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AR IZRAELIO PREMJERĖ MEIR BUVO 
SUSITIKUSI KARALIŲ HUSSEINĄ?
WASHINGTONAS. — Izraelio premjerė Goldą Meir vakar 

pasimatė su prezidentu Nixonu. Vyriausybės pareigūnai atidengė, 
kad Izraelis prašo dar 515 milijonų dol. kreditų, kurie bus sunau
doti moderniems ginklams pirkti. Premjerė savo pageidavimus 
įteikė gynybos sekretoriui Richardsonui. Ginklams Izraelis prašo 
300 mil. dol. Kiti pinigai jam reikalingi namų statybos išplėtimui, 
maisto produktams pirkti ir ekonomikai stiprinti. Izraeliui rūpi, 
kad nesustotų Phantom lėktuvų pristatymas, nes jais ginkluota 
Izraelio aviacija. Reikalingi Cobra helikopteriai ir Lance raketos 
bei Skyhawk bombonešiai. Izraelis pageidauja ir laserio spindu
liais taikomų bombų, 

a
Valstybės departamentas pa

tvirtino, kad Jordano karalius 
Husseinas pertraukė savo atosto
gas Miami ir antradienį buvo at
vykęs į Washingtona. Goldą 
Meir atvyko į Washingtoną pir
madienį ir, Izraelio ambasados 
žiniomis, antradienį ilsėjosi Iz
raelio ambasadoje, kalbėdama 
su Izraelio diplomatais. Jorda
no ambasada, klausinėjama ko
respondentų apie netikėtą kara
liaus Husseino sugrįžimą į Wa
shingtona, pareiškė, kad Hussei
nas buvo sustojęs Walter Reed 
ligoninėje patikrinti sveikatos.

Nežiūrint šių ambasadų pa
reiškimų, Washingtone pasklido 
gandai, kad Meir susitiko slaptai 
su Huseinu. Korespondentai, pa
matę premjerę išeinant iš am
basados, paklausė ar tiesa, kad 
ji matėsi su Jordano karaliumi. 
Ji nusijuokė ir atsakė: “O, tai 
jūs jau apie tai žinote?” šis at
sakymas dar padidino spėlioji
mus, kad toks pasimatymas įvy
ko. Valstybės departamentas 
pareiškė nieko apie tokį susitiki
mą nežinąs.

Jau ne pirmą kartą gandai 
sklinda apie Husseino susitiki
mus su Izraelio vyriausybės na
riais. Jis kalbėjęsis su Izraelio 
užsienio reikalų ministeriu Ab
ba Eban u. Karalius, paklaus
tas apie tokį pasimatymą, atsa
kė “No comment”.

Iš visų arabų valstybių Jorda
nas daugiausia linkęs susitarti 
su Izraeliu. Karalius savo pa
skutiniame pasiūlyme reikalavo 
tik kai kurių izraelitų nuolaidų 
Jeruzalės mieste, kurio rytinė 
dalis turėtų įeiti į karaliaus pla
nuojamą Jordano karalijos fe
deraciją, kurioje būtų ir Pales
tinos dalis.

IŠ VISO PASAULIO

WASHINGTONAS. — Karo 
aviacija gavo vyriausybės leidi
mą F-15 lėktuvų statybai. Jau 
užsakyta 30 lėktuvų, kurių kon
struktorius yra McDonnell Doug
las bendrovė St. Louis. Aviacija 
tikisi gauti 749 lėktuvus, kurie 
visi kainuos apie 8 bil. dol. Tai 
esąs geriausias pasaulio naikin
tuvas, kuriam neprilygsta joks 
Migas.

NEW7 DELHI__ Naujas Ame
rikos ambasadorius Moynihan 
įteikė Indijos prezidentui Giri sa
vo kredencialus. Savo kalboje 
ambasadorius kalbėjo apie rea
listinius ryšius siekiant bendrų 
tikslų.

BEIRUTAS. — Irake dirban
čios užsienio žibalo bendrovės su
tiko su Irako valdžios paskebtu 
nacionalizavimu ir nutarė pri
imti pasiūlytą kompensaciją.

WASHINGTONAS. — Naujas 
ČIA direktorius Schlesinger pa
skyrė slaptų operacijų viršinin
ku seną ČIA valdininką, žvalgy
bos specialistą, William Colby.

BERLYNAS. — Vokiečių ko
munistų veikėjas Horst Mahler, 
vadovavęs V. Vokietijos teroris
tų grupei, gavo 12 metų kalė
jimo.

Bolšoi baletas

Viršuje izraelitas kareivis budi prie Suezo 
nalo pusėje. Prie sargybinio tupi ir jo katė 

pusėje vyksta

per žiūronus, kas vyksta kitoje ka- 
— vaizdas, kurį izraelitas stebi. Egipto 

stiprinimo darbai.

SEKMADIENI PRANCŪZIJA RENKA
-‘i '■►’.•T" JT

MINU GAUDYMO SUSTABDYMAS TUOJ 
PAKEITĖ KOMUNISTŲ UŽSISPYRIMA

SAIGONAS. — Amerikos vyriausybei pakėlus didelį triukšmą 
Paryžiaus 13-kos konferencijoje ir Pietų Vietnamo jungtinėse ko
misijose, komunistai pranešė, kad jie paleis 142 amerikiečius karo 
belaisvius. Jų perdavimas turi įvykti šeštadienį. Hanojus perduos 
amerikiečiams 108 belaisvius ir Viet Congas — 26 kareivius ir 8 
civilius, laikomus P. Vietname. Iki šiol komunistai paleido 143 
vasario 12 ir 20 — vasario 18. Amerikiečiai tikėjosi naujos belais 
vių grupės praėjusį antradienį, bet Hanojus pradėjo reikalauti 
įvairių naujų n uolaidų, grasinti nepaleisti belaisvių, kol Saigonas 
nepaleis savo laikomų politinių kalinių.

Senatoriai puola 
prekybos deficitą
WASHINGTONAS. — Pre

kybos sekretorius Frederick 
Dent senato finansų pakomite
tyje gavo patarimu iš senatorių 
sugriežtinti Amerikos elgesį su 
Japonija prekybos sritviė. Pusė 
Amerikos prekybos deficito ky- 
la iš nrekybos su japonais, ku- 

jrie veža savo prekes i Amerika, 
tačiau įvairiais būdais varžo 
Amerikos prekes Japonijoje.

Sen. Russell I ong pareiškė, 
kad Amerikos deficitas 
sieks 7 bil. dol. Japonija turi mil- 

jžinišką valiutos perteklių, kurį 
; investuoja į tarptautinę preky
ba Azijoje ir Viduriniuoe Rytuo
se. Su savo perteklių japonai lai
mi daugiau, negu jie galėjo lai-

Pasauliniame kare, 
sen. Long.

Gaylord Nelson iš Wis
consin© nusiskundė prekybos se-

mėti II

♦ Unkijos radijas Panešė- kretoriui, kad jo valstijos darbi-
i re IzvIrr.i.Tzv Ii r r t~ 1 —

Salotose rasti 
vabzdžių nuodai

WASHINGTONAS. — žemės 
ūkio darbininkų organizatorius 
Cesar Chavez pareikalavo, kad 
kongresas ištirtų, kas kaltas dėl 
vabzdžių naikinimo nuodu, ku
rie buvo rasti salotose. Darbi
ninkų unija seniai ragina ame
rikiečius boikotuoti salotas, ku
rios ateina iš Kalifornijos ūkių, 
nepripažįstančių darbininkų uni
jos. Dabar daugelyje miestų pa
sirodė parduotuvėse salotos, ku
rios turi iki 6.5 milijoninės da
lies naujų vabzdžių nuodų, ku
rie gali sukelti žmonėse snaudu
lį, apsvaigimą ir simptomus, pa
našius į gripo simptomus. Dides
ni šio nuodo kiekiai gali žmogų 
nužudyti.

Apkrėstų salotų buvo rasta 
Kalifornijos parduotuvėse ir net 
Rochestery, N. Y., ir kituose ry
tiniuose miestuose. Salotų ap- 
nuodijimo išgarsinimas gali ge
riau paveikti vartotojus, negu 
bet kuris boikoto raginimas. Sa
lotų augintojai gali nuo to nu
kentėti.

bijo persekiojimų
MASKVA. — Sovietų kultū

ros ministerė Jekaterina Furce- 
va pareiškė korespondentams, 
kad Sovietų Sąjunga “neskubės” 
siųsti Bolšoi teatro baleto iš Mas
kvos į Ameriką, kol nebus ga
rantuota, kad niekas aktorių ir 
šokėjų nepersekios Amerikoje. 
Baletas galėtų gastroliuoti daž
niau, jei nebūtų trukdymų, pa
reiškė Furceva.

Ji nepaaiškino, kodėl kitos so
vietų grupės nebijo tų žydų Gy
nybos Lygos organizuojamų per
sekiojimų. Kirovo baletas iš Le
ningrado atvyks į Ameriką 1974 
m. vasarą. Bolšoi teatras gastro
liavo Amerikoje 1968 m.

Žuvę keturi t
Viet Congo delegatai

HON KONGAS. — Viet Con
gas paskelbė, kad sekmadienį 
Pietų Vietnamo kareiviai puolė 
komunistų valdomą vietovę ir 
nušovė keturis Viet Congo dele
gatus į keturių dalių Jungtinę 
Karinę komisiją. Tokie Saigono 
valdžios veiksmai trukdo įgyven
dinti Paryžiaus karo paliaubų su
tartį, sakoma Viet Congo pareiš
kime.

Pasaulinė spauda iš P. Viet
namo skelbė apie komunistų de
legatų primušimą ir sužeidimus, 
gautus iš piktų civilių, tačiau iki 
šiol nebuvo žinios apie žuvusius 
delegatus, todėl ši žinia laikyti
na komunistų propaganda.

rinkimai, geriau sakant, pirmoji jų dalis. Antroji bus kovo 11 d. _U'° _ a ..TO ne ? ninkams gresia atleidimai iš dar- 
Pirmame balsavime gali dalyvauti visi, kiek yra, kandidatai, o ant- , ® mozuvo . įjos vi ausrei- nes Amerikoje nė kiek ne- 
rajame dalyvauja tik du. gavę daugiausia balsų. Pirmame baisa- ™,nis er*s ,epka ir e os- jVarfomi batu ,r elektronikos im- 
vime komunistai ir socialistai išstato savo atskirus kandidatus, 
tačiau antrajame abi partijos pasižadėjo remti tą kandidatą, kuris 
gaus daugiau balsų.

Įvairūs rezultatų pranašauto
jai ir visuomenės opinijos tyri
nėtojai prieš rinkimus pranaša
vo kairiųjų laimėjimą prieš de- 
golininkus. Pirma kartą po 40 
metų kairysis blokas susiorga
nizavo į stiprią koaliciją. Daug 
prancūzų, net buvusių degolinin
kų nepatenkinti vyriausybės dar
bais ir žada balsuoti prieš ją. De
golininkai nurodo, kad jiems 
pralaimėjus, anksčiau ar vėliau 
komunistai paims valdžia vieni, 
kaip jau yra atsitikę kituose kra
štuose, kur socialistai susidėjo 
su komunistais.

Prancūzijos balsavimų prak
tika parodė, kad pirmasis balsa
vimas yra skirtas daugiau pa
reikšti protestui prieš valdžios 
linija. Antrajame prancūzai bū
na atsargesni ir balsuoja už nuo
saikesnius, išbandytus kandida
tus. Iki šiol degolininkai gau
davo apie 40% visų balsų, 45% 
balsuodavo už įvairias kairiųjų 
partijas. įskaitant komunistus, ir 
15% atiduodavo balsus už nuo
saikių centro partijų bloką. Pra
ėjusiuose rinkimuose komunis
tai gavo 21.55% visų balsų ir 
pravedė į parlamentą tik 73 at
stovus, kada degolininkai gavo 
244 vietas.

Pats prezidentas Pompidou 
yra išrinktas iki 1976 metų ir 
rinkimuose jo vieta neliečiama, 
tačiau jo artimi bendradarbiai 
paskleidė žinią, kad kairiųjų lai
mėjimo atveju jis skelbtų dar 
vienus rinkimus, o ir juos dego- 
lininkams pralaimėjus, jis pasi
trauktų iš prezidento pareigų. 
Socialistų partijos vadas Mitter- 
and įspėjo prezidentą laikytis 
balsuotojų sprandimo ir naiti

Čilės rinkiniai 
ši sekmadienį

SANTIAGO. — Čilės parla
mento rinkimai įvyksta šį sek
madieni. Teks išrinkti 25 sena
torius iš 50 senato vietų ir visus 
žemuiu rūmu narius — 150. 
Krikščioniu demokratų vadas, 
buvęs prezidentas Eduardo Frei 
Montalva pareiškė spaudai, kad 
rinkimai bus laikomi gyventojų 
plebiscitu. Jei socialistų ir ko
munistu frontas šiuos rinkimus 
pralaimės, opozicija ta 'pralai- 
mėjima laikys ženklu, kad gy
ventojai nori valdžios pakeiti
mo.
• Opozicija, laimėjusi kelias 
naujas senato vietas, galėtu ve
tuoti visus socialisto prezidento 
naujus įstatymus ir sustabdy
ti jo “žygi i socializmą”. Frei pa
reiškė. kad jo partija su valdžia 
nebendradarbiaus, bet sieks jos 
pakeitimo. Jis nenorįs bendra
darbiauti su “stalinistais”, ku
rie siekia pražudyti Čilę, pareiš
kė Frei.

prieš jų valią. Prezidentas yra 
visų prancūzų suverenas, o ne 
tik degolininkų. pareiškė Mitter- 
andas. Jam nepatiko Pompidou 
pareiškimas, kad prancūzų so
cialistai tapo komunistų vergais 
ir kaliniais.

Daug prancūzų reiškia viltį, 
kad komunistai nelaimės rinki
mų, taiau kartu laukia, kad de
golininkų dauguma parlamente 
sumažėtų, nes jie pasidarė po 
15 valdžios metų tingūs, apsnū
dę, ba naujų polėkių ir idėjų.

Sietino žuvo Lenkijos vidaus rei- by nes Ampriko„, nė kick ne. 
im-

i portai. Tekstilės pramonė Ame- 
'rikoje stumiama i bankrotą, nes

+ Dolerio vertė Europoje vėl Azijos šalys siunčia savo pigius 
mažėja, visi jo kratosi. Vokieti- gaminius į Ameriką.
jos Bundesbank supirko virš bi-1 
lijono dolerių. Padėtis esanti 
“bauginanti”.

+ Britanijos filmu ir televi
zijos draugija geriausiu pernykš
čiu filmų pripažino “Cabaret” ir 
geriausia aktore — Liza Minelli.

+ Marselyje vagis pritrenkė 
muziejaus sargą ir pavogė 6 pa
veikslus. jų tarpe Rubenso, Corot 
ir kt. Paveikslų vertė $600,000.

