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IŠ HAIFONGO IŠPLAUKĖ 10 LAIVŲ
WASHINGTONAS. — Valsybės sekretorius Rogers antra

dienį pranešė Atstovų Rūmų užsienio reikalų komitetui, kad šią 
savaitę iš Haifongo uosto jau išplaukė 10 laivų, kurie ten buvo už
blokuoti amerikiečių minų nuo gegužės mėn. šeši išplaukę laivai 
buvo Sovietų Sąjungos. Jiems išplaukti padėjo Amerikos mino- 
gaudžiai. Kol kas laivai negali dar į uostą įplaukti, nes minų rinki
mas dar nebaigtas. Antradienį buvo vėl pradėtas minų gaudymo 
ir naikinimo darbas, kuris Amerikos buvo laikinai nutrauktas, kai 
Hanojus buvo sustabdęs belaisvių paleidimą.

Sekretorius Rogers pareiškė 
komitetui, kad taika Vietname 
bus išlaikyta, tačiau tai esanti 
tik jo viltis. Prieš skelbiant pa
liaubas buvo aišku, kad jos ne
ateis lengvai. Didesnių susirė
mimų Vietname nėra, karas La
ose beveik sustojo, Vietname pa
liaubų laužymai retėja. Visa tai 
duoda viltį, kad pamažu ateis 
taika.

Rogers pareiškė nuomonę, kad 
kariaujančios pusės Vietname 
pamatė, jog karas nieko neiš
spręs. Politinių problemų ten 
bus daug ir didelių. Nežinia, 
kaip jas pavyks išspręsti, kalbė
jo Rogers.

Kalbėdamas apie Indokinijos 
šalių atsistatymą iš karo griuvė
sių, Rogers patikino kongreso 
narius, kad tik su jų pritarimu 
vyriausybė duos paramą ir nuo 
kongreso nieko nęslėps. šią sa
vaitę Paryžiuje vyksta derybos 
tarp Amerikos ir šiaurės Vietna
mo delegatų, čia aptariami pa
ramos šiaurės Vietnamui klau
simai. Atskirai tariasi P. Viet
namo ir Viet Congo atstovai dėl 
politinės krašto ateities. Politi
nius klausimus, pagal Paryžiaus 
susitarimą, reikia išspręsti iki 
balandžio pabaigos.

Laose komunistų pusė kaltina 
Ameriką karo paliaubų laužy
mu. Per pirmą paliaubų savaitę 
Amerika ir Laoso vyriausybė pa
liaubas sulaužusios 68 kart že
mės veiksmais ir 162 kartus avia
cijos puolimuose. Komunistų 
kalbėtojas pareiškė žinąs, kad 
daug Laoso politikų ir karių ne
patenkinti paliaubų sąlygomis ir 
dėl to nepaiso susitarimų.

r$ VISO PASAULIO

THE GREAT DEVALUATION GAME

Countries devaluating 
currencies by 10% or less

šio Austria

FBI IŠAIŠKINO ARABU PLANUS
NEW YORKAS. — Arabų Juodojo Rugsėjo grupės teroristai 

bandė sudrumsti Izraelio premjerės (ioldos Meir vizitą Amerikoje 
išsprogdindami tris bombas New Y'orke,-tačiau jiems planas ne
pavyko. FBI sužinojo apie planą, nors, jei bombos būtų gerai 
užtaisytos, jos būtų sprogusios prieš policijai atvykstant. Visos 
trys bombos buvo įdėtos į nuomotų automobilių bagažines. Kiek
vienas turėjo apie du svarus sprogmenų dar sustiprintų 20 ga
lonų gazolino tankais. Laikas buvo nustatytas žadintuvų pagalba. 
Policijai atvykus, sprogimo laikas buvo praėjęs visose bombose, 
kas rodo, kad arabai darbą blogai atliko.

Prašo Husseiną 
C 

pakeisti bausmes
BEIRUTAS. — Kelios arabų 

valstybės apeliavo į Jordano ka
ralių Husseiną, kad jis dovano
tų mirties bausmes 17 palestinie
čių, kurie buvo pagauti pervers
mo ruošime prieš karalių. Hus- 
seinas pasakė kalbą, kurioje pa
žadėjo mirties bausmes atšaukti, 
su sąlyga, jei palestiniečių orga
nizacijų vadai sustabdys veiklą 
prieš Jordaną. Ta pačia proga 
karalius pasmerkė teroristinę 
arabų veiklą Sudane. Ta veikla 
kenkianti visiems arabams ir 
jų bylai prieš Izraelį.

Svarbiausias Jordane pagau
tas arabų partizanas yra Abu 
Daoud, Al Fatah grupės centro 
komiteto narys. Partizanai lai
ko karalių Husseiną išdaviku, 
Amerikos ir Izraelio tarnu, kurį 
reikia pakeisti Jordane kita vy
riausybe. kuri leistų šeiminin
kauti palestiniečiams.

CLARK BAZĖ. — Sugrįžę iš 
Hanojaus amerikiečiai belaisviai 
papasakojo, kaip jie džiaugdavo
si, kai lėktuvai bombardavo mies
tą. Jie tikėjo, kad bombardavi
mai padės juos išvaduoti. Dau
gelis ir dabar tiki, kad tik puo
limų sustiprinimas privertė ko
munistus derėtis rimtai. Po 
gruodžio mėn. puolimų pusė be
laisvių iš Hanojaus buvo išvež
ti j kalnų stovyklą.

t';-

Vienas automobilis su bomba 
buvo pastatytas prie EI Al Izra
elio lėktuvų bendrovės stoties 
Kennedy aerodrome, kiti du au- 

I tomobiliai stovėjo Manhattano 
' Penktoje avė. prie dviejų žydų 
valdomų bankų. Prie Waldorf- 
Astoria viešbučio, kur apsistoju
si premjerė Meir, bombų neras
ta.

Amerikos - Vengrijos 
susitarimas

WASHINGTONAS. — Ame
rika ir Vengrija pasirašė sutar
tį dėl abipusių ieškinių. Vengri
ja sutiko sumokėti Amerikos pi
liečiams 18.9 mil. dol. už na
cionalizuotas nuosavybes. Ame
rika per 30 dienų atšauks suvar
žymus vengrų pinigams, ku
rie buvo užšaldyti Amerikoje.
Vengrija amerikiečiams atlygins ; vą išskrido. FBI davė New Yor- 
per 20 metų, po milijoną kiek
vieną birželio 10 d.

Sutartyje, kurią pasirašė vals
tybės sekretorius Rogers ir Ven-

Amerikai nuvertinus dolerį, pasikeitė ir kity valstybių valiutu vertė, šiame žemėlapyje nurodyta, kurios šalys grijos vicepremjeras Peter Va- 
u>lti»4a nnvorėiMA lraae>ia^- ■ ■■ u*laaa4« 1**1 1 • t r • i • • • ■» r •lyi, nieko nesakoma apie Vengri- skirta premjerai Meir, nors spau- 

jos monarchų karūną, kuri yra da ir rašė, kad ji tą dieną aero- 
Amerikoje. Valst. departamen- drome nebus. Sprogimo laikas 
tas pasakė, kad karūnos klausi- buvo nustatytas — antradienio 
mas derybose neiškilo. Karūna 
vengrų žmonių laikoma Vengri
jos laisvės simboliu ir Ameri
kos vengrai priešingi jos grą
žinimui komunistiniam režimui.

NEW YORKAS. — Policija 
paskelbė, kad pernai mažiau bu-, 
vo rimtų nusikaltimų, nors smur
to nusikaltimų: žmogžudysčių, 
prievartavimų, plėšimų skaičius 
padidėjo.

WASHINGTONAS.
miesto policijos vadas Jerry 
Wilson norėjo pasitraukti iš pa
reigų, tačiau pats prezidentas 
Nixonas, pasikvietęs jį, įtikino, 
kad dar pabūtų dvejis metus.

ROMA. — Henry Cabot Lodge, 
prezidento asmeninis pasiunti
nys Vatikane, susirgo ir nega- | 
Įėjo dalyvauti iškilmėse, kuriose 
teko skaityti prezidento laišką, 
sveikinant tris naujus Ameri
kos kardinolus. Tą pareigą at
liko ambasadorius Volpe, kuris 
tą pačią dieną įteikė Italijos pre
zidentui savo kredencialus.

NEW YORKAS. — Garsus 
sovietų čelistas Victor Yoran, 
kuris prieš trejis metus pabėgo

Australia 
Belgium 
Denmark 
France 
Hong Kong 
Iraq 
Iran 

. Kuwait

Lebanon 
Luxembourg 
Malaysia 
The Netherlands 
Norway 
Singapore 
South Africa 
West Germany 
Pakistan

Countries with floating 
currencies

Canada 
Italy 
Japan 
Switzerland
United Kingdom

■

Countries with higher 
value currencies as a re
sult of dollar devaluation ;

Greece
Israel
Indonesia 
El Salvador 
South Korea

Yugoslavio 
Finland 
Taiwan 
Sweden 
Portugal

Policijos žiniomis, arabai pir
ma padėjo dvi bombas mieste, o 
su trečia atvažiavo j aerodromą, 
paliko automobili ir sėdę j lėktu-

valiutą nuvertino, kurios paliko ja "plaukioti" ir kuriy valiuta pakilo.

ko policijai tik tiek informacijų, 
kad ji rastų paslėptas bombas, 
tačiau nepranešė apie f/mokslo 
detales. Kai kurie spėlioja, kad 
bomba aerodrome galėjo būti

UNIJOS PUOLA VALDŽIOS POLITIKA 
VEŽTI I UŽSIENI PRAMONES DARBUS

WASHINGTONAS. — Amerikos darbo unijų vadovybė pra
dėjo energingą, akciją kongrese prieš biznio korporacijas, kurios 

į Izraelį, atvyko į New .Yorko vyriausybės skatinamos, išveža darbus iš AC1&&0S į užsienhis. 
valstijos legislatūrą ir ten davė ‘ Antradienį senato finansų komitete ALF-CIO įstatymų skyriaus 
i u- _x_x------- direktorius Andrew Biemiller apkaltino McDonnell-Douglas kor

poraciją, kuri vyriausybės leidimą gavusi, padeda Japonijai statyti 
raketą, kuri gali lengvai būti paversta į tarpkontinentinę bran
duolinę raketą. Tai esąs tik vienas pavyzdys, kaip Amerikos erd
vės ir aviacijos pramonė pelną aukščiau stato už patriotizmą, 
eksportuodama technologijos atradimus, gautus Amerikos mo
kesčių mokytojų išlaidomis ir tuo atimdama darbus Amerikos dar
bininkams.

koncertą, dėkodamas atstovams 
ir senatoriams už rezoliuciją, ra
ginančią Amerikos vyriausybę 
nesudaryti su sovietais preky
bos sutarties, kol sovietai neleis 
žydams laisvai išvažiuoti.

TOKIJO. — Japonijos impe
ratorė Nagako šventė 70 metų 
sukaktį, tapdama pirma impe
ratore Japonijos 2,600 metų is
torijoje sulaukusia šio amžiaus. 
Ji pareiškė esanti sveika, tik tu
rinti žiūrėti, kad nepridėtų svo
rio.

ii
Izraelis sumokės 

giminėms po 30,000
JERUZALĖ. — Izraelio tei

singumo ministeris paskelbė, 
kad vyriausybė, sumokės žuvu
sių Libijos lėktuvo keleivių gi
minėms po 30,000 dol. už kiek
vieną žuvusįjį. Sužeistiems ir 
gyviems keleiviams bus sumokė
ta, pagal sužeidimų rimtumą,

Kiek pabėgo nuo 
karinės tarnybos?
WASHINGTONAS. — Kari-

nakčiai.
Antradienį premjerė Meir lan

kėsi Waltham, Mass., kur ji pa
sakė kalbą žydų įsteigtame Bran- 
deis universitete, kuris šventė 
25 m. sukaktį. Visose kelionėse 
Amerikoje premjerė yra labai 
saugoma civilių ir uniformuo
tų policininkų.

Valstybės departamentas, gin
damas valdžios politiką, paaiški
no. kad minima Thor-Delta ra
keta. parduodama Japonijai pa
gal 1969 metų susitarimą, yra 
skirta padėti Japonijai išvysty-

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

tarp 10 ir 30 tūkstančių. Iš 113 nės Prievolės įstaiga paskelbė, 
žmonių lėktuve gyvi liko penki kad Amerikoje yra apie 6000 
keleiviai ir du lėktuvo įgulos na- JaunU vyrų, kurie kaltinami ka
riai. rinės prievolės vengimu. Iš to 

skaičiaus apie 4,500 yra “pabė
gę nuo teisingumo”. Manoma,

BOSTONAS. — TWA lėktų- +i raketų technologiją, kad ja
vas, skridęs iš New Yorko į Li-[ ............... . ......... •
saboną, turėjo nusileisti Bosto
ne, nes buvo gauta žinia, kad lėk
tuve yra bomba. Jos lėktuve ne
buvo ir jis pakilo tris valan
das susivėlavęs.

BELFASTAS. — š. Airijoje 
katalikų rajone buvo vėl nu
šautas jaunas britų kareivis. 
Nuo vasario 1 d. jau žuvo 11 ka
reivių.

BEIRUTAS. — Irako žibalas

! ponai galėtų iškelti į erdves ry
šių ar mokslinius satelitus. Ra
keta parduota vykdant Ameri
kos bendradarbiavimo erdvėje 
politiką. Sutartis specialiai ap
taria taikingą tos raketos nau
dojimo tikslą. Departamentas 
pridėjo, kad Thor-Delta raketa 
visai neturi ar turi labai nedidelę 
karinę vertę.

Unijų atstovas Biemiller at
sakė, kad su mažais pakeitimais 

į Thor-Delta raketa gali būti pa- 
vėl teka per Libaną į Viduržemio | versta karine, branduolinius už- 

riLll r* \ n - 1*t TTrt i • ya v • t 1 •jūros uostus. Vamzdžiai buvo 
nenaudojami nuo pernai birželio 
mėn., kada Irakas nacionalizavo 
vakariečių bendrovę. Vasario 28 
d. buvo susitarta dėl kompen
sacijos. Libanas už žibalo tran
sits gauna po 11 centų už statinę.

KARACHI. — Pakistano stu
dentai sudegino Britanijos bi
blioteką po to kai iš Londono bu
vo atvežti dviejų jaunų pakista
niečių, nušautų Izmdono polici
jos, kūnai.

