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NEGYVI UirlOMATAI PARVEŽTI AMERIKON
FILIPINUOSE SUTIKTA NAUJA 

VIET CONGO BELAISVIU GRUPĖ
MANILA. — Filipinuose esančioje Clark aviacijos bazėje bu

vo iškilmingai sutikti 34 Viet Congo belaisviai, jų tarpe 27 ame
rikiečiai kariai, trys civiliai, du filipiniečiai Voice of Amerika tar
nautojai, paimti Tet ofenzyvos metu ir du vokiečiai, viena jų mo
teris slaugė Monica Schwim, 30 metų amžiaus. Aerodrome be
laisvius sutiko Filipinų prezidentas Marcos, Amerikos ambasa
dorius Filipinuose Byrpade, vyriausias karo jėgų vadas Ramia
jame vandenyne admirolas Gayler ir 13-tos karo aviacijos grupės 4 
vadas gen. Moore Jr.

šešadienį Hanojaus valdžia 
paleido 106 amerikiečius ir du 
Tailandijos piliečius, kurie bu
vę amerikiečių šnipai, numušti 
civiliniame lėktuve. Iš viso ko
munistai nuo sausio 28 d. karo 
paliaubų pradžios yra paleidę 299 
amerikiečius. Dar laukia palei
dimo 286 amerikiečiai.

Filipinų bazėje belaisviai išli
po iš lėktuvo pagal karinį laips
nį. Aukščiausio laipsnio kari
ninkai išlipo pirmi ir pasakė 
trumpą, patriotinę kalbą, kurio- 
ne visur buvo pagerbta Amerika, 
jos žmonės ir prezidentas, išsi
derėjęs belaisvių paleidimą. Vie
nas karininkas atsivežė iš ne
laisvės ten pasiūtą Amerikos vė
liavą, išsiuvinėta nosinėje. Prieš 
tą vėliavą visi belaisviai saliu
tuodavo prieš eidami miegoti.

Karinė vadovybė paskelbė, 
kad Amerika vėl pradėjo išvež
ti iš P. Vietnamo savo kareivius. 
Karo laivai, kuriems pavesta iš
rankioti minas š. Vietnamo lies
tuose, vėl sugrėo į savo pozi
cijas prie Haifongo uosto. Minų 
gaudymo darbai bus tuoj pradė
ti. Jie buvo nutraukti, kai ko
munistai buvo sulaikę belaisvių 
paleidimą.

Saigone komunistai paskelbė 
Jungtinėje Karinėje komisijoje, 
kad jie boikotuos tos komisijos 
posėdžius, kol Saigonas nepradės 
paleisti daugiau karo belaisvių. 
Saigonas pažadėjo paleisti 3,000 
belaisvių, tačiau komunistai 
tvirtina, kad belaisvių turėtų bū
ti apie 7,000. Atsirado abejoji
mų ar iki kovo 28 d. bus įmano
ma paleisti visus belaisvius. Su
tartis sako, kad Saigono vyriau
sybė turi paleisti septynis kart 
daugiau belaisvių už komunistus 
per keturis paleidimus. Saigo
nas sumažino paleidžiamųjų skai
čių, nes komunistai nieko nepra
nešė apie 31,900 pietų vietna
miečių, dingusių kare.

1$ VISO PASAULIO

WASHINGTONAS. — Con
necticut© atstovas kongrese Wil
liam Cotter deda pastangas su
organizuoti Amerikoje šeiminin
kių spaudimą dėl kylančių mė
sos kainų. Jis ragina šeiminin
kes siųsti savo parduotuvėse gau 
tus maisto kainų lapelius prezi
dentui Nixonui. Jo valstijoje 
apie 4,000 jaunų moterų klubų 
narių paskelbė balandžio 1 d* mė
sos boikotą. Visoje Amerikoje 
šeimininkės tą dieną nepirks 
mėsos arjos gaminių ir tęs boi-
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SUDANAS TEIS 8 TERORISTUS
KARTOUMAS. —Specialus Amerikos prezidento lėktuvas 

išvežė iš Sudano dviejų Amerikos diplomatų, nužudytų Saudi Ara
bijos ambasadoje, kūnus. Didelė minia sudaniečių verkė atsisvei
kindama su Amerikos ambasadoriumi ir jo padėjėju, kuriuos 
žiauriai nužudė arabų teroristai, Juodojo Rugsėjo grupės nariai. 
Abu buvo prieš mirtį žiauriai sumušti, suspardyti. Veidai buvo 
mėlyni ir ištinę, jog vieno liudininko pasakymu, buvo sunku pasa
kyti ar jie balti ar negrai. Diplomatai bus palaidoti Arlington© 
Valstybinėse kapinėse.

Prancūzijos

Žemės pluta nėra pastovi. Net ir be žemės drabeįimy, Amerikos paviršius tai pakyla, tai vėl 
įdumba. Žemėlapyje parodytos žemės judėjimo ribos.
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STALINO MIRTIES 20 M. SUKAKTIS
MASKVA. — Vakar suėjo 20 metų nuo sovietų diktatoriaus 

Josefo Stalino mirties 1953 m. kovo 5 d. Ta proga Vakarų spauda 
prisiminė jį ir jo palikimą — dabartinę Kremliaus^ valdžią. Per tuos 
20 metų jis buvo pasmerktas už “asmenybės kultą”, tačiau šian- 

kotą visą savaitę ar dar ilgiau, ^ien jo vardas Sovietų Sąjungoje yra minimas su didesne pagarba,
t i negu jo pasmerkėjo Nikitos Chruščiovo. Hendrick Smith, NYT

ROMA. — Naujas Amerikos korespondentas, rašo, kad Baltijos respublikose ir Ukrainos dalyje 
ambasadorius . Italijoje John. Stalino vardas vis minimas su neapykanta, tačiau Gruzijoje ir 
Volpe atvyko į Romą. Jį aero- j Azijoje respublikose jis labai mielai prisimenamas. Oficiali val- 
drome pasitiko ne tik vyriausy- . įžios laikysena Stalino atžvilgiu irgi pasikeitusi nuo Chruščiovo
bės pareigūnai, bet ir mažo ita
lų miestelio Paskosansonesco se
niūnas ir taryba. Ambasadoriaus 
Volpe tėvai iš šio miestelio emi
gravo j Ameriką;

SEOULAS. — Pietų Korėjos 
valdžia paskelbė įstatymą, kuris 
numato mirties bausmę tiems, 
kurie gamina narkotikus. Ma
žiausia bausmė yra 10 metų ka
lėjimo.

VENTURA. — Kalifornijoje 
yra nedidelė, tačiau gerą biznį 
daranti Vetco Offshore Indus
tries bendrovė, kurioje penkta
dalį akcijų neseniai supirko Va
tikano “Instituto Per Le Opere 
de Religione” įstaiga per savo 
agentus Amerikoje. Bendrovė 
gamina žibalo šaltinių gręžimo 
mašinas.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Valdanti partija 
susilpnėjo

PARYŽIUS.
parlamento rinkimų pirmoje da
lyje kairieji kandidatai gerai pa
sirodė ir antruose rinkimuose 
sekmadienį gali laimėti naujų 
vietų. Ten kur daugiau balsų 
gavo degolininkai, jų gautas bal
sų skaičius sumažėjo, kas pa
rodo visuomenės nusivylimą val
dančia partija.

Įdomu, kad pirmame balsavi
me aiškios daugumos negavo ge
rai žinomi visų partijų kandi-

Jiems 
dabar

Yorke

» A. V loŲ L1J U Adliui"

♦ Gynybos sekretorius Ri-. datai ir jiems teks persirungti 
chardson pareiškė spaudos kon-' ateinantį sekmadienį. Tokių tar- 
ferencijoje, kad Hanojus tol ne-‘ F€ yra buvęs premjeras Cha-
gaus Amerikos ekonominės pa
ramos, kol P. Vietname nebus 
pastovios taikos ir kol karo pa
liaubos bus laužomos.

Japonų gynybos 
planai

TOKIJO. — Japonijos gynybos 
ministerija gavo iš karinio šta
bo pirmą Japonijos karinę dok
triną. Generalinio štabo planai 
numato pavojų iš Sovietų Sąjun
gos ir iš Kinijos. Planas gyny
bai ntfo sovietų puolimo numa
to pasiduoti, jei sovietų puolama 
Japonija negautų paramos iŠ 
Amerikos.

NEW YORKAS. — Newsweek 
žurnalas paskelbė, kad John Con
nally pasakęs grupei amerikiečių 
žibalo biznierių Saudi Arabijo
je, kad jis netrukus pereis iš de
mokratų partijos į respubliko
nų ir kandidatuos 1976 m. rinki
muose į prezidentus. Savo part
neriu Connally pasirinksiąs ne
grą senatorių Edward Brooke iš 
Massachusetts.

Kinijos pavojus plane ateina 
iš vidaus. Kinų sukurstytos jė
gos pačioje Japonijoje padaro 
sukilimą, kurį japonų kariuome
nė bandytų numalšinti be Ame
rikos paramos.

■ Abu kariniai Japonijos planai 
nenumato japonų kariuomenės 
siuntimo j užsienį ir skirti tik 
gynybai. Nėra tuose planuose ir 
atominių ginklų. Japonija pasi
duotų, jei kas jai prasintų bran
duolinėmis bombomis ir jei Ame
rika Japonijai neateitų į pagal
bą. i

DACCA. — Bengalijoje tre
čiadienį bus renkami 300 parla
mento narių. Premjeras Rah- 
manas skraido helikopteriu po 
Bengalijos kaimus, ragindamas 
visus balsuoti už jo partijos kan
didatus — už Awami lygą. Ben
galijoje yra 13 politinių partijų, 
tačiau jos silpnos, lyginant su 
milžiniška Awami lyga.

LONDONAS__ Anglijoje tri
jų dienų streiką paskelbė 13,000 
Fordo darbininkų. Streikai nu
kreipti prieš vyriausybės algų 
kontrolės politiką. Darbininkai 
skundžiasi, kad valdžia tik jų al
gas sustabdė, o kainos ir turtuo
lių pelnai vis didėja.

SAIGONAS. — šiaurės Viet
namas nedavė leidimo dviem 
amerikiečiams žurnalistams įva
žiuoti į Hanojų stebėti belais
vių paleidimo. Anksčiau jie bu
vo pakviesti, tačiau jiems neduo
ta viza ir jie negalėjo išlipti iš 
lėktuvo, kuriuo atskrido į Hano
jų

dienų.

Sovietų žmonės, matydami 
dabartinės valdžios nepasiseki
mus — -fcyhtnčfas kainas, namų 
ir maisto stoką, jaunimo sugedi
mą, ilgus plaukus, netvarkingus 
rūbus ir Vakarų įtakos plitimą, 
pasigenda, kaip jie sako “krepky 
choziajin” — stiprios, kad ir kru
vinos, Stalino rankos. Dabarti
nės valdžios žmonių blankumas 
sukelia ilgesį spalvingam Stalino 
valdžios stiliui. “Prie Stalino bu
vo tvarka”, mėgsta kalbėti se
nieji rusai.

Spontaniškas Stalino gerbėjų 
jausmų pasireiškimas kyla kar
tais kino salėse, kur jis pasirodo 
dokumentinėse praeities kroni 
koše, filmuose iš II-jo Pasaulinio 
karo, žmonės, pamatę Staliną, 
ima ploti. Baliuose dažnai pasi
taiko, kad kuris svečias tostą 
pakelia už Staliną. Pokalbiuo
se žmonės aiškina Stalino parti
jos valymus, terorą ir skerdy
nes, kad “taip tais laikais rei
kėjo”. žmonės pripažįsta, kad 
tik Stalinas galėjo iškelti Sovie
tų Sąjungą į poziciją, kur ji yra 
šiandien. Jis laimėjęs karą ir 
padaręs Bosiją pasauline ga
lybe.

Nikita Chruščiovas savo Stali
no pasmerkimu slaptoje partijos 
kongreso sesijoje įžeidė plačius 
sovietų komunistų partijos sluo
ksnius, milicijos, žvalgybos de
partamentus ir kariuomenės da
lį. Stalino žiaurumas buvo už
mirštas, o jo darbai ir laimėji
mai liko. Oficiali partijos pozi
cija Stalino atžvilgiu irgi kin
ta. Jau ne retai galima išgirsti 
vieną ar kitą partijos narį vadi
nanti save “stalinistu”. Ta gar
sioji Chruščiovo kalba apie Sta
lino “asmenybės kultą” dar ne
buvo viešai paskelbta. Nuo 1967 
metų Stalinas vėl imtas laikyti 
geru karo vadu. 1969 m. Krem
liaus vadai paminėjo 90 metų su
kaktį nuo Stalino gimimo, o 1970 
m. birželio mėn. ant jo kapo bu
vo pastatytas biustas. Pernai So
vietų Sąjungos 50 metų sukak
tis buvo paminėta ne gruodžio 30 
d., bet gruodžio 21 d. — Stalino 
gimtadienį.

partijos narys
MASKVA. — Sovietų Sąjun

goje prasidėjo komunistų parti
jos narių valymas. Iš visų su
renkamos partijos nario kortelės 
ir išduodamos naujos, tačiau 
naujas jau ne visi gaus. Nario 
kortelė su “Numeriu 1-mu” iš
duota Lenino vardu. “Pravda” 
sako, kad jis buvo pirmasis epo
chos komunistas.

Partijos valymas truks dvejus 
metus. Specialūs komitetai pa
tikrina visų narių ideologinį, po
litinį tinkamumą, o taip pat ir 
jo elgesį kasdieniniame gyveni
me ir tik tada išduos naują na
rio kortelę.

WASHINGTONAS. — Val
džios pareigūnai atidengė žinią, 
kad Kinija pradėjo statyti tarp- 
kontinentinių raketų lizdus. Tos 
raketos esančios didesnės ir ga
lingesnės už pačias didžiausias 
sovietų raketas. Jų lizdai stato
mi į vakarus nuo Pekino, kas ro
do, kad jos skirtos Sovietų Są
jungos taikiniams. Manoma, kad 
už trejų metų kinai turės tarp 
10 ir 30 tokių raketų.

Clay Whitahaad apklautinajama* »♦- 
nato komitete. Jie vadovauta Balty i y 
Rūmy Telekomunikaeijy įstaigai. Jie 
siūlą padaryti radijo ir telovixiioe ato- 
čly pranaėėįus įtakingais ui iv pre- 

noėamv žirny turinį.

< Du keleiviai Ispanijos lėk
tuvai susidūrė ore. Viename žu
vo 53 žmonės.

ban-Delmas, užsienio reikalų mi- 
nisteris Schuman, socialistų par
tijos vadas Mitterand. ir Mar
selio meras Gaston Defferee.

Iki antrojo balsavimo vyks 
įvairios politinės derybos. Pir
mame balsavime balsavo dide
lis nuošimtis prancūzų, apie 
82%. Neaišku, kaip praktiškai+ Popiežius vakar pakėlė 30 

naujų kardinolų. Jis paskelbė du 
kardinolus, slaptai pakeltus j tą mas su socialistais. Pirmame 
laipsnį 1969 m., tai čekoslovaki- . balsavime tos dvi partijos turėjo 

| jos vyskupas Stephan Hrochta , savo atskirus kandidatus beveik 
ir Rumunijos — Julius Hosau,. visuose balsavimo rajonuose, 
kuris jau mirė 1970 m. i tuo suskaldydamos kairiųjų bal-

+ Hanojuje buvo atidarytas :sus‘ Sekmadienį partijos vadai 
Long Bien tiltas, pataisytas po Pradėjo balsuoti už daugiau bal- 
bombų sužalojimų. Darbas be ga?usius- _,Ko™unista?.kurie 
sustojimo vyko 41 dieną.

Tel Avive Izraelio ministerių 
kabinetas kreipėsi į visą pasau
lį, šaukdamas į kovą prieš ara
bus teroristus. Jordanas paskel
bė, kad arabų Al Fatah organi
zacijos veikėjas Aub Daoud buvo 
karinio teismo nuteistas mirti. 
Sudano teroristai už įkaitus rei
kalavo paleisti Daoudą. 
nepavyko jo išvaduoti ir 
jam teks Jordane mirti.

Izraelio premjerė New
pasakytoje kalboje dėl arabų te
roristų veiklos kaltino Europos 
valstybes, nes jo nusileidžiančios 
arabų šantažui. Po visų teroro 
veiksmų Europoje tėra kalėjime 
vienas arabas ir dar keli tardo
mi Austrijoje.

Sudano valdžios žmonės pra
nešė amerikiečiams, kad teroris
tai bus griežtai nubausti. Vienas 
pasakė, kad jiems yra garantuo
ta mirties bausmė. Teroristų 
grupės nariai visi buvo 19-25 me
tų amžiaus. Suimti aštuoni ara
bai.

Sovietų spauda prisijungė prie 
likusio pasaulio spaudos, pa
smerkdama teroro nužudymus.i . ’ F F : smenraaina teroro nuzugymus.

Įvyks komunistų bendradarbis-. Net Palestinos Išlaisvinimo Or-

žinomi savo disciplina, taip ga
li ir balsuoti, tačiau kaip Mitter-

ganizacija parašė Sudano prezi
dentui. kad ji neturėjusi nieko 
bendro su Kartoumo incidentu.

Indijoje Amerikos ambasada 
atšaukė 1,500 žmonių balių nau
jam ambasadoriui pristatyti. In
dijos premjerė pareiškė prezi
dentui Nixonui užuojautą dėl di
plomatų mirties.

♦ Floridon atplaukė milijonie- andas privers socialistus balsuo- 
riaus Onasis jachta. Ponia Jac- ti už komunistus ?
quel i ne Onasis aplankė savo bu-1 vįso j 473 vietas kandida- 
vusią uošvę ponią Rose Kennedy, tavo 3,051 kandidatas. Dabar, 

nutrupėjus mažiau balsų gavu
siems, varžysis po du kandidatus 
kiekvienam rajone.

BEIRUTAS. — Graikų kelei
vinis laivas susprogo netoli Bei
ruto uosto ir paskendo. Pavyko 
išgelbėti 252 keleivius, žuvusių 
skaičius vakar dar nebuvo žino
mas Laive buvo nemažai ame
rikiečių turistų.

Naujas poetas
Atrastas naujas vardas 18 am

žiaus lietuvių literatūroje. Tai
TOKIJO. — Praėjusį savait- kaunietis Motiejus Požėra, apie 

galį Japonijos pinigų biržos bu- kurį išsamų pranešimą 1973 m. 
vo uždarytos, kad valdžia galė- sausio 5 d. \ ilniuje skaitė doc. 
tų sulaikyti spekuliaciją dole- A. Kaupuža.
riu. Jo vertė buvo neseniai su-' Medžiagą apie Požėros kūrybą, 
mažinta, tačiau tas nepadidino į “bene ankstyviausią lietuvių po- 
valiutos pirklių pasitikėjimo do- litinės poezijos pavyzdį , Kaupa-
lerio ateitimi.

Indėnai laiko 
okupuotą kaimą

PINE RIDGE. — Indėnai už
imtame P. Dakotos kaimelyje ne
prileidžia ginkluotų šerifų ir at- 
sišaudo nuo namų stogų, šeš
tadienį į šarvuotą policijos au
tomobilį indėnai paleido 20 šū
vių. Pačiame Pine Ridge indė
nai turi kulkosvaidį, kuris įtai
sytas nedideliame sunkvežimy
je. Policijos šarvuotis bandė įva
žiuoti į indėnų pozicijas, tačiau 
padegti krūmai ir žolės šarvuotį 
sustabdė.

ža surankiojo Kijevo Valstybi- 
e ir

(E)
nėje viešojoje bibliotekoj 
Kauno magistrato knygose.

už-

Indija bando 
likti neutrali

NEW DELHI. — Indijos
sienio politikoje pastebimas len
gvas atšalimas nuo Maskvos, 
praneša NYT korespondentas iš 
New Delhi. Indijos valdžia sie
kia sustiprinti įspūdį, kad In
dija yra neutrali, nesusirišusi 
su blokais valstybė. Indijai bu
vo skaudu, kad ji nebuvo pa
kviesta į Vietnamo konferenciją.

, nes Amerika jau nebelaiko jos 
j neutralia, o sovietų įtakoje esan-

Nakties metu indėnai po vie- čia valstybe.
ną ar du dingsta iš apsupto kai- j Amerikos nauja draugystė su 
mo. Policija praleido pro savo Kinija gali pastūmėti Indiją 
užtvaras šešis advokatus, ku- Maskvos link, tačiau šiuo metu 
riuos indėnai nusamdė juos gin- Indijos 
ti.

Tariasi dėl 
paramos Hanojui
PARYŽIUS. — Prancūzijos 

sostinėje tylias derybas pradėjo 
Amerikos valstybės departamen
to sekretoriaus asistentas Wil
liam Sullivan ir šiaurės Vietna
mo užsienio reikalų viceministe- 
ris Co Thach. Bus sudaryta 
jungtinė komisija, kuri svars
tys Amerikos paramos š. Viet
namu! klausimus.

Amerika siūlė paramą Indoki
nijai tarptautiniu mastu, įstei
giant specialią organizaciją. Tam 
planui pritarė ir kai kurie Ame
rikos senatoriai, tačiau jam pa
sipriešino Sovietų Sąjunga ir 
Kinija. Jos siūlė paramą teikti 
ne per kokias grupes, bet kiek
viena valstybė atskirai ir tiesio
giniai. Sovietai nenori, kad jos 
paramos paslaptis žinotų kitos 
valstybės, be to, komunistai jo
kiu būdu nesutinka duoti paramą 
Pietų Vietnamui, nors Amerika 
nieko prieš šelpti buvusį priešą.

š. Vietnamas nelabai nori pa
ramos iš Japonijos, kuri irgi siū
lė savo paramą.

BELFASTAS. — Britų 
viai šiaurės Airijoj rado 
tą ir nužudytą Ulsterio 
bos lygos seržantą.

karei- 
suriš- 
gyny-

valdininkai kiekviena
Į proga pabrėžia, kad santykiai

su Maskva yra korektiški, tačiau 
— tik tiek. Indijoje nėra jokių 
sovietų karinių ar ekonominių 
patarėjų ir Indija tik tiek biz
niaujanti su rusais, kiek pačiai 
Intdijai yra iš to naudos.
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Kūno, proto ir jausmu damos pagrindai 
Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas

 JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. ____________

ŽMOGŽUDYSTE - DVASIŠKUOS SUŽLUGIMO PASEKA
Jei neišeisi pasitikti nugalėjimui blogio — jis stos

prieš tavo veidą.

Na, ir stojos blogis — negimu
sio žmogaus žudymas prieš mū
sų akis šiandien. Nežmoniškus 
žmones auginom, juos išmokinom 
ir aukštose vietose pastatėm — 

teisėjų algas mokėti tokiems 
ėm m — tai ir turim taip augin
to medžio nežmoniškiausius vai
sius.

Sausio 22 d. 1973 m. Aukščiau
sias šio krašto teismas legaliza
vo negimusio — iki pusės me-

Adotnas Mickevičius

žmogžudystei negali Amerikoje 
priešintis, jei žudo tokį žmogų 
mediciną praktikuoti leidimą tu 
rįs gydytojas. Vietovė nesvar
bu, kur bus toks žudymas atlie
kamas. Tai leidžia elgtis US Dis
trict Court. Tik nuo 4 iki 6 mė
nesių amžiaus motinos iščiuje 
žmonių žudymui valstybė (state) 
gali nurodyti vietą. Tai ir visa 
žmogaus “apsauga”, štai ko da- 
sigyvenom niekus darydami, pa

kini |oj« yrą Tungting ežeru, kuriame žveįy patogumui įsteigta plaukiojanti parduotuvė, kurio
je žvejai ir jg šeimos gali apsipirkti.

taip žmonišką žmogų apsimoka 
rengti teisėju, gydytoju ar kuo 
kitu. Tada tik niekada mūsų 
akys neregės, ausys negirdės 
erodiško vaikų žudymo. Tada 
neturėsime žmogžudžių motinų. 
Tada mes pajėgsime apsaugoti 
kiekvieno artimo įskaitant ir 
motinos iščiuje ką tik prasidė
jusio žmogaus gyvybę. Visiems 
normaliams žmonėms aišku, kad 
žmogus yra žmogus nuo vyriš
kos — tėvo sėklos susijungimo 
su tokia motinos. Nori ar neno
ri tikėt šia tiesa, ji yra nepaju
dinamai tokia, kaip kad tiesa 
yra, kad slyva sode prasideda 
nuo dulkelės ant piestelės pate
kimo. Tada prasideda naujos 
slyvos augimas. Taip yra gam
toje. Mes negalime pakeisti gam
tos dėsnių pagal savą sukvailio- 
jimą — nužmonėjimą ir tikrais 
žmogžudžiais virtimą.

I š v a da. Liaukitės visokie

neišmanėliai, įskaitant ir popie
žiaus nežmonišką reikalavimą 
lyties dalykuose (jis reikalauja,' 
kad kiekvienas lytinis tėvų su- 
sinešimas nebūtų dirbtinai sau
gomas nuo pastojimo) nežmoniš
kai elgtis. Jau gana žmonija per 
amžius prikentėjo dėl nežmoniš
ko, bet jėgą įgavusio žmogaus. 
Tokiais praeityje buvo visoki 
vadai, karaliai, deja, ir neretas 
Bažnyčios galva. Mat, nežmo
niškas mokytas ar aukštoj vie
toj atsisėdęs asmuo yra daug di
desnis niekadėjas už šiandieninį 
žmogaus žudiką tiek gatvėj, tiek 
gydytojo kabinete ar ligoninėje. 
Darbas labai sunkus tas negimu
siojo nuo tėvo-motinos rankomis 
nužudymo apsaugojimas. Reikia 
pakeisti žmogaus asmenybę, o 
tai yra 'kruvino prakaito iš kiek
vieno mūsų reikalaująs užsiėmi
mas. liet tik jis vienas išgelbės 
mus.

tų amžiaus kūdikio nužudymą 
vien tik motinai tokio žudymo 
užsinorėjus ir gydytojui tokią 
žmogžudystę atlikti apsiėmus. 
Chicagos ligoninės pradėjo taip 
žmones žudyti vakar, kovo 4 d. 
1973. firmos žudymo klinikos 
— vietovės atidaromos 103 ir III 
gatvėse. Ten už du šimtus dole- 
r ų apsiimama nužudyti kiek
vieną silpniausią — apsiginti ne
galinti šeimos narį. Kol kas to
kiai žmogžudystei priimami tik 
iki trijų mėnesių amžiaus moti
nos iščiuje esą žmonės. Niekas 
tokiai iki trijų mėnesių amžiaus

šakelėm žmonių galvas prikimš- 
dami. Ypač dvasiškiai yra labai 
prisidėję prie tokios tragedijos.

Užbėktm nežmoniškumui 
už akių

Norėdami susilaukti žmoniš
kai besielgiančio žmogaus, įskai
tant ir taip savo darbus atlie
kančius teisėjus — mes turime 
elgtis žmoniškai, o ne prietarais 
savo gyvenimą — veiklą — gal
vojimą pančioti. Deja, mes taip 
daugumoje iki šiandien elgėmės. 
Juk mes prašėme Dievą mums 
duoti taiką, kuomet Dievas ne-
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Ilgamečio B ALFO pirmininko, prelate
J. B. KONČIAUS knyga

ĮSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS
104 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Kieti viršeliai $4,00, minkšti — $3.00.

domi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau- 
Ma dovana globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki- 
• as tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei prisiu

site čekų arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS
17 ?!: So Halsted Street, Chicago, Illinois 6060h

- - ■ ■ ■-*

J. A t; G II s T A I T I S

AMANAS SMETONA IR JO VEIKLA ;>•
i54 pusi, knyga Kaina $1.50

vei vienas nuogus, noris pažinu nepriklausomos Lietuvos ir Antano , 
Smetonos valdymo laikotarpi, negales apsieiti be J. Augustaiėio pa-/ 
ruoštos studijos. Si knyga būtina kiekvienam, norinčiam pažinti ne- < 
tolimą Lietuvos praeiti. Lietuvoje gyvenusieji ir Smetonos valdymo \ 
•ukotarpi pažjstantieji žmonės tvirtina, kad J. Augustaitis teisingiau-

šiai ir tiksliausiai aprašė ir įvertino Antano Smetonos veiklą. \

j Augustaiėio knygą galima gauti “Naujienose” darbo valandomis 
Kas negali užeiti i “Naujienas”, tai prašomas persiusi $1.50 čeki Įi 
arba Money Orderi, pridedant 20 c. persiuntimui paštu, tokiu adresu: (i

naujienos i;
■ ..vi — HALSTED STREET. CHICAGO. ILLINOIS 6060.

Gave pinigus tuojau knygą pasiusime J
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’iHutiamu reikalinga literatūra
Mekvieit; lietuvis. Kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir betu-

• iu gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis 
MHi.itiPtą- Knygas galima užsisakyti Naujienose

Oovyd»n«s. MES VALGYSIM PASAULI Atsiminimai ir 
nivnm hiomenys apie ooisevikmeti Lietuvoje dviejuose tomuose 
•» •>!. » <tot romas Juose yra 517 psl

Jurgi, Gliaudą SIMAS Platus literatūrinis aprašymas apie Simo 
Mi<nrk<>< nabemmą ir jo išdavimą rusams Tragedija įvyko bendra 
darhiautoni ir tiltu statytojų <n sovietais sukeltu mitu mielose apie 
rw<>i<«-t<‘ianii komunizmą <58 psL. katpa 3 dol

iM-gii Gliaudą. AGONIJA. Romanas 408 psj kaina 5 dol Ap- 
<»«oma lietuves vyriausybes kapituliaciia prieš bolševikus Ir jos na 

•• •įcesv. tragiškose dienose
4t«fani|« Rokienė GRĮŽIMAS i LAISVE Sibiro tremtinės atsi I 

run'tnai aaraėvtį ramiu klasišku stiliumi apie sunkia pavergto lietu I 
to dalia tprašvmo būdas ir stilius prilvesta geniausiems garsiosios I 
ašvlOKi- Rnek kuriniams nsl kietais vigeliais ką«- j

r dnl

:uuia- < soaemska, SIAUBINGOS O'ENOS itS'rii>nitT>H' apiel- I 
iri.r i' i leiuva tingimą nu.’ bolševiku ir gvvemrru tremtiniu stnvvi 

v..ir< ujo,, '’7^ nsl kietaje drobes viršeliais kaina 4 rtn>
j A .d.n»> PASKUTINIS POSĖDIS Minučių tikslumu aprašyta Į 

paskutines nepriklausomo, Lietuvos dienos ir valandos kuriose yra 1 
srvkkeies nesikeičia* komunizmo klastingoms* paveržint,’ ’a»»ras Ir I 

a >«mono >7n risi S4 no
ClKAGIETtS ISPŪOŽIA' KOMUNISTU PAVERGTOJ LIETUVOJ I 

,„i..rr buvo Vilniuje Trakuose Druskininkuose Kaune Naudskiuose i 
<lait»e<iA)o ir Palanttoie Vaizdūs aprašvmai ka ii 'en matė, kokia* I 
<»1ba* ”• Jėt,, <r ka tai inonėc nasaVė 05 n«’ <’OO Yra tain pa’ I 
tverv’ "uili Ir ją IK A ■

o r<, MAGUKIJOJU K H. IMU | VILNIŲ Kelionės 1 IJehi Į 
, .r .4« , 'b<i«rrortta toto nnntrsukomia 331 risi <3 00

-> . ......... to <EI 1ONP 1 ANAPUS GELEŽINES UŽDANGOS Ao I
........... oas’ao.ona neapgauna int*ri«ta ir agitprnpo propaganda bet l 
»rr ». u.. %♦*> kflvcm pnrašytna lengvu gražiu stilium* b

V Mar>4n»t VINCAS KRĖVĖ SAVO LAUKUOSE 194454 m 4» 
,ai St on Didžiojo klasiko mintvs ir rOnesčia’ anie išeiviios kultu 
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gali mums užrišti atsipalaidavu
sio bato šniūrelio. Mes patys, Die 
vo duotomis jėgomis, turime sa
vo batų šniūrelius tvarkyti! Taip 
mes, Tvėrėjo visais gerai veik
lai Įrankiais apdovanoti, turime 
elgtis visur, visada ir visose sri
tyse, Įskaitant ir žmoniško žmo
gaus išsiauginimą.

Be žmoniško žmogaus nebu
vo, nėra ir niekada nebus, ne
gali būti, žmoniškos elgsenos. 
Tas ką šiandien turim, yra pa
sėka blogio per kartų kartas 
puoselėjimo. Deja, čia tam to
kiam darbui talkino visi “dievo
baimingieji” su savo krapylo- 
mis, pasisukiojimais, patepimais, 
žegnonėmis ir kitokiais nereikš
mingais judesiais žmoniško žmo
gaus išsiauginimui. Vieno mums 
tik reikėjo; sužmoniškėjimui 
reikėjo psichologiškai atsakan
čios veiklos iš visų mūsų vadų, 
ypač iš dvasiškijos. Juk, “Juo
das varnas kranktelėjo — visa 
giria linktelėjo” — tokią galią 
ir Įtaką turėjo dvasiškiai Lie
tuvoje. Deja, neišnaudojo tos 
Įtakos gėriui — žmoniškumui 
žmonėse i ugdyti. Barėmės teis
muose, šeimose, organizacijose... 
ir dabar taip mes elgiamės, nes 
dar toli gražu ne visi esame pa
kankamai jaasmajs subrendę bū
ti savais darbais tiesos gyveni
me vykdytojais.

Ta tradicinė pamotė-ragana, 
ir tos našlaitės ašaros dar ir šian
dien virpina mūsų širdis: šis blo
gis nebuvo raunamas visa jėga 
iš mūsų tarpo. Už tai ir turim 
šiandien lietuvį niekuo nesiski
riantį nuo nežmoniškniausio ki
tataučio. Juk ir Marquette Par
ke, kai prie 69 ir Oakley prieš 
kelias dienas du juodaveidžiai iš 
savos mašinos puolė lietuvį silp
nuolį, ir kai pastarasis puolė Į 
kaimynines duris pagalbos, tai 
savininkė duris užtrenkė, palik
dama saviškį žudikams plėšti — 
pinigus ir gyvybę atimti. Ji aiš
kinosi, esą piktadariai pagrasi
nę “house will be blown out...” 
Taigi, supuvusio lentgalio lietu
viui šiandien labiau gaila, negu 
savo brolio sveikatos, net gyvy
bės...

Nesistengia blogio šaknis 
kirsti dabartiniai vadai

Visi gavom pakvietimus at
vykti į St. Rita mokyklos audi
toriją pareitą penktadienį — ten 
šaukiamas pasitarimas kovai su 
kriminalu. Būsiąs ten policijos 
viršininkas ir teisėjas. Koks ne
išmanėlių darbas: jokio krimi
nalo niekas negali nugalėti su po
licijos bei teismo pagalba. Tai 
tik juokų darbas. Mes kiekvie
nas savo širdyje turim išauginti 
ir policininką ir teisėją. Kitaip 
sakant, mes turim išaugti j jaus
mais (emocijomis) žmoniškus 
asmenis. Mūsų jausmai turi bū
ti tiek mums patiems, tiek kai
mynams žmoniški. Tik tada mes 
pajėgsime gerbti save ir arti
ma. Nuo čia prasidės mūsų žmo
niškas gyvenimas. Tėvai turi 

j gimdyti vaiką tik tada, kai jie 
■ tampa tikrais tėvais — pajė
giančiais vaiko asmenybę žmo- 
ginti savais elgesiais. Blogio — 
netikusio elgesio nereikia mo
kytis. Užtenka tėvams nemo
kyti vaiko elgesio savais elge
siais toks vaikas automatiškai 
augs nežmonišku. Iš čia visos

negimusiųjų žmonių žudymo 
šaknys. Ar dar ir dabar nebus 
paskatos visiems nuo krapytų, 
nuo visokių protestų, mitingų... 
ir kitokių niekų eiti prie- būti
niausių darbų, nes jau pražūtis 
čia pat.

Erodas buvo tik šventasis prieš 
dabartinius žmogžudžius

Chicagos miesto sveikatos sau
gotojai nepajėgia kontroliuoti 
žmogaus žudymo vietų — pri
vataus gydytojo kabinetų, ku
riuose bus toliau masiniai žudo
mi negimę žmonės. Nežmoniškų 
dėl minėto neauklėjimo savų 
jausmų nesuvaldančių asmenų 
priaugo pasibaisėtini skaičiai. 
Varna ir ta žino, kiek vaikų išsi
auginti. To nepajėgia atlikti 
jausmais nesubrendęs, tinkamo 
auklėjimo augdąmas neturėjęs 
žmogus. Jam įteikia žaidimų ir 
duonos, kaip kadaise reikalavo 
žiauriausiai žuvę romėnai. Ne
žmoniškai išauklėtasis negali 
šiandien atsisakyti malonumo 
dėl rytoj turėsimo gėrio. Taip el
giasi maži vaikai — tai norma
lu. Bet tragedija gaunasi, kai 
pražilęs mūsiškis ima vaikiškai 
elgtis.

‘’H* ■
Senovėj erodiškai žudė žmo

nes pelno troškdami, ypač tam 
tikros tautybės gydytojai taip 
elgės su ne savo tautos kūdikiais. 
Jie gautus pinigus siuntė savo 
valstybės atstatymui ir palai
kymui. Dabar valdžia leido žu
dyti žmones visiems leidimą 
praktikuoti turintiems gydyto
jams. Užtenka sutarti tik dviem 
žmogžudžiams: tokiai motinai ir 
tokiam gydytojui. Ar dar rei
kia didesnės nelaimės. Dar tik 
jos pradžia. Tuoj vaikai ims sek
ti tėvų pėdomis — jie ims žudy
ti savo silpnus tėvus.

Chicagoj vakar, pirmadienį, 
kovo 5 d. pradėjo žudyti negimu
sius šiose ligoninėse: Michael 
Reese, University of Illinois, Ly
ing-In. Northwestern Memorial 
ir Illinois Masonic. Kitos ligo
ninės laukia nurodymų iš savo 
administratorių ir advokatų. 
Katalikiškos kol kas neleis taip 
žmonių žudyt, bet tai jokios įta
kos nepadarys i aplink siaučian
čias negimusių žmonių skerdy
nes. Pageidaujama iš valdžios, 
kad minėtos žmogžudystės bū
tų atliekamos arčiau ligoninių. 
Mat, norima greičiau nuvežti po 
žmogžudystės mirtinai susirgu
sią motiną.

Taip ir pradėjom į niekus iš
virsti visu smarkumu. Popiežiai 
ragino veistis, kunigai laikė 
tvarkingus lyties dalykus biau- 
riais — po gimdymo moteriškes 
bažnyčiose krapino — švarino”, 
tėvai menkiau už varnas elgė
mės — savus pagimdytuosius au
ginti norėjam be dvasinio (emo
cinio) peno. Mokytojai ir viso
ki vadai rūpinomės vaiko karje
ra: jo algos dydžiu, visai apie 
emocinį vaiko vystymąsi — pa
miršdami, net apie tokį svarbiau
sią dalyką jokio supratimo ne
turėdami. Už tai ir turim dabar 
besiraukydami valgyt savo dar
bo karčius vaisius.

Sužmoniškėjimas ir apšvieta: 
du veiklūs vaistai prieš 

nežmoniškumą
Niekur niekad gėrio link žmo

gus nepažengs, jei jis svarbiau
sio neatliks: jei save tikru žmo
gum neišaugins. O tikru žmo
gum išauga žmogus ant prigim
to pamato statydamas savo as
menybę iš aplinkos gaunamo
mis, medžiagomis, ją tvarkyda
mas. Jei vaikas nuo pat pirmos 
savo gyvenimo sekundės negaus 
reikiamos meilės iš savų tėvų 
bei artimiausių globėjų — nie
ko gero iš to vaiko neišeis. Jis 
galės tapti prezidentu bei popie
žium, neskaitant teisėjo, vis vien 
jis bus tiek žmogui, tiek Dievui 
pabaisa. Todėl šiandien visi sten
kimės atsikratyti įsigyvenusių 
mumyse prietaisų apie visokius 
patepimus, šventimus... Vieno; 
mums visiems tereikia: žmoniš
kose aplinkybėse augant pasi
statyti savo asmenybę ant pri
gimtų (kiti teisingai sako Tvė
rėjo duotų) pamatų. Tada tik

Jau išėjo tš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti įtakos į krašto politiką. 102 psl. Kaina $1.50

Knygos bus išsiųstos, jei $I.5H čekis arba Money Orde^'e 
bus pasiųstas tokiu adresu:

N A U J IENOS,
1739 So. Halsted Su Cihcago, 01. 6060f

>au kutu laikas atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

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

Utucagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 psl. Kami 
$8.00. Išleido Amerikos Lietuvių Isterijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, (steigti laikraščiai, kūnų viso buvo 121, 41 teatro draugja, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai n* 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentuoti katalikiškų, socialistinių, laisvamaniškų ir 
atų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, bate 
kai ir kt.

Nonnueji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Monr* 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS
vardu Ir pasiųsti:

1/39 So HALSTED STv CHICAGO. ILL. C060*

case (rf the

laycheckand 
what to 

do about it.
Some people learn the hard way. Pay
checks disappear fast.

Day-to-day living expenses eat up 
ft lot. And maybe part goes in the 
savings account for this year’s vaca
tion or another immediate goal.

A good chunk of that money seems 
to disappear by itself.

So it’s no wonder that when it 
comes to long-term goals, or when an 
emergency comes up, there simply 
aren’t ftmds to meet the need.

Unless there was a nest egg build
ing up all that time.

A good way to build that nest egg 
is with U.S. Savings Bonds. The easy 
way to buy them is to sign up for the 
Payroll Savings Plan where you wefrk. 
An amount you specify will be set 
aside from your paycheck and used 
to buy Bonds.

And while you’re going through 
grocery bills, car repairs, vacation 
weekends, kids’ toys and nights out 
on the town, you’ll know you’re sav
ing money too.

That’s good to know.

Take stock in America.
Join the Payroll Savings Plan.

Blogiausia, kad ir dabar dar 
reikiamo darbo nesigriebiam. O 
turėtume štai kaip kovoti su vi
sokiu blogiu savyje ir artime:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, IIL 60608
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VASARIO 16 MINĖJIMAS TORONTE
Vasario 16 d. minėjimas To

ronte įvyko š. m. vasario mėn. 
18 d. naujame Lietuvių name, 
Bloorstreet, West. Dalinai per
dirbtame trobesyje susirinko 
tūkstantis su viršum lankytojų. 
Salė yra gerokai didesnė, bet ne
galėjo talpinti visų lankytojų, 
nors salėje buvo paruošta 1,200 
sėdimų vietų. Daugel lankytojų 
stovėjo salėje ir už durų. Ta 
žmonių kamšatis pasirodė ypač 
po minėjimo pabaigos, kai truko 
labai ilgai, kol didžioji salė iš
tuštėjo, nes didžioji salė turi tik 
vieną išėjimą, kas labai neigia
mai pasireikštų katastrofos at
veju.

Minėjimą atidarė Lietuvių Na
mų valdybos pirmininkas p. Kar
pis. Buvo pakviesti kalbėtojais 
gen konsulas Žmuidzinas, Fede
ralinio seimo narys St. Heidasz,

Ontario provincijos konservato
rių valdžios ministeris Yaremko 
ir dar keli mažiau žinomi vieti
niai politikai. Iš lietuvių pusės 
Antibolševikinės Lygos pirmi
ninko vardu kalbėjo torontietis 
dr. J. Kaškelis.

Kviestasis paskaitininkas But
kus negalžjo atvykti, nes jam 
buvo daroma sunkumų vizai gau
ti. Atsiųsta jo parašytą kalbą 
paskaitė studentas A. Šileika, ku
rio žodžius dalinai nebuvo gali
ma suprasti. Po nepilnai 2 vai. 
buvo pertrauka. Tuo metu Tau
tos Fondas vokeliuose rinko au
kas Tautos Fondui.

Meninėje programoje kaip pir
mieji pasirodė “Atžalyno” šokė
jai ir Stepo Kairio muzikinis 
vienetas su savo kanklininkėmis, 
skudutininkais ir birbinininkais. 
Vėliau pasirodė “Gintaro” jau-

Nuo
1914 metų

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

$20.000. e

5
Passbook Savings 
All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

III
MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

4848 ARCHER AVENUE 
CHICA80, RAINOM 18833

PHONE: 254-4471

rurna?, kur.am grojo I akorde
onistai. Toliau dainavo “Varpo” 
choras, vadovaujamas p. A. Am- 
brozaičio, kurs be savo įprastų 
dainų naujai prldjo “Mes grįši
me ten”. Minėjimas buvo baig
tas Tautos himnu. Ilgai truKO 
kol gausinga publika galėjo ap
leisti didžiąją minėjimo sal.j.
Tautos Fondo pajamos Toronte

Tautos Fondo valdyba Toron
te praneša, kad Lietuvos nepri
klausomybės šventės proga va
sario mėn. 18 d. surinkta aukų: 
Lietuvių namo salėje minėjimo 
metu: 2,370.75 dol., Prisikėlimo 
bažnyčioje 1.184 dol., Šv. Jono 
Krikštytojo bažnyčioje 654.87 
dol., Ev. liut. bažnyčioje 132.50 
dol., Lietuvių namuose, vas. m. 
17 d. parengime 100 dol. Vise 
4,442.12 dol.

Kaip žinoma, Kanadoje, paly
ginant su JAV gyvenančiais lie
tuviais. gyvena apie 10 procen
tų visų lietuviškų emigrantų. 
Šitas rankius parodo, kiek to
kiuose minėjimuose galima aukų 
surinkti. Turint galvoje Kana
dos lietuvių proporciją, vienas 
didelis JAV miestas, pav. Čika
ga, tokiuose minėjimuose galė
tų surinkti dešimteriopai dides
nę sumą. Tuomet Vlikas nepri
valėtų dejuoti dėl lėšų stokos.

Dr. A.

KAS KALTAS?
— Mano žmona veda neleistiną 

gyvenimą. Iki 4 valandos ryto 
ji valkiojasi po visas karčiamas, 
— dėsto tūlas vyras savo drau
gui.

— Nežinojau, kad ji mėgsta 
išsigerti, — atsiliepia draugas.

— O, ne. Ji manęs ieško.

2 Yeais Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

>KAličK UAL- AS* -
r0S TEIKIA G1

Philomena sako...

Taupymas yra šeimos pareiga. 
Įvairūs skelbimai masina visą 
šeimą pirkti ką nors naujo. Bet

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

Pinigai, taupomi Chicagos 
Taupymo ir skolinimo bendro
vės bet kokiame skyriuje, yra 
Federalinės valdžios apdrausti 
iki 820,000,000.

90 Day
Passbook
Accounts

534%
$1,000 or more Savings 

Certificate 
(1 to 2 years)

6%
$5,000 or more 

Savings 
Certificate 

(2 to 10 years)

476-7575
CHICAGO HE:

saving* and loan association

6245 south western avr-nuc 476 7575

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psl., daug paveikslu. Kaina $2.00.

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

nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį ar Money or

derį tokiu adresu:

NAUJIENOS j
1739 So. Halsted St, Chicago, Ill. 60608

Kontnnistini tironą skal.l !- 
nas, — Lietuvos okupacija yra 
neamžina, Lietuvos laisvės vil
tis yra stipri. Užsiminė apie 
bendradarbiavimo reikalą ir 
griežtai pasisakė prieš tautinis 
bausmės laužymą, — vaikų 
vežimą į Lietuvą, į okupanto 
stovyklas.

Kvietė su priešu kovoti, o sa
lyje ieškoti tautinės jungties, 
kvietė remti išeivijos centrines 
organizacijas: ALTą, VLIKą, 
lALFą, L. Bendi uomenę. Dr. 

Z. Danilevičiaus paskaita buvo 
let keikta kartų plojimais per
traukta. Baigus, jam buvo smar
kiai plota.

O Jytinimc. tartos meilės 
'uostas, pasirink didvyrių ke
lią!

(3us daugiau)
J. Beržienė

Daisy Welch iš Bradford, Pa. prieš 25 metus sirgo ir iš nuobodumo pradėjo iš žemės riešutu gaminti įvairias fi
gūras. Ji to darbo nemetė ir pagijusi ir dabar laikoma įdomia, charakteringa kūrėja, laimėjusia nemažai premijų. Į

Tautinio išlikimo ryžto ir vienybės švente
VASARIO ŠEŠIOLIKTA 

CICERO
Cicero apylinkė orga- 

iškilmingai ir gilaus 
susikaupimo dvasioje 
Lietuvos Nepriklau- 
atgavimo 55 metų su-

L. B. 
nizuotai, 
tautinio 
atšventė 
somybės
kaktį š. m. vasario įnėn. 25 d,, 
parapijos bažnyčioje ir salėje.

Vietos lietuviai gausiai daly
vavo šventėje. Organizacijos: 
šauliai, skautai, ateitininkai da
lyvavo su vėliavomis ir rikiuo
tai, kas iškart sudarė puikų 
iškilmių vaizdą ir iššaukė 
šventišką nuotaiką, šventės 
programa: iškilmingos pamal
dos, akademinė dalis, scenos 
programa, vaišės.

Šventės dalyviai padėjo ir sa-
vo auką ant Tėvynės laisvini
mo aukuro: Buvo surinkta virš 
$1,300 suma. Daugumas auką 
skyrė ALTui. Cicero apylin
kės valdyba, pirm, sako: au
kotojų valia bus pagerbta: kam 
yra skirta, tam bus ir atiduo
ta.

šventė buvo pradėta pamaldo
mis. Visuomenė ir organizaci
jos su vėliavomis, iš parapijos 
salės nužygiavo į bažnyčią, vė
liavas ir jų sargybą išstatė prieš 
altorių. Pamaldas atlaikė kun. 
J. Vilkaitis, patriotinį pamoks-
lą pasakė kuri. dr. A. Juška. Jis 
kalbėjo apie prigimtinas ir pa
grindines žiriogaus teises ir 
laisves: religinę, tautinę, žo
džio ir spaudos, ju visų pasige
do okupuoto fe Lietuvoje, pa
dėtį apgailestavo.

Puikiai giedoto parapijos 
choras, vadovaujamas muz. A. 
Skridulio. Buvo specialiai iš
kviestas ir eiedoio sol. V. Radvs, 
jo stinrus, išlavintas balsas di
dingai skambėjo. Pati bažnyčia 
buvo atitinkamai išpuošta — 
tautinių spalvų gvvu gėlių žie
dais, sale išpuošė seselė Alek
sandra, kazimierietė. dar Ne
priklausomos Lietuvos meilės 
ir jos grožio išauginta.

TAUTOS DIDVYRIU
KANČIA TEJUNGIA MUS

Akademiją atidarė ir trum
pą. bet ugningą kalbą pasakė 
A. Juškevičius, apylinkės pirm. 
Jis akcentavo vėliausiųjų tau
tos kankinių Kalantos, S. Ku
dirkos, Andriuškevčiaus ir ki
tu tautos didvyrių meilę ir išti
kimybę tautai, jų ryžtą atsiek
ti Lietuvai laisvę.

Kalbą baigė šūkiu: Lietuvos 
Nepriklausomybės šventė te
būnie tautinės kovos, ryžto ir 
vienybės šventė! Pirmininkas 
pats pravedė ir oficialią minė
jimo programą,

Visi šventės dalyviai sugie
dojo Amerikos ir Lietuvos him
nus. akomponavo muz. A. Skri- 
dulis. Invokaciją sukalbėjo 
kun. dr. A. Juška. Lietuvos Ne
priklausomybės aktą perskaitė 
sav. - kūrėjas, pulk. J. švedas, 
asistuojant S. Bigeliui ir V. Lo- 
tožaitei.

Tylos minute pagerbti už tau
tos laisvę žuvusieji. Akivaiz
doje pagerbti savanoriai - kū
rėjai, nežiūrint jų gilaus am
žiaus. Visi salėje buvę savano
riai kariškiai išsirikiavo sce
nos priešakyje, o jų veiduose 
spindėjo ryžtas ir viltis dar iš
vysti Lietuvą laisvą. Garbė
didvyriams!

v
Išsirikiavo, buvo pagerbti šie 

savanoriai: St. Bikulčius, J. 
Breivė, E. štangenbergas, J. 
švedas, M. Klinka, jiems buvo 
įteikti — prisegti tautiniai kas
pinėliai su vyties ženkleliu, 
įteikė visuomenės veikėja Z. 
Juškevičienė, asistuojama mer
gaičių tautiniais drabužiais pa
sipuošusių.

Gi sergantieji : K. Dobilas, J.

kos, keičiami ir politiniai pla
nai. Nevisada ir nevisi planai 
tampa realizuoti. Į politinę pa
saulio sceną atžeugia milžinas 
Kinija, kuri turi ir kėslus ir 
planus.

Pautienius, J. Rūbas buvo ap
lankyti namuose ir jiems įteik
ta skirta dovana. Lietuvos vals
tybės ženklas su trispalviu, tau
tiniu kaspinu.

LIETUVOS LAISVĖS
VILTIS STIPRĖJA .

Dr. Z. Danilevičius skaitė 
paskaitą. Paskaita buvo aka
deminio lygio ir giliu tautiniu 
nusiteikimu pateikta. Paskai
tininkas įrodė faktais, kad 
nieko amžino — statinio — vis
kas keičiasi: žmonės, nuotai-

DON 7 PLAY WITH MATCHES.

POEZIJOS VEIKALAI
Poezija - kaip pavasaris, Ktris pradžioje pro tirpstanti 

azdynui išskleisti mažutį, deimantu spindintį žiedą, apkaišo 
Erginiais, kaip konfetėmis ir pamažu įveda į gamtos vaizdų 
ouklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose 
mokau ja ir verkir poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir ni’nč*ų 
jelmes.

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidinių:

1 J. Augustaitytė • Vaičiūnienė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio tor- 
”»to. 126 psl Kaina $1.—.

2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos giesmės poemos, 
išeninio formato. 157 psl $2.00.

5. Butky Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psL $1,50.
6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė, 169 

Kaina $3.00.
.7 Kleopas Jurgelionis, GLODI * LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 psl. $2.00
8. Anatolijus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai. 86 psl. $2.00.

12. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai anie

sniegą liepia 
medžių šakas 
ir garsų ste- 

svajoia.

>si

išvietintas lietuvaites senovės laikais: su autoriaus iliustracijomis. $5 D0.
13. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranau ko 

Anykščių Šilelis”, vertimas, 42 psl. $2.00.
14. Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, 95 psl. $1.00.
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 167 psl., $8.00
16. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji lyrikos knyga. 152 psl. $2.50.
17. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kurme

liai, 92 psL, $1.00.
18. Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai. 112 psl. $1.00
19. Eugenijus Gruodis, AGUONOS IR SMĖLIS. Eilės. 70 psl.. $1.00.
20. Elena Tumienė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai. 80 psl. $2.50
21. Alfonsas Tyruolis, METŲ VTNGUUj Lyrikos rinktinė. 180 psl. $3.00
22. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI, Mitologijos posmai 

■5 psL $1.00.
24. Adomas Jasas, BŪK PALAIMINTAS. Poezija. 115 psl. $3.80.

Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti į Naujienų 
aštinę arba užsakyti paštu, pridedant čekį ar piniginį orderį.

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

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

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

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

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

i

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS.

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

UNIVERSAL
1800 So. Halsted St Chicago, Hl. 60608

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

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatytu
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Subscription Ratas:
In Chicago $22.00 per year, $12,00 per 
six month. $7.50 per 3 months. In 
other USA localities $20.00 per year, 
$11.00 per six months, $6.00 per 
three months. Canada $22.00 per year; 
ather countries $23.00 per year.

15 cents per copy. 15 c. on Saturday

$22.00
$12.00
$8.00

VL. BASONAS

Pastabos iš tolo
Pagaliau . . . Klaipėdos sukilimo karinės eigos istorija

Klaipėdos atvadavimo politi
nės kovos, privedusios prie su
kilimo, aplinkybės daug kartų ir 
labai plačiai aprašytos ne tik ne
priklausomoje Lietuvoje, bet ir 
išeivijoje, ypač dabar, minint to 
istorinio įvykio sukaktį. Betgi 

buvo pasigendama Lietuvoje

ir tebėra laukiama čia išeivijo
je — tai Klaipėdos sukilimo ka
rinės eigos aprašymo. Kitais Žo
džiais — sukilimo karinės isto
rijos. Tokia istorija, žinoma, 
pirmoje eilėje turėjo būti para
šyta dar laisvoje Lietuvoje, kai 
buvo prieinami daugelis sukili-

Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose:

metams  $22.00
pusei metų______________$12.00
trims mėnesiams$7.00 
vienam mėnesiui  $3.00

Kitose JAV vietose:
metams _
pusei metų

$20.00
$11.00

XN*UJIx?nO3 cino JUtSCuCu, IRJiW* rlRriT 
T -* ***- VmMmM Wtr- 5cliniflululllll5. LcluZll nauJlCHų fięlr 

drovė, 173$ So. Hateted St, Chicago, 
BL 80008. Tttef. HAymarket 1-0100.

t -~ - T* ~Jr migus znu& siųsi! pasw Jaunvy 
uraens urvu su aBuymn

kaitos

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, Sakytus sekmadieniu*, nuo
9 vai ryto iki 5 vai. vakaro. SeštacKenMs — iki 12 vaL

Jau metas baigti tarpusavius erzelius
Atrodo, kad Amerikos lietuviai, senieji ir naujai at

važiavusieji, ryžtasi baigti nepabaigiamus erzelius. Ke
liais atvejais kalbėjosi, tarėsi, aiškinosi į tolimiausias-kon- 
ferencijas važinėjo, bet kai ateina vasario mėnuo, tai vi
si susitarimai nueina niekais. Juo toliau gyvename tuo 
darėsi nemalonus tarpusavis ginčas.

Bendruomenės vadovybėje sėdintieji keli frontinin
kai, patys nepajėgdami ar nežinodami, kaip užsidirbti 
kelionėms ir tuščioms konferencijoms reikalingų pinigų, 
pradėjo kėsintis į Vasario 16-tos Lietuvos laisvinimui 
dedamas aukas. Du dešimtmečius pati JAV Bendruome
nė nesikėsino į tokiam svarbiam darbui dedamas aukas, 
bet šiais metais jau pats vyriausias josios centras prieš 
Vasario 16-tą atmušė plakatą, kūrime giriasi apie darytus 
ir nebaigtus darbus, ir pabrėžia, kad aukos turi būti siun
čiamos JAV Lietuvių Bendruomenės centrui, o ne Ame
rikos Lietuvių Tarybai.

Bendruomenei yra paskirtas mėnuo, kuriame ji gali 
prašyti aukų ir ruošti įvairiausius vajus, bet ji to nedaro. 
Josios vadai žino, kad daug lengviau prisitaikyti prie lais
vinimo darbams dedamų aukų bet, neužsidirbti organiza
cijai reikalingų pinigų, kaip juos užsidirba visos kitos 
lietuviškos organizacijos. Didelė bendruomenės narių 
dauguma nepritaria tokiems vadų užmojams, bet jie vis- 
vien tašo savo. Amerikos lietuviai padėjo naujai atvažia
vusiems bendruomenininkams atsistoti ant kojų. Jiems 
patarė, kaip reikia laisvame krašte organizuoti ir padėti 
pagrindus bet kokiai stipriai organizacijai. Amerikos lie
tuviai įsteigė kelias įstaigas, kurių nesusilpnino laikas ir 
nepalaužė kasdieniniame gyvenime naujai kylantieji 
klausimai.

Imkime, kad ir Susivienijimą Lietuvių Amerikoje. 
Jis įsteigtas maždaug prieš 90 metų, bet jis ir šiandien gy
vuoja. Jeigu šiai organizacijai taip jau būtų grėsęs suse- 
nėjimo pavojus, tai jis seniai būtų užmerkęs akutes. Šian
dien jo nariai būtų šimto metų barzdas nešiojantieji se
niai, bet SLA nariai pasižiūrėjus į jų konferencijų foto
grafijas, gražiau atrodo, negu mūsų jaunimo konferenci
jų vaizdai. Susivienijimas moka atsinaujinti. Jis gauna 
naujų narių, kurie įsitraukia į organizacijos darbą ir jį 
noriai tęsia. Organizuoto gyvenimo priešai jau seniai pra
našavo liūdną ateitį Susivienijimui Lietuvių Amerikoje, o 
jis šiandien yra daug stipresnis, negu kitos organizacijos. 
Kiekvieną metą SLA vadovybėje vyksta pakaitos, kiekvie
nos konferencijos metu padaromos reikalingos įstatų pa

ir kiekviena konferencija užkrečia josios dalyvius 
ir toliau tęsti veik prieš šimtą metų pradėtą darbą.

Tuo tarpu frontininkų vadovaujama bendruomenė 
nesiima suorganizuoti visų lietuvių, kaip tai yra nurodyta 
čarteryje. Juk Lietuvių Bendruomenėje turėtų būti kiek
vienas lietuvis. Tuo tarpu frontininkai taip reikalus tvar
ko, kad tik jie vieni vadovautų. Jie iš bendruomenės vado
vybės išvaikė visą eilę veiklių ir dirbti pasiryžusių žmonių. 
Bendram darbui reikia didelės tolerancijos, ko pas šian
dieninius vadovus trūksta. Jie primetė savo valią pačioje 
bendruomenėje, dabar jie bando ją primesti ir visiems 
Amerikos lietuviams.

.apie politinę 
yra gana 
nėra kari- 
Parašysiu, 
Turiu 8U-

M. GUDELIS

POVILAS MILERIS
(Biografijos bruožai)

39
Milerienė buvo parašiusi testamentą 

gal Povilo pageidavimus ir nurodymus, bet 
ne taip lengva jai buvo vykdyti paskutinius 
Povilo ir savo norus. Jeigu aukštas kraujo 
spaudimas ir silpnėjanti širdis nebūtų kan
kinę, tai ji būtų viską taip sutvarkiusi, 
kaip pradžioje norėjo. Prie jos buvo pri
lipę tie patys Povilo “gimines”, kurie iš 
tikrųjų nebuvo giminės. Jie buvo suruošę 
planą visoms santaupoms taip sunaudoti, 
kad Lietuvoje likusiems giminaičiams ma
žai, o gal ir nieko nebeliktų. Jie sugalvojo 
Bridgeporte pirkti seną laužą, kuriame 
būtų buvęs įrengtas butas Petronėlei. Pet- 
Omelei niekur nereikėjo keltis, nes jai bu
vo pasiūlyta tame pačiame name gyventi 
iki giltos senatvės.
• Petronėlė buvo pakviesta prisidėti prie 
pirkimo. Bet kai namų vertintojai patikri
no projektuotą pirkti namą, tai pamatė, 
kad jis tokios didelės sumos nevertas. Jis 
nei pusės nebuvo vertas. Jie taip pat išaiš
kino, kad “pirkėjas” neturėjo ar nenorėjo 
padėti pirkimui reikalingo {mokėjimo. Vi
sas namas turėjo būti nupirktas vienos Pet
ronėlės pinigais. Ilgamečiams Petronėlės 
draugams pavyko ją įtikinti, kad neįsivel-

pa-

Paskutinė pakaita — politinės komisijos panaikini
mas. Iki šio meto Dr. Petras Vileišis vadovavo šiam ben
druomenės komitetui. Dr. Vileišio vadovaujamas orga
nas pakeistas kitu. Priešakin pastatytas politiniu savo 
netaktu pagarsėjęs Gečas. Dr. Vileišis buvo rinktas, tuo 
tarpu Gečas buvo Volerto paskirtas. Ar frontininkų vado
vybė pagalvojo, kaip Dr. Vileišis gali tęsti darbą bendruo
menėje? Ar jie, naudodami šitokius nelietuviškus meto
dus, tikisi išauginti ir sustiprinti bendruomenę?

Organizacijos išauginti nemoka ar nenori, bet pre
tenzijų turi labai daug. Jie nepakeitė nusistatymo, kad 
bendruomenė turi būti lygi Amerikos Lietuvių Tarybai. 
Kad Susivienijimas Lietuvių Amerikoje keliais atvejais 
yra didesnis ir stipresnis, negu visa bendruomenė, jiems 
nesvarbu. Jie nori būti lygūs su pačia galingiausia orga
nizacija, bet nenori savo organizacijos išauginti. Ameri
kos Lietuvių Taryboje yra kelios politinės ir savišalpos 
organizacijos, kurios yra galingesnės už bendruomenę, bet 
frontininkai, bendruomenės vardu, nori būti lygūs ne tik 
paskiroms organizacijoms, o jų visumai. Nepriėmus šio 
jų pageidavimo, nepripažinus begalinio pasipūtimo, jie 
visldi ardo, kėsinasi į laisvinimo darbams dedamas aukas. 
Jie siunčia delegacijas ir bando kalbėti visų lietuvių var
du, kada niekas jiems tokio įgaliojimo nedavė.

_ Cicero lietuviai, pasipiktinę dėl lietuviams primeta
mų klystelėjimų, frontininkus gerokai apvaldė. Dar sti
presnį apinašrį jiems uždėjo Marquette Parito lietuviai. 
Tai išeis ne tik visų Amerikos lietuvių naudai, bet bus nau
dinga ir pačiai bendruomenei. Bendruomenė atsistos ant 
stipresnių pagrindų ir įtrauks į savo eiles didesnį lietuvių 
skaičių. Panašiai turėtų pasielgti ir kitų didesnių koloni
jų lietuviai. Bendruomenės priešakyje turi atsistoti žmo
nės, kurie dirbs bendrą darbą su kitomis lietuvių organi
zacijomis. Iš Cicero ir Marquette Parke sakytų kalbų ir 
rinkimų rezultatų aiškiai matyti, kad jau pačioje ben
druomenėje atsibodo erzelių kėlimas. Buvęs bendruome
nės pirmininkas, pirmas pradėjęs kelti erzelį dėl laisvi
nimo darbams dedamų aukų, buvo padėtas į šalį. Jo pa
siūlymai atmesti, o jis pats valdybon neišrinktas.

Bendruomenės vadovybėn turi atsistoti protingi it 
sukalbami žmonės. Dirbti nenorintiems pasipūtėliams vie
tos negali būti visuomeninių organizacijų priešakyje.

. ■■ ......-------- m. . w rr ,,W t į*

tų į senų namų pirkinio biznį, nes greičiau
siai ji liksianti be namo ir be santaupų. 
Peronelė taip ir padarė, ji atsisakė nuo jai 
primetamų “namų pirkimo” planų. Bet 
dalimi jau buvo per vėlu. Ji su artimai
siais nepasitarusi, jau buvo paskolinusi 
$10.000.00. Ši paskola jai niekad nebuvo 
grąžinta.

Vėliau prie jos prisitaikė “geri advoka
tai”, kurie įtikino parašyti naują testa
mentą. Jame buvo įrašyti visi artimiausie
ji Povilo ir Petronėlės giminės ir jų vaikai. 
Tas testamentas vykdomas. į visą šitą rei
kalą įsikišo Maskva, pasamdydama stiprią 
advokatų firmą New Yorke ir advokatą 
Chicagoje. Pačioje Lietuvoje buvo daro
mas spaudimas į testamente paminėtus as
menis, kad parašytų Maskvoje veikiančiai 
įstaigai ir New Yorke veikiančiai advokatą 
firmai reikalingus įgaliojimus. Lietuvoje 
likę giminės buvo priversti tokius raštus 
pasirašyti.

Petronėlė nenorėjo siųsti jiems pinigų, 
nes jai buvo žinoma, kad sovietų valdžia 
pasinaudos menka rublio verte ir griebs 
galimai didesnį dolerių skaičių. Petronėlė 
norėjo, kad būtų siunčiami giminėms pa
geidaujami maisto ir drabužių siuntiniai. 
Ret ir šitas noras negalėjo būti vykdomas. 
Lietuvoje gyvenantieji žmonės buvo ver
čiami rašyti laiškus, kad siuntinių jiems 
nesiųstų, o viską pasiųstų pinigais. Keli 
giminės pageidavo gauti automobilius, bet 
nei vienas neturėjo pakankamos sumos 
automobiliui nupirkti. ,

mo dalyvių, kovojusių su gink
lu rankose. Tai, tada nebuvo pa
daryta — tokia istorija nebuvo 
parašyta. Betgi — geriau vė
liau, negu niekada. Teko patirti, 
kad tokia sukilimo karinės eigos 
istorija jeigu dar nerašoma, tai 
neužilgo bus rašoma, nes tam 
esą rengiamasi ar net jau ir yra 
pasirengta. Labai maloniai bu
vau nustebintas mūsų karo is
toriko pik. Itn. Kazio Ališausko 
laišku, kuriuo — prisiųsdamas 
savo knygą “Kovos dėl Lietuvos 
nepriklausomybės 1918 —1920” 
— atvėrė ir tą “paslaptį”, kad 
dabar vargsta su Klaipėdos su
kilimu, nes norįs aprašyti jo ka
rinę eigą. Teatleis man darbš
tusis istorikas, jei paskelbsiu po
rą sakinių iš to laiško. Būtent, 
K. Ališauskas tame laiške, tar
pe kita ko, sako
kovą dėl Klaipėdos 
daug parašyta, bet 
nės sukilimo eigos, 
manau, kad pavyks.
rinkęs daug dalyvių atsiminimų. 
Bus visai kitoks vaizdas, negu 
kad iki šiolei spaudoje buvo. Su
kilėliai kentė didelį vargą nuo 
šalčio ir alkio — visgi laimėjo, 
nes Visagalis Dievas ir laimė 
buvo lietuvių pusėje. Ištyręs ir 
detaliai išnagrinėjęs priėjau iš
vados, kad laimėjimui daugiau
siai nusipelnė V. Burokevičius 
ir Jonas Vanagaitis, taipogi dau
gelis kitų”. Tiek iš K. Ališaus
ko laiško.

Pavyks ar nepavyks ? Apie tai 
negali būti kalbos. Reikia tik 
sveikinti K. Ališauską ir linkė
ti, bei moraliai ir materialiai 
remti, kad jo turima ir dar be- 
renkama medžiaga apie sukūli
mo karinę eigą kuogreičiau pasi
rodytų atskiro leidinio formoje. 
Laikas bėga negrįžtančia vaga, 
su savim amžinybėn nešdamas 
ne tik sukilimo dalyius, bet ir 
jų atsiminimus — kurie dar nė
ra užrašyti. Ilgiau laukti never
tėtų.

Donatas Butkus — 
bepročiu ligoninėn

Laikraštis “Los Angeles 
Times” neseniai paskelbė įdomų 
William Stephens straipsnį pa
vadintą “Rusija persekioja bu
distus: iššmugeliuoto laiško is
torija (Russia’s Persecuted Bud- 
dhistas; a Smuggled Letter’s 
Story)”. Tame, į Vakarus slap
čiomis patekusiame, laiške afito- 
nyminis autorius plačiau nušvie
čia budistų persekiojimą Sovie
tų Rusijoje. Tarpe kita ko, ta
me laiške sakoma, kad praeitų 
metų rugpiūčio gale buvo suim
tas Bidia Dandaron, buriatų tau
tybės, ir Ulan Ude mieste (kur 
buvo suimtas) apkaltintas tuo, 
kad esąs įsteigęs budistų sektą.

Laiške toliau sakoma, kad rug
sėjo pradžioje tame pat Ulan 
Ude mieste buvo suimti dar ke
turi asmenys; Donatas Butkus

Testamentas vykdomas doleriniais cer- 
tifikatais. Kiekvienas testamente pažymė
tas asmuo galįs nuvykti į specialias kainas 
turinčias krautuves, kuriose vieną kitą da
lyką galima nusipirkti doleriais. Advoka
tas pasižadėjo tuos dolerinius certifikatus 
pasiųsti tiesiai kiekvienam testamente pa
žymėtam asmeniui. Advokatas pradžioje 
norėjo iš paliktos sumos atsiskaityti sau, 
New Yorke veikiančiai advokatų bendro
vei ir kitorris įstaigoms priklausančias ko
misijas”, bet galų gale jis sutiko duoti kiek
vienam testamente išvardintam asmeniui 
tokią dolerių sumą, kokia ten buvo pažy
mėta. O savo uždarbį jis turės atsiimti iš 
tų kurie jį samdė, bet ne iš žmonių, ku
riems palikti keli šimtai dolerių. Lietuvoje 
gyvenančius jau pakankamai skriaudžia 
sovietų valdžia, uždedama įvairiausius 
muitus ir didelius persiuntimo mokesčius. 
Neturėtų jų skriausti žmonės, kurių jie fte- 
matė ir kurių nieko neprašė. .<

l«TWONtrĖ NEI žMlRSO GIMINIŲ
Mileriui buvo padarę bent 30 affidavitų 

lietuviams į Ameriką iškviesti. Daugelis 
kvietė gimines ir artimuosius, tuo tarpu 
Mileriui kvietė visai nepažįstamus žmones. 
Jie kvietė studijavusį ar studijuojantį jau
nimą. Pakviestųjų tarpe buvo didokas 
skaičius artistų ir dramos teatro mokinių.

Bet iškvietimais reikalas nesibaigdavo. 
Jie yra pasiuntę kelis šimtus siuntinių. 
Pradžioje tie siuntiniai ėjo į tremtyje esan
čias stovyklas ir stovyklose vargstančias

— iš Lietuva* Etnografijos Mu- 
ziėjaūš, tada lankęsis Ulan Ude 
mieste, Aleksandr Zheleznev — 
mokslininkas iš Ulan Ude, Vla
dimir Montlevitch — iš Lenin
grado Religijos Muziejaus, ta
da buvęs Ulan Ude ir Yuri Lav
rov — studentas iš Ulan Ude. 
Pastarieji keturi, sakoma tame 
laiške, buvo teisiami lapkričio 
21-23 d. ir nuteisti priverstinam 
gydymui bepročių ligoninėje. 
Patį Dandaron esą buvę numa
tyta teisti gruodžio mėn. bėgyje.

Anų keturių teisine buvo ap
kaltinti dar kiti aštuoni ir jų 
teismas buvo numatyta gruodžio 
viduryje.

Australija — 6, Suomija—0
Ne, tai nėra jokių rungtynių 

rezultatai... Tik šiaip sau, jau 
gana keistas, man atrodo, san
tykis lietuviškame išeivijos gy
venime. Būtent: tie šeši atsto
vautų lietuvišką išeivijos dvasiš
ki ją, kurios bent pusė tuzino, 
jei nedaugiau, atstovų, iš Euro
pos ir Amerikos, nuvyko į ne
seniai Australijoje vykusį Eu
charistinį kongresą. Tai, be abe
jo, labai gerai, kad tiek daug lie
tuvių dvasiškių tokiame kongre
se galėjo dalyvauti. Tiek apie 
Australijos 6.

Betgi su Suomija — reikalai 
labai blogas. Būtent: neperse
niausiai mūsų spaudoje buvo pa
skelbtas Vliko pranešimas, kad 
esą būtų naudinga ir reikalinga 
pasiųsti atstovą — stebėtoją į 
Suomiją, kur (Helsinkyje) ne
užilgo prasidės Vakarų ir Rytų 
blokų konferencija aptarti Euro
pos saugumo reikalą. Turėti sa
vą žmogų tokios konferencijos 
aplinkoje, kad ir tolimo stebėto
jo rolėje, be abejo būtų labai 
naudinga Lietuvos laisvinimo 
veiksnių orientavimusi ir dar
bui, taip man bent atrodo. Betgi, 
tame pat pranešime buvo pasa
kyta, kad tokio atstovo pasiun
timui Vlikas neturi lėšų.. .

Taigi: Suomija — 0. Ne tiek 
stebėtina, kiek liūdna, Bet kita 
vertus — politika niekada nebu
vo darbas nei dėkingas, nei pel
ningas.

"Nukrito" nuo laivo . . .
Pagal japonų spaudės prane

šimą, nesenai Yokohamos uos
te nuė rusų laivo netyčia nukri
to Sovietų Rusijos Valstybinio 
Baleto trupės šokėja Aleksandra 
Lichftintskaja, kuri nuvežta li
goninėn — ten kitą dieną mirė.

Hm... rusiškieji laivai darosi 
nesaugūs ne tik juose tarnau- 
jantierts svetimtaučiams, pa
vergtų kraštų jūrininkams, ku
rių nevienas yra “nukritęs” lais
vojo pasaulio n uostuose, bet jau 
nesaugūs net pačių rusų šokė
joms...

REMKITE TUOS BIZNIERIUS, 
KURIE 

"NAUJI
LSINASl 
N C S E’

mūsų tautiečius. Vėliau, kai karo veiks
mai pasibaigė ir buvo įmanomas šioks toks 
susisiekimas laiškais, Mileriai surado savo 
brolius ir seseris rusų okupuotoje Lietuvo
je ir siuntinėjo jiems siuntinius.

Pirmais metais siuntinio pasiuntimas 
nebuvo toks brangus, bet kai sovietų val
džia nutarė lietuvių siunčiamais siuntiniais 
pasipinigauti, tai vertingesnio siuntinio be 
dviejų ar trijų šimtų dolerių negalėjai pa
siųsti. Siuntinius gavo kiekvienas Petro
nėlės ir Povilo artimas ir tolimas giminai
tis.

Povilas kol buvo sveikas ir stiprus, pats 
tuos siuntinius sudarydavo, užadresuoda- 
vo ir pasiųsdavo. Jis siuntė savo ir Petro
nėlės giminėms. Petronėlė nupirkdavo vie
ną kitą medžiagos ritinėlį, bet pats siunti
nių paruošimas buvo Povilo darbas. Bet 
kai Povilas pradėjo negaluoti, tai siunti
niai užgulė visa našta ant Petronėlės pečių. 
Kiekvieną kartą siuntiniai darėsi vis bran
gesni. Reikėją mokėti jttos supirkti, kad 
finansinė našta nebūtų tokia snuki.

Ne vieną kartą man teko nuvažiuoti į 
Maxwell St krautuves ir padėti Petronėlei 
nupirkti medžiagą, kad galėtų sudaryti 
vertingesnių audinių siuntinį. Ji pirkdavo, 
įvairaus perkalto, kad galėtų Lietuvoje pa
silikusios seserys sau ir vaikams pasisiūti 
sukneles. Kol rusai dar neuždėjo nepap
rastai aukštų muitų ant skepetaičių, tai 
parnešdavau jai po porą tuzinų, kad galė
tų įdėti į kiekvieną siuntinį po kelias. Pet
ronėlė pati siuntinius sudarydavo, prisi-
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Lietuva nėra maža
Graži jaunos lietuvaitės paskaita 

Skrantone, Pa.
Skrantono (Skrantų) lietu

viai savo Tautinės parapijos sa
lėje. L. B. Apylinkės pirminin
kui Liudui Dovydėnui pirminin
kaujant,♦’sekmadienį vasario 18 
d. pavyzdingai gražiai paminėjo 
Lietuvos nepriklausomybės at
kūrimo 55 metų sukaktį. Paste
bėtina, kad minėjime ne tik da
lyvavo, bet ir aktingai veikė ir 
programą išpildė jaunimas, kai 
kurie jau trečiosios kartos čia- 
gimiai. Buvo dvi paskaitos, 
kurias skaitė Skrantono univer
siteto profesorius Dr. Jonas V. 
Narbutas angliškai (apie taikos 
ilgesį) ir jaunutė lietuvaitė aukš
tesniosios mokyklos studentė Ire
na Šimkutė — lietuviškai. Jos 
tema buvo apie Lietuvos valsty
bės prieš daugiau kaip 700 me
tų įkūrimą ir prieš 55 metų jos 
atkūrimą. Puikiais argumentais 
ir pavyzdžiais ji užčiaupė burnas 
tiems “skeptikams”, tikriau 
pasakius tautiniams pusgy
viams, kurie nieko dėl Lietuvos 
gero nedarydami teisinasi sa
kydami “Ką mes maži, Lietuva 
tokia maža”. '

Štai ką jaunoji prelegentė to
kiems atsakė:

Lietuva du kartu didesnė už 
Daniją, beveik tris kartus dides
nė už Olandiją. Palyginant plo
tą su Amerikos valstijomis: vie
nu ketvirtadaliu Lietuva ma
žesnė už Pennsylvania, keturis 
kartus didesnė už New Jersey, 
keturis kartus didesnė už Mas
sachusetts, septynis kartus di
desnė už Connecticut, dvidešimt 
septynius kartus didesnė už 
Rhode Island.

Pav. Liuksemburgas, trisde
šimt kartų mažesnė teritorija 
negu Lietuvos, bet prie Liuksem
burgo neprieina kruvinas tautų 
pavergėjas — Rusija Ir Liuk
semburgas sudaro Europos ūki
nės federacijos dalį, ir tvarkosi 
nepriklausomai, miega nebijoda
mi komunistinės policijos pabel- 
dimo į duris.

Ne vienam klausytojui tai bu
vo didelis nustebimas, kai skam
biu lietuvišku žodžiu kalbėjo sim
patinga lietuvaitė, griaudama 
Lietuvos mažumo mitą. J. P.

JEI PAŽVELGTUM

O kaip būčiau aš laimingas, 
Jei pažvelgtum į mane! — 
Kiemas, namas, senos knygos 
Vėl pakviptų ramune...
Vėl smagiai šlamėtų liepos 
Tuščio lauko vidury, 
Kai pajustų, jog paslėpus 
Mano pasakas turi.
Ak, žinau — ten jos paliko, 
Kur nesibaigia šalna, 
Kur tarp gedulo vainikų 
Gimsta skausmas ir daina!

Leonardas Andriekus

laikydama nustatytų išmierų. Ji pati ratu
kais dažnai net ir į paštą nuvilkdavo, o kai 
neturėjo pakankamai jėgų siuntinius nuga
benti į paštą, tai tada prašinėdavo draugų, 
kad josios paruoštus siuntinius nuvežtų į 
stotį.

(Bus daugiau)

Šiomis dienomis, kiek pataisę, pradė
sime spausdinti

POVILO MILERIO BIOGRAFIJĄ

Jeigu kas norėtų atspausdintą knygą 
Įsigyti, tai prašome parašyti Naujienoms. 
1739 S. Halsted St., Chicago, Illinois, 60608. 
Knygos kainus tuo tarpu dar nežinome, bet 
ji gali kainuoti apie $3.00 ir daugiau. Kietus 
viršelius tutintieji egzemplioriai kainuos 
vienu doleriu daugiau.

Jeigu kis turite pažįstamų, buvusių 
Povilo ir Petronėlės draugų, kurie galėtų 
norėti įsigyti Povilo Milerio Biografiją, tai 
prašome pranešti ir jų adresus.

NAUJIENOS
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DR. ANNA BAUUNAS
AKIU. AUSU NOSIM >vvwil»O

ia mrklbs Lieoa
2858 W. 63rd Street

Valandos pagal susitarimą

Un M. 239-4683

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

Medical Boildin*). TeL LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą. 

Jei neatsiliepiąs skambinti 374-8012

roūfu PRoapoct 8-1717

DR. S. BIEZB 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET 
vaL: kas diena po pietų 1-8; rak. 7-8 
aktai antradieniais ir penktadieniais. 
TTečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas. 

Ras. 3241 WEST 66th PLACE 
Phono: Republic 7-7848

DR. G K. BOBELIS 
INKSTU IR SLAPUMO TAKU 

CHIRURGIJA 
Tatef. 695-0533 

Pox Valley Medical Center 
860 SUMMIT ST.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS: 

irmadiemais ir ketvirtad. 1—7 vaL. 
autrad.. penktadienį nuo 1—5. tree. 

ir tektad. Ūktai susitarus.

Rex.: GI MUI

DR. W. HSiN - OSINAS 
aKUSERUA IR MOTERŲ LIGOS 

' GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
0132 So. Kadzia Ave^ WA 5-2670 

yaiandos pagal susitarimą. Jei neat- 
©liepta, skambinti Mi 3-0091.

OR. MNA KRAUCE- 
KRIAUCEUUNA1TĖ

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZIE AVE.

Tolef. WA 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti 

471-0225.
Valandos pagal susitarimą.

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

DR. L MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmad., antrad., ket
virtad. ir penktadieniais nuo 3 iki 
7 vai. popiet Ketvirtad. ir šešta
dieniais nuo 9 iki 11 vai ryto tik 
susitarus.
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRIST AS

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

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

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

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

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

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

uždaryta.
Rex tel.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS* 

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofisas: 2652 WEST 59fh 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. Tu m a so n is, M. D., S. C.
CHIRURGAS

2454 WEST 71 sf STREET
Ofiso telef.: HEmlock 4-2123
Redd, telef.: Gibson 1-6195

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
Jei neatsiliepia. Ui telef Gi 86195

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDA6-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai. Med. Ban- 
« datai. Speciali pagalba kojoms 

(Arch Supports) ir t t
VaL: 9—4 ir 8—8. Šeštadieniais 9—1.
2850 West «3rd Sf., Chicago, III. 68629 

Telef.: PRospect 6-5084

BIZNIERIAI KURIS GARSINAS 
•NAUJIENOSE". — TURI GERIAUSIA 

PASISEKDEA BTZNYJk

KANADOS NAUJIENOS
Netekome patrioto ir veiklaus lietuvio A. Švažo

ST. CATHARINE, Ontario. — 
Antanas Švažas š. m. vasario 16 
d. važiuodamas iš miesto apie 2 
vai. po pietų į namus buvo pa
liestas širdies negalavimo ir va
žiuojant pro General ligoninę ne
teko jėgų, jo vairuojama maši
na išėjo iš kontrolės ir pravažiuo
jantys keleiviai jj tuojau nuga
beno į ligoninę, bet gyvybės ne
besisekė išgelbėti. Velionis bu
vo gimęs 1909 m. lapkričio 1 d. 
Santelkių km., Viekšnių valšč., 
Mažeikių apskrityje.

Artinantis antrai rusiškojo ko
munizmo okupaciai A. Švažas 
su šeima pasitraukė j vakarus. 
Velionis, jausdamas, kad Lietu
vos okupacija tęsis ilgiau, emi
gravo į Kanadą ir prieš 22 metus 
padedant kun. Juvenaliui Liau- 
bai, iš Saskachewano provincijos 
persikėlė į St. Catharines mies
tą, kur pastoviai dirbo General 
Motors įmonėje.

Nuo pat atvykimo į St. Ca
tharines, tuojau įsijungė į lietu
višką veiklą. Dirbo organiza
cijose, Bendruomenėje įvairiose 
pareigose ir savo darbą visuo
met atlikdavo pavyzdingai. Ak
tyviai prisidėjo darbu ruošiant 
vienuolyno patalpose koplyčią. 
Buvo pareigingas parapijoms, 
bet tautiškumą nemažiau verti
no. Velionis dirbdamas tautinė
je veikloje sugyveno ir sfl prie
šingų pažiūrų žmonėmis. Pri
klausė Niagaros Pusiasalio LVS 
“Romovė” skyriui ir buvo akty
vus narys. Nesišalino nuo bet 
kokios veiklos rėmimo, o ypatin
gai rėmė Lietuvos išlaisvinimo 
reikalus tam tikslui aukodamas 
stambesnes sumas. 1972 metais

tapęs Tautos Fondo atstovu au
kų rinkliavą įvykdė pareigingai, 
aplankydamas kiekvieną lietuvį. 
Ddžiaugėsi surinkęs Tautos 
Fondui stambesnę už buvusius 
prieš tai atstovus sumą.

Velionis A. Švažas turėjęs ga
limybės pabėgti nuo žiauriojo 
rusiškojo komunizmo jautė sa
vo sąžinėje pareigą būdamas 
laisvame krašte pagal galimybes 
prisidėti prie Lietuvos laisvini
mo. Tikėjosi dar sugrįžti į lais
vą Lietuvą, į mylimus Viekšnius. 
Bet, negailestinga mirtis pakir
to gyvybę.

Velionis sunkiai dirbo ir sten
gėsi leisti savo tris sūnus į moks
lą. Tėvo svajonė išsipildė, visi 
vaikai baigė mokslus ir dirba 
lengvus, bet pelningus darbus. 
Jauniausias sūnus Hendrius ap
sigyveno Hamiltone, vienoje iš 
didžiausių lietuvių kolonijoje 
Kanadoje, taip pat aktyviai yra 
įsijungęs į tautinę veiklą.

Velionis paliko Kanadoje žmo
ną Bronę ir sūnus: Algimantą, 
Romą ir Hendriką ir 2 seseris 
okupuotoje Lietuvoje. Velioniui 
paskutinį patarnavimą atliko ir 
į kapines palydėjo T. Juvenalis 
Liauba OFM, prelatas Dr. Juo
zas Tadarauskas iš Hamiltono ir 
anglų dvasiškis, kurio pavardės 
neturiu. Vargonais grojo muzi
kas A. Paulionis.

Prie karsto kapinėse kalbas 
pasakė B-nės pirm. K. Šukienė 
ir Ramovėnų vardu savanoris- 
kūrėjas A. Šukys.

Velionio likusiai šeimai reiš
kiu užuojautą, o Tu, mielas An
tanai. ilsėkis ramybėje, kad ir 
svetimoje, bet mums draugiško
je, Kanados žemelėje.

J. šarapnickas

GRADINSKAS
W STALELIS 

NEMOKAMAI 
PERKANT JUODA-BALTA

19 INCŲ TV
Atid. 9—6; pirm, ir kotv. 12—9. 

Treč. ir sekm. uždaryta.
2512 W. 47 ST. — PR 6-1998 
u . .. ■ . T

GĖLININKAS 
(PUTKAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kanoms gėlės.

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

MOVING 
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairių atstumų. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tol.: FRontier 6-1882

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kit A. M.

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

Telef.; HEmlock 4-2413
7199 So. MAPLEWOOD AVB.

CHICAGO, ILL 60629
—------------------------.--------- ------ *

iMbrna taipgi pahs r (ardnod* 
ir progas ■mo faktas pw

NAILHCMA*

ROCKFORD, ILL
PIETOS SU PROGRAMA

■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI R PAAIŠKINIMAI,

Programą išpildys jaunimas. Kaip buvo jau Žvalgo rašyta. 
Boyion High School studentai ir jaunas žymus akordeonistas 
Svajūnas Rutkauskas, 11 metų, atliks programą ateinantį sek
madienį, kovo mėn. 11 d. 2 vai. popiet Lietuvių klube, 716 In
dian Avenue.

Svajūnas Rutkauskas yra pasireiškęs netik muzikoje, bet 
jau reiškiasi šachmatuose ir krepšinio žaidime. Už savo gabu
mus jau yra gavęs — pelnęs net 14 trofėjų: muzikos k on t estuo
se 10, šachmatuose 2 ir už krepšinį 2.

Gražu būtų, kad kuo daugiausiai dalyvautų šiame jaunimo 
pasirodyme ir jiems sukeltų ūpą toliau treniruotis ir žengti vis 
aukštyn savo srities mene.

Skubėkite įsigyti bilietus ir pasiklausyti gražios jaunimo 
programos. Bilietus galima gauti pas rengėjus ir klube prie 
baro. Augis

» T' ' ........................

ėjusiais metais JAV-bėse buvo 
žemiausias visoje šios šalies is
torijoje. Gimimų mažėjimas 
prasidėjęs 1971 metais tebesi
tęsia. Jei teks sumažėjimas 
truktų per ateinančius 50 iki 70 
metų, tai gyventojų skaičius 
JAV-bėse esą stabilizuotus!, tai 
yra liktų vienodas. Dabartinis 
gimimų nuošimtis rodo, kad 
kiekvienai šeimai atitenka po 
2.03 naujagimius.

tutėtis, svirduliuoji uniformoje 
ir negana to vežimėlį velki su 
savim.

— Taip, pone majore.
— Gausi tris paras arešto.
— Klausau, bet ar galėčiau 

tamstai priminti, kad tame ve
žimėlyje tamsta sėdėjai.

DIENA BŪTIM <:< i. SOONIUI

Aš moku visokiame stovyje peeitenkinti. Moku būti nužemintu, 
moku viską apsčiai turėti. ML 4:11, IX

Jeigu mūsų gyvenimo patyrimai yra labai margi, mes galime ateiti prie 
išvados, kad Viešpats mato, jog yra reikalinga dėl mūsų aukštumas ir gi
lumas pasisekimų tiek pat kaip ir nepasisekimų, kad tinkamai mus pamo
kytų ir padarytų tinkamais dėl tos aukštos vietos, kuria jis yra mums pasky
ręs ateityje. Todėl mokinkimės, taip kaip darė Apaštalas, viską turėti, o 
neleisti kad tas žemiškas turtingumas nukreiptų mus nuo pasišventimo 
pažadų; ir mokinkimės būti stokojime, o vistiek nereikalauti nieko tekio, 
ką Dievo apveizdi ir išmintis nenorėtų leisti, — būkite patenkintais.

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. Žaviai, 3715 W. 66th St., Chicago, Illinois 60629

BV. RAITO TYRINĖTOJAI

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

Rusiška natūra
Kartą rusų caras su svita me

džiodamas pamiškėje aptiko kai
mietį su užguitu kuinu ariantį 
dirvą. Caras sustojo ir ėmė jį 
klausinėti kiek jis Ituri vaikų, 
kiek žemės,“kiek gaMjų. Paty
ręs, kad teturi vos keturias de
šimtines žemės, o vienuoliką vai
kų teiravosi toliau kaip jis iš to
kio mažo ūkio išmaitina tokią 
didelę šeimą.

— Šiaip taip išsimaitinam, — 
kukliai atsakė kaimietis.

Caras beklausinėdamas toliau, 
staigaš visos svitos nuostabai 
užklausė:

— Na, pasakyk, Ivanai, ką tu 
drytum jei tave paskirtų visa
galinčiu Rusijos caru?

— Na, ką jūs čia šnekate, — 
lyg susigėdęs atsakė kaimietis, 
bet caras neatleido ir jį spaudė 
atsakyti. Kaimietis vis varžėsi 
ir atsakyti nenorėjo. Tąsyk vie
nas svitoje buvęs generolas pri
siartino prie kaimiečio ir pusbal
siai jam kuštelėjo:

— Atsakyk, nedelsk, tu neži
nai jis yra pats batiuška caras!

Kaimietis sužinojęs, kad su 
juo kalbasi pats batiuška ca
ras, nedelsdamas atrėžė:

— Pavogčiau šimtą rublių ir 
pabėgčiau!

Oro tarša kenkia sveikatai
Tą tiesą jau visi žino, bet 

stengiasi primiršti. Tačiau 
EPĄ (Aplinkos Apsaugos įstai- 
gaga Washingtone) primena, 
kad būsią reikalinga oro švaros 
apsaugą pagriežtinti ir taršą 
įmanomai labiau sumažinti.

Naujai išleistoje mokslinėje 
studijoje pabrėžiama, kad oro 
tarša tikrai daugina kvėpavi
mo takų ir širdies ligos. Nors 
cigarečių rūkymas pripažintas 
dar nuodingesnio kaip užterš
tas oras, bet skirtumas yra tas, 
kad oro tarša vienodai kenkia 
ir nerūkantiems.

— Paul J. Sadauskas perrink
tas Marqutte Terrace namų sa
vininkų d-jos pirmininku.

’ SAMARITONAS
Anglijoje, provincijos mies

tuko garnizone majoras dėsto 
seržantui, kuris naktį buvo pa
talpintas daboklėn girtame sto
vyje.

— Gražius dalykus išradinėji. 
Grįžti iš miesto vidunaktyj, gir-

LOGIKA

Pašto tarnautojas aiškina vie
nai merginai, kad laiškas esąs 
persunkus ir ji turi užklijuoti 
dar vieną 8 c. pašto ženkliuką.

— Gerai, — sutinka ji — bet 
aš nemanau, kad užklijavus ant
rą ženkliuką laiškas palengvės.

• Bare kalbasi du vyrai.
— Ar tamsta žinai kokios aš 

nuomonės apie vedybas?
— klausia vienas.

— Ar tamsta vedęs? — tei
raujasi antrasis.
— Taip, vedęs.
— Na, tai žinau.

SUSIRINKIMŲ

PRANEŠIMAI

— Bridgeport Lietuvi* Nainy Sa
vininkų jubiliejinis susirinkimas įvyks 
antradieni, 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 
nauju narių. Po susirinkimo bus vai
šės. Kviečia Valdyte

— Joniškiečių Labdarybės ir Kultū
ros klubo narių susirinkimas įvyks, 
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.

BRONISLOVAS KOVAUAUSKAS

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

nrrTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIM1D 
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE 

TeL: YArda 7-1741 - 1742

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

MODERN 1SKOS AIK-CONDITIONED KOPLYČIOS

Kaip lenkai skaičiuoja 
savo tautines mažumas
LONDONAS (hvp). — I>on- 

dono lenkų dienraštis Dzienmk 
Poiski, panaudodamas Varšuvos 
informacijas, rašo apie nelenkiš
kas tautines mažumas” dabarti
nėje Lenkijos “liaudies respu
blikoje”. Pagal tas informacijas 
Lenkijoje gyvena 170,000 ukrai
niečių, 160,000 baltgudžių, 20,- 
OOO čekų ir slovakų, 12,000 lie
tuvių, 10,000 rusų ir tik 4,000 
vokiečių, prisipažįstant. kad dau
gumas šių mažumų pokariniais 
metais buvę “apgyvendinti” Ode- 
rio-Neisės (iš vokiečių lenkams 
priskirtose) srityse. Informaci
joje pabrėžiama, kad tų mažumų 
“įlenkinimas” esąs vien laiko 
klausimas.

Stabilizuojasi prieauglis
HEW (Sveikatos, švietimo 

ir Gerovės) departamento pra
nešimu, gimimų skaičius pra--

Gyv. Toronte, Kanadoje

Mirė 1973 m. kovo mėn. 3 dieną.
Paliko dideliame nuliūdime: broliai — Juozas ir Vladas Kdva- 

liauskiai su šeimomis, posūniai — Zenonas ir Anatolijus Milūnai su 
šeimomis ir kiti giminės.

Vietoję gėlių prašome aukoti Jaunimo Centrui.
Antradieni, kovo 6 dieną, 1:00 vai. popiet kūnas bus pašarvotas 

Vasaitis - Butkos koplyčioje, 1446 So. 56tb Avė., Cicero, Hi.
Trečiadieni, kovo 7 dieną 8:30 vai. ryto bus lydimas iš koplyčios 

i šv. Antano parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus laido
jamas šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Bronislavo Kovaliauskp giminės, draugai įr pažįstami 
nuoširdžiai kvįečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutini 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Broliai, posūniai ir giminės.

Laidotuvių Direktoriai Vasaitis - Butkus. TeL OL 2-1003.

IGNATIUS YURKAS (YURKŠAS) 
BRai gyveno Brighton Parko apylinkėje. 

Paskutiniu metu gyv. Bridgeview, Ill.

Mirė 1973 m. kovo mėn. 4 dieną. 2:00 vai. ryto, sulaukęs pusės 
amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Čekiškės parapijoj, Aukštadvariu kaime.

Amerikojė išgyveno 59 metus.
Paliko nuliūdę: duktė Helen Rarches. žentas Frank. 2 anūkės •— 

Diana Barches ir Oriol McConneltofue su vyrų Kevin, 1 proanūkai 
— Jeffrey ir Aaron bei kiti giminės, draugai ir pažįstame

Lietuvoje liko sesers vaikai ir kiti giminės.
Priklausė SLA 238 kuopai, ^v. Vardo ir Maldos Apaštalavimo drau

gijoms, buvo amžinas narys §v. Kazimiero vianuolių. Tėvų Marijonų 
ir Pranciškonų rėmėjų draugijų.

Kūnas pašarvotas P. Bieliūno koplyčioje, 4348 So. California Ave.
Trečiadienį, kovo 7 dieną 8:30 vai ryto bus lydinus H koplyčios 

I Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų 
us laidojamas Sv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Ignatius Yurkas giminės, draugai ir pažistami nuo&ir- 
diiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atstoveBnmmą.

Nuliūdę lieka:
Duktė, giminės .

Laidotuvių Direktoriuj Petras Bieliūnas. Tel. LA 3-3372.

NARIAI:
Chicagos
Lietuviu 
Laidotuvių 
Diraktorią 
Aaaoeiaeijoa

AMBULANCB 
PATARNAVt 
MAS DIENA 

x IR MAKT) 
★ 

TURIME 
ZOPLYČ’Af 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LITUANICA AVĘNUE. Phone: YArus 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, 111. Phone: OLympic 2-100S

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

GEORGE F. RUDM1NAS
3319 S®. UTUAN1CA AVE. TaL. YArte 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAW(CZ)

2424 WEST 69th STREET REpubUc 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

11038 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, III. 974-4418

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

SKELBTIS NAUJIENOSE APSIMOKA
s — naujTinob, cnicAfio a, wu - Tuesday, march «, in



GRIEŽTOS BAUSMĖS — GERIAUSIA 
PRIEMONE PRIEŠ KRIMINALISTUS

Vienas čikagiškis kolumnis-lmo faktorius veikia jo naudai 
tas desperatiškai rašo: “ Ic slo
gumas ne tik kad kartais yra ūk

rūšies moroiUK

usi. Teisininkai virto pajuokos 
objektu. 1 uhlika pekliškai įsi
bauginusi. Kodėl?

‘Todėl 
žmogžud

paliaukius.
■e i i

nė. Aktyvas (turtas) daugiau 
kaip 150 bilijonų dolerių, lai 

i, kiek jie gali apskai- 
Žinomas kriminalo tur

tas yra didesnis negu dviejų de
šimčių pučių stambiausių JAV

čiuoti.

“Kriminalo papildomoji trau
kiamoji jėga dar yra ta, kad už 
pajamas nereikia mokėti paja
mų mokesčių. Gali tekti pamo
kėti valdžios vaidininkams, bet 
nereikia mokėti pačiai val
džiai.

Bet, greičiausiai, kriminalo 
gyvenimą daro taip nepaprastai 
patrauktų faktas, kad nereikia 
eiti į kalėjimą. Nereikia jokios 
bausmės mokėti, kol gali mo
kėti advokatams, kurie žino be
veik visas teismų skyles ... 
Teismai dirba jų naudai. Ilgai 
trunkantis laikas iki teismo dir
ba jų naudai. Publikos baimė, 
ypatingai liudininkų ir apiplėš
tųjų žmonių, dirba jų naudai. 
Manote, kad kas nors eis liudy
ti prieš ką nors žinodamas, kad 
ryt dieną jis jau vėl bus gatvėje 
laisvas ir pradės jo ieškoti? 
Kriminalistas žino, kad gąsdini-

tiek pat kaip teismų nuolaidu
mas ir patronizuojanėioji paro- 
liu sistema ? ...” *■

Autorius straipsnį baigia pri
siminimu iš savo gyvenimo vai
kystės metais, kaip jis griežto 
teisėjo buvo išgeli*ėtas nuo kri- 
ninalisto gyvenimo ir pražu-- 
:es, priteisdamas atidirbti už 

padarytą piktavališką vandaliz-i 
no darbą. Tikrumas, kad už Į 
iiisika'tinią reiks atsėdėti ir ati-į 
dirbt' privers kiekvieną linkusį i 
' piktadarystę dukart pagalvoti

Kaip Anglijoj kriminalas 
staiga sumažėjo

Enqirrer praneša, kad Angli
joje plačiausiai siautę užpuldi
nėjimai, sumušimai, ir apiplėši
mai staiga beveik per vieną nak
tį sumažėjo, kai britų teisėjai 
pradėjo už tai taikyti skubias ir 
griežtas kalėjimo bausmes. Pir
mą kartą nusikaltusiems — ir 
nepilnamečiams — teisėjai pra
dėjo prikirpti nuo 3 iki 5 metų 
kalėjimo. The Daily Mail rašo, 
kad nuo praeito rugsėjo mėne
sio, teismų bausmes pagriežti- 
nus, prasidėjo stebėtina kontra- 
ataka prieš kriminalą visoje 
naujoje britų istorijoje ir 1972 
metai skaitomi Anglijos grįžta
maisiais metais, kuriais gyven
tojai ir visuomenė atgavo savo 
nervus. Dabar anglų spaudoje 
kasdien pilna didžiomis antraš
tėmis žinių apie piktadarių nu
teisimus ir jiems priteisiamas 
griežtas bausmes. Dabar britų 
teisėjai turi 90 nuošimčių pub
likos pritarimą.

žmonių užpuldinėjimams, ata-

Vietnamo karas tiek ilgai tęsėsi, kad maži vaikai jokių kitų žaidi
mų ir nemoka, kaip tik "karą". Griuvėsiai ir spygliuotos vielos suda

ro realistišką sceną.

konis, apiplėšimams, sužaloji
mams kaip gaisrui (panašiai 
kaip dabar Amerikoje) paplitus, 
publikos sujudimas ir protestai 
pagaliau privertė teisėjus pa
naudoti jiems suteikta galią.

J. P.

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

• HORIZONTAL BORING MILL
• JIG GRINDER
• MILLING MACHINES
• GRINDERS ID and OD
• DRILL PRESS
• MAINTENANCE ELECTRICIAN

Top pay.
Free Blue Cross & Blue Shield.

Free Major Medical.
9 Paid Holidays.

Pension Plan.
Supervisor speaks your language.

’COMMERCIAL CAM DIVISION
EMERSON ELECTRIC CO.

400 No. ASHLAND 
CHICAGO. ILLINOIS 60622

213-6900

ROCKFORDO LIETUVIŲ KLUBUI 
yra reikalingas nuolatinis prityręs ir 

sąžiningas
, BARTENDERIS,

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

116 INDIANA AVENUE.
Tel. 968-9256.

Reikalingos rekomendacijos.

REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, žarna — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žarna — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJ1MAJS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

PETRAS KAZAN A U SK AS, Prezidentas
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-7747

NAMŲ VALDYMAS — NOT ARIAT A S — VERTIMAI

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA ]

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave.

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę šerną as
meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės šerno gyvenimą. 
Jiems bus įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių istorijų. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašytą Vienišo Žmogaus Gyvenimą — Dėdės 
šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį atsimena 
ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo Antano 
Rūko lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas duos 
progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu ir 
jų kieta, ideologine veikla.

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

GAUNAMA “NAUJIENŲ ADMINISTRACIJOJE

MOVING Apdraustas perkraustymas 
t'tgus ir sąžininga* patarnavimas. Naujausi kraustyme 

įrankiai. Ogų metų patyrimas.

2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. Tel WA 5-9209

ŽEMĖ AR ORAS DŽIŪSTA?
DPA pranešimu iš Beiruto, 

daugumoje Artimųjų Rytų kraš
tų siaučia tokia sausros katas
trofa, kokios niekas iš gyvųjų 
neatsimena.

Libane, kur visą žiemą neiš
krito nė lašo lietaus ar sniego 
ir viešpatauja negirdėti karščiai 
ir sausra, visi žieminiai pasėliai 
liko nepasėti. Tokios sausros ne
buvę per visą praeitą šimtmetį. 
Vilties, kad dar gali palyti, nebė
ra, nes ateina vasara, o per va
sarą nuo ankstybo pavasario Li
bane niekuomet nelyja. Kalnų 
viršūnėse, kurios visuomet bū
davo baltos nuo sniego, tik retai 
kur sniego dar marguoja, Bei
ruto mieste net geriamasis van
duo jau griežtai racionuojamas. 
Panašios sąlygos yra Sirijoje, 
Irake ir Jordanijoje. Net Tur
kijoje per 37 metus tokios saus
ros nebuvo; visuose didmiesčiuo
se vandens vartojimas smarkiai 
sumažintas, net kaimuose vanduo 
kaimiečiams vežimais pristato
mas. Medvilnės, tabako ir kvie
čių ūkiui gresia rimtas pavojus.

Nemažesnis pavojus gresia 
elektros energijai, kadangi tven
kiniuose vanduo yra tiek nuse
kęs, kad elektros jėgainės nebe
gali veikti.

nieko negausite”, atsakė Mr. 
Thoeleke. Vienas banditas 
smogė jam revolveriu per gal
vą. Revolveris iššovė, bet ne
pataikė. Banditai diktafoną 
pasigrobę elevatorių apleido.

Du vaikėzai — 16 ir 15 metų 
suimti ir trecias 19-metis tebe
ieškomas. Jie praeitą ketvirta
dienį užpuolė autobuso prie 
540 W. Chicago avenue lauku
si Phillip Altinaną, 22 m., jį ban
dė apiplėšti ir nušovę pabėgo į 
pagarsėjusią piktadarių peryk
lą — Cabrini Green public 
housing project..

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.
Cali or apply in person: 

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

SPRING MAKERS 
Here is a great opportunity.

Plenty of overtime plus 
unusual fringe benefits.

Call Sam Carroza 
STERLING SPRING CORP.

LU 2-6464

MACHINE MAINTENANCE. Elk Gro
ve Manufacturer seeking experienced 
Maintenance man for macrinery 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 
only.

An Eaual Opportunity Employer

5

TRUMPAI

— Vytautas Bindokas dalyva
vo Chicagos miesto mokyklų 
mokinių populiarinimo darbų 
parodoje su St. Rita aukšt. mo
kyklos atrinkta grupe. Jis gavo 
premiją ir dalyvaus tolimesnė
se varžybose.

— Ričardas Andrulis yra iš
rinktas į Bradley universiteto 
studentų senatą ir jo nuotrauka 
su aprašymu telpa Amerikos 
studentų leidinyje. Jo tėvai gy
vena Chicagos pietvakarių apy
linkėje.

— Raimondas šarka iš Mar
quette Parko apylinkės sėkmin
gai baigė namų inspekcijos 
kursus. Jis yra miesto savival
dybės butų ir namų inspekto- 
rus.

PRESS BRAKE — 
SET-UP MAN 

Excellent starting salary, free hospi
talization and pension. 

Automatic increases.
SCHNEIDER METAL CO 
So. 55th Ave. CICERO. ILL.

OL 6-3100
1805

TOOL & DIE MAKERS 
Experienced in progressive dies, com
pound dies. Min $6.40 per hr. Over
time. Many Co. benefits. Paid vaca

tions. etc. AddIv 
KRASBERG CORP.

M. Wright.
2501 W. HOMER 

342-1100

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

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.

FOR SALE BY OWNER (BUTŲ NUAMAVIMAS. ĮVAIRŪS
4 bdrm. Brick home. Lg. LR. Formal, DRAUDIMAI. NAMŲ IR NEKILNO
JA R. 2^ Ba. Kit with bilt. In Elec. JAMO TURTO PIRKIMAS - PAR- 
Range Ovens- & dishwasher — Cent. PARDAVIMAS.
A. C.

1%
Underground lawn sparkler — 
c. Gar. A lot of house for 

$32,900.00.
Call 735-7222 for Appt.

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

IŠNUOMOJAMAS DIDELIS, 
miegamas kambarys moteriai, 

ma naudotis virtuve.
906 No. ROCKWELL ST.

• Tel. 489-6875

šviesus
Gali-

HELP WANTGD — MALE-FEMALE
Reikia Darbininkų <r Darbininkių

PARDAVIMAS. 
BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE 
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

TEL. — 254-5554

Arti

SRTNTINIAI I LIETUVA 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
t3O1 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737 
3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320 

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

V. VALANTINAS

SIUNTINIAI f LIETUVA
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA

•WW West 69th SU Chicago. ID. 60629. • TeL WA 5-2787
Dideli* pasirinkimas Įvairių prekių. 

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

Mero Daley dovana
Pranešta, kad Chicagos mies

to mero Richard Daley patvar
kymu, visų trijų Chicagos 
aerodromų išvietės nuo šiol 
padaromos nemokamos. To 
patvarkymo priežastis buvusi, 
ta, kad daugelis keleivių netu
rėdami ar skubiai negalėdami 
surasti 10 centų įmesti į durų 
automatą, negalėdavo išviete 
pasinaudoti. Dabar bėdos turi 
miesto aviacijos komisionie- 
riuš William Downes, kurs 
sakėsi turėsiąs visų trijų aero
dromų išvietėms pirkti naujas 
duris be užraktų.

Prof. Vaclovo Biržiškos

Pirma (ame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 puslapiai. 
Abu tomai minkituose viršeliuos* parduodami ui $4.00, o kietuose 

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

1739 So. Halsted Street Chicago. Illinois 60608

JEIGU NEBŪTI,' SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 
KNYGŲ, NEBŪTŲ IR NAUJŲJŲ!

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

Knyga Jums hus pasiusta, jei atsiusite pinigus šiuo adresu:

NAUJIENOS. 1739 So. Halsted Street. Chicago 8. fllinob

čikagos gatvių žinios
Great Lakes laivyno apmo

kymo centro jūrininkas jaun. 
karininkas praeitą savaitgalį 
buvo nužudytas pačiame North 
Chicago biznio centre. Jani 

i lydint namo merginą priėjo du 
i banditai “paprašė” pinigų, 
šiam atsisakius duoti vienas 

_ banditas peiliu perrėžė veidą ir 1 pervėrė širdį, ir pamatę atva
žiuojantį automobilį pabėgo.

Great Lakes Agency, Ine., 
prezidentas L. Thoehleke pa
čiame miesto centre buvo dvie
jų banditų užpultas elevatoriu
je žemvn nusileidžiant 19-ine I I * *
aukšte, “žiūrėkite, aš esu 71 

/ metų amžiaus ir jūs iš manęs

— Vytautas Juozaitis iš Brigh
ton Parko apylinkės yra St. Ri
ta aukšt. mokyklos šachmatų 
čempionas, laimėjęs tai mokyk
lai 8 taškus paskutinėse rung
tynėse. Klube taip pat yra Curt 
Zelepugas.

— Kazimierą Skripkų varda
dienio proga aplankė giminės ir 
kaimynai. Vaišinantis prisimin
ta įvairūs gyveninio nuotykiai ir 
įvykiai. Kadaise prez. Antanas 
Smetona, važinėdamas po šiau
rės Lietuvą aplankė Kazimiero 
tėvą, taip pat Kazimierą, nes 
būdamas Mintamos gimnazijoj 
kartais ten atostogaudavo kartu 
su Kazimierų broliu bei dėde. 
Charakteringa, kad 1-sis Lietu
vos prez. A. Smetona, kaip ir 
Amerikos pirmasis prez. Geor
ge Washington, vaikystėje turė
jo konfliktus su vyšnių medžiais. 
Atostogaudamas busimasis pre
zidentas mėgdavo laipioti vyšnių 
medžiuose. Vieną kartą jis įstri
go vyšnios šakose ar negalėjo 
be pagalbos nulipti. K. Skrip- 
kus Sr. jį išlaisvino tik pažadė
jus daugiau p() vyšnias nelai
pioti ...

— Lietuvių dailininkių darbų 
paroda ruošiama kovo 16- 25 d. 
Čiurlionio galerijoje.

— Dariaus - Girėno lituanis
tinė mokykla ruošia pianisto 
Antano Smetonos koncertą ko
vo mėn. 24 d. Jaunimo centre.

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

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

SECRETARY
Cheerful Evanston office needs high 
quality person with good typing 
and shorthand skills. Must enjoy 
working with people. Excellent sa

lary and benefits.
Call 869-6900

An Equal Opportunity Employer

OFFICE HELP — NO TYPING 
Woman or Girl (any age).

Must speak English.
108 WEST LAKE STREET

Room 200.
Phone: 372-8600 - Mr. Thomas

— Kaip kiekvienais metais, 
taip ir šį metą Lietuvių Preky
bos Bumai duos stipendijas be
simokinantiems geriems studen
tams. Tuo reikalu studentai 
prašomi kreiptis į Bruno Gra- 
montą, 6640 S. Fairfield. Chica
go 60629, Illinois.

— Gradinsko parduotuvėje 
dabar galite įsigyti 19 inčų juo
da - balta televiziją. Pats nau
jausias ir pats geriausias 1973 
metų modelis. Stiprus stalelis 
su rateliais ir lentynėle. Dalių 
garantija dvylikai mėnesių — 
pati geriausia, nes ir pats apa
ratas pats geriausias — Sylva
nia. Tik nuvykit pas Gradinską. 
Adresas: 2512 W. 47th St., Chi
cago, Ill., tel. FR f>1998. Atid. 
9—6; pirm. ketv. 12—9. Treč. 
ir sekm. uždaryta.
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SECRETARY AND 
INFORMATION ASSISTANT

At least 1 yr. exp. in reference and 
cataloging work for association or 
business firm. Plus good secretarial 
skills. Shorthand not required. Lock
ed on University of Chicago Campus. 

Phone Mr. BALL. 
324-3400 For Apnt.

An Equal Opportunity Employer
WIRERS AND SOLDERERS

Top salary, northwest suburban bio
medical electronics company. 

Full time, day shift. 
Experience need only apply.

298-1960
(Phone for interview)

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Ava. 

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

A. G. AUTO REBW.HRS 
čia automobiliai išlyginami ir nuda
žomi. Darbas atliekamas sąžininga; 
ir gerai, prityrusių darbininkų. Kai

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

TEL. — 776-5888
Anicetas Garbačiauskas, sav.

1% AUKŠTO MŪRAS. 2 butai — 
5% ir 4% kambarių. Karpetai. Alum, 
langai. Moderni virtuvė. Gazo šildy
mas. Garažas. $18,800.

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

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

MODERNI S Kanto. mūro reziden
cija, puošnūs nauji karpetai, “built- 
in” virtuvė, 1% vonios. Du greta po 
30 pėdų lotai. Mūro garažas. $33,500.

ORIGINALUS APARTAMENTINIS 
NAMAS. Alumin, langai, naujas ga- 
zu šildymas ir garažas, aptvertas pla
tus sklynas, 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.

6% KAMBARIŲ didelis Georgian. 
1% VONIOS. Įrengtas sausas beismon- 
tas. 2 auto garažas. Apie 20 metų, 
kaip naujas. $23.000.

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

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

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

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

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

PLATUS VERTINGAS LOTAS Mar- 
Įuette Parke. Ketina $9,900

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

Valdis Real Estate
’051 So. Washtenaw Ave. RE 7-7290

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES 
Pardavimas ir Taisymas 

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

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

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

kitokį blankai.

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

GA 4-8654

• •• •• Kuaitv Como?-.

A. A L. INSURANCE & REALTY

INCOME I AX 
4645 So. ASHLAND AVE. 

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

SKAITYK FATS IRPAF/GINC

KITUS SKAITYTI

NAUJIENAS

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). 
Tirbu greit, sąžiningai ir garantuotai 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE.

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

0ĖL AUKŠTOS KOKYBĖS, KAINOS 
R SĄŽININGUMO NAMŲ REMONTO 

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

AL BELEAKUS. Tel. 238-8656

kadarai i nių h vel«ti|o« pa | amų 
mokesčių apskaičiavimo* 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas 
pardavimas

REAL ESTATE
Paiašų paliu4i|imas 

NOTARY PUBLIC 
Draudimo Informacijos 
INSURANCE
NAUJAS ADRESAS 

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

loi. 436-7878
* — —— ...... ■

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