+ Lakūnas, kuris Kanados 
šiaurėje skrido su sergančia eski
mu moterim, slauge ir 14 metų 
eskimu, nukritęs sniegynuose, 
būdamas sužeistas, liko gyvas, 
valgydamas žuvusių keleivių mė
są. Sulaužytomis kojomis 46 me
tų lakūnas išbuvo sniego dyku
moje visą mėnesį. Į

+ Sen. McGovern sugrįžo iš 
Washington© į Pietinę Dakota 
susitikti su tos valstijos indėnais, 
kurie paskelbė karą ir okupavo 
dvi vietoves, kur laiko įkaitus 
ir neprisileidžia policijos.

+ Fairfax, Va.. 36 metų me
chanikas. susipykęs su žmona, 
nušovė ją, jos motiną, 3 metų 
sūnų ir pats nusišovė.

< Izraelio prem jerė Meir pa
reiškė kongreso užsienio reika
lų komitetui, kad tiesioginės de
rybos su Egiptu yra svarstyti
na galimybė.

lovakijos vidaus r. ministeris 
Radko Kaska.

Sekretorius Dent paaiškino 
; senatoriams, kad bandymai var
žyti importus iššauktų panašius 
veiksmus kitose šalyse prieš Ame 
rikos gaminius.

Pasmerkė Izraelį 
už lėktuvo numušima

l NEW YORKAS. — Tarptauti
nės Civilinės Aviacijos organiza
cija savo asamblėjoje nutarė pa
smerkti Izraelį už keleivinio Li
bijos lėktuvo numušima Sinaju
je. Rezoliucija, prieš kurią bal
savo tik vienas Izraelio atstovas, 
turi žodžius “barbariškas” ap
galvotas. kriminalinis, akiplėšiš
kas puolimas”. Susilaikė tik Ko
lumbija ir Malawi. Amerika. 
Britanija ir Belgija pareiškė, 
prieš balsuodamos. savo rezer
vacijas.

Ši civilinės aviacijos organiza
cija turi 125 narius ir savo cen
tro įstaiga Montrealyje. Asam
blėja nutarė visą incidentą nuo
dugniai ištirti, nes jis paliečia 
tarptautinės aviacijos saugumą. 
Izraelio atstovas žadėjo prista
tyti tyrinėjimams reikalingą me
džiagą.

Daugiausia Hanojaus liniją pa
keitė Amerikos paskelbimas, kad 
ji neišveš daugiau savo kareivių 
iŠ P. Vietnamo ir kad ji nutrau
kia minų gaudymo darbus šiau
rės Vietnamo uostuose, šis spau
dimas pasiekė savo. Amerikos 
helikopteriai buvo pradėję grai
byti minas antradienį, tačiau 
staiga darbus sustabdė, helikop
teriai grižo i laivus, o laivai iš
plaukė atgal i atvira jūra. Iš 
Haifongo uosto pasitraukė visi 
19 laivu. Išskrido ir 11 žmonių 
delegacija, kuri Haifonge kartu 
su šiaurės Vietnamo karininkais 
prižiūrėjo minų išėmimą.

Stebėtojai pripažįsta, kad mi- 
greit nu gaudymas tyčia labai pamažu 

vykdomas. Amerika nori pirma 
atgauti visus savo belaisvius, o 
tik tada išimti iš vandens pasku
tines minas. Hanojui, iš kitos 
pusės, labai svarbu atidaryti sa- 
vo uostus, kad jų akmens anglis 
galėtų pasiekti rinką ir kad ga
lėtų įplaukti reikalingos prekės.

Paryžiuje šiandien baigiasi 
tarptautinė 13-kos konferencija. 
Ilgas derybas turėjo atskirai su
sirinkę Amerikos ir Šiaurės Viet
namo delegatai. Konferencija 
naskelbs 9 punktu deklaraciją. 
Komunistai nusileido ir sekančią 
sesiją gali sušaukti 6 konferen
cijos dalyviai, o ne jų dauguma. 
Kadangi konferencijoje dalyvau
ja po iš komunistinių ir 
nekomunistinių valstybių, tai 
bet kuri pusė gali sušaukti kon
ferenciją. Amerika sutiko nu
sileisti ir pripažinti, jog Viet 
Congas yra “laikina revoliucinė 
vyriausybė”.

Amerikos ambasada Saigone 
paskelbė, kad susitarus su P. 
Vietnamo vyriausybe, keturiuo
se miestuose įsteigiami Ameri
kos konsulatai: Da Nange, Nha 
Trange, Bien Hoa ir Can Tho 
mieste. Tuose miestuose užda
rytos ten buvusios “vietnamiza- 
vimo” įstaigos.

SAN FRANCISCO. — Ame
rikos keleivines laivas “Presi
dent Cleveland” buvo parduotas 
Hong Kongo laivų bendrovei. Jis 
išplaukė į savo namu uostą, pa
vadintas “Oriental President”.

MIAMI. — Prisiekusiųjų ko
misiją Miami teisme pripažino 
kaltu garsų gangsterių veikėją 
Meyer Lansky. Jis buvo kaltina
mas teismo paniekinimu, nes šau
kiamas į JAV teismą, jis išbėgo
į Izraelį ir bandė ten gauti pilie- j PORTSMOUTH. — Anglijoje 
tybę. Izraelis jį ištrėmė, kitos gaisras sužalojo istorinį, garsų 
kelios valstybės nepriėmė ir jam laivą “Victory”, iš kurio lordas 
teko grįžti Amerikon. Bausmę Nelsonas vadovavo Trafalgaro 
teisėjas jam paskirs vėliau. 'mūšiui ir kuriame jis žuvo.

Egipto diplomatas 
su Izraelio T. V.

BONA. — Egipto prezidento 
Sadato patarėjas Hafez Ismail 
netyčia davė pasikalbėjimą Iz
raelio televizijos reporteriui. 
Grįždamas iš Amerikos, egiptie
tis diplomatas sustojo Bonoje. 
Aerodrome prie jo priėjo Izrae
lio televizijos korespondentas 
Ron Ben Ishai, angliškai prista
tė esąs “I. B. A." televizijos ko
respondentas (Izraeli Broadcast
ing Authority).

Ismailas. matyt, galvodamas, 
kad čia Amerikos stotis, papasa
kojo izraelitui apie savo pasita
rimus su Amerikos pareigūnais. 
Pasimatymai buvo Egiptui pa
drąsiną. pareiškė Ismailas.

Per 25 metus joks Egipto pa
reigūnas nesikalbėjo su Izraelio 
spauda ar TV. Vakarų Vokieti
jos televizija iš izraelito šią retą 
filmą atpirko ir trečiadienį paro
dė pasikalbėjimą savo programo
je.



MAISTO KUPONŲ DUOMENYS
FOOD STAMPS

Maisto Kuponų programa su
teikia galimybę mažas pajamas 
turintiems pavieniams asme
nims ar šeimoms pirkti dau
giau įvairesnio maisto ir tuo 
būda pasigerinti maitinimąsi.

Turį teisę naudotis maisto 
kuponais, įmoka nedidelę pi
niginę sumą, kuri yra pagrįsta 
Še’mos didumu ir mėnesio pa
jų minis, o gauna didesnės ver
tės maisto kuponų. Juos gali 
keisti į maistą krautuvėse, ku
rios dalyvauja šioje progra
moje.

Pagrindinis pakeitimas vals
tybinėje Maisto Kuponų pro
gramoje įvyko 1971 met. (Pub
lic Law 91 — 671) kaip priedas 
prie Maisto Kuponų 1964 met. 
akto. Dar vienas pakeitimas 
įvyko 1972 metais.

Daugelis asmenų turi teisę 
gauti, vienok apie tai nieko 
nežino.

Kiekvienoje valstijoje pavie
nis asmuo arba šeima turi ata- 
tik’i tam tikrą standartą, bū
tent: pajamų ir darbo registra
cijos srityje. Taip pat turi tu
rėti galimybę pasiruošti mais
tą savo virtuvėje.

KAS TURI TEISĘ GAUTI 
MAISTO KUPONUS?

Vienas asmuo ar šeima ga
linti gauti kuponus turi atatik- 
šuos reikalavimus:

1. Tūri atatikti valstijos 
standartą dėl pajamų ir san
taupų. arba visa šeima ar as
muo turi gauti Miesto išlaiky
mą (Public Aid. Welfare).

2. Grupė sudaryta iš asme
nų, kurie yra negiminingi, 
bet gyvena po vienu stogu ir 
bendrai valgo, tad vienetas su
darytas ekonominiu pagrindu. 
Išskirtini iš šios grupės yra as
menys, kurie gyvena po vienu

stogu, bet valgo atskirai. Taip 
pat tarnai.

3. Tas asmuo arba šeima, 
kurie verdasi valgį savo namuo
se, išskyrus visai nedarbingus, 
kurie gali gauti pristatomą į 
namus maistą (Meals — on 
Wheels).

4. Visi pajėgūs virš 18 iki 65 
metų privalo registruotis dar
bo įstaigoje. Jei nors vienas 
nesiregistruoja — visi negau
na.

KAS SUDARO PAJAMAS?
Pajamas sudaro visi pinigai, 

kuriuos uždirba arba gauna 
kiekvienas šeimos narys, iš
skiriant studentus iki 18 metų, 
įsiskaito: uždarbis, miesto 
šalpa (Public Aid, Welfare) 
įvairios pensijos, nedarbingu
mo pensija(disability), darbi
ninkų, veteranų arba nedarbo 
kompensacija, vyresnio am
žiaus, palikonių arba streiko 
priedai, išlaikymo mokestis, 
alimentai, mokslo stipendijos, 
veteranų mokslo priedai, pa
ramos, paskolos, atskirų įstai
gų — darboviečių pensijos, su
taupo procentai, dividendai ir 
visi kitokiu keliu ateinantieji 
pinigai is bet kokio šaltinio, 
kuriuos galima užskaityti už
darbiu ar priedu.

KOKIE YRA PAJAMŲ 
STANDARTAI?

Visi, kurie gauna miesto šal
pą turi teisę gauti maisto ku
ponus, nežiūrint jų pajamų 
didumo, nes jų pajamos jau 

lyra nustatytos, bet maisto ku- 
ipbnų jie turi paprašyti taip,- 
kaip kiekvienas kurio pajamos 
yra nedidelės, bet kuris nepri
klauso Miesto išlaikymui. Nė 
vieniems nėra suteikiama au

tomatiškai.

Garsus džiazo muzikantas Dizzy Gillespie koncerto motu, ii jo veido neatrodo, kad tai būtų 
lenovas darbas.
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Pe’er Kazanaus^as. President Phone 847-7747

ON SAVIN&S certificates 
% OF $10,000. QR MORE 

2 YEAR MATURITY
inum

Paid and REGULAR
Compounded >■'0 PASSBOOK
QUARTERLY ACCOUNT

Per Annum

NOW INSURED TO $20,000.
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Vieno mėnesio pajamos yra 
nustatomos pagal šeimos di
dumą. Sekančios sumos yra 
riba iki kurios asmuo ar asme
nys turi teisę gauti kuponus. 
Vienok tik įstaigai apskaičia
vus prieinama prie šių sumų:

Vienas asmuo — 178.00 - - mėn. 
Du asmenys — 233.00 - 1 mėn. 
Trys “ “ — 30 7.00 - 1 mėn.
Keturi “ “ — 373.00 - 1 mėn.
Penki “ “ — 440.00 - 1 mėn.
šeši “ “ — 507.00 - mėn.
Septyni “ “ — 573.00 - 1 mėn. 
Astuoni “ “ — 640.00 - 1 mėn.

Kiekvienam asmeniui virš 8 
pridedama 53.00 mėnesiui.

Alaskoje ir Havajuose sumos 
yra didesnės del brangesnio 
maisto.

KOKIAS IŠLAIDAS GALIMA 
ATIMTI NUO PAJAMŲ

KAD GAVUS ATATINKAMĄ 
SUMĄ DEL MAISTO KUPONŲ?

Užsiskaito: Išlaidos atimtos 
nuo uždarbio, kaip tai: vieti
niai local) , valstijos (State) ir 
valstybės (Federal) pajamų mo 
kesčiai, socialinio draudimo 
mokesčiai (FIGA). Pensijos ir 
unijos mokesčiai, nuoma, 
elektra, gazas, telefonas — 
(utilities) morgičių mokėjimas 
virš 30%nuo pajamų po atsis
kaitymo, mediciniškos išlaidos 
(bet ne specialios dietos) jei 
daugiau kaip 10.00 per mėnesį, 
vaiko priežiūra. jei reikia dirb
ti, gaisro, vagystės, uragano ir 
kitokios nelaimės nuostoliai, 
mokslinimo išlaidos ir mokes
tis už mokslą.

KAS YRA IŠTEKLIAI?

Turimi pinigai namuose, 
banke, ar kitose taupymo ins
titucijose. bonai, šėrai U. S. 
taupymo bonai, pastatai, iš
skyrus šeimos namą, kuriame 
gyvenama, žemė ir tam tikras 
jodomas ir nej adomas turtas.

Kiekvienam asmeniui ar šei
mai yra leidžiama turėti $1,500 
.00, išskiriant tas šeimas — iš 
dviejų ar (langiau asmenų, ku
rių šeimoje yra vienas ar dau
giau asmenų virš 60 metų— Jie 
gali turėti $3.000.00.

deja pagal didėjančias paja
mas, bet niekad pirkimo rei
kalavimas (“purchase require
ment”) nėra didesnis negu 30% 
asmens ar šeimos neto pajamų 
— į rankas gaunamų pajamų. 
“Bonus” arba “veltui” kupo
nai yra skirtumas tarp pirki
mo reikalavimo (purchase re
quirement) ir visų Kuponų pa
skyrimo asmeniui ar šeimai 
(allatment) Pav.: jei asmuo 
ar šeima mokėtą $10.00 už $60. 
00 vertės kuponų, tai “Bonus” 
būtų $50.00 vertės kuponų.
AR REIKIA PIRKTI VISUS

KUPONUS IŠ KARTO?
Galima pirkti du kart per 

mėnesį, kai kuriuose valstijo
se dažniau. Jei asmuo ar šei
ma gauna pajamas iš (Pubic 
Aid, Welfare) Miesto išlaiky-i 
mo, tai kaina viso kuponų pa
skyrimo gali būti atskaityta iš 
čekio.

AR GALIMA PIRKTI 
MAŽIAU NEGU PASKIRTA?

Galima %, %, ar % viso pa
skyrimo, nebent gaunantieji 
miesto šalpą atsiskaito iš gau
namo čekio. Tuo atveju reikia 
pirkti visą paskyrimą.

AR GALIMA VĖLIAU PIRKTI 
LIKUSĮ PASKYRIMĄ?

Kartą asmuo ar šeima nu
perka bet kuriame mėnesyje 
mažiau negu paskirta— negali 
balanso pirkti vėliau. Bet se
kančio mėnesio paskyrimą 
(allatment) gali vėl pirkti vi
są.

APYSTOVŲ PAKITIMAS
Kiekvienas pasikeitimai šei

moje turi būti praneštas Mais
to Kuponų įstaigai. Jei šeima 
padidėja — padidėja Kuponai, 
jei šeima pamažėją — pamažė
ją Kuponai. Nepranešus laiku 
pasikeitimo galima nustoti tei
sės gauti Kuponus arba šeimos 
galvą gali traukti atsakomy
bėn. Visus pasikeitimus reikia 
pranešti Maisto Kuponų įstaigai 
arba Public Aid Departamen
tui, laišku, telefonu, asmeniš
kai. Pranešti turi šeimos gal
va arba įgaliotas asmuo.

bai didelė, tai nors pajamos di
desnės negu standartas, kar

tais galima gauti maisto kupo
nus.