+ P. Vietnamas pažadėjo ko
munistams paleisti vienu sykiu 
6,300 belaisvių. Komunistai visą 
savaitę boikotavo keturių Kari
nės komisijos posėdžius, o da
bar boikotą atšaukė.

< Charlotte, šiaurės Karoli
nos, policija patruliuoja aukštes
niosiose mokyklose, nes čia jau 
trys dienos vyksta rasinės muš
tynės. kuriose 16 jaunuolių su
žeista

taisus nešančia raketą, kurios 
nuotolis yra iki 5,000 mylių. 
Sen. Ribicoff pritarė, sakydamas, 
jog modernių ginklų technologi
jos eksportavimas iškelia rimtą 
tautinio saugumo klausimą. Ko
dėl tokia technologija, sukurta 
didelėmis išlaidomis, turi būti 
parduodama užsienio bendro
vėms, kad jos galėtų tęsti gamy
bą užsieniuose, klausė sen. Ri
bicoff?

McDonnell - Douglas bendrovė 
pripažino, kad ji stato japonams 
Thor-Delta raketos prototipą 
Santa Monicos įmonėje, Kalifor
nijoje, tačiau vėliau tos raketos 
bus statomos Japonijoje. Biemi- 
ller čia pridėjo, kad to biznio re
zultatas bus toks, kad amerikie
čiai darbininkai, kurie dabar dir
ba prie Thor - Delta raketų, ne
teks darbų, o Japonija taps kon
kurentu ir raketų statyboje bei 
satelitų iškėlime.

Unijų atstovas iškėlė dar ir

♦ New Yorko miesto meras 
John Lindsay, išbuvęs meru 8 
metus, paskelbė spaudai, kad jis 
daugiau ton vieton nekandida
tuos. Jis politinio gyvenimo ne
patiksiąs, tačiau meru būti — 
gana.

♦ Darbo unijų federacijos pir-
mininkas George Meany vakar JU0S Priimti, 
kalbėjo kongrese Jr reikalavo
mokesčių reformų bei didžiųjų Cn’rtnMn 4- 1/1
korporacijų pelnų suvaržymo. ualgORRS irilKuO

Izraelis vadina šiuos mokėji
mus ex gratia mokėjimais, ne barp įų pabėgėlių yra 2.400, 

kompensacija, nes Izraelis ne- kurje s]apstosi Kanadoje ar už- 
prisiima kaltės dėl lėktuvo nu-' Jūriuose
mušimo. Atsiras sunkumų, kaip. §įe skaičiai neturi nieko ben- 
tuos pinigus žuvusių giminės pa- Į dr0 su 39,000 vyrų, kurie Pen- 

i tagone yra registruoti kaip de
zertyrai, pabėgę jau iš kariuo
menės.

siims, nes Izraelis neturi santy-1 
kių su daugumos žuvusių piliečių 1 
valstybėmis. Arabų vyriausybės 
atmeta Izraelio mokėjimus ir ga
li daryti sunkumų piliečiams

+ šiandien Britanijoje įvyks
ta geležinkeliečių vienos dienos 
streikas. Darbininkai reikalau
ja atšaukti algų kėlimo varžy
mus.

+ Sudane suimti 6 asmenys, 
turėjęs ryšius su teroristų or
ganizacija. Sudano valdžia pra
dės griežčiau čiupti palestiniečius 
partizanus, veikiančius Sudane.

+ Paryžiuje apie 50 arabų 
okupavo Arabų Lygos įstaigą, 
protestuodami prieš palestinie
čių nuteisimą Jordane. Lygos 
posėdžiuose dalyvavo arabų am
basadoriai.

♦ Jungtinės Tautos planuoja 
atidaryti prie .JT Viet Congo ry
šių įstaigą, nors Amerika šiam 
sumanymui nepritaria.

F-4 lėktuvų sutartį. Ta pati avi
acijos bendrovė sudarė sutartį 
su Mitsudishi bendrove Japoni
joje, kuri statys 91 lėktuvą savo 
fabrikuose. Rezultate amerikie
čiai neteks darbų, Amerika ne
teks eksporto prekės ir karinė 
produkcija bus perkelta į sveti
mą valstybę.

Filipinuos baigės 
amnestijos laikas 
MANILA. — Filipinuose pasi

baigė valdžios amnestijos musul
monams laikotarpis ir kariuome
nė baigė surinkti iš jų ginklus. 
Šulu provincijoje surinkta tik 
2,000 šautuvų. Žmonės Minda- 
no saloje vėl bijo neramumų ir 

-----_—°— ---- |kovų, nes musulmonų grupė at- 
dėl Saigono valdžios trukdymų (virai reikalauja nepriklausomy- 
komunistams komisijų nariams. I bės. jaunim0 organizacija, pasi- 
Iš viso komisijose iki šiol yra tik vadinusi “Laisvos Mindanao res- 
220 Viet Gongo delegatų, nors publikos keršto grupė” planuo
ju turėtų būti 875. Viet Congo pa naujus žygius prieš Filipinų 
atstovai į komisijas negali at- federalinę policiją ir kariuomenę.

Valdžia žino, kad ginklus ati
davė tik labai maža musulmonų 
grupė. Cotabato provincijoje tik 
242 žmonės pasinaudojo amnes
tijos nuostatais ir atidavė šau
tuvus.

komunistams
SAIGONAS. — Kanadiečiai 

Vietnamo Karo paliaubų prie
žiūros komisijoje pripažino, kad 
paliaubų priežiūra negali veikti

vykti, nes jų saugumo negaran
tuoja Saigono valdžia.

Tarp komunistų ir Saigono 
dažnai kyla ginčai, iš kur heli
kopteriai turi paimti Viet Con
go delegatus komisijose. Daž
nai komunistai pasiūlo tokią pa
ėmimo vietą, kurią Saigonas lai
ko sava teritorija ir nepripažįs
ta ten komunistų kontrolės. Kar
tais komunistams paskelbus, kad 
delegacija atvyks iš tokio ir to
kio kaimo, jį tuoj puola Saigono 
kareiviai.

+ Kanados opozicijos konser
vatoriai buvo iškėlę pasitikėji
mo valdžia klausimą, tačiau li
beralai balsavimą laimėjo 147— 
108 balsais. V aidžią parėmė dvi 
mažesnės partijos.

> Buenos Aires kamivalą su
drumstė trijų policininkų nušo-

Nebaigus sudarinėti Jungti- vimas. Liaudies Revoliucijos ar- 
nių Karinių komisijų, užsivilki- mija nušovė pareigūnus dėl jų 
na visas taikos įvadimo darbas.1 ginklų.

Sudano prezidentas 
smerkia AI Fatah
KARTOVMAS. — Sudano pre

zidentas Gaafar ai Nimeiry pa
sakė per radiją kalbą, kurioje 
jis apkaltino Al Fatah organiza
cijos skyrių Sudane organizavi-7 
mu ir planavimu Saudi Arabijos 
ambasados užpuolimo, kuriame 
aštuoni teroristai nužudė du 
amerikiečius ir belgą diploma
tus. Palestiniečių Al Fatah or
ganizacijos vadas Sudane Fawaz 
Yassin išvažiavo iš Sudano į Li
biją dvi valandas prieš ambasa
dos puolimą. Prezidentas parei
kalavo, kad arabų šalis, kur Yas
sin dabar yra, išduotų jį Suda
nui.

Sudano pareigūnai teigia, kad 
palestiniečių ir Libijos tikslas, 
puolant Saudi Arabijos amba
sadą, buvęs sugadinti Sudano 
santykius su Amerika. Santy
kiai buvo užmegzti tik pernai 
rugpjūčio mėn.

Libijos vyriausybė dar nepa
darė pareiškimo apie įvykius Su
dane. Astuonių teroristų laukia 
teismas ir bausmės už žmogžu
dystes. Sudano prezidentas pa
reiškė. kad jis priešinsis bet ku
rių arabų valstybių pastangoms 
grasinti Sudanui.

Mirė Vainiūnaitė
- Kubertavičienė

KAUNAS. — Kovo 3 d. Kau
ne mirė ilgametė Kauno teatro 
aktorė, pirmojo profesionalinio 
Lietuvos teatro spektaklio da
lyvė Antanina Vainiūnaitė-Ku- 
bertavičienė, 77 metų amžiaus.

Velionė praleido Kauno dra
mos teatre virš 50 metų ir sukū
rė apie 300 įvairių vaidmenų.



SILPNA MŪSŲ AKADEMIKŲ LOGIKA
keliais metais 

biznieriai nau- 
skautus akade- 
pasipinigavimui.

bė vis dėlto uždraudė skautams 
mugėje pardavinėti komunistų 
skleidžiamas knygas. Kiekvie
nas skautas yra pažadėjęs klau
syti vadovybės įsakymų. Jeigu 
vadovybė įsakė komunistinių 
knygų nepardavinėti, tąį skau
to pareiga jų nepardavinėti.

Bet lietuviai skautai akade
mikai buvo nepatenkinti tokiu 
patvarkymu. Jiems atrodo, kad 
“tikrajam mokslui” šis patvar
kymas kenkia. Skautai akade
mikai negalės studijuoti komu
nistinės literatūros, jie negali 
susidaryti savo nuomonės apie 
priešo leidžiamą literatūrą. 
Skautai ilgai svarstė ir nutarė 
paskelbti streiką. Jeigu mums 
neleidžia platinti komunisti
nės literatūros, tai mes nepar- 
davinėsime ir laisvajam pasau
lyje spausdinamos literatūros, 

'— galvoja mūsų skautai aka
demikai.

Jie taip ir pasielgė. Jie griež
čiausiai atsisakė pardavinėti 
Amerikoje ir Anglijoje spaus
dintas lietuviškas knygas. Jie 
pastatė penkis knygų pardavi
nėtojus, kaip tai darė komu-

— Kaip tą .uistinei lilęrąlūrai pardavinė
ti bet ant stalo padėjo tiktai 
vieną anglišką knygutę, kal
bančią apie žmogaus teises.

Kaziuko mugėn užėjusi vie
na mohytoja, įtakinga skautė, 
priėjo prie “knygų lentynos” 
ir nustebę neradusi lietuviškų 
knygų. Ėąsižiūrėjusi į angliš
ką Piliečių teisių knygelę, pa
klausė:

— Tai kur gi knygos?
— Netiirim, — jai atsakė vie

nas akademikas, knygų parda
vėjas. Tik šią...

— Kiekvieną metą Kaziuko

Paskutiniais 
keli apsukrūs 
do;o lietuvius 
mitus geram 
Mūsų akademikus jie įtikino,
kad “tikrasis mokslas” reika
lauja visas galimas teorijas ir 
ž’nias vienodai svarstyti ir ver
tinti. “Jeigu didžiausio lietu
vių tautos priešo literatūros ne
pažinsi, tai mažai ką galėsi 
apie jų pasakyti. Priešo leidžia
ma pagrindinę literatūrų reikia 
pažinti”, sakė šios minties aka
demikai.

Bet tarp tos literatūros paži
nimo ir komunistinės literatū
ros platinimo vis dėlto yra di
delis skirtumas. Apdairūs agen
tai Įtikino mūsų akademikus 
kreivai galvoti, būtent, jei prie
šas tos literatūras neplatina, 
tai skautai akademikai privalo 
jų platinti. Akademikai patys 
nežinodami kaip, grynai dėl 
“tikros akademijos”, jie pra
dėjo Kaziuko mugėse platinti 
Sovietijoje spausdinamų litera- 
tūr >. Kaip priešų pažinsi, jei
gu jo literatūros nepastudijuo
si? naiviuosius klausė ap
dairūs mekleriai 
literatūrą įsigysi, jeigu jos ne
pardavinės! ? — buvo antras 
klausimas.

Skautai akademikai komunis
tu spausdinamą literatūrą par
davinėjo, o biznieriai kiekvie
ną mugės dieną eidavo namo 
prikimšo kišenes dolerių. Kar
tais į dieną jie parduodavo so
vietinės literatūros už kokius 
700 ir net 800 dolerių. .Skautų 
dvasios vadam ši transakcija 
neatrodė dėmesio verta ar pa
vojinga. Jie nematė, kaip lie
tuvių tautos priešas iš džiaugs-1 
mo trynė rankas, kai pa tyrėj mugėje aš nusipirkdavau pluoš 
kad lietuviškieji akademikai į tą lietuviškų kjjygų. o šiais me- 
pardavinėjo Maskvos pagamin-i tais jų nėra...
tą literatūrą. J Į — Galite nusipirkti šią kny

giais metais skautų vadovę-gą, tai viską pinosite, — jai pa

m

Piety Vietnamo tankistas, taikai atėjus į Vietnamą, sėdi viršuje ne su ginklu, bet su gitara rankose. ------------------------------------------------------- -------- ----- :----------------------- —

■au ęuns laikas atspausdinu ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIU ISTORIJĄ
Alekse Ambrose knyga aprašanti paskutinių 9Ų (1869-1959) metų 

Ubicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbui. 664 ps). Kaina 
$8.00. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

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

.Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Mone^ 
Orderj

VMEKIKOS lietuvių istorijos draugijos 
vardu Ir paslysti:

So HALSTED ST.. CHICAGO. ILL SOeOS

aiškino vienas lietuviškas aka
demikas.

Bet aš noriu lietuviškų kny
gų, o ne angliškų... Angliškai 
aš dar ■ nepramokau.. . Lietu
viškai dar neužmiršau, todėl 
man lietuviška knyga ir rūpi ...

— Tai jos čia šį metą negau
site, — jai atsakė vienas aka
demikas.

— Tai kodl Jūs lietuviškų 
knygų nepardavinėjate? — vieš 
nia paklausė.

—Todėl, kad mes streikuo
jame, — jai buvo atsakyta.

— Tai kodėl jūs streikuoja
te? — buvo sekantis klausimas.

— Streikuojame todėl, kad 
mūsų vadovybė šiais metais 
mums uždraudė pardavinėti 
dabartinėje Lietuvoje spaus
dintas knygas, tai mes nepar
davinėjame jokių...

