne
surandu, ar gal Jūs pamiršote 
paaiškinti, kad, va, nuo čia jau 
visi karininkai bus su laips
niais?... Alfonsas Nakas

(Bus daugiau)
tų padidėjęs ir per tai knygos 
kaina pakilusi, jeigu poskyriai 
būtų buvę sužymėti viršuj teks
to ir tai juodesniais spaudmeni
mis.

Jau išėjo iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan 
gas daryti įtakos į krašto politiką. 102 psl. Kaina SI.50

Knygos bus išsiųstos, jei $1.50 čekis arba Money Order’* 
bus pasiųstas tokiu adresu:

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St. Cihcago. m. 00608

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

irtų gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knvgomi® 
suminėta^ knvgas galima nžsisakvti Naujienos*

Liudas Dovydėnas MES VALDYSIM PASAULI Atsiminimai t» 
intymūs duomenvs apie bolševikmeti Lietuvoje dviejuose tomuose 
Kainuoja po 4 dol tomas. Juose yra 517 psL

Jurgis Gliaudą, SIMAS. Platus literatūrinis aprašymas apie Simo 
Kudirkos nabėgima ir jo išdavimą rusams. Tragedija ivyko bendra- 
darbiautoju ir tiltu statytojo su sovietais 
besikeičianti komunizmą 158 psl.. kaipa

Jurgis Gliaudą, AGONIJA. Romanas, 
rašoma Lietuvos vvriausvhės kapituliaciia 
ri„ elgesvs tragiškose dienose

Stefanija ROkienė GRĮŽIMAS I LAISVE Sibiro tremtinės atsi 
minimai narašvti ramiu klasiško stiliomi anie sunkia nevergto lietu 
rio dalia Anrsšvmo būdas ir stilius prilygsta geriausioms garsiosios 
rašytojos Pearl Buck kūriniams 526 psl.. kietais viršeliais, kai 
•’uola S dol.

Juozas Kapačlnskas SIAUBINGOS DIENOS Atsiminimai aplei 
džiant TJetuva. bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtiniu stovyk
lose Vokietijoje 273 nsl kietais drobės viršeliais kaina 4 dol

J Audėnas PASKUTINIS POSĖDIS. Minučių tikslumu aprašyt* 
oaskutinės nepriklausomos Lietuvos dienos ir valandos kuriose yra 
Išryškėjęs nesikeičias komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir 
asmenis 270 nsl. $4 00

ČIKAG1ETPS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTOJ LIETUVOJ 
Antnrė buvo Vilniuje Trakuose Druskininkuose Kaime Naudakiuose 
Rlainėdnie ir Palangoje Vaizdūs aprašymai ka ji ten matė, kokia* 
kalbas girdėin ir ka jai žmonės pasakė 95 psl. $1.00 Yra taip pat 
išversta i anglu kalba

D. Kuraitis. MAGIŠKUOJU KILIMU I VILNIŲ Kelionės i Lietu 
va įspūdžiai Iliustruota foto nuotraukomis 331 psl $3 00

D Kuraitis. KELIONE I ANAPUS GELEŽINES UŽDANGOS 
’oriaus pastabuma neapgauna inturisto ir agitprono propaganda 
•itmaškavimai AbJ knvgos parašytos lengvu gražiu stiliumi

V. Madonas VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE 1044-54 m 
nsl $1.00 Didžioio klasiko mintys ir rūnesčiai anie išeiviios kultū
rini gyvenimą Skurdi tremtis ji nepalenkė bendradarbiavimui

Komunizmas yra žiaurus Bet jis ir jo vadai yra ne mažiau Juo
kingi Pasiiuokime visi, skaitydami Krizo Plenerio 77 ANEKDOTUS 
$2 psl $1.00

šie ir kiti leidiniai yra gaunami

NAUJIENOSE. 1739 So. HALSTED ST.. CHICAGO. ILL 6060$

stsilankam darbo valandomis arba užsakant paštu ir pridedant 
čeki ar piniginę perlaidą.

snkeltu mitu miglose anio 
3 dol.
408 nsl. kaina 5 dol A p- 
prieš bolševikus ir los na

An

40

Bet tai dar pusė bėdos. Už vis 
blogiausia, kad skyrių yra per
daug ir visa eilė skyrių pavadi
nimų nesiriša su turiniu. Štai, 
tik keletas pavyzdžių. I-sios da
lies VIII skyrius (85 pusi.) pava
dintas “Lietuvos vyriausybei 
persikėlus į Kauną”, apie vy
riausybę kalba tik poroj pusla
pių, kitus 7 ar 8 puslapius gry
no teksto (apytikriai sakau to
dėl, kad ten daug iliustracijų) 
skiria steigiamoms įvairioms 
kariuomenės dalims aprašinėti. 
Manding, VIII skyrius galėjo 
būti visai panaikintas, vyriausy
bės persikėlimą aprašius kitame 
skyriuje, o kariuomenės dalių 
steigimą Kaune sujungus su da
bartiniu VII skyrium, kuriame 
kalbama apie kariuomenės da
lių steigimą kitose Lietuvos vie
tose. Arba II-j e knygos daly
je II skyrius (167 pusi.) pavadin
tas “žemaičių žemėje”, o apie 
pusė jo teksto skirta Joniškė
lio partizanams aprašinėti. Nuo 
kada gi Joniškėlis priskirtas Že
maitijai? Skyriaus pavadinimas 
“Pakartotinis Ukmergės puoli
mas” (197 pusi.), nieko nepasa
ko, kaip mūšis baigsis. O puo
limas buvo JlŠbai sėkmingas ir 
Ukmergė galutinai atsiimta. Tai 
kodėl skyriaus nepavadinti “Uk
mergės išvadavimas”, ar pana
šiu aiškiu pavadinimu? Skyrius 
“Lietuvos kariuomenės persi
tvarkymas” (205 pusi.), turįs 
vos trejetą puslapių gryno teks
to, įkištas į Il-sios knygos dalies 
(Kovų su bolševikais) vidurį, ga
lėjo būti paverstas paprasčiau
siu perskyrų. Yra skyrius “Ry
tų aukštaiti joje” (261 pusi.) ir 
greta jo — “Zarasų operacija 
rugpiūčio 24—31 d.” (273 pusi.). 
Kad Utena, Dusetos, Salakas ir 
Aleksandravėlė yra lygiai tiek 
pat Rytų Aukštaitijoje, kaip ir 
Zarasai, tai ir tolimiausias su
valkietis, į žemėlapį pažvelgęs, 
gali įsitikinti. Bet, ir vėl, “Za
rasų operacijos” vardu paženk
lintame skyriuje ilgos ir sunkios 
kovos vyksta Latvijos pakrašty, 

| apie Daugpilį. Ir tai ne rugpiū
čio 24—31 dienomis, o aprašy
mas nusitęsia iki bolševikų už 
Dauguvos išvijimo, iki 1919 m. 
spalio 3 d. veiksmų. III-je kny
gos dalyje, III skyrius, pavadin
tas “Generolo H. A. Niesselio 
misija Pabaltijyje” (383 pusi.), 
teturįs tik du su trupučiu pus
lapių teksto, turėjo būti pri
jungtas prie II skyriaus, kaip 
poskyris. Ir, pagaliau, kokiems 
galams dviejų gretimų skyrių 
pavadinimai: “Kariniai veiks-

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIU ŠOKIU ŠVENČIU TAKAIS
100 didelio formato psL daug paveikslų. Kaina $2.00.

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

nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
Knygą galima gavti Naujienose arbe pasiunčieni čekį ar Money or 

deri tokiu adresu:

mai prieš bermontininkus” (387 
pusi.) .ir “Atskirų dalių karo 
veiksmai” (405 pusi.) ? Abie
juose skyriuose rašoma apie ko
vas su bermontininkais, abu sky
riai bendrai tesudaro tik apie 27 
puslapius gryno teksto, tad ar gi 
reikėjo atskirų skyrių ir pava
dinimų?

čia nurodžiau tik keletą pa
vyzdžių. Galėčiau jų rasti dar 
kita tiek, o gal ir daugiau.

Knygai iliustruoti Jūs parū
pinote 32 nuotraukas. Ką sakau 
— iliustruoti. Tos nuotraukos 
nėra tik puošmena, o turi ir isto- . . .. ,. ... . .

■ t. . į naujos eilutes, šitaip rašoma:rmį vertę. Dauguma jų — por-Į 
tretinės. Jos visos pakankamai 
aprašytos, išskyrus gal tik vie- 
ną-kitą, kaip — pav., Motiejui 
Pečiulioniui tepaliekant pulkinin
ko laipsnį, kai jis buvo genero
las. O taip norėjosi matyti ir .
grupines nuotraukas aprašytas,1 plentu, 5 kuopa per Ramonus 
pažymint bent apytikrį fotogra
favimo laiką ir duodant kiek ga
lima daugiau matomų asmenų 
pavardžių. Tiesa, viena iš šešių, 
67 pusi, yra gan mizerna. Visos 
kitos pakankamai ryškios. Tik 
viena, 41 pusi., kad ir labai ribo
tai, aprašyta. Argi tikrai jau 
taip sunku buvo iššifruoti jei ne 
visų, tai bent dalies Karo aviaci
jos m-los I laidos auklėtinių pa
vardes ? Arba nors kaikurių Pa
girių partizapų ? Arba tokios ne
gausios grupės Joniškėlio mir
ties bataliono karininkų? Pasta
bas dėl nuotraukų priimkite dau
giau kaip apgailestavimą, ne 
kaip priekaištą, nes nežinau ap
linkybių, nežinau, kiek pastan
gų buvo padėta jų aprašams 
gauti.