Įstaiga viską patikrinusi lai
ke trijų savaičių nustato stan
dartą ir jei priima, prisiunčia 
korteles, kurių viena vadinasi 
Authorization Card, o antra 
Identification Card. Gavus jas 
einama į Currency Exchange ir 
perkami kuponai. Jei asmuo 
pats yra nepajėgus pirkti, tai 
galima įgalioti kitą, gavus įstai
gos sutikimą. Maisto Kuponus 
parduoti yra nelegalu. Bau- 

Idžiama nuo $5,000.00 — $10,000. 
00 arba 1 metai kalėjimo.

Nuėjus į krautuvę, nereikia 
krautuvei palikti nė vieno ku
pono veltui, ypatingai tų 50 et.

Jei atatinka asmuo ar šeima 
standartui — paskiriama ku
ponų atatinkamoje sumoje pa
gal asmenų skaičių ir mėnesi
nes pajamas pagal šios tabelės 
proporciją.

THE FOOD STAMP PROGRAM 
MONTHLY COUPON ALLOMENTS AMP PURCHASE REQUIREMENTS 

48 STATES AND THE DISTRICT OF COLUMBIA

310 to 329.99.
330 to 359.99.
360 to 389.99.

Asmenų. skaičiusi 1 2
Minas, paskyrimas: $36 $64
Minesinės neto pajamos
$ 0 to $ 19-99....... $ 0 $ 0

20 to 29.99. 1 1
30 to 39.99....... 4 4
40 to 49.99...... 6 7
50 to 59.99....... 8 10
60 to 69.99....... 10 12
70 to 79.99...... 12 15
80 to 89.99.... 14 18
90 to 99.99....... 16 21

100 to 109.99....... 18 23
110 to 119.99....... 20 26
120 to 129.99..... .22 29
130 to 139.99....... 24 31
140 to 149 89....... 26 34
150 to 168.89....... 26 36
170 to 189.99....... 26 42
190 to 209.99..... 44
210 to 229.99 44
230 to
250 to

.........
268J9.........

44

270 to 289.99.........
290 to 309.99, ......

390 to 419.99—
420 to 449.99....
450 to 479.99.....
480 to 509.99.....
510 to 539.99.....
240 to 569.99.....
570 to 599-99.....
600 to 629.99.....
630 to 659.99.....

116 126
120 130

134
136
136

3 4 5 6 7
$92 $112 $132 $152 $172

mėnesinis pirkimo reikalavimas
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

0 0 0 0 0
4 4 5 5 5
7 7 8 8 8

10 10 11 11 12
13 13 14 14 15
16 16 17 17 18
19 19 20 21 21
21 22 23 24 25
24 25 26 27 28
27 28 29 31 32
30 31 33 34 35
33 34 36 37 38
36 37 39 40 41
40 41 42 43 44
46 47 48 49 50
52 53 54 55 56
58 59 60 61 62
64 65 66 67 68
70 71 72 73 74
74 77 78 79 80
74 82 84 85 86

86 90 91 92
86 94 97 98
88 98

102
104

104
108
112

107
116
122

8
$192

$ 0
0
5
8

12
16
19
22
26
29
33
36
39
42
45
51
57
63
69
75
81
87
93
99

108
117
126
130
134
138
142
146
150
152

Viršuj:
Number in Household —

.asmenų skaičius 
Monthly allotment |—

mėnesinis paskyrimas 
Monthly Net Income —

mėnesinės netto pajamos 
Monthly purchase requirement 
— mėnesinis pirkimo reikalavi

mas.

Dėl daugiau negu 8 asmenų, 
reikia naudoti sekančią formu
lę: kiekvienam asmeniui virš 
8 pridėti $16.00 mėnesiniam pa
skyrimui (allatment) Pirki
mo reikalavimas (Purchase 
requirement). Dėl kiekvieno 
$30.00 ar mažiau mėnesinių 
pajamų virš $600.00 reikia dadė- 
ti $4.00 dėl mėnesinio purcha
se requirement)

Riba 9 asmenims yra $52.00, 
10 asmenų $164.00 dadedama 
$1200 kiekvienam virš 10 as
menų.

Už maisto kuponus negalima 
pirkti: cigarečių, alkoholio, 
importuotų produktų, popie
rinių ir valymo reikmenų.

Veltui pildome prašymus. 
Skambinti: — 9-11 v. r.

Gen. M. Rėklaitis — 778 - 2858. 
A. V. Račkauskas — TO3 - 5864 
A. Rimienė — VI7 - 6184.

Waukegano meras 
penktą kartą laimėjo
Waukeganieciu mėgiamas 

miesto meras Robert Sabon- 
jian, kurs tose pareigose yra 
jau nuo 1956 metų, laimėjo 
penktuosius rinkimus 6,264 bal
sais prieš savo oponento John 
Balen 3,928 balsus.

Šiaurinės Chicagos meras Leo 
Kukla perrinktas naujam ter
minui 2080 balsais prieš opo
nento Charles Hebior 1,891 bal
są. Evanstono komitetininkės 
rinkimus 160 balsais laimėjo 
Mrs. Robers Moran prieš opo
nentę Mrs. Mary Sotir, gavusią 
60 balsų.

laughed when 
II bought my 

first Bond.
POEZIJOS VEIKALAI

Poezija <:aip pavasaris. Ktris pradžioje pro tirpstanti smegą liepti, 
lazdynui isskieisU mažuti, aeinu-”.tu spindinu žiedą, apkaišo medžių sakas 
žirginiais, ka.p kontetemis ir pauiazu įveda į gamtos vaizdų ir garsų ste 
buklus braiu^’jskai oesikeiQaūciuo.>e gamtos scenovaizdžiuose svajoja 
juokauja n verKr i>oetai paiegdami išreikšti žodžiais lansmų ir aūnė-t 
gelmes

Xauif ’tux ylt, ųausus pasirinkimas ooez>io< iei<l>i.>ų

i j Augustaityte Vaičiūniene ŽVAiGŽD®ros NAKTYS liideiio tor 
mato I2t> psi Kaina SI.—. .

Z daltrusaitis, ŽEMES PAKOPOS Elegiios giesmes poemos
Kišeninio lorniąto. 157 psi S2.00.

5 Butku Juze. Eilėraščiai ir ražtal i55 psi $1,50
h Vincas Jonikas. LYDĖJAU VIEŠNIA VeTROJE ftlių nrk'ine it* 

psi rtama S3 00.
; Kleopas Jurgelionis, GLUOi LIUOl. , lyriku eiles, 1U& psi S2.'a
H Anetoltfu* Kairys, AUKSINE SĖJA Eilėraščiai. BO psi 4Z.U0

1Z Nadas Rastenis. TRIJŲ ROŽIŲ »vEN5E. Eiliuoti pasakojimai aoi< 
įsvietintas lietuvaites senovės laikais, su autoriams iliustracijomis S5 M

13 Nedes Rastenis. THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Amano baranau k< į 
"AnyKsči., Sikhs vertimas 42 psi S2.9U

14 Balys Rukse UGNIES PARDAVĖJAS Eiles, **5 psi 41 <X1
15 Stasys Santvaras ATDARI LANGAI. Rinktins lyrika 167 psL, $Si 0L j
16 Stasys Santvaras. AUKOS TAURE, 5-ji ivnkos knyga 152 psi $2 50
17 Pet-es SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE Eiliuoti kūrine Į

hai a? psi. Sl.OO , . » . •
16 Pe’ras Sopėtas PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai 112 psi $1 (M 
1U Eupemius Gruodis, AGUONOS IR SMĖLIS. Eiles. 70 psi., S1.00.
20 Elena Tumiem, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai. 80 psi I
2. Anonsai Tyruolis. METŲ VINGIAI, lyrikos rinktine. 180 psi S3.0C
22 Jonas Valaiti* SENOvrs LIETUVIŲ DIEVAI Mitologuos posmai 

55 psi SI 00 w ,,
24 Adoma< jasas. Buk palaimintas Poezija 115 psi. S3.80

Xoredaim įsigyti šus* <•> kita- knygą* praSotne atsilankyti i Naujiem' 
rasime i r ha ,iė«akst, o»«tv pridettanf čeki ar piniginį orderį

v \ (j J I H N O S,

Leidžiama turėti namą, vie
ną automobilį ir butas be leidi
mų (license), judėjimo prie
mones, gyvybės draudimą, 
pajamas duodantį namą, ju
dėjimo priemones reikalingas 
darbui, įrankius reikalingus 
darbui, ūkio mašinas ir t. t.

KAS YRA MĖNESINIS 
KUPONŲ PASKYRIMAS IR 
PIRKIMO REIKALAVIMAS?.

Kiek maisto Kuponų galima 
gauti ir kokią sumą reikia mo
kėti priklauso nuo šeimos di
dumo ir mėnesinių neto paja
mų. Pav. I asmenų šeima su 
neto $260.(0 alga mokėtų $53.00, 
o gautų maisto kuponų $108.00 
vertės (tas reiškia $55.00 ver
tės kuponų veltui). Jei ta pati 
šeima turėtų pajamų tik $30.00 
mėnesiui, tai *108.00 vertės 
maisto kuponų gautų veltui. 
Už kiekvieną dolerį, perkant 
maisto kuponus gaunama 50 ar 
60 vertės kuponų veltui. Suma 
kurią asmuo ar šeima moka už

Jei kraustomas! į kitą gyven
vietę. tai tose pačiose įstaigo
se reikia paprašyti persikėli
mo rašto . tada 60 dienų galio
ja maisto kuponai kitoje vie
toje. Po to reikia iš naujo pra
šyti tęstinumo. Jei nepatinka 
sprendimas, tai galima prašy
ti peržiūrėti bylą.

Adresas:
Food Stamp office — Čikagai 
2030 South Michigan
Tclef. 326 - 3573 9:30—1 p. p.

Kiekvienas gali pats nuvykti, 
šeimos galva užpildo prašymą, 
atlieka interview įstaigoje, pa
sirašo. Reikalinga atsinešti šiuos 
dokumentus: Paskutinio pilno 
mėnesio nuomos kvitą, adresą 
kur gyvena. Įrodymą kiek yra 
šeimoje nariu, kiek turi ir iš 
kur pajamų, kas mėnuo, medi
ciniškas išlaidas, jei daugiau 
negu $10.00 vaikų priežiūros iš
laidas (bagy sitter etc.) moksli
nimo išlaidas, mokestį už moks
lą, paskutinį mokesčių mokė-

In my viįbbaAood evwyone wsb poor.
Most of ns were lucky if We had enough food 

e*t or dotbes to wear. So like most kids wa 
i speziž a lot of time talking about the thing* 

wanted oat of life. Things like owning a 
big car, wearing fine dothes and going to all 
of the best places. Boy, we could hardly wait 

r J^^otherHdblhsdiitifeoddjbbei* 

grammar school but I got my first real job 
i when I started high scbooL I was a junice 
I dork in a big department store. That’s where 

X first heard about US Savings Bonds. My 
boas asked me if I wanted to join the Payroll 
Savmga Plan and I said yes. A month later I 
RoB my first bond.

Wki» my fiaands found out they really had
• good laugh. Imagine buying US Savings 
Bonds wnen there were so many other great 
tilings to buy. WeQ, they kept laughing aad I 
kept saving all through high school.

I ♦ After graduation some of us wanted to m 
to ocUagk And that's when my Bonds xea^

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

NAUJIENOS
• , t«. •«. Hauler* I'hiraeo 111 6060R maisto kuponus vadinasi “pur- jimo lapą (income fax return), 

chase requirement. Suma di- banko knygutę. Jei nuoma la-'
1739 So. Halsfpd Chimtrn III £O£AQ
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ATVIRAS LAIŠKAS KAZIUI ALIŠAUSKUI
(Tęsinys)

Ir per visus kraujo upelius Jū
sų puslapiuose perbridęs, aš grįž
tu prie dviejų žmonių. Prie jų 
grįžtu todėl, kad žinau jų pa
vardes. Man rūpi Antano Babi
liaus likimas. Jį tris kartus mi
nite 36 pusi, (o vardyne, knygos ‘ 
gale, aiškiai klaidingai parašy
ta A. Baliulis). Jūs ten sakote, 
kad A. Babilius nuvyko į Odesą 
ir bolševikų buvo suimtas bei 
įmestas į kreiserį, “kurio jūrei
viai garsėjo visoje Ukrainoje ka
rininkų žudymais”. Ten A. Ba
bilius ir įkrito kaip į vandenį. 
Įdomu, ar tikrai jį ten jūreiviai 
nužudė? Antras, tai Įeit. V. Ri- 
mavičius. Kad bermontininkai 
teisinęsi jį nušovę “bandant jam 
pabėgti”, dar kažkaip neleidžia 
skaitytojui tikėti, jog taip ir 
buvo, šioje vietoje man kyla 
klausimas, ar nebūtų galima pa
ruošti nors dalinį žuvusių nepri
klausomybės kovų dalyvių sąra
šą? Manau, kad tokį sąrašą tin
kamiausia būtų talpinti antrojo 
tomo gale, kai jau užbaigsite ko
vų su lenkais aprašymus. Leis
kite pageidauti, kad kiek tik pa
vyks surankioti, būtų duota ir 
biografinių žinių, o jau mažiau
sia tai kritusiųjų gimimo ir žuvi
mo datas. Tai būtų jiems pats 
didžiausias paminklas, kad sta
tytus paminklus žuvimo vieto
se ir šiaip Lietuvos karių kapinė
se, okupantai arba išniekino, ar
ba su žeme sulygino.

Jūsų kovų aprašymus labai 
stipriai iliustruoja 43 schemos.

Puikiai atliktas Aleksandro Si- 
liūno darbas! Studijavau kiek
vieną schemą ir viskas visur bu
vo labai aišku. Nesiimu, žinoma, 
kalbėti apie žemėlapių tikslumą, 
bet spėju, kad jie visur tikslūs, 
nes juk nėra sunku kiekvienai 
schemai nusifotografuoti reikia
mą Lietuvos žemėlapio kertelę. 
Svarbiausia kariuomenių pasi- 
siskirstymas aprašomose vieto
vėse, puolimų, mūšių, pasitrau
kimų vietos. Pastebėjau, kad ne 
visos, o tik kai kurios schemos 
turi strėlę ir N ženklą jos vidury. 
Reiškia, pažymima, kurią šoną 
yra šiaurė, o nuo jos jau lengva 
atsekti ir kitas tris kryptis. Leis
kite paklausti, ar N kariniuose 
žemėlapiuose yra virtęs tarptau
tiniu ženklu, pagal vokiečių 
“Nord” ir anglų “North’7, ar tik 
schemų autorius “amerikoniš
kai” šitaip pats pažymėjo? Jei
gu nėra tarptautinio sutarto žen
klo, tai ar nebūtų geriau buvę 
šiaurę ir žymėti didžiąja š?