— Kad jūs nepardavinėjate 
komunistinių knygų, tai aš su
prantu. Skautams nedera par
davinėti komunistines knygas. 
Sovietų valdžia skautų nemėgs
ta, neleidžia Rusijoje, arba ru
sų okupuotuose kraštuose skau
tams veikti. Lietuvoje dauge
lis skautų vadų buvo suimti ir 
ištremti į Sibirą, skautų leidyk
la uždaryta, skautų literatūros 
rusai neįsileidžia ,tai aš supran
tu, kodėl skautų vadovybė už
draudė pardavinėti rusų arba 
rusų agentų paruoštas knygas. 
Bet kad Jūs nepardavinėjate 
Amerikoje ir Anglijoje spaus
dintų lietuviškų knygų, tai aš 
nesuprantu...

— Mes protestuojame, todėl 
ir streikuojame, — atsakė ki
tas pardavėjas.

Philomena sako

— Prieš ką gi jūs protestuo
jate? — jis buvo paklaustas.

— Mes protestuojame prieš 
mūsų skautų vadovybę, už
draudusią šių metų Kaziuko 
mugėje pardavinėti Lietuvoje 
spausdintas knygas, — jai pa
aiškino kitas skautas akade- 
mikas.

—O ar Lietuvoje leidžia par
davinėti pas mus. Amerikoje, 
spausdintas knygas, paklausė 
mugės sena lankytoja.

— Mes to nežinom, bet mums 
tas ir nesvarbu. Mes gyvena
me laisvame krašte ir norime, 
kad mums būtų leista pardavi
nėti visokias knygas, — aiški
no naujas akademikas. — Moks 
liškų studijų negalima varžyti...

— Iš kur jūs žinote, kad tos 
knygos, kurias jūs jau kelis 
metus pardavinėjote, buvo 
mokslininkų parašytos? Iš kur 
jūs žinote, kad tose knygose 
suminėti duomenys buvo tiks
lūs? Iš kur jūs žinote, kad ten 
nebuvo gryniausia propagan
da priešo nepažįstantiems ir 
neapdairiems akademikams ap
gauti?

— Mes to nežinom, bet mums 
ir nereikia žinoti, — įsimaišė 
dar vienas skautas akademi
kas. Jeigu mes patys neturime 
teisės studijuoti tos literatūros, 
tai mes negalime susidaryti sa
vo nuomonės. — aiškinasi dar 
vienas.

— Bet kas gi jums neleidžia 
tos literatūros studijuoti? — vėl 
akademikas buvo paklaustas.

— Mūsų aukštoji skautų va
dovybė, — atsakė knygų par
davėjas.

— Tai neteisybė, — pasakė 
skautų gyvenimą atydžiai se
kanti moteris. — Jums uždrau
dė komunistines knygas parda
vinėti, bet niekas neuždraudė 
jums tos literatūros studijuoti.

Amerikoje yra pakankamai
agentų, kurie pardavinėja ko
munistinę literatūrą, kuriam 
galui skautams tapti tokiais 
agentais?

— Tai iš kur mes tą literatū
rą gausime, jeigu, mums už
drausta ją pardavinėti?

Jeigu jūs tos literatūros no
rite, tai bet kuriame knygyne 
galite jos nusipirkti Ameriko
je komunistinės literatūros nie
kas nedraudžia pardavinėti. 
Jūs protestuodami prieš vado
vų patvarkymą. draudžiate 
man nusipirkti lietuviškų kny
gų. Aš esu pensionierė, daug 
pinigų neturiu ir važinėti po 
knygynus negaliu. Kaziuko 
mugėj visuomet nusipirkdavau 
knygų už kelias dešimtis dole
rių.- o dabar jūs protestuodami 
prieš lietuvių tautos priešo kny
gų uždraudimą pardavinėti, 
uždraudžiate skautų mugėje 
pardavinėti lietuviškas knygas. 
Norite patirti tiesą, reikalauja
te “tyrinėjimo ir studijų lais
vės, o patys savo elgesiu už
draudžiate man įsigyti naujau
sias lietuviškas knygas... Jūs 
turite kovoti prieš komunistus, 
bet šitokiais savo veiksmais 
tiktai padedate komunistams... 
Jeigu jūs rusų pavergtoje Lie
tuvoje protestuotumėte ir net 
streikuotumėte dėl to, kad oku
pantas neleidžia pardavinėti

Lietuva Jungtinių Valstybių Kongrese
Lietuvos Nepriklausomybės Ray J. Madden (D. Ind.), Ge- 

a įstatymo 55-rių metų sukak-j raid R. ( R- Mich), James J. 
ties proga JAV Kongrese kai- Howard (D. NJ), Philip M. 
bėjo Senato ir Atstovų Rūmų Crane (R. Ill.), John M. Murphy 
nariai. t (D. NY), Charles B. Railgtel

Vasario 15 d. senatoriai:' (D. NY), Alphonzo Bell (R. 
Charles H. Percy (R. III ), Ja- Cal.), Margaret M. Heckler (R. 
mes L. Buclev (R. NY), Ed- Mass.), Henry Helstyski (D. 
ward W. Brooke (R. Mass.), NJ), Glen M. Anderson (D. 
Richard S. Schweiker (R. Pa.), Cal.), John K. Wydler (R- NY), 
Roman L. Hruska (R. Nebr.), Edwin B. Forsythe (R. NJ), Ma- 
Harrison A. Williams (D. NJ), rio Biaggi (D. NY), Lucian D- 
Kongresmanai: Chaęles A. Va- Nedzi (D. Mich). 
nik (D. Ohio), Frank Annun- 
zio (D. III.),. Lee H. Hamilton 
(D. Ind.), Yvone Brathwaite 
Burke (D. Cal.)

Vasario 19 d. senatoriui: 
John O. Pastore (D. RI), Wil
liam Proxmire (D. Wise.), Bob 
Packwood (R. Ore.) Abraham 
A. Ribicoff (D. Conn.).

Vasario 20 d. Atstovų Rūmuo 
se iųvokaciją skaitė kun. Adol
fas Stašys iš Chicagos. Kalbi-įįer~~Jr. (R. Pa), Ronald A. Sa- 
- - —‘-’d: Car! T. Curtis • rasiu . ~. G.l

tapote sovietų imperializmo (H. Nebr.), J. Glenn Beal (R. lier R ui) Thaddeus J. Dulski

■ -

\ (I). N Y), Charles B. Rangel
15 d. senatoriai:,, (D. NY), Alphonzo Bell (R.

Vasario 21 d. senatoriai: Paul 
J. Fannin (R. Ariz.), Clifford 
P. Case (R.NY), kongresmanai: 
John D. Dinge 11 (D. Mich.), Wil 
liam C. Cohen (R. Maine), Fer
nand J. St. Germain (D. RI), 
Joseph G. Minish (D. NJ), Char 
les J. Carney (D. Ohio), Domi
nik V. Daniel (D. NJ), Joel T. 
Broghill (R. Virg.), Melvin 
Price (D. Ill.), Edward G. Bies-

kitų lietuviškų knygų, tai bū- f
tumėte tikri didvyriai, o dabar,jo senatoriai: Carl T. Curtis\.asjn (R Conn.), Harold R. Col

agentais. Savo veiksmu jūs tik Maryland), kongresmanai: 
tai padedate okupantui. Rusas Daniel J. Flood (D. Pa.), Tho- 
Lietuvoje draudžia laisvame nias P. O’Neil (D. Mass.), Ed- Iš viso per tas tris dienas kal-
pasąųĮy/e spausdintas knygas, ward J. Derwinski (R. III.), Ja- ^i° 12 senatorių ir 51 kongre-

S _ ■ • « ■ 1 _ .  .   _ _ r 1 , « T" 1 Ir < T1 Z> Z • 1 O T11 1o jūs tai darote Amerikoje... mes A. Burke (D. Mass.), 
Ir tai darote 
sos” .. .

— Kas tamsta esi? — griež
tesniu tonu paklausė vienas 
skautas akademikas. — Kaip 
tamsta vadiniesi? Koks tams
tos vardas? — įsimaišė kiti,-

— Tavo tėvas buvo mgno 
mokinys, grįžęs namo paklausk 
jo, bet čia, viešoje vietoje ši
tokiu fonu nedrįsk manęs tar
dyti ir mano vardo klausinėti, 
— atsakė patyrimų turinti skau
tė ir nužingsniavo nuo tuščio 
knygų stalo ir logiškai galvoti 
nepramokusių skautų akade
mikų.

O vis dėlto liūdna, kad mū
sų skautai akademikai, klausi
mo giliau nepastudijavę, nori

ieškodami tie- mesN. Hanley( D. NY), Frankp’ašyti 
M. Clark (D* Pa.), Matha W. 
Griffiths (D. Mich.), Silvio O. 
Conte (R. Mass.), John E. Hunt 
(R. NY), Lawrence Coughlin 
(R. Pa.), Barber B. Conable, Jr. 
(R.NY), Henry Smith (R.NY), 
William Walsh (R. NY), Gus 
Yatron (D. Pa.), Henry S. Reuss 
(D. Wis.), William S. Broom
field (R. Mich.), Matthew J. 
Rinaldo (R. NJ), Edward J. 
Patten (D. NJ), John Buchanan 
(R. Ala.), Jack F. Kemp( R. 
NY), John M. O’Brien (R. III.),

ja_ sininkas. Lietuviai kviečiami 
i padėkos laiškus savo 

valstijos kalbėtojams. Elta

pardavinėti komunistų leidžia
mas knygas ir streikuoja, kad 
lietuviškos knygos nebūtų par
davinėjamos. Reporteris

Taupymas yra šeimos pareiga.
įvairūs skelbimai masina visą 
šeimą pirkti ką nors ųaujo. Bet

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

Regular 
Passbook 
Account

90 Day 
Passbook 
Accounts

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

$20,000,000.

53/4%
$1,000 or more Savings 

Certificate 
(1 to 2 years)

$5,000 or more 
Savings 

Certificate 
(2 to 10 years)

62 !5 South Western Ave.
, . ’ * * • t Z r - - *

476-7575
CHICAGO HE

Į 
savings and loan association

wwot (wu 7575

NAUJIENOS’ KIEKVIENU
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

case oi the

,.w ckand 
what to 

do about it
Some people leant the hard way. Pay-

avings account for this year’s vaca
tion or another immediate goat

Algood chunk money seems

So it’s no wonder that when it

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.

“ 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 altoOuht you specify will be set 
aside from your paycheck and used 
to tray Bonds.

m»tunty of S years, 10 month. «<». the flnt 
year). Bond* an n^lacad if tost, stolen, or 
destroyed. When needed they an be cashed 
•* ywr bank. Interest is not ssbject to state

Take stock in America.
Join the Payroll Savings Plan.

1739 So. Halsted Street Chicago, III 60608
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Charles P. Kai advokatauja 40 metų
(Tęsinys) 

Suorganizavo namų savininkus
— Kokiose kitose lietuvių or

ganizacijose veikėte ir ką suor
ganizavote? — jūsų korespon
dentas paklausė p. Kai.

— Savo laiku suorganizavau 
Marquette Parko Lietuvių Pilie
čių klubą, — atsakė adv. Kai.
— Vėliau teko suorganizuoti 
Marquette Parko Namų Savi
ninkų Draugiją, kai įsitikinom, 
kad organizuotiems lengviau 
ginti savo .reikalus. Daugelį 
kartu buvau kviečiamas į Pietų 
Illinois valstiją, I 
suorganizuoti ten esančių anglių 
kasėjų distriktą, maineriams 
padėjau surašyti konstituciją.

— Kai naciai pradėjo kabinė
tis prie Klaipėdos, — toliau tę
sia pasikalbėjimą Charles P. Kai,
— tai sukvietėm visus žymes
niuosius visuomenės vadus ir 
iki 3 valandos ryto tarėmės ir 
diskutavom, kas daryti, Pasi
tarimai ir bendros akcijos ap
tarimas tęsėsi kelias dienas, kol 
viskas nebuvo aptarta ir su
tarta.

kalingus pinigus, sukelti padėjo 
organizacijos, profesionalai ir 
pavieni asmenys. Buvo sukelta 
reikalinga suma kelionei. Visi 
džiaugėsi, kad lakūnai vis dėlto 
išskrido ir perskrido Atlantą... 
Bet įvyko nelaimė. Abu lakūnai 
nugalėjo vandenyną, bet jie žu
vo visai netoli Lietuvos, prūsų 
žemėje.
. — Tuojau po nelaimės lietu
viai patriotai sumanė pastatyti 
jiems gražų paminklą Chicago- 
je. Aš tuo metu buvau Cook 
apskrities prokuroras, tai nega
lėjau įsitraukti į paminklo sta-

kad padėčiau tybos darbus. Aš nebuvau kvie-
čiamas į komitetus ir neteko 
prie organizavimo prisidėti. Po 
dviejų veiklos metų, komitetas 
surinko $5,000, pinigus padėjo į 
banką ir darbas sustojo. Komi
tetas stengėsi sukelti daugiau 
pinigų, bet jam nesisekė. Komi
teto nariai pradėjo trauktis,'o 
pats komitetas, darbo neatlikęs, 
beveik suiro. Pinigai buvo ban
ke, bet paminklo nesimatė. Už 
penkis tūkstančius ir tais laikais 
niekas paminklo negalėjo pa
statyti. Baigęs savo tarnybą 
teisme, įsitraukiau į Dariaus - 
Girėno paminklo statybos dar
bą. Buvo taip:

Pastebėjęs didelį komiteto na- 
visų Amerikos lietuvių tarpe, — Į rių apsnūdimą, ryžausi visą rei- 
pasakoja Charles P. Kai. — Rei-įkalą išjudinti. Tuo reikalu pa-

Dariaus - Girėno paminklas
— Dariaus ir Girėno kelionė į 

Lietuvą sukėlė didelį sujudimą

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato 
J. B. KONČIAUS knyga 

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

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

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

vlų gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knvgomis 
'*i» suminėtas knygas galima užsisakvti Naujienose

Liuda' Dovydėną* MES VALDYSIM PASAULI Atsiminima: »• 
ntvmfis duomenys apie bolševikmetį Lietuvoje <ivi*>mose 'omw'' 

no 1 dol lomas tuose vra 517 psl

Jurgi* Gliaudą, SIMAS. Platus literatūrinis aprašymas apie Simo 
Kudirkos pabėgimą ir jo išdavimą rusams, 
darbiautojų ir tiltu statytoju su sovietais 
besikeičianti komunizmą 158 psl.. kaipa

Jurgis Gliaudą AGONIJA. Romanas 
-ašoma Lietuvos vvriausvbės kapituliacija 
riu elgesvs tragiškose dienose

Stefanija ROkienė. GRĮŽIMAS i LAISVE Sibiro tremtinės ata’ 
minimai narašvti ramiu klasišku stiliumi apie sunkia pavergto lietu 
rio dalią Aprašymo hfldas ir stilius nrilvgsta geriausiems garsiosios 
-ašvtojos Pearl Ruck kūriniams 528 nsl kietai® viršeliais k»’ 

-ola 8 dol
Juozas Kapačfnska* SIAUBINGOS DIENOS Atsiminimai apie: 

džiant ■ Lietuva, bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtiniu stovy* 
lose. Vokietijoje 273 nsl.. kietais drobės viršeliais, kaina 4 dol

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

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTOJ LIETUVOJ 
Autorė buvo Vilniuje. Trakuose Druskininkuose. Kaune NaudaMuose 
Klaipėdoje ir Palangoje Vaizdūs aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas 'girdėjo ir ka jai žmonės pasakė 95 psl.. $1.00 Yra taip pat 
Išversta i anglu kalbą

D. Kuraiti*. MAGIŠKUOJU KILIMU | VILNIŲ. Kelionės f Lietu 
va {spūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis 331 psl. $3.00.

