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LONDONE AIRIU BOMBOS SUŽEIDĖ 100
E. BARRETT PRIPAŽINTAS KALTU

ČIKAGA. — Illinois demokratams nesiseka. Neseniai daug 
kalbų sukėlė šimtai tūkstančių dolerių, rastų “batų dėžėse”, mirus 
sekretoriui Paul Powel. Teismas neseniai nuteisė buv. gubernato
rių Kernerį, o trečiadienį teismas pripažino kaltu Cook apskrities 
“clerk” Edward Barrett, ilgametį demokratą veikėją, 72 m. am
žiaus mero Daley artimą bendradarbį.- Jo įstaiga pirko Čikagai ir 
Cook apskričiai balsavimo mašinas. Jų gamintoja’— Irwing Meyers 
bendrovė davė Barrettui 180,000 dol. kyšį, kad jis mašinas pirktų 
iš jos, ne iš kitų bendrovių. Svarbiausiu prokuroro liudininku 
buvo pats tos įmonės buv. prezidentas Meyers, jau sėdėjęs kalėjime 
už kitų Amerikos miestų veikėjų papirkinėjimus, kyšių siūlymus.

Prisiekusiųjų komisija iš aš- 
tuonių vyrų ir keturių moterų 
tik 8 vai. svarstė bylos medžiagą 
ir pripažino Barrettą kaltu. Pats 
kaltinamasis teisme nekalbėjo, 
nes jo sveikata neleidžianti. Jo 
advokatas Thomas Foran įrodi
nėjo teisme, kad bylą reikia ati
dėti, nes po Kernerio nuteisimo, 
Čikagoje sunku politikui rasti 
bešališką prisiekusiųjų komisi
ją — jury.

Prokuroras įrodė ne tik ky
šių ėmimą — balsavimų firmos 
tarnautojas pasakė, kaip jis at
veždavo Barrettui vokus su pi
nigais, bet įrodė, kad Barrettas 
tų savo pajamų neskelbė pajamų 
mokesčiuose ir nemokėjo už jas 
mokesčių. Tas mašinas teko 
apdrausti. Barrettas ir iš drau
dimo bendrovių gavęs 3,900 dol. 
Šis kyšis buvo siunčiamas paštu, 
kas vėl — atskiras, federalinis 
nusikaltimas.

Barrett praleido įvairiose Illi
nois viešose tarnybose 44 metus, 
penkis kart jis buvo išrinktas

80 metų kalėjimo ir 106000 dol. 
bauda. Teismas truko 11 d., kal
tinamojo advokatas pristatė tik 
4 liudininkus. Advokatas dau
giau bandė pulti prokuroro liu
dininkus, patį Meyers, kuris esąs 
nepatikimas liudininkas, pralo
šęs įmonės pinigus Las Vegas 
ir paskui bandęs dėl j jų dingimo 
kaltinti dorą politiką Barrettą. 
Teisėjas Austin paskyrė balan
džio 17 d. bausmės paskyrimui.

Cook apskrities demokratai 
jau varžosi dėl Barretto vietos. 
Thomas Lyons, 45 wardo komi
teto narys, turįs daugiausia vil
čių tapti County Clerku.

1$ VISO PASAULIO

ValdžiosKARTOUMAS.
suimtų sudaniečių tarpe yra du, 
kurie dirbo Libijos ambasadoje. 
Sudano valdžia apkaltino pagrin
dinę palestiniečių organizaciją 
Al Fatah, kurios atskala esanti 
Juodojo Rugsėjo grupė, diplo
matų nužudymu Sudane.

SAIGONAS. — Amerikiečiai 
kareiviai vėl išvežami iš P. Viet
namo ir ten liko apie 8,000.

WASHINGTONAS. — Baltie
ji Rūmai paneigė gandus, kad vy
riausybė uždės kainų kontroles 
žemės ūkio produktams ar galvi
jams.

NEW YORKAS. — Meras 
Lindsay neatsakė klausiamas ar 
jis bandys kandidatuoti į New 
Yorko gubernatoriaus ar į se
natoriaus vietą. Jis pranešė į šių metų numeryje buvo paskelbtas valdžios dekretas apie kai 
merus daugiau nekandidatuosiąs. i kurių Azijos mfestų pavadinimų pakeitimų. Kinų kilmės žodžiai

SAIGONAS. — Viet Congo de- ’ buvo pakeisti grynai rusiškais vardais. Apie tai jau buvo rašyta,

Sen. Sam Ervin, demokratas iš N. C. pradėjo tyrinėti Watergatte 
. aferą. Žymūs respublikonai kaltinami šnipinėją dertiokraty parti

jos centre.

Š. AIRIJOS REFERENDUMO DIENA
LONDONAS. — Vakar Britanijos sostinėje Londone sprogo 

trys stiprios bombos, paliktos gatvėse automobiliuose. Viena spro
go prie teismo rūmų, kitos valdžios įstaigų, ministerijų rajone — 
Whitehall. Scotland Yardo žiniomis, sužeista 100 žmonių, dau
giausia stiklo šukėmis. Aukų skaičius galėjo būti daug didesnis,

R. Vokietija laukia 
korespondentu

BONA. — Rytų Vokietija, už
mezgusi santykius su užsienio 
valstybėmis, pasiruošė priimti. . .
ir užsienio spaudos koresponden- Į -ei^u būtij sprogusios kelios kitos bombos. 
T" 1 O I r 1 M I » I t, Z, zJ Z. —— ----------------------------------- ■ ___ . . -tus, kuriems dabar paskelbė dar
bo ir elgesio nuostatus. Kores
pondentai visiems vizitams ir 
pasikalbėjimams turės gauti lei
dimą iš užsienio reikalų minis
terijos. Korespondentai turės 
vengti “šmeižimo” R. Vokietijos 
valstybės, jos vadų, įstaigų ir talijoje įvyko pirmieji, laisvę at
jos sąjungininkų. Nepaklusnūs £avus< parlamento rinkimai, ku- 
spaudos darbuotojai bus ištre- riuos laimėjo valstybės įsteigė- 
miami. Ijas ir pirmasis premjeras šei-

Spaudcs varžymas Rytų Vo- kas Rahmanas. Rezultatai nebus 
kietijoje yra panašus į kitų ko- tiksliai žinomi dar savaitę, Ta- 
munistinių šalių, tačiau Rytų čiau pirmos žinios rodo, kad 
Vokietija pirma surašė tikslias Awami Lyga gavo 270 vietų iš 
taisykles ir nurodymus, kaip už
sienio korespondentams elgtis.

pirmą parlamentą
DACCA. — Trečiadienį Ben-

šie sprogimai rišami su Šiau
rinės Airijos referendumu, ku
riame gyventojai turi pasisaky
ti ar jie nori jungtis su Airijos 
respublika ar likti Britanijoje. 
Kadangi protestantų ir britų Š. 
Airijoje yra daugiau, negu kata
likų airių, šie referendumą boi
kotuoja. Neturėdami jokios vil
ties laimėti, airiai griebėsi tero
ro veiksmų. Trys mažos bom
bos sprogo ir Belfaste.

Sekr. Waldheimas

Siūlo reformuoti 
pajamų mokesčius
WASHINGTONAS. — George 

Meany, darbo unijų federacijos

nesijaučia Įžeistas
NEW YORKAS. — Jungtinių 

Tautų sekretorius Waldheimas 
pasakė spaudos konferencijoje, 
kad jis visai nesijaučia įžeistas. į 
kad Paryžiaus konferencijoje 
Vietnamo klausimais jo vaidmuo 
buvęs sumenkintas. Jis negalė
jęs pasirašyti Vietnamo taikos 
garantijų visų 132 JT narių var
du. Jis neatstovavęs jokiai vy- v-. . « . . . , kurios kovose su .Pakistanu pra-

. ria.iisv’bei ^11 vtp buvo tiszv— , • - . «
legacija Saigono aerodrome pa-. o dabar pranešama ir apie aštrų Kinijos atsiliepia į šivi.rtover-

KINIJA PUOLA SOVIETU VALDŽIA
DĖL KINU VIETOVARDŽIU KEITIMO

PEKINAS. — Sovietų Sąjungos vyriausybės žinių pirmame

kvietė visus užsienio korespon
dentus į savo būstinę ateinan
tį penktadienį spaudos konfe
rencijai. Saigono valdžia neno
ri korespondentų prileisti prie 
komunistų ir ruošė spaudos 
konferenciją tik rinktinei kores
pondentų grupei šeštadienį. Viet 
Congo delegatai sako, kad Sai
gono pareigūnai tyčia laiko juos 
uždarę nuo žmonių akių.

džių pakeitimą. Kinijos žinių agentūra Hsinhua sako, kad šis so
vietų veiksmas yra šlykštus trikas, kuris tik dar daugiau ati
dengia sovietų vadų agresijos ambicijas.

se-

300 parlamento vietų.
Vyriausybė patenkinta, kad 

pirmieji rinkimai praėjo tvarkin
gai, be smurto ir neramumų. 
Bengalijoje yra daug beraščių, 
todėl kiekviena partija ’turėjo prezidentas, pasiūlė Atstovų Rū- 
savo simbolį. Awami Lygos sim- muose pajamų mokesčių refor- 
bolis — laivas. Kad balsuoto- mas> kurios atneštų iždui 29 h’l.

dol. naujų pajamų. Jis siūlė 
griebti turtinguosius biznierius, 
uždedant mokesčius ant didelių 
korporacijų pelnų, atimant įvai
rias “skyles”, per kurias biz
nieriai išvengia mokesčių mokė
jimo.

Kongreso demokratai priminė 
unijų vadui, kad jis nerėmė rin
kimuose .sen. McGoverno, nors

bolis — laivas. Kad balsuoto
jai nebalsuotų po kelis kartus, 
jų nykščiai buvo nudažyti ne
nuplaunamu rašalu.

i — jaunai 
valstybei, įsisteigusiai 1971 m. 
gruodžio mėn., buvo svarbi die
na. šventiškai nusiteikę pilie
čiai atliko savo svarbiausią‘’de
mokratinę pareigą ir teisę, dėl

Saigonas planuoja 
išplėsti turizmą

SAIGONAS. — Pietų Vietna
mo valdžia įsteigė turizmo įstai
gą, kuri jau vilioja užsienio sve
čius važiuoti į Vietnamą, kvie
čia investuoti pinigus į turizmo 
pramonę. Nors taika dar labai 
silpna, valdžia planuoja lošimų 
įstaigas — specialias be muitų 
krautuves ir pramogų centrus.

Turistams žada nuoširdų vai
šingumą, gražią gamtą, skanų 
maistą, šalia Saigono, svečiai 
kviečiami į istorinį Hue miestą 
su jo rūmais ir paminklais. Vy
riausybė planuoja baltus Yung 
Tau kurorto smėlynus paversti 
Azijos žemyno Acapulco.

Graikija uždarė 
universitetą t

ATĖNAI. — Graikijos valdžia 
uždarė vienai savaitei universi
tetą, nes studentai teisių fakulte
te vėl pradėjo organizuoti nera
mumus. Gatvių demonstracijas 
išsklaidė sustiprinti policijos bū
riai. Premjeras Papadopoulos įs
pėjo griežtoje kalboje, kad val
džia “užgniauš saujelės agita
torių bandymus ardyti viešąją 
tvarką”.

Japonai siekia 
sutarties su Maskva

TOKIJO. — Japonų vyriausy
bė spaudai atskleidė žinią, kad 
premjero Tanakos vyriausybė 
linkusi susitarti su sovietais dėl 
taikos sutarties ir be japonų sa
lų grąžinimo. Ankstyvesnės ja
ponų vyriausybės reikalaudavo 
keturių, sovietų okupuotų, salų 
grąžinimo prieš sudarant taikos 
sutartį.

Premj. Tanaka pasiuntė Brež
nevui laišką, kur siūlo pradėti 
taikos derybas ir ekonominį ben
dradarbiavimą Sibire. Japonijos 
ambasadorius Maskvoje Niisoki 
nunešė Brežnevui laišką ir dvi su 
puse valandos su Brežnevu kal
bėjosi. Kaip žinoma, Brežnevas 
nepriėmė pernai rudenį japonų 
užsienio reikalų ministerio Ohi- 
ros, kai tas lankėsi Maskvoje.

Japonų ministerijos kalbėto
jas Wada pabrėžė, kad Japonija 
neatsisako savo salų: Šikotano, 
Habomajaus, Kunaširo ir Etoro- 
fu.. Jos buvo užimtos sovietų 
kariuomenės baigiantis II-jam 
Pasauliniam karui. Vyriausybė 

‘galinti pasirašyti taikos sutartį 
prieš atgaudama tas salas, pa
reiškė Wada.

Studentai atėję į universiteto 
rūmus, pamatė ant durų iškabą, 
kurioje pranešama, kad univer
sitetas uždaromas savaitei dėl 
kamivalo. Tas sukėlė studentų 
juoką, nes niekad mokslo įstai
gos kamivalo proga nebūdavo 
uždaromo*.

Hsinhua pakartoja sausio 28 
d. NYT žinia apie miestų vardų 
pakeitimą. NYT tada rašė, kad 
Kremliaus vadai siekia panai
kinti įrodymus, kad tos žemės 
kažkada buvo kiniečių, šis ko
mentaras tiesiai pataiko į tikslą, 
sako kinų agentūra.

Kinijos valdinė agentūra sa
ko, jog sovietai meluoja tvirtin
dami, kad žemės j šiaurę nuo 
Amūro upės ir į rytus nuo Usu- 
ri« upės buvo be savninkų ir jas 
pirma surado caristinė Rusija. 
Sovietų vadai, daug metų įvai
riausiais būdais bandė klastoti 
istoriją, kad galėtų ginti carų 
nusikaltimus ir agresiją prieš 
Kiniją.

Vietovardžių kaitaliojimas ne
gali pakeisti istorijos, negali pa
slėpti agresyvių caristinės Ru
sijos nusikaltimų, sako Hsinhua. 
Jei visi Sovietų Sąjungoje esą 
žemėlapiai būtų sudeginti ir vi
sų vietovių vardai pakeistiį ru
sų kalbą, vis vien liks žemėlapiai 
ir atląsai, išleisti kitose šalyse, 
o jų rusai negali nei sudeginti 
nei pakeisti vardų, baigia Hsin
hua savo pareiškimą.

Paskutinių pakeitimų palies
tos vietovės, daugiausia į šiaurę 
•ir šiaurės rytus nuo Vladivosto
ko: Suchan pakeistas į Parti
zansk, Tetuchi — Dalnegorsk, 
Teyukhe Pristan pakeistas į 
Rudnaja Pristan, Tman - Dalne- 
rečensk, Manzovka — Sibircevo, 
Khungari — Gurskoje, Sinoacha 
—Charemšanp. Lifudzin — Rud- 
ny ir Severy Suchan dabar Ug- 
lekamensk.

Kinija tvirtina, kad tai kinų 
žemės, kurios 1860 m. buvo pri
jungtos prie carų imperijos, su
darius “neteisingas, nelygias” 
sutartis su tuometiniais silpnos 
Kinijos vadais.

< Špokaitėj, Wash., du vyrai 
buvo peršauti, trečias suimtas, 
kai jie bandė pagrobti lėktuvą.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

kretoriaus akivaizdoje.
Pirmas, kuris iškėlė blogą JT 

sekretoriaus traktavimą, buvo 
Kanados užsienio reikalų minis- 
teris SHarp.

+ Šiaurinėj Karolinoj nukrito 
karinis lėktuvas, kuriame skrido 
parodomoji parašiutininkų ko
manda. Visi 12 užsimušė.

+ Vasario mėn. urmo kainos 
Amerikoje pakilo 1.6%.

+ Čikagos Cook County ligo
ninė paskelbė, kad ji pradės abor
tų operacijas kovo 19. Operaci
jos kainuos 150 dol. Nuo pirma
dienio abortų norinčios moterys 
gali skambinti darbo valando
mis j ligoninę numeriu 633-8814. 
Jau septynios Čikagos ligoninės 
paskelbė “abortų programas”: 
Grant, Presbyterian-St. I>uke. 
Evanston. Michael Reese, Mount 
Sinai ir University of Chicago.

4k Šveicarijos teismas nuteisė 
Edith Irving, rašytojo žmoną, už 
jos dalyvavimą sąmoksle apgau
ti knygų leidėjus su Howard 
Hughes autobiografija. Ji ga
vo dvejis metus kalėjimo. Jos 
vyras sėdi kalėjime Amerikoje.

Australijoje, Brisbane nak
tiniam klube kilo gaisras, kuria
me žuvo 15 žmonių. Klubas bu
vo padegtas.

+ Miesto valdyba Čikagoje su
sitarė su elektros bendrove Com
monwealth Edison deginti jėgai
nėse miesto šiukšles. Tas sutau
pys miestui išlaidų ir duos pi
gaus kuro jėgainėms.

+ Indėnų okupuotame kaime 
P. Dakotoje liko tik vyrai, mo
terys ir vaikai iškeliavo, nes fe
deralinė valdžia nutraukė dery
bas ir įsakė visiems indėnams 
pasiduoti. Indėnai žada kovoti 
iki mirties.

WASHINGTONAS. — Prezi
dento patarėjas Kssingeris kovo 
16 pradės dviejų savaičių atos
togas Meksikoje, Acapulco ku
rorte.

Kanada siunčia 
Sharpą Į Vietnamą
OTTAWA. — Kanados prem

jeras Trudeau paskelbė, kad jis 
siunčia užsienio reikalų ministe- 
ri Sharp į Saigoną ir Hanojų 
siekti pažadų, kad abi pusės lai
kysis karo paliaubų, nes Kanada 
nenori įsivelti i tokią priežiūros 
komisija, kuri tik gaišintu laiką 
ir bergždžiai laikytų P. Vietna
me 250 karininkų. ,

Šis klausimas sukelia Kana- 
\ ienamo karo galą, jo doje daug ginčų ir. jei vyriau- 

• sybei nepavyktų sėkmingai įsi-

Prezidentą Nixona

dabar siūlo Meany. Be adminis
tracijos pritarimo mokesčius re
formuoti kongresui 
reiškė Minnesotos 
Karth, prikišdamas 
neutralumą rinkimų 
ny pareiškė, kad jei
vern ir Nixonas vėl rytoj kandi
datuotų, jis vėl liktų neutralus.

sunku, pa- 
demokratas 
Meaniui jo 
metu. Mea- 
sen. McGo-

remia 65 nuošimčiai,
NEW YORKAS. — Gallup vie

šosios opinijos institutas skelbia, 
kad prezidento Nixono populia
rumas vasario viduryje nukri
to trim taškais ir jį remia 65% 
amerikiečių. Sausio mėn., pas- j 
kelbus 
populiarumas siekęs 68%.

Nuošimtis tų, kurie Nixoną jungti j taikos Ustatyma Viet- 
kritikuoja ir jo neremia, liko tas 
pats per eilę mėnesių — 25%. 
Jis vis nepopuliarus tarp negrų, 
kurių tik 38% jam pritaria, o 
48% — ne.

Daugiausia rėmėjų preziden
tas turįs pietuose, kur jį remia 
71%.

name, jai pačiai gresia pavojus 
prarasti valdžią. Opozicija tvir
tina.-, kad reikėtų priežiūros ko
misijos kanadiečius atšaukti na
mo. Vyriausybė sutikusi daly
vauti tarptautinėje komisijoje 
be parlamento žinios ir pritarimo.

Premjeras supranta, kad Ka
nados pasitraukimas dabar iš 
Vietnamo taikos 
kenktų Kanados 
taikos draugo ir 
jų išstatyti visą
liaubų susitarimą.

priežiūros pa- 
prestižui, kaip 
galėtu i pavo- 
Vietnamo pa-

Kambodija siūlo 
derėtis dėl taikos
PHNOM PENHAS. — Kam- 

i bodijos prezidentas pasakė kal
bą j tautą ir pasiūlė komunis
tams derėtis dėl svetimų karei
vių išvežimo ir pasikeitimo be
laisviais. Kambodija viską pa
darysianti taikai, ji pasirengusi 
derėtis su š. Vietnamo, Viet Con
go atstovais.

Prezidentas Lon Nol pažadėjo 
I amnestiją piliečiams, kurie su- 
j sidėjo su priešu, šiaurės Viet- 
I namas tačiau pažadėjo Pary
žiaus susitarime nesikišti į Kam-

Nuodingos sėklos 
javuose Indijai

NEW DELHI. — Indijoje ki
lo nemalonus ginčas dėl javų iš 
Amerikos. Kai kuriose siuntose 
Indija gavo maišus “milo”, tam 
tikros “sorghum” rūšies. Tarp 
kruopų buvo įmaišyta nuodingų 
i uodų sėklų iš augalo “stramo
nium”, kuris auga tarp javų pik- 
žolių formoje. Indijos maisto 
ministeris parlamente atmetė 
mintį, kad Amerika tyčia primai
šė nuodų į Indijon siunčiamus 
javus.

Indija perka Amerikoje 200,- 
000 tonų sorghum grūdų. Juos 
indams teks išsijoti. Javų pirk
liams Amerikoje padaryti prie
kaištai. Pirkliai sako, kad kiek
vienuose grūduose yra tarp 5 ir 
6 nuošimčių “svetimų medžia
gų”, nes mechaniškai nuimant 
derlių, esą sunku jų išvengti. 
Netyčia pateko ir nuodingos sėk
los. Vienas parlamento narys pa
reiškė. kad gal stipriems ame
rikiečiams viena kita nuodinga 
sėkla ir nekenkia, bet nusilpu- 
siems, išbadėjusiems indams, 
jos gali būti pavojingos. Be to, 
amerikiečiai milo kruopų neval
go, bet šeria jas galvijams.

WALTHAM. — Brandei uni 
versitetas suteikė Izraelio prem
jerei garbės daktaro daipsnį.

WASHINGTONAS. — Balan
džio 17 d. Amerikoje lankysis 
Italijos premjeras Andreotti.

WASHINGTONAS. — BuvęsNusiminę* iveicarijo* slidinštoj**, , , .
laimėję* Olimpiadoje aukso medalį, bodijos reikalus ir turi sustab- ČIA direktorius Richard Helms 
Bomhard Rusai po nopawsekusio Pa- dyti savo agresijos veiksmus, ta- buvo prisaikdintas nauju am-
•Aaillaa Tsneoa Įrita* *

basadoriumi Irane.Muilo Taurės čempionato, kur jis ga- ,
vo 23-čip viota. ic,au to nepadare.



Ar vilniečiams tikrai nerūpi Vilnius?
Prieš keletu mėnesių Vilnie

čių S-gos Centro Valdyba pa- 
ske’bė 1500 dolerių konkursų 
parašyti romanui apie Vilnių 
(jo 650 metų sukakties nuo 
įkūrimo paminėti). J tai rea
gavo labai įdomiu straipsniu 
V. Žemaitis: “Vilniečiai gins 
Vilnių romanais“ (žr. “Nau
jienos” XII - 30 1972). Jis čia 
aiškiai ir argumentuotai išdės
tė, kad vilniečiams pirmoje ei
lėje reikalinga išleisti moksli
niu studijų apie Vilnių, kurio
se pamatuotai būtų apgintos 
lietuvių teisės į amžinų sostinę 
Vilnių.

Buvo nurodyta, kad lenkai 
s!'<> grobuoniškiems tikslams 
į Vilnių pateisinti, yra išleidę 
daugybę mokslinių brošiūrų 
įvairiomis kalbomis su padirb
tais. jų išgalvotais faktais, o 
taip pat veikia į pasaulio opini
ją jiems prieinamais politiniais 
kanalais. Tačiau Vilniečių Są
junga nesiteikė į tų jiems pa
darytų V. žemaičio pamatuotą 
priekaištų atsiliepti. Reiškia 
vilniečiai ir toliau laikosi nuo
monės. kad jie gali Vilniaus 
krašto reikalus apginti papras
tais, ar istoriniais romanais. ‘

Deja, gyveninio faktai rodo,1 
kad šis vilniečių nusistatymas 
lieka tik sena jogailaičių fan
tazija: nesirūpinti savo krašto 
reikalais, pasitikint, kad kiti, 
lai padarys. Atseit, vilniečiai 
seka senųjų lietuvių bajorų

tradicijomis — žavėtis išori-i 
niais blizgučiais, ar pasakėlė-, 
mis. Mes gerai iš istorijos pri
simename į kur nuvedė tokia 
bajorų politika senųjų Lietuvą.)

Neseniai lietuvių spaudoje 
skaitėme, kad net Jungtinių. 
Amerikos Valstybių oficialiuo
se žemėlapiuose žymima 1937 
metų Lenkijos — Sovietų Są
jungos siena, reiškia Vilnius 
aiškiai priskiriamas I^enkijai. 
Turimomis žiniomis Vatikano 
vyskupijų rubricėlėje lenkų 
vyskupas Gulbinowicz (?), ap
sigyvenęs dabar Balstogėje 
(Lenkijoje), įrašytas Vilniaus 
vyskupu.

Lenkai jau trečiam mėnesy 
po Vokietijos Bundestago da
bartinės Rytų Vokietijos su Len
kija patvirtinimo, išsirūpino 
Vatikane pripažinimų lenkams 
visų bu v. vokiečių vyskupijų į 
rytus nuo Oderio - Neisės sie
nos linijos ir paskyrimo į jas 
lenkų vyskupų. Tuomet, kai 
jau yra suėję 27 metai (1945), 
kai buvo abipuse sutartimi pa
tvirtintos. Lenkijos ir Sovietų 
Sąjungos (okup. Lietuvos ir 
Gudijos) sienos, ir Vatikano 
šis reikalas nėra sutvarkvtas,

* ’ ’ ' > • - ■

o gal niekas.jrnūsų į tai nerea
guoja?

Štai ir vėl “Naujienų” kovo 
mėn. 1 d. skaitome J. Talalos 
stę: “ Lietuvos okupantas pro
teguoją lenkiškumą”. Vilniuje 
pristeigta daug lenkiškų mo-

Detroite Vasario 16-osios minėjimo proga Mercy Collage Auditorijoje vasario 18 <L atlikę meninę programą 
"Aldutės" iš Chicagos. Vadovavo muzikė Alice Stephent, akompenistė — Geraldine Niwranski. ■: "Aldutės" 
Liucija Buividaitė - Ambrosine, Joana Drūtytė, Ramunė Drūtytė, Julija Jackevičiūtė, Marytė Juzėnaitė, Vaigalė 
Kavaliūnaitė, Birutė Naureckaitė, Laima Naureckaitė Ir Emilija Pakštaitė. Programą atliko nepaprastai žavingai.

J. Gaižučio nuotrauka

don gegužės in. 26 ir 27 d., kai 
Pasaulio ir Amerikos lietuviai 
gydytojai turės savo metinį 
kongresą, o Gyd. Korp! “Fra- 
ternitas Lituanic?” minės sa
vo 65 metų gyvavimo sukaktį:

Premijoms fralernitiečiai pa
skyrė 1500 dolerių. Jury Ko-’ 
misija parodoj įvertins meno' 
kūrinius ir paskirs dailinin-j 
kams keletą premijų už geriau
siai atliktus darbus.

Parodai ar parodoms užsi
darius dailininkai galės savo 
kūrinius atsiimti, parduoti ari 
dovanoti 
goms bei

lietuviškoms 
mokykloms.

įstai
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kyklų (nors lenkai yra repat
rijavę Lenkijon) ir stengiasi 
išvystyti ryšius su komunistine 
Lenkija. Čia patiektais auto
riaus lenkinimo duomenimis 
turėtų vilniečiai labai susirū
pinti. Kyla klausimas, ar vil
niečiams tikrai rūpi Vilniaus 
krašto reikalai, galvajant juos 
ginti fantastiniai romanais, o 
ne mokslo veikalais?

Algis Kaziulis

BRA
Ir vėl kova Brazilijos lietuvių 

katalikų tarpe
Skaisčios atminties kun. Be

nediktas Sugintas sukūrė Vila 
Zelinos centrą, 
daug metų kle

i vUi'l lu sUVUff OCCLEiED UTHLaNLA. Okagietes įspūdžiai cki 
Lietuvoje apsilankius fui psl Kama $1.00.

4asm>tw<», A KiSS <N THE DARK. Pikantiškų- u inty.nių nuo tyku 
.įMasyuiai, paimu is gyveninio lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista 
..in psl Kaina »Z.bO

z • —' ■* ••' '*** ■ ■ ’ '■‘'■Jv . , . Y, Š " - 1 f - -L —- J

Kristi tonas Donelaitis, IHfc s&ASONS. Klasines poemos ‘Metai’’ poet, 
s nuo Kasienio vertimas. Gražus leidinys, 127 psl. Kaina $3.00.

iM. Juozą* 8. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK V, 
.auto oruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybes ir jos kaimynų istorija 
411 psl. Kaina $3.iX>. Kietais viršeliais S4.UU

dauguma šių si.jgų yra tinkamos dovanus įvairiomis progomis Jas i> 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius i Naujienas aroa atsiuntus čeki a' 
pinu nę perlaidą

N A L J 1 E N O S
■ 7XM South Haluteri Street. Chi.-av.. iii iU6i»-

! I. A U G U S T A I T I & j!
\ VI ANAS SMETONA IR JO VEIKLA

' ' I i. h V <
»M puei. knyga Kaina $1.50 <[

1 Nei vienas žmogus, noris pažinu nepi įklausomos Lietuvos ir Antano )
1 Smetonos valdymo laikotarpi, negales apsieiti be J. Augustaičio pa- ?
) ruoštos studijos, ši knyga būtina kiekvienam, norinčiam pažinti ne- <
i tolimą Lietuvos praeiti. Lietuvoje gyvenusieji ir Smetonos valdymo i
I aikotarpį pažįstamieji žmones tvirtina, kad J. Augustaitis teisingiau- t 

šiai ir tiksliausiai aprašė ir įvertino Antano Smetonos veiklą. \
J. Augustaičio knygą galima gaut* “Naujienose” darbo valandomis 
Kas negali užeiti i ‘Naujienas’, tai prašomas persiųs*! $1.50 čekį 
arba Money Orderį, pridedant 20 c. persiuntimui paštu, tokiu adresu:

N t (I .1 I E N <) s <;

<39 -O HAI.sTEB STREET, CHICAGO ILLINOIS 60«0. įi.avę pinigus, tuojau knygą pasiųsime )

LIETUVIAI ARGENTINOJE
• »4 > t’U

Atlanto paplūdimiuose daugelis 
turi gražias vasarvietes

Iš Buenos Aires važiuojant 
pro La Platą, Chasomus, Dolo
res ir General Lavalle, po pus
ketvirto šimto kilometrų, pasie
kiame San Clemente del Tuyu. 
Žavėtini Atlanto pliažai. Čia sa
vo puošnų viešbutį Atlantida ir 
parką turi inž. Juozas Bukevi- 
čius su žmona Ona Debesyte-Bu- 
kevičiene. Greta jų — Silviana 
— A. O. Kairių nuosavybė, ša
lia — Jonas Jankauskas su šei
ma; skersai gatvę Al. Tuminas, 
kuris gali patalpinti apie 90 va
sarotojų.

i

Berta Rydelytė su vyru Juan 
Carlos Savino ir sūnum Enrique 
turi 11 departamentų namą “EI 
Milagro”, puošniai įrengtą, vis
kas išnuomota. Gi greta esantis 
“9 de Julio" Petro ir Juanitos 
Pilkauskaitės šniokų 3 aukš. na
mas perpildytas vasarotojais. Jų 
pusininkai Marija Pilkauskaitė 
de Terneny su šeima. Savo vilą 
turi Pilikauskai.

KNYGOS VAIKAMS IR JAUNIMUI
— Sek pasaką, mamyte. 
Apie seniu laikus.
Kai aitvarai ir laumės 
Skrajojo po laukus ...

S. Petersonienė

Poezija ir pasakos yra vaikų mėgstami ne mažiau kaip žaidimai ar 
krykštavimai. Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažie
siems bei jaunimui:

1. N. Butkienė, VELYKŲ PASAKOS, 32 psl., telpa 6 pasakos ir DVY
NUKES, 34 psl. su 8 apsakymėliais iš vaikų pasaulio. Abi gausiai ilius- 
truo os. spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 dol.

2. Vanda Frankienė - Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka 
mažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota. Didelio formato, 24 psl., gra- į 
žus leidinys. $1.50.

3. A. Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams. Dail. V. Siman- 
keviėiaus iliustruota, 130 psl„ $1.80... - ■

4. Stase Vanagaitė - Petersonienė, LAUME DAUM.E. 17 eilėraščių, kaip 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvų žemėje. Labai gražus leidinys, 
didelio formato, kietais viršeliais, gausiai dail. J. Kiburo iliustruota, 64 
psl.. kaina 5 dol

5. Maironis JAUNOJI LIETUVA, poema. 118 psl., $1.00.
6. Alfonsas Vambutas, TRYS SAKALAI, Liet. Mokytojų s-gos premi

juota knyga. Joje originalūs apsakymai, padavimai, legendos, noveles. Dail 
V. S’ančikaitės iliustracijos, 186 psl., kaina 2 dol.

7. Juozas švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakas 
vaikams iš jų gyvenimo, svajonių ir žygių. Iliustruota dail. Z. Sodeikienės 
Didelio formato, kietais viršeliais, puikus 77 psl. leidinys. $3.00

8. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI, mitologijos posmai 
Eiliuoti padavimai, legendos ir pasakos — kaip senovės lietuviai ir žemai 
čiai bendravo su savo dievais, 54 psl.. $1.00

Vaikai mėgsta ir nori skaityti. Dėlto iš pat mažens yra daug lengviau juos 
Įpratinti lietuviškai skaityti ir mylėti lietuvišką knygą. Jei tėvai išbalan 
šuotų vaikams perkamas dovanas — pusė knygų, pusė žaislų — lietuviško 
auklėjimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn.

Avenida San Martin 376 — 
Villa Elena. Elenos Šniokaitės 
nuosavybė. Savo vilas San Cle
mente turi keliolika sostinės lie
tuvių: “Ambar” priklauso Kaz. 
ir Anelei Markevičiūtei Bur- 
barns. D. Kryžiokai, Jn. Gru- 
dzinskas su šeima, Edm. Rama
nauskas su žmona Elena černy- 
te. jos tėvais Povilu ir Paulina 
Vikeraite černiais, turi savo vi
las.

Santa Teresita paplūdimy Juo 
zas Andziulis su šeima turi kelis 
namus ir baigia statyti dar vie
ną 10 depertamentų namą, šie
met jis pernuomavo 24 vilas. Ten 
pat nuosavas puošnias “pasto
ges” turi Juozas Urbonas ir sū
nus Jose su žmona Elvira Iršiu- 
te, Antanas Grigaitis, Pranas 
Stančikas. Andrius Stančikas ir 
kt.

Turizmo depertamentas jau 
lieja asfaltinį 100 metrų platu
mo kelią nuo General I^avalle iki 
San Clemente del Tuyu. Paskui 
iki Santa Teresita, Mar de Ajo, 
Pinamar. Villa Gesell ir iki Mar 
del Platos, už kurios vėl yra pui
kūs paplūdymiai — Necochea, 
Miramar ir kiti; ir visuose yra 
gražiai įsikūrusių lietuvių. N. G.

N A U J 1 E N 0 S,
1739 So. HALSTED ST.. CHICAGO, ILL. 60608
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SAYINGS 
BONDS

WHFRF YOU UNK O» WOW

Prašymas pratęsti 
oro taršos terminą

Illinois nuostatais oro švarai 
saugoti numatoma uždrausti 
miesto centro gatvėse statyti 
automobilius, kurių kasdien 
apie 3,000 gatvėse pastatoma, 

jlš kitos pusės, Illinojus prašo 
jfederalinę valdžią pratęsti sep- 
! tyniems mėnesiams terminą, 
kuriuo iki 1975 įdėtų vidurio 

t turi būti' įgjvendinti visi oro 
kontrolės nuostatai. Jei termi
nas nebus pratęstas, tai Illino- 

, jus pareikalausiąs kad Chica
gos miestas uždraustų auto
mobiliais važinėti į miesto cent
rą, kur dabar kasdien nuo 7 
vai. ryto iki 7 vai. vakaro pra
važiuoja po 250,000 automobi
lių žymiai prisidėdami prie 
oro užteršimo miesto centre.

Pirmi 
prieš tris šimtus metų 
Šiemet sueina lygiai 300 me

tų, kai pirmieji baltaveidžiai 
pasiekė Illinų indėnų žemę, 
kur dabar yra Chicagos mies
tas. Tai buvo prancūzai “voja- 
žeriai” (keliautojai) jėzuitas 
Pierre Marquette ir tyrinėto
jas Louis Joliet, atplaukę Mi- 
chigano ežeru’į Chicagos upės 
žiotis 1673 metų vasarą.

Ateinančio rugpjūčio 12 ir 17 
d. Chicagos miestas tų sukak
tuvių proga ruošia dideles iškil
mes, kurios baigsis “Venecijos 
Naktimi”.

baltieji Čikagoj

PASIKEITĖ ROLĖMIS

— Prieš metus aš su Jurgiu ta- 
1 pome biznio pusininkais, nes aš 
turėjau pinigų, o jis — patyri
mo.

— O dabar.
— Jurgis turi pinigų, o aš pa

tyrimo...
LIETUVIAI | Konkursinio meno paroda

Liet. Gydytojų Korporacijos 
“Fratęrnitas Lituanica” Simo 
Kudirkos ir Romo Kalantos me
no kūrinių konkursas. Jury 
Komisijoje maloniai sutiko 

: Prof. Kazys Varne
lis, Čikagos Miesto Kolegijos 
meno profesorius, prof. Do
nald Brown, Roosevelto Uni
versiteto Meno Departamento 
prezidentąs ir Prof. Roland 
Genzel, Illinois Circle Univer
siteto Meno profesorius. Dr. 
Balys Matulionis kviečiamas 
sutiko būti komisijoj kaip Kor
poracijos atstovas.

Kūriniai konkursui turi būti 
pristatyti į Jaunimo Centrą,, 
5620 s. Claremont, Chicago, Ill. 
ne vėliau š. m. gegužės m. 20 d., 
nes juos reikės išstatyti paro

•iOS bažnyčioje,dalvvauti. 
tavo geras lie- <

tuvis prelatas- Pijus Ragažins-. 
kas. Ten vi 
Bet saleziečių 
vėno, Stasio į 
no Šulco patarėjas kum Zeno
nas Ignata 
okupacijos 
gudijoje, — jįrel. Ragažinskui 
išėjus pensijon, pasistengė, kad 
Zelinos kleboąu taptų salezietis 
Martynas Gaidys, lenkiškos kul
tūros žmogus, kuris panaikino 
visa kas buvo lietuviška Žolino
je. Dėl to jaudinosi net kun. Juo
zas Šeškevičius, Suorganizavęs 
Zelinos klebonijos Jaunimo Na
mų pastatymą.

Rugsėjo 24, U972, valstybinia
me Diario Oficial pasirodė skel
bimas — Bendiųiomenės susirin
kimo šaukimas. Pirmininku iš
rinktas prelatas Aleksandras Ar
minas, vicepirm. — Liudvikas 
Jermalavičius. Jiedu su patrio
tinių lietuvių talka gina lietu
vių parapiją nuo saleziečių pasi
kėsinimų. Mat, Arminas sykiu 
su J. Antanaičiu mokėsi Vilka
viškio gimnazijoje ir jis palaiko 
Bendruomenės lietuvišką savis
tovumą.

Brazilijos lietuviai stebisi sa
leziečių įžulumu naikinti viską 
kas lietuviška. Kuo pasibaigs 
klebono Martyno Gaidžio lietu
vybės trempimas? (ALB)

s buvo lietuviška. 
’ igų Prano Ga- 

tkos ir Herma-

— hitlerinės
‘veikęs” Balt

Grąžinami už 2 metus 
mokesčiai nuo pensijų;
“Chicago Tribune” skyriuje 

“Action express” vienas klausia, 
ar tiesa, kad Illinojaus mokes
čių departamentas grąžina se
niems piliečiams mokesčius. Jo 
draugui ar draugei grąžinta 
$225 sumokėtų mokesčių, ka
dangi teismas nusprendęs, kad 
valstija privalo grąžinti tokius 
mokesčius, kurie buvo paimti 
nuo pinigų, sutaupytų pensijų 
fonde ir jielno pasidalinimo 
(profit-sharing) programose.

Atsakyme paaiškinta, kad tik
rai (Ilinojaus aukščiausias teis
mas neseniai nusprendė, pri
versdamas valstiją grąžinti mo
kesčius, paimtus už sutaupytas 
pajamas iš pensijų ir primokė- 
jimų pagal “retirement plan” 
už 1969 ir 1976 metus.

is ko tokie mokesčiai yra pa
imli, turi paduoti pareiškimą 
iki ateinančio balandžio mėn. 
15 <1.. tai gaus už 1969 metus. 
Gauti atgal sumokėtus už 1970 
metus reiks paduoti pareiškimą 
iki 1974 metų balandžio mėn. 
15 dienos.

Pareiškimams fonuos gauna
mos iš Illinois Department 
Revenue, 160 N. Iji Salle 
Chicago, III. 60001. Ask 
Form IL-043.

of
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for
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CHICAGOS LIETUVIU ISTORIJA
Aleksu Ambrose Knyga aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 psl. Kami 
stS.UU. išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

•- Knygoje aprašyta pirmas Ciucagon ’atvažiavęs Beturįs, pirmus 
Uetuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, įsteigti iaiKrasčiai, kurių viso buvo 121, 41 teatro draugja, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. L’uoii dokumentuoti katalikiškų, socialistinių, laisvamaniškų ir 
alų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt.

Norintieji šią Knyga įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Mon»' 
onferi

VMEKIKON LIETUVIU 1STUHWOS DRAUGIJOS 
.ardu Ir pasiusti:

so HALSTED ST„ CHICAGO. ILL. SOPO*
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do about it.
dome people learn the hard way. Pay
checks disappear fast.

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

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

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

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

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 wdfk. 
An amount you specify will be set 
aside from your paycheck and used

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
in y too.

good to know.

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) (lingus leidimus. Aš gavau lei-

- Po šio pikniko.
jau galėjo pradėti paminklo sta-i 
tybą, — toliau pokalbį tęsė adv. 
Charles P. Kai. — Konsulo Kal
vaičio vadovautas komitetas vos 
surinko $5,000, padėjo į banką 
ir ten juos porą metų laikė. Kai 
sudarėm paminklui reikalingą 
pinigų sumą, tai reikėjo konkre
čiai ieškoti vietos paminklui. 
Pirmiausia buvo kilusi mintis 
statyti paminklą prie 55-tos ir 
Western Avenue sankryžos. Ten 
yra keli ploteliai, kuriame no
rėta pastatyti paminklą. Aš to
kiai minčiai griežčiausiai prie
šinausi. Tais laikais man atro
dė, kad pro šalį smarkiau va
žiuojantieji automobiliai aptaš

ote Parko gatvėse, man teko iš
rūpinti leidimą ir dabartiniam 
paminklui, kai pasirinkome 
vietą. Čia buvo parkas, vieta 
graži. Tais laikais apylinkė dar 
nebuvo apstatyta, bet mes jau 
nujautėme, kad labai ilgai ne
truks. Jau minėjau, kad bu
vau Cook apskrities prokuro
ras. Nuėjau pas tuometinį Chi
cagos merą, mano gerą bičiulį 
Kelly, papasakojau, kad reika
lingas leidimas dovanotam alui 
pardavinėti. Ir tą leidimą parsi
nešiau. Panašiai pasielgiau il
su dabartine vieta Dariaus - Gi
rėno paminklui.

— Gavome leidimą, susitarė- 
kys paminklą. Valymo darbui me su kontraktoriais, pasirašė- 
niekad galo nebus. Be to, nebu-jme sutartį ir pastatėme dabar- 
vo didesnės aikštės susirinki- " ’ ”
jnams. Jeigu mes, lietuviai, ga
lėjome į Marquette Parką su
traukti 60,000 žmonių, tai kur 
tokią minią būtume sutalpinę 
prie 55-tos ir So. Western, be to, 
ten būtume turėję akcidentų. 
Greičiau pravažiuojančios ma
šinos būtų užkabinusios klau
sytojus.

— Aš tai vietai priešinausi, 
bet reikėjo gauti leidimas geres
nei. Pirmiausia, reikėjo tą vie
tą surasti, o vėliau gauti reika-

tinį Dariaus - Girėno paminklą. 
Iš viso paminklas mums kaina
vo 32.000 dolerių. Dabartiniu 
metu, jeigu reikėtų panašų pa
minklą statyti, tai jis kainuotų 
apie .*100,000.

— Kai paminklas buvo baig
tas, tai aš pasiūliau kiekvieną 
metą rengti Dariaus - Girėno 
paminėjimą. Pasirinkome jo 
skridimo ir žuvimo dieną. Tuo 
minėjimu mes norėjome pa
gerbti šaunius mūsų lakūnus ir 
priminti čikagiečianis, kad lie- Adv. CHARLES P. KAL

ROMĖNU IR GRAIKU DIEVAI

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 betų 

viq gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis 
*ia suminėta* knvgas galima užsisakvti Naujienose

i upe vai ovaim oasami > ateimmima-

Juose vra 517 psl

Platus literatūrinis aprašymas apie Simo 
Tragediia iwko bendra 

sukeltu mitu miglose anie 
3 dol
40P nsl kaina • H oi 4 n 

ir fo< nn

a* n. • 1o’ 'nnuis

Jurgis Gliaudą. SIMAS.
Kudirkos uabėsima ir io išdavimą rusams 
darhiautoiu ir tiltu sfafv+oiu su sovietais 
besikeičianti komunizmą 15R osl. kaina

Jurais Gliaudą 4GANUA Romanas 
-atoma T.ietnvos rvriausvhės kanituliaciia 
-in .ItTpsvs tragiškose dienose

stefanlla Rūklenė GRĮSIMAS 1 LAISVE <?ihim tremtimis 
nlnirnsi norašvti ramiu klasioku stiliumi anie sunkia navorirtn liet” 
•In dalia 4nra?”mr> Kūrine ir štili”* nrilvvsta perinusiems parsinsin* 
-nšvtnine Ooorl PtirV Variniame S9S nei Vje+nis vir5o1i*»is Iro1 

•nio « dol • ———

Juozas Kaoajinslras SIAUBINGOS DIENOS Atsiminimai apie’ 
džiant Lietuva bėpima nuo bolševiku ir gyvenimą tremtiniu stow* • 
’nee Vokietijoje 975 nsl kJetaJs drobės viršeliais kaina. 4 dol

J Audėnas PASKUTINIS PASĖDIS Minučių tikslumu aprašyta 
naskntinAs nepriklausomos Lietuvos dienos ir valandos kuriose vra 
išrvškėies nesikeičia* komunirmn klastingumas nevergiant tentas Ir 
asmenis 271) nsl 54 00

ČIKAGIETĖS ISPOOtlAI KOMUNISTU PAVERGTOJ LIETUVOJ 
Autorė buvo Vilniuje Trakuose Druskininkuose Kaime Nandakiuose 
Klainėdoie ir Palangoje Vaizdūs aprašymai ka ii ten matė, kokias 
kalbas girdėto ir ka iai žmonės pasakė 95 psl. $1.00 Yra taip pat 
išversta i anglu kalba

D Kuraiti, MAGIŠKUOJU KILIMU I VILNIŲ Kelionės 1 Lietu 
va ispfidžiai Iliustruota foto nuotraukomis 331 psl S3 00

D. Kuraitis. KELIONĖ I ANAPUS GELEtINĖS UŽDANGOS 
tpriaus pastabuma neapgauna inturisto ir agitprouo pronaganda 
užmaskavimai Abi knvgos parašytos lengvu gražiu stiliumi

V. Maciūnas VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE 1944-54 m 
nsl. $1.00 Didžioio klasiko mintvs ir rūpesčiai anie išeiviios kultū
rini gyvenimą Skurdi tremtis ji nepalenkė bendradarbiavimui

Komunizmas yra žiaurus Bet ils ir jo vadai yra ne mažiau iu<»- 
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 «0«0f 
atsilankant darbo valandomis arba užsakant paštu ir pridedant 

čeki ar piniginę perlaidą.

At> 
bei

4B

tuviai moka ne tik perskristi 
vandenyną, bet likusieji tautie
čiai sugeba kiekvieną metą šau
nius ir drąsius savo tautiečius 
pagerbti. Tas paprotys galioja 
iki šios dienos. Kiekvieną metą 
pagerbiame Darių ir Girėną. 
Prie judviejų paminklo mes pa
sikalbame ir kitais lietuvių tau
tos tragediją liečiančiais klau
simais.

— Noriu pastebėti, kad pir
mame mano, rašinėlyje netiks
liai buvo užrašyta mano sekre
torės pavardė. Ji vadinasi Loui
se Jorns, Faktinai ji yra Liucė 
Jurjonytė, bet angliškai sunku 
ištarti Jurjonas, tai ji sutrumpi
no ir vadinasi Jorns.

— Ką vertingesnio dar pada
rėte? — paklausėme adv. Kai.

— Bemokydamas lietuvius 
Amerikos pilietybės, pastebėjau, 
kad neturime tinkamo vadovė
lio pagrindiniams klausimams 
aiškinti. Buvo keli, bet kartais 
jie nebuvo pakankamai aiškūs. 
Klasėje kartais būdavo iki 75 as
menų. Jiems aš aiškinau, bet 
aš mačiau, kad reikia turėti pa
rankinę knygą. Tada parašiau 
knygą, kuri vadinosi “The Basic 
Principles of Democracy and 
Citizenship”. Man teko išleisti 
jos net tris laidas.

Sekančiais metais mano kny
gelė buvo išversta į lenkų ir ru
sų kalbas. Daugelis ja naudo
josi.

— Kokia buvo žymiausioji jū
sų byla Amerikos teisme? — 
paklausėme adv. Kai.

— Pati stambiausioji mano 
byla buvo Nr. 4914, E. H. Mar- 
hoefer Jr. & Co., prieš Illinois 
valstiją. Ieškinys buvo $4,254,- 
224. Aš buvau Specialus komi- 
sijonierius Court of Claim teis
me. Buvau tos bylos teisėjas. 
Pirmiausia susipažinau su pa
čiais pagrindiniais bylos elemen
tais, išnagrinėjau bylas ir po 
dviejų mėnesių paskelbiau spren- 

Įdimą. Apskaičiavau, kad val
stija turi mokėti ne keturis mi-

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

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

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 pasiunčiant čekį ar Money or

derį tokiu adresu:

lijonus, bet $470,000. Turėjau 
peržiūrėti 12 didelių dėžių įvai
rių dokumentų. Man teko ap
gailestauti .kad valstija neturė
jo tinkamų liudininkų. Valstija 
statė ligoninę ir nebuvo tinka
mos statybos priežiūros.

— Kokiame kitame komi
tete teko dirbti? — paklausė
me advokatą.

— Kai Lietuvai grėsė didelis 
pavojus netekti laisvės ir ne- 
prikalusomybės, nutarėme su
daryti Lietuvai Gelbėti komite
tą. Adv. Grisius, konsulas P. 
Daužvardis ir aš tarėmės ilgiau
sias valandas, kas būtų galima 
padaryti. Nutarėm sušaukti 
didesnį pasitarimą. Išsiuntinė
jome 68 laiškus. Siuntėme vi
soms didesnėrps organizacijoms 

1 ir įtakingesriiems veikėjams. 
Gavome apie 20 atsakymų, ku
rie pritarė mūsų užsimojimui, 
bet neatsakė nei Dr. Grigaitis, 
nei M. Vaidyla, nei L. šimutis.

— Už mėnesio Dr. Grigaitis, 
Vaidyla ir šimutis šaukė visus 
visuomenės vadus pasitarimui 
Lietuvos nelaimės klausimu ir 
pasitarti dėl pirminio mano pla
no. Didesnis skaičius organiza
cijų atsiliepė tokiam plačiam 
planui, kaip anksčiau paruoštas 
manasis, svarstyti. Dalyvavau 
ir aš minėtame pasitarime. Ats
tovavau Namų Savininkų Drau
giją

— Tame susirinkime dalyva
vome apie 150 žmonių. Visi 
buvome geri patriotai ir entu
ziastiškai pritarėme Lietuvos 
gelbėjimo darbui. Apgailesta
vome, kad minėtame susirinki
me neturėjome progos pakalbė
ti. Daugelis kalbėjo, bet mes 
neturėjome progos pasakyti sa
vo nuomonės. Visi trys važia
vome traukinėliu namo ir ko
mentavome susirinkimo nuotai
kas. Kartais mus paimdavo 
juokas, bet buvo ir nesmagu. 
Konsulas Daužvardis man pri
minė, kad jie pasiūlė tokį planą, 
kokį ir aš buvau paruošęs. Jie 
neatsakė į mano kvietimą, bet 
iie ėjo mano nustatytais keliais. 
Tokia buvo lietuviška politika. 
Smulkmeniškas žmogus dėl to 
pyktų ir kartais net kerštautų, 
bet aš kitaip galvojau. Nesvar
bu, kas padaro, bet svarbu, kad 
būtų padaryta. Nesvarbu, kad 
mano planas buvo priimtas be 
manęs, bet svarbu, kad lietuviai 
pajėgė susiorganizuoti ir atlik
ti kelis labai svarbius darbus pa
vergtiems lietuviams pagelbėti, 
— baigė savo pasikalbėjimą adv. 
Charles P. Kai.

Palinkėjome jam geros svei
katos ir ilgų metų ir paspaudė
me ranką.

Senosios Romos istorija da
linama į tris periodus: Mo
narchija, nuo 753 iki 509 prieš 
mūsų erą; respublika, nuo 509 
iki 27 m. prieš mūsų erą, ir im
perija, nuo 27 prieš Kristų iki 
476 m. po Kristaus.

Pagal Romos tradicijas, pir
masis Romos karalius buvo Ro
mulus, kuris pradėjo valdyti 753 
m. prieš mūsų erą. Istorija sako, 
jog po Romulus kiti šeši karaliai 
valdė. 509 m. romėnai nuvertė 
etruskų karalių ir paskelbė res
publiką.

Pabaigoje 8-to amžiaus, pr. Kr. 
graikai pradėjo įsigyti kolonijų. 
Etruskai, maišytos rasės žmo
nės, buvo geri statytojai, kurie 
gyveno Italijos šiaurinėje daly
je Adriatikos pusėje. Iš egiptie
čių jie daug ko išmoko, o vėliau 
graikai darė įtakos jų civilizaci
jai.

Tikrieji romėnai yra arijai. 
Samnitai buvo didžiausi romė
nų priešai. Taip ir umbro-sabe- 
linai, maišyti su kitom rasėm. 
Romos karalius buvo absoliutus 
valdovas. Vėliau buvo sudary
tas senatas, senų vyrų taryba. 
Taryba buvo sudaroma senu pa
pročiu iš apylinkės gyventojų tė
vų iš 300 vyrų, kurie senate bu
vo iki mirties. Senatoriai buvo 
vadinami “patres”, patricijais. 
Patricijai pasidarė įtakingi ir 
galingi, net virto aristokratais 
Romos karalystėje. Jie turėjo 
visas privilegijas ir teises. Ple
bėjai pradžioje neturėjo jokių 
teisių, buvo kaip paprasti gyven
tojai ir vergai, darbininkai. Vė
liau buvo leista jiems verstis pri
vačia prekyba.

Romos religija nebuvo atskirta 
nuo valstybės. Pamaldoms vesti 
buvo skiriami socerdotai (kuni
gai), kurie mokėjo dievus gar
binti.

Romėnų dievų idėja skiriasi 
nuo graikų dieviškumo idėjos. 
Graikai įsivaizduodavo dievus 
gyvame žmoguje, kurie gyveno 
Olympo kalne, o to kalno ur
vuose buvo pragaras (hades). 
Graikai išgalvojo tūkstančius le
gendų apie gerus ir blogus die
vus, jų meilę ir kerštą. Romė
nai labai mažai pasisavino grai
kų įsivaizduotų dievų. Romėnų 
dievai buvo realistai, tarytum 
gamtos reiškinių simboliai, pvz. 
Cera — javų deivė, graikų Zeus 
— dievų valdovas, Jupiteris taip 
pat buvęs paklusnus Zeusui 
(Žus). Pirmosios romėnų mal-

dyklos neturėjo dievų bei die
vaičių statulų arba paveikslų, tu
rėjo tik dieviškumo simbolius, 
pvz. akmuo skirtas Jupiteriui, 
Kardas — Marsui, Vestai — ug
nis. Reikia pridurti, kad romė
nai nuo graikų išmoko savo die
vus reprezentuoti žmogaus for
ma, taip pat ir etruskai, kurie 
dievams aukojo gyvulius: avis, 
taurus, kiaules ir veršius.

Įdomu, kad su dievais suda
rydavo sutartį, prižadėdami die
vui auką, o dievas jam pažadą 
pildydavęs. Romos Panteone sto
vėjo pagarboje Jupiteris, kaip 
ir graikų Zeus Olympe, Jupite
ris buvęs romėnų specialus sar
gas. šalia jo — Juno ir Miner
va. Antra didinga maldykla bu
vo Capitaline kalne, iš kurio ma
tosi Romos miestas ir Forumai. 
Ten buvo Marsas (karų dievai
tis), Janus — dviveidis dievas, 
reiškia visko pradžią ir pabai
gą. Nuo jo vardo pavadintas sau
sio mėnuo “Januarius”, o kovas 
nuo Marso — March. Vesta bu
vo namų ir ugnies sąugotoja, ro
mėnų labai mylima dievaitė. Jos 
žinioje 6 mergelės kurstė ugnį 
gentkartė iš gentkartės.

Lietuviai pagoniai taip pat tu
rėjo panašius dievus: Perkūną, 
Patrimpą, Pikuolį, žaibą ir pan.

.dievaičius. O me»gėlės, Vaidilu
tės kurstė amžiną ugnelę, kad 
neužgęstų Palangoje Birutės kal
no papėdėje. M. Šileikis

KATALIKIŠKOJE ITALIJOJE 
MILIJONAS PROSTITUČIŲ

Moterų moralei ginti konfe
rencijoje Romoje buvo pranešta, 
kad Italijoje yra milijonas pros
titučių. Jų tarpe esama net 10 
metų mergaičių.

Dėl to skaičiaus yra dar gin
čijamasi, bet visi pripažįsta, kad 
prostitucija tenai nepaprastai 
paplitusi ir dar sparčiai plečiasi.

(ALB)

KODĖL VELNIAS TEISME 
LAIMI?

Sugedo dangų ir pragarų bei
nantieji vartai. Išspręsti jų re
monto klausimą susitiko Šv. Pe
tras su Liucipierium.

— Vartus suremontuoti pri
valai tamsta, — aiškino šventas 
Petras.

— Net nesapnuoju. Jei nori 
remontuok tu pats, — atsiliepė 
Liucipierius.

— Tuo atveju turėsiu teisme 
iškelti tamstai bylą, — pyktelė
jęs pagrasino šventas Petras.

— Kaip tik tamsta nori, bet 
aš noriu įspėti, kad visi advoka
tai yra pas mane, — užbaigė gin
čą Liucipierius.

_ SAVE AT JINSV,?EDI
3 <? O\

Mutual Federal
Savings and Loan

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

Reporteris 
(Pabaiga)

ON SAVINGS CERTIFICATES 
OF $10,000. OR MORE

2 YEAR MATURITY
Per Annum

NAUJUMO*, CHICAGO I, ILI___ FRIDAY, MARCH 9, 1973

Paidand*”<- REGULAR
Compounded * PASSBOOK
QUARTERLY . , ACCOUNT

Per Annum

NOW INSURED TO $20,000.

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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Kovo mėn. 2 d. įvyko Cicero 
lietuvių respublikonų visuoti
nis narių susirinkimas, kurio 
prezidiumo pirm, buvo išrink
tas Anatolijus Miliūnas ir sek-

retorė Genė Valantinienė.
Susirinkime, dalyvavo ir lie

tuvių respublikonų Illinois ly
gos pirmininkąs pulk. K. Oksas.

Praeitas visuotinio narių su-
Subscription Ratas;

In Chicago $22.00 per year, $12,00 per 
six month. $7.50 per 3 months. In 
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Pinigus reikia siųsti pašto Money 
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Prasti mokytojai
Amerikos lietuviams katalikams marijonų leidžiamo 

Draugo š. m. kovo 5 d. įžanginis vadinasi “Rusų emigra
cija — pamoka lietuviams”. Iš rusų emigracijos lietuviai 
galėtų, gal ir turėtų pasimokyti, bet iš rusų klaidų jie ga
lės pasimokyti, jeigu juos mokys geras mokytojas. Iš 
prasto mokytojo jie mažai ką tepatirs, o kartais, jeigu 
nebus apdairūs, tai dar labiau susipainios. Iš viso, pa
mokoms iš rusų emigracijos marijonai pasirinko žmogų, 
kuris faktų nepatikrino, nežino 1917 ir 1918 metų įvykių 
eigos ir turi dievai žino kokius auklėjimo tikslus.

Į marijonų tarpą įsibrovęs ir lietuviams pamokas 
duodantis specialistas tame įžanginiame šitaip apie ru
sų emigraciją rašo:

“Politinę emigraciją iš Rusijos iššaukė bolševikų 
mažumos suplanuotas ir įvykdytas 1917 m. spalio re
voliucijos perversmas, Kerenskio demokratinės vy
riausybės kritimas ir bolševikų teroro Rusijoje pra
džia. (Draugas, 1973 m. kovo 5 d., 3 psl.).
Rusų emigracijoje jau kelintas dešimtmetis eina gin

čas, kas iš tikrųjų Rusijoje įvyko 1917 metų spalio mėne
sį. Bolševikai tvirtina, kad tuo metu Rusijoje įvyko re
voliucija pastačiusi Ruisjos proletarus prie valdžios, o 
komunistų priešai tvirtina, kad įvyko paprastas pervers
mas prieš demokratinę Rusijos vyriausybę. Kiekvieną 
metą vis stiprėja įsitikinimas, kad Rusijoje įvyko val
džios grobimas, ypač kai kiekvieną metą vis paskelbiami 
nauji dokumentai apie įvykius to meto Rusijoje, šiandien 
niekam ne paslaptis, kad vokiečių generalinis štabas davė 
Rusijos bolševikams stambias sumas pinigų, kad jie su
ruoštų perversmą. Leninas naudojo vokiečių pinigus pro
pagandai, laikraščiams, atsišaukimams ir agentų papir
kinėjimams. Kaip Lvovo, taip Kerenskio vyriausybės 
stengėsi demokratinti kraštą, kas nepatiko to meto mo- 
Darchistams. Jie ruošė perversmą prieš Kerenskio vy
riausybę, o Leninas, pasinaudojęs suirute karo vadovy
bėje, suruošė perversmą prieš Kerenskio vyriausybę. Ko
munistai ir komunistuojantieji tvirtina, kad 1917 metais 
Rusijoje įvyko revoliucija, o skelbti dokumentai istori
kams aiškiai rodo, jog tai būta vokiečių ir bolševikų su
ruoštas perversmas prieš demokratinę Rusijos vy
riausybę.

Tuo tarpu marijonų Įžanginio autorius, nepastudija
vęs pačių rusų šaltinių, naudojasi prancūzišku Le Monde, 
kuris rusų problemas nagrinėja taip paviršutiniškai,

kaip ir jis, rašo, kad 1917 metais spalio mėnesį Rusijoje 
įvyko “revoliucijos perversmas”. Ką lietuviai gali pasi
mokyti iš tokio praeities žinovo, sunku pasakyti Bet jis, 
padaręs pagrindinę klaidą, tame pačiame rašinyje toliau 

' šitaip rašo:
“Carinės Rusijos emigrantai pirmąjį dešimtmetį 

buvo labai veiklūs. Jie sukūrė daugybę centrinių ir 
vietinių organizacijų, pradžios ir vidurines mokyk
las, įvairius aukštuosius kursus, religinę bendruo
menę. .. t(Ten pat).

“Politinėje srityje carinės Rusijos emigrantų 
įtaka buvo be galo didelė. Emigrantai, informuoda
mi svetimuosius apie gyvenimo tikrovę bolševikų 
Rusijoje...

“Carinės Rusijos emigrantai sukūrė galnigą 
spaudą, leidžiamą ne tik rusų, bet ir visą eilę svetimų 
kalbų...” (Tenpat).
Visur “mokytojas” kalba apie carinės Rusijos emi

grantus, apie “carinės Rusijos emigrantų” įtaką, net 
apie “carinės Rusijos emigrantų sukurtą galingą spaudą”, 
kada carinės Rusijos emigrantai buvo tikra mizerija. Nei 
jų įtaka buvo didelė, nei jie turėjo savo spaudą. Paryžiu- 
e buvo leidžiamos Poslednije Novosti, pats įtakingiau

sias rusų emigrantų dienraštis, visai nebuvo caristinės 
Rusijos, nes Miliukovas, jų vyriausias redaktorius, pa

čioje Rusijoje kovojo prieš caro sauvalę.
Teisybė, kad užsienin išvažiavo didokas skaičius caro 

šalininkų, bet bolševikai perversmą ruošė Ine prieš cari
nę valdžią, o prieš demokratinę Kerenskio vyriausybę. 
Caras jau buvo priverstas atsistatydinti 19h m. kovo 15 
d. Rusų generalinis štabas patarė carui atsistatydinti ir 
nesikišti į krašto valdymo reikalus. Carui atsistatydinus, 
dalis aristokratijos pradėjo smukti į užsienius, bet ta emi
gracija buvo silpnutė, josios skaičius nedidelis ir įtaka 
menkutė. Rusai pradėjo bėgti į užsienius, kai bolševikai 
^padarė perversmą prieš Kerenskio vyriausybę. Caro ge
nerolai negynė teisėtos krašto vyriausybės, bet persimetė 
bolševikų pusėn. Buvęs Vakarų fronto vadas, gen. A. 
Brusilovas su štabu, generolais ir karininkais perėjo bol

ševikų tarnybon. Gabus caro karys Michailas Tuchačevs- 
kis nuginklavo Petrapilio darbininkus ir Kronštato jū
reivius, kai šie pasipriešino bolševikų sauvalei.;

Užsienin bėgo rusų kariai, kurie, girtdami teisėtą 
srašto vyriausybę, pralaimėjo. Emigracijoh pateko ka
riai, kovoję prieš bolševikus. Bėgo rusai liberalai, de
mokratai, socialistai demokratai, kuriuos komunistai pik
čiau persekiojo. Tūkstančiai jų pateko užsienin ir infor- ' 
mavo Vakarų Europą ir Aziją apie įvykius Rusijoje. Ca
ro šalininkai buvo pasimetę. Nekęsdami demokratinės 
Kerenskio valdžios, jie persimetė pas bolševikus. Nega
lima paneigti, kad rusų emigrantų tarpe nebūtų caro ša
lininkų, bet didele dauguma buvo paprasti žmonės, sie
kę pilietinių teisių ir demokratinės santvarkos.

Marijonų tarpe yra studijuoti mėgstančių žmonių. 
Jų tarpe yra vyrų su mokslo titulais. Jie, mokydami lie
tuvius, neskelbtų iškraipytų faktų, paimtų iš bulvarinio 
prancūzų laikraščio, kaip tai padarė paslaptingu būdu 
įtakos įgijęs “mokytojas”. Kuriam galui jam buvo rei
kalinga “carinės emigracijos įtaka”, pakalbėsime rytoj.

sirinkimo protokolas buvo pri
imtas be pataisų. Pranešimus 
padarė buvę valdybos nariai 
Kimbarkas, Vasaitis ir Barkaus 
kas. Kilus karštesnėms disku
sijoms dėl kasos stovio, Kim
barkas pasiėmė šį reikalą su
tvarkyti ir kitame susirinkime 
pranešti.

Slaptu balsavimu į valdybą 
šiems metams išrinkti: J. Kim
barkas, J. Vasaitis, A. Miliūnas, 
G. Valantinienė ir Barkaus
kas, S. Ingaunis, V. Leščinskas, 
G. Valantinas, J. Balutis ir S. 
Paulauskas. Valdybos narių 
pasiskirstymas pareigomis ir 
pirmas posėdis, įvyks kovo 14 
d. 7 vai. vak. Cicero respubli
konų patalpose.

Po susirinkimo visi dalyviai 
buvo pavaišinti.

S. Paulauskas

PAAIŠKINIMAS
Cicerą lietuvių respublikoną 

'partijos sekretorė atsiuntė tokį 
: nesklandu ir nesusipratimą 

aiškinimą:

Iš įvykusio Amerikos Lietu
vių Respublikonų Lygos Cice
ro Skyriaus visuotino narių 
susirinkimo š. m. kovo 2 d. 
daugeliui paaiškėjo, kad ne 
tik ši Lyga dirba savo užsibrėž
tą darbą, bet taip pat viešai 
paaiškėjo, kodėl šiuo metu čia, 
Cicero Respublikonų partijoje, 
įvyko skilimas. Nežinantiems 
sunku orientuotis, ir gal ne vie
nas nusistebi, kodėl čia veikia 
dvi “Respublikonų Partijos”.

1971 m. lapkričio mėn. 10 d. 
įvyko Cicero Lietuvių Respub
likonų Lygos steigiamasis susi
rinkamas, kurio ihibiatoriumi 
buvo Jurgis Breivė. Tuo metu 
tai buvo vienintelė Amerikos 
Lietuvių daugumoje Ciceroje 
gy venančių įsisteigusi Respub
likonų Lyga. Mūšų iniciato
rius tapo vykdomuoju vice 
pirmininku ir gal būtų iki šios 
dienos darbas vykęs sklandžiai, 
tačiau valdyba vėliau pastebė
jo, iš iniciatoriaus pusės daug 
netakto ir nesiskaitymo su val
dyba. Štai kodėl 1972 m. gegu
žės 12 d. valdybės posėdyje, 
svarstant pasitikėjimo klausi
mą, buvo pasiūlyta poniri Brei- 
vei atsisakyti iš vykdomojo vi
cepirmininko pareigų. įvykus 
balsavimams, nubalsuota, kad 
ponas Breivė turi pasitraukti. 
Valdybos persiorganizavimui 
įvykus, naujuoju vykdomuo
ju vicepirmininku buvo vien
balsiai išrinktas Jonas Vašdi- 
tis. Valdyba liko ta pati.

P. Breivė, pasitraukęs iš mū 
šų, ne tiek 
pasiaukojimo, 
mo vedamas, 
naują valdybą ir pasivadino 
Cicero Rešpublikorių Partija. 
Nebūtų viskas dar buvę taip

respublikoniško 
kiek užsišpyri- 
susidarė sau

DR. MARTYNAS ANYSAS

KOVA DĖL KLAIPĖDOS
Gubernatoriaus Jono Navako 

laikotarpis
II — dalis

BRŪVELAIČIO DIREKTORIJOS 
PRISISTATYMAS CENTRO 

VYRIAUSYBEI
Tuojau po Brūvelaičio direktorijos su

darymo iškilo mintis visai direktorijai pri
sistatyti Centro vyriausybei Kaune su vei
kiančiais asmenimis susipažinti. Iš Direk
torijos pusės dar kilo mintis tam tikrus rei
kalus su atitinkama energija pateikti Cent
ro vyriausybės nariams ir iš jų gauti begia
mą atsakymą ir aptarti kai kuriuos paža
dus. padarytus gubernatoriaus, kurie iki 
šiol nebuvo įgyvendinti. Gubernatorius 
vis aiškino, kad šie klausimai esą svarsto
mi ir tam reikalinga daugiau laiko. Buvo 
numatytas apsilankymas ir pas Valstybės 
prezidentą Antaną Smetoną, Gubernato
rius su Tūbelių susitarė dėl apsilankymo 
datos Kaune. Tai turėjo įvykti 1935 m. 
sausio m. pradžioje.

AUDIENCIJA PAS VALSTYBĖS 
PREZIDENTĄ ANTANĄ SMETONĄ

1935 m. sausio m. pradžioje, gerokai 
iąlant, atvykome į Kauną ir sustojome 
Metropolyje. įėję pusryčiams, sutikome ir 
gubernatorių Navaką, valgantį pusryčius

Z

ir ant stalo stovėjo gerokai nugerta konja
ko bonka. Atrodė labai susinervinęs ir pa
sisiūlė mus palydėti pas valstybės preziden
tą. Sutikome, jeigu jis tam turi noro. Tik 
daug vėliau supratau, dėlko gubernatorius 
mus pasiėmė lydėti pas valstybės prezi
dentą.

Apie pusiau vienuoliktą valandą kaitų 
su gubernatorium Navaku nuvykome į 
prezidentūrą, kuri jau daug metų buvo 
patalpinta senuose rusų, gubernatoriaus 
rūmuose. Mus pasiliko kanceliarijos virši
ninkas dr. Bielskus, kuris mus tuojau su
pažindino su prezidento asmeniniu adju
tantu pulkininku leitenantu Sakinami. ši
tas laibas., gražia ir elegantiška uniforma, 
akselbantais ir keliomis ordinų juostomis 
karininkas, gal nujausdamas, gal iš paty
rimo žinodamas, kad klaipėdiškiai mėgsta 
pasišildyti, buvo leidęs padengti mažą sta
liuką, apstatyti biskvitais ir prancūzišku 
konjaku. Vos atsisėdome prie stalo, kai 
buvo pripildyti stiklai, ir, tiesiog nepails
ta m u akylumu jis juos naujai pripildyda
vo. kai tik jie rodė tendencijos tuštėti.

Audiencijos salė buvo įrengta kaip rū
mų salės, parketas ir paauksuoti baldai. 
Prie vienos sienos kabėjo didelis aliejinis 
paveikslas, vaizduojantis prezidentą Sme
toną su fraku, papuoštas Vytauto Didž. or
dino pirmojo laipsnio žvaigždėmis ir pla
čia. to paties ordino rudai - geltona juosta. 
Gražiai atrodąs paveikslas, kurio vėliau 
niekuomet ir niekur nemačiau.

Atsidarė durys į audiencijos salę įžengė

prezidentas Antanas Smetona. Lėtais ju
desiais, lyg automatas jis artinosi prie mū
sų grupės; gubernatorius nervingai pašo
ko, visus supažindino pavardėmis. Prezi
dentas visiems automatiškai padavė ranką, 
nei kiek nepakeisdamas veido ir nei vie
nam neparodydamas ilgesnio arba giles
nio žvilgsnio. Charakteriiigas ir tiesiog 
svetimas buvo prezidento rankos padavi
mas. Jis tuomet, kaip ir seniau, padavė 
savo mažą, geltoną ranką be mažiausio 
spaudimo, ją tiesiog įdėdamas į svečio 
ranką, be spaudimo ją vėl atitraukdamas. 
Jo nepaprastas delno švelniirrids leido spėti, 
kad pats prezidentas nuo jauniausių dienų 
nebuvo dirbęs ilgesnį laiką slinkų, nuolati
nį fizinį darbą. Palyginant sii 1933 metais, 
kai aš prezidentą buvau matęs Mažeikiuo
se ir su juo trumpai kalbėjęs Mėdtemrddės 
dvare, Smetona buvo gferokai pasenęs, 
plaukai daugiau praretėję, barzda stipriai 
pražilusi. Bendrai jis dahė pailsusio žmo
gaus išvaizdą, akVs pastytŪšfbS.

Smetona svečius paprašė atsisėsti ir 
tuojau pradėjo kalbėti. Kalbėjo pamažu, 
pustyliai. jog reikėjo atidžiai klausytis, 
norint jo kalbą sekti. Kalbėjo apie gyve
nimą valstybėje, jį filosofiniai pagrįsda
mas, apie sunkumus valdžiai ir valstybei, 
jeigu vienoje valstybėje yra gyventojų iš 
įvairių kultūrų, turinčių priešingų pažiū
rų. čia reikia turėti daug kantrybės, pa
brėžė jis, kol viskas įeis į tikras vėžes. Bet 
žaizdas užgydantis ir viską dailinantis lai
kas išlygins visus, dabar taip aiškiai pasi

“Sovietų tauta” 
Rusifikacijos tirpdomasis 

puodas bėga per viršų

Pasirašęs K. Lucanus “Euro
pos Lietuvyje” Nr. (1143) iš bri
tų “The Economist” ir vokiečių 
“Der Spiegei” sudaręs įdomi; 
apžvalgą, kaip Brežnevui sekasi 
tęsti Stalino užsimotą paverg
tųjų tautų sutapimą rusifika
cijos puode:

“Paskutiniame KP suvažiavi
me Sovietų Sąjungos sekretorius 
Brežnevas pranešė, kad paski
ros tautos sovietuose nebeegzis
tuoja, kad esanti sukurta nauja 
istorinė žmonijos bendruomenė 
— sovietų tauta”.

Apžvalgoje suminėta kaip iš
maningai iš 15 “suvereninių” 
sovietinių respublikų”, 20 auto
nominių “respublikų”, 8 autono
minių sričių ir 10 nacional. (tau
tinių) apygardų (su didžiausią
ja Rusijos respublika) iš virš 60 
tautų ir iki 200 kalbų buvo su
planuota tame rusifikacijos puo
de tą “sovietų tautą” sulydinti 
visų tų respublikų kompartijas 
prikemšant kolonizuotais rusais, 
visose “suvereninėse” respubli
kose valdžios viršininkams pri
skiriant rusus “pavaduotojus”, 
visokį tų tautų tautelių savitą 
tultūrinį pasireiškimą apšau
dant “buržuaziniu nacionaliz
mu” ir kaip tokį žiauriai slopi
nant, o rusiškąjį visomis prie
monėmis liaupsinant, kol patys 
tos “sovietų tautos” virėjai pa
šuto, kad jų viralas pradeda bėg-
;i per visus kraštus:

Nieks nenori tapti 
rusišku komunistu

“Lenino spėjimas, kad visoks

blogai, tačiau ponas Breivė 
vieną gražią dieną nuėjus į 
banką, kuriame buvo laiko
mas mūsų valdybos iždas, da
vė bankui klaidhigus parody
mus ir mūsų sąskaitą neteisė
tu būdu pervedė savo valdybos 
vardu. Nustebome tokiu žygiu, 
bet tas mūsų veiklos nenustel
bė ir mes savo iždą pamažu 
papildome naujų narių mokes
čiais, parengimais ir L t.

Š. m. kovo 2 d. įvykęs gausus 
visuotinis metinis narių susirin
kimas praėjo labai sklandžiai. 
Mūsų garbės pirmininkas John 
F. Kimbark tarė paskatinantį 
žodį ateities veiklai ir dalinosi 
įspūdžiais.

Valdybai atsistatydinus, ji 
vėl buvo vienbalsiai išrinkta 
sekančiam terminui. Naujoji 
valdyba sudaryta iš 11 narių, 
kadangi buvo pririnkti dar 3 
nauji nariai.

Pirmininkas John F. Kim
barkas pasižadėjo susidariu
sius nesklandumus dėl banko 
sąskaitos sutvarkyti. Koresp.

reiškiančius nesusipratimus. Kai vieną 
mintį pabaigė, sustojo; atrodė, jog jo kal
ba jau baigta. Direktorijos nariai, many
dama, jog dabar laikas ir jiems prabilti, 
išsižiojo pradėti kalbėti. Bet prezidentas 
savo kalbą toliau tęsė. Taip įvyko kelis kar
tus; atrodė, jog prezidentas direktorijos 
narių nenori išgirsti Toliau kalbėdamas 
jis pažymėjo, jog tie visi nesusipratimai 
turi sustoti prie vieno idealo — Lietuvos 
valstybės ir kad Lietuvos vyriausybė da
ranti visas pastangas valstybę stiprindama, 
didinanti įvairių kraštų ir pavienių žmo
nių gerovę.

Kalbėdamas Smetona visą laiką žiūrėjo 
tiesiog į tuštumą, nei vieno nepaliesdamas 
savo žvilgsniu. Pabaigęs jis tuojau atsisto
jo ir kiek gyvesniu balsu, įprastu diploma
tiniu mandagumu pareiškė, jog jam buvo 
nepaprastai malonu susipažinti su gerbia
mais Direktorijos nariais, kurie dabarti
niu metu eiha tokias sunkias pareigas ir 
kad jam, visuomet būsią malonu juos vėl 
pamatyti.

Kiekvienam dalyviui vos jaučiamai ran
ką padavęs, prezidentas pamažu apsisukti 
ir adjutanto lydimas tuo pačiu keliu aplei
do audiencijų salę. Visa audiencija truko 
apie 20 minučių.

Prezidento laikysena visus direktorijos 
narius nustebino ir stipriai apvylė. Iš daug- 
metinio reprezentavimo ptezidetltas Sme
tona buvo pasidaręs visai neasmenišku. Jo 
judėjimai ir žvilgsnis laiwii gyvai priminė 
Jaques Offenbacho operos “Hoffmanns
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tautiškumo pasireiškimas nu
bluks ir sunyks po skaidriai rau
dona komunizmo vėliava nepasi
tvirtino. Praktika rodo, kad net 
ir nuoširdūs Sovietų Sąjungos 

■ komunistai vistiek nori priklau
syti savo tautai ir būti latvių, 
lietuvių ar gruzinų komunistais, 
bet ne “sovietiniais tautiečiais”. 
Iš Maskvos ateiną tautinių, pa- 
s i reiškimų suvanžymai sudaro 
pagrindą priešintis centrinės val
džios ir partijos potvarkiams. 
Tokiu būdu nejučiom kova dėl 
tautinės laisvės išvirsta j kovą 
prieš komunizmą. Ta kova ypa
čiai pakurstoms, kai Maskva vie
šai remia “tautinį išsilaisvinimą” 
Azijoj ir Afrikoj, bet bando jį 
užgniaužti namie. Laisvos gali 
būįti primityvios Afrikos tau
telės, bet turi virsti “sovietiniais 
tautiečiais” gilias tradicijas ir 
kultūrą sukūrusios Europos tau
tos. Argi sovietiniai vadai ne
mato, kad apie “išsivadavimą” 
kalba net D. Britanijos provin
cijos Valija ir Škotija, kad dėl 
savo salos sujungimo lieja krau
ją airiai — tad kaip gali išsiža
dėti savo vardo lietuviai, estai ar 
latviai ?

Tautinio judėjimo banga yra 
apėmusi visą Sovietų Sąjungą. 
Bet tas judėjimas nėra prieš ru
sų tautą. Priešingai, patys ru
sai kaip Sacharovas ir Grigoren
ko stoja už totorių, žydų ar uk
rainiečių tautines teises”.

Pabaltijo valstybių padėtis

“Atskirą kategoriją sudaro 
Pabaltijo valstybės. Buvusios 
nepriklausomos 1918—1940 me
tų laikotarpy, jos bijosi visų sla
vų, kokios tautybės jie bebūtų. 
Muo 1960 m. į Latviją ir Esti
ją atvyko tiek daug rusų ir uk
rainiečių, kad jie perėmė net KP 
vadovybę. 1970 metais Latvijo- 
je latviai jau besudarė tik 57% 
visų gyventojų. Panašiai yra ir 
Estijoj. Pasipriešinimo centras 

Pabaltijy esąs katalikiškoje Lie
tuvoje.

Toliau eina Gruzija, kurioje 
tautinė savigarba yra ypačiai 
puoselėjama. Pajudėjo ir Krimo 
totoriai, kurie po karo buvo iš
tremti į Uzbekistaną. Taip pat 
Volgos vokiečiai. Žydų judėji
mas parodė, kad kovojant gali
ma šio to pasiekti. Juo užsikrė
tė kitos tautos.

Rusų kurstomas tautinis išsi
vadavimas kituose kontinentuo
se stipriu bumerangu atsisuko 
į juos pačius ir graso sunaikinti 
dirbtinai kuriamą “sovietų tau-

LIGA IR ČEKIS

— Čekis, kurį man davėte, su
grąžo, nes banke nebuvo paden
gimo...

— Daktare, mano liga taipgi 
grįžo...

Erzaelungen” automatinę Olimpios figūrą. 
Prezidento bendra tema pasakyta kalba ir 
jo stengimasis neįsileisti į kakias nors dis
kusijas su direktorijos nariais Klaipėdos 
reikalų, aiškiai parodė, kad Klaipėdos po
litikos linija buvo iš anksto tiksliai nusta
tyta ir planingai vy kdoma. Tik tos politi
kos muziką ir jos vykdymo smulkmenas 
nustatė gubernatorius. Dėl to Navakas ir 
nervinosi, kad direktorija nepradėdų ple
pėti apie jo darytus tuščius pažadus ir su
manymus, apie kuriuos prezidentas nieko 
nežinojo. Gal jis specialiai buvo kviestas 
rūpintis, kad direktorija, susijaudinusi 
neiššoktų iš savo rolės. Navakas apie tai 
niekuomet neužsiminė.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite 
Dienrašti “Naujienas”

Jau pasirodė knygų rinkoje 
naujausioji Dan Kuraičio knyga

MAGIŠKUOJU KILIMU

336 puslapiai. — Kaina $3.00
Geriausioji dovana yra pati naujausioji, 

gražiai išleista, lengvai parašyta knyga apie 
Lietuvą. Knyga galhna groti užėjus į “Nau
jienas" arba užsisakius paštu. Knygų platin
tojai gauna nuolaida.

Čekius arba Money orderius reikia siųsti 
tokiu adresu:

NAUJIENOS, 1739 S*. HALSTED STREET, 
CHICAGO I, ILLINOIS



PR 8-3229

OR. ANNA BAUUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIU 

IK GERKLES LIGOS .

2858 W. 63rd Street

Valandos pagal susitarimą

Ron tol. 239-4683

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

Madical Building). Tai. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal ausi tarimu 

Jei neatsiliepus skambinti 374-8012

rol*f.; PRospact 8-1717

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63rd STREET 

rak; kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
Ūktai antradieniais ir penktadieniai* 
Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas.

Rax. 3241 WEST 66th PLACE 
Phono; REpublic 77868

DR. G K. BOBELIS
INKSTŲ IR SLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGUA
Talef. 695-0533

Pox Valley Medical Center 
860 SUMMIT ST.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

Vasario šešioliktos šventė Miami Lietuviu Piliečiu Klube, įvykusi sekmadienį, va
sario 18 dieną. Vaizdelyje matoma dalis šventės dalyvių; jų tarpe ypač čikagiikiai 

ras daug sau pažįstamų.

Meno Akademiją daugelyje pa-;
rody laimėjo premijas už savo 
žavėtinus kūrinius daugumoje 
lietuviškais motyvais.

Studijuodamas jis buvo Ame
rikos Lietuvių Studentų Susi
vienijimo CV pirmininkas.

Didžiausias jo pastovumo re
kordas yra tame, kad jau 55 me
tai j ir dirba Chicagos Naujienų 
dienraščio štabe. Jis yra parašęs 
visą eilę novelių, feljetonų, me
no kritikos ir teorijos temomis 
straipsnių ir keletą knygų išver
tęs lietuvių kalbon,

Naujienose dirba nuo 1917 me
tų, o nuo 1930 metų redaguoja
Meno Žinių skyrių.

Nuotrauka Vinco Gabrielevičiaus

— Juozas Matijošaitis, Long 
Beach, Calif., kartu su prenu
merata atsiuntė vajui 5 dol. 
Vajaus komisija visiems auko
tojams, naujiems skaitytojams

ROCKFORD, ILL
Netikėta mirtis

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI R PAAIŠKINIMAI, 
KIEKVIENA DIENA BUTINI 33ESCI0N1UI

Graudenkite kits kitą ko* dieną, kol yra vadinama šiandie, k 
ii jOsų nebotų užkietintas per prigėvystą nuodėmės. Ebr. 3:13.

Jeigu mes pripažįstame, kad dvasiškas miegas išdalies veržiasi ant mū
sų ir slaptai užmigdo mūsų dvasiškus jausmus, taip, kad Ties* nebeturi 
savo įkvepiančios galybės mumyse, mūsų pirmiausia pareiga yra atsiduoti 
save maldose ir susisiekime su Dievu ir su jo žodžiais, idant Jo pašven
čianti galybė būtų atjausta.

Nes me* esame padaryti Kristau* dalininkais, jei tik užlaikome iki 
galo mūsų tikėjimą.

Kristus pasakė, kad ji* įsteigs bažnyčią. Bažnyčių yra daug, bet ae 
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. žavisi, 3715 W. 66th St, Chicago, Illinois 60629

BY. RAŠTO TYRINRTOJAI
siiibiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiibiiiibiviib

PETKUS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Redd.; 388-2233
OFISO VALANDOS: .

_ irmadieiuais ir ketvirtad. 1—7 vaL. 
-atradę penktadieni nuo 1—5. tree.

ir šeStad. tiktai susitarus._____
r R«.; GI 80873

DR. W. ŲSIN- EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ. MEGS 

GINEKOLOGINE CHIRURGUA 
ol32 So. Kedzio Ave., WA 5-2670

balandos pagal susitarimą. Jei neat- 
- ■ atliepia, skambinti AM 3-0001.

■ 1 « 1 ' 1 ■

OR. MINA KRAIKE- 
KRIAUCEUUNAIIE

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6133 So. KEDZIE AVĖ.

Tolof. WA 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti 

4714)225.
Valandos pagal susitarimą.

Ofiso tai.: HE 4-1818 arba RE 7-9700 
Rezidenciios: PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 7lst STREET

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

Juozas Jusevičius — nesirgo, 
iš vakaro buvo sveikas ir links
mas, o iš ryto nebekėlė — širdis 
sustojo plakusi. Mirė sulaukęs 
88 metų amžiaus. Gimė ir augo 
Lietuvoje. Jaunas būdamas dir
bo rąstų plukdyme Nemuno upe 
iš Lietuvos į Vokietiją. Juos 
mes vadindavome trieoptinin- 
kais. Juozas gerai žinojo visus 
Nemuno užsisukimus — kampus 
ir buvo su Nemunėliu suaugęs.

Atvykęs į Ameriką apsigy
veno Rockforde. Buvo tvirtas 
vyras, gavo darbą mašinų iš- 
dirbystėje, bet upės vanduo ir 
Rockforde pasiliko Juozui my
limiausias sportas. Jis Rock upe 
vežiodavo pasažierius į Harlam 
parką savaitkaliais pasišokti, ra
tukais pasivažinėti.

Sukūrė su gražia Onute, ką tik 
iš Lietuvos atvykusia, šeimyninį 
gyvenimą, susilaukė sūnaus Jo
no ir dukrelės' Sofijos, vaikus 
padoriai išaugino.

Juozui bevažinėjant Rock upe 
vasaros metu iš nakties laivas 
sudegė, bet Juozas įsigijo kapi
tono vardą, pasistatė • didelį lai
vą, kurį nugabeno į Delavan eže
rą, ir vėl vežiojo svečius po pla-

GRADINSKAS
DR. FRANK PLECKAS

OPTOMETRISTAS
... KALBA LIETUVIŠKAI 

2618 W. 71st St. — Tai. 737-5149
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”.
VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGUA 
2656 WEST 63rd STREET

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

Ofiso talef.: 776-2880
Naujas raz. talef.: 448-5545

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

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

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

uždaryta.
Rez. tai.: WA 5-3099

TV STALELIS 
NE MOKAMAI 
PERKANT JUODA-BALTA

19 INČŲ TV
Atid. 9—6; pirm, ir ketv. 12—9. 

Tree, ir sekm. uždaryta.
2512 W. 47 ST. —- FR 6-1998

GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapam* gėlė*.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS) 
5525 $•< Harlem Ave. — 536-1220

tų jį ežerą pakvėpuoti tyru oru 
ir pasportuoti tyrame vandeny
je. Kai sūnus Jonas paaugo ir 
jis užimdavo laivo kapitono vie
tą-

Jucevičiai buvo labai nuošir
dūs, gelbėjo nelaimingus Lietu
vos pabėgėlius aukomis ir siun
tiniais į Vokietiją, padarė daug 
garantijų lietuviams atvykti į 
šią šalį. Išgyveno Rockforde 59 
metus, išėjo į pensiją, miręs pa
liko doro teisingo Rockfordo lie
tuvio vardą ir gražius apie save 
atminimus.

Reiškiu užuojautą likusiai 
žmonai, sūnui, dukrelei Sofijai 
ir seseriai Lietuvoje. žvalgas

MIRE PAULEKIUTES VYRAS 
WINTHROP ROCKEFELLER

Buenos Aires dienraštis La 
Prensa š. m. vasario 23 d. pa
talpino platų United Press straip
snį apie buvusio Arkansas pro
vincijos gubernatoriaus, JAV 
karo laivyno karininko Winthrop 
Rockefeller mirtį įvykusią vasa
rio 22 d. Palm Spring, Kalifor
nijoje.

W. Rockefeller yra anūkas 
turtingiausio pasaulyje naftos 
magnato John D. Rockefellerio, 
kurio šeima, susikrovusi milijar
dus, vienok paaukojo labdarai 
apie 1,000 milijonų dolerių, ne
sumažindama savo turtų.

W. Rockefeller 1948 metais 
apsivedė su Pensylvanijos ang
liakasio dukra lietuvaite Ievute 
Barbora fPaulekiūte. Po 6 metų 
jiedu, išsiskyrė. Ųž perskirąs 
Paulėkiūtė gavo 6 milijonus do
lerių savo pragyvenimui ir jų 
sūnaus Winthrop Paul Rocke
feller mokslinimui, kuriam da
bar sukako 23 metai amžiaus.

Rockefeller-Paulėkiūtės sūnus 
mokinosi Šveicarijoje. Jį dažnai 
lankė motina, gerai kalbanti lie
tuviškai. Grįžęs į JAV jaunuo
lis, sykiu su savo motina, atos
togas praleidžia pas lietuvius 
ūkininkus. Jis taipgi pramoko 
lietuviškai kalbėti.

sydama pavojaus. O kiek tokių 
buvo! “Tėvynės karo metu par
tizanų eilėse kovojo žinomas da
bar dailininkas S. Rožinas. Vie
no mūšio metu jis buvo sunkiai 
sužeistas ir liko gulėti paežerės 
melduose. Jį rado žvejai, o pri
glaudė paprasta kaimietė Ago-

ir platintojams nuoširdžiai dė
koja, visus skaitytojus prašo 
remti Naujienas ir imtis inicia
tyvos platinti darant pastangas 
surasti bent po vieną naują skai
tytoją. Visi lietuviai yra kvie
čiami užsisakyti Naujienas. Da
bar jos visiems yra naudingos ir 
reikalingos.

G U Ž A.U S K Ų 
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 

BEVERLY HILLS GELiNYČIA 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefenei; PR 84)833 Ir PR 8-0834

riškių kaime, dabartiniame Tra
kų rajone. Ilgai jinai slaptai 
slaugė jį, išgydė, o paskui dar 
slaptais takeliais palydėjo į par
tizanų bazę, kur draugai laikė 
jį žuvusiu. O juk už žydo ir dar 
partizano slėpimą jai ir visai 
jos šeimai grėsė mirtis”.

DAILININKO ŠILE1KI0 
KŪRYBOS!

SUSERINKLMŲ

PRANEŠIMA!

IEVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 
•»Z. 2533 W. 71st Street
Ik Telef.: GRovehiU 6-2345-6

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

I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tek PR 81223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. Šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų Ir kitu laiku 
■ •“ pagal-susitarimą •_______

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

, 2454 WEST 7Irt STREET 
Ofiso tolei; HEmlock 4-2123 
Rezid. talef.: Gibson 86195

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
Valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
fei neatsiliepta, tai telef. Gi 86193

P. ŠILEIKIS. 0. P..
OT ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

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

(Arch Supports) ir t t
VaL: 9—4 ir 8—8. šeštadieniais 9—1.
2850 Wert 63rd St., Chicago, HI. 60629

Tolof.: PRospoct 6-5084

•< 5 t' ' 7 • n AC *■ *' < i
SOPHIE BARČUS

RADIJO BEIMOS VALANDOS I

Visos programos iš W0PA, • 
1490 kiL A. M.

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 11—12
vai. ryto. — šeštadieni ir sek
madienį nuo 8:80 iki 9:30 val.l
ryto.

Telef.: HEmleck 4-2413

BENIERIAL kurie garsinasi 
■yAŲJTRNOSK". — TVRI GERIAUSIA 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL 60629

NET ZIMANAS PRIPAŽINO
Lietuviai išgelbėjo daug žydų

Izraelio valstybė suteikė pen
siją Onai Šimaitei, išgelbėjusiai 
daugybę Lietuvos žydų nuo hit
lerininkų (Šimaitė neseniai mi
rė Prancūzijoje).

Lazdijų apskrities dvarininko 
sūnus Genrikas Zimanas, buvęs 
vyriausias Tiesos redaktorius, 
pats būdamas žydas, pripažįsta, 
kad lietuviai gelbėjo žydus nuo 
hilerininkų.

Tarybinė Moteris, Birutės Bo- 
reišienės redaguojamas žurnalas 
Vilniuje, kurio tiražas siekia 
virš 370,000 egz. gruodžio mėn., 
1972 metų laidoje pirmoje vie
toje patalpino žurnalisto Gen- 
riko Zimano straipsnį kuriame, 
tarp kita, rašoma:

“Daug lietuvių moterų padėjo 
išsigelbėti rusų ir žydų vaikams, 
kuriems hitlerinės okupacijos 
metu grėsė mirties pavojus. Tai 
gražiai aprašyta žinomoje S. 
Binkienės knygoje — Ir be gįn-, 
kk> kariai. Dnifiavos Partiza
no ir Šarūno būrių partizanai 
gerai atsimena Raitininkų kai
mo gyventoją Teofilę Kužulie- 
nę (“Venciuvienę”), kuri moti
niškai globojo partizanus, nepai-

— 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.

Victoriįa Cinką, nut. raštt
■. ---------- 1 - - 1— Lietuvių Moterų Draugija "Ap- 

švieta" maloniai kviečia visus atsilan
kyti į kortų ir kauliukų popietę — 
Bunco party. Bus gražių dovanų ir 
vaišės. Pelnas skiriamas labdarybei. 
Įvyks kovo 11 d. 3:00 vai: popiet Hol
lywood salėje. 2417 W. 43rd St. Auka 
1 dol.

[ORDAS
Dailininkas Mikas Šileikis gi

mė Zarasų apskrity 1893 me
tais. Į JAV atvyko 1913. Baigęs

Gauta žinia iš Lietuvos, kad 1972 m. gruodžio mėn. 9 dieną, sulau
kusi šimto metų amžiaus, mirė

22a

PAULINA RlRKLlENS
Velionė tavo gimusi Panevėžio apskr., Ramygalos parapijoj, Ja- 

nionių kaime ir ten gyveno iki savo mirties. Gruodžio 11 dieną pa
laidota Janiouiųkapinė—

Paliko nuliūdime du sūnūs su šeimomis Lietuvoje. Amerikoje 
liko liūdinti marti Della Kirklis, mirusio sūnaus a. a. Povilo Kirklio 
žmona. • t - -■

Už a. a. Paulinos Kirklienės sielą bus atnašaujamos šv. Mišios 
š. m. kovo mėn. 10 diena 9:00 vai. ryto Tėvu Jėzuitų bažnyčioje, 
2345 West 56 t, Chicago j e.

Visi giminės ir pažįstami malonėkite pasimelsti,
. . Liūdinti marti Delia Kirklis

ese.

DAMENCELA BALEISZIS
’ Pagal tėvus Shimkus

” S ■ • r " f

Gyv. Flecemoor, III. Anksčiau gyv. Roselando a py L, Chicagoįe.

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 Benūee Balaishis^ 3 sūnė

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

Velionė buvo našlė mirusio Jono.
Kūnas -p*šarvotas De Young-Vroegh koplyčioje, 649 E. 162nd St, 

So. Holland, UI. (ED 3-7000).
šeštadienį kovo 10 dieną 9:15 vai. ryto bus lydima iš koplyčios 

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

Visi a. a. Damencela Baleiszis giminės, draugai ir paristam: nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:

Sūnus, duktė, giminės.

. w Laidotuvių Direktoriai Leonard Bukauskas ir} Sūnus.^^el^CQ 4-j228;

Mirė 1973 m, kovo mėn. 7 dieną, 3:45 vai. popiet, sulaukęs. 80 
metų amžiaus. Gimęs Lietuvoje. Mariampolės aps.. Prienų parapijoj.

Amerikoje išgyveno 60 metų.
Paliko nuliūdę: pusbrolis Albert Alex (Alexinas), brolvaikiai — 

Charles ir Aldona Babravičiai bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.
Priklausė EzMainierių ir Chicagos Suvalkiečių klubams.
Kūnas pašarvotas Antano M. Phillips koplyčioje, 3307 So. Li- 

tuantea Avenue.
šeštadienį, kovo 10 dieną 10:00 vai. ryto bus lydimas iš koply

čios i Lietuvių Tautines kapines. i
, Visi a. a. Juozapo Babravičiaus, giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam pasktrtirų 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Pusbrolis, brolvaikiai.

lAidotuVįų Direktorius Antanas M. Phillips. Tel. 927-3401. SKELBTIS NAUJIENOSE APSIMOKA
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Day shift.

Arti

DEDES ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
Brighton Parko lietuviai

Man atrodo, kad ateinantį sek-

Sklypo savininkas

8022 W. 69 ST. CHICAGO. ILL. 60636. TeL WA 5-9209

eina

Chicago, Illinois 60608
✓

HOME INSURANCE

PIGLA.I PARDUODAMAS medinis pa
jamų namas Marquette Parke. Po 6 

vai. vakaro telefonuoti 434-9583.
kainais seminarais aukštesniųjų 
mokyklų ir kolegijų studentams 
taip pat jų mokytojams. Pilnai 
apmokėta kelionė lėktuvu iš

HBLP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininku <r Darbininkių

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, žemė — Pardavimui

landžio mėn. 30 dieną.
4018 So. ROCKWELL ŠT.

nakvynėmis yra 550 dol. Eks
kursiją remia Young Americans 
for Freedom ir Free Asian Youth 
Alliance.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

Call: Prank Zapoh 
32O8V51 W. 95th St 

GA 4-8654

NAMŲ VALDYMAS — NOT ARIAT A S — VERTIMAI 

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas

GRIDLEY OPERATE 
AND SET.

Steady work with regular 
overtime.

Company benefits.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBtS
Pardavimas ir Taisymas 

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

LIETUVIŲ
TAUTINĖS KAPINĖS

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

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

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

AUTOMATIC SCREW MACHINE 
ACME

MOVING - Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustyme 

įrankiai. Ilgų metą patyrimas.

HEATING CONTRACTOR z 
(rengiu mieste ir užmiesty naujus ir 
oerstatau senus visų rūšių namo ap
šildymo pečius, air-conditioning, van- 
lens boilerius ir stogų rinas (gutters). 
Yirbu greit, sąžiningai ir garantuotai 

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago, m. 60609. Tel.: VI 7-3447

DĖL AUKŠTOS KOKYBES. KAINOS 
R SĄŽININGUMO NAMŲ REMONTO 

DARBUOSE
$togų dengimas. Vandens nutekėjimo 
amzdžiai. Tuckpointing —- mūro sa- 
virtinimas >r valymaa Mūrininko, 
staliaus, cemento ir dažvtojo darbai 
7eltui įkainavimas. Skambinkite dabar 
AL BELEAKUS. Tel. 238-8656

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
Z5O1 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tol. WA 5-2737 
3333 So. Halstod St., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320 

įvairių prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliaL 
maistas, doleriniai Certifikatal.

MOTHERS HELPER
Reliable woman live in pleasant North 
uburban home, five day week. Own 
room bath, four school age children. 
Good Pay and home for right person.

(312) 235-9100 Days 
SUSANNE or 784-2552 After

5 P. M. collect.

SECURITY GUARDS 
need 2 expd. guards for Loop office 
bldg, split 55 hr. wk. Mon.-Fri. 7:30 
A. M. - 6:30 P. M. Call wkdays. 9 
A. M. — 4 P. M. for further details. 

ADMIRAL SECURITY SERVICES 
1322 W. WALTON, CHICAGO 

Tel. 489-2700

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

REAL ESTATE 
Nuosavybės — kitur

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

D. R. 2Vz Ba. Kit with bilt. In Elec. 
Range Ovens- & dishwasher — Cent. 
A. C. Underground lawn sparkler — 

1% c. Gar. A lot of house for 
S32.900.00.

Call 735-7222 for Appt.

Full
* Experience necessary. 

Call BILL 384-6505

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-774'

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL TEL. VI 7-9327

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

Čia automobiliai išlyginami ir nuda
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusių darbipinkų. Kai

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

TEL. — 776-5888
Anicetas Garbačiauskas, sav.

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

tions, etc. Apply 
KRASBERG CORP.

M. Wright, 
2501 W. HOMER 

342-1100

FLORIDOJ — ST. PETERSBURG 
IR APYLINKĖJ 

Island Real Estate
4506 Gulf Blvd.

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

LAIMA JAKUŠOVAS. brokeris

HELPWANtVb“r>iALi'7

Darbininkų Reikia

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

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.

Londono zoologijos sode baltoji meš
ka "Sally" neseniai pagimdė mesk i u- 

' ką "Paddiwack".