Man labai ir labai patinka Jū
sų knygos enciklopedinis šaltu
mas. Juk čia yra enciklopedinė 
knyga, tai ir gerai, kad apsiėjo
te be dejonių, grasinimų, plū
dimų, moralizavimų. Jūs nero
dėte ašarų nė .Povilui Lukšiui, 
Antanui Juozapavičiui ir Pranui 
Eimučiui kritus. Tas lakoniškas, 
kietas fakto konstatavimas, tikė
kite, skaitytoją veikia daug gi
liau, negu veiktų jums savo emo
cijas rodant. Neiškenčiu nepa
citavęs, kaip Jūs pristatote šiau
rės Lietuvos gyventojų laikyse-

Detroite — Vasario 16-osios minėjimo iškilmių metu vasario 18 d. garbės prezidiumas. Kalba prie mikrofo
no respublikonas Kongresmenas Robert J. Hubert. Iš kairės į dešinę sėdi programos vadovė Rita Garliaus- 
kaitė, D. L. O. C. pirm. Antanas Sukauskas, Altos Direktorė Elzbieta Paurazienė, demokratas Kongresmanas 
John D. Dingti, A. L. T. pirm. Dr. Kazys Bobelis, Dievo Apvaizdos parap. vikaras Alfoncas Babonas, L. B. pirm. 

Jonas Urbonas ir savanoris - kūrėjas Kazimieras Daugvydas. Minėjimą ruošė D. L. O. C. Valdyba.
Foto U. Gaižučio
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Universi-

Jau išėjo iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti įtakos į krašto politiką. 102 psi. Kaina $1.50
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ną nepriklausomybės kovų me
tu:

“Biržų, Joniškėlio, Pašvitinio, 
Pumpėnų, Pušaloto, Saločių, Va
balninko, Vaškų ir kitų gretimų 
valsčių gyventojai laisvės kovų 
metu pasižymėjo dideliu karin
gumu ir pasiaukojimu. Pradžio
je 1919 m. jie kariavo su rusų 
bolševikais, vėliau su bermonti
ninkais. Greta reguliarių kari
nių veikė partizanų būriai .kurie 
gerai žinodavo vietoves: kaimus, 
miškus, kelius ir takelius, todėl 
buvo ypatingai pavojingi prie
šui. Jiems netrūko vadų, nes j 
partizanus ėjo vietos inteligenti
ja: mokytojai, agronomai, kuni
gai, daktarai ir kitų profesijų vy
rai ir moterys’’. Jūs tai pasakėte 
visai paprastai, o raštingas, su 
fantazija Jūsų knygos skaityto
jas vien iš čia cituotų devynių 
eilučių gali romaną parašyti...

Man, nepriklausomoje Lietu
voje gimusiam ir iki abitūros 
Lietuvos žemėje brendusiam, nie
kada nebuvo visiškai aiškus von 
der Goltzo, Eberhardto, Ber- 
mondto-Avalovo ir Virkoličiaus 
vaidmenys. Gimnazijoj ir iš pa
skirų Kario bei Trimito aprašy
mų gautos nepriklausomybės ko
vų žinios-buvo-lygiai miglotos, 
kaip ir didžiųjų mūsų kunigaikš
čių kovų bei žygių vaizdai. Nie
kada nebuvau perpratęs, kad bol
ševikai 1919 metais jau buvo ne
priklausomybę beveik užsmaugę 
ir kad bermontininkai turėjo 
skaičiumi didesnes už Lietuvos 
ir Latvijos kartu sudėjus kari
nes jėgas, dargi keleriopai geriau 
ginkluotas. Beveik nieko neži
nojau apie generolą Niesselj ir 
keleto kitų dalykų. Dabar man 
atvėrėte akis. Jūsų veikalu dar 
daugeli kartų naudosiuosi.

Suskaičiavau Jūsų naudotus 
literatūros šaltinius. Jų radau 
lygiai 200. Ir sudėjau Jūsų jau 
atskiroms knygoms dalims nu
meruotas pastabas prie naudotų 
šaltinių. Jų yra 494. Galiu tik 
įsivaizduoti, kad ištisos metų vir
tinės reikėjo, kol perskaitėte, at
sijojote, atrinkote, surašėt. Ak, 
dar suskaičiavau, kad Jūs minė
jote savo veikale 621 pavardę ir 
1,123 vietoves (jeigu būsiu šiuo
se skaičiuose ant vieno kito ap
sirikęs, tai atsiprašau, nes skai
čiavau tik po vieną kartą). Ir 
vietovės, ir pavardės kai kurios 
suminėtos po kelius, keliolika ir 
kelias dešimtis kartų. Tapaban- 
do kas vien tokį vardyną paruoš
ti ir įsitikins, į kokį didžiulį kal
ną reikia kopti kiek įtempto dar
bo atlikti.

Ai, dar lieka mecenatų, rėmė-

pasaulyje

Amerikoje humanitariai mok
slai sunkiau pritaikomi negu Eu
ropoje. Todėl lietuvių humani
tarų skaičius čia mažesnis už 
gan didelį griežtųjų ir pritaiky
tų mokslų atstovų skaičių. Tai
pogi Amerikos lietuviai humani
tarai nėra pataikę į visuomeni
nio, intelektualinio ar kūrybinio 
pasaulio nervus, o yra daugumo
je susitelkę siauruose baltoslavų 
ar baltiečių studijų rateliuose. 
Gausiausias skaičius yra baltie
čių studijų rateliuose. Gausiau
sias skaičius yra filologijoje

jų, prenumeratorių sąrašas. Žiū, _ . , , 1
Kario redakcija veikalo išleidimą Lietuviai mokslo 
parėmusi, vienas LVS Ramovės 
skyrius ir vienas L. K. Kūrėjų j 
Savanorių skyrius. Įdomu, kiek 
gi Lietuvių Veteranų Sąjungos 
“Ramovės” skyrių išvis JAV, 
Kanadoje ir Australijoje yra ir 
kur gi pats LVS “Ramovės” cen
tras, kurio vardas tituliniuose 
puslapiuose net virš autoriaus 
vardo atmuštas? Skaitau rėmėjų 
ir prenumeratorių pavardes.

Skaitau ir akys raibsta, 
nes jų tokia daugybė, jų 
net 245. Akyse sumirga keli ge
nerolai ir keli pulkininkai (ar jų 
vaikai?). Tai tik man gerai ži
nomi generolai ir pulkininkai. 
Gal dar yra sąraše ir tokių, ku
rių nežinau, bet tikrai keleto nė- Į (Modern Languages Association 
ra iš tų, kuriuos žinau. Radau pa- n&rių sąraše yra koks 100 lietu- 
žįstamas pavardes ir visiškai ne ” 1” '
kariškų žmonių. Randu kelias 
jau mirusiųjų. Teisybė, išanksti-

1 nių prenumeratorių sąrašas dar 
joks skaitytojų veidrodis. Iš 
anksto ką užsisako neretai žmo
nės būna ir apmaunami, tad lau-

1 kia, iki prekė pasirodys. Skai
tytojai atskubės dabar. Neradau 
pažymėta, kiek egzempliorių

• “Kovų dėl Lietuvos nepriklauso-
• mybės-1918-^-1920” išleista, bet 
■ jeigu tik du ar tris tūkstančius,

tai skubėkite ruošti antrąją lai
dą. Kodėl? Todėl, kad, pirmoje 
vietoje, šią knygą privalo įsigy- 

‘ ti kiekvienas lietuviškai skaitąs, 
1 buvęs ar dabar esąs karys kari

ninkas. Ją privalo įsigyti kiek
vienas šaulys. O juk vien De
troite yra apie 200 su viršum 
šauliu. Beje, būdamas šaulių va
dovybėje aš išbraukčiau iš or
ganizacijos visus narius, kurie 
negalėtų atpasakoti šios knygos 
turinio. Ir ją privalo įsigyti 
kiekvienas lituanistinės mokyk
los mokytojas, kiekvienas laik
raštininkas. kiekvienas visuome
nininkas. Įsigyti įr perskaityti 
taip, kaip aš ją perskaičiau. Tuo
met žinotume, ką reikia pasaky
ti suklaidintam Amerikos kon- 
gresmanui, kuriam ne mūsų sa
vanoriai 1919 m. bolševikus iš 
Lietuvos išgrūdo, o Pilsudskio 
kavaleristai — lenkai.

Jūs nenorėjote reklaminės re
cenzijos. Atleiskite, jeigu mano 
paskutiniai ždžiai reklama pa
kvipo. Tikėkite, šitaip savaime, 
ne pataikaujant nusirašė. Juk 
nežinau, nė kur “Kovos dėl Lie
tuvos nepriklausomybės 1918— 
1920” platinama, nė ar išvis dar 
ji platinama. Ir atleiskite už ma
no kritiškas pastabas, kurias čia 
padariau kaip tik todėl, kad Jūs 
prašėte.

Jau visiškai baigdamas turiu 
pastebėti, kad Mykolo Morkūno 
spaustuvė atliko švarų ir gražų 
darbą. Stiprus, pilku drobės vir
šeliu, įrišimas knygai garantuos 
ilgą amžių. Skaitydamas tesusi- 
žymėjau tik 26 korektūros klai
das. Jeigu vietomis būsiu ko
rektūros klaidų registravimui ir 
prisnūdęs, jeigu jų susidarytų ir 
penkios dešimtys, tai beveik 500 
puslapių veikalui dabartinėmis 
sąlygomis yra vieni niekai.

Jums. Pone Ališauskai ir re
daktoriui Pranui Čepėnui, už 
“Kovų dėl Lietuvos nepriklauso
mybės 1918—1920” pirmąjį to

viškų pavardžių), po to seka is
torikai, psichologai, sociologai, 
filosofai ir vienas kitas meno teo
retikas ar muzikos žinovas.

1971-72 metų laikotarpyje fi
lologijoje daktaratines diserta
cijas apgynė sekantys asmenys:

Stasys Goštautas ispanų kal
boje ir literatūroje New York

mą tuo tarpu išeiviškoji visuo
menė, o vėliau ir tauta liks am
žinai dėkinga. Nekantriai lauk
damas antrojo tomo.

Jūsų
Alfonsas Nakas

1973.11.22
Birmingham, Mich.

University tema: Roberto Arlt 
— miesto novelistas 
rius John Coleman);

J ūratė Izokaitytė 
kalboje ir literatūroje
ty of California at Berkeley te
ma: Jean-Francois Sarasin poe
zija (profesorius Alvin Eustis);

Janina Konaukaitė - Rėklaitie- 
nė lingvistikoje Stanford Uni
versity tema: Analoginio pasi
keitimo teorija — pritaikymas 
lietuvių kalbai profesorius Char
les L. Ferguson).

Tame pačiame laikotarpyje 
politinių mokslų daktaratines di
sertacijas apgynė sekantys lie
tuviai :

R. D. Jauchius, Ohio State Un-i 
versity, tema: Gubernatorinės 
rolės kaip jas įvertina 5 Ohio 
gubernatoriai;

R. A. Rimkus, University of 
Oklahoma, tema: Kubos raketų 
krizė — karantinos politikos 
sprendimo padarymo analizė su 
ypatingu dėmesiu sprendimo da
rymo teorijos įtakai.

Taip pat dar rengia daktarati
nes disertacijas politiniuose 
moksluose H. J. Adomeit, Co-

lumbia. University, tema: Rizi
kavimas, krizė ir konflikto elgi
masis sovietų užsienio reikalų 
politikoje po antrojo pasaulinio 
karo empirinė ir teoretinė ana
lizė; A. Balutis, State Universi
ty of New York (Albany), tema: 
Legislatyvinė valdininkija New 
Yorko valstijoje.

Saulius šintoliūnas

ĮĖJIMAS IR IŠĖJIMAS

Tūlas džentelmenas mėgina 
įeiti į Monte Carlo kaziną, bet 
durininkas jį sustabdo ir nenori 
įleisti.

— Atleisk, pone, bet be kak
laryšio įeiti negalima.

— Kaip tai ? —pykteli sustab
dytasis. — štai tenai, matai, net 
be marškinių. Kodėl jam gali
ma?

— Atsiprašau, bet jis neįeina, 
o išeina. — ramiai paaiškina du
rininkas.

SKAli/K ‘NAUJIENAS" - 
JOS TEIKIA GERIV’SIAS, 
TEIS TNG“ i “ rikli*

J. AUGUST AlTIb

ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA
Kaina $1.50154 pasl. knyga.

Nei vienas žmogus, norįs pažinti nepriklausomos Lietuvos ir Antano 
Smetonos valdymo laikotarpį, negalės apsieiti be J. Augustaičio pa
ruoštos studijos. Si knyga bitiną kiekvienam, norinčiam pažinti ne
tolimą Lietuvos praeitį. Lietuvoje gyvenusieji ir Smetonos valdymo 
laikotarpį pažįstantieji žmonės tvirtina, kad J. Augustaitis teisingiau

siai ir tiksliausiai aprašė ir įvertino Antano Smetonos veiklą.
J. Augustaičio knygą galima gauti “Naujienose” darbo valandomis. 
Kas negali užeiti į “Naujienas”, tai prašomas persiųsti $1.50 čekį 
arba Money Orderį, pridedant 20 c. persiuntimui paštu, tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLLNOIS 6060.

Gavę pinigus, tuojau įmygą pasiųsime.

>au tuns laikas atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

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

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 psi. 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 j ' veiklesnių žmonių biografi
jos: Duoti dokumentuoti katali mių, laisvamaniškų ir
kitų organizacijų atlikti darbai. s mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt.

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Monar 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS
vardu Ir pasiųsti:

1739 So. HALSTED ST„ CHICAGO. ILL. C0608
*

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
1800 So. Halsted St Chicago, Ill. 60608

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

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.
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Netiki frontininkų pareiškimais
Paskutinę praeitų metų dieną Chicagos lietuvių jėzu

itų namuose buvo sušauktas Chicagos Lietuvių Fronto Bi
čiulių visuotinas narių susirinkimas. Susirinkime daly
vavo visi įtakingesnieji Chicagos ir jos priemiesčiuose 
gyvenantieji frontininkai, kaip čikagiečiai vadina pačio
je Lietuvoje kovai prieš lietuvius sudaryto Fronto Bičiu
lius. Susirinkusieji išklausė buvusios valdybos pranešimų 
apie pačioje Chicaigoje ir jos priemiesčiuose frontininkų 
atliktus darbus ir išsirinko naują frontininkų vadovybę.

Fronto Bičiulių narių susirinkimas, neleidęs naujai 
išrinktai valdybai arčiau susipažinti su kelių frontininkų 
vadų lietuvių tarpe sukeltomis nuotaikomis ir pasipikti
nimu, įsakė jai paskelbti viešą pareiškimą. Nauja valdy
ba, susidedanti iš čikagiečiams pažįstamų garbingų vyrų 
ir gerų lietuvių, klausimo atidžiau nepanagriuėjusi, tą 
patį vakarą surašė, pasirašė ir paskelbė pranešimą Chi
cagos lietuviams. Pranešimas buvo paskelbtas pačių fron
tininkų spaudoje ir perskaitytas žinių visiškai netikri
nančioje radijo valandėlėje. Buvo prašytos ir Naujienos 
tą pranešimą paskelbti, kad ir “kaip apmokamą skelbi
mą”. Jis ir skelbiamas šių dienų numeryje.

ninkus, nušlavė ir jų parinktus bendradarbiavimo poli
tikos šalininkus. Jeigu naujoji valdyba reikalą būtų gi
liau patyrinėjusi, jeigu ji būtų asmeniškai su keliais fron
to vadais išsikalbėjusi, tai josios pareiškimas būtų gal 
kitoks buvęs. Jeigu pareiškimas būtų buvęs kitoks, tai 
Cicero lietuviai naujai valdybai gal būtų ir patikėję.

Bet Marquette Parko apylinkės lietuviai frontinin
kams iškirto dar didesnį pokštą. Jie nekreipė jokio dėme
sio į įtakingų Fronto Bičiulių pareiškimus. Jie iššlavė vi
sus frontininkus iš Marquette Parko apylinkės vadovy
bės, nušvilpė ir jų parinktus bendradarbiautojus. Jeigu 
naujoji valdyba būtų parašiusi patikėtiną pranešimą, tai 
tokių netikėtumų gal būtų ir neįvykę. Dabar ant nau
jos Fronto Bičiulių valdybas pečių krinta daug sunkesnis 
darbas. Dabar ji turės ištirti, kodėl Cicero lietuviai nepa
tikėjo frontininkų vadovybės pareiškimu. Bet dar dau
giau darbo ji turės įdėti į Marquette Parko lietuvių didį
jį nusisukimą nuo frontininkų. Jie turės daugelį žmonių 
nuoširdžiai apklausinėti, kodėl svarbiausios lietuvių kolo
nijos lietuviai nepatikėjo naujos valdybos pareiškimu ir 
nusisuko nuo frontininkų.

Darbas naujai valdybai bus sunkus, nes neužteks 
apklausinėti ir išaiškinti Chicagos ir Cicero lietuviškan 
taktan nepataikančius Fronto Bičiulių vadus. Gali pri
reikti tartis su žymiai aukštesniais Fronto Bičiuliais. Bū
tinai reikės išsikalbėti su Kalifornijoje reziduojančiu 
JAV ir Kanados Lietuvių Fronto Bičiulių pirmininku ir 
jo priežiūroje dirbančiu fronto centro leidžiamo “Į Laisvę” 
redaktorium Juozu Kojelių. Galimas daiktas, kad teks 
apklausinėti ir tuos kurie pirmininkams ir redaktoriams 
įsakinėja.

Paskutiniame praeitų metų “Į Laisvę” numeryje 
Kojelis įdėjo Kęstučio Kazimiero Girniaus straipsnį “Iš
eivijos ateitis jaunimo perspektyvoje”. Tai buvo pats 
svarbiausias gruodžio mėnesio “Į Laisvę” rašinys. Tame 
numeryje yra kelių įtakingų frontininkų darbai. Ten 
rašo Aloyzas Baronas, Mykolas Naujokaitis, Antanas 
Gintaras Razma ir kitos fronto žvaigždės. Į vadovus 
žengia ir K. K. Girnius, nes savo rašinyje jis prabėgomis 
paliečia labai daug problemų ir plačiai kalba apie jauni
mą ir ateitį. O naujai frontininkų valdybai ir Cicero lie
tuviams rūpimu klausimu tas “filosofas” šitaip rašo:

MŪSŲ SPARNAI
Netikėtai teko perskaityti po

ra ‘‘Mūsų sparnų” numerių. Tai 
yra konfesinis Lietuvių evange
likų reformatų leidžiamas žur
nalas. Redaguoja Jokūbas Kregž
dė. šiame žurnale be religinio 
turinio skaitytojas randa ir šiaip 
įvairaus turinio straipsnių.

1972 m. birželio mėnesio tik
rai įdomus kunigo Povilo Dilio 
straipsnis “Tarnavimas tėvy
nei”. šiame straipsnyje rašoma 
apie atsiradusį Berlyne, Kanado
je ir JAV naujų religinį sąjūdį, 
pasivadinusį “Kristaus iš nau
jo atradimas”, arba “Jėzaus są
jūdis”. šio sąjūdžio nariai sten
giasi gyventi kukliai, dalinasi 
bendrai uždarbiais ir kitokiomis 
gėrybėmis. “Dalis jų atsisako 
nuosavybės ir nenori iš mirusių- 
jų tėvų perimti jų namų”. Apie 
New Yorką viename miestelyje 
net 98% viduriniųjų mokyklų 
mokinių: evangelikų, katalikų, 
žydų ir kitų jaunimas rimtai stu- 
dijuoųja šv. raštą (bibliją) ir 
bara tėvus, kad jie lankydami 
bažnyčias patys negyvena pa
gal šv. raštą.

Kunigas Stasys Neimanas tę
sia apie Lietuvos ev.-reformatų 
bažnyčią laisvoj Lietuvoj. Duo
da daug žinių apie ev.-reforma- 
tų gyvenimą Lietuvoje, santy
kius su katalikais ir kitką. Pa
gal jo patiektus davinius Lietu
voje su Klaipėdos kraštu buvo 
apie 235,000 evangelikų. Liute
ronų 210,000, reformatų 20,000 
ir kitų 4-5,000. Nusiskundtžia 
katalikais, kad pastarieji net ka
pinėse nuo evangelikų apsitver
davo tvoromis arba iškastais gi
liais grioviais. Chicagoje bijo 
net į Lietuvių Tautines kapines 
mirusius lydėti. (Atrodo, šis 
klausimas sprendžiasi gera, link-

komunįstiniais daliniais ir su iš- 
sikraustančiais iš Lietuvos vo
kiečiais.

Dajl. Dagys rašo apie agr. P. 
Variakojį, jo sugebėjimą gerai 
sugyventi su kaimynais ir nors 
buvo labai doras žmogus, bet ru
sams antrą kartą okupavus Lie
tuvą neišvengė žiauraus likimo 
ir rusiškų enkavedistų įvykdytų 
kančių.

J. Kregždė recenzuoja kunigo 
Mykolo Valatkos knygą “Už lais
vą lietuvį”, J. Valiūnas straips
nyje “Vedybinės problemos rei
kalu” rūpinasi jaunuolių vedy
bomis. Jis rašo, kad vokiečiai sa
ko” Dein Weib und dein Vieh- 
bestand nimm nur in dein Va- 
terland” (Savo žmoną ir savo 
galvijus imk tik savame krašte). 
Tai ir lietuviai jaunuoliai priva
lą tuoktis tik su lietuviais. Esą 
ir mišrios šeimos kartais puose
lėja lietuvybę, bet tai tik išim
tys. Autorius mano, kad reikė
tų įsteigti kokį nors vedybų biu
rą ir padėti jaunuoliams susiras
ti savo tautos partnerius.

1972 m. gruodžio mėn. nume
ryje kun. St. Neimanas nagri
nėja moterystę ir daro galutiną 
išvadą, kad šeimoms, kuriose ne
įmanomas sugyvenimas, bažny
čios privalą leisti išsiskirti.

J. Valiūnas straipsnyje “Vie
nam Dievui garbė” ragina Dievą 
garbinti, bet ir savo tautos rei
kalų nepamiršti pastebėdamas, 
kad sukrikščionintas lietuvis ta
po menku savo tautos gynėju. 
“Nesistebėkime, kad taip išgar
sėję senovės laikais lietuviai 
milžinai, visai nebepasireiškė su
krikščionintoje Lietuvoje, ku
rioje praretintos mūsų diduome
nės likučiais skubėjo išsižadėti 
savo tautos. Lietuvių kalba li-

Naujoji valdyba tvirtina, kad buvusioji valdyba nie
ko bendro neturėjo su pionierių stovyklon pasiųstų vaikų 
ekskursija. Ji sako, kad “nei Chicagoje, nei kur kitur 
gyvenantieji frontininkai prie šios ekskursijos nėra jo
kiu būdu prisidėję ir nieko bendro su ta akcija neturėjo”. 
Naujoji valdyba nepatenkinta, kad panašių gandu sklei
dimas visuomenės akyse diskredituoja ne tik pačią orga
nizaciją, bet ir aktyvesnius josios narius. Nauja valdyba 
nenori, kad būtų kompromituojami iškilesnieji Fronto Bi
čiulių vadai. Esame tikri, kad niekas frontininkų kom
promituoti nenori. Lietuvių visuomenės veikėjų skaičius

- nedidelis. Niekas nenorės kelių frontininkų vadų kom
promituoti.

Mes sakome, kad naujai išrinktoji frontininkų vado
vybė pasiskubino. Jai nereikėjo tą patį vakarą tokį svar
bų pranešimą pasirašyti. Nereikėjo skubėti. Garbingų 
vyrų pasirašytu pareiškimu lietuviai nepatikėjo. Cicero 
lietuvių bendruomenė tiek pasipiktino frontininkų vadų 
veikla, kad iš bendruomenės vadovybės išmetė ne tiktai 
frontininkų vadus, bet ir glaudžiausius jų bendradarbius, 
ekskursijos rengėjus ir josios palydovus. Frontininkai 
buvo pasišokę bendruomenės priešakin dėti mažai poli
tikoje nusimanančius, bet visą laiką apie politiką plepan

“Santykiai būtini, jei norėsime sekti, kas vyks
ta krašte ir pasiektais laimėjimais naudotis, o yra. 
Jei norėsime, kad jaunimas gerai išmoktų lietuvių 
kalbą, tai gal po kurio laiko reikės jam vasaros metu 
važiuoti Lietuvon kalbos ir literatūros studijuoti. 
Reikės pirkti ten išleistas knygas, nes greit mūsų 
skaitytojų skaičius taip sumažės, kad nebebus gali
ma daug ką išeivijoje išspausdinti.” (Į Laisvę, 1972 
m. gruodžio numeris, lOpsl.).
Girnius nepasako, kuriam galui tam jaunimui bus' 

reikalingos pirktos knygos, jeigu nepramoks lietuvių 
kalbos? Jis iš anksto stumia į šalį visus Amerikoje esan
čius lietuvių kalbos mokytojus ir vaikų tėvus, jeigu vai-
kus vasaroms siųs į komunistines stovyklas.. Bet svar
biausia, kaip galima sudrausti Fronto Bičiulius, norin
čius siųsti vaikus į pionierių stovyklas, jeigu centralinis 
Fronto Bičiulių organas kalba apie reikalą siųsti vaikus 
kalbos pramokti į vasaros atostogų stovyklas?

Naujai Fronto Bičiulių valdybai teks atlikti didelis 
darbas, jeigu ji norės reikalą iš pagrindų ištirti. Jai bus 
daug sunkiau pranešimą parašyti. Bet jį turi taip parašy
ti, kad Amerikos lietuviai juo patikėtų .

me. Jau ir į Kazimierines įsilei
džiami evangelikai ir kitų tiky
bų žmonės. Į Lietuvių Tautines 
kapines jau viešai ir nesislaps
tydami lydi mirusius ir katalikų 
kunigai ir ten atlikinėja tikybi
nes pareigas, m. p.).

Perspausdintas iš 1929 m. 
“Lietuvos Aido” 10 nr. prof. dr. 
Jono Yčo įdomus straipsnis apie 
Radvilų darbus Kėdainiuose.

J. Valiūnas straipsnyje “Rim
čiau susirūpinkime” gerokai pa
bara visus lietuvius, kad jie per 
mažai kreipia dėmesio ir rūpes
čio ^Mažosios Lietuvos lietuvinin

ko merdėti kelis šimtmečius 
vien balanų apšviestose, dūmi
nėse kaimiečių pirkiose.

Dievo garbė — samprata buvo 
aukštyn kojomis apversta bajo
rų valdymo gadynėje. Bajorai 
bei dvasiškiai turėjo čia, žemėje, 
rojų, o pavergtiems baudžiaunin
kams paliko tikėtis “pomirtinio” 
dangaus, nes šis “ašarų pakal
nės” vergų (kad ir sukrikščio
nintų) gyvenimas neteikė jiems 
jokių geresnio gyvenimo per
spektyvų. Tat kokia čia galėjo 
būti kalba apie tikrą Dievo gar
binimą, jei pati tikyba buvo pa

kams.
J. Trečiokas rašo apie Papilės 

valsčiaus įvairenybes. M. Tamu- 
lėnas duoda žinių apie kuratorių 
dr. adv. Martyną Yčą. P. Varia- 
kojis rašo apie agr. Petrą Kregž
dę. šiame straipsnyje ryšium su 
agr. Petru Kregžde įdomiai ap
rašomi įvairūs įvykiai 1918— 
1919 m. organizuojant partiza
nus ir kovas su rusų bei latvių

naudota savanaudiškam žmonių 
— prastuolių engimui ?”

Jonas Kutra ilgame straipsny
je “Pasaulio bažnyčių taryba”, 
nagrinėja Pasaulio bažnyčių ta
rybos veikla. Rašo, kad šios ti
kybos jaunimo sekcija platino 
žurnalą “Risk”, kuriame rašo
ma, kad tikrieji vyrai iš kariuo
menės dezertiruoja, kad koman
duojantis karininkas esąs kri-

nūnalistas ir t. p. Pati Paaaujio 
bažnyčių taryba paskelbusi kam
paniją surinkti 210,000 dol. pa
remti atsisakantiems nuo mo
bilizacijos JAV naujokams ir de
zertyrams.

Episkopalų bažnyčia 40,000 
dol. paskyrė “Alianza of New Me
xico” ir “Black Manifesto” judė
jimui paremti. Negras J. For
man savo prakalbose skelbią: 
“Mes esame pasišovę įsteigti so
cialistinę santvarką JAV-se, kur 
visos gamybos ir paskirstymo 
priemonės būtų negrams vado
vaujant valstybės rankose”.

Nežiūrint tokių Formano ab
surdiškų reikalavimų Episkopa
lų bažnyčia specialioje konferen
cijoje jo vadovaujamam judėji
mui nubalsavo paskirti 200,000 
dol. Aprašęs dar daugiau baž
nyčių ir kunigų nesusigaudymų, 
autorius daro išvadą: “Nieko 
nuostabaus, kad pasauliečių tar
pe pasireiškė“ kišeninė revoliu
cija” — vieni sumažino, kiti vi
sai nustojo šelpti savo bažny
čias, o daugelis ir visai atsisakė 
toliau būti nariais”.

V. Karosas ilgame straipsnyje 
“Lietuva Vatikano politikoje” 
su įvairių laikrašių ištraukomis 
ir dokumentai įrodinėja, kad 
Vatikanas eina su Maskva į ko
egzistenciją. Kai kurie katalikų 
kunigai ir net vyskupai patai
kauja ir net remia komunistinius 
judėjimus, ypač Pietų Amerikos 
katalikų kunigai. Net toks Či
lės kardinolas Hendriguez palai
ko prokomunistinį Allendes re
žimą. Katalikiškosios šiaurės 
Airijos respublikos vadovybė yra 
komunistų ir marksistų ranko
se. Straipsnyje yra dar visa dau
gybė kaltinimų katalikų kuni
gams ir Vatikanui.

Jurgis Jašinskas rašo apie po
etą Stanislovą Dagilį. Stasio Pal
šio įdomus straipsnis apie Bir
žų apskrities žemės tvarkytojo 
įstaigą.

M. Tamulėnas suteikia pluoš
tą žinių apie Amerikos skandi
navus. Paminėtas miręs Chica
goje Lietuvos kariuomenės sa- 
vanoris-kūrėjas gydytojas Kris
tupas Gudaitis.

M. Karaša suteikia įdomių ži
nių ir aprašo pulkininko leite
nanto Jono Stakionio gyvenimą.

J. Kregždė rašo, apie 1863 me
tų sukilimą ir lemiamą mūšį. Šia
me rašinyje atmeta lenkų kro- 
nininkų teigimus, kad Biržų 
apskr. “bambizai” aktyviai ne
prisidėję prie sukilėlių. Jis įro
do, kad tuo laiku iš viso tų pra
vardžiuojamų “bambizų” mažai 
buvo. Bendrai ne tik “bambizai”, 
bet ir visi toje apylinkėse gyve
nę lietuviai prie sukilėlių tik pa
vieniai teprisidėję. šiaip visi lie
tuviai jautę, kad sukilimas ga
lįs atnešti naudos tik Lietuvos 
galutiniam sulenkinimui. Strai
psnis tikrai įdomus. Straipsnis

(Nukelta į 5 psl.)

M. GUDELIS

POVILAS MILERIS
(Biografijos bruožai)

36
Povilas buvo draugiškas, bet jam liežu

vis už dantų neužkliūdavo, kai reikėdavo, 
kad ir artimiausiam žmugui karčią teisybę 
pasakyti į akis. Jis gerbė visus lietuvius, bet 
jis turėjo drąsos nurodyti ir tiems mūsų tau
tiečiam. kai jie nusižengdavo pagrindi- 
niems žmoniškumo dėsniams. Jis turėjo 
kantrybės kito nuomonei išklausyti. bet bu
vo tiesmukas ir savai pasakyti...

Povilas mėgo dainą. Jis pats dainavo ir 
mėgo žmones, kurie dainavo. Be dainos 
jam gyvenimo nebuvo. .Jis visą savo gyve
nimą dainuodavo choruose, bet jis mėg
davo padainuoti ir vienas. Jis galėdavo už
traukti lietuvišką dainą miške ar prie ba
ro, bet jis mokėdavo valdyti balsą ir jaut
riausiame chore. Povilas mėgo vaidybą ir 
muziką. Jis nepraleisdavo nei vieno lietu
viško parengimo, kuriame dainuodavo bent 
kiek geresnis choras arba solistas. Klausė 
dainuojančius lietuvius, klausė ir kitatau
čius. Jis lankė operas ir noriai išklausė 
kiekvieną žymesį Chįeagoje dainavusį so
listą... Jis pats mokėsi iŠ gabių daininin
kų ir kietiems choristams patardavo eiti Į 
koncertus, klausyti ir mokytis. Pas Povilą 
buvo didžiausias plokštelių rinkinys, ku
rių jis dažnai klausydavo...

Povilas buvo visuomenininkas, bet 
jo gyvenimas buvo labai tampriai surištas 
su vaidyba ir daina. Manau, kad nieko 
neįžeisiu, jei čia prie kapo susirinkusiems 
pasakysiu vieną Povilo gyvenimo paslaptį, 
kurią prieš kelis metus girdėjau iš velionio 
lūpų.

Dar prieš Pirmąjį Pasaulinį Karą Chi
cagos lietuviai turėjo savo chorus ir vai
dintojų grupes. Mileris priklausė chorui ir 
vaidintojams. Buvo gerų chorvedžių Chi
cagoje, kurie patardavo dainininkams pa
siklausyti koncertų ir operų. Povilas nuva
žiuodavo ne vienas, jis nulydėdavo į ope
rą. ir tikėtą nupirkdavo kiekvienai šį tą 
žadančiai lietuvaitei dainininkei.

Vieną vakarą nupirko jis vienai sprit- 
nai lietuvaitei tikėtą į operą. Abu nuva
žiavo į didmiestį, susirado savo vietą ir 
kurį laiką atidžiai sekė įvykius scenoje ir 
balsus. Besidžiaugdamas gražiais balsais 
ir arijomis, Povilas pastebėjo, kad jojo 
gražuolė ne arijos klausosi, bet galvą nu
lenkusi saldžiai mfega. Povilas alkūne 
bakstelėjo snaudalei į šoną ir tarė: “Mie
goti galima ir namie, nereikia į o|>erą va
žiuoti”. ..

Namo parvežta Lietuvos laukų duktė 
gražiai Povilui padėkojo, besinieilikauda- 
ma prašė, kad ir kitą kartą ją į miestą iš
vežtų, bet Povilas jai stačiai pasakė, kad 
antrą kartą į jokį teatrą jis jos neveš, kad 
tokią mintį išblaškytų iš savo galvos. Pana 
buvo graži, bet ne Povilui...

Praėjus kelioms savaitėms, į Chicagą

atvažiavo kitos operos dainininkai. Tą va
karą Povilas nupirko tikėtą kitai lietuvai
tei, nesenai pasirodžiusiai Chicagoje ir 
drįsusiai įsirašyti į veikusį chorą. Povilas 
nieko jai nesakė, bet vaidinimo metu jis 
atidžiai sekė , kaip ši antroji pana reaguos 
į dainas ir scenoje vykstančią tragediją. Ji 
visą laiką labai atidžiai klausėsi arijų, o 
vykstanti tragedija tiek ją sujaudino, kad 
josios skruostais ašaros nuriedėjo. Povilui 
to užteko. Jis žinojo, kad greta savęs turi 
jautrios širdies moteriškę. Vos išėjęs iš 
operos, dar namų nepasiekęs, Povilas jos 
paklausė: “Ar nori su manim gyvenimu 
žingsniuoti?” Antrą kartą klausti nereikė
jo. Jaunuolė tuojau susiorientavo, ko tas 
vyras prašo. Pasižiūrėjo į stiprų ąžuolą, 
pasižiūrėjo į stipriai žengiamus jo žings
nius ir ten pat davė teigiamą atsakymą...

Neminėsiu pirmosios pauos pavardės, 
bet antroji vadinosi Petronėlė Petravičiūtė. 
Ji verkė sekdama operos tragediją, ji te
beverkia ir šiandien prie Povilo kapo. 
Kartu su ja mes visi verkiame. Verkiame 
visi todėJ, kad liga ir mirtis išardė nepap
rastai gražią ir stiprią lietuvišką šeimą. 
Mes visi žinome, jog tai buvo pavyzdinga 
šeima. Jiedu kartu dainavo ir kartu vaidi
no. Jiedu kartu dirbo ir sunkius depresijos 
laikus gyveno. Patys sau duoną užsidirb
dami jiedu turėjo energijos ir laiko visą 
pusšimtį metų dirbti naudingą kultūrinį 
darbą lietuvių tautos gerovei. Kitiems dau
giau išdalino, negu susitaupė. Lietuvių lais
vės kovoms, dainai ir chorams daugiau

skyrė, negu į banką dėjo... Užtat prie ka
po čia mūsų tiek daug susirinko, kad galė
tume atsisveikinti su visiems mums bran
gių. Povilu. Kaip Petropelei, taip velionio 
broliui ir kitiems giminėms visų vardu reiš
kiu nuoširdžią užuojautą ir sakau, kad Po
vilo netekus, mums, kaip ir Jums, labai 
skaudą širdį...

PALAIDOTAS SAVOJE ŽEMĖJE

Povilas Mileris buvo palaidotas Lietuvių 
Tautinėse Kapinėse, Milerių sklype.

Sklypą Miknai seniąi buvo nusipirkę. 
Jiedu pasirinko gražią vietą, šliupo kalne
lyje, netoli krito* Jiedu ir paminklą pa
sistatė.

— Jei turi savo sklypą, tai žinai, kur 
būsi palaidotas, — sakydavo Povilas. — Ne 
vienas mano pažįstamas norėjo būti palai
dotas Lietuvių Tautinėse Kapinėse, bet 
laiku nenusipirko sklypo, tai buvo palai
dotas dievai žino kur.

Povilas mėgdavo Tautines Kapines. Jis 
dalyvaudavo Kapų Puošimo Dienos iškil
mėse ir sekė visą kapinių tvarkymo eigą. 
Jis atvykdavo į kapinių sklypų savininkų 
susirinkimus ir su' ^pažįstamais aptardavo, 
kas kapinėms būtų geriau ir gražiau.

— Savas sklypas, tai sava žemė, — aiš
kino Povilas nežinantiems. Jis žinojo, kad 
Lietuvių Tautinėse Kapinėse nusipirktas 
sklypas yra pirkėjo nuosavybė visiems lai
kams. Mirusiojo šeima nenuomoja žemės, 
negauna špargalkos, kaip tai daroma kito
se kapinėse, bet padaromas teismo užtvir
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tintas sklypo nuosavybės dokumentas. 
Sklypų pardavimas turi būti teisme užtvir
tintas, o kai sklypas nupirktas, tai jam pa
daromas nuosavybės dokumentas, galio
jantis visiems laikams.

Povilas Mileris buvo geras lietuvis, bet 
jis buvo ir geras amerikietis. Jis buvo įsiti
kinęs, kad Amerikoje įvesta demokratinė 
tvarka yra pati geriausioji ir teisingiausio- 
ji. Jis žinojo, kad tik demokratinėje Ame
rikos santvarkoje gyventojai gali siekti ge
resnio gyvenimo ir laimės. Amerikoje vei
kė įstatymai, kurie visiems vienodai buvo 
taikomi. Mileris žinojo, kad ir čia kartais 
prasilenkiama su įstatymais, bet krašto 
gyventojai turi galimybės daromas skriau
das atitaisyti.

Amerikon Povilas atvažiavo jaunas, 
bet jis lankė kelis vakarinius kursus ir su
sipažino su pagrindinėmis šio krašto pilie
čių teisėmis ir kiekvieno gyventojo parei
gomis. Kai tiktai jis išgyveno Amerikoje 
įstatymų numatytą laiką, Povilas siekė 
Amerikos pilietybės. Jis, susipažinęs su 
pagrindiniais krašto įstatymais, išlaikė 
egzaminus ir 1916 metų kovo 9 dieną gavo 
Amerikos pilietybę. Jis stengėsi būti geras 
pilietis ir naudotis šio krašto piliečio privi
legijomis.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienrašti 
“NAUJIENAS”



PR 8-3229

OR. ANNA BAUUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 

IR GERKLES LIGOS

2858 W. 63rd Street

Valandos pagal susitarimą

. Rara. tai. 2394683

DR. K. G. DALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS
GINEKOLOGIN* CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Ri (Crawford 

Medical Building). Tol. LU 5 6446 
Priima ligonius jpušgąi gugi tapimu 

jei neatsiliepiąs ifea rabinu 374-B012

r6taf^ PRospoct 8-1717

BUEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET 
vaL: kaa dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
aktai antradieniais ir penktadieninis 
treciad. ir aekmad. ofisas uždarytas.

Rez. 3241 WEST 66th PLACE 
Phone: REpubUc 7-7868

INKSTŲ IR SLAPUMO TAKŲ 
CHIRURGIJA

Telef. 695-0533
Fax Valley Medical Center 

•60 SUMMIT ST.
ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4434 WEST 71st STREET
Ofisas; H Em lock 4-5849

Rezid.: 488-2233
OFISO VALANDOS:

. trjn«dieiųAia ir ketvirtad. 1—7 vaL. 
antrad., penktadienį nuo 1—5. tree, 

ir sestad. tiktai susitarus.

Rez.; GI 84)873

DR. W. BSiN - EISIMAS
AKUŠERIJA ir moterų ligos 
ulNEKOLOGINR CHIRURGIJA

•132 So. Kedzie Avė., WA 5-2670
. aiandos pagal susitarimą. Jei neat- 

. .ttUepia, saambiuti Mi 34001.

ŪK. NINA KRAUCEL- 
KRIAUCEUUNA1TE

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
<132 So. KEDZ1E 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 71«t STREET

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

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 7lst St. — Tel. 7374149

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses’’.

VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKŠTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

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

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

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

Valandos: 2—8 vaL 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 

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

pagal susitarimą.

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

2454 WEST 71st STREET
Ofise telef.: HEmlock 4-2123
Rezid. telef.: Glbson 84195

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

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai. Med Ban
dažai. Speciali pagalba kojoms

2850 West 63rd S9-, Chicago, III. 60629 
Telef.: PRospect 6-5084

BIZNIERIAI KUBIK GARSINASI 
•NAUJIENOSE". — TURI GERIAUSIA 

PASISEtlJU MŽNYJ1

| Ar pasaulis atrodys kaip supermarketas?
2000 metais gali būti 6.3 bili

jonai žmonių mūsų planetoje. Ar 
gamta išgalės maistu aprūpinti 
visus gyventojus? Ne vįęn tik 
maistas būtinas žmdnėms ir gy
vuliams, bet ir kiti dalykai taip 
pat svarbūs, kaip ir maistas. Ma
tyt, kad pradeda trūkti būtinų 
gyvenimui reikmenų — naftos, 
alyvos kurui, gazolino ištekliai 
mažėja. Maisto, produktų nema
žai pagaminama, bet nesudaro
ma didesnių atsargų. Ūkininkų 
skaičius mažėja, dideli laukų plo
tai užleidžiami miestams staty
ti, plentams tiesti. Juo pramonė 
labiau plečiasi, tuo daugiau rei
kalinga naujų medžiagų — ža
liavų. Tokiu būdu gamtos at
sargos mažėja, pvz. miškai spar
čiai naikinami, — greičiau negu 
spėja nauji miškai užaugti. Ame
rikoje nepaprastai daug popie
riaus sunaudojama spaudai ir 
biurams, raštinėms, privatiems 
laiškams, įvairiems komercijos 
reikalams, prekių pakavimui ir 
1.1.

Pramonei besiplečiant, prasi
dėjo ir aplinkos teršimas toks 
didelis, kad miestus apgula tirš
tas “smogas”, sunku žmonėms 
alsuoti, žuvys ežeruose mažėja, 
paukščių miestuose kasmet vis 
mažiau matosi. Seniau ir did
miesčiuose būdavo daug žvirb
lių, o dabar labai retai kur žvirb
lį pamatysi.

Prieš 50 mėty ir daugiau
Kad būtų galima geriau ma

tyti kas buvo prieš 50-75 metus 
ir dabar, koks yra skirtumas, 
reiktų pažvelgti atgal. Sunku 
įsivaizduoti, kiek per tą laiką 
mokslo ir technikos srityse pa
žangos padaryta, tiek yra pato
gumų lengvesniam gyvenimui. 
Gyvenk ir norėk gyventi. Nuo 
žibalinės lempos namuose ir gat
vėse iki “dienos šviesos” fluores
cent vamzdinės šviesos; nuo ark
liais traukiamo vežimo ar karie
tos iki puikiausio “limozino”, ku
riuo darbininkai kasdien važiuo
ja į darbą (žinoma, ne visi). Kai 
automobilis buvo “stebuklinga”

RADINSKAS
GRUNDIG

NEŠIOJAMAS STEREO
5 BANGOS • 4 Garsiakalbiai 

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 

LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!

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

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

GUŽAUSKŲ
GĖLĖS VISOMS PROGOMS

BEVERLY HILLS GELINYČIA 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 Ir PR 8-0834

PERKRAUSTYAAAl

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS 

2047 W. 67th PL WAibrook 5-8063

MOVING
Apdraustas perkraustymag 

iš įvairiu atstumų.
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tel.: FRontier 6-1882

r 1

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W’OPA, 
1490 kil. A. M.