D. Kuraiti*, KELIONĖ I ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS Au
toriaus pastabumą neapgauna inturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

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

Komunizmas yra žiaurus. Bet jis ir jo vadai yra ne mažiau juo
kingi. Pasiiuokime visi, skaitydami Krizo Pleperio 77 ANEKDOTUS 
52 psl.. $1.00.

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST, CHICAGO. ILL. 60601 
atsilankant darbo valandomis arba užsakant paštu ir pridedant 

čekj ar piniginę perlaidą.

Tragediia įvyko bendra 
sukeltu mitu mielose apie 
3 dol.
408 nsl kaina 5 dol An 
nric? holievikiK ir -įo* ns

Detroito 3. 3. 73 po pagerbimo pagrindinio kalbėtojo Vasario 16-osios proga A L. T. Pirmininko Dr. Kazio 
Bobelio, D. L. O. C. Valdybos dalis pasidarė nuotrauką. Iš kairės į dešinę sėdi: ponia Bobelienė, A. L. T. direk
torė Elzbieta Paurazienė, Dr. K. Bobelis, "Aidučiy" Ansamblio vadovė muzikė Alice Stephens, D. L. O. C. pirm. 
Antanas Sukauskas. Stovi fin. sekret. Antanas Šileika, sekret. Rita Garliauskaitė ir Etniniu grupiy atstovas 
inž. Bernardas Brizgys. Trūksta adv. Rimo Sukausko - Šakio, jaunimo sekcijos atstovo studento Roberto Sele- 

nio ir narip: Aldonos Tautkevičiūtės, Nijolės Giedriūnaitės ir Kastyčio Karvelio.
Nuotrauka K. Sragausko
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rašiau straipsnį į Sandarą. Ta
me straipsnyje pasiūliau ar
chitektams paruošti tokius pa
minklo planus, kad lietuviams 
nebūtų gėdos. Aš pats pasiūliau 
$100 geriausią projektą paruo
šusiam architektui. Advokatas 
Olis davė $25 premijai, o Justi
nas Mackevičius dar pridėjo 
$25. Paskelbėm konkursą pa
minklo projektui. Kaip tik šu
kelėm pinigų, tuojau iš Lietu
vos pradėjo plaukti architektų 
paruošti projektai. Reikalas bu
vo iškeltas platesnėje spaudoje. 
Padarėm įdomesnių projektų 
paveikslus ir paskelbėm spau
doje. Lietuvių tarpe kilo susi
domėjimas, o komiteto narių 
tarpe kilo entuziazmas. Juo di
desnis žmonių skaičius kokiu 
klausimu susidomi, tuo lengviau 
gauti dar didesnį pritarimą.

— Komitetas, pamatęs kaip į 
mano iniciatyvą žmonės atsilie
pė, pakvietė mane dirbti kartu 
su jais. Komiteto posėdin atė
jau su keliais projektais ir, ma
no nustebimui, komiteto nariai 
pritarė maino planams ir buvo 
priimti mano paruošti veiklos 
projektai.

— Pirmiausia mes nutarėm 
prakasti žemę pamatams padė
ti. Plačiau reikalą išgarsinom ir 
suėjo apie 40,000 žmonių. Jie 
susirinko Marquette Parke, da
bartinio paminklo apylinkėje. 
Nutarėme šia proga parinkti 
aukų. Diena pasitaikė gera ir 
aukų rinkimas mums gerai se
kėsi. Lietuviškoji spauda pla
čiai išgarsino pirmąjį mūsų dar
bą, tai čekiai pradėjo plaukti iš 
kitų lietuvių kolonijų. Pamink
lui statyti pinigus aukojo orga
nizacijos ir pavieni asmenys. 
Už poros mėnesių mes jau tu
rėjome $10.000.

— Vėliau nutarėm suruošti 
dar vieną šventę Dariaus - Gi
rėno paminklui šventinti. J 
šventę suvažiavo daug žmonių 
iš visos Chicagos, o iš Lietuvos 
atvaživo net vienas vyskupas. 
Žmonių prisirinko didelė mi
nia. šį kartą buvom geriau su
organizavę aukų rinkimą. Bu
vome pasidarę specialias dėžu
tes pinigams rinkti ir turėjome 
žmones, kurie mokėjo tnanda- 
giai paprašyti, šį kartą suruo- 
šėm tikrai didelį pikniką. Nuo 
67-tos gatvės iki 69-tos viskas 
buvo nusatinėta stalais, kuriuo- 

'se lietuvės šeimininkės turėjo

m

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIU ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psL, daug paveikslų. Kaina $2.00.

J
1739 So. Halsted St, Chicago, Ill. 60608

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

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

derį tokiu adresu:

DETROITO NAUJIENOS

atidaryta da.il. Vytauto Ogilyįo 
tapyltos paroda. Detroito visuo
menė, prisiminkite datą ir atsi
lankykite į spektaklį ir į parodą.

— Kovo mėn. 2 d. mudu su 
žurnalistu Antanu Grinių ap
lankėme Detroito Universiteto 
bibliotekoje iš mėnulio atvežtą 
keturių uncijų akmenį. Eidami 
į bibliotekos pastatą galvojome, 
kad bus eilės lankytojų ir greit 
prie to akmens neprieisime, bet 
įėję vidun nustebome kai nei vie
no lankytojo neradome. Prie į 
paruoštą langą įstatyto akmens 
stovėjo du jauni uniformuoti stu
dentai, kurie mums suteikė pa
pildomas žinias. Akmuo kaip 
akmuo, nieko nuostabaus, tam
siai pilkos spalvos, apie tris in
cus ilgumo ir apie du platumo. 
Pagal jo svorį neatrodo, kad jis 
būtų kietos sudėties. Laikomas 
pastove galais statmeniškai, kad 
galima būtų apžiūrėti ši visų pu
sių. šį akmenį iš mėnulio at
skraidino Apollo 11. Vestibiuly
je prie akmens išstatyta astro
nautų, mėnulio bei ervėlaiviu 
įvairių nuotraukų. Atrodo, kad 
ir mūsų žemėje panašių galima 
rasti.

vežti vaikuč 
žiu pasakų.

— Dievo Apvaizdos parapijos 
žinios. Artinantis nauju.-, baž
nyčios šventinimui ir kultūrinio 
centro atidarirfiui bus išleistas 
leidinys. Tam reikalui yra su
daryta komisija iš sekančių as
menų: Alfonso Nako, Antano 
Dainiaus, Andriaus Butkūno ir 
Algio Astašaičio. Turintieji is
torinės medžiagos, apie šv. Jur
gio parapiją vėliau Dievo Ap
vaizdos — prašomi suteikti An
driui Butkūnui. Laukiama leidi
niui macenatų. Aukas galite siųs
ti Jonui Urbonui.

gra-

— Vasario 25 d. Lietuvių na
muose abejų tuntų skautai pa
minėjo Vasario 16-ją ir Šv. Ka
zimierą, Po trumpų ceremonijų 
sugiedojo Tautos himną.

Po to skautų tuntininkas Le
opoldas Heiningas padarė pra
nešimą apie jubiliejinės stovyk
los paruošiamus darbus. Stovyk
la įvyks prie Clevelando, balan
džio mėn. 29 d. L. Heiningas, 
Baltijos tunto tuntininkas, Skau
tų sąjungos apdovanotas Leli
jos ordinu. Pakelti į paskautinin- 
kus Vyr. skaut. įsakymu: Kas
tytis Karvelis ir Robertas Sele- 
nis. Už skautiškos veiklos rė
mimą pakeltų ir apdovanotų bu
vo ir daugiau, bet be programos 
neįmanoma tiksliai aprašyti, to
dėl palieku patiems skautams.

— Kaimyniniame Windsore, 
Kanadoje, Vasario 16-osios mi
nėjimas įvyko vasario 25 dieną

pagaminusios skanius lietuviš
kus pietus. Vienas biznierius 
paaukavo 13 didelių statinių 
alaus. Jam tai brangiai negalė
jo kainuoti, nes jis pirko urmu, 
gal dar gavo nuolaidą, bet 
mums tai buvo didelis pinigas, 
nes mes alų pardavinėjome, šį 
kartą surinkome apie $9,000. 
Gaila, kad tuo metu buvo kilęs 
konfliktas tarp Dr. Pijaus Gri
gaičio ir A. Vanagaičio. Margu
tis rėmė paminklo statymo dar
bą, o Grigaitis pritarimui statė 
sąlygas. ...

— Kada viskas buvo paruošta 
ir galėjome lieti cementą, tai 
padarėme didelį subuvimą. Į 
Marquette Parką prisirinko 
daug žmonių. Šį kartą turėjo
me paruošę certifikatus. Kas 
aukojo po $100, to vardą įrašė
me į specialų sąrašą, įdėjome į 
butelį, užkimšome ir įleidome į 
cementą. Atsirado aštuoni šim
tininkai ,aukoję po šimtinę pa
minklo statybai. Jų vardai ir 
pavardės guli paminklo cemen
te. Vėliau rašėme certifikatus 
tiems, kurie aukojo po $50. To
kių atsirado visas tuzinas. Dar 
vėliau davėme certifikatus su 
komiteto valdybos parašais $25 
aukojusiems.

— Visi certifikatai buvo su
dėti į butelį, padėti į pamatus ir 
užleisti cementu, kuris buvo su
maišytas ir laukė įsakymo. Tie 
buteliai su aukotojų vardais ir 
pavardėmis dar ir šiandien te
bestovi pamato cemente. Ten 
padėti ir komiteto narių var
dai ir pavardės.

— Buvome pakvietę į šią šven
tę ir Tribune korespondentus. 
Sekančios dienos laidoje jie ra
šė, kad prie Dariaus - Girėno 
paminklo buvo susirinkę 60,000 
žmonių. Iš tikrųjų, minia buvo 
didelė. Į Marquette Parką vy
ko ne tik lietuviai, bet ir kitatau
čiai. Jie turėjo progos para
gauti lietuviško maisto. Dau
geliui patiko lietuvių šeiminin
kių gamintos dešros ir virti ko
pūstai. Jos tais laikais buvo 
daug skanesnės, negu didelėse 
mėsinėse gaminamos dešros...

(Bus daugiau)

su vėliavos pakėlimu prie miesto 
rotušės ir pamaldomis Šv. Ka
zimiero bažnyčioje. Meninę da
lį atliko mok. Valės Tautkevičie- 
nės vadovaujamas kvartetas 
“Aušra”.

— Detroite įsteigtas jaunųjų 
žurnalistų klubas. Įsteigė žur
nalistas Vladas Selenis. Įsteig
to klubo tikslas paskatinti jau
nimą, kad aktyviau dalyvautų 
spaudoje. LŽS Centro Valdyba 
paskelbė konkursą, kuris baig
sis lapkričio 1 dieną. Norintieji 
į klubą įstoti registruojasi pas 
žurnalistą V. Selenį.

— Stasio Butkaus šaulių me
tinis susirinkimas įvyko vasario 
25 d. Liet, namuose. Susirinki
mą plačiai aprašo Vladas Mingė- 
la.

— Lietuviško Balso radijo va
landa vasario 18 d. gražiai pa
minėjo Vasario 16-ją. Vida Go- 
gelytė deklamavo eilėraštį De
besėliai, Živilė Idzelytė Putino: 
Tėvų šalis, AliukasLelis: Ką man 
reiškia lietuviškumas. Radijo 
pranešėjas Kazys Gogelis kruop
ščiai ir gerai programą paruošė 
ir perdavė.

— Dramos sambūris “Alka” 
balandžio 7 d. 7:30 vai. Liet, na
muose iš Balio Sruogos dramos 
“Milžino Paunksmė” duos ištrau
kas. Režisuoja akt. Justas Pus- 
dešris. Tą patį vakarą 6 vai. bus

— Jonas Gaižutis gavo liūdną 
žinią iš Vilniaus, kad mirė jo 
motina, sulaukusi 88 metus am
žiaus.

— Balandžio mėn. 15 d. 4 vai. 
p. p. į Detroitą atvyksta Laima 
Rastenytė - Lapinskienė. žada 
papasakoti pasakų mūsų mažie- 
siams. Kviečiami tėveliai atsi-

— “Naujienose” Nr. 51 tilpo 
nuotrauka, kurios tautiniais rū
bais apsidariusių mergaičių apa
čioje užrašyta: Dainavo Detroi
to lietuvaitės nepriklausomybės 
minėjime. Turėjo būti ne De
troito lietuvaitės, bet “Aidučių” 
ansamblis ir Čikagos su vadove 
muzike Alice Stephens.

— Kovo mėn. 11 d. Liet, na
muose 12 vai. bus atidaryta Ka
ziuko mugė. Skautai visus kvie
čia atsilankyti, savo atsilanky
mu paremsite skautus. Mugę 
ruošia skautų tėvų komitetas.

A. Miežis

BUY U.S. 
SAVINGS 
BONDS

WHERE YOU BANK OR WORK

Nuo 
1914 metų

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

Sąskaitos apdraustos iki 
$20.000.

III
MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

4M8 ARCHER AVENUE 
CHiCAĖO, ILLINOIS MK32 

PHONE: 254-4471

Dassbook Saving* 
All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)
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Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

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

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

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS.