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

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

kitokį blankai

IŠNUOMOJAMAS DIDELIS. šviesus 
miegamas kambarys moteriai. Gali

ma naudotis virtuve.
906 No. ROCKWELL ST. 

Tel. 489-6875

PRIE 62tros ir Homan 5 kamb.
PRIE 61-mos ir Albany 5% kamb. 

i PRIE 66-tos ir už Pulaski 6 kamb.
PRIE 71-mos ir Fairfield 5 kamb.
PRIE 71-mos ir Albany 8 butai.

Brokeris P. ŽUMBAKIS
778-6916

SIUNTINIAI { LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Ava. 

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

FOR SALE BY OWNER t BUTŲ NUAMAVIMAS. ĮVAIRŪS
4 bdrm. Brick home Lg. LR. Formai DRAUDIMAI. NAMU IR NEĘILNO- 
----- ----- - “ * — JAMO TURTO PIRKIMAS - PAR- 

PARDAVIMAS.
BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE 
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

TEL. — 254-5554

Paštas nebeaprepia savo darbo? 
žmonės skundžiasi dėl vėlai gaunamų laikraščių, 

liet paskaitykite kas darosi
Žmonių skundams dėl pašto rius tą pačią dieną gavo 

netvarkos neapsiklausomai dau laiškus, išsiųstus prieš 
gėjant, spauda rimtai susirū- nas: vienas laiškas 

■' Į Kalkutos Indijoje,
kaip j New Yoi ko miesto. ■ 

West Virginios

LIETUVIU
TAUTINES KAPINĖS

REAL ESTATE
Iki šio meto Lietuvių Tauti

nės kapinės buvo pavyzdingai 
tvarkomos.
tvarka, jos turi skrupulinę at-

> buvo iš skaitomybę, 
antras

du 
(i die-

Jose įvesta graži

pino ieškoti kas čia kaltas.
Iš daugybės pavyzdžių, 

paštas veikia, čia bent keletas 
charakteringiausių. Jų turėtų 
užtekti, kad žmonės galėtų su
prasti, kur šuo pakastas.

Vienas namą statymo kon- 
traktorius, norėdamas laimėti 
kontraktą plentui statyti, pa
siuntė oro paštu special delive
ry laišką iš Elkins, W. Va.. 159j 
myliu, i Charleston. W. Va. Laišįkantis: 
kas buvo gautas po 9 dienu, ka
da varžybos dėl kontrakto bu
vo pasibaigusios. Jei laiškas 
būtu atėjęs bent dviem dieno
mis anksčiau. kontraktoriusĮ---- , ----------- ------ ---- ,
būtu varžybas laimėjęs, nes jo pašto ženklai su Amerikos 
pasiūlymas pasirodė •'5150,000 liava. 
pigesnis už. to, 
bas laimėjo.

ir jos turi pageri- 
iš niinams reikalingų pinigų. Pas

kutinis auditoriaus pranešimas 
sostinėje rodo, kad kiekvieną metą jų 

Chariestone Senato investiga- turtas didėja.
toriai rado pašto sandėlyje iki Tvarka buvo gera iki paskuti- 
pat lubų sukrauta pašto siun- nio visuotino susirinkimo. Val- 

Krūvoje per dyba, patikrinusi visuotinotinių maišų kalną, 
ištisą mėnesį 
maišai.

MACHINE MAINTENANCE. Elk Gro
ve Manufacturer seeking experienced 
Maintenance man for macrinery re
pair duties and general maintenance. 
Dąy 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

Vienas biznierius iš Roca Ra
ton. Fla., skunde savo kon- 
gresnianui Paul Rogers nusis
kundė. kad išsiuntęs į Geneva 
Ohio laišką su 10 čekių sąskai
toms apmokėti, čekiai buvo 
gauti su 3 mėnesių pavėlavimu. 
Net pats Prezidentas nėra sau
gesnis nuo pašto pavėlinimų. 
Vienas Washingtono žurnalis
tas negalėjo dalyvauti Baltųjų 
Rūmu kalėdiniame priėmime 
gruodžio 22 dieną, kadangi 
laiškas, išsiųstas 4 dienas prieš 
priėmimo datą, pasiekė jo gy
venamąją vietą, esančią už 20 
mylių nuo Baltųjų Rūmų, tik 
gruodžio 27 dieną.

Vienas Washingtono hiznie-

su
tik jo 3,175 pilni sirinkimo eigą nutarė atšaukti 

buvusius rinkimus ir kovo 11 
dieną pravesti tikslesnius, ge
riau suorganizuotus ir prisilai- 

Į kančias rinkiminių papročių bei 
į nuostatų rinkimus. Valdyba 
nežino, kas bus lišrinkti ir val
dyba jokių kandidatų nereko
menduoja.
kimas juos pasirenka ir išren
ka. Svarbu, kad rinkimai būtų 
pravesti pagal veikiančias tai
sykles. , 4

Kovo 11 dieną, ateinantį sek
madienį, lygiai antrą valandą, 
prasidės sklypų savininkų susi
rinkimas. Jame galės dalyvauti 
kiekvienas sklypo savininkas. 
Bus renkami šeši direktoriai.
Keturiems direktoriams pasibai- siją į Azijos kraštus su atatin- 
gė jų terminas, vienas darbo 
metu žuvo, o kitas susirgo ir ne
gali eiti savo pareigų. Iš viso 
yra dešimt, direktorių, šešių 
direktorių rinkimas gali pa- vakarų pakraščio su maistu ir 
veikti dabartinę kapinių prie
žiūrą ir augimą. Gali atsirasti 
žmonių, norinčių iššvaistyti ka
pinių sukauptą turtą. Todėl la
bai svarbu, kad būtų išrinkti 
dirbti galintieji ir reikalus su- 
prantantieji direktoriai.

Iš anekdotinių pašto veiklos 
u charakteringas se- 
Cincinnati miesto paš

ilas vartojo Japonijoje pirktą 
laišką sortavinio mašiną, kuri, 
kaip vėliau pastebėta, “broki- 
jo ir spiaudė lauk” visus laiš
kus, kuriems buvo užlipinti 

> vė- 
Pasirodė, kad japonai 

tą mašiną buvo pasigaminę sa
vo paštui II Pasaulinio Karo 
metu!

Turint galvoje JAV-bių paš
to milžinišką apimtį, nestebė
tina, kad jis nebeaprepia savo 
darbo. Visose JAV yra 42,000 
pašto įstaigų su 685,000 tarnau
tojų, kurie turi sutvarkyti po 
87 bilijonus '(milijardus) pašto 
siuntinių per metus, ir tas skai
čius vis didėja, ir juo pašto 
siuntų kainos didėja, juo paš
to klaidos ir vėlinimai didėja ir 
skundų daugėja.

Postai Services “Consumer 
Advocate” rašo, kad pašto įs
taiga skundų pernai kas savai
tę gaudavo vidutiniškai po 600 
iki 700, šiemet jau gauna po 
900.

Visuotinas susirin-

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

HELP WANTED
FULL TIME. — Body and fender 
repair. Man with at least 5 years 
experience. — Good salary and 

benefits. 
456-2310

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

YRA GERIAUSIA DOVANA
Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę šerną as

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

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

GAUNAMA “NAUJIENŲ ADMINISTRACIJOJE

SIUNTINIAI I LIETUVĄ
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA

’608 West 69th SL, Chicago, m. 6062B. • TeL WA 5-2787
Didelis pasirinkimas įvairių prekių. 

AUTOMOBILIAI, iALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

Prof. Vaclovo Biržiškos

PirmaĮama tomą yra 208 puslapiai, o antra i ame 226 puslapiai. 
Abu tomai minkštuos* viršeliuos* parduodami už $4.00, o kietuos* 

viršeliuos* už $6.00.
Abi knygas gausit*, j*i pinigus pasiųsite tokiu adresu:

1739 So. Halsted Street

JEIGU NEBŪTŲ SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 
KNYGŲ, NEBŪTŲ IR NAUJŲJŲ!

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

Knyga Jums bus pasiųsta, jei atsiusite pinigus šiuo adresu:

NAUJIENOS. 1739 So. Halsted Street, Chicago R. Illinois
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— Jonas Žukas, Glendale, Ca
lif., užsisakė Naujienas. Taip 
pat užsisakė J. [Įeksnys iš Oma- 

Valdyba nori, kad sekmadienį bos ir A. Baradas iš Marquette 
susirinkime dalyvautų galimai Parko apylinkės.
didesnis sklypų savininkų skai i _ ,r >■' T. •,čius. Sklypų savininkai yra at-1. ~ Jul,lus, Verb? .®r,dSe^r"
sakomingi už tvarką kapinėse. ° .a^- es 18sl e e 1 °
Jeigu savininkai išrinks pini- I)rin«s’ ‘ 1 • 
gus švaistyti pasiruošusius di- |
rektorius, kapinių tvarka pasi- mėgsta ir remia Naujienas. Juo
keis ir turtas sumažės. Juo di- zas Mackonis ir Valerijonas Po- 
desnis žmonių skaičius daly- cius mokėdami prenumeratas 
vans susirinkime, tuo geresnius įteikė vajui po 5 dol. 
direktorius jie išrinks. Todėl . „ ,
ateinantį sekmadienį kiekvieno1 ~ V >s Marqi.et-
savininko pareiga dalyvauti su- le Pllrko “P^nkes pratęsdamas 
sirinkime ir balsuoti iž geriau- Pr™UmCTalą lleike vajui 8 dol. 
sius žmones į kapinių vadovybę, j 

Kovo 11 dieną kiekvienas 
sklypo savininkas privalo būti j 
Dariaus - Girėno salėje. Tvar
kingi rinkimai ilgai neužtruks, madienį, kovo 11 dieną, Dariaus 
Jei viskas sklandžiai eis, tai už Girėno salėje vykstančiame su- 
poros valandų susirinkimas ga- sirinkime Lietuvių Tautinių Ka
lės būti baigtas. 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

kapinių reikalai. Jie yra taupūs, 
nuoširdūs ir geri žmonės, ku
rie tinka šios įstaigos adminis
tracijai.

Sklypo savininkas

— A. a. Kazys Malonis pašar
votas ketvirtadienį Lackavi- 
čiaus koplyčioje, 2424 W. 69 St. ■ 
Laidojamas šiandien, penktadie
nį 10 vai. ryto. Laidotuvėmis 
rūpinasi draugai ir Lietuvos 
Dukterų draugija. (Pr).

— Adomas Didžbalis iš Mar
quette apylinkės, lietuviškų or
ganizacijų veikėjas ir spaudos 
bendradarbis, kartu su prenu
merata atsiuntė vajui 5 dol.

— Young American for Free
dom Vid. Vakarų rajono meti
nė konferencija įvyks kovo 30 
— balandžio 1 d. Hyatt Regency 
O'Hare viešbutyje. Pagrindi
niais kalbėtojais bus sen. Henry- 
Jackson (D. Wash.), M. Stanton 
Evans ir organizacijos centro 
pareigūnai. Konferencijos ko- 
ordinatorė bus Illinois YAF 

Į pirm. Frances Griffin. Tokios 
• konferencijos bus: New Orle- 
[ane kovo O—11 d.. Omahoje ko
vo 16—18 d.. Seattle balandžio 
6—8 d.. Columbia, SC., balan
džio 13—15 d.. Pasadenoje ba-l 
landžio 27 28 d. ir New Yorke 
gegužės 4—6 d. Informacijas 
teikia YAF centras. 1221 Massa
chusetts Ave. NW., Washington, 
DC. 20005. taip pat įvairių val
stijų skyriai.

— World Youth Crusade for 
Freedom, Inc., 3610 University 
Ave., Madison, Wis., 53705, šią 
vasarą rengia 5 savaičių ekskur-

♦ “čigonų Barono” pastaty
mo išlaidoms sumažinti Algir
das Mickevičius. “Pirmyn” cho
ro gastrolių j Nepriklausomą 
Lietuvą dalyvis ir dabar akty
viai įsijungęs į kiekvienos ope
retės pastatymą, kaip ir kiek
vienais metais, taip pat ir šį kar
tą paaukojo 100 dol. Operetės 
spektakliai įvyks kovo 24 — 25 
ir balandžio 1 d. d. Marijos 
Aukštesniosios mokyklos audi
torijoj. Bilietai gaunami “Mar
giniuose”, 2511 W. 69th St., 
Chicago, III. 60629. (Pr).

♦ Lietuvių Bendruomenės 
, Bridgeporto apylinkės metinis 
susirinkimas įvyks kovo mėn. 

į 18 d. 3-čią vai. po pietų Švento 
Jurgio parapijos salėje Bridge- 

I porte.
Visi lietuviai, gyvenantieji 

Bridgcporto apylinkėje kviečia
mi susirinkime dalyvauti.

Pakvietimai nebus siuntinė
jami.

L. B. Apylinkės Valdyba
(Pr)

POLISHER AND BUFFER 
Experienced on Brass Castings. 

Steady work. 40 hour week. 
MELVIN WOLF & ASSOC.

223 W. HUBBARD ST. 
644-4997

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

Must speak English.
108 WEST LAKE STREET 

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

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai ir įrengimai 
--------------------------------- t------------------------ 

PARDUODAMI
Iš MODELINIŲ NAMU BALDAI 

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

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

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

CHICAGOS 
PIETVAKARINĖJE PUSĖJE 

YRA OFISAS, 
tinkamas vidaus ligų arba ben

dros praktikos gydytojui. 
Skambinti 239-4683.

REMER'S TUOS RTZNIERTUS. 
KURIE GARSINASI 

“N A U J I E N C S E”

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

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

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

PADUODAMAS TAVERNOS BIZ- moderni o Kamb. mūro reziden- 
NIS" ^e^130n ba" puošnūs nauji karpetai, “built-

in” virtuvė. 1^ vonios. Du greta no 
30 pėdu lotai. Mūro garažas. $33.500.

ORIGINAL US APARTAMENTINTS 
OUT OF TOWN NAMAS. Alumin, langai, naujas ga- 

zu šildymas ir garažas, aptvertas pla
tus sklvnas. paiamu $6.600 metams. 
Prašo $45.000. Priims rimtas derybas.

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

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

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

9 KAMBARIU 9 metų mūro reziden- 
eija. 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 modemus medinis. 
Naujas sazo šildymas. Arti Margučio 
radijo $15.800.

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

PLATUS VERTINGAS T.OTAS Mar- 
fuette Parke. Kaina $9.900

8 KAMBARIU 1% aukšto 16 metų 
mūras. 2 vonios. įrengta® beisman
tas. Garažas 83 ir Kedzie. $32,000.

Valdis Real Estate
’051 So. Washtenaw Ave. RE 7-7200

malt* Como*'’.

SKAITYK FATS IR PAFJGINC

Fcderalinių ir valstijos pajamų 
mokesčių apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas 
pardavimas

REAL ESTATE 
Parašų paliudijimas

NOTARY PUBLIC 
Draudimo Informacijos 
INSURANCE 
NAUJAS ADRESAS 

ŠIMAITIS REALTY 
2951 W. 63 St. (pri* Sacramento) 

Tel. 436-7878

KITUS SKAISTI
NAUJIENAS PIRKIT! JAV TAUPYMO BONUS