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

į ryto.

Talef.: HEmlock 4-2413 

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL 60629

L- , Į,,

mašina, dabar milijonai mašinų 
gatvėse teršia orą ir žmonių 
plaučius gadina. Televizija — 
joks stebuklas. Skridimas į Mė
nulį ne naujiena. O tegul kas 
būtų tada pasakęs, kad žmonės I 
nuskris j Mėnulį ar kurią kitą i 
planetą, būtų tokį “neišmanėlį” 
į beprotnamį pasiuntę... Ir vi
sa tak atėjo nejučiomis, nes kas 
nors dirbo, suko galvas, kol iš
rado tuos visus “stebuklingus” 
dalykus, kuriais žmonės naudo
jasi ir perdaug nevertina, — 
apsiprato ir mano, jog taip rei- I 
kia, taip visada buvo.

Dabar bosai bijo darbininkų i
1

Prieš Pirmąjį Pasaulinį karą 
plieno dirbtuvėse darbininkai 
dirbo sunkiausį darbą, prie ne- , 
pakenčiamo karščio, ypač vasa
ros metu, po 12-16 valandų paro
je, gaudami po 11 centų į valan
dą. Pennsylvanijoje kompanijų 

, pasamdyti raiti mušeikos lazdo
mis mušdavo darbininkus, kurie 
pasipriešindavo išnaudotojams. 
Lawrence, Mass., audyklų strei
ko metu buvo suimti darbinin
kų organizatoriai Sacco ir Van
zetti, teisti ir pasmerkti mirties 
bausme. Sunku buvo darbinin
kams organizuotis į darbo uni
jas, nes darbdaviai buvo visaga
liai ir politikieriai. Daug lietu
vių dirbo miškuose, kur darbo ir . 
gyvenimo sąlygos buvo gal ne
geresnės, kaip Sibire. Utėlių pil- , 
nuošė barakuose gyveno, nes , 
kompanija taip sutvarkydavo, , 
kad iš ten nei pabėgti niekas ne- j 
galėjo. Ką uždirbdavo, kompa
nija tą pasiimdavo už “išlaiky
mą”, maistą ir guolį. Darbų bu- ’ 
vo mažai, nes pati pramonė dar 
nebuvo tiek išvystyta, kokia da
bar yra. Nebuvo tokių mašinų, 
automatų, kur žmogui nereikia 
daug fizinės jėgos. Visa pramo
nė dabar organizuotų darbininkų 
žinioje. Darbininkai gali parei
kalauti geresnių darbo sąlygų, 
didesnio atlyginimo ir tuo pačiu 
geresnio gyvenimo.

Vis dėlto gyvenimas nėra nor
malus, nežiūrint 20-to šimtmečio 
technikos pažangos. Ekonominė 
ir politinė pynė turi savo bėdas 
ir nesėkmes. Didieji didėja, ma
žieji mažėja. Ūkininkas iš savo 
mažo ūkio negali išsilaikyti; ma
ža krautuvėlė taip pat bankru
tuoja, todėl, kad jos panosėje 
steigiasi grandinės krautuvės su 
šviežesnių maistu, geresniu pa
tarnavimu ir svarbiausia — pats 
sau pasitarnauk, — pasirink kas 
tau patinka, su patogiu vežimėliu 
privažiavęs prie kasininkės už
simokėk ir važiuok sveikas. Biz
nio konkurencija dėl didesnio 
pelno, varo iš biznio smulkų biz
nierių, o tuo pačiu tokia ekono
minė padėtis atsiliepia ir į kultū
rines įstaigas. Bankrutuoja i 
spauda, žurnalai, laikraščiai ne- ; 
begali balanso suvesti dėl inflia
cijos, dėl kainų kilimo; darbinin
kų algos taip pat kyla. Kas iš to, 
kad “šuo šunį veja”: pakyla pro- ' 
dūktų kainos, darbininkai eina 
streikuoti. Darbininkai laimi 
streiką, kainos pakyla...

Infliacija iščiulpia santaupas 
taip pat kaip ir depresija. Infla- 
cija, jei nekontroliuojama, taip 
pat veda prie bankroto, kaip ir ‘ 
•depresija, tik dar žiauresniu bū
du. Bet kur gi tas kapitalas su
plaukia? Didysis kapitalas su
ima viską j savo rankas. Jam iš 
to yra naudos, nes jam nelieka 
konkurentą, mažųjų konkuren
tų, kurie jau ir taip buvo ne
reikšmingi.

Politinis supermarketas?
Kai Afrikos gyventojai su- 

siskaldė į mažas respublikėles, 
tai garsusis filosofas Toynbee 
pasakė, kad jos be didesnio kraš
to pačios negalės išsilaikyti. Jo 
išsireiškimas lyg primena komu
nistinių kraštų — Sovietų Są
jungos ir Kinijos — svetimų val
stybių “globotojus”, kurie ma
žąsias respublikas užgrobė ir vis 
siekia daugiau pajungti. Atrodo, 
kad Pietų Azijos mažas respu
blikas anksčiau ar vėliau pasi
glemš “didysis brolis” — komu
nistinė Kinija.

Gyvenamojo laiko progreso

"Lietuvių Jaunimo" Nr. 8—9, 1972, be kitko yra įdėta ši nuotrauka su pa
rašu: "Prof. Romas Sakadolskis — PLJK pirm, demonstruoja, kad |is suge
ba parašyti žodį "Lietuva". Sakoma yra, kad omnes vivum ex ovo ir kad 
visa civilizacija (paeina) iš urvo. Skirtumas bet yra, kad gyvas atgal | kiau

šinį nebegali sugrįžti, o civilizuotas žmogus į urvinį gali. jpr.

žmogus, kuris pritaria neteisybei arba kuris perdeda savo kalboje, tas 
daug ar maž darko pats save. O kuris šveičia savo mintis ir vengia perdė
jimą ir kas tam lygus, tas tokiame laipsnyje apvalo savo mintis ir visą savo 
charakterį. Nėra užtektina, kad pažįstame teisybės dalykus. Turime juos 
bandyti ir tikrai suprasti iki kokie laipsnio jie yra garbės verti ir iškil
mingi, nes norint ir Viešpats yra pridengęs mūsų papeiktąsias charakterio 
dalis, ir yra prižadėjęs laikyti jas pridengtomis savo nuopelnu iki galo, vi» 
tiek negalime turėti simpatijos su savo nupuolusiu likimu, bet tam priešin
gai, turime geisti tikros kiliuaširdystės ir aukščiausio laipsnio širdies šva
rumo, mūsų mintyse ir visuose mūsų darbuose link Dievo ir link mūsų 
artimų.

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 gausite, jei 
parašysite tokiu adresu: F. žavisi, 3715 W. 66th St., Chicago, Illinois 60629

8V. RAŠTO TYRINĖTOJAI

evoliucija suka gyvenimą atgal, 1MCSŲ SPARNAI 
koks buvo despotizmo laikais, Į
tik skirtinga forma. Politinis 
gyvenimas labai nenormalus, ne
pastovus ir niekas nežino, kada 
jis bus normalus ir kuo bus gar 
lima pasitikėta. Kultūrinis ir 
moralinis lygis labai smunka. 
Jaunimas nejaučia atsakomybės, 
mažai yra idealistų, kurie ir no
rėdami negali atsverti daugumos 
palaidūnų. M. š.

Sioux City, Iowa
Vasario 16-liktoji vietos lietu

vių visuomenės buvo paminė
ta 1973 m. 2. 18 d. šv. Kazimie
ro parapijos svetainėje. Pa
grindiniu kalbėtoju buvo kun. 
L. Musteikis, Plainview, Nebr. 
katalikų parapijos klebonas.

Rezoliucijas pasirašė ir skaitė 
adv. Pirog ( ukrainiečių kilmės 
vedęs vietos lietuvaitę).

Kun. S. Morkūnas daugelį 
metų pavyzdžiu painformavo 
amerikoniškąją visuomenę spe 
cialiais laiškais, kuriuos įdėjo 
dienraštis The Sioux City Jour
nal ir savaitraštis “Globe”.

Surinkta aukų laisvės reika
lams. Kor.

Chicagos gatvėse pamesta 
50 tūkstančių automobilių 

■ - • y •»

Chcagos kanalizacijos ir pa
vežimo įstaigos pranešimu, 
miesto gatvėse ir užkampiuo
se kasmet' savininkai pameta 
ir palieka po 50,000 senų, sudė
vėtų ir nebetinkamų automo
bilių, kuriuos ši įstaiga yra įpa
reigota pašalinti, parduoda
ma po $8 kiekvieną metalo dir
bimo fabrikams.

Automobilių laužo pašalini
mas pradėtas tik 1960 metais, 
kai piliečiai pradėjo skųstis. 
Tais metais buvo pašalinta 
29,000 automobilių laužų, o 10 
metų vėliau 1970 metais 73,000. 
Vėliau tas skaičius nusistovėjo 
ir kasmet piliečiai pameta “tik” 
po 50,000.

JAV-bių gatvėse ir keliuose 
važinėja apie 20 milijonų senų 
tik laužui betinkamų automo
bilių. Auto fabrikai kasmet 
pagamina po 9 milijonus nau
jų, kas reiškia, kad per visą 
JAV kraštą kasmet yra pame
tama po 9 milijonus motorve- 
žimių.

Pasveikinfc s&vc draugas 
per ienas"

T *A. * A.
DOMAS ŽIŪKAS

Mirė 1973 m. vasario 27 d., sulaukęs 62 metų amžiaus. Gimęs 
Latvijoje, Liepojaus mieste.

Amerikoje išgyveno 22 metus. > .. „, v ,
Paliko nuliūdę: pusbrolis Bronius Tūbelis sa žmona Viktorija, 

giminaitis Juozas Janužis su šeima ir kiti giminės, draugai bei pa
žįstami.

Lietuvoje liko du broliai ir sesuo.

Kūnas pašarvotas Lack (Lackawicz) koplyčioje. 2424 W. 69 St.

šeštadienį, kovo 3 dienų 9:00 vai ryto bus lydimas iš koplyčios 
i šv. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų 
bus laidojamas šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.
y Vist a. a. Doėno Žiūko giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutini patarnavi
mą ir atsisveikinimų.

Nuliūdę lieka:

Pusbrolis, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Steponas C. Lack ir Sūnūs. Tel. 737-1213.

STEPONAS C. LACK Hl SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpubhc 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGH WAY, Palos Hills, Ill. 974-4410

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI R PAAIŠKINIMAI, 
KIEKVIENA DIENA BUTINI SC10NHH

Kas tik yra tiesa, kaa tik yra gerbtina, ... apie tai mąstykite.

(Atkelta iš 4 psl.) 
iliustruotas: Jokūbo Geištaro, 
Zigmanto Sierakausko, Boleslo
vo Kolyškos, kun. Antano Mac
kevičiaus, Kauno gubernijos val
stiečių nuotraukomis. Atspaus
ta ir Biržų mūšio schema ir kito
kios nuotraukos.

M. Tamulėnas straipsnyje 
“Nežymi pažanga” stebisi, kad 
nežiūrint visų pastangų rasti su
gyvenimą tarp įvairių krikščio
niškųjų tikybų, dar ir dabar mū
sų katalikiškieji laikraščiai ne
vengia pasišaipyti iš kitos tiky
bos žmonių bei pačios tikybos. 
Pavyzdžiui, 1972 m. rugpiūčio 
1 d. “Draugo” dienraštis įsidėjo 
dr. Kazio Sruogos evangelikus 
pašiepiantį straipsnį, pavadintą 
“Du litai už naują religiją Apaš- 
čioje-Biržuose”. Ten pat paste
bima, kad ir kun. šnapštys “Šal
tinyje” nuolat puldinėjo evange
likus. Tamulėnas straipsnį už
baigia perspėjimu: “Propaguo
jamas ekumenizmas tokiu keliu 
žygiuodamas prie susipratimo ir 
dvasinės vienybės neprives”.

Fr. Skėrys rašo apie Vasario 
16 gimnaziją Vokietijoje, žur
nalas gausiai iliustruotas nuo
traukomis.

Nors šis žurnalas skiriamas 
teologiniams klausimams puose
lėti, bet telpa daugiausiai pasau
lietiški straipsniai. Bendrai, žur
nalas įdomus ir vertas ir kitos 
konfesijos asmeniui pasiskaity
ti.

SUSIRINKIMŲ

PRANEŠIMAI

PETKUS
TĖVAS R SONUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
\>1»/ 2533 W. 71st Street

*£ Jk Telef.: GRovehiU 6-2345-6

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

I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Laidotuvių Direktoriai

MAŽEIKA&EVANS

— Upytės Draugiško klubo blynų 
ir šokių vakaras įvyks šeštadienį, 
kovo 3 dieną Hollywood salėje, 2417 
West 43rd St. Pradžia 7 vai. vak. Šo
kiams gros geras George Joniko or
kestras. Bus veltui pampuškų, taipgi 
turėsim gražių dovanėlių. Valdyba ir 
komisija kviečia svečius ir narius at
silankyti į balių ir linksmai praleisti 
laiką su upytiečiais.

Kviestas susirinkimas kovo 2 dieną 
neįvyks. A. K.

— Bridgeporto Lietuviu Namų Sa
vininkų jubiliejinis susirinkimas įvyks 
antradienį, kovo 6 dieną 7:00 vai. vak.. 
Stella ir Dalės salėje. 3436 So. Litua- 
nica Avė., buvusioj Ūkelio salėj. Bus 
pagerbti nariai, kurie priklauso drau
gijai 25 metus ar daugiau. Visi na
riai malonėkite atsilankyti ir atsivesti 
naujų narių. Po susirinkimo bus vai
šės. Kviečia Valdyba

— Joniškiečių Labdarybės ir Kultū
ros klubo narių susirinkimas ivyks 
antradienį, kovo 6 dieną Hollywood 
salėje. 2417 West 43rd St. Pradžia 
8 vai. vak. Kviečia visus narius atsi
lankyti, nes yra daug reikalų aptarti. 
Po susirinkimo bus vaišės. A. K.