Mane visada domina žmonių 
vardai. Nesvarbu, kokio socia
linio rango asmuo bebūtų. Vis
tiek, ar generolas jis, ar eilinis 
kareivis, ūkininkas ar kunigaik
štis. Turtuolis, ar vargšas. Niek
šas, ar šventasis. Ne aš vie
nas šitaip už vardus. Žinau ir 
daugiau savo plunksnos bičiulių, 
kurie dažnai labai daug laiko su
gaišta, kol inicialą į vardą pa
verčia. Tikra ironija, kad vieno 
didžiausių aprašomojo laikotar
pio niekšų, nuleidusio nemaža 
lietuvių savanorių ir civilių 
kraujo, Bermondto-Avalovo var
do knygoje nėra. Puoliau prie 
Lietuvių Enciklopedijos — ne
radau. Net inicialo ten trūksta. 
Puoliau prie Mažosios Tarybinės. 
Ten tik P inicialas. Tą patį ir 
Jūs kartojate. Žiūrėjau mano 
turimoje amerikiečių enciklope
dijoje — ten Bermontas per- 
smulki žuvis, jo visai nėra. Taip 
ir nežinau, ar jis buvo Pavel, ar 
Peter, ar dar kitoks. Gerai, kad 
bent kartą ar du, neprisimenu, 
paminėjote pilną generolo Goltz 
vardą. Vėl, neradau jokioje en
ciklopedijoje, kas slepiasi po ge
nerolo Eberhardt’o “W” inicialu, 
ir tik iš kelinto karto, tik 63 
pusi, sužinojau, jog busimasis 
generolas Nastopka nebuvo Ste
pas, o Stasys. Pilno vardo ne
rašymas ypatingai apgailėtinas

Jūsų angliškoje knygos santrau
koje. šalia Martyno Yčo, My
kolo Sleževičiaus, ten randamas 
tik Professor A. Voldemaras. O 
jeigu kuriam amerikoniukui, di
sertacinį darbą beruošiančiam, 
sakysim, antrą valandą ryto pri- 
sireikia Voldemaro vardo, kaip 
tada?...

Pulkai, kuopos, baterijos, ap
rašinėjant mūšių eigą, visur žy
mima arabiškais skaitmenimis, 
nepridedant net brūkšnio ir ati
tinkamos žodinės galūnės. Štai, 
ilgai pavyzdžio neieškojęs, atsi
verčiu 283 pusi. Ten, dargi iš

“1 pėst. pulkas nakties metu 
persitvarkė puolimui...” Tame 
puslapyje toliau: “...5 kuopa už
ėmė Giršių k.”; ir “...4 baterija 
apsistojo pozicijoje...”; ir “...8 
kuopa dešiniau plento, 9 kuopa

Tik batalionai rašomi kitaip: 
“...1 pėst. pulko I batalionas ir 
II batalionas...” Knygą beskai
tydamas ištisais vienu ypu, tiesa, 
imi priprasti prie visų skaitmenų 
Bet į rankas tik trumpam paė
mus, tik vienam-kitam epizodui 
pasiskaityti, taip ir norisi iš
tarti: “Vienas pėstininkų pul
kas nakties metu persitvarkė 
puolimui”. Nepamenu, kad bū
čiau skaitęs mūsų kalbininkų 
pasisakymus, kaip rašyti skait
lines, ypač jau sakinio pradžio
je, ar iš naujos eilutes. Nusižiū
rėjęs iš amerikiečių, aš sakinio 
niekada nepradedu skaičiumi. 
Čia duotus pavyzdžius — rašy
čiau : Pirmas pėstininkų pulkas; 
4-ta kuopa, 8-ta kuopa ir t. t. 
Be abejo, tokiu būdu visą eilę

1739 So. Halsted St, Chicago, 111. 60608

Nuo
1914 metų

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

Sąskaitos apdraustos iki 
$20.000.

JR
MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

4040 ARCHER AVENUE 
CHICA80, ILLINOIS MC3Ž 

RHONE: 254-447$

5%
Passbook Savings 
All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

I 6
2 Y*»rs Saving* 

Certificate 
(Minimum $5.000)

'au kuris laikas atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

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

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

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121, 41 teatro draugia. 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentuoti katalikiškų, socialistinių, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban- 

I kai ir kt.

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Monar 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
vardu Ir pasiųcti:

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. S0608

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS.
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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.

UNIVERSAL
NAUJIENAS 1800 So. Halsted St i Chicago, Ill. 60608

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

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.
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Amerikos Lietuvių Bendruo
menės Marquette Parko apy
linkė turėjo vasario 25 dieną 
savo metinį visuotiną susirin
kimą, kuris praėjo labai sėk
mingai, 
ninkauti

Susirinkimui pirmi- 
buvo išrinktas dr. VI. 
sekretoriavo St. Kau-

Pats susirinkimas buvo gau- 
s, kuriame dalyvavo 150

žmonių, tai bene bus rekordi
nis skaičius iŠ šios apylinkės 
buvusių susirinkimų. Jei taip, 
tai galima butų paklausti, kas 
juos taip gausiai sutraukė? 
Atsakymas — noras išlaikyti 
stiprią lieuvišką Bendruome
nę, kuri pajėgtų atsilaikyti 
prieš norinčius ardyti lietuviš
ką vienybę, kuri šiuo metu 
taip yra reikalinga.

pamato rimtą pavojų — stoka 
ir drįsta pasakyti — gana pa
syvumo ir rimtai stoja ginti sa
vo lietuviškus reikalu*. Taip 
atsitiko ir šiame susirinkime.

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

Ar yra tarybos šiandieninėje Lietuvoje?
Mirus Vincui Andriuliui, Chicagoje “pažangiečių” 

leidžiamoje Vilnyje atsirado nauja plunksna. Tai Ameri
kos lietuviams visai nepažįstamas Kazys Rimbas. Spėja
ma, jog tai yra slapyvardžiu prisidengęs sovietų imperi
jos tarnautojas. Iki šio meto lietuviai nieko negirdėjo 
apie Kazį Rimbą, padedantį Jokubkai suredaguoti pen
kias dienas išeinantį laikraštį.

Rimbas pradėjo trumpomis žiniomis iš Pietų Ameri
kos gyvenimo. Pradžioje jis aprašinėjo sunkų Pietų Ame
rikos darbininkų gyvenimą, vėliau pradėjo liesti sunkią 
kelių Pietų Amerikos valstybių ekonomiką, o paskutiniu 
metu jau persimetė ne tik į žinias iš Lietuvos, bet pradė
jo kabinėtis ir prie Amerikos lietuvių laikraščių. Kaip vi
siems sovietų imperijos gynėjams, taip ir Rimbui didžiau
sia rakštimi yra Naujienos. Prie šio dienraščio jis pir
miausia ir prisikabino.

Jam labai nepatiko prieš porą savaičių Naujienose 
pasirodę rašiniai, liečiantieji Vytauto Kazakevičiaus pa
reiškimą apie “kulūrinį” ir kitokį bendradarbiavimą. 
Rimbas vakarykštėje Vilnyje šitaip rašo:

“Lietuvos kultūriniams ryšiams su užsienio lie
tuviais komiteto pirmininkas Vytautas Kazakevičius 
padarė spaudoje pareiškimą, kad “svetur gyvenda-

— išlikti savo tautai, kurie nori būti jos patriotai, 
turi susirasti kelią į šią, šiandieninę Lietuvą. Dėl to 
Naujienų redaktorius parašė net tris editorialus, vi
saip puldamas ir niekindamas kultūrinį bendradar
biavimą su Lietuva. Daug prirašė, bet nesurado ki
tos Lietuvos, su kuria jis galėtų bendradarbiauti, nes 
kitos Lietuvos nėra. Yra tik viena, tarybinė ir socia
listinė Lietuva, apie kurią Kazakevičius komentuoja.

“Naujienų redaktorius bando save užhipnotizuo
ti rašydamas tarybinę Lietuvą tarp kabučių. Būk 
tokios Lietuvos nėra. 0 jinai kaip buvo, taip yra ir 
bus. Bus ir tada, kai Naujienų jau nebebus, o liks 
tik istorijoje vardas, kad buvo toks klystkeliais nu
ėjęs lietuvių kalba Čikagoje leidžiamas laikraštis, 
priešingas kultūriniam bendradarbiavimui su Lie
tuva”. (Vilnis, 1973 m. vas. 28 d., 1 psl.).
Rimbui, matyt, buvo įsakyta kirsti iš peties, nes iki 

šio meto iš Vilniaus rašiusieji pseudonimai taip aiškiai nie
kad nepasisakydavo. Teisybe, kad Naujienos yra priešin
gos “kultūriniam bendradarbiavimui”, nes jis yra vien-

ne
buvo jokios kultūros, net nebuvo rimtesnio dialogo. Tas 
kultūrinis” bendradarbiavimas pirmon eilėn turėtų eiti 
►er spaudą, tuo tarpu sovietų valdžia tiktai Ameriką už- 
erčia specialiai užsieniečiams spausdinamais laikraš- 
iais, o Amerikoje spausdintų lietuviškų laikraščių į “ta

rybinę” Lietuvą neįsileidžia. Visos pastangos nusiųsti 
Naujienas Lietuvoje likusiems giminėms ir pažįstamiems 
atsimušė į to paties Kazakevičiaus Vilniaus pašte pasta
tytą cenzorių sieną, kurie sustabdo kiekvieną Naujienų 
numerį, pasiųstą į dabartinę Lietuvą.

Leidimą kirsti gavęs Rimbas tiek įsismagino, kad jis 
net į aptariamą editorialą atidžiai nepažiūrėjo. Jam ne
patinka, kad Naujienos, kalbėdamos apie Lietuvą, “ta
rybinei” prideda kabutes. Niekad Naujienos nedėjo ka
bučių Lietuvai, bet jos padeda kabutes “tarybinei”, nes 
nuo šio žodžio ir prasideda pirmas didžiosios apgaulės 
žingsnis. Okupantas ir jam tarnaujantieji jokubkos ir 
rimbai bando įtikinti laisvąjį pasaulį, kad Lietuvoje yra 
“proletarų”, ar “darbo žmonių”, ar “darbo valstiečių”, 
ar “kolchozininkų” ar kokių kitokių tarybų. Rusijoje 
komunistų partijos centro komiteto grupė pagrobė val
džią, išvaikė kraštą demokratinti pradėjusią Kerenskio 
vyriausybę ir įvedė pačią žiauriausią mažos grupės dik
tatūrą.

Petrogrado darbininkai, norėdami sumažinti caro 
valdžios sauvalę, buvo įsivedę tarybas savo reikalams 
tvarkyti. Tos tarybos buvo demokratinės. Kandidatus 
statė kiekviena politinė darbininkų grupė. Petrogrado 
tarybos nariais buvo įvairių partijų atstovai. Tarybos 
vadovybėje buvo socialdemokratai, socialistai revoliucio
nieriai, liberalai ir net trockininkai. Ko niekad Petro
grado tarybų vadovybėje nebuvo — tai komunistų. Jie 
niekad darbininkų tarpe įtakos neturėjo. Valdžią pagro
bęs Leninas su Trockiu, darbininkų tarybas apkarpė, o 
vėliau pradėjo iš jų tyčiotis. Jie panaikino laisvus ir de
mokratinius rinkimus į tarybas.

Rusų okupuotoje Lietuvoje jokių tarybų nėra. Yra 
komunistų partijos “tarybų” priešakin pastatyti žmonės, 
kurie sako, kad jie yra žmonių rinkti atstovai, bet kiek
vienas žino, kad nei Lietuvos gyventojai, nei Lietuvos 
darbininkai neturėjo teisės net pageidaujamų kandidatų 
pastatyti į “tarybas”. Kaip buvo surežisuoti “rinkimai” 
į vadinamą “liaudies seimą”, taip okupantas suklastoja 
“rinkimus” į įvairias Lietuvos “tarybas”.

Okupantas jėga prisijungė Lietuvą prie Sovietų Są
jungos ir tyčiojasi iš viso pasaulio: — sako, kad patys lie
tuviai prisijungė. Okupantas paskiria, žmones į “tarybas”! 
ir šaiposi: — sako, kad patys žmonės laisvų*rinkimų bū
du tokias “tarybas” išsirinko. Okupantas juokiasi net iš 
Rimbo. Rimbas žino, kad tarybų Lietuvoje nėra, bet kvai
lius įtikinėja, kad tokios tarybos egzistuoja. Rusai džiau
giasi, kad gavo tokį suktą pagalbininką. Rusai mano, kad 
Rimbui pavyks atlikti darbą, kurio jie per 30 metų nepa
jėgė atlikti.

l Iki šio meto vestame “bendradarbiavime”

nuomonių skirtumą buvo iš
rinkta nauja valdyba, suside
danti iš Šių 11 narių: J. Vai
čiūnas, St. Kaulėme&e, G. Gied
raitytė, S. Grigaravičius, J. ba
saity tė, K. Januška, A. Orentas, 
A. Stakėnas, A. Ūselis, K. Avi
žienis ir A. Markulis. Pareigo
mis dar nepasiskirstė. Revizi
jos komisijon išrinkti dr. Vi. 
Šimaitis, K. Povilaitis ir J. Ti-

AKCUAi
š. m. vasario 24 <L “Draugo” 

47 nr. tilpo K Radvilos rašinė
lis, kuriame pasisakoma, kad 
jis pritariąs Navako projektui ir 
kol veiksniai nesusitarią, iš vi
suomenės gautus “suaukotus 
dolerius “įšaldyti“ iki veiksniai 
susitars darniai veiklai ir nu
stos draskę gantą dolerį”.

Aišku, Čia turima galvoje Al
to ir L. Bendruomenes santy
kiai. Turbūt keistas tas Navako 
projektas (kurio nesu skaitęs), 
bet atrodo dar keistesnis K. Rad
vilos siūlymas. Juk Altas nesi-

P»J

M. GUDELIS

POVILAS MILERIS
(Biografijos bruožai)

El

Mileris buvo ir Naujienų direktorius. 
1965 metų rudenį dar atėjo porą kartų į 
direktorių posėdžius, bet kai oras atvėso 
ir pašalo, Povilas nustojo ii Naujienų 
bendrovės posėdžius lankyti. Anksčiau jis 
neapleisdavo jokio didesnio vaidinimo. Jis 
dažnai nuvažiuodavo į miesto centrą . jei
gu į Chicagą atvykdavo garsesnis daininin
kas ir Chicagoje dainuodavo. Ilgus metus 
Povilas neapleisdavo nei vieno svarbesnio 
koncerto, bet 1965 metais jis pasiklausy
davo dainos ir muzikos tiktai per radiją. 
Dažnai mėgdavo žiūrėti į televiziją ir klau
syti geresnių dainininkų balsų.

Povilui buvo sunku pabaigti 1965 me
tus, bet dar sunkesni jam buvo 1966 metai. 
Iš pat pavasario jis jau negalavo, o vasaros 
metu jam buvo sunku kvėpuoti. Keli gy- 

* ctytojan bandė jam gydyti koją, bet suge
dusių venų nepajėgė pataisyti Gydytojai 

- nustatė, kad jau buvo sunegalėjusi ir jo 
širdis. Jani aiškino, kad širdis nq>ajėgia 
parsivaryti kraujo iš kojos. Į koją ji nu
stumdavo, bet atgal jai jau buvo sunku. 
Užtai Povilas buvo priverstas tą koją iškel
ti, kad širdžiai būtų lengviau

Reikalas susikomplikavo, kai silpnė
janti širdis nepajėgė ir plaučių tinkamai

apvalyti. Teko Povilą vežti ligoninėn. Gy
dytojai dar bandė jį sustiprinti, bet nepa
jėgė. Teko jį lankyti ligoninėje, bet jis ne
pasitaisė. Kiekvieną dieną jį lankydavo 
Petronėlė. Kiekvieną vakarą ji grįždavo 
nusiminusi, nes matydavo, kad jo jėgos 
silpnėja...

POVILAS MIRĖ RUGSĖJO 28 DIENĄ

Povilas Mileris mirė 1966 metų ntgsėjo 
28 dieną. Jis gyveno 76 metus ir 7 mėnesius.

Jis buvo pašarvotas Povilo J. Ridiko šer
meninėje. Atsisveikinti Povilo susirinko 
daug žmonių... į koplyčią sunešė daug vai
nikų ir artimiesiems pareiškė nuoširdžių 
užuojautų.

Tą pačią dieną, tiktai kitoje ligoninėje 
mirė Dr. Antanas Montvidas. Jis buvo pa
šarvotas šiaurinėje Chicagos dalyje Grana
tos koplyčioje, šia proga Dr. Pijus Grigaitis 
spalio 1 d. Naujienose parašė tokį įžanginį:

NETEKOME DVIEJU GERŲ 
VISUOMENĖS DARBUOTOJŲ
šiandien Chicagos I Jei u vi ų Tautinėse 

Kapinėse yra laidojami du žymūs visuo
menės dariiuotojai — Dr. Antanas Mont
vidas ir Povilas Mileris, ilgus metus vei
kę įvairiose arganizacijose, kovoję už 
dariu) žmonių reikalus, gynę lietuvių 
tautos teises ir rėmę demokratiją bei so
cialistinio teisingumo idealus.

Juodu abu buvo artimi Naujienoms. 
Dr. Montvidas buvo šio dienraščio ben
dradarbis, vienu laiku net jo redakto

gardos suvažiavimą, kuris įvyks 
balandžio 1 d. Jaunimo Centre, 
išrinkti 28 atstovai.

Pasirodo, kad ir šiame susi
rinkime būta “pavojaus”, nes 
zalatoriškos Co “stebėtojai” 
turėję tikslą pagelbėti savie
siems prielankius asmenis iš
rinkti į apylinkės vadovybę, 
nesiskaitydami su ardymu su
sirinkimo eigos ir rimties.

Labai būdinga, kai revizijos 
komisijos akte buvo įrašytas* 
pasiūlymas, tikriau pasakius’ 
reikalavimas, kad susirinki
mas balsuotų už senąją valdy
bą, nors toks darbas nėra ko
misijos kompetencijoje, šį re
vizijos pasisakymą smarkiai 
rėmė inž. Nainys, naiviai įrodi
nėdamas komisijos agitacinį 
teisėtumą. Susirinkimas neno
rėjo duoti kalbėti, bet pirmi
ninkaujantis dr. Šimaitis prašė 
susirinkimo leisti kalbėti. Lei
do, bet kalbėtojas nieko iš to 
nelaimėjo.

Toliau F. Valinskas, ape
liuodamas į susirinkusiųjų jaus
mus, perskaitė Naujienų 47 
Nr. tilpusį rašinėlį “Renkasi 
Marquette Parko Lietuviai”, 
kuriame, apart kitko, pabrėž
ta: “Susirinkime privalėtų da
lyvauti kiekvienas lietuvis. Jei
gu jis nedalyvaus, tai fokusni- 
kai gali primesti tokią vado
vybę, kokią frontininkai buvo 
primetę Cicero lietuviams.

Drangos vadovaujami aki- 
ratininkai ir keli “intelektua
lai” Marquette Parko lietu
viams jau turi paruošę tokius 
žmones, kurie tęs Cicero pra
laimėjusių konfratrų politiką, 
pritariančią siųsti vaikus į ko
munistines pionierių stovyk
las”. Norėta, kad šis rašinys 
susirinkimo būtų pasmerktas,, 
bet išėjo visai kitaip, atseit, jų- 
pačių nenaudai.

Gaila buvo apeliuotojo, nes; 
dauguma susirinkimo dalyvių,į 
kaip tik pritarė tai minčiai, 
kad bendradarbiautojai būtų
pašalinti nuo 
vadovavimo. Taip ir įvyko — 
kaip tarė, taip ir padarė.

rius. Povilas Mileris buvo vienas stam
biausiųjų Naujienų bendrovės dalininkų , 
ir direktorius.

Mileris padėjo Naujienoms atsigauti. 
nuo pakrypusių į rusišką bolševizmą 
“kairiųjų socialistų”, kurie kėsinosi dien
raštį pagrobti, kad jo redaktorius pa
liautų kritikavęs “draugus” Leniną ir 

Trockį. Toje kovoje, kuri tęsėsi nuo 1919 
iki 1928 metų velionis Povilas tvirtai sto

jo už demokratinę poziciją ir nemažai 
prisidėjo prie to. kad Naujienos kovą 
laimėjo. • I

Bet Mileris buvo didelis dainos ir me
no rėmėjas. Daugiausia jo pastangomis 
taip ilgai išsilaikė Chicagos j e Birutės i 
choras. Dr. Montvidas pasižymėjo savo ’ 
veikla gydytojų profesijoje, organizuo
damas Lietuvių Daktarų Draugijų ir i8* 
per eilę metų vadovaudamas.

Gaila tokių garbingų vy rų neSekūs". 
(Naujienos. 1966 in.Up. 1 4a 4 psl.).

ATSISVEIKINA VELIONI 
šeštadienio popietį, šių metų spalio 1 

dieną. Lietuvių Tautinėse Kapinėse fcnvo 
palaidotas Amerikos lietuviams plačiau pa
žįstamas dainininkas, vaidintojas ir visuo
menės veikėjas Povilas Mileris (Paul Mil
ler).

Kaip Ridiko koplyčioje, taip ir Lietuviu 
Tautinėse Kapinėse prisirinko daug žmonių, 
kad galėtų paskutinį kartą atsisveikinti su 
geru lietuviu ir palydėti jį į paskutinę ramy
bės vėtą. Koplyčia buvo pilnutėlė ne vien

druomenės jai suaukotų dolerių. 
Priešingai, L. Bendruomenė jau 
kelinti metai kursto aukotojus 
vasario 16 proga aukas jai ati
duoti.

Mes, vadinamieji “dypukai”, 
atvykę į Ameriką Altą jau rado
me ir visą laiką vasario 16 minė
jimų proga jam beirdavome au
ką. Tai kodėlgi užėjo K. Radvi
lai noras Altui skirtas aukas 
‘‘įšaldyti” ? Baltas pasiskyrė 
sau lapkričio mėnesį ir renka 
aukas. Tai ir L. Bendruomenė 
gali pasirinkti sau kitą dieną ar 
mėnesį (Berods, rugsėjo mėnesį 
turi pasirinkę) ir tegul renka 
savo reikalams aukas. Reikalas 
bus išspręstas, be jokių “įšal
dymų”.

Manau, kad ir “Draugas”, tal
pindamas tokius rašinius atlie
ka Altui meškos patarnavimą 1

Stasys Juškėnas

Charakteringas laiškas 
iš okupuotos Lietuvos
Lietuvos okupantai savo spau

doje, siunčiamoje čia lietuviams 
mulkinti ir taip pat ten nuvyks- 
tantiems sugeba įkalbėti, kad 
socialistinė Lietuva žydi, visko 
pilna, laisvė visiems, bažnyčios 
pilnos žmonių. Kai kurie tam 
patiki, ir grįžę iš ekskursijų, ne 
tik vadinamieji “bendradarbiau- 
tojai”, bet ir mūsų intelektualai 
ir jų ponios, čia pertekusios vi
somis gėrybėmis, paklūva oku
pantų propagandos įtakon ir ima 
skelbti apie mūsų tėvynės ger
būvį. Tik maža dalis pastebi,

kas ten vyksta ir net atvykę bol
ševikų lietuviški pareigūnai “ant 
keturių akių” atvirai pasisako 
ir priduria, kad “mes kitaip ne
galime, gyventi reikia, geriau 
savame krašte, negu Sibire . 
Tas visai suprantama.

Bet štai šiomis dienomis teko 
skaityti laišką iš okupuotos Lie
tuvos paprastos kolchozininkės, 
visą amžių savo ūkyje dirbusios 
kaimietės, kuri rašo savo sese
riai, naujai ateiviai. Tai yra tik
ros “liaudies atstovės” balsas.

Kalba netaisyta, perrašoma, 
kaip siuntėjos išsireikšta.

Ji rašo:
“Sveiki mano Brangieji
Jūsų laišką gavome, Sesele. 

Didelei dėkojame. Rašote, kad 
pasiuntėt mums siuntinuką. Nu, 
Sesele, ką mes galim atsiteisti 
jums. Nieko negalim. Nieko 
neturim. Tik pasižadam už jus 
papoteriauti. Ir tas pas mus 
draudžiama. Pas jus, sesele, tur 
būt mažai žmonių apskurusiai 
gyvenančių. Pas mus — iš pusės. 
Nu, pasakius, čia yra taip: už
darbiai nedideli, o viskas brangu. 
Tai ir labai turi spausti, kad tik 
prasimaitintum. Bet pijokų irgi 
netrūksta, o savižudybių, jau 
taip ėmė daugėti! Jau ir valdžiai 
nusibodo tvarkyti ir laikraš
čiam rašyti. Jau tur būt prisi
eis pavirsti į žvėris. Kaip nėr 
Dievo, nėr ir žmogaus. Jau šiuo 
laiku žmonės toki jauni, gra
žūs, bet sveikatos visiškai netu
ri. Kaip gydymas už dyką, tai 
kaip pasižiūri, net baisu. Visur 
pilna sergančių, negali nekaip 
apsidirbti. Neturi nei žirdžių, 
nei nervų. Orai pas mus labai 
negeri, vis lyja drėgna. Nu jau 
vis sulauksime šalčių, gal žiema 
bus geresnė ...”.

Taip rašo savo seseriai buvusi 
15 ha ūkio šeimininkė, dabar 
kolchozininkė. Komentarų ne
reikalinga.

J. Taialas

Pabaigai tenka džiaugtis, kad 
marketparkiečiai atlaikė zala
toriškos kompanijos ataką ir 
išsirinko valdybą, kuri jungs 
lietuvišką darbą, bet ne ardys, 
kaip iki šiol buvo daroma. 
Marquette Parko lietuviai tik
rai gali džiaugtis ir didžiuotis 

. šiuo susirinkimu, kuris aiškiai 
. pasisakė už tuos, kurie nepa- 
, taikaus norintiems ardyti lietu

višką vienybę.
Susirinkimas baigtas Lietu- 

Bendruomenės vos himnu, kuris sugiedotas 
nepaprastai didingu dvasios 
pakilimu. Korespondentas

sėdinčių, bet ir stačių. Daugeliui teko klau
sytis giesmių ir kalbos šaligatvyje, nes visi 
negalėjo sutilpti koplyčioje.

Koplyčioje atsisveikinimo maršus grojo 
ir giesmes giedojo Genovaitė Giedraitienė. 
Dr. P. Grigaitis, ilgametis Povilo Milerio 
draugas pasakė kalbą, nušviesdamas svar
besnius velionio visuomeninius darbus Nau
jienų bendrovėje, Chicagos Lietuvių Drau- 
gijoje, Pirmyn ir Birutės choruose bei kito
se organizacijose. Priminė ir tai, kad Mile
ris ilgus metus Buvo Universal Savings ben
dro vės-direktorius ir Ohicagos Lietuvių Au
ditorijos valdybos narys.

Pasibaigus atsisveikinimo iškilmėms, pro 
karstą praėjo ir atsisveikino daugiau negu 
trys šimtai žmonių. Paskutiniai praėjo kars- 
tanešiai Barabas, Augustas, Maukus, šmote
lis. Jankovskis ir Milaševičius. Paskutinioji 
atsisveikino velionio žmona Petronėlė, ii- j 
gus metus su Povilu gyvenusi, paskutiniais 
keliais metais labai atidžiai jį slaugiusi, o 
paskutinėmis dienomis jį graudžiai apver
kusi. Atsisveikino jį ir brolis Dan, specia
liai atvažiavęs susilpusio brolio lankyti, o 
vėliau ir palaidoti.

Ilgiausias automobilių karavanas iš kop
lyčios nulydėjo Povilo palaikus į Lietuvių i 
Tautines Kapines Kapinėse jau laukė dau
giau negu 40 automobilių. Vieni atvažiavo 
tiesiai į kapines, kiti laukė nuo vidudienio, 
palaidoję kitus tautiečius. Jvežus karstą į 
kapines, nuskambėjo:

“Kaip kvietkelis nukritai... ”
Prie kapo prisirinko apie 400 žmonių. <
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KAS PIRMESNIS, 
TAS GERESNIS

Izraelio Krašto apsaugos mi- 
nisteris generolas Dian kartą 
vienam žurnalistui pasakė:

— Aš>jus patikinu, kad mes 
niekad nepradėsim naujo karo, 
bet kartu užtikrinu, kad jei Egip
tas mus atakuotų 6 valandą ry
to, tai mūsų kontrataka prasidė
tų 5 valandą ryto.

Ten pat buvo sukrauti visi vainikai, kurių 
buvo didelė daugybė, šeimos narius ir arti
muosius Ridikas susodino ant kėdžių, o vė
liau M. Gudelis prie duobės tarė šiuos žo
džius:

Velionis Povilas Mileris buvo veiklus 
Naujienų bendrovės narys, ilgametis jos di
rektorius; buvo Pirmyn ir Birutės chorų 
narys, jų pirmininkas ir iždininkas; buvo 
politikas, aktyviai rėmęs visuomeninį lietu
vių darbą. Suorganizavus Amerikos Lietu
vių Tarybą, Mileris buvo veiklus jos narys: 
dalyvavo konferencijose, važinėjo į Wa- 
shingtoną. aukomis rėmė tarybos darbą.

Visi, kurie čia susirinkome, žinome, 
kad be įvairios veiklos, jis buvo nepapras
tai geras žmogus ir taurus lietuvis. Jis turė
jo aiškius ir gilius politinius įsitikinimus, 
bet jam buvo brangus kiekvienas, kad ir 
kitaip galvojantis lietuvis. Jis dosniai padė
jo savo giminėms, bet jam ranka nedrebėjo, 
kai reikėjo nepažįstamam mūsų tautiečiui 
pasirašyti atsakomybę imantį liudijimą. Jis 
siuntė vertingus siuntinius saviesiems, bet 
jam širdies neskaudėjo, kai teko į paštą 
vilkti siuntinius niekad nematytiems ir visai 
nepažįstamiems mūsų tautiečiams. Užtat ir 

prie kapo matosi ne vienas, patyręs gerą 
velionio širdį...

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienrašti



OR. ANNA BALIONAS
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2858 W. 63rd Street
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DR. K. G. BALUKAS 
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Telef. 695-0533 
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. xTiiuuiicuiais ir ketvirtad. 1—7 vaL. 
MiitnuL. penktadienį nuo 1—5. tree. 

įįt sestad. tiktai susitarus.

Rez.: GI 8-0873

DR. W. EiSiN - EiSINAS 
Akušerija ir moterų ligos 

wlNEKOLOGIN* CHIRURGIJA 
•132 So. Kedzie Ava., WA 5-2670 

valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skambinti Ml 34001.

DR. NINA KRAUCEL- 
KRiAUCEliUNAITE

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6131 So. KEDZIE AVĖ. 

Telef. WA 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti 

471-0225.
Valandos pagal susitarimą.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmai, antrad., ket
virtai ir penktadieniais nuo 3 iki 
7 vaL popiet Ketvirtai ir šešta
dieniais nuo 9 iki 11 vaL ryto tik 

-susitarus.
Trečiadieniais uždaryta._________

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

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

VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

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

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

Ofisas 2750 West 71st St. 
Tek 925-8296

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susi tarimą.

V. Tuma son is, M. D., S. C.
CHIRURGAS

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef.: HEmlock 4-2123
Rerid. telef.: Gibson 8-6195

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

Dėl

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai • Protezai. Med. Ban
dažai. Speciali pagalba kojoms
(Arch Supports) ir t t

2850 West 83rd St, Chicago, III. 60629 
Telef.: PRospact 6-5084

BIZNIERIAI KURIE GARSINAS 
•NAUJIENOSE".- TURI GERIAUSIA 

PASEEDMA BIZNYJk

of the windshield and free 
wiper blades if frozen. A good 
idea b to coat year washer 
with an anti-freeze solution

ATSIMINIMU
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Visockiu sodyba
Pirmąją dieną po atvykimo 

pamačiau, jog Visockiai tai var
gingųjų bajorų šeima. Troba su
krypusi, nes vienoje pusėje pa
matiniai rąstai sutręšę ir susė
dę. Molinės trobos grindys duo
bėtos, tartum molio apylinkėje 
nebūtų. Mažne visų pastatų sto
gai kiauri — kada tai buvę deng
ti ilginiais šiaudais, bet tie il
giniai supuvę, dažniur nuogos 
klotys matytis. Tvartai, daržinė 
ir klėtis po vienu stogu, o tas 
stogas susirangęs lyg šimtako
jis kirminas. Jauja kiek geres
niam stovyje, tik kluonas, kaip ir 
trobos grindys, duobėtas.

Jie turėjo 4 karves, kurios už
trukdavo visos tuo pačiu metu 
ir beveik sykiu veršiavosi. Jie ne
mokėjo priversti karves veršiuo
tis pagal šeimininkų norą, nes 
neskaitė Kudirkos leidžiamo 
“Ūkininko”. Veršiukus savaitės 
senumo veždavo parduoti į Sa
lantus, nes ten brangiau mokėjo. 
Buvo 5 avys ir 10 ėriukų, du ark
liai ir priaugantis kumeliukas. 
Buvo tik viena kiaulėj kuri po

CRADINSK4S
GRUNDIG

NEŠIOJAMAS STEREO
5 BANGOS • 4 Garsiakalbiai 

2512 W. 47 ST. — PR 6-1998 

LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!

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

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTASJ 
5525 So. Harlem Ave. — 586-1220 ________ -________________ -______ K

GUŽAUSKŲ
GĖLĖS VISOMS PROGOMS

BEVERLY HILLS GĖLiNYčIA 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 84)833 ir PR 8-0834

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R. š E R t N A S

2047 W. 67th PI. WAibrook 5-8063

Apdraustas perkraustymas 
ii įvairių atstumų. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Placa 

Tai.: FRontier 4-1882

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS BALANDOS

Visos programos iš WOPA,
4 1490 kii. A. M.

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 11—12 j 
vai. ryto. — šeštadienį ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto.

Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

k« and darkness..

Choos* well-lighted streets 
and highways for night or 
bod weather driving, even if it 
means going th* long way 
around.

lights m even in daylight bat

PATARIMAI AUTOMOBILISTAMS VAŽINĖJANTIEMS ŽIEMOS METU

SKIRSNELIS
mano atvykimo susilaukė 8 par
šiukų. Žemės turėjo daugiau nei 
pusantro valako.

Šilimas “mokytojas” ir 
poniški mokiniai

Ant rytojaus po ano ponams 
girdint perskaitymo pasakojimo 
apie Gražią Magilioną, pradėjau 
mokyti ponaitį. Buvo kelbli pra
džia, nes neturėjau elemento
riaus ir pats nebuvau tai profe
sijai paruoštas. Sugalvojau pa
ruošti ant popieriaus didžiųjų 
ir mažųjų litarų abėcėlę (žodis 
“raidė” atsirado vėliau). Abėcėlė
je buvo 33 litaros. č ir š nebuvo, 
o vietoj ū buvo dvibalsė u su ri- 
tinuku ant viršaus. Žemaičiai 
tą dvibalsę ištardavo: ou, o kiti 
lietuviai — uo.

Pradėdamas mokyti pasakiau 
pamokslėlį, koks nuostabus iš
radimas yra litaros. Su tomis 33 
litaromis galima parašyti visus 
mūšų kalbos žodžius, o tuos žo
džius galima nusiųsti tūkstan
čius mylių ir mokantis skaityti 
— perskaitys ir supras, tartum 
būdamas čia pat. Dabar parašy
ti žodžiai galės būt perskaityti 
ir suprasti 'ūž 100 metų. Taip 
svarbus yra litarų pažinimas.

Po ketvertos dienų ponaitis 
pažino visas didžiąsias litaras, 
tik dar nemokėjo sudėti žodžių; 
per kitas 4 d. išmoko pažinti ma
žąsias. Ponia matydama geras 
pasekmes ir įsitikinusi, kad iš
mokti skaitymo nėra sunku, pa
ti panoro mokintis, o po jos — 
ir panelė. Taip gavau trijų mo
kinių “klasę”. Bet aš pritrūkau 
popieriaus, pieštukų ir kitų mo
kymo reikmenų. Kai ponas ruo
šėsi važiuoti į turgų, jam da
viau sąrašą ką reikia mokyklai 
nupirkti, būtent: 4 arkužus li- 
nijuoto popieriaus, tris plunks
nas su koteliais, rašalo, rašomą
ją toblyčią ir 3 gripelius ir, nors 
du pieštuku. Tačiau ponas raš
to nesuskaitė tai vežėsi mane. 
Važiavom į Salantus, nes jis abe
jojo ar Plateliuose tų reikmenų 
gaus. Salantuose gavom ir pra- 
pirkom mažne visą rublį.

Kitą dieną mokiau tris moki
nius. Kad greičiau išmoktų, lie
piau ne tik tarti, bet ir‘rašyti 
litaras —• didžiąsias ir mažąsias, 
o kai litaras pažino, rašėm žo
džius. Klasė tęsėsi 3 vai. į die
na. Po šešių savaičių mano moki
niai jau .galėjo lėtai skaityti, o 
ponaitis išmoko pasirašyti — 
“Stanislovas Gabrielius Visoc
kis”. Bajorų apylinkėje raš
tingumas buvo retenybė. Tiek 
pamokinęs Visockiu šeimą skai
tymo bei rašto, išėjau prie savo 
darbo — ganymo galvijų.

Bajorų apylinkė graži
Per savo gyvenimą Lietuvoje 

nedaug temačiau tokių gražių 
vietų, kaip Bajorų apylinkė^že
mė ten išdalyta ne rėžiais, kaip 
daugelyje kaimų, bet viensė
džiais. Dideli sklypai viename 
gabale. Kam buvo tekę valakas, 
kam pusantro, o kitiems po du. 
Visų žemė vienodai gera. Nuo
laidžios kalvos ir nedubios pie
vos. Visų pievose augo graži — 
sultinga žolė. Beveik per apy
linkės vidurį tekėjo upeliukas, 

Į o paupiu augo vešlūs juodalks- 
I niai, gluosniai ir žilvyčiai. Dau

gelyje vietų tryško iš gilumų ty
ro vandens šaltiniai ir drėkino 
pievas. Prie sodybų augo kle
vai ir liepos, o dirvonuojančiose 
kalvose — beržai, skrobliai ir eg
lės,. Ir šimtmečiai ąžuolai kai 
kur kerėjo. Prie ganyklų buvo 
pelkės, kuriose augo žilvyčiai, 
vaivorai ir gailės, o tarp anų 
krūmokšlių šimtai pempių ir til
vikų suko lizdus ir perėjo.

Dėdė nedėdiškas
Už keturių sodybų nuo Visoc

kiu gyveno mano dėdė — mamos I 
pusbrolis. Kol ganiava buvo ne-! 
prasidėjusi, aš aplankiau jų na
mus ir prisistačiau. Jis peržvel
gė mane nuo viršugalvio iki ko
jų ir paklausė:

— Ko nori?
— Noriu pasveikinti garbin

gą dėdę.
— Nereikia. Juk tu šlužmel- 

ninkas?
— Šlužmelninkas...
— Tai eik sau.
Aš atsitraukiau, kaip 

kandęs ir galvojau, kad galiu gy
venti be dėdės.

Taip mokiausi kulti
Kai rugiai buvo suvežti, pra

dėjome kulti. Kūlėme trise: po
nas, panelė ir aš. Mane prikelda
vo pirmą vai. nakties; iškulda- 
vom tris klojimus, išvalydavom 
kluoną,

musę

sunešdavom daržinėn 4”Įrd SL ^Pradžia ? val^, j^ak. šo- 
w. J . 1 J KlaixiS &1UP fcūiao vOxxlzvO vy

siaudus, pastogėn sukraudavoin kestras. Bus veltui pampuškų, taipgi 
ilginiu kūliuš, pridžiaudavom ar- turėsim gražių dovanėlių. Valdyba ir 
j . .j , ta komisija kviečia svečius ir narius at-dus ir guldavom atgulio. Dar- šilan kyti į balių ir linksmai praleisti
bas be pohsio tęsdavose ketu- laiką su upytieciais.

i m • o Kviestas susirinkimas kbvb 2 dienanas vai. Taip vargom per 3 me- neįvykS a. K.
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Ilgamečio BALFO pirmininko, prelatu
J. B. KONČIAUS knyga

ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Kieti viršeliai $4,00, minkšti — $3.00.

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

-..........

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

Best way to roast turkey is 
on a rack in a shallow roast
ing pan. This Foley Roast R 
Broil comes with a rack that 
adjusts to 3 V positions for 
Toasting allowing a full cir
culation of heat around the 
turkey. The reck fits into 
grooves at the end of the pan 
leaving the bottom free for 
cooking onions or potatoes. 
The pan is aluminum and 
available with or without tef-

tramn staffed turkeys, nor 
partially cook * turkey one 

nesiūs, kol paskutinioji avižų 
gubė buvo iškulta.

Iš pradžių kulti man nesisekė 
— nepataikindavau į taktą ir 
spragilas buvo sunkus, bet il
gainiui įpratau; visame kūne su
stiprėjo raumenynas. Ir su pri- 
džiovimu buvo keblumų, nes ma
no glėbiai maži, o pono — dideli. 
Netikau arduose, nei po ardų. 
Bet šiame punkte ponas taikstėsi 
prie manęs, nes mano rankos ty
so pamažu. Kai pradėjom kul
ti miežius ir avižas, arklį įkin- 
kėm į darbą. Arklys traukė vo
lą, volas kūlė, o aš bertuvę ne
šinas sekiojau arklį. Mano už- 

buvo veizėti, kada arklys 
pakels uodegą ir ta akimirka pa
kišti pouodegin bertuvę. Jei ne
spėdavau, teko iš klojimo rankio
ti “drypsnius”.

Po Visų šventų kūlimas ir ma
no tarnyba baigėsi. Grįžau į Ge
grėnus. Juozas šmotelis

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI, 
KIEKVIENA DIENA BUTINI saowui

Dievo ramybė, pereinanti visokią išmintį, tegul apeeugoįa širdie 
jūsų ir mintis jūsų, per Kristų Jėaų- PiL 4:7.

Šioje vietoje nėra nurodyta į mūsų pačių pagamintą ramybę, bet į Die- 
ramybę, kuri ateina ant mūsų tada, kai mes pripažįstame Dievo galybę.vo 1— _ _ —---------—,

gėrybę ir norą užlaikyti mus,

tininkas ir kariauja pries kiekvieną neprieteuską rūpesčių ar baimes užpuo
limą. Ji užlaiko Krikščionio protą tokiame padėjime, kad jo širdis turi tai
ką su Dievu bei draugystę ir susižinojimą su juo; ji saugoja jo mintis ir 
proto gabumus, pamokindama ir įtikrindama jį link dieviškos galybės, iš
minties irmeilės.

Kristus pasakė, kad jis įsteigs bažnyčią. Bažnyčių yra daug, bet ne 
kiekvienam aišku, kuri yra tikroji. Krikščioniui reikalinga tikroji Kris
taus bažnyčia Į visus šiuos svarbius klausimus rasite atsakymus nedidelėje 
knygutėje, kuri vadinasi “Tikroji bažnyčia”. Ją nemokamai gauste, jei 
parašysite tokiu adresu: F. Zavist, 3715 W. 66th St., Chicago, Illinois 60629

8V. RAŠTO TYRINBTOJAI

TOKS SU TOKIU
Gatvėje kapralas (grandinis) 

sustabdo gęnerolą ir klausia:
— Gal tamsta turi degtukų, 

cigaretei užsidegti.
— Taip, turiu. Prašau, — at

siliepė generolas. — Gerai, bet 
aš norėčiau žinoti kaip tamsta 
drįsti gatvėje sustabdyti tokiam 
reikalui generolą?

— Na, jei jau mes viršininkai 
pradėsim tarp savęs pyktis, tai 
ką tie eiliniai darys? — atsiliepė 
kapralas.

SUSIRINKIMŲ

PRANEŠIMAI

PETKUS
TĖVAS IR SONUS

MARQUETTE FUNERAL HOME 
\d»/ 2533 W. 71st Street
*' Įjį 'į’ Telef.: GRovehill 6-2345-6

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

I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Laidotuvių Direktoriai

MAŽEIKA T VANS
— SLA Moterų 134 Kuopos narių 

susirinkimas įvyks kovo 2 d, Holly
wood salėje. 2417 W. 43rd St. Narės, 
kurios dar nesumokėjo mėnesinio 
nario mokesčio, galės ažsimokėti. 
Kuopos Bunco įvyks balandžio 1 d. 
Hollywood salėje. Narės nesivėlnoki- 
te, nes susirinkimas prasidės 6:30 vai. 
vak. Po susirinkimo bus vaišes.

A. Haiik, nut. rašt.

— Brighton Parko Lietuvių Moterų 
klubo narių susirinkimas įvyks kovo 
1 d. Hollywood salėje. 2417 W. 43rd 
St. 8:00 vai. vak. Narės prašomos da
lyvauti šiam susirinkime, nes yra 
daug svarbių reikalų aptarti. Po susi
rinkimo bus vaišės.

E. McNamee

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

— Upytės Draugiško klubo blynų 
ir šokių vakaras įvyks šeštadienį, 
kovo 3 dieną Hollywood salėje.2417

kiams gros geras George Joniko <įr-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

GERALDAS F. DAIM1DDOVYDAS P. GAIDAS
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

TeL: YArds 7-1741 - 1742

MOVEKtslSKOS AIK-CONDITIONED KOPLYČIOS

AMBULANCE 
PATARNAV‘ 
MAS DIENA 
IR NAKTĮ

TURLMC 
KOPLYČ'Af 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

NARIAI:
Chicago*
Lietuvių 
IJiidbtuvių 
Direktorių 
AMOciacijoe

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So LlTtjAiNICA AVENUE. Phone: Y Aru? 7-34U1

BUTKUS-VASAITIS
144b So. 50th Avė., Oceio, Ui. Phune; OLynipic 2-lOV;

PETR.VS BIELIŪNAS
434o So. CALIFORNIA AVE. 1‘hone. LAfajėtte 3-3572

Stuff the turkey just before 
roasting. • 

shape and tenderness Of the 
bird. A 16 pound turkey may 
take anywhere from 3S4 to 
5H hours.

A meat thermometer is the

GEORGE F. RUDM1NAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tek: YArae 7-113d-1139

ft into the center of the inner 
thigh muscle. Whan done, the 
thermometer should register 
180 to 185 degrees.

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LAcKAŪTCZ)

2424 WEST by t h STREF7I KEpublir 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-0672
11028 SOUTHWEST HiGHW AY, Palos Hills, III 974-4410

gives readily.
Plan on letting turkey stand 

about 30 minutes before care-
P. J. RIDIKAS

3354 Se. HALSTED STREET Phone YArde ?-19H

S - NAUJUMO*. CHICAGO I, ILL.— THURSDAY, mAbcH !,



LIETUVOS OKUPANTAS 
PROTEGUOJA 
LENKIŠKUMĄ

Okupuotoje Lietuvoje buvę 
ekskursantai pasakoja. kad 
Vilniuje ir Vilniaus krašte aiš- 

Jdai pastebimas lenku protega
vimas. Pačiame Vilniuje pir
miausiai dominuoja rusu kal
ba. po jos seka lenku kalba ir 
tik maža dalimi girdėti lietu
viškai. Vilniuje pristeigta daug 
lenkišku mokyklų ir stengia
masi daugiausiai išvystyti ry
šius su komunistine Lenkija. 
Tą faktą patvirtina ir okupan
tų leidžiamas užsienyje gyve
nantiems lietuviams mulkinti 
“Gimtasis Kraštas”.

Pavarčiau keletą Nr. ir štai 
kas metasi j akis kalbamu rei
kalu :

1) “Tradicinės parodos ati
darymu Respublikinėje biblio
tekoje prasidėjo Lenkijos kny
gų dekada Lietuvoje. Vilniaus, 
Kauno. Trakų. Nemenčinės ir 
kituose knygynuose surengtos 
lenkiškų knygų mugės, kurioms 
“Ars Polonia” leidykla papil
domai atsiuntė 30.000 egzemp
liorių naujų leidinių.

Į Lenkiją savaitei išvyko 
Kauno Panemunės kultūros 
namų vokalinis instrumenti
nis ansamblis.

Grupė Kauno dailininkų mė
nesį praleis Belovežo (Lenkija) 
kūrybinėje stovykloje. “Gimt. 
Kr. Nr. 36 1972. IX. 7.).
• 2) Tris dienas Lietuvoje vie
šėjo Lenkijos Liaudies Respub
likos partinių darbuotojų dele
gacija. Svečiai apžiūrėjo sos
tinės naujuosius rajonus, lan
kėsi Ukmergės rajone Leonpo- 
lio tarybinio ūkio Dainavos 
gyvenvietėje, Vilniaus namų 

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaiti • Dėdę šerną as
meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės šerno gyvenimą. 
Jiems bus Įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių istorijų. 
Naujai atvykęs lietuvis 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, VIENIJO 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

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžininga* patarnavimas. Naujausi kraustyme 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

* -

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 65th St., Chicago, HI. 60629. — Tel. WA 5-2737 
3333 So Halstod St., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320 

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

V. VALANTINAS

SIUNTINIAI J LIETUVĄ
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

♦60R West 69th SU Chicago, Rl. 60629. • TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas (valdų prekių.

AUTOMOBILIAI, 8ALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

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, jei pinigus pasiųsite tokiu adresu*. 

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, Illinois 60608

- -

JEIGU NEBŪTŲ SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 
KNYGŲ, NEBŪTŲ IR NAUJŲJŲ!

Prof. Vaclovo Biržiškos "Senųjų Lietuviškų Knygų Istorija” yra 
veidrodis, kuriame atsispindi pirmųjų lietuviškų knygų kelias 
Kietais viršeliais įrištos knygos kaina yra tik $3.00, minkšt. $2 50.

Knyga Jums bus pasiųsta, jei atsiusite pinigus šiuo adresu:

NAUJIENOS. 1739 So. Halsted Street. Chicago 8. Illinoie
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statybos kombinate (Gimt. Kr. 
Nr. *10. 1972. X. 5.).

3) Daugiau, kaip 300 Lenki
jos šachmatininkų, metalurgų 
ir šios industrijos šakos įmo
nių statytojų draugystės trau
kiniu buvo atvykę į Vilnių. 
Traukinio vadovai buvo priim
ti Lietuvos draugystės kultūri
nių ryšių su užsienio šalimis 
draugijoje, susipažino su Vil
niumi, pabuvojo grąžtų gamyk
loje ir kt.” (Gimt. Kr. Nr. 18, 
1972. XI. 33.).

Tai tik maža dalis panašių 
“draugysčių” “lankymųsi” pa
rodo. kaip okupantas sistemin
gai lenkina Lietuvą. J. Talalas

CICERO
Vasaris - antrasis metų mė

nuo yra svarbus visais atžvil
giais. Praeitą sekmadienį, va
sario 25 dieną, parapijos svetai
nėje šauniai atžymėtas Lietuvos 
Nepriklausomybės minėjimas. 
Šauliai su ateitininkais nešė vė
liavas ir tvarkingai pasirodė. 
Vietos Liet. Bendruomenės apy
linkės valdyba gerai pravedė 
minėjimo programą. Meninę 
dalį atliko mokiniai ir buvo kuo 
gėrėtis. Smulkiau nedėstysiu, 
nes tai ne seno darbas; palieku 
jaunesniems, o jų yra dar tiek 
ir tiek.

Draugijų - klubų nariai, būki
te apdairūs ir su savo mokesčiais 
nelaukite trečio mėnesio, nes 
būsite suspenduoti, tai reiškia 
neteksite privilegijų į pašalpą ir 
kt.

SLA 30 kuopos narių mėnesi
nis susirinkimas bus šio kovo 
mėnesio pirmąjį trečiadienį, tai 
yra kovo 7 dieną, 7:30 vai. va
karo Liberty svetainėje. Vyrai

Australijos ūkyje į užtvarą privaryta tiek avių, kad aviganis šuo gali 
bėgioti jų nugaromis. Australijoje labai mėgiami škotiškų aviganių 

ir vietinių laukinių šunų "dingo" veislės šunys.

ir moterys, būkite savo pareigo
se, niekam nepavydėkite, o pa
tarkite savo kaimynui ir kaimy
nei, kad SLA yra vieta visiems 
lietuviams ir ypač jaunimui, 
nes jaunieji turės gi užimti mū
sų senųjų vietas.

Mūsų kaimynas — Rymo Ka
talikų Susivienijimas daro pro
gresą. Nėra abejonės, kad ir 
mūsų SLA vadovybė turės pa
rodyti savo sumanumus. Divi
dendai buvo skelbiami, bet kol 
kas nepasirodė. Visi tų dovanų 
laukia.

Raudonos Rožės pašalpos klu
bo vadovybė yra įgaliota pra
nešti nariams ir nariai susirinkę 
padarys savo galutinį sprendi
mą, vadinasi — gyvi eina pas 
graborių ... šis klubas yra pa
jėgus kaip nariais taip turtu ir 
gali gyvuoti, bet tas 
doleris kai kuriuos 
pasidalinti “kol dar 
me”.

Lietuvos Kareivių 
jau prieš metus laiko užsidarė 
(kardas tėvynei, o pinigai sau!). 
Neišdildomas, liūdnas ir grau
dus nuotykis. Argi su Raudona 
Rože bus sekantis toks ...

Cicero

nelabasis 
gundo —- 
gyvi esa-

Draugija

D.

PASKAITA APIE 
PABALTIEČIŲ LITERATŪRĄ 

ČIKAGOS UNIVERSITETE
Vasario 19 d. Dr. R. Šilbajo

ris, Ohio valstybinio universite
to profesorius. Čikagos universi
tete skaitė paskaitą apie prieši
nimąsi sovietiniam spaudimui 
pokario metais pabaltiečių lite
ratūrose.

Paskaita buvo gerai paruošta 
ir sukėlė gyvą klausytojų susi
domėjimą. Prelegentas parodė 
gerą dalyko pažinimą ir atsaki
nėdamas į paklausimus.

Klausytojų buvo palyginti 

sąlygos yra teikiamos vaikų ap- 
draudai. nes po nustatyto laiko 
pinigai yra grąžinami. Taip pat 
apdraudžia ir priima nariais 
SLA kuopos įvairiose vietose bei 
apylinkėse.

— Amerikos Lietuvių Daili
ninkų S-gos visuotinas narių su
sirinkimas įvyks š. m. kovo mėn.

i 2 d. 7:30 vai. vak. TautiniuoseI I
Namuose. Dienotvarkė: Valdv-i e
bos rinkimas ir kt. klausimai.
Sąjungos nariai yra įvairaus 
amžiaus ir iš Įvairių kraštų 
dailininkai akademikai. Kvie
čiame į susirinkimą atvykti dai
lininkus, norinčius įstoti į są
jungą. A.L.D.S.

— Inž. Virgilijus Strazdas iš 
Bostono dabar yra su visa šei
ma Graikijoje. Jis ten dirba 
prie TV stoties įrengimo. Anks
čiau jis buvo Persijoje ir P. 
Vietname.

Paviršutiniškai žvllgteršiua, gali atrodyt', kad nuotraukoje sukrauti 
"moterų išlaisvinimo" simboliai, tačiau tai specialūs langų rėmai vie
nam pastatui Dotroito. Vamzdžiai stovės vertikaliai m stato sienoje, 

o kryželiuose bus stiklei.

Čikagos universiteto studentų, 
auditorijoje matėsi ir profesūros 
atstovų (Aronson. Galab, Hamp, 
Jonikas, Kinka, Sandler, Svej-

Paskaitą suruošė Čikagos uni
versiteto Balkanų ir slavų stu
dijų centras, kurio direktorius 
yra prof. II. Hamp.

Klausytojas

LENKIŠKAS ANEKDOTAS
Dabartinės Lenkijos užsienių 

reikalų ministeris žvejodamas 
pagavo auksinę žuvelę, kuri kaip 
pasakoje, prabilo į jį žmogaus 
balsu maldaudama, kad ją pa
leistų gyvą, o jam už tai išpildys 
bet kokius jo tris pageidavimus. 
Ministeris su šia pasiūla suti
ko ir pradėjo dėstyti savo pa
geidavimus:

— Pirmas — tarė ministeris 
— norėčiau, kad Varšuvą už
imtų kiniečiai, bet tik vienai va
landai. Antra, vėl norėčiau, kad 
Varšuvą užimtų kiniečiai, bet tik 
vienai valandai ir trečia, taip pat 
norėčiau, kad jie užimtų Varšu
vą trečią kartą, bet tik vienai 
valandai.

Jo pageidavimu nustebinta žu
vytė paprašė, kad jis paaiškintų 
tuos keistus pageidavimus.

— Matai, — aiškino ministe
ris — kiniečiai Varšuvoje bus 
tik tris valandas, bet per So
vietų Sąjungą pražygiuos šešis 
kartus.

TRUMPAI

— SLA vadovybė pratęsė nau
jų narių vajų, vykdomą tos or
ganizacijos 85 m. sukakties pro
ga. Dabar yra numatytos įvai
rios lengvatos, kurios paskelb
tos Tėvynės 4 nr. Teirautis SLA

daug, jų tarpe nemažas skaičius centre, 307 W. 30 St., New York, 
lietuvių, latvių ir estų, šalia i N. Y. 10001. Ypatingai geros

HELP WANTED — MALI 
Darbininkų Reikia

LAYOUT MEN
For fabricating plant.
Must be experienced.

Permanent with Company 
benefits.

Also openings for assemblers

1815 WEST 74th ST.

471-2333
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

ROCKFORDO LIETUVIŲ KLUBUI 
yra reikalingas nuolatinis prityręs ir 

sąžiningas 
BARTEND ERIS,

dirbti 6 dienas savaitėje. Dėl sąlygų 
skambinti klubo prezidentui Joe Uz- 
nanis 1-815 — 398-1296 arba pirma
dieni 7 vai. vakaro atvykti i klubą.

116 INDIANA AVENUE, 
Tel. 968-9256.

Reikalingos rekomendacijos.

TOOL & DIE MAKERS 
Experience tool and die makers need
ed lor 1st and 2nd shifts. Salary open 
for top-noch men. Many company ben

efits and pension.
Call or apply in person: 

CENTRAL DIE CASTING 
2935 W. 47th ST. Tel. 523-6515 
An Equal Opportunity Employer

‘ . 4

MACHINIST — MECHANIC 
General machine maintenance. Re

liable. Excellent starting pay. 
Must speak English. 

Apply
MORAN DOWEL CO.. INC. 

1652 W. HUBBARD ST.
PHONE: 243-5443

MACHINISTS
Experienced. Must read blueprints.
For assembly of large and small coil 

winding machines. Co. benefits.
GEORGE STEVENS MFG., 

6001 No. KEYSTONE 
588-1300

SPRING MAKERS 
Here is a great opportunity.

Plenty of overtime plus 
unusual fringe benefits.

Call Sam Carroza 
STERLING SPRING CORP.

LU 2-6464

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkių Reikia

HOUSEKEEPER

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

225-2130

HBLP WANTED — MALE-FEMALE
Reikia Darbininku *r Darbininkių

WIRERS AND SOLDERERS
Top salary, northwest suburban 

medical electronics company.
Full time, day shift.

Experience need only apply.
298-1960

(Phone for interview)

bio-

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos

CARPENTERIS IEŠKO DARBO. 
TURI SAVO ĮRANKIUS.

TEL. 737-3687

— Alfonsas Gailius, Cicero, 
III., užsisakė Naujienas ir ta 
proga tarp kitko rašo: - “Man 
patiko Jūsų paimta linija prieš 
visokio plauko bendradarbiau- 
tojus”.

REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR Z KM ATS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOKĖJ1MAJS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS l

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-774?

NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI 

pn§Ų ftcSiŲ Draudimo agentcra~|

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
1NCQME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
__V Dirsė Otterville Ont., BUrŲ NUAMAVIMAS. ĮVAIRUSv. mree, vuerviue, vm., NAMŲ m NEKILNO-

Canada, užsisakė Naujienas perJAM0 TURTO PIRKIMAS - PAR- 
p. V. Radauską.

— G u stabas Sicas iš Brighton 
Parko apylinkės mokėdamas 
prenumeratą, atsiuntė vajui 3 
dol. Vajaus komisija visiems 
aukotojams, platintojams ir 
naujiems pre numeratoriams 
nuoširdžiai dėkoja, visus skai
tytojus prašo remti Naujienas
ir imtis iniciatyvos platinti da-| langai. Moderni virtuvė. Gazo šildy- 

™'mas. Garažas. $18,800.rant pastangų surasti bent po 
vieną naują skaitytoją. Visi lie
tuviai yra kviečiami užsisakyti 
Naujienas. Jos yra įdomios 
skaityti, visiems naudingos ir 
reikalingos.

— Joaną Vaitus iš Rrighton cija, puošnūs nauji karpetai. 
Parko apvlinkės antradienio į”.” ^„Yoni°s-. . . j 30 pėdų lotai. Muro garažas. S33,oOO.
vakare buvo apiplėšta dviejų ORIGINALUS APARTAMENTINIS 
juodukų prie 47-tos i r Da men NAMAS. Alumin. langai, naujas ga- 
Ave. Išjos atėmė rankinuką. . - tus sklypas, pajamų $6.600 metams,
su keliais doleriais. Prašo $45.000. Priims rimtas derybas. 

PUIKUS 2 BUTŲ 19 metų mūras.
2 atskiri šildymai, keramikos vonios, 
kabinetų virtuvės, alumin. langai, ge- Kaziuko muges atidarymą , tvoros, garažas, arti ofiso. — 

i------ ----------------Aušros t $36.000.
6% KAMBARIŲ didelis Georgian. 

VA VONIOS. Įrengtas sausas beismon- 
tas. 2 auto garažas. Apie 20 metų, 
kaip naujas. $23,000.

2 BUTU 6 pietų 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% aukšto 16 metų 
mūras. 2 vonios. įrengtas beisman- 
tas. Garažas 83 ir Kedzie. $32,000.

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

Čikagoje organizuoja
Vartų Skaučių tuntas. Mugę ati
daryti sutiko Gen. Garbės Kon
sule Juzė Daužvardienė.

Mugės atidarymas įvyks š. m. 
kovo mėn. 4 diena 10 vai. rvto.

(Pr)-

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBtS 
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET 
TeL: REpublic 7-1941

SIUNTINIAI f LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė. 

Chicago, fl. 60632. Tai. YA 7-5980

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

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

TEL. — 776-5888
Anicetas Garbačiauskas, sav.

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

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

kitoki blankai.

Call: Prank Zapolis 
320814 W. 95th St 

GA 4-8654

>U-- tjrm t ie an K asuettv Comp.v ,

h-————

A. A L. INSURANCE & REALTY
A. LAURAITIS

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE.

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

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

PARDAVTMAS.
BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE 
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

TEL. — 254-5554

PAŽVELK
1% AUKŠTO MŪRAS. 2 butai — 

5% ir 4% kambarių. Karpetai. Alum.

Mar-

10 BUTU 2 aukštų mūras.
Kedzie ir Parko. Apie $15,000 paja
mų. Galima gauti už S70,000.

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

MODERNI o Kamn. mūro reziden- 
, “built-

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. DI. 60809. TeL: VI 7-3447

DĖL AUKŠTOS KOKYBĖS. KAINOS 
R SĄŽININGUMO NAMŲ REMONTO 

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

Federaliniy b valstijos pajamy 
mokėti i u apskaičiavimo* 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas * 
pardavimas

REAL ES T A T I 
Parašu paliudijimas

NOTARY PUBLIC 
Draudimo Informacijos 
INSURANCI
NAUJAS ADRESAS 

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

lel. 436-7878

CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS