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

UNIVERSAL
1800 So. Halsted St Chicago, Ill. 60608

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

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.
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Brežnevas gavo partinį bilietą
Leonidas Brežnevas, Sovietų Sąjungos komunistų 

partijos centro komiteto pirmasis sekretorius, partijai 
pradėjus valymą, oficialiai dabar pavadintą “dokumentų 
keitimu”, šių metų kovo 2 dieną gavo “naują dokumentą”. 
Brežnevui naujas partinis bilietas įteiktas centro komite
to sekretorių akivaizdoje. Gavęs naują bilietą iš I. Kozlo- 
vo, centro komiteto nario vadovaujančio centro komiteto 
narių valymui, Brežnevas padėkojo Sovietų žinių agen
tūra Tass šitaip pranešė apie naujo bilieto įteikimą Brež
nevui:

“Priimdamas partinį bilietą, draugas L. Brežne
vas karštai padėkojo Centro Komitetui ir visiems 
didžiosios Lenino partijos komunistams už jam su
teiktą garbę ir didelį pasitikėjimą dirbti TSKP cent
ro komiteto sekretorium. Kartu jis pasakė, tarnau
siąs kaip ir pirma, didžiajam Lenino reikalui, komu
nistų partijos idealams, tarybinei liaudžiai, komu
nizmo reikalui”. (Tiesa, 1973 m. kovo 3 d., 1 psl.).
Brežnevas jau seniai pradėjo komunistų partijos ei

lių valymą. Pirmi smūgiai buvo kirsti, kai politinis biu
ras suskilo dėl prezidento Niksono kelionės ir šiaurės 
Vietnamo bombardavimo. Brežnevas buvo susitaręs su 
JAV dėl prezidento kelionės į Maskvą, bet prezidentas 
tuo pačiu metu kirto pačius skaudžiausius smūgius šiau
rės Vietnamo karo centrams. Keli partijos centro komi
teto nariai norėjo atidėti prez. Niksono kelionę arba visai 
atšaukti jo pakvietimą, bet Brežnevas užsispyrė, kad rei
kia užmiršti viską ir kviesti prezidentą. Brežnevas jau 
tada žinojo, kad Rusijoje nebus duonos ir neužteks bul
vių. Jam reikėjo rasti bendrą kalbą, kad JAV parduotų 
rugių ir kviečių.

Brežnevas paskyrė komisijas partijos nariams išva
lyti nuo nepageidaujamo elemento, jis apsisaugojo, kad 
dėl nepageidaujamų narių išmetimo partijoje nesusida
rytų opozicija, kuri kėsintųsi į paties Brežnevo turimą 
galią. Jis pats asmeniškai prižiūrėjo, kad valymo komi
sijų priešakyje stovėtų Brežnevui ištikimi žmonės. Jis 
pats paruošė instrukcijas, kaip valyti partijos eiles ir pri
žiūrėjo, kad komisijų narių sąstate būtų tikrai ištikimas 
elementas. Brežnevas dėkojo Kozlovui ir komisijos na
riams už “pareikštą pasitikėjimą”, kad pats Brežnevas 
Kozlovą ir kitus pastatė partijos “dokumentų keitimo” 
priešakin. Brežnevas prie partijos eilių valymo ruošėsi 
porą metų. Jam pažįstamas kiekvienas valytojas, kurį jis 
gali labai lengvai pasiekti ir duoti visas reikalingas in
strukcijas. Bet jis veidmainiškai dėkoja Kozlovui, kurį 
pats paskyrė. Brežnevas dėkoja už pasitikėjimą, o Koz- 
lėvas gavo tas pareigas vien tik todėl, kad Brežnevas gali 
juo pasitikėti.

Paruošiamieji partijos valymo darbai jau seniai pra
dėti ir “tarybinėje” Lietuvoje. Čia valymui vadovauja 
Antanas Sniečkus. Kiekvienu svarbesniu reikalu Snieč

M. GUDELIS

POVILAS MILERIS
(Biografijos bruožai)

41
Petronėlė būtų galėjusi pas brolį toliau 

gyventi, bet tai buvo ne josios charakte
riui. Būdama jauna ir stipri, ji norėjo pati 
sau duoną užsidirbti. Ji neieškojo dėdžiių. 
kuriuos būtų galėjusi išnaudoti, jai buvo 
svetima mintis skriausti savo brolį... Ji 
buvo nepaprastai sąžininga ir dora mote
ris. Tokia ji pasiliko iki paskutinės savo 
gyvenimo dienos. Ji buvo gera ir pavyz
dinga žmona, susipratusi lietuvė, kiekvie
ną dieną kovojanti už gimtinio krašto lais
vę ir gyventojų gerbūvį. Ji pritarė Ameri
kos Lietuvių Tarybos vedamam darbui ir 
kėlė viešumon okupanto daromas skriau
das. lietuviams”. (Naujienos. 1969 m. lie
pos 26 d.)

Stasys Pilka, ilgus mėnesius gyvenęs 
pas Milerius ir turėjęs progos arčiau ją pa

DĖL URBŠIO RAPORTO

Juozas Urbšys, 
buv. Užsienių reikalų ministeris

Atšventę dvejus mūsų tautos 
nesenos praeities didingus įvy

kius — 1923 m. sausio 15 dieną 
Klaipėdos įjungimo į Did. Lietu
vą 50 metines ir Vasario 16 mū
sų valstybės atstatymo šventes, 
artėjame prie kovo 22 dienos. Tai 
diena, kuomet 1939 metais mū
sų vokiškasis kaimynas, “das 
Volk der Dichter und Denker” 
(poetų ir galvočių tauta) skau
džiai įžeidė mūsų tautą ir gru
biai pažeidė mūsų valstybę.

Žmogus, kuris pažeminimo 
kryžių turėjo į Uetuvą par
nešti, buvo užsienių reikalų mi
nisteris Juozas Urbšys, Grįžtant 
1939^m. kovo 20 d. iš Romos 
per Berlyną, jis buvo pašauktas į 
nacių užsienių reikalų ministe
riją, kur Reicho užsienio minis
teris Ribbentropas jam įteikė 
žodinį ultimatumą — grąžinti 
Klaipėdą Vokietijai, arba prisi
gyventi, kad vokiečių kariuome
nė nežygiuos į vieną Klaipėdą,

Ruth Oliver, 6 m. amžiaus, tarp dviejy žaisly — šimpanzių. Visą grupė lyg sako: "Negirdėk nieko blogo, nekal
bėk nieko blogo, nematyk nieko blogo".

kus tariasi su Brežnevu, bet visa kita palikta Sniečkaus 
nuožiūrai. Jis galės išmesti iš komunistų partijos kiekvie
ną lietuvį, kuris neparodys reikalingos ištikimybės Snieč
kui ir okupacinei rusų politikai.

Atidavus “naują dokumentą” Brežnevui, Tiesa pir- 
man puslapiu įdėjo porą lietuviškų “pirmųjų”. Kauno 
miesto Lenino rajono valymo komiteto pirmininkas Pet
ras Staškūnas įteikė “naują dokumentą” metrologui Le
onui Lazėnui. Kitoje fotografijoje partijos bilietai įtei
kiami dzeržinskiečiams pirmūnui šlifuotojui Edvardui 
Kazakauskui, “socialistinio darbo didvyriui”, Juozui 
Sikorskiui ir kitiems.

Brežnevas gavo pirmą partinį bilietą, bet jo numeris 
buvo antras. Pirmas partijos bilietas buvo paruoštas ir 
išduotas Vladimirui Leninui, nors Leninas jau mirė prieš 
50 metų.

Partijos eiles keliais atvejais valė Stalinas. Bet jam 
nereikėjo komisijų ir bereikalingai išgalvotų “dokumen
tų valymų” Įtakingesniems partijos nariams Stalinas gy
vybę atimdavo. Čekistai apklausinėdavo įtariamą partijos 
narį, pranešdavo Stalinui, o pastarasis liepdavo vesti į 
čekos pogrindį ir paleisti kulką į pakaušį. Čekos pogrin
džiuose šitokiu būdu buvo likviduoti Bucharinas, Rykovas, 
Zinovjevas ir kiti įtakingi komunistai. Trockio Stalinas 
nedrįso panašiu būdu likviduoti, nes pastarasis turėjo 
įtakos raudonosios armijos generolų tarpe. Pradžioje 
Stalinas ištrėmė Trockį į užsienius, o kai Trockis netylė
jo, bet organizavo opoziciją, tai čekistai pasiekė Trockį 
Meksikos sostinėje. Čekistas įsibrovė į privatų Trockio 
butą ir kanabėku praskėlė jam galvą.

Mirus Stalinui ir centro komitetui likvidavus Beriją, 
centro komiteto nariai prižadėjo vienas kitu nežudyti. 
Pagal veikusius papročius ir komunistinę praktiką, iš 
valdžios išverstas Nikita Chruščiovas turėjo būti sušau
dytas, kaip buvo sušaudyti šimtai įtakingų komunistų. 
Bet Brežnevas Chruščiovo nešaudė. Jis liepė jam tylėti ir 
ramiai baigti dienas. Pačioje Rusijoje Chruščiovas tylėjo, 
bet jis bent įkalbėjo kelias magnetofonines juosteles, iš 
kurių amerikiečiai atmušė gana įdomią sovietinio gyve
nimo knygą. Brežnevas tuo tarpu partijos narių nešaudo, 
kaip tai darė Stalinas, bet į darbo stovyklas, psichiatri
nes ligonines ir į kalėjimus jis laisvai siunčia.

Jeigu komunistų partijoje būtų demokratinė sant
varka, kaip partijos konstitucija skelbia, tai komunistų 
partija jau būtų padariusi didelę evoliuciją demokratėjimo 
linkme. Galimas daiktas, kad partijos nuotaika būtų at
siliepusi į viso krašto nuotaiką, būtų sudemokratėjęs bent 
kiek ir kraštas. Tuo tarpu jokio atodrėkio Sovietų Sąjun
goje dar nesimato. Kaip jėga valdė Stalinas, taip jėga 
valdo ir Brežnevas. Vargas tiems komunistams, kurie 
turės drąsos nežengti į taktą ir neklausys Įsakymų iš cen
tro. Pradėtas partijos eilių valymas nieko naujo nežada.

žinti. pasakė kad Petronėlė Milerienė tu
rėjo įgimtą nepaprastai gabios artistės gys
lelę. Reta kita moteris tokį įgimtą vaidin
tojos gabumą turėjo. Tai pastebėjęs Bro
nius Vargšas, nepaprastai gabus režisie
rius, tuojau jauną mergaitę įtraukė į vai
dintojų eiles. Ji vaidino su visais svarbes
niais Chicagoje buvusiais režisieriais, pra
dedant Laucevičium, Vaičkum ir kitais. 
Milerienei padėdavo nepaprastai didelis 
josios pasiryžimas. Ji įveikdavo nemiego
tas naktis ir didžiausią nuovargį. (Ten pat)

Prie kapo gražią atsisveikinimo kalbą 
pasakė Povilas Ridikas, ilgametis Milerių 
draugas ir artimas bendratim bis Chicagos 
Lietuvių Draugijoje. Karatanešiai buvo šie 
ilgamečiai Milerių draugai: Povilas Mila
ševičius. Juozas šmotelis. Juozas Tarnas. 
Dominykas Mileris, Jonas Draugelis ir Jo
nas. Maliorius Jr.

Baigus atsisveikinimo kalbas, josios 
karstas pamažu buvo nuleistas į duobę, 
prie kurios buvo suneštos gėlės. Visą lai
dojimo metą buvo grojamos laidojimo me
lodijos.

bet žygiuos ir toliau į Did. Lietu
vą.

Iš Berlyno Urbšys buvo vokiš
ku lėktuvu atskraidintas į Kau
ną. Reikia manyti, kad jis 2 vai. 
trukusioje kelionėje pasidarė ra
štiškų pastabų apie turėtą pasi
kalbėjimą ir įteiktą ultimatumą, 
kurių jis vėliau laikėsi, kuomet 
referavo apie ultimatumą Lietu
vos seimui, ministerių kabinetui 
ir valstybės prezidentui.

Kai kurie mūsų žmonių kalbė
davo apie pilną “Urbšio raportą”, 
nors vargu galima tikėti, kad 
Urbšys per dvi lėktuvo skridimo 
valandas būtų galėjęs ištisą ra
portą parašyti. Toliau ėjo gan
dai, kad tas Urbšio raportas bu
vęs išsiuntinėtas svarbiausioms 
Lietuvos pasiuntinybėms. As
menys, kurie tokiu dokumentu 
buvo interesuoti, nekartą mėgi
no jį surasti. Taip Martynas 
Brakas, buvęs Lietuvos Laisvės 
komiteto nariu, jau prieš eilę 
metų kreipėsi į p. Lozoraitį, Ba
lutį, Turauską, Dr. Gerutį, Dr. 
Bačkį ir Škirpą, bet, kaip Bra
kas rašo, “niekas negalėjo pasa
kyti, ar ir kur to raporto nuora
šas galėtų būti”.

Po Antro pasaulinio karo keli 
vokiečių autoriai pradėjo girti 
“išmintingą” Lietuvos vyriau
sybę, kuri 1939 m. supratusi 
tarptautinę padėtį ir savo gera 
valia, nė kieno neverčiama, grą
žinusi Klaipėdą Vokietijai. Ul- 
dmatumas, gink Dieve, niekuo
met nebuvęs Lietuvai įteiktas.

Ta linkme, tarp kitų, pasisa- 
cyta keturiose vokiškose studi
jose:

1) Dr. Hecker — Hamburgo 
universiteto tautų teisės ir už
sienio viešosios teisės Tyrimo 
Instituto (Forschungsstelle fūr 
Vdlkerrecht u. auslandisches 
offentliches Recht der Univer
sitat Hamburg) bendradarbis, 
parašė “Ekspertyzę apie vokie
čių — lietuvių santykius, ypa
tingai Klaipėdos atžvilgiu” (Gu- 
tachten uber die deutsch - litaui- 
schen Beziehungen, insbesondere 
im Hinblick auf das Memelland), 
1955 m., Darmstadto teismo ak
tai.

2) Dr. Hecker — Vokietija, 
Lietuva ir Klaipėdos kraštas 
(Deutschland, Litauen und das 
Memelland), Jahrbuch d. Alber
tus Universitat, 1955, t. VI, p. 
228—256.

3) Dr. Hecker — Klaipėdos 
krašto po Antro pasaulio karo 
įjungimo į. Lietuvos Tarybų So
vietų Respubliką teisėtumo klau
simas (Die Eingliederung dės 
Memellandes in die Litauesche 
Sozialistische Sowjet - Republik 
nach dem 2. Weitkriege als 
Rechtsfrage, Jahrbuch d. Alber
tus Universitat, 1958, t. VIII, p. 
349—367.

4) Dr. Hans Hopf — Kaip vei
kė Lietuvos santykiai su kaimy
nais į Klaipėdos kraštą. Vokie
tijos - Lietuvos 1939 m. kovo 22 
d. valstybinės sutarties proisto- 
rija (Auswirkungen des Verhalt- 
nisses Litauens zu seinem Nach- 
baren auf das Memelgebiet. Zur 
Vorgeschichte dės deuts.h - li- 
tauischen Staatsvertrages vom 
22. Marz 1939), Jahrbuch d. Al
bertus Universitat, 1962, XII, p. 
235—270.

Minėtose studijose visa politi
nė kaltė dėl Klaipėdos krašto be
sąlyginiai suverčiama Lietuvai. 
Į vokiškus kaltinimus lietuviai 
neatsakė. Tylėjo istorikai, tylė
jo veiksniai, tylėjo diplomatai. 
Net labai raštingas mūsų pulk. 
Škirpa, 1939 m. buvęs Lietuvos 
atstovu Berlyne ir asmeniškai 
pergyvenęs visus tuos Lietuvos 
pažeminimus, šiuo klausimu ty
lėjo kaip grabas. Lietuviškoji ty
la buvo net tokia gili, kad vokie
čių bibliografas Dr. Wermke lyg 
ir nustebęs 1969 m. Rytprūsių 
tremtinių savaitraštyje “Das 
Ostpreussenblatt” rašė: “Lietu
vių literarinis domėjimasis Klai
pėda tėra menkas. Iš 30 titulų 
(knygų) apie Klaipėdą, tik 5 tė
ra lietuvių kalba” (Dagegen ist 
das literarische Interesse der Li- 
tauer an Memel gering. Von 30 
Titeln sind nur 5 litauisch).

Mūsų buvusio ministerio asme
niški pareiškimai apie 1939 m. 
kovo 22 d. įvykius būtų daug 
padėję šį klausimą iškelti ir vo
kiškojo ultimatumo faktą paryš
kinti. Bet atrodė, kad skeptikai 
gali turėti tiesą ir “Urbšio ra
porto” gali visai nebūti.

Tačiau^ ačiū Dievui, “Urbšio 
raportas”, nors ir truputį kito
kioje formoje, egzistuoja. Maž- 
lietuvis Dr. Martynas Anysas, 
nepriklausomybės laikais buvęs 
Lietuvos Užsienio reikalų minis
terijos pareigūnu, Urbšį, be abe
jo, asmeniškai pažinęs, keletą

dienų po 1939 m. kovo 22 d., tu
rėjo su ministerių pasikalbėji
mą. Šitą interviev Dr. Anysas 
užrašė, jį pavadinęs “Pasikalbė
jimas su užsienių reikalų minis- 
teriu Juozu Urbšiu apie Klaipė
dos krašto atidavimo pasitarimų 
eigą”.

Tai penkių mašinraščio pus
lapių dokumentas, kuris daug 
padės tiksliai perduoti anų die
nų istorinius įvykius. Dr. Any- 
sui, tokio ypatingai svarbaus 
istorinio dokumento autoriui, la
bai budriai atlikusiam nepapras
tai svarbų darbų, ne tik mes maž- 
lietuviai, bet ir visi lietuviai pri
valome būti dėkingi. Patį doku
mentą galėsime plačiai vertinti, 
kuomet jis bus paskelbtas.

M. Gelžinis

TAUTINĖS KAPINĖS 
LIETUVIŲ

Man atrodo, kad ateinantį sek
madienį, kovo 11 dieną, Dariaus 
Girėno salėje vykstančiame su
sirinkime Lietuvių Tautinių Ka
pinių susirinkime, geriausia bū
tų balsuoti už šiuos vyrus kapi
nių direktorių pareigoms:

1. Povilas Daubaras,
2. Martynas Gudelis,
3. Jonas Jokubonis,
4. Bruno Klemka,
5. Kazys Mačiukas,
6. Jonas Drevinas ir
7. Aleksandras Zujus.

Daugelis jų žino, kaip eina 
kapinių reikalai. Jie yra taupūs, 
nuoširdūs ir geri žmonės, ku
rie tinka šios įstaigos adminis
tracijai.

Sklypo savininkas

•NAUJIKIEKVIENU

DAF.BO ŽMOGAUS

DRAUGAS ifc BlCTubls

Petronėlė Milerienė buvo palaidota ša
lia josios vyro Povilo. Lietuvių Tautinėse 
Kapinėse jiedu pasirinko sklypą ir pasista
tė kuklų marmorinį paminklą. kad būtų 
galima žinoti, kur guli pavyzdingos lie
tuviškos šeimos palaikau

Povilas būtų buvęs patenkintas prie ka
po pastatytu paminklu, bet Petronėlė su
galvojo jam pastatyti gražesnį paminklą. 
Savo testamente ji nurodė, kad ęeikia sura
šyti svarbesnius Povilo Milerio dirbtus dar
bus ir išleisti šią knygelę. Jiedu abu visą 
gyvenimą stengėsi būti gimtiniam kraštui 
naudingi. Jiedu norėjo, kad lietuviai ga
lėtų gražiau tvarkytis ir rėmė kiekvieną pa
stangą atgaivinti ir sustiprinti demokratinę 
santvarką gimtiniame krašte.

Jiedu taip pat norėjo, kad kiekvienas 
lietuvis turėtų pačias pagrindines žmogaus 
ir piliečio teises. Jiedu norėjo , kad kiek
vienas lietuvis galėtų ramiai, be baimės 
rūpintis savo ir savo šeimos reikalais; kad 
kiekvienas galėtų naudotis piliečiams tei
kiamomis privilegijomis todėl jiedu rūpi

nosi šiais klausimais, todėl visą savo gyve- 
tautiečiams.

Petronėlei Povilo idėjos buvo arti prie 
širdies. Ji žinojo, kiek daug laiko ir pa
stangų jis buvo pašventęs ne tiktai pačiam 
laikraščiui, bet Lietuvos laisvės ir nepri
klausomybės idėjoms, Petronėlė nesiten
kino paminklu. Ji norėjo, kad būtų sura
šyti ir suminėti svarbesnieji Povilo dirbti 
nimą su jais glaudžiai bendradarbiavo.

Jiedu taip pat buvo įsitikinę, kad Nau
jienos atlieka didelį at&lėjimo darbą Ame
rikos lietuvių tarpe. Naujienos buvo suor
ganizuotos, kad keltų tikrus lietuviško vi
suomeninio ir kultūrinio gyvenimo faktus 
ir lietuviams naudinga prasme juos inter
pretuotų. Povilas buvo Naujienų organi
zatorių tarpe, visą savo gyvenimą prie Nau
jienų jis priremdavo savo petį, kai atsiras
davo reikalas. Jis ir išeidamas iš gyvųjų 
tarpo Naujienų neužmiršo. Jis apdalino 
savo gimines atsisveikinimo dovanomis, o 
likučius paskyrė Naujienoms, kad jos ilgus 
metus gyvuotų ir skelbtų teisybės žodį savo
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darbai ir užsimojimai. Kiek pajėgėm atlik
tų darbų patirti, čia juos suregistravom.

Pabaiga

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 kainos tuo tarpu dar nežinome, bet 
.ji gali kainuoti apie $3.00 ir daugiau. Kietus 
viršelius turintieji egzemplioriai kainuos 
vienu doleriu daugiau.

Jeigu kas turite pažįstamų, buvusių 
Povilo ir Petronėlės draugu, kurie galėtų 
norėti įsigy ti Povilo Milerio Biografiją, tai 
prašome pranešti ir jų adresus.

NAUJIENOS



OR. ANNA BAUUNAS
AKIŲ, AUSŲ, MOSIU 

IK GERKLES LIGOS

2859 W. 63rd Street
Valandos pagal susitarimą

R*a t»L 239-4483

M. K. G. DALUKAS
AKUURUA M MOT&XV LIGOS 
GINEKQLOGIH* CHIRURGU A 
6449 So. Pulaski nd. (Crawford 

Modkal Building). TeL LU 5-6446 

Pruma ligoniu* pagal susitarimą.
aei neatsiuepias sxammnu 3744W12

<«4of.; PRMfwct 8-1717

DR. S. BIEZlS
GYDY I OJAS IR CttiKURGAS 

4148 WEST 63rd STREET
**L; kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
aktai antradutniaie ir penktadieniais, 
frečiad. ir g^kmad, otisas uždarytas. 

Rm. 3241 WEST 66th PLACE
Phono: REpublic 7-7868

DR. G K. BOBELIS
INKSTŲ IR SLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Tolof. 695-0533

Pox Valloy Medical Confer 
MO SUMMIT ST.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
'Wy'SICIAN Afd> SURGEON

X434 WEST 71et STREET 
ufiaae: H Em lock 4-5849 

Rend.; 388-2233
OPibU VAuANDŪb;

^.iuudieux*M> u xetvuuau.. x—7 vaL. 
-xicraa.. peuaiadieių nuo. 1—i>, tree.
— ir sestaq, tūtai susiuyus.

Rex.: Gl 8-0873' ’

DR. ft. iuirt-c»INAS
AKUifeRUA iR MOTERŲ LIGOS 
„ImcXULOGINs CHIRURGUA 

•132 So. Kedzio Ave., WA 5-2670
. aiandos pagal susitarimą. Jei neat- 

' Atliepia, skambinti Ml 3-0001.

UK. NINA KRAIKEI - 
KR1AIKEUUNAITE

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZ1E AVE. 

Tatai. WA 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti 

471-0225.
Valandos pagal susitarimą.

Ofiso teL: HE 4-1818 arba RE 7-9700
Rozidenciįos: PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC. f.
2454 WEST 71sf STREET

VALANDOS: Pirmad., antrad., ket
virtoj. 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
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. Zlst St. — Tel. 737-5149

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

Vai. pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SHBUTB
INKSTŲ, PŪSLĖS IR

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

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

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

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

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

uždaryta.
Rez. tol.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

pagal susitarimą.

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

2454 WEST 71«t STREET 
Ofiso tolef.: HEmlock 4-2123

e Rezfd. totafu Gibson 8-619$
Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
Jei neatsiliepia, tai telef. Gi 86195

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai, Med. Ban
dažai. Speciali pegalbe kojoms 
(Arch Supports) ir t t

Vai.: p—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1.
2850 West 63rd St., Chicago, III. 60629

Tolef.: PRospect 6-5084

BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI į 
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PASISEKIMĄ BIZNY JI
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19

Žiema Gegrėnuose
Kol Varduva užšalo turė

jau gerą užsiėmirną meškerioda
mas jos vandeny ji. Sliekai jau 
buvo sulindę gilyn, bet aš su
galvojau kitą užkandį, dar ska
nesnį, žuvims vilioti. Patyriau, 
kad žuvims patinka žarnokai 
(blėkai). 0 žarnokų turėjom, 
nes mama nesenai buvo pasker
dus: paršą, žuvys ant žarnokų 
puola tartum musės ant medaus. 
Kaip tik meškerį metu, žuvis 
knapt-paknapt ir užkimba. Ypač 
gerai pasisekė Kūčių dieną. Ma
no sugautomis žuvimis visus 
špitolninkus pavaišinom. Ma

ma, zakristijonas, skalbėja, aš ir 
brolis Pranas valgėm Kūčias prie 
bendro stalo, o vargonininkas — 
su saviškiais. Vargonininkas bu
vo daugiau poniškas.

Prisiminęs vargonininką ne
iškenčiu daugiau apie jį nepasa
kęs. Jis prie kitų špitolninkų 
nepritiko. Man net įkyrėjęs jis 
buvo. Jis sekmadienio rytais, 
kada būdavo pats skaniausias 
miegas, dar tamsoje belsdavosi 
į mūsų buto duris ir šaukdavo: 
“Prie dumplių eikit!” Jis pats 
eidavo giedoti “gadzinkas” len
kiškai. Bažnyčioje tuo metu ne
būdavo nei vienos matomos sie
los, bet jis vistiek giedodavo, o 
aš palikęs šiltį patalą, šaltoje 
bažnyčioje privalėjau minti dum
ples. Per anas Kūčias aš ma
niau papirksiąs jį žuvimis, bet 
nepapirkau — nepasidavė.

Baigiant Kūčių vakarienę aš 
prisiminiau Vainauską ir pradė
jau pasakoti apie Blukų vaka
rą ir dievo Praamžiaus tvėrybą, 
bet mama sustabdė — girdi, 
šventame vakare erezijoms ne
vieta. Aš susilaikiau, bet kai li
ko va vienu du su zakristijonu, 
jam papasakojau visą žemaičių 
sutvėrimo istoriją. Jis buvo dė
kingas, nes kiekvienas panašus 
pasakojimas praturtina žinių lo
byną.

Tarnyba arti Platelių ežero
1898 m., vasario mėn. pradžio-

CRADINSK4S
TV STALELIS 

NEMOKAMAI 
PERKANT JUODA-BALTA 
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Tree, ir sekm. uždaryta. 
2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 
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GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS) 
5525 So. Harlem Ave. — 516-1220

GUŽAUSKŲ
GĖLES VISOMS PROGOMS

BEVERLY HILLS GėLINYČIA 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai; PR 8-0833 ir PR 8-0834

PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R.ŠERĖNAS

2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

Ii {vairiu afttumg.
ANTANAS VILIMAS

823 West 34 Place
Tel.: Frontier 6-H82
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[sGBKH
RADIJO 6EIMOS VALANDOS

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

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

Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

je, į mūsų butą įėjo apystoris 
žemo ūgio žmogus ir pasisakė 
esąs Petras Būta, gyvenantis 
arti Platelių ir ieškąs prakutusio 
piemens. Aš jau buvau “praku
tęs”, nes ėjau tryliktuosius me
tus ir jaučiausi stiprus. Įvairūs 
darbai, ypač kūlimas, pas Visoc- 
kius, privertė mano raumenis 
sustiprėti. Ir ūgiu buvau ne
mažas.

Mama nei neklausinėjusi už
siprašė 5 rublius algos, puspūrį 
bulvių įsėti, kasdieninius drabu
žius duoti ir metų gale — pa- 
viržį. Būta dėl algos nesiderėjo, 
liepė ruoštis ir eiti su juo. Aš 
sudėjęs į lagaminu savo reika
lingąjį turtelį, išėjau su Būta.

Važiavom vieno arklio šlajo
se visokiais šunkeliais mažne va
landą laiko, kad aš pradėjau su
sirūpinti. Bala žino kur tas po
nas Būta mane nuveš? — galvo
jau. Gal jis nori mane paklaidin
ti? — Bet veikiai įvažiavom į 
neregėtą gatvę, aptverta keis
tomis ir prie kiekvienos sodybos 
skirtingomis tvoromis. Pagaliau 
įvažiavome pro atkeltus vartus 
į kiemą. Tai buvo Būtos namai, 
o aš čia būsiu piemuo. Veikiai 
sutemo ir tą dieną nepradėjau 
jokio darbo. Naktį miegojau tro
boje.

Kitą dieną pradėjau šerti gy
vulius ir kapoti eglėšakes, kurių 
ten, laidaro pakrašty buvo krū
va, kaip kalnas. Kapojau ir krei
kiau. Po pietų mamunė parodė 
“kamarą”, kurioje bus mano nuo
latinė nakvynės vieta. Toji “ka
mara” ne kamara, ale tvartalis
— pašiūrė iš lentų sukalta prie 
trobos sienos, kur prieš 3 mė
nesius kiaulių būta. Mėšlas bu
vo išimtas, bet žemę primirkusi 
srutų ir sienos mėšlinos. Mane 
prislėgė aštrus ir dar niekad ne
jaustas slogutis — aiškiai jun
tamas paniekinimas ir kilo su
manymas tuojau persirengti sa
vais drabužiais ir eiti, bet, su
silaikiau, nes jau artinosi vaka
ras. Tą naktį mažai miegojau
— galvojau apie grįžimą į Alsė
džius, nes alsėdiškiai ir pieme
nukus lygiai gerbia, kaip paau
gusius.

Rytmety besidarbuojant, be
sišnekant su gyvuliais, slėgelė 
praėjo — apsiraminau ir likau. 
Tačiau tai buvo klaida— ma
no gyvenime pirmoji klaida, nes 
pusmetį pabuvęs, palikęs uždirb
tą algą, nebeiškenčiau ir išbė
gau.

Bėgimo priežastis buvo ne 
vien tvartalis vieton buto, bet 
susėdąs vardu Veselis. Tai bu
vo pirmas prie ganyklų to kai
mo gyventojas. Jis palei savo 
sodybą neturėjo tvoros, tai ge
nant galvijus vikri karvė ar avis 
pasukdavo iš kelio į Veselio kie
mą ir pakąsdavo kąsnį-kitą sul
tingos žolės. Tai Veselis puldavo 
mane. Mano pasiteisinimai, at
siprašinėjimai jo nepaveikė. Jis 
atėmė mano švarką. Kitą dieną
— atėmė kepurę, o po to pradėjo 
laupyti ausis. Abi mano au
sys buvo kruvinos. Skundžiau
si šeimininkams, bet anie manęs 
neužtarė — dar pašiepė. Ma
čiau, kad neišlaikysiu, tad nuta
riau bėgti.

Anais laikais samdytas pie
muo teisių neturėjo. Sykį pri
stojęs privalėjo tarnauti sutar
tą laiką, arba bėgti slapta. Ap
galvojau bėgimo planą, parašiau 
atsisveikinimą ir, vieną liepos 
mėn. Šeštadienio vakarą persi
rengiau savais drabužiais ir lau
kiau vidurnakčio. Kai laikrodis 
išmušė 12, padėjęs ant pagalvės 
atsisveikinimą, išėjau. Atsisvei
kinimas buvo toks:
Sudiev Būta ir Plateliai, 
Sudiev mamunė pikta. 
Sudiev Veseli raudonpusi 
Sudiev Veseli raudonpusi, 
tu daugiau nelaupysi mano ausų. 
Sudiev ir tau smirdantis tvartali, 
Aš einu pas geresnius žmones.

Veselio pravardžiavimus buvo 
tikras, nes viena jo veido pusė 
buvo raudona, kaip kraujas. At
sisveikinimo nepasirašiau, nes 
maniau, kad ir taip žinos kas ra
šė. Juozas šmotelis

ROCKFORD, ILL
PIETŪS SU PROGRAMA

Svajūnas Rutkauskas su savo pamėgtu akordeonu.
Nuotrauka A. Pociaus
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SVfNTO RASTO PAMOKYMAI K PAAIŠKINIMAI, 

KEKVENA DIENA BŪTIM KRIKŠČIONIUI
• • •

Dievas audėja sąnarius kiekvieną ii įg kūne, kaip jis norėįo.
1 Kor. 12:18.

Nė vienas iš Kristaus kūne esančių narių negali pasakyti, kad jam ne- 
i reikia kito nario; ir nė vienas narys negali sakyti, kad jis neturi jokio dar

bo tame kūne. Po vadovyste mūsų garbingos Galvos, kiekvienas»narys, 
kuris yra pripildytas jo Dvasios, ir trokšta jam tarnauti, ras jame darbą. 
Kada bus atėjęs laikas atlyginimo, kas žino kiek naudingumo, kurį turėjo 
Povilas ir Apolosas bus priskaityta nusižeminusiems, tokiems kokiais buvo 
Akvilas ir Priscila, kurie įvairiais būdais tarnavo ir padrąsino ir paremda- 

i vo gabiausius brolius Viešpaties darbe.

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

SV. RASTO TYRINĖTOJAI

PETKUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

* • t

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

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

TRYS MQDBNISKQS KQPIYCIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

TĖVAS R SONUS
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Svajūnas Rutkauskas prie laimėtų 14 trofėjų.

Nuotrauka A. Pociaus

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 pa
sireiškęs netik muzikoje, bet 
jau reiškiasi šachmatuose ir 
krepšinio žaidime. Už savo ga
bumus jau yra gavęs — pelnęs
* 1 • — • — •" —

— Chicagos našlių klubas šaukia vi
suotinį narių susirinkimą kovo mėn. 
9 dieną. 8 vai. vakaro Hollywood sve
tainėje, 2417 W. 43rd St. Visi nariai 
maloniai kviečiami susirinkime daly
vauti. Po susirinkimo vaišės ir šokiai 
Jurgio Joniko orkestrui grojant.

Victorįįa Cinką, nut. raštt

A. t A. 
BAMENCELA BALEISZIS 

Pagal tėvus Shimkus
Gyv. Flossmoor, III. Anksčiau gyv. Roselando apyl., Chicagoje.

Mirė 1973 m. kovo mėn. 7 dieną, 5:30 vai. ryto, sulaukusi 84 me
tų amžiaus. Gimusi Lietuvoje, Utenos aps., Anykščių parapijoj, Sla
vėnų kaime.

Amerikoje išgyveno 59 metus.
Paliko nuliūdę: sūnus John Bell, duktė Bernice Balaishis, 3 sūnė

nai — Anthony, Joseph ir Paul Shimkus ir jų šeimos, pusbroliai — 
Adam Pačinsky ir jo šeima ir a. a. Joseph Pachinsko šeimą, gyv. 
Mass, bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Velionė buvo našlė mirusio Jono.
Ketvirtadienį 7 vai. vak. kūnas bus pašarvotas De Young-Vroegh 

koplyčioje, 649 E. 162nd St., So. Holland, Hl. (ED 3-7000).
šeštadieny kovo 10 dieną 9:15 vaL ryto bus lydima iš koplyčios 

į Visų šventųjų parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus lai
dojama šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Bamencela Baleiszis giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečianti dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:

Sūnus, duktė, giminės. -W- - ■»'— •U"1'-- JUIH w i—
Laidotuvių Direktoriai Leonard Bukauskas if Suhus. Tėt CO 4-2228.

KAZIMIERA MILLER
Pagal tėvus Jonšaitė, pagal antrą vyrą Dargienė

Gyv. 18134 So. Sacramento Ava., Homewood, 1(1.

Mirė 1973 m. kovo mėn. 7 dieną 12:30 vai. ryto, sulaukusi 77 me
tų amžiaus. Gimusi Lietuvoje, Klaipėdos mieste.

Amerikoje išgyveno 62 metus.
Paliko n u lindę: 2 sūnūs — Joseph, jo žmona Estelle, ir Alexander, 

jo žmona Sue. duktė Christine Lindquist, jos vyras Harry. 8 anūkai — 
Geraldine FTitkin, jos vyras Ronald. Darlene Vecchia. jos vyras Ri
chard. Pamela Gramith. jos vyras Larry, Craig Miller, jo žmona Nancy, 
Cėtestine Miller, Deborah Linder, jos vyras William, Gary ir Brian 
Bartulis, 4 proanūkai ir kiti giminės, draugai bei pažįstami. ”

Priklausė S.L.A. 134-tai Moterų kuopai ir Amerikos Lietuvių Pa
šalpos klubui

Kūnas pašarvotas Mažeika - Evans koplyčidje. 6845 S. Western Ave. 
šeštadieni, kovo 10 dieną 11:00 vai. ryto bus lydima iš koplyčios 

i šv. P Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų 
bus laidojama šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a Kazimiera Miller giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikil&taą. ' '

Nuliūdę lieka:
Sūnūs, duktė, anūkai, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Mažeika - Evans. Tel. RE 7-8600. SKELBTIS NAUJIENOSE APSIMOKA
S -r NAUMtNOB. GHKABO % M.L.- THURSDAY, MA1CH 8, 1973

net 14 trofėjų: muzikos kontes- 
tuose 10, šachmatuose 2 ir už 
krepšinį 2.

Gražu būtų, kad kuo daugiau
siai 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~~

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

TUVIŲ DIREKTORIAI:

SKAITYK PATS IR

KITUS SKA.’TYTl

MAUT’ į b A S

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

TeL: YArds 7-1741 - 1742

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas: LAfayette 3-0440 
9 PISS St’s *

MODEKrtlSKOS AIK-CONDITIONED KOPLYČIOS
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Cornel! College pianistas iš Lietuvos. Cornell College, Vernon, Iowa, atsiuntė Naujienoms kovo 1 d. datuotą 
pranešimą apie savo muzikos mokytoją pianistą Julian Bern (ir jo foto nuotrauką), kilusį iš Lietuvos ir pabėgu
si į Vakarus Hitleriui 1939 metais užimant Klaipėdą. Muzikas Bern neseniai grižo iš koncertinės kelionės Eu
ropoje ir papasakojo, kad koncertuodamas Miunchene, Vokietijoje, po koncerto susitikęs apie dešimtį savo se
nu laikų gerų draugų iš Lietuvos. Du iš jų pasveikinti atvykusių buvę mokyklos draugai iš Klaipėdos, kur ir 
pats Bernas gimęs, augęs ir gyvenęs iki pat nacių užpuolimo. Daugumas Berno draugų buvę nacių kacetuose ir 

Bernas nebesitikėjęs juos dar gyvus matyti, dėlto susitikimas juoba buvęs malonus siurprizas. Muzikas Julius 
Bern laisvai kalbąs anglų, vokiečių, prancūzų, rusų ir hebrajų kalbomis, tik nieko nepasakyta, ar gyvendamas 

Klaipėdoje mokėjo lietuviškai.

PENSININKŲ ĮSIKŪRIMAS
Pensininku nuolatos daugė-|likti daug visuomeniniu darbų 

ja ir daugės, tai jau tokia gy-iir būti naudingas trumpiausiai 
veninio eiga. Kaip žinom, su-j iki 80 metų amžiaus. Pensinin- 
laukusieji 62 metus «savu noru kai, nebūdami surišti su savo 
gali kvalifikuotis pensijai, gi sena gyvenama vieta, ieško se- 
65 metų amžiaus ne visur vie- natvei tinkamesnės vietos dau- 
nodai: vienur griežtai reika- giausia klimato atžvilgiu. Bū- 
laujama apleisti darbą, o kiturjdainas ilgesni laiką Floridoje, 
leidžiama dirbti, kad ir iki su->pastebėjau, kad pensininkai, bei 
kritimo. Normaliai asmuo iš-(besiruošią išeiti pensijon, va- 
ėjęs į pensiją 65 metų dar yra Ginėja iš vienos vietos į kitą 
darbingas nesunkiems fiziniams rinkdami žinias Įsikūrimui. Vie 
darbams, o pagal savo kvalifi- tos gyventojai, turiu omenyje 
kacijas ir sugebėjimus gali at-jlietuvius, kiekvienas savas vie-

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

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

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

GAUNAMA “NAUJIENŲ ADMINISTRACIJOJE

MOVING Apdraustas perkraustymas 
Pirus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustyme 

Įrankiai, figų metų patyrimas.

AL NAUJOKAITIS !
8022 W. 69 ST. CHICAGO. ILL. 60636. TeL WA 6-9209

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
1501 W 69th St., Chicago, HI. 60629. — Tel. WA 5-2737 
3333 So. Halstad St., Chicago, III. 60608. — Tel. 2544320

(vairiu prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai 
maistas, doleriniai Certifikatai. 

V. VALANTINAS
■i-- ■■■■ ..................... ......... P

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

8808 West 69th SL, Chicaro, m. 6062E. • TeL IFA 5-2787 
Dideli* pasirinkimas įvairių prekių. 

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

tas giria ir ragina pas juos kur
tis. Tūlas besiteiraujantysis pa
stebėjo, kad jis jau nežinąs 
kur kurtis, nes visi vietiniai sa
vąsias nepaprastai giria. Vienu 
žodžiu toks kūrimasis yra sub
jektyvus.

Nieko blogo čia nėra, bet 
tik tai, kad ne visiems tos pa
čios vietos tinka. Naujoje vie
toje kūrimasis surištas su .dide
lėmis išlaidomis ir kartais ne
atitaisomomis klaidomis. Tai 
viena. Antra — kaip minėjau, 
normaliai asmuo pensininko am
žiaus yra ir kūrybingas ir dar
bingas: daug darbų Lietuvai ir 
lietuvybei gali ir turi atlikti, 
jeigu tam turi tinkamas sąlygas. 
Kaip lietuvių kilnojimosi iš 
vietos į vietą, iš miestų Į peri
ferijas nieko nesulaikė, taip ir 
pensininkų niekas nesulaikys 
ir nėra reikalo sulaikyti. Ieš
koti geresnių, sveikesni!] gy
venimui sąlygų — natūralu. 
Taigi, labai būtu naudinga, kad 
tokie pensininkai kurtųsi vie
noje vietoje, bent viename sta
te (valstijoje). Jie sudarytų 
nuolatos augančią lietuvišką 
koloniją. Galėtų būti ramsčiais 
ir net pakaitalas mūsų veiks
niams. Tenka žiūrėti realiai i 
gyvenimą: jaunimas nelabai 
domisi lietuvišku gyvenimu, lie
tuviškomis institucijomis, spau
da ir panašiai, žinoma, didės 
nėse kolonijose nėra jau taip 
bloga, bet mažesnėse ir mažo
se jau negerai. Tam Įvairių 
kliūčių yra: jauni žmonės pa
gal savo kvalifikacijas skirsto
si po visą Ameriką ir net už jos 
ribų. Patenka Į tokias vietas, 
kur pasidaro lašas jūroje, bet 
jie visi bus pensininkai ir, ga
limas daiktas, žinodami, kad 
tokia kolonija yra mielai Į ją 
Įsijungs.

Išvadoje norėčiau, kad L. 
Bendruomenė susidomėtų iš
keltu klausimu. Taip pat bū
čiau dėkingas, jeigu ir daugiau 
kas nors pasisakytų.

Stasys Balčiūnas

Prof. Vaclovo Biržiškos
SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, Illinois 60608

JEIGU NEBOTŲ SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ | 
KNYGŲ, NEBŪTŲ IR NAUJŲJŲ!

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

Knyga Jums bus pasiųsta, jei atsiusite pinigus šiuo adresu:

NAUJIENOS. 1739 So. Halted Street. Chicago 8. Illinois
____ . .... i . -z
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KANAPĖ
Neseniai Naujienose buvo Lie

tuvos laivų kapitono Br. Kristo- 
paičio rašyta apie kanapės pra
džią ir jos istoriją ir kiek kana
pė gero yra padariusi Lietuvos 
ūkininkams.

Kanapė Lietuvos ūkiui buvo 
labai naudinga ir reikalinga, nes 
iš jos lietuviai vijo virves, suko 
pančius, net darydavo pluoštą ir 
verpdavo siūlus, mezgė tinklus, 
o kanapių grūdus — sėklas su
naudodavo maistui. Gavėnios 
metu iš kanapių prūdų daryda
vosi pieną, nes mėsos valgyti bu
vo bažnyčios uždrausta, tad vie
nintelis maisto pagerinimas per 
ištisas 7 savaites būdavo kana
pių “spirginė”, kanapių ir aguo
nų pienas ir silkės “kramė”.

Lietuvos virėjos iš visko mo
kėdavo skaniai pagaminti patie
kalą.

i Bet čia aš norių parašyti apie 
nuotykĮ su kanapėmis mūsų dar
že gyvenant čia Manitoboje.

Mūsų kaimynas buvo nuvažia
vęs Į Lietuvą ir grįždamas par
vežė kanapių sėklų, kurių davė 
ir man žiupsnį. Kanapių sėklas 
pasėjau savo darže, gražiai su
dygo ir vešliai pradėjo augti. At
rodė, kad žemė joms gerai pati
ko ir mano kanapės išaugo tiek 
didelės kad praaugo ir savo kai
mynus kornus (kukurūzus).

Į neregėtą augalą pradėjo kai
mynai atkreipti dėmesį ir klausi
nėti, kas tai per augalas. Atsa
kydavau, kad tai iš mano gimto
jo krašto atvežta sėkla, bet jos 
vardo nežinau; kitiems dar pa
aiškindavau, kad iš tų žolių plau
šo Lietuvoje darydavo virves ir 
kt. Tačiau kanadiečiams tai bu
vo nesuprantama ir jie tik pe
čius patraukydavo.

Vieną dieną vienas mano kai
mynas ateina ir man sako, kad 
tas tavo darže augantis augalas 
yra marijuana ir kad jis yra la
bai draudžiamas ir jei policija 
sužinos — labai nubaus. Jis 
skaitęs knygose ir žinąs visą to 
augalo istoriją.

Aš tik juokais jo perspėjimą 
priėmiau, bet vėliau pagalvojau, 
ką gali žinoti gal ir rinjtas rei
kalas ir gal jis pats policijai 
praneš, tad ėmiau ir išroviau sa
vo kanapes, palikdama tik ketu
ris daigus, — taip gaila buvo 
visus išrauti ir nė sėklos nebe- 
užsiauginti. Tie keli stiebai už
augo, nunoko, kaimynai pamir
šo ir aš juos išrovusi pamečiau 
daržo kampe kad išdžiūtų, ma
nydama kai išdžius sėklas ištrin
siu ir padėsiu prisiminimui.

Nagi, vieną dieną paskambi
na prie durų. Atidarau — polici
ninkas. Paprašau Į vidų, klausiu 
“What’s the trouble?”, o jis ma
ne klausia, girdi “Ar jūs žinote, 
ką jūs užauginote savo darže?”

Nors greit supratau, bet nu
daviau kad nieko nežinau kas blo
go galėjo mano darže užaugti. 
Policininkas pradėjo aiškinti, 
kad ji mano darže rado uždraus
tą augalą ir jį Įsidėjęs į savo 
automobilio “trunka”, kad tas 
augalas yra griežtai uždraustas 
auginti ir kad už jį valdžia la
bai baudžia. Esą vaikai iš to au
galo daro cigaretes ir rūko ir 
mus už jo auginimą gali nubaus
ti iki $500.

Mes jam aiškiname, kad mū
sų gimtinėje tas augalas vadina
mas kanapė, kad ten iš jo grū
dų žmonės daro maistą ir pieną, 
o iš jo plaušų daro virves, šniū
rus ir tinklus ir 1.1. Policininkas 
su mūsų aiškinimu sutiko, ma
tyti, kad jis, pats iš vokiečių 
kilęs, apie kanapę žinojo, tačiau 
pridraudė kanapių daugiau nebe
sėti, o jai iš nubirusių sėklų ki
tą pavasari vėl išaugtų, tuojau 
sunaikinti, nes tai esanti “labai 
biauri žolė”, kurią sunku esą 
beišnaikinti.

Dar mes paklausėme, ar da
bar mus baus? Jis atsakė, kad 
šį kartą tai ne. bet jei kitą kar
tą ras, tai tikrai nubaus...

Tai tokia buvo Lietuvos ka
napės istorijos pradžia Kanadoje.

Julė Liaukevičienė,
Portage la Prairie, Manitoba

F" TRUMPAI H
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— Juozas Audėnas, Vliko vi
cepirmininkas. kovo 11 d. ruo
šiamame Chicagos Lietuvių Žur
nalistų simpoziume nedalyvaus. 
Simpoziumas bus suruoštas vė
liau.

Br. Macevičius, 
Žurnalistų pirmininkas

— R. Shaikus, Orange Park, 
Fla., mokėdamas prenumeratą 
atsiuntė vajui 10 dol. Tokią 
pat sumą jis atsiuntė ir prašė 
perduoti Amerikos Lietuvių Ta
rybai Lietuvos laisvinimo reika
lams Vasario 16 proga. R. Shei- 
kus yra pensininkas, buvo Moo
se organizacijos narys ir dabar 
gyvena tos organizacijos pen
sionate — Moosehaven K. S. H.

— Philadelphijo® mieste įsi
steigė komitetas tikslu padėti

HELP WANTED — MALE ** 

Darbininkę Reikia

MACHINE MAINTENANCE. Elk Gro- 
I ve Manufacturer seeking experienced 
1 Maintenance man for macrinery re- 
jpair duties and general maintenance. 
I Day shift. 50 Hr. per week. Top 

wages, benefits, profit sharing. 
Call Miss TERNES.

766-9000 Monday thru Friday 9 to 5 
only.

An Equal Opportunity Employer

PRESS BRAKE —
SET-UP MAN

Excellent starting salary, free hospi 
talization and pension.

Automatic increases 
SCHNEIDER METAL CO

1805 So. 55th Ave. CICERO. ILL.
OL 6-3100

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

tions. etc. Apnlv 
KRASBERG CORP

M. Wright. 
2501 W HOMER 

342-1100

AUTOMATIC SCREW MACHINE 
ACME GRIDLEY OPERATE 

AND SET.
Day shift. Steady work with regular 

overtime.
Full Company benefits. 
Experience necessary 

Call BILL 384-6505

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

SECRETARY — BEGINNER 
Preference recent high school gradu
ate. Skills, typing and filing. Must 
be adaptable to office procedure and 
personnel. Excellent opportunity for 
ypung 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

HELP WANT GO — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininku >r Darbininkių

MACHINE OPERATORS 
MALE OR FEMALE 

For light machining. Good pay and 
working conditions. Insurance paid. 

H & S SWANSON TOOL CO. 
2700 TOUHY AVE. 

439-3242. Ext. 44 
ELK GROVE VILLAGE. IL.

politinių įvykių bei karų išskir
toms šeimoms Sov. Sąjungoje, 
Amerikoje ir Kanadoje. Jis sie
kia paveikti SSSR Įstaigas pa
naikinti dabartinius formalu
mus išskirtų šeimos narių vi
zitams ir susijungimui praple- 
čiant giminystės ryšių sąvokas 
ypatingai vizitų galimybėms. 
Komitetas yra sąlytyje su kito
mis tarptautinėmis organizaci
jomis. Phyllis Hayes yra pirmi
ninkė. Suinteresuoti yra kvie
čiami rašyti: Committee for 
Reuniting Families within the 
USSR, USA and Canada, Suite 
1219. 1411 Walnut St., Philadel
phia, Pa. 19102.

— Julius Milius, Twin Lakes, 
Wis., kartu su prenumerata at
siuntė vajui 5 dol. Jis kartu su 
girininku Kazlausku vieni iš 
pirmųjų Chicagoje pradėjo res
torano biznį, kuris jiems gerai 
sekėsi, nes abu sąžiningai dirbo. 
Dabar jie turi Lake Mary rezor- 
tą gražioje, patogioje atostogau
ti ir iškylauti vietoje.

— Jonas Jokubonis iš Mar
quette Parko apylinkės kartu su 
prenumerata atsiuntė Jokubo- 
nių šeimos auką 28 dol. sumo
je Naujienų vajui. Jis yra pen
sininkas, bet tebepriklauso se
nosios kartos veikėjams, kurie 
savo žodžius ir nusistatymą pa
remia darbu ir pinigu.

— J. C. Bogwell iš Brighton 
Parko apylinkės, ilgametis Nau
jienų skaitytojas, kartu su pre
numerata atsiuntė vajui 10 dol. 
Vajaus komisija visiems auko
tojams nuoširdžiai dėkoja, vi
sus skaitytojus prašo remti 
Naujienas ir daryti pastangų 
surasti bent po vieną naują 
skaitytoją. Visi lietuviai yra 
kviečiami užsisakyti Naujie
nas. Jos yra visiems naudingos 
ir reikalingos.

REAL ESTATE.
REAL ESTATE FOR SALE REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žema — Pardavimui Namai, Žema — Pardavimui

✓

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI 

J Visų rūšių draudimo agentūra 1

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
FOR SALE BY OWNER I BUTŲ NUAMAVIMAS. ĮVAIRŪS

4 bdrm. Brick home Lg LR. Formal I DRAUDIMAI. NAMŲ IR NEKILNO- 
D. 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.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progot

PARDUODAMAS TAVERNOS BIZ
NIS. Savininkas išeina pensijon ba

landžio mėn. 30 diena.
4018 So. ROCKW’ELL ŠT.

MISCELLANEOUS 
{vairūs Dalykai

VISUOMET YRA GERIAU užsitik
rinti saugumą prieš netikėtumams 

ateinant. Skambinkite 342-4466
VANGUARD FIRE ALARMS 

Patarimai veltui.

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

IŠNUOMOJAMAS DIDELIS, šviesus 
miegamas kambarys moteriai. Gali

ma naudotis virtuve.
906 No. ROCKWELL ST.

Tel. 489-6875

IŠNUOMOJAMAS 3 KAMBARIŲ BU
TAS netoli Jaunimo centro.

Tel. 476-3789.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Ava.

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

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

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

, TEL. — 776-5888
Anicetas Garbačiauskas, sav.

TERRA
Brangenybė*, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660

A. TVER AS
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYB9S

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

Tol.: REpublic 7-1941

M. A. ŠIMKUS
Real Estate, Notary Public 
INCOME TAX SERVICE

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

kitokį blankai

A. A L. INSURANCE A REALTY
A. LAURAITIS

INCOME IAX 
4645 So. ASHLAND AVE.

LA 3-8775 
(Currency Exchange ištaigoj) 
Pigūs automob)lig draudimai

I —į I 1.1 I <

SKAITYK ’NAUJIKAS’ -

JOS TEIKTA GER7UTIAS._____________________________
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS j PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4369 ARCHER AVE., CHICAGO

TĘL. — 254-5554

PAŽVELK
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. Arti 
Kedzie ir Parko. Apie S15.000 paja
mų. Galima gauti už $70,000.

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

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

PLATUS VERTINGAS LOTAS Mar
quette Parke. Kaina $9.900

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

Valdis Real Estate
7081 So. Washtenaw Ave. RE 7-7290

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 tinas (gutters). 
Jirbu greit, sąžiningai ir garantuotai.

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. Hl. $0909. Tel.: VI 7-3447

DtL AUKŠTOS KOKYBES, KAINOS 
R SĄŽININGUMO NAMŲ REMONTO 

DARBUOSE
Stogų dengimas. Vandens nutekėjimo 
vamzdžiai. Tuckpointing — mūro s«- 
tvirtinimas ir valymag. Mūrininko, 
daliaus, cemento ir dažytojo darbai, 
veltui įkainavimas. Skambinkite dabar 
AL BELEAKUS. Tai. 238-8656

Federalinio ii veisti|os pe|amę 
mokesčių apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nakilnoįsmo turto pirkimas 
pardavimas

REAL ESTATE 
Paiaię paliudijimai 

NOTARY PUBLIC 
Draudimo Informacijos 
INSURA'NCI
NAUJAS ADRESAS 

SIMAITIS REALTY
2951 W. 63 $t. (prie Sacramento) 

lai. 436-7878

K. E R I N G 1 S 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327