EUDEIKIS
SENIAUSIA IK DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DA1MID
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE 

TeL: YArds 7-1741 . 1742

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

MODEKMSKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

at < • a

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
Patarnavo 
MAS .DIENA 
IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČ’Af 

VISOSE MIESTO
DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LITUAxNICA AVENUE. Phone: YArue 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, I1L Phone: OLynipic 2-10UX

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALiFOKMA AVE. Phone: LAfayette 3-3572

GEORGE F. RUDMlNAS
3319 So. UTUAN1CA Avfe. Tei.: YAroa 7-113d-l 13b

P. J. RIDIKAS 
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArda 7-1911



Strausso “čigonų Baronas"
Pirinvn cliora* užvertęs laukė didelio skaičiaus lanky-< 

“Linksmosios Našlės“ pušku- toju. Johann Strauss su savo 
tini lapą suslojo. susimąstė, pa- koncertais apkeliavo beveik vi
gai vojo ir vėl choro tarpe sas valstybes, jį lydėjo publi-
gimė idėja ir pasirinko visų kos simpatijos, pasisekimas ii 
tain mėgiamą gražiais savo garbė.
koncertais, \alsais ii polkomis Nuvykęs į Vengriją — Buda-i 
garsaus Johanu Strausso či- kur jis girdi gražią ven-l
gonų Baroną . £»nj liaudies muziką, dainas,l

Njenuostal."!. k; <1 “čigonų’mato puikius temperamentin- 
•Baronas * Europoje buvo dau-Įgus vengrų šokius, tos šalies 
ginusia kartų statomas ir susi-įžmones, papročius, meilę sa-

CHICAGOS LIETUVIŲ FRONTO 
BIČIULIŲ VISUOTINO NARIŲ
SUSIRINKIMO PRANEŠIMAS

šių metų sausio 31 <1. Jaunimo centre įvykęs Chica- 
gos LF bičiulių visuotinis susirinkimas, susipažinęs su 
spaudoje ir privačiai iškilusiomis diskusijomis, ryšium su 
kelių Cicero gyventojų organizuota vaikų ekskursija į pa
vergtą Lietuvą priėjo išvadą, kad nei Chicagoje, nei kur 
kitur gyveną frontininkai prie šios ekskursijos nėra jokiu 
būdu prisidėję ir nieko bendro su ta akcija neturėjo.

Viešai ar privačiai parodytos tendencijos I.FB organi
zaciją ar jos paskirus narius sutapatinti su ta ekskursija 
yra visiškas prasilenkimas su tiesa ir duoda pagrindo pa
galvoti apie šių nepagrįstų gandų skleidėju norus visuo
menės akyse diskredituoti mūsų organizaciją ir jos akty
viuosius narius.

Chicagos LF bičiuliai prašo lietuviškosios veiklos vie
ningumu susirūpinusią visuomenę atkreipti ypatingai kri
tišką dėmesį į šių nepagrįstų gandų skleidėjus ir pasmerk
ti jų akciją, norinčią sukompromituoti lietuviškame vei
kime nusipelniusius asmenis.

Susirinkimo įgaliota Chicagos LF bičiulių valdyba:

Dr. Adolfas Šležas, pirm., Juozas Baužys, Stasys 
Džiugas, Kazys Kriaučiūnas, Rimas Rudys.

Chicago, 1973, sausio 31.

Trys "Čigonų Barono" solistai dainuoja Pakšto salėje per choro va
karienę: K. Mileriūtė, A. Giedraitienė ir A. Brazis.

HELP WANTED — MALE
Darbininkų Reikia

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

call 766-7630 or 569-2588

ROCKFORDO LIETUVIŲ KLUBUI 
yra reikalingas nuolatinis prityręs ir 

sąžiningas 
BARTENDERIS,

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

REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTU’AL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ VALDYMAS — NOT ARIAT AS — VERTIMAI

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

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, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado
maičio - šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija. Chicago. 1962 m. 206 psl.. kaina 2 dol.

GAUNAMA “NAUJIENŲ ADMINISTRACIJOJE

ivo kraštui, tradicijoms. Šis 
kraštas sužadino jame daug 
jausmų, minčių, pergyvenimų, 
[jame gimė ir subrendo perga
lės ir triumfo kūrinys — “Čigo
nų Baronas“. Vienojo 1885 me
tų spalio mėn. 24 d. jo gimta
dienio 6O-ties metų proga buvo 
pastatytas “čigonų Baronas“, 
kuris turėjo net 89 spektaklius.

Pirmyn choras neapsiriko pa
sirinkęs 1973 metų sezonui pa
statyti “čigonų Baroną“ lietu
vių kalba. Veikalą maty
sime puikias dekoracijas, gir
dėsime visą amžių neužmirš
tamo rašytojo “Johann Straus
so gražias arijas, kurias atliks 
Pirmyn choro solistai: Kristi
na Mileriūtė, Algirdas Brazis, 
Alvina Giedraitienė, Juozas 
Laurušonis, Eleonora Zapolie- 
nė, Albertas Snarskis, Juozas 
Aleksiunas ir kiti. Gražias spal
vingomis melodijomis dainas 
atliks Pirmyn choras, čia dar 
matysime čigoniškus šokius — 
baletą, kuriam mūsų lietuviš
kas jaunimas taip aktyviai dir
ba įsitraukęs Į šį veikalą.

“Čigonų Baroną“ pamatysi
me kovo mėn. 21 — 25 ir bal. 1 
dienomis Marijos aukštesnio
sios mokyklos auditorijoje. J.(i.

V --------------

TRUMPAI

— Petras Stravinskas dabarti
niu metu yra Wesley Memorial

jaunuoliams nuo 11 m. amžiaus 
balandžio 7 d. 9-11 vai. arba 
11 -1 vai. Lincoln Parko Lai
vininkystės klube, 2300 Cannon 
Dr. Kursai tęsis sekančius 8 šeš
tadienius tuo pat laiku. Tokie 
kursai instruktoriams yra ruo
šiami ten pat gegužės 12 d. 1—1 
vai. į juos priimami jaunuoliai 
nuo 17 m. Abiejų kursų daly
viams reikalingas atitinkamas 
patyrimas, kuris bus tikrinamas 
kovo 31 d. 9 vai. Harrison Par
ko baseinuose. Informacijas 
teikia ir registruoja ABC, tel. 
107-5800, Ext. 266. Kursuose 
akcentuojamas saugumo ir pir
mosios pagelbos lavinimas.

— M. Vasiliauskienė. Naujie
nų skaitytoja iš Montrealio, ats
kiru laišku išreiškė pasigėrėji
mą bendradarbiais už jų įdo
mius straipsnius, ypatingai dė
kinga Juozui Kaributui už savo 
kelionės aplink pasauli aprašy
mus. (

— Ponia Magdalena Berke- 
vich iš Fond du Lac apylinkės 
Wisconsin valstijoje užsisakė 
Naujienas. Toje apylinkėje gy
vena ir daugiau lietuvių, taip 
pat yra Naujienų skaitytojų. 
Vajaus proga visi skaitytojai 
yra prašomi imtis iniciatyvos 
platinti Naujienas, stengiantis 
surasti bent po vieną naują skai
tytoją. Visi lietuviai yra kvie
čiami užsisakyti Naujienas. Jos 
yra įdomios, naudingos ir rei
kalingos. Jas reikia palaikyti,

SPRING MAKERS 
Here is a great opportunity.

Plenty of overtime plus 
unusual fringe benefits.

Call Sam Carroza 
STERLING SPRING CORP.

LU 2-6464

6455 So. Kedzie Avė. PRospect 8-2233

MOVING - Apdraustas perkraustymas
Pūrus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustyme

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

AL NAUJOKAITIS
!022 W 69 ST. CHICAGO. ILL. 60636. TeL WA 5-9209 j

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
Z5O1 W 69th St., Chicago, HI. 60629. — Tel. WA 5-2737 
3333 So. Halstad St., Chicago, III. 60603. — Tel. 254-3320 

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

V. VALANTINAS

ligoninėje, kur jam tikrinama 
sveikata. Praeitą sekmadienį 
gydytojai leido jam skaityti pas
kaitą apie Lietuvos nepriklau
somybės paskelbimo reikšmę. 
Manoma, kad ateinančią savaitę 
jam jau leis grįžti namo. Išėjęs 
iš ligoninės, jis tęs pradėtą įdo
mią straipsnių seriją apie Aki
račius.

— Amerikos Raudonasis Kry
žius organizuoja baidarėmis ir 
laiveliais plaukiojimo kursus

nes jos užsitarnauja visų lietu
vių dėmesį ir paramą.

— Lietuvių Muzikologijos Ar
chyvas sparčiai ruošiasi tam tik
rus skyrius perkelti į naujas 
Jaunimo Centre skirtas patal
pas, nes visas archyvas nesutel
pa. Vadovaujant dailidei P. 
Adomaičiui, lentynos padarytos. 
Beliko įrengti išilginėje sienoje 
spintas po stiklu retiesiems eks
ponatams. Visą lentynoms me
džiagą 1400 pėdų, padovanojo

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

BUTŲ NUAMAVIMAS. ĮVAIRŪS 
DRAUDIMAI. NAMŲ IR NEKILNO
JAMO

SIUNTINIAI I LIETUVĄ
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA

»608 West 69th SL, Chicago, HI. 60629. • TeL WA 5-2787
Didelis pasirinkimas įvairių prekių.

AUTOMOBILIAI, 8ALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

Prof. Vaclovo Biržiškos
SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 

KNYGŲ ISTORIJA
Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 puslapiai. 

IAbu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už $4.00, o kietuose 
viršeliuose už 56.00.

Abi knygas gausite, jei pinigus pasiųsite tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, Illinois 60608 

I

r—-------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 S3 00. minkšt. $2 50 

Knyga Jums bus pasiųsta, jei atsiusite pinigus šiuo adresu:

NAUJIENOS. 1739 So. Halsted Street. Chicago 8. Illinois Gerai ginkluoti Izraelio kareiviai Jordano slėnio dykurneje patru
liuoja okupuotas arabų žarnas, šarvuočio viduje kareiviai užtaiso 

šautuvus, pasipildo kulkų diržus.
6 — NAUJIENOS, CHICAGO I, ILL. — FRIDAY, MARCH 2, 1873

MACHINE MAINTENANCE. Elk Gro
ve Manufakturer seeking experienced 
Maintenance man for mochinery re
pair duties and general maintenance. 
Day shift. 50 Hr. per week. Top 

wages, benefits, profit sharing. 
Call Miss TERNES.

766-9000 Monday thru Friday 9 to 5 
only.

An Equal Opportunity Employer

BY OWNER
7 room brick bungalow. Sidedrive. 2 
car brick garage. Newly remodelled 
kitchen and bath. Full basement. All 
appliances. Marquette Park area. 

Uper 20’s. 
Phone 925-5916

TURTO PIRKIMAS • PAR- 
PARDAVIMAS.

BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE 
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

TEL. — 254-5554

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai ir Įrengimai

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

HOUSEKEEPER

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

225-2130

PARDUODAMI
IŠ MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

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

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

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

PAŽVELK
1% AUKŠTO MŪRAS. 2 butai — 

514 ir 4*4 kambarių. Karpetai. Alum, 
langai. Moderni virtuvė. Gazo šildy
mas. Garažas. $18,800.

. 10 BUTU 2 aukštų mūras. 
Kedzie ir Parko. Apie $15,000 

j mų. Galima gauti už $70.000.
PRIEŠ DEŠIMT metų, prieš

Arti 
paja-

PERSONAL 
Asmenų Ieško

FOR MOTHERLESS HOME
Dependable housekeeper, live in, 
care of home and five children, three 
school age. Salary open. Good home 

for right person.
West Suburb.

852-3158 anytime.

SECRETARY — BEGINNER 
Preference recent high school gradu
ate. Skills typing and filing. Must 
be adaptable to office procedure and 
personnel. Excellent opportunity for 
voung girl wanting to get a start in 
the secretarial field. Contact Ms.

Oprelia Smith for interview: 
943-8101 or 943-8102

HKLP WANTGD — MALE-FEMALE
Reikia Darbininku <r Darbininkių

WIRERS AND SOLDERERS
Top salary, northwest suburban bio

medical electronics company.
Full time, day shift.

Experience need only apply.
298-1960

(Phone for interview)

visuomenininkas Valerijonas 
Šimkus, kuris ir 1960 m. atvež
tam iš Elisabeth archyvui buvo 
įrengęs lentynas.

Jei nebus ypatingų kliūčių, 
archyvas numatomas dar šį pa
vasarį iškilminėm’ atidaryti. Ta 
proga yra išleidžiamas plačiai 
iliustruotas su plačia informaci
ja apie archyvą anglų kalba lei
dinys, spausdinamas Morkūno 
spaustuvėje. LMA

— Spaudos balius, ruošiamas 
L. ž. S-gos centro valdybos, 
įvyksta šį šeštadienį, 7:00 vai. 
vak. Riviera Lake Club. Orland 
Parke. Važiuojant iš Čikagos 
geriausiai paimti South-West 
Hwy. l(CoIumbus Drive) iki 
Harlem. Važiuoti į pietus iki 
113 St. Sukti į dešinę (į vaka
rus) iki 88 Court. Čia sukti į 
kairę iki klubo iškabos. Svečiai 
maloniai prašomi nesivėluoti.

(Pr).

IEŠKOMAS PENSININKAS, 
mokantis karpenterio ir dažytojo dar
bus. Duosiu kambari ir maistą. Susi

tarsime dėl atlvginimo. Rašyti: 
Mrs. GRACE BUKOFF, 

34 So. BERRIEN St.
NEW BUFFALO. MICH. 49117

WANTED TO RENT 
Ieško butų

VIDUTINIO AMŽIAUS MOTERIS pa
ieško nuomoti 3 ar 4 kambarių buto 
Marquette ar Gage Parko apylinkėje. 

Tel. 776-0121.

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
Tel.: REpublic 7-1941

SIUNTINIAI J LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė.

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

A. G. AUTO REBUK.DERS
Čia automobiliai išlyginami ir nuda
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusių darbininkų. Kai

nos nebrangios.
3513-24 W. 63 rd Street, Chicago, III. 

TEL. — 776-5883
Anicetas Garbačiauskas, sav.

M. A. š I M K II S
\ Real Estate, Notary Public 

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood. Tek 254-7450
Beto daromi ir liudijami vertimai, 
pildomi pilietybės pareiškimai ir 

kitoki blankai.

n » (t- »n: 1 asuilN Comoa'.

A. 4 L. INSURANCE 4 REALTY 
A. LAURAITIS 

INCOME 1AX 
4645 So. ASHLAND AVE. 

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

Mar
quette Parką, statybas mūro luksus 
pajamų namas, 5 ir 3 kamb. butai, 
karpetai, naujas garažas. Daug prie
dų — $31.500.

MODERNI o Kamb. mūro reziden
cija, puošnūs nauji karpetai, “built- 
in” virtuvė. 114 vonios. Du greta po 
30 pėdų lotai. Mūro garažas. $33.500.

ORIGINALUS APARTAMENTINIS 
NAMAS. Alumin, langai, naujas ga- 
zu šildymas ir garažas, aptvertas pla
tus sklypas, pajamų $6.600 metams. 
Prašo $45.000. Priims rimtas derybas.

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

614 KAMBARIŲ didelis Georgian. 
114 VONIOS. įrengtas sausas beismon- 
tas. 2 auto garažas. Apie 20 metų, 
kaip naujas. $23.000.

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

9 KAMBARIU 9 metų mūro reziden
cija. 2 modernios vonios. 2 atskiri šil
dymai. Cent, oro vėsinimas. Garažas. 
Arti Kedzie ir parko. $40.000

2 BUTU gražus mūras arti vienuo
lyno. Naujas 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- 
te.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
?0Sl So. Washtenaw Ave. RE 7-7200

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

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

DHL AUKŠTOS KOKYBĖS. KAINOS 
R SĄŽININGUMO NAMŲ REMONTO 

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

Federalinių lt valstijos pa|amų 
mokesčių apskaičiavimas 
I N C OME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas * 
pardavimas

REAL E S T A T I 
Parašų pa liūdi |imas 

NOTARY PUBLIC 
Draudimo lnformecl|oe 
INSURANCE
NAUJAS ADRESAS

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

lel. 436-7878

K. E R I N G I S 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS




