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BELAISVIU PALEIDIMAS VĖL SUSTABDYTAS
BREŽNEVO NORAS LANKYTI AMERIKA 

PADEDA ŽYDAMS GAUTI VIZAS
MASKVA. — šią savaitę jau apie 60 sovietų žydų šeimų 

gavo pranešimus iš vizų įstaigos, kad jie gali važiuoti į Izraelį ne
mokėdami jokių mokesčių už Sovietų Sąjungoje gautą mokslą. 
Teks susimokėti tik už vizą apie 1,000 rublių. Tos šeimos esančios 
iš Maskvos, Len ingrado, Rygos, Vilniaus ir Smolensko. Kai ku
rios šeimos jau seniai galėjo išvažiuoti, tačiau neturėjo pinigų 
“švietimo mokesčiams”. Sovietų valdininkai neslepia nuo kores
pondentų, kad- nauji palengvinimai daromi Amerikos kongresui 
spaudžiant. Kongresas pagrasino nepatvirtinti prekybos sutarties, 
jei sovietų valdžia varžys emigraciją.

Washingtono sluoksniai kal
ba, kad ne tik prekybos sutar
tis rūpi Maskvai, bet pats Brež
nevas labai norįs atvažiuoti į 
Ameriką, o tokia kelionė būtų 
neįmanoma, jei kongresas ro
dys opoziciją prekybos sutar
čiai. Brežnevo kelionė turėtų 
įvykti birželio mėnesį. Kada 
Maskvoje lankėsi iždo sekreto
rius Schultzas, jis pasakęs Brež
nevui, kad prieš kelionę į Ame
riką reikėtų sutvarkyti prekybos 
sutarties reikalus o prieš sutar
tį reikėtų atšaukti žydų emi
gracijos varžymus. Tas sudary
tų Brežnevo kelionei tinkamą at
mosferą.

Amerikos ryšiai su Sovietų Są
junga, pasibaigus karui Vietna
me, pagerėjo. Eksporto-Importo 
banko viceprezidentas Walter 
Sauer trečiadienį pasirašė sutar- 
tį su užsienio prekybos vicemi- 
nisteriu Vladimiru Alchimovu. 
Bankas duoda Maskvai 89.6 mil. 
dol. kreditų, šiandien bus pasi
rašyta kita sutartis dar 37 mil. 
dol.

1$ VISO PASAULIO
-w-' -SAIGONAS. — P. Vietnamo 

vyriausybė jau pradėjo išvežti 
pirmuosius iš 100,000 karo pa
bėgėlių į naujas žemes netoli 
Saigono. Pabėgėliai yra daugiau
sia iš šiaurinės Quang Tri pro
vincijos, kurią užėmė komunis
tai. Komunistai kaltina Saigo- 
ną, kad jis verčia kurtis pabė
gėlius ten, kur žmonės nenori, nuotraukoje matosi visas Kennedy erdvės

AMERIKA NEVEŽA KAREIVIU, 
KOL PALEIS LAOSO BELAISVIUS

SAIGONAS. — Belaisvių paleidimas šį šeštadienį ir sekma
dienį gali susitrukdyti, nes Amerikos delegacija pranešė komunis
tams Saigone, kad Amerika tol nebaigs išvežti kariuomenės iš Pie
tų Vietnamo, kol negaus belaisvių sąrašo iš Laoso ir kol Laosas ne
paleis pirmosios belaisvių gruapės. Komunistai protestuoja prieš 
tokį susitarimo laužymą. Hanojus sako, jog Paryžiaus sutartyje 
nieko nėra pasakyta apie Hanojaus pareigas paleisti belaisvius, 
kurie laikomi kitose Indokinijos šalyse. Viet Congo atstovas ap
kaltino amerikiečius, kad jie nenori išgabenti savo kareivių ir 
todėl stato Laoso belaisvių paleidimo sąlygą.

I Amerikiečiai kareiviai turi bū
ti išvežti iš P. Vietnamo iki tre
čiadienio. Kareivių vakar dar 
buvo 5,249. Kai komunistai pa
siūlė paskutinius Hanojaus ir 
Viet Congo belaisvius paleisti ne 
iki trečiadienio, bet sekmadienį, 
Amerikos karinė vadovybė pa
matė, kad ji nesuspės iki tos die
nos išgabenti paskutiniųjų ka
reivių ir todėl pareikalavo dar 
ir Laose laikomų belaisvių pa
leidimo.

Sunku prižiūrėti 
Vietnamo taika

Nacionalinio Mokslo Fondo di
rektorius dr. Guyford Stever ir 
sovietų Valstybinio Mokslo ir 
Technikos komiteto vicepirmi
ninkas Trapeznikovas susitarė 
dėl 25 programų vykdymo moks
lo ir technikos srityje.

Prezidentas Nixonas trečia
dienį priėmė Baltuose Rūmuose 
šešias sovietų gimnastes ir pa
reiškė joms, kad kai į Ameriką 
atvažiuos Brežnevas “vėliau šiais 
metais”, tai jiedu kalbėsią apie 
abiejų šalių jaunimą ir kaip su
daryti pasaulyje tokias sąlygas, 
kad tas jaunimas galėtų gyven
ti “Mir i Družba” sąlygose.

Švedija norinti 
gerinti santykius
STOKHOLMAS. — Švedijos 

užsienio reikalų ministeris Kris
ter Wickman pareiškė parlamen
te, kad Švedijai yra svarbu pa
gerinti santykius su Amerika. 
Esą svarbu išlaikyti dialogą 
tarp vyriausybių. Švedija ti
kinti, kad yra geriau atskleisti 
pagrindinius principus ir neslėp
ti savo1 nuomonės.

Amerikos vyriausybė dar ne
priėmė naujo Švedijos ambasa
doriaus ir dar nepasiuntė savo 
ambasadoriaus į Švediją. Santy
kiai pagedo, kai premjeras Pal
me, pasmerkdamas Amerikos 
lėktuvų puolimus šiaurės Vietna
me, palygino bombardavimus su 
nacių skerdynėmis II-jo Pasau
linio karo metu. Tas palygini
mas, sakoma, labai užgavęs pre
zidentą Nixoną. Jis jautėsi pa
vadintas masiniu žudiku.

Opozicijos partija Švedijos 
parlamente apkaltino valdžią, 
kad ji pagadino santykius su Wa- 
shingtonu ir dėl to kenčia Šve
dijos interesai. Valstybės de
partamentas, klausiamas apie 
švedų ministerio kalbą parla
mente, atsisakė ją komentuoti.

Kiekvienai pabėgėlių šeimai val
džia duoda apie aštuonis akrus 
naujos žemės, kurioje teks iš
kirsti krūmus, išrauti kelmus. 
Valdžia pabėgėlius šešis mėne
sius maitins, kol jie sutvarkys 
savo namus, išsikas šulinius, pa
ruoš žemę. Vietnamiečiai labai 
prisirišę prie savo senųkaimų, 
savo tėvų kapų. Daugeliui nepa- į 
tinka mintis kurtis visai 
Vietnamo dalyje.

MANILA. — Filipinų karinė ( 
vadovybė pranešė apie kovas su 
sukilėliais. Cotabato provincijo
je, kur musulmonai siekia nepri
klausomybės. Čia yra apie 5,000 
gerai ginkluotų vyrų, kurie gau
na geras algas ir todėl noriai sto
ja į musulmonų dalinius. Gink
luoti senais šautuvais, bet daž
nai ir moderniais M-16 ar rusų 
AK-47, partizanai sudaro daug 
vargo filipinų kariuomenei.

REGGIO CALABRIA. — Ita
lijos pietinis miestas Reggio Ca
labria vėl pradėjo maištauti prieš 
centrinę valdžią Romoje. Gat
vėse statomos barikados, degi
nami kitų miestų ženklus turį au
tomobiliai. Policija skelbia, kad 
neramumus kursto naujieji fa
šistai. Miestas riaušes pradėjo 
1970 m., kada Ltalijos valdžia, 
steigdama naujas administraci
nes apygardas Calabrijos sostine 
paskyrė Cantazaro miestą, o ne 
Reggio Calabria.

MIAMI. — Graži blondinė iš 
Flint, Mich., atėjusi į Miami au
tomobilių plovimo įmonę, išsi
rengė nuoga ir ėmė maudytis. 
Prisirinko žmonių, fotografų ir 
policija ją išsivedė. Ji pareiškė: 
“Man jau reikėjo nusimaudyti”.

WASHINGTONAS. — Vati
kano pasiuntinys Washingtone 
kardinolas Luigi Raimondi pa
skirtas šventųjų kongregacijos 
prefektu.

BROOKLYN AS. — Penkių ka
talikų vyskupijų atstovai pasi
sakė prieš atstovo Peter Rodino 
pasiūlymą kongrese, kuris galėtų 
bausti darbdavius, kurie duoda 
darbą nelegaliems imigrantams. 
Katalikų parapijų vardu kalbė
jo Brooklyno vienos parapijos 
klebonas Bryan Karvelis, pareiš
kęs, kad New Yorke ir New Jer
sey yra 500,000 nelegalių, ispa
niškai kalbančių, imigrantų, ku
riems būtų daug vargo, jei kon
gresas priimtų Rodino pasiūly
mą.

mos vežama raketa, kuri

kite j e

+ Rockforde. III., du 14 metų 
vaikai buvo suimti ir apkaltinti 
žmogžudyste. Jie nušovė 82 m. 
Ahvida Millard.

ITT BENDROVĖ! ČILĖJE
KAD NEBOTU IŠRINKTAS

WASHINGTONAS. — Senato užsienio 
apklausinėjo buvusį Central Inteligence 
rių John McCone, dabartini International

SAIGONAS. — Tarptautinės 
Kontrolės ir Priežiūros komisijos 
veikla Pietų Vietname nejuda iš 
vietos. Sakoma, kad tik vieną 
kartą visi keturi komisijos na
riai sutiko, kad paliaubos buvo 
tikrai sulaužytos ir kad jas su
laužė Viet Congas. Kanada ir 

Jikslo dešinėje matosi ant specialaus traktoriaus - platfor- Indonezija sutaria ir randa ben- 
mėn. pirma skraidančia laboratorija. I , , ,, ... . . ,* ! drą kalbą, aiškinant paliaubų

‘laužymo priežastis, tačiau Ven
grija ir Lenkija visada palaiko 
komunistų puse. Jei paliaubas 
sulaužo komunistai, vengrai ir 
lenkai komisijoje “nieko nema
to”.

STENGĖSI, 
ALLENDĖ

pakomitetisWASHINGTONAS. — Senato užsienio reikalų pakomitetis 
apklausinėje buvusį Central Inteligence Agency (CIA) direkto
rių John McCone, dabartinį International Telephone and Telegraph 
Corporation (I.T.T.) direktorių apie tos biznio bendrovės veiklą 
Čilėje. McCone pripažino, kad ITT bendrovė s3Cė Amerikos vy
riausybei vieno milijono doleriu fondą, iš kurio sumu būtu čilėiedolerių fondą, iš kurio sumų būtų Čilėje 
bandoma neprileisti prie valdžios socialisto prezidento Salvador 
Allende Gossens. Nežiūrint bendrovės pastangų, Allende buvo 
išrinktas prezidentu ir tuoj nusavino ITT bendrovės turtus Čilėje.

Bendrovės tuometinis direkto
rius Harold Geneen neslėpė ben
drovės pastangų nuo ČIA ir nuo 
prezidento patarėjo Kissingerio.

Senato komitetas veda tyri
nėjimus apie Amerikos biznio 
bendrovių veiklą užsienyje. Be 
dabartinio bendrovės direkto
riaus, pakomitetis apklausinėjo 
Ir Hal Hendrix, ITT viešųjų rei
kalų tvarkytoją Pietų Ameriko
je. Hendrix pareiškė, kad ITT 
bendrovė siekė padidinti savo 
garsinimus Čilės laikraščiuose, 
kurie kovojo prieš Allendes iš
rinkimą. Vieną laikraštį Čilėje 
leido pati ITT bendrovė.

Hendrix pripažino, kad ir Ame 
rikos ambasadorius Čilėje Ed
ward Korry darė viską, kad į 
valdžią nepatektų socialistai su 
komunistais. .

McCone pasakė, kad jam bū
nant ČIA, ir kitos bendrovės yra 
siūliusios lėšų ČIA agentūrai ko
vai prieš Allendes režimą, tačiau 
visi tokie pasiūlymai visada bū
davo atmesti. Vyriausybė visa
da atmesdavusi planus, kurie su
darytų kišimąsi į kitos valsty
bės reikalus.

Senatorius Frank Church, sen. 
Chase ir kiti komiteto nariai 
spėliojo, kad ITT pasiūlytas mi
lijonas turėjo papirkti Čilės par
lamento narius, kad jie nebal
suotų už Allende, nes parlamen
tui teko išrinkti prezidentą, 
nė vienas iš trijų kandidatų 
gavo aiškios daugumos.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

kai 
ne-

MASKVA. — Jau 44 sovietų 
žydai gavo pranešimą iš vizų įs
taigos, kad jie atleidžiami nuo 
švietimo mokesčių mokėjimo. 
Spėjama, kad tai JAV iždo sekre
toriaus Schultzo pasikalbėjimų 
su Brežnevu rezultatai.

TRAVIS BAZE. — Vienas 
amerikietis belaisvis iš Hanojaus 
sugrįžo su gangrenuojančia ko
ja, kurią daktarams teko nu
plauti.

0 Amerikos delegatas Jungti
nių Tautų Saugumo Taryboje, 
kuri posėdžiavo Panamoje, veta
vo tarybos priimta rezoliuciją, 
kuri reikalauja iš Washingtono 
pagreitinti derybas su Panama 
dėl naujos kanalo sutarties. Ame 
rika tik trečią kartą pasinaudojo 
savo veto teise Saugumo Tary
boje.

+ Argentinoje streikuoja pro
vincijos policininkai. La Platoje 
apie 5,000 policininkų, reikalau
jančių didesnių algų, buvo už
ėmę policijos rūmus. Iš jų po
licininkus išstūmė kariuomenės 
daliniai su tankais. Kitame mies
te — Mar del Plata — policinin
kai nepasidavė ir iš policijos cen
tro jų nepavyko išmesti.

+ Laikinas FBI direktorius 
Gray vakar vėl buvo klausinėja
mas senate. Jis pripažino, kad 
vienu atveju Watergate byloje 
prezidento teisinis patarėjas 
Dean jam melavęs. Senato ko
mitetas norėjo apklausinėti pa
tį Dean, bet jis atsisako stoti 
liudininku.

+ Prezidento sudaryta narko
tikų komisija po dviejų metų 
studijų paskelbė raportą, kuria
me vadina alkoholį rimčiausia 
-Amerikos problema, po kurios 
eina heroinas. Marijuana esanti 
nepavojinga ir turėtų būti legali
zuota. Komisija ragina eilinius 
piliečius nelaukti, kad vyriausy
bė viena kovotų prieš narkoti
kus, bet patiems daugiau prieš 
juos kovoti.

+ Amerikos Mėsos Institutas 
paskelbė, kad praėjusią savaitę 
didmeninės jautienos kainos nu
krito 3 c. už svarą. Laukiama, 
kad kainos nukris dar daugiau, 
nes mėsos pirkliai jau pajuto šei
mininkių boikotą.

Protestas Libijai 
dėl lėktuvo puolimo į
WASHINGTON AS. — Valsty-

įteikė Libijai
protestą dėl Amerikos neginkluo
to transporto lėktuvo, skridusio 
virš Viduržemio jūros, apšaudjr- 
mo. Lėktuvas buvęs 83 mylios 
nuo Libijos krantų, du Libijos 
karo naikintuvai pasitiko Ame
rikos C-130 transporto lėktuvą, 
kurie kartais naudojami ir elek
troninės žvalgybos reikalams ir 
paleido kelias serijas šūvių, ku
rie į lėktuvą nepataikė ir jo ne
sužalojo.

Keturių motorų C-l°0 su spe
cialiais elektroniniais įrengimais;

Paliaubų laužymo raportai, pa
gal Paryžiaus sutartį, turi bū
ti priimti vienbalsiai, kas, kaip 
minėta pasitaikė tik vieną, vie
nintelį kartą. Dėl to Kanada ir 
grasina visai pasitraukti iš prie
žiūros komisijos.

Arabai derina 
kilusi konfliktą

BEIRUTAS. — Kuwaito emi- 
ras pasiuntė j Irako pasienį dau-vi d ii <xi o cica civiliniais |i eng linais | r - t----------- ~  ---------~—

seka ir registruoja kaimyninių • &iau kareivių ir pareikalavo, kad 
valstybių radijo ir radaro ban-1 ^ra^as atitrauktų savo jėgas iš 
gas. Lėktuvai seka ir sovietų ka- i Kuwaito teritorijos. Irakas ūž
to laivų ryšių bangas Vidurže-. ėmęs Kuwraito kariuomenės pozi- 
mio jūroje. Spėjama, kad Ame-;C*jąs mylios nuo sienos. Ku- 
rikos lėktuvas pakilo iš bazės , wa|tas su jokiais tarpininkais ne- 
Graikijoje.' i sutiksiąs, kol Irako kareiviai bus

Libijos vyriausybė paskelbė , Kuwaito žemėje, 
nieko apie šį incidentą nežinanti. —..........................
Valstybės sekretorius Rogers no vyriausybė. Sirijos užsienio 
pavadino šį Libijos veiksmą ne-'reikalu ministeris Khaddam at-

Tarpininkauti pasisiūlė Liba-

Anksčiau komunistai paskel
bė, kad Laose yra tik 7 ameri
kiečiai kariai ir du civiliai. L‘"u- 
rės Vietnamo delegatas gen. Hoa 
pažadėjo daryti, ką gali, kad ir 
Laose esą belaisviai būtų kuo 
greičiausiai paleisti. -Sekmadie- 
hį turėjo būti Viet Congo paleis
tas ir vienas pietų korėjietis, pa
tekęs į komunistų nelaisvę.

Saigono vyriausybė kelis kart 
skundėsi Tarptautinei Kontro
lės komisijai dėT komunistų ap
suptų dviejų vyriausybės kariuo
menės bazių apšaudymo iš arti
lerijos. Lenkijai ir Vengrijai ko
misijos darbus stabdant, Saigo- 
nas paskelbė, kad jis pasiųs ka
riuomenę tų dviejų stovyklų gin
ti. Vakar ta kariuomenė su tan
kais ir lėktuvais pradėjo puolimą 
prie Rach Bap, apie 22 mylios 
nuo Saigono. Jei komisija nie
ko nedaro, tai Saigonas pats iš
spręs komunistų apsupimo ir pa
liaubų laužymo klausimą, pareiš
kė Saigono delegacija paliaubų 
prižiūrėtojams. Kanados dele
gacijos vadas pasiskundė veng
rams ir lenkams, kad “mes čia 
atvažiavome ne karo pasižiūrėti, 
bet taikos prižiūrėti”. Komunis
tai tačiau nieko nedarė savo par
tiečių atakoms sustabdyti.

dovanotina provokacija.

Pasmerkė plačiai 
vartotus vaistus

WASHINGTONAS. Maisto 
ir Vaistų administracija sudarė 
sąrašą 15-kos Amerikoje mirusių 
žmonių, kurie visi mirė po dides
nio bakterijas naikinančių mil
telių — hexachlorophene — nau
dojimo.

Pernai tuos vaistus pasmerkė 
Prancūzijos medikai, suradę 35 
mirimus sveikų naujagimių tar
pe, po miltelių naudojimo vaikų 
pudroje. Keli mirimai pasitai
kė, kai netyčia milteliai buvo 
praryti, šiaip jie, paprastai, bu
vo naudojami išorėje.

Tarp mirusių Amerikoje be- gramose. 
veik visi buvo apdegimų atve
jai, kada sužalota oda buvo bars
toma hexachlorofinu. Seattle ty-j 
rinėjimai irgi parodė, tead tas 
chemikalas sužaloja naujagimių 
smegenis.

vyko į Bagdadą. Irako sostinę 
ir ketina vykti į Kuwaita, kur 
jau atskubėjo Arabų Lygos se
kretorius Riad.

Susišaudyme tarp kaimyninių 
valstybių žuvo du Irako karei
viai, o Kuwaitas turėjęs keturis 

! sužeistus ir keliolika dingusių 
kareivių.

Komunistėliai 
atvyko į Kubą

HAVANA. — Kubos radijas 
paskelbė, kad atvyko pirma jau
nų amerikiečių “Venceramos” 
brigada — 51 jaunuolis, 27 vai
kinai ir 24 merginos. Amerikie
čiai dirbs Kubos statybos pro-

Naujas Izraelio 
šautuvas “Galilee”
TEL AVIVAS. — Izraelio ka

riuomenės laikraštis aprašė nau
ją šautuvą, kurį gamina Izrae
lio įmonės kariuomenei, šautu
vas vadinamas “Galilee” ir iššau
na 650 kulkų per minutę. Kulkos 
yra 5.56 mm., kiek mažesnės už 
įprastas šautuvų kulkas, tačiau 
jos esančios taiklesnės.

Ginklas sveria 9 svarus ir yra 
38 colių ilgumo su metaline, už
lenkiama buože, šis šautuvas tu
ri 104 dalis, lyginant su įprastu 
200 dalių šautuvu. Kulkos efek
tyvios iki .550 jardų ir šautuvas 
masinėje gamyboje kainuoja 
apie 150 dol.

Tokios amerikiečių brigados 
vyksta į Kubą jau treti metai. 
Jaunuoliai dirba cukraus planta
cijose ar statyboje. Kubos val
džia juos pavežioja po šalį ir

įskaito jiems paskaitas, rodo fil
mus apie “socializmo statybą”. 

+ East St. Ixmis sveikatos pa- Į Jaunuoliai dažniausiai yra jau 
reigūnai ėmėsi priemonių prieš susirišę su komunistiniu judėji- 
šiltinės epidemiją. Viena 2 m. mu Amerikoje ir kelionės į 
mergaitė ligoninėje paairodė tu- j bą sustiprina jų ideologinį 
rinti šiltiną. vi n gumą.

Ku- 
ko-

— Naujų “Vagos” leidinių są
raše išsiskiria “Druskininkų dai
nos”, dzūkiškų liaųldies dainų 
giedotojos Juzės Jurkonienės 
267 tekstai ir melodijos, su tau
tosakininko L Saukos įžanga. 
Taip pat išėjo Vlado Drėmos mo
nografija “Pranciškus Smugle
vičius” (dail. K. I>očkus. 10,000 
egz.), nagrinėjanti lietuvių dai
lės mokyklos pradininko gyve
nimą ir kūrybą. (E)



DETROITO NAUJIENOS
Detroito Lietuvių Kultūros 

Klubas kovo 18 d. Kirby Institu
te atšventė savo veiklos 20 m. 
sukaktį. Neatsižvelgiant snie
go pūgų užverstų gatvių, į mi
nėj mą publikos prisirinko api- 
pilnė salė. Minėjimą atidarė klu
bo pirm. Antanas Musteikis. Po 
savo trumpo atidaromojo žodžio 
pr’statė tolimesnei programai 
vadovauti šaulių moterų sky
riaus T. Trimito redaktorę, mo
kytoją akademikę Stefaniją 
Kaunąlienę.

°. Kaunelienė savo kalboje pa
re škė. kad klubas buvo suorga
nizuotas 1953 metais sausio 11 
d., tačiau lietuviška veikla kul
tūros kryptimi buvo jau pradė
ta ’949 m. Klubo pastangomis 
Internacionaliniame Institute 
yra Įrengtas lietuviškas langas, 
kuriame kas 4 mėnesiai yra kei
čiami nauji eksponatai, yra pa
trauklus amerikiečiams ir daž
na: pagiriamas.

Kultūros Klubo veikla vyksta 
dviejomis kryptimis; amerikie
čiu ir lietuvių visuomenėje. Ins
titutas kasmet organizuoja va
dinama — World market — mu
gės. Lietuviai kasmet kviečiami 
dalyvauti mugėje. Instituto va
dovybė mėgsta lietuvius. Mu
ges aplanko kasmet virš 10 ir 
daugiau tūkstančių amerikiečių. 
Mugės reikalais daugiausia rū

pinasi Rožė Bylaitienė, Marija 
Michaels, Stefanija Kaunelienė, 
Marija Bukauskienė, Stela Ho- 
tra, Marija Sims, Lidija Menge- 
lienė, Jurgis Baublys, Vincas Ta
mošiūnas, Nijolė Mikšytė, Vla
das Mingėla, J. Jasiūnas ir kiti.

Miesto istorinio muziejaus va- j 
dovybei prašant, klubas pado
vanojo lietuvių tautinę vėliavą, 
kuri plevėsuoja tarp kitų tautų.! 
Detroito Lietuvių Organizacijų 
Centro Valdybai ruošiant vidur- 
miestyje festivalį su kitomis et
ninėmis grupėmis, Kultūros Klu
bas taip pat turėjo savo paviljo- 
nėlį su įvairiais eksponatais. Ta 
proga išdalino tūkstančius atsi
šaukimo lapelių, liečiančių ko
munistų pavergtą ir kenčiančią 
Lietuvą. Kultūros Klubas lie
tuviškoje visuomenėje daug yra 
nuveikęs. Reikėtų paminėti čia 
nors dalį paskaitininkų: Rašy
tojas Vytautas Alantas, Arbas- 
Arbačiauskas, Aldona Augusti- 
navičienė, Jurgis Baublys, Bro
nius Budri ūpas, Dr. J. Girnius, 
Dr. E. Gurskytė, inž. S. Juzė
nas, Marija Sims ir visa eilė 
kitų paskaitininkų..

Teatro srityje daug sielos įdė
jo režisorė-alftorė Zuzana Ar
lauskaitė - Mikšienė. Kultūros 
klubas suteikė daug paramos 
Vasąrįo 16. d. lietuvių gimnazi
jai. Dvidešimtmečio Kultūros

<

DR. KAZYS BOBELIS

A. L. T. Pirmininkas, pagrindinis kalbėtojas Detroite Vasario 16-os minėji
me proga vasario 18 d. Mercy College Auditorijoje, Dr. K. Bobelis savo kal
boje kvietė visus lietuvius bendram Lietuvos laisvinimo darbui. Pasmerkė 

bereikalingas dublikacijas pas Amerikos valdžios pareigūnus.
J. Gaižučio nuotrauka

kančių. 1912 m- vasario 16 d.
— Lietuvos Nepriklausomybė* 
dieną, jo mokiniai iškėlė vė
liavų ąnt vietinės gestapo įstai
gos. Naują vokiečių miesto pa
vadinimą “Georgenburg” po
grindininkai visur ištaisė į 
“Jurbarkas”. Atėjus bolševikų 

I kariuuAueuei į Lietuvą 1944 m.
į organi-

_SAVEĄT - i’Nsii«fo‘.

Mutual,FedMl 
Savings and Loan

Klubo veiklos užbaigai buvo su
rengtas religinės muzikos kon
certas šv. Morkaus bažnyčioje. 
Koncertą išpildė muziko Stasio 
Sližio vadovaujamas Detroito 
Jaunimo choras, dalyvaujant so
listui Pranui Zarankai.

Dvidešimtmečio proga pakel
tas į garbės narius, senos kartos 
susipratęs lietuvis ir dosnus au
kotojas Juozas Tamošiūnas.

DR. PETRAS PAULAITIS 
TEBEKANKINAMAS

Rusai New Yorke leidžia dien
raštį “Novoje Ruskoje Stovo’-’ 
— Naujasis Rusų Žodįs. Dien
raštyje jie deda daug žinių iš 
bolševikų valdomos jų tėvynės. 
Reikia manyti, kad leidėjai tu
ri tamprų ryšį su rusų tautos 
antibolševikiniu judėjimu, nes

ffiI
) Kariuomenei į Lietuvą iy+i m. 

j 26 jo mokiniai įstojo į _ 
l'zaciją kovai už Lietuvos laisvę. 
IjPaUi gi Paulaitis ledagavo laik- 
t raštį “Už laisvę”.

|į >948 m. kąrįnis tribunolas 
i nusmelkė jį 25 metams kalėji- 
C(mo. 1956 m. Paulaitis, peržiū- 
g'rėjus jo bylą, buvo paleistas 

laisvėn. Grįžęs į Kauną jis dir
bo pečkuriy konservų fabrike. 
Jis atsisakė pasmerkti lietuvių 
“buržuazinį nacionalizmą”, už 
ką jam buvo duota sąlygą ir 
pažadas leisti jam dėstyti. 1957 
m. jis buvo vėl suimtas, apkal
tintas kenksminga veikla tar
pe Kauno politechnikos insti
tuto studentų ir sankcionuojant 
Aukščiausiojo Sovietų Prezi
diumo SSSR pirmininkui Vo- 
rošilovui, nusiųstas į kone, la
gerį atlikti likusią bausmę. 
1958 m. jis buvo patrauktas vėl 
atsakomybėn už ryšius su stu
dentais, kurių tikslas buvo, 
grąžinti Lietuvai laisvę. Aukš
čiausias Lietuvos TSR teismas 
1958 m. balandžio 12 d. subau
dė 7 studentus įvairiomis baus
mėmis nuo vienerių iki 10 me
tų kalėjimo, gi Paulaitį vėl 25 
metams. Ryšy su sovietinio 
baudžiamojo kodekso pakeiti
mu, jam buvo paskirta 15 me
tų. 1973 m. balandžio 12 d. Pau- 
laičiui baigiasi bausmės termi
nas ir turi būti paleistas lais
vėn. Jam bus 69 metai, iš ku
rių jis atkalėjo 25 metus, 6 me
tus dirbo pogrindyje ir tame 
skaičiuje 4 metus vokiečių 
okupacijos laiku”.

Petraus-

Chicagos šaulių eilėse
Š. m. kovo mėn. 18 d. Ginta

ro svetainėje, esančioje, 2548 
W. 69th g-vė įvyko Vytauto Di
džiojo šaulių kuopos posėdis, 
kurį pradėjo p-kas V. Išganan
tis. Sekretoriavo J.
ka.s. Patvirtinta š. m. vasario 
mėn. '£> d. surengto vakaro 
apyskaita, vakaras pavyko ge
rai, atsilankė daug publikos ir 
davė gražaus pelno. Š., m. bir
želio mėn. 17 — 24 d. Union 
Pier Gintaro vasarvietėje ruo
šiama šaulių kultūrinė savai
tė — stovykla.

Stovyklai vadovaus
šaulių kuopos p-kas V. Išganai- 
tis, jo padėjėjas ir informaci
jos reikalų vedėjas Garbės Teis 
mo p-kas A. Budreckas. Sto-

D.

vykios pro^ atųa bus paskelb
ta vėliau. Šaulių vadovybė 
prašo šaulius sutvarkyti savo 
atostogas, kad galėtų dalyvau
ti šaulių stovykloje, stovyklos 
programa bus įvairi ir įdomi, 
š. m. gegužės mėn. 5 d. Vyčių 
salėje ruošiamas nuotaikingas 
pavasarinis balius, su iškilia 
programa ir skania vakariene. 
Nutarta suruošti žaidimą, ku
rį praves šaulys P. Beinoras. 
Tartasi apie šaulių sąjungos 
centro atstovų suvažiavimą, 
kuris įvyks š. m. balandžio 14 
ir 15 d. Detroite. Priimta į 
šaulių kuopą šeši nauji šauliai.

J. Kaunas

Taip rusai demokratai savo 
dienraštyje atžymėjo lietuvį 
Petrą Paulaitį. Jonas Talalas

Help your ** 
H F ART FUNU^F 
help your HEART

MB "Ui

DR. KAZYS GRINIUS
ATSIMINIMAI IR MINTYS

U tomas, 1962 m. Gražiais viršeliais. Kaina $5.00.
Išleido Dr. Kazio Griniaus Komitetas. Knygą galima 
nusipirkti “Naujienose* už S5,00į užsakant paštu reikia 
pridėti 25 centus pašto išlaidoms apmokėti. Taip pat 
galima įsigyti ir pirmąjį “Atsiminimų ir minčių’ tomą 

(neįrištą) už $2.00.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street — Chicago, 60608

Jau išėjo iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Dr. Kazio Šidlausko, knyga apie Amerikos lietuvių pašiau 
gas daryti įtaka* į krašto politiką. 102 psk Kaina $1.50

Knygos bus išsiųstos, jei $1.50 čekis arba Money Ordęr z 

bus pasiųstas tokiu adresu:

>739 So. Halsted SL, Ciheago, UI. fiOROf

ON SAVINGS CERTIFICATES 
OF $10,000. OR MORE 

- 2 YEAR MATURITY

2212 W. CERMA.K ROAD — CHICAGO, ILLINOIS 60608
Peter Kazanauslas. President P'none 847-7747

as

Ilgamečio RALFO pirmininko, prelatv 
J. B, KONČIAUS knyga 

atsiminimai iš balfo veiklos 
HM dideli puslapiai, daug nuotraukų 
Kięti viršeliai $4,00. minkšti — $3.00.

knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui Geriau- 
m;i dovMiiH globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki
ms irembrs vietas Knygą pasiųsime adresatui, jei prisių- 

-tie ėekj arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS
. So H aisled Street. Chicago. Illinois 60f,0>

W." . E.TS . -'JI -JB.N.1..L . . 11 1

REGULAR 
PASSBOOK 

„ 4 ACCOUNT 
Per Annum

raid and 
Compounded 
QUARTERLY

NOW INSURED TO $20,000.

POEZIJOS VEIKALAI
Poezija , aip pavasaris. m.’is pradžioje pro tirpstanti Mi'egą liepų 

uuUvuui tssk teisti rnalutj. dėmu- ’’.tu spindintj žiedą, apkaišo medžių šakas 
Žirginiais, ka.p konfetenus ir pamažu įverta į gamtos vaizdų ir garsu st e 
buklus Oram^'iskai nesikeičiančiuose gamins scenovaizdžiuose svajota 
juokauja ir verkir ooetat oaiegdami išreikšti žodžiais jausmu ir »innč*X 
gelmes

\a,.jiirimsf yio gąusUs pasirinkimas poeZ'lOk ieio.i.ių
1 J. Augostaityr# • Vaičiūniene, lVAlGŽOeTOS NAKTYS indelio to 

mato 120 psi Kainą $1.—
Z Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS Elegilos giesmes, poemos 

Kišeninio lormato. 157 pst $2.00
a Butkv Jum, EILSRASCIAI ir RAŠTAI. 155 psl ši.50
ti Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIA VĖTROJE Giliu rickune. 

psi Naina $3.00.
i Kleopas Jurgelionis, GLUOl - LIŪDI. Lyrikos eiles. 1U5 psl. S2.’Jt 
o Anatoliius Kairys, AUKSIN* S»JA Eilėraščiai. Bh psl SZ.00

U Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ šVENtS. Eiliuoti pasakojimai avt< 
įsvietintas lietuvaites senovės laikais, su autoriaus iliustracijomis. $5 JO 

U Nedas Rastenis. THE FOREST OF ANYKEtlAŲ Antano baranau ik< 
"Anykščių šneiis vertimas, 42 psl. $2.00. °

la Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eiles. S5 psl $1.00
15 Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktini lyrika. 167 psl., $8 01
10 Stasys Santvaras. AUKOS TAURE, 5-ji lyrikos knyga. 152 psl. $2 50
17 Petras Sagatas SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kurine ! 

nai *z P'i si uu
!R Petras Sagatas PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai. 112 psl SI 0(
IV Eugemius Gruodis, AGUONOS IR SMĖLIS Eiles 70 psi.. $1.00
Zu Elena Tumiene. KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai 80 psi. $2.5< Į
21 Alfonsas Tyruolis, METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktine. 180 psl $304
22 Jonas Valaitis SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI, Mitologuos posmai 

>*> psl SI O”
24 Adomai lasąs. BUK PALAIMINTAS Poezija. 115 psl. $3.80

Norėdami >».gyii Ma> <u kiu- nivgae prašome atsilankyti į Naujiem 
rastinę srhe it*ilrv<i našiu pridedant čeki ar pinigini orderi

v Ą I J I t>, V O S,

<'J c . 1 h'i’Ufo UI

Aprašyti klubo veiklą nuo 
pradžių iki galo reikėtų daug 
laiko todėl šiuo kart apsiribosiu 
tik trumpai. Noriu skaitytojams 
priminti, kad prelegentė Stefani
ja Kaunelienė baigė savo paskai
tą Česlovo Giedgaudo pasakytus 
žodžius; Inteligencija tai indas, 
kuriame talpinama ir brandina
ma visos tautos kultūra. Po aka
deminės dalies, mielos klubo na
rės svečius pavaišino kavute ir 
skaniais užkandžiais.

— Kovo mėn. 25 d. 12:30 vai. 
L. namuose Birutininkės ruošia 
popietę. Programą išpildys L. 
B. Detroito Jaunimo teatras, va
dovas aktorius Karolis Balys. 
Po programos — pietūs, dovanų 
paskirstymas, Įėjimas auka 3 dol. 
Pelnas skiriamas labdarybės tik
slams. Vadovauja D. L. K. Bi
rutės D-jos Skyriaus Pirminin
kė Kristina Daugvyįienė.

— Kovo mėn. 11d. eismo ne
laimėje buvo sunkiai sužeista 
Valentina Zakarkienė. Nuo žaiz
dų mirė kovo 12 d. Buvo pašar
vota savininkės Yolandos Bau- 
žienės laidotuvių koplyčioje. Ve
lionė gimusi Lietuvoje. Kovo 
16 d. buvo atkalbėtas rožančius 
ir atsisveikinimas. Velionė bu
vo “švyturio” Jūrų šaulių kuo
pos narė, todėl prie karsto stovė
jo garbės sargyba, taip pat bu
vo įstatyta kuopos vėliava. At
sisveikinimo trumpą žodį tarė 
kuopos pirm. Mykolas Vitkus 
ir vicepirm. inž. Alfa Šukys. Pa
laidota kovo mėn. 17 d. su bažny
tinėmis apeigomis. Holy Sepul
cher kapinėse. Liko nuliūdęs vy
ras Detroite ir dvi seserys Lie
tuvoje.

Organizacijų Centro Val
dybos šių metų paskutinis posė
dis įvyko kovo mėn. 10 d. Lietu
vių namuose. Posėdyje dalyvavo 
A. Sukauskas. E. Paurazienė, Ri
ta Garliauskaitė. Aldona Tautke- 
vičiūtė, inž. Bernardas Brizgys, 
ir Rimas Sukauskas-Sakis. Po
sėdyje aptarta Visa eilė einamų
jų reikalų ir pasiruošta meti
niam visuotinam narių-atstovų 
susirinkimui, kuris įvyks balan
džio mėn. 8 d. 12:15 vai. Lietu
vių namuose. Visi atstovai-na- 
riai kviečiami skaitlingai daly
vauti. Pranešama visuomenės 
žiniai, kad iki šiam laikui Va
sario 15-os aukų surinkta $3,200.

apie suimtuosius ir koncentra
cijos lagerius skelbia labai tiks
lias žinias, nurodvdaini nubaus
tųjų pavardes, profesijas, bylų 
Nr. Nr., bausmių, dydžius ir ko
kiame lageryje Čirba kalėjime 
jie laikomi.

Skyrius pavadintas “Sovie
tų dokumentai — Judėjimas 
žmogaus teisėms ginti tęsia
mas”.

Neseniai į mano rankas pa
teko to dienraščio 1972 m. gruo
džio mėn. 22 d. laida. Minėta
me skyriuje, šalia visos eilės 
nubaustųjų rusų, yra pranešta 
ir apie mūsų žinomą mokytoją, 
filosofijos daktarą lietuvį, Pet
rą Paulaitį.

Pranešime rašoma: (vertimas 
iš rusų kalbos).

“Viename specialaus reži
mo Mordavijos lageryje atlie
ka bausmę Petras Paulaitis, gi
męs 1904 m. Mokėsi jis Romo
je. Filosofijos daktaras. Vo
kiečių Lietuvos okupacijos me
tu Paulaitis dėstė lotynų kalbą 
8-tai klasei Jurbarko gimnazi
joje. kur jis vadovavo pogrin
džio veiksmams tarp besimo-

minėta suma dar negalutina, au
kos dar nebeplaukia.

— U. S. State Departamento 
ruošiamoje, užsienių politikos 
konferencijose Grand Rapids. 
Mich., kovo 21 d. buvo pakvies
ti DLOC pirm. Antanas Sukaus
kas ir vicepirm. Elzbieta Paura
zienė.

— Iš Detroito Lietuvių Orga
nizacijų Centro ir Pabaltiečių Ko
miteto yra paskirti atstovai inž. 
Bernardas Brizgys ir adv. Ri
mas Sukauskas-Sakis. Birželio 
trėmimų minėjimą Yuošia latviai 
birželio 10 d. 3 vai. p, p. Mercy 
College, McAuley Auditorijoje. 
Programą atliks Jaunimo choras, 
vadovaujamas muziko . Stasio 
Sližio.

— Kovo mėn. 11 d. SLA 200 
kp. valdybos Įx>sėdis įvyko A. 
Sukausko namuose, posėdžio me
tu buvo aptarti su kuopa susi
ję reikalai. Tarp kitų reikalų 
nutarta suruošti išvažiavimą į 
gamtą rugpjūčio mėn. 19 dieną, 
16557 prie Middle Belt Rd.

A. Miežis
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Veterinarijos gyd. Avižienio “nužudymas”
H Kriminalinės policijos vaidininko atsiminimy

(Tęsinys)
Atlikęs visus formalumus, po 

2 dienų grįžome į Šiaulius, čia iš 
savo viršininko gavau įsakymą 
kvotą dėl veterinarijos gydyto
jo Avižienio tariamo nužudymo, 
einant Šiaulių Apygardos Teismo 
Prokuroro Bražinsko įsakymu, 
perduoti Šiaulių Apygardos Teis
mo Svarbesnių bylų Tardytojui 
Jonkui, nes velionio gydytojo 
svainis, kurio pavardės nenoriu 
minėti todėl paminėsiu jį tik 
raida X, pradėjo skleisti gan
dus, kad žydai Žeimelio mieste
ly rinko pinigus ir nori papirkti 
policiją, kad nekaltintų žydų mė
sininkų dėl gydytojo Avižienio 
nužudymo. Kad žydai rinko pi
nigus, tai ir aš girdėjau. Jie rin
ko pinigus ne tik Žeimelio mies
telyje, bet ir Joniškio ir Šiaulių 
miestuose, nes tą bylą ginti bu
vo pasamdytas tuo laiku pagar
sėjęs kriminalinių bylų gynime 
advokatai Stankevičius*, gyve
nantis Kaune, kuris už šios by
los gynimą pareikalavo 3,000 li
tų, kas tuo laiku buvo nemaža 
suma pinigų. Kadangi kaltina
mieji žydai nebuvo tiek turtin
gi, kad galėtų tokią sumą pinigų 
sumokėti advokatui, tai ir buvo 
daroma rinkliava, kad galėtų ad
vokato Stankevičiaus honorarą 
padengti.

ši byla buvo tiek pagarsėjusi, 
kad iš Kauno į Žeimelį šios by
los ištirti buvo atvykę Krimina
linės Policijos Viršininkas Kazys 
Budrevičius ir vyr. valdininkas

Jonas Talalas. Juos geležinkelio 
stotyje pasitiko mūsų skyriaus 
vedėjas Juozas Drelingas ir iš 
Šiaulių jie auto mašina nuvyko 
į Žeimelio miestelį. Girdėjau, 
kad ir jiems konkrečių davinių, 
kad žydai mėsininkai tikrai nu
žudė gydytoją Avižienį, surinkti 
nepavyko.

Gydytojo Avižienio svainis X, 
nežinau kodėl, buvo įsitikinęs, 
kad gydytoją Avižienį nužudė 
žydai mėsininkai, todėl jis su 
skundais važinėjo pas Šiaulių 
Apygardos teismo prokurorą 
Bražinską, pas Vidaus Reikalų 
ministerį ir net pas Valstybės 
prezidentą. Jis visiems pasako
jo, kad ne tik policiją, bet ir tar
dytoją Jonkų žydai yra papirkę, 
todėl jie sako, kad jo svainį 
gydytoją Avižienį žydai mėsi
ninkai nenužudė, bet jis pats 
per neatsargumą, nakties tam
sumoje į šulinį įkritęs ir ten pri
gėręs.

Jeff Mankaus nuotrauka iš “Pirmyn’ choro repeticijos, ren- na Mileriūtė, Al. Brazis, Juozas Laurušojiis, J. Aleksiūnas ir 
giantis “čigonų Barono” pastatymui. Priekyje matomi: Kristi- Eleonora Zapolienė.

Tokiems nepamatuotiems skun 
dams Vidaus Reikalų ministeris 
patikėjo ir neištyręs, parašė Sau
gumo Departamento direktoriui 
pulkininkui Rusteikai raštą, kad 
nuovados viršininko padėjėją 
Baranauską, kriminalinės polici
jos valdininkus Stasį Trinką ir 
Praną Plienaitį tuojau iš tarny
bos paliuosuotų. Tačiau pulki
ninkas Rusteika buvo tiek korek
tiškas ir teisingas, kad pasakė: 
“Aš savo valdininkų be kvotos 
nepaliuosuosiu. Bus pravesta 
kvota ir, jei jie pasirodys kal-

J. AUGUSTAlTlb

ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA
154 pusi, knyga Kaina $1.50

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

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

NAUJIENOS
1739 So HALSTED STREET, CHICAGO. ILLINOIS 6060.

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

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

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis. 
Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Juozas Kapažinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei- 
leidžiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtiniu stovyk
lose Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

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

ČIKAGIETĖS {SPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose. Druskininkuose. Kaune. Naudakiuose, 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdūs aprašyma.i ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ka jai žmonės pasakė. 95 psl. $1.00. Yra taip pat 
išversta į anglų kalbą.

D. Kuraitis. MAGIŠKUOJU KILIMU I VILNIŲ. Kelionės i Lietu
vą Įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl. $3.00.

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

V Maciūnas, VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE, 1944-54 m. 49 
psl. $1.00. Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie išeivijos kultū
rinį gyvenimą. Skurdi tremtis ji nepalenkė bendradarbiavimui.

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

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami.

NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL 60608

atsilankant darbo valandomis arba užsakant paštu ir pridedant 
čekį ar piniginę perlaidą.

tais, tai tik tuomet juos iš tarny
bos paliuosuosiu.” Kvotą apie 
tai pravedė atvykęs iš Kauno 
Kriminalinės Policijos viršinin
kas Kazys Budrevičius. Neradus 
jokios kaltės, mes buvome pa-1 
likti ir toliau tarnauti Krimina
linėje Policijoje, o šis skundas 
liko be pasekmių.

Praslinkus keliems mėnesiams, 
šią bylą nagrinėjo Šiaulių Apy
gardos Teismas, kuriam pirmi
ninkavo Apygardos Teismo tei
sėjas Bortkevičius. žydus mė
sininkus gynė advokatas VI. 
Stankevičius, kuris savo gana il
goje kalboje įrodinėjo teismui, 
kad jo klientai yra nekalti nužu
dyme vetirinarijos gydytojo 
Avižienio ir, kad jis nakties tam
sumoje pats, per neatsargumą, 
įkrito į šulinį ir ten prigėrė, šio
je byloje buvome pašaukti būti 
liudininkais aš ir valdininkas 
Plienaitis. Kuomet aš pareiškiau gįuškos ir advokato Stankevi- 
savo nuomonę, jog iš visų bylos 
aplinkybių man atrodė, kad čia 
buvo ne žmogžudystė, bet nelai
mingas atsitikimas, teismo pir
mininkas man padarė pastabą 
— sakydamas: ‘ “Prašau savo 
savo nuomonės nereikšti” ir man 
kalbėti daugiau nebeleido saky
damas — prašau sėstis.

Apygardos Teismas, išnagri
nėjęs šią bylą, nusprendė: vi
sus keturis žydus mėsininkus, už 
nusikaltėlio slėpimą, nubausti po 
2 metus kalėjimo. Iš to reikėjo 
padaryti išvadą, kad Apygardos 
Teismas buvo nuomonės, jog žy
dai mėsininkai žinojo, kas nu
žudė gydytoją Avižienį. bet jo 
neišdavė.

Tokiu Apygardos Teismo 
sprendimu buvo nepatenkinti žy
dai mėsininkai ir jų advokatas 
Stankevičius padavė Vyriausiam 
Tribunolui Kaune apeliaciją, pra
šydamas šią bylą peržiūrėti ir 
Šiaulių Apygardos Teismo spren
dimą panaikinti.

Praslinkus keliems mėnesiams, 
šią bylą nagrinėjo Vyriausia Tri
bunolas. šioje byloje ekspertu 
buvo pakviestas Kauno Miesto 
gydytojas generolas Vaičiuška, 
kuris, susipažinęs su byloje esan
čia medžiaga, pareiškė, kad čia 
jokios žmogžudystės nebuvo, o 
buvo nelaimingas atsitikimas. 

'Tai yra, kad velionis gydytojas 
I Avižienis per neatsargumą, nak-

Laiškai iš Lietuvos
Fotografijos ir paštas

Naujienų redakcijai labai 
gerai pažįstamas čikagietis ga
vo iš savo giminių, gyvenančių 
rusų okupuotoje Lietuvoje to
kį laišką:

“Brangus broleli,
Dėkojame širdingai už du 

laiškučius, kuriuos neseniai 
gavome pirmą, o dabar ir ant
rą. Ir už nuotrauką širdingai 
ačiū. Taip gražiai atrodote,

ties tamsumoje, pats įkrito į šu
linį ir ten prigėrė. Jo plaučiuo
se vandens nebuvo todėl, kad jis 
krisdamas į šulinį savo galvą 
sutrenkė į šulinio rentinį ir to- 
dėl nustojęs sąmonės nebekvė
pavo. Vyriausias Tribunolas, iš
klausęs eksperto generolo Vai-

čiaus kalbas, Šiaulių Apygardos 
Teismo sprendimą panaikino ir 
žydus mėsininkus išteisino. Kad 
Vyriausiam Tribunolui ir eks
pertui generolui Vaičiuškai bū
tų aiškesnis vaizdas, advokatui 
Stankevičiui prašant, buvo pa

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

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

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

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

derį tokiu adresu:

1739 So. Halsted St, Chicago, Ill. 60608

Sangaitienė tiek prisigėrė vy
no ir degtinės, kad net mirė. Ji 
gėrė su tokiu Paukštaičiu, o 
vėliau išėjo į daržiniukę ir atsi
gulė. Ji dar turėjo vieną bute
lį degtinės. <) kai už valandos 
vyrai nuėjo pažiūrėti, kad ne
sušaltų, ją rado jau mirusią. 
Dabar žmonės geria iki mirties. 
Daugiau geria vys ai, bet ir bo
bos neatsilieka.

Žmonės jaučiasi nelaimingi, 
todėl ir geria... ”

• Kai buvau penkerių metų 
(1877 m. žiemą), tai motina pa
sisodindavo mokyti lietuviškai. 
Ji, būdavo, verpdama suka ra
telį. Aš sėdėdavau iš dešinės pu
sės, o tarnaitė Marijona Gerda- 
vytė (jau didelė mergiščia) at- 
sisėdavo iš kairės pusės. Motina, 
mokydama mane, pamokydavo ir 
tą tarnaitę. Tokiu būdu buvo 
apeinamas rusų valdžios įsaky
mas, kuris draudė slaptas mo
kyklas. Motina galėjo savo vai
kus pamokyti. Mokinausi iš ele
mentoriaus senovišku būdu: di
delės raidės, skiemens, žodžiai, 
(iš vysk. P. Bučio atsiminimai)

tiktai nežinome, kodėl esate je, 
nelinksmas. Stovi ir žiūri į 
mus, bet tyli. Mes pakalbi- 
nam, bet tu vis tiek tyli. Kad 
ir tyli, mes tariame ačiū. Mes 
ir su tylinčiu pasikalbame. Tai 
prisiminimas mums ir mūsų 
vaikams...

Dar kartą tariame ačiū ir už 
dovanas ir visus linkėjimus.

Mamutė daugiau pienišką 
valgo, jai sveikiau. Mėsiško ji 
nenori. Dabar namie visi 
sveiki, nesergam gripu. Apie 
Kalėdas čia daugelis sirgo, čia 
ir į paštą neįsileido žmonių, nei 
atsiimti laikraščių. Bijojo, kad 
pašto tarnautojų gripu neap- 
krėstų.

O laiškanešių pas mus jau 
visi metai, kai nėra. Sudidino 
kaimus,
ta'pati. Tik 80 rublių į mėnesį, 
niekas nenori dirbti. Pq tris 
kaimus per dieną neaplėksi. O 
dabar, kai pensijas reikia iš
mokėti, tai blogai. Vieni ran
da jas namie, o kiti neranda. 
Tai reikia antrą kartą važiuoti 
į paštą. O kaime važiavimas 
prastas, tai ne mieste, keliai 

Nuolatinio laiškanešio 
nėra, tai mes taip ir vargsta
me.

Paštas yra traukinio stotelė-

apie 4 kilometrai nuo mū
sų. Laimė, kad žiema nešalta, 
sniego mažai. Žiemos metu 
dirbame penkias dienas, šeš
tadienį švenčiame. O vasarą, 
kai darbymetis, tai tada šven
čių nėra, dirbame kiekvieną 
dieną.

Dabar žmonės pas mus labai 
geria. Praeitą savaitę tokia

1872.VIII.20 K, Naumiesčio aps., 
Slavikų par., šilagaliuose, gimė 
vysk. Pranciškus Būčys (mirė 
1951.X.25).

BUY 0.3. 
SAVINGS 
BONDS

WHERE YOU BANK OR WORK

o alga laiškanešiams

darytas ant lentos miniaturinės Pras^- 
formos skerdyklos ir šulinio mo
delis, iš kurio kaip ant delno ma
tėsi visa įvykio vieta kur gydy
tojas Avižienis buvo rastas šu
liny be gyvybės žymių.

Pastaba: šias žinias apie by
los eigą Vyriausiam Tribunole 
man suteikė Jonas Talalas, kuris 
Lietuvos nepriklausomybės lai
kais paskutiniu laiku ėjo Vil
niaus Apygardos Teismo Proku
roro pareigas.

Baigdamas noriu pasakyti, 
kad žinau, jog kiekvienam as
meniui sudaro daug širdies 
skausmo kada jis nustoja sau 
artimo žmogaus. Svainiui X irgi 
buvo gaila gydytojo Avižienio, 
kuris, būdamas dar jaunas žmo
gus, taip tragiškai žuvo. Tačiau 
jis padarė vieną klaidą, kuri jam’ 
nesudaro garbės, kad visiems 
pasakojo, neturėdamas jokių 
įrodymų, jog policija ir tardyto
jas yra žydų papirkti todėl ir sa
ko, kad gydytoją Avižienį niekas 
nenužudė, bet kad jis pats per 
neatsargumą, nakties tamsumo
je įkritęs į šulinį ir ten prigėręs. 
Jis užmiršo vieną dalyką, kad 
Lietuvoje policijos valdininkai 
nebuvo tiek žemai puolę, kad 
dėl keleto dešimčių litų kyšio ri
zikuotų prarasti savo garbę ir 
tarnybą. O jei bus įrodyta, kad 
policijos tarnautojas iš tikrųjų 
paėmė kyšį, tai jam grėsė ne tik 
prarasti tarnybą, bet galėjo pa
tekti net į kalėjimą. Tada jo 
karjera buvo baigta.

Girdėjau, kad pasekmėje šių 
skundų, Žeimelio policijos p-to 
vedėjas, nuovados viršininko pa
dėjėjas Baranauskas, einant Vi
daus Reikalų Ministerio įsaky
mu, nors jis jokio nusikaltimo 
nebuvo padaręs, buvo be kvotos 
iš tarnybos paliuosuotas.

Taip baigėsi ši tiek daug truk- 
šmo Lietuvoje sukėlusi byla 

(Pabaiga)
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RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Naujienose galima gauti puikių knygų, kurios papuoš bet kokią

I knygų spintą ar lentyną:

K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, granai įrišta, 592 psl. $6.00
K. Bielinis, DIENOJANT, gražiai Įrišta, 464 psL ________ $6.00
Prof. Vacį. Biržiška, ALEKSANDRYNAS, 1 tomas, gražiai

Įrištas, 431 psl. .......        $7.50
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO

RIJA, I dalis. 208 psl., įrišta — $3.00, minkštais vir
šeliais — $2,00; n dalis, 225 psl., Įrišta — $3,00, minkš 
tais viršeliais — .......       $2.00

Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, I tomas, 300 p. $2.00
Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta, 416 psl. $5.50
Kipras Bielinis, GANA TO JUNGO, 492 psl., minkštais vir

šeliais..............................        $5.00
Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 250 psl. _ ______________  $3.00
P. Liūdžiuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU, 

88 psl..............      $1.00
S. Michelsonas, LIETUVIŲ IŠEIVIJA AMERIKOJE, 297 p.

minkštais viršeliais — $4.00, įrišta — _____ ________  $5.00
Dr. V. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, gražiai įrišta 968 

psl., dabar tik ................. ............ . .............. $10.00

NAUJIENOS,

1739 S. Halsted SL, Chicago, BĮ. 60608. — Tel. HA 1-6100 
fe .....  ....................... ■ i

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, Hl. 60608

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

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.

3 — NAUJUKO*, CHICAGO B, ILL. — FRIDAY, MARCH 23, 1973



NAUJI KO
TU LITHUANIAN DAILI NBW8

Published Daily Except Sunday by The Lithuanian Neva Pub. Co., Ids.
1739 So. Haiated Street, Chicago, UL MME. ToloMano HA MME

SECOND - CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO. ILLINOIS

Subscription Rates:
In Chicago $22.00 per year, $12,00 per 
six month. $7.50 per 3 months. In 
other USA localities $20.00 per year, 
$11.00 per six months, $6.00 per 
threę months. Canada $22.00 per year; 
other countries $23.00 per year.

15 cents per copy. 15 c. on Saturday

trims menesiams __________ $6.00
vienam mėnesiui  $2.00 

R* ———'
Kanadoje:

metams---------------------------- $22.00
pusei metų------------------------$12.00
vienam mėnesiui  $3.00

Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose: 

metams ________________ $22.00
pusei metų$12.00 
trims mėnesiams$7.00 
vienam mėnesiui$3.00

Kitose JAV vietose:
metams-------------------------------$20.00
pusei metų$11.00

THwieninnwe-
metams$23 00 
pusei metų $13.00 
vienam mėnesiui  $350

Naujienos eina kasdien, ^skiriant 
sekmadienius. Laidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Haistėd St, Chicago. 
ILL 60608. Talei. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

gal amerikiečius, yrą Sovietų Sąjungos ir Jungtinių A, 
Valstybių pageidavimas sustabdyti apsiginklavimą ir 
ieškoti taikaus sambūvio. Sovietų Sąjungos vadai nori 
taikos, bet jie reikalauja, kad būtų pripažintos dabarti
nės rytų Europos sienos. Atrodo, kad dabartinių sienų 
pripažinimas jiems yra svarbesnis, negu pati taika. Ame
rikiečiai nori taikos, bet jie nori, kad pirma būtų sustab
dyta agitacija prieš amerikiečius ir kitas vakarų Euro
pos tautas. Prezidentas N iksonas, važiuodamas į Pekiną 
ir Maskvą, parodė komunistams, kad jis nori taikos, bet 
jis nesutiks su komunistų diktuojamomis taikos sąlygo
mis. Prezidentas, įsitikinęs, kad Vietnamo komunistai 
bando tyčiotis iš jo, kaip jie tyčiojosi iš anksčiau buvusių 
prezidentų, kirto šiaurės Vietnamui, kol jie sutiko siekti 
taikos. Jeigu jie ir toliau laužys susitarimus, tai gaus dar 
didesnį smūgį. Prezidentas viešai tai paskelbė. Tai žino 
Maskva ir Pekinas.

KAZIMIERAS STREVA

L DAMBRICNO PROPAGANDA

žmonės

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadieniui, nuo
9 vai ryto iki 5 vai. vakaro. Šeštadieniais — iki 12 vai

Turime turėti vilties
Sąryšyje su Vasario 16 dienos sukakties minėjimais, 

amerikiečių spaudoje pasirodė įvairiausių komentarų 
apie Lietuvą, dabartinę josios teisinę padėtį, teisėtus Lie
tuvos respublikos atstovus ir Amerikos lietuvių aspiraci
jas bei nuotaikas. Daugelis laikraštininkų turėjo progos 
dalyvauti Lietuvos nepriklausomybės minėjimuose, kiti 
girdėjo senate ir kongrese pasakytas kalbas, o tretieji iš 
savo pusės pasistengė pastudijuoti pavergtų Pabaltijo 
tautų klausimą ir parašyti savo komentarus apie didžiąją 
'galingų valstybių politiką ir mažų tautų viltis tapti lais
vomis ir nepriklausomomis valstybėmis.

Nuolatiniai Naujienų skaitytojai mums atsiuntė 
Amerikos žurnalistų paruoštas studijas Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos klausimu, pasikalbėjimus su atsakingais vals
tybės bei kongreso atstovais ir pareiškė savo nuomones 
apie galimybes lietuviams, latviams ir estams vėl būti 
laisviems. Vieną tokį straipsnį parašė laikraštininkas 
Dusko Doder, dirbantis Washington Post redacijoje, o 
antrąjį parašė Robert Ketley, Wall Street Journal ben
dradarbis. Pasirodė ir daugiau rašinių, bet šie du pla
čiau paliečia pavergtų tautų ateities problemas ir mini par 
čias skaudžiausias tų problemų vietas.

Iš reportažų matyti, kad abu laikraštininkai yra da
lyvavę Lietuvos nepriklausomybės minėjimuose, nes abu 
turi gana tikslių informacijų apie pavergtas tautas, ži
no JAV vyriausybės ir kongreso pozicijas ir Lietuvos pa
siuntinybės tarnautojų padėtį. Abu laikraštininkai yra 
šiltai nusiteikę lietuvių, latvių ir estų atžvilgiais, bet 
abu yra gana dideli pesimistai. Dusko Doder savo rašinį 
pavadino “Nesančios, bet neužmirštos”. Jis turi galvo
je nesančią nepriklausomą Lietuvą, bet Washingtone dar 
neužmirštą Lietuvą. Robert Keatley savo rašinį pavadino: 
“Benamiai diplomatai: jų kraštai prapuolę, bet jų misi
jos pasilikusios”.

Visi žino, kad Sovietų Sąjunga yra okupavūsi Lie
tuvą, Latviją ir Estiją, ir prievarta įsijungusi šias valsty
bes į Sovietų Sąjungą. Kiekvienam aišku, kad rusai api
plėšė minėtų kraštų gyventojus, nusavino žemę ir verčia 
lietuvius, latvius ir estus vergauti rusams, bet kiekvie
nas prisimena, kad visa eilė pavergtų tautų paskutiniais 
trim dešimtmečiais atgavo savo laisvę ir nepriklausomai 
tvarko savo vidaus ir užsienio reikalus, kodėl pavergtos 
Pabaltijo valstybės negalinčios atgauti savo teisių.

Lietuvos, Latvijos ir Estijos didžiausia kliūtimi, pa-

Skystesnių Amerikos žurnalistų tarpe vyrauja įsiti
kinimas, kad JAV pasiryžusios siekti taikaus sambūvio, 
būtinai turi daryti nuolaidas Sovietų Sąjungai. Gyveni
mo patirtis rodo, kad su rusais galima taikiai gyventi, 
bet tai nereiškia, kad kiekvieną kartą rusams reikia da
ryti nuolaidas. Maskvon nuvažiavusiam prezidentui ru
sai pareiškė noro užmegzti prekybos ryšius. Prezidentas 
sutiko, bet jis pareikalavo, kad rusai sutvarkytų užsili
kusias karo meto skolas. Nei vienas JAV prezidentas ne
pajėgė šių skolų sutvarkyti, tuo tarpu prezidentas Nik- 
sonas jas sutvarkė. Iš rusų jis gavo tris kartus daugiau, 
negu rusai buvo pasišovę mokėtu Rusai buvo suplanavę 
pagrobti Vakarų Berlyną, šiandien Vakarų Berlynas 
teisiniu atžvilgiu yra stipriau apsaugotas, negu pokari
niame laikotarpyje. Amerika sutinka tartis ir Europos . 
saugumo klausimais, bet JAV nori, kad galinga sovietų: 
propagandos mašina nustotų kursčiusi pavergtas tautas 
prieš nesantį Amerikos imperializmą, Vakarų Europos 
valstybes ir leistų žmonėms laisvai išvažiuoti ir pasikeisti 
mintimis.

Amerikos laikraštininkai yra įsitikinę, kad Sovietų 
Sąjungos karo jėgos nesitrauks iš karo metu užgrobtų 
teritorijų, todėl pavergtoms Pabaltijo tautoms nesą jo
kios vilties tapti nepriklausomomis. Amerikos laikrašti
ninkų turimos žinios yra netikslios, todėl jų ir išvados ne
tikslios. Amerikos prezidentas Trumanas privertė Stall-, 
na atšaukti sovietų karo jėgas iš Šiaurės Irano. Iranas 
šiandien yra laisva ir nepriklausoma valstybė. Amerikos 
diplomatai įtikino rusus atitraukti karo jėgas iš Austrijos. 
Sovietų karo jėgų šiandien nėra ir Austrijoje. Jeigu rusai 
bandytų įkelti koją, tai austrai kovotų prieš rusus. Jiems 
padėtų amerikiečiai. Tito išvijo rusus iš Jugoslavijos, al
banai išvijo rusus iš Albanijos. Rumunai išvijo rusus iš 
Rumunijos. Jie ir šiandien neleidžia rusams ifaanievruoti 
rumunų ir jugoslavų žemėje. Rusai buvo priversti trauk
tis iš Irano ir kai kurių Rytų Europos kraštų. Kodėl jie 
negali priversti trauktis iš Pabaltijo kraštų?

Žurnalistas Dusko Duder, pesimistiškai nuteikęs sa
vo skaitytojus, leido vienam lietuviui šitaip samprotauti 
apie lietuvių tautos laisvę:

“Galimas daiktas, kad mūsų svajonės neišsipil
dys, bet nieko nėra blogo pasvajoti” (Washington 
Post, 1973 m. kovo 11 d.).
Galime ponui Doderiui užtikrinti, kad lietuviai ne

svajoja, bet tiki, kad Lietuva bus laisva ir nepriklauso
ma. Lietuviai žino, kad rusai buvo priversti trauktis iš 
užgrobtų žemių. Jie bus priversti trauktis ir iš Lietuvos. 
Lietuviai nesvajoja, bet žino, kad pasaulyje nebus taikos, 
kol nebus išgriauta naujausioji sovietų imperija. Visos 
rusų pavergtos tautos turės būti išlaisvintos, o pačioje

(Tęsinys)
Bet aš L. Dambriūuą užtik

rinu, kad laisvoji Lietuva per 
30 metų būtų padariusi daug 
didesnę pažangą, negu oku
pantas yra padaręs... O ką gi, 
pagaliau okupantas padarė? 
Jei laisvoji Lietuva per dvi de
šimtis metų pajėgė atsistoti sa
vo kultūrine ir ūkine pažanga 
šalia senų Europos valstybių ir 
tai dar nereikia užmiršti, kad 
ji tokią pažangą padarė, vesda
ma kelis metus sunkų karą su 
agresoriais.

Tai kokia pažanga būtų pa
daryta medžiaginiu, kultūri
niu atžvilgiu, jai gyvenant 55 
metus laisvėje. Okupantas pa
gerino kelius net ir aerodromų 
pristeigė, rašo L. Dambriūnas, 
bet jis nutyli tai, kokiam tiks
lui jis tai padarė. Juk Maskva 

karine jėga 
pavergti laisvuosius Vakarus. 
Kodėl įspūdžių rašytojas nie
ko neprisimena ir to fakto,) 
kad teis išgerintais keliais va
žinėja ne laisvieji lietuviai, o 
Maskvos pavergtieji vergai Ar
gi žmogui yra esminis dalykas 
išsmaluoti keliai, o ne laisvė? 
Ar gi, ne esminis dalykas lais
vė kurti ir ugdyti savo tautinę 
kultūrą, laisvė purenti savo, 
nuosavą dirvą, laisvė Lietu
voje lietuviui gy venti. O ar 
tokią laisvė šiandien okupuo
toje Lietuvoje yra? Jeigu, jau 
net jaunimas okupanto, propa
gandos atmosferoje išauklėtas 
nebijos liepsnose sudegti ir 
šaukti laisvės tautai ir kraštui. 
Matyt, pavergtųjų lietuviu as
faltuoti keliai nedžiuginą.

Dar kartą grįžtant prie as
faltuotų kelių. Ar Amerikoje 
buvo visada tokie puikūs ke
liai,. kaip šiandieųiųiai ? Ąš 
užtikrinu įspūdžių rašytoją, 
kad ir Amerikoje buvo laikai, 
kada ir jos keliai buvo pana
šūs į Nepriklausomos Lietuvos 
kelius. Ar gi, Amerikoje nie
kad nėra 
priempnė 
miestuose 
“konkės”, 
jaį išsilaisvinus iš caro vergo
vės? Bet vos tik Lietuva kelis 
metus pagyveno laisvėje, kai 
L. Dambriūnas ir kiti važinėjo 
Kauno gatvėse autobusais, to
kiais pat kaip ir Europos did- 
miesčiuase. L. Dambriūnas 
kalba apie dabartinės Lietuvos 
elektrifikaciją. Ar jos nebūtų 
buvę Lietuvoje, jei ji būtų bu-

nėra išsižadėjusi

buvusi susisiekimo 
arklys? Ąr ir jos 
netempė arkliai 

taip kaip Lietuvoje

DR. MARTYNAS ANYSAS

KOVA DĖL KLAIPĖDOS
Gubernatoriaus Jono Navako 

laikotarpis 
II — dalis
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“Ponai direktoriai, ponas guberna

torius kaip tik man pareiškė, jog be
darbei tvarkyti parėdymą esąs gavęs ir 
sutinkąs su parėdymo paskelbimu“.

“Galite skelbti,“ gubernatorius pa
kartojo. “Tuomet mes jį už poros dienų 
paskelbsime”, Navakas nieko daugiau 
neatsakė ir pamažu žengė i Seimelio 
posėdžio salę su visa direktorija.

Gavę vyriausybės viršūnių sutikimą 
Ka uno Metropolyje ir ekspressis verbis gu
bernatoriaus sutikimą parėdymą skelbti 
nieko daugiau nebeliko kaip jį pasirašyti 
ir skelbti Valstybės Žiniose. Kad nebūtų 
kokių nors neaiškumų, parėdymą pasira
šė visi keturi nariai, nors tokiam parėdy
mui užtenka pirmininko ir vieno nario pa
rašo. Tai buvo daroma todėl, kad vėliau 
iškilus ginčui, nepasirašiusieji negalėtų 
pasakyti, kad jie apie pasirašymą nieko 
nežinoję.

Už poros dienų buvau Kaune. Apie 10 
vai. užėjau pas Mašalaitį. Pilkoji eminen
cija kaip visuomet popieriuose ir bylose 
apsikrovusi. Ant stalo sąmciau naujausią 
valdžios žinių numerį.

“Tamstos paskelbėte kokį tai parėdy
mą bedarbės reikalams tvarkyti”, sakė Ma- 
šalaitis, ar direktorija tam yra kompeten
tinga?,”

“Manau, kad iš formalinės pusės direk
torija yra kompetentinga parėdymams iš
leisti”, atsakiau. “O kas liečia šito parė
dymo materialinę pusę, tam turime centro 
vyriausybės sutikimą“.

“Iš kur — gi?” nustebęs klausė Maša
lai tis.

“Trijų kunigaikščių patalpose su Tams
ta. Urbšiu ir guberuatoriu susitarėme“, — 
atsakiau.

“Taigi, taigi”, drebančiu balsu atsilie
pė pilkoji eminencija, “bet ,ar gubernato
rius jį matė?’

“Pakartotinai matė, gavo projektus, 
padarė pastabų, kurias direktorija pabo
jo. Paskutinio seimelio posvdzio metu gu
bernatorius visos direktorijos akivaizdoje 
pareiškė, jog parėdymą galima skelbti“, 
atsakiau.

“Negali būti, negali būti, šnibždėjo Ma- 
šalaitis ir drebančia ranka tvėrė Valdžios 
žinių numerį ir pradėjo parėdymą skaity
ti. “Nežinau, ar pirmininkas su šiuo parė
dymu sutiks”, tęsė Mašalaitis.

“Nejaugi Tamsta ministerial pirminin
kui apie mūsų susitikimą nieko ncpraoešė- 
te?”, teiravausi.

“Taigi, taigi, nemaniau, kad direkto
rija taip greitai paskelbs", aimanavo Ma
šalaitis. “Reikės užklausti gubernatorių ir 
po to informuoti pirmininką”.

v u si 55 metus laisva? Ar gi 
Nepriklausomoje Lietuvoje apie 
tai niekas nesirūpino? Ar ne
buvo rengiami projektai už
tvenkti Nemuną? Kauno “jū
ra”, tai nėra Kremliaus atneš
toji idėja. Ją okupantas pasi
savino iš Nepriklausomos Lie
tuvos rengiamų planų. Gal tik 
toks skirtumas, kad tokia “jū
ra* būtų buvusi ne prie Kauno, 
o prie Birštono. Tikriausiai, 
kad iki šiam laikui Lietuvos 
kaimas būtų buvęs elektrifikuo
tas. Ar gi, nebuvo Lietuvos ūki
ninkų, kurių seklyčiose stovė
jo miestietiškos sofos bei fote
liai? Kodėl L. Dambriūnas ran
da reikalą daryti sugestiją, kad 
Nepriklausoma Lietuva buvu
si nuskurdusi, tamsi ir juoda... 
O tik dabartinė, Maskvos oku
puota tokia šviesi, kad ir gy
vulių tvartuose šviečia elektros 
lempos...

Ar Lietuvoje nebuvo moky
tojų, kunigų seminarijų, gim
nazijų, amatų mokyklų, insti
tutų net ir gausus fakultetais 
universitetas. Kuriame moks 
lolygis nebuvo menkesnis ir už 
garsiuosius Europos universi
tetus. Juk prieš okupaciją jau 
ne viename valsčiuje, viršaičiai 
buvo baigę, 
moksįą, 
rinį.

■ Ar gi, 
nuneigti,
kyklų tinklas taip plačiai Lie
tuvoje, tai yra okupanto už
mojis visus lietuvius padaryti 
raštingais, ar jis neturi kitų 
tikslų ir tai tautai labai pavo
jingų?

L. Dambriūnas kalba apie 
okupuotoje Lietuvoje vykusius 
atlaidus Žolinės šventėje. Iš jo 
pasakojimų išeitų, kad Lietu
voje Religinis gyvenimas nie
kuo nesiskiria nuo buvusio lais 
voje Lietuvoje. Kiną bažnyčia 
žmonių, pamaldų metu choras 
gražiai gieda. Peršasi išvada, 
kad Lietuvos katalikai be rei
kalo rašo skundus Brežnevui ir 
šaukiasi laisvojo pasaulio už
tarimo, nes šiandien ten tikin
čiųjų baisi diskriminacija— 
Bet įdomu, kodėl L. Dambriū
nas nutyli ir tą faktą, kad ne 
visi lietuviai gali laisvai lan
kyti bažnyčią. Ypač tarnauto
jai ir moksleivija, Kodęl šito
kio fakto nepaminėti, kai spau
dos lapai prirašyti apie skau
džius faktus, kurie be palio
vos kasdien kartojasi.

Kas gi iš mūsų nežino, kad

tai
jei ne aukštąjį 

tikrai, bent

L. Dambriūnas 
kad dabartinis

vidu-

gali 
mo-

okupuotoje Lietuvoje 
gražiai pasirėdę, bet tai dėka 
mūsą siuntinių, ųž 
okupantas plėšia iš siuntėjų 
nežmoniškus muitus, bet kodėl 
L. Dambriūnas to fakto aikš
tėn neiškėlė. Ir kas iš mūsų ne
žino, kad Lietuvos gamtovaiz
dis gražus. Bet iš L. Dambrifi
no pasakojimų plaukia išvada, 
kad jis pagražėjo tik dėl to, 
kad ten okupantas įkūrė 
chozus, kolūkius. Tai toli 
žu. ne tiesa. Lankytojai, 
žę iš okupuotos Lietuvos, ku
riems teko vogčiomis nuvykti 
ir pamatyti kolchozus, pasa
koja visai ką kitą. Bet paga
liau, jei L. Dambriūnui kolū
kiai atrodė gražūs, bet ar jis 
nežino, kad tai yra dvidešim
tojo amžiaus kumetynai, ku
riuose komisarai yra ponai ir 
dar kokie!... Jie elgiasi su 
kolchozininkais kaip su ver
gais. Ar gi, L. Dambriūnas ne
žino, kad tuose šiferiu deng
tuose namuose, gyvena mūsų 
broliai, Maskvos pavergti? ...

L. Dambriūnas su pasigėrė
jimu pasakoja, kaji Lietuvoje 
žmonės gerai valgo. Vilniuje 
radęs kelius restoranus, ku
riuos jis aplankęs. O. maisto 
pigumėlis! Ketus 80 — 90 ka
peikų, gražios patarnautojos. 
Taigi, gyvenk, valgyk ir no
rėk gyventi... O varge, kaip 
lituanistas garsiai triubija pro
pagandiniu trimitu. Juk tokiu 
pat propagandiniu tonu triūbi- 
ja visi atsiųstieji pas mus Mask
vos agentai. Nejaugj, L. Damb
riūnas nežino, kad Maskva to
kia propaganda mulkina lais
vojo pasaulio lietuvius, Ko gi, 
jūs daugiau norite, juk Lietu
voje yra visko, valgyk, gerk 
ką tik nori, net ir šaltibarščius. 
Ko nebuvo buržuaziniais lai
kais. L. Dambriūne, ar gi val
giu pasotinus pilvą, tai dėl to, 
reiktų nutilti ir nešaukti dėl 
Lietuvos pavergimo? Ar gi, 
šaltibarščių bliudelis vertin
gesnis už laisvę?

(Bus daugiau)

kuriuos

kol- 
gra- 
grį-

Rusijos ivesta demokratinė tvarka. Tąi įvyks greičiau, 
negu pesimistai mano, nes šiandien patys rusai jau pra
deda keltį balsą ir reikalauti pilietinių savo teisių.

■ i .. i J i i .
“Direktorija su Tamsta, Urbšiu ir gu

bernatorių susitarė ir paskelbė. Skelbimas 
turėjo įvykti greitai, nes politinė eiga Klai
pėdoje žengia greitais žingsniais”, baigiau.

Antrą rytą, sugrįžęs į Klaipėdą, direk
torijoje radau tikrą sumišimą. Dienos me
tu Mašalaitis buvo skambinęs Brūvelaičiui 
dėl kalbamo parėdymo ir jam buvo statęs 
panašius klausimus kaip ir man. Brūyelai- 
tis panašiai atsakęs, bet tuomet Mašalaitis 
pareškęs, kad gubernatorius apie šitą pa
rėdymą nieko nežinąs ir jokio sutikimo jį 
skelbti nedavęs. Užklausus telefonu gu
bernatorių. šitas užsigynęs ką nors žino
jęs apie parėdymo paskelbimą ir kad direk
torija tai sauvališkai padariusi. Reikala
vęs parėdymą tuė tuojau atšaukti. Buvo 
laukiama mano sugrįžimo.

Panašiai jau supratau iš Pilkosios emi
nencijos klausimų Kaune. Mano suprati
mu, reikia prašyti gubernatorių, kad jis 
pribūtų visą direktoriją. Matysim, ar jis 
turės drąsos savo sutikimą visos direktori
jos akyvaizdoje nuginčyti.

Užklaustas gubernatorius sutiko priim
ti tik Brūvelaitį ir mane. Brūvelaičiui jis 
tiesiog užsigynė iš jo kuomet nors gavęs 
parėdymo projektą. Jis taip pat griežtai 
neigė, kad seimelio posėdžio metu pareiš
kęs, kad esąs gavęs parėdymo projektą ir 
davęs sutikimą jį paskelbti.

“Pone gubernatoriau“, pasakiau, “jei
gu Tamstai neužtenka dviejų liudininkų, 
pakviesime dar kitus direktorijos narius,

kurie taip pat girdėjo Tamstos duotą suti
kimą.“

“Nieko panašaus, nieko negirdėjau ir 
jokio sutikimo nedaviau“, įkaitęs, griežtu 
tonu paneigė gubernatorius. “Parėdymas 
negali likti paskelbtas, reikia jį tuč-tųojąų 
atšaukti”, įsakė gubernatorius.

Tai išgirdęs, Brūvelaitis visai nustojo 
spalvos, veidas pasidarė pilkas kaip žemė, 
ųęt jo nuolatinė ironiška šypsena apkarto
jo, kai jis griežtu tonu atsakė:

“Parėdymas buvo išleistas su centro 
vyriausybės h* Tamstos sutikimu. Jis iš 
mūsų pusės nebus atšaukiamas, nes jis pa
sidarė direktorijos gyvybiniu klausimu 
Jo atšaukimas pakirstų direktorijos pasku
tinį autoritetą krašte. Jeigu Tamsta reika
lausi jo atšaukimo, tuomet turėsi pasirink
ti kitą direktoriją. Aš įteiksiu tuomet ma
no direktorijos atsistątydinūąą".

Čia jau buvo ątėjęs Brūvriaičio direk
torijos pakeitimo laikas, apie kurį Nava
kas man buvo, kalbėjęs Brūyelaičio direk
torijos sudarymo metu, nors dar nebuvo 
suėję anie pranašauti trys mėnesiai Reikš
mingai į mane pažiūrėdamas Navakas ma
ne paklausė:

“O kokia yra Taiųslo* nuomonė parė
dymo atšaukimo reikale?“

“Aš visai sutinku su Brūvelaičio nuo
mone, nes parėdymas nėra paskelbtas sau-, 
vališkai, bet po ilgų pasitarimų su Maša- 
laičiu, Urbšiu ir Tamstą. Galiausiai buvo 
gautas iš Tamstos aiškus ir neginčytinas
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• Apie Vytauto Didžiojo dos
numą kalba ir toks įvykis. Pasi
baigus vieno ištikimo raštininko, 
enko Maldžyko, tarnybos laikui, 
kunigaikštis apdovanojo jį bran
giais rūbais, žirgais, brangeny
bėmis ir išmokėjo didelę pinigų 
sumą — šimtą kapų grašių. To
dėl čia pat buvusi Vytauto žmo
na Julijona ėmė vyrui priekaiš
tauti, kad tokiu dosnumu jis su- 
vargingsiąs rūmus. Tada kuni
gaikštis liepė atnešti dar šimtą 
kapų grašių ir pridėti juos prie 
Maldžyko dovanų. Julijona rim
tai supyko ir pradėjo bartis. Vie
toj atsakymo Vytautas vėl pridė
jo šimtą kapų grašių. Taip tę
sėsi dar kelis kartus, kol Julijona 
nusileido ir nutilo.

sutikimas jį paskelbti. Ir politikoje turi 
būti kiek pasitikėjimo susitarimams. Jei
gu to nėra, tuomet pozityvus politinis vei
kimas neįmanomas. Nejaugi Tamsta rim
tai manai, kad mes gausime iš mūsų narių 
ūkininkų paęąšų, parėdymui apšaukti?“ — 
klausiau gubernatoriaus.

“Nereikalinga visų keturių narių para
šų, užtenka Tamstos ir pirmininko para
šo’,’ atsakė gubernatorius.

“Nejaugi Tamstai nesu pakartotinai 
paaiškinęs, kaip sunku yra sulaikyti mūsų 
ūkininkus direktorijoje. Juodu visą laiką 
kaip vilkai žiūri į mišką, kaip pabėgti iš 
direktorijos. Jeigu mudu su pirmininku 
dviem parašais atšauksime parėdymą, 
tuomet tą pačią dieną iširsta direktoriją. 
Nežmau, ar tokia politinė padėtis Tamstos 
reikalaujama?”

“Parėdymas turi būti atšaukiamas, tai 
yra “conditio sine qua non”, griežtai baigė 
gubernatorius.

“Tuomet nereikėjo dėl šio parėdymo su 
mumis tartis Kaune ir duoti jūsų sutikimą 
jį paskelbti. Su parėdymu bedarbei tvar
kyti stovi ir griūva mano direktorija”, taip 
pat griežtai atsakė Brūveiaitis, su apkarlė- 
jusia šypsena jo pilkame veide.

Sugrįžę driek tori jon pranašėm kitiem, 
nariams mūsų pasikalbėjimo turinį su gu
bernatorių. Grigaitis išklausęs pašoko ir 
suriko >

(Bus daugiau)
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GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
•449 So. Pulaski Rd. (Crowford 

Nodical Building). TeL LU 5-6446 
Priima iignnina pagal *usitarinią. 

mi neauiliepia* aiuunbiati 3744012

’•Mj PRotfMcf 8-1717

DR. S. BIEZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1148 WEST 63rd STREET 
valu kas diena po pietų 1-3; vak. 7-8 
antai antradieniai! ir penktadieniais. 
Treėiad. ir aekmad. ofisą# uždarytas. 

Rez. 3241 WEST 66th PLACE 
Phono; REpublic 7-7863

DR. G K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGUA
Tatai. 69541533 

Pax Valley Medical Cantor 
MO SUMMIT ST.

ROUTE 50, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

1434 WEST 71st STREET 
oiMaaaa H fan lack 4-5849 

BerM. 38A2233
OFISO VALANDOS: 

-irmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL. 
ancrad.. penktadienį nuo 1—5. treč. 

ir šeštad. tiktai susitarus.

Ra*.: GI 8-087J

DR. W. EISIN - EISMUS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ L'GOS 
JINEKOLOGINt CHIRURGIJA 

0132 So. Kedzie Ava^ WA 5-2670 

balandos pagal susitarimą- Jei neat
siliepia. skambinti' Ml 3-0001.

OR. NINA KRAUCEL - 
KRIAUCEUŪNAITE 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZifl AVĖ.

Telef. WA 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti 

471-0225.
Valandos pagal susitarimą.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS K CHIRURGAS - 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST Zlst STREET

VALANDOS: Pirmadieniais, antradie
niais. ketvirtadieniais ir penkta
dieniais nuo 3 iki 7 vaL popiet. 
Šeštadieniais nuo 9 iki 11 vai. 
ryto tik susitarus.
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAŠ

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

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTiS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

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

DR. f. 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.
Rex ML: WA 5-3099

i , . ,

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Bendra praktika, spec. MO.TĘRŲ !:«>, 
Ofisas: 2652 WEST S9th STREET 

Tai.: PB 8-1223
OFISO VAL.: pirm„ antrad.. trečiai 
ir penkti 34 ir 64 vaL vak Šeštadie
niai* 2-4 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitąrimą. -

V. TiHMsemSr M. D., S. C. 
C N Te U R G A S 

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef.; HEmlock 4-2123
Rezii f*taf4 Gibson 84195

Priima ligoniu* pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
Jai neatsiliepia, tai telef Gi 8-6195.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
SS ORTHOPEOAS-PROTEZISTAS

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

(Arch Supports) ir t L
VaL: 9—4 ir 6—8. Sežtadieniai* 9—1. 
2350 Weal 63rd SK, Chkapo, UL 60629 

Telef.: PRospect 6-5084

BIZNIERIAI KURIS GARSINASI 
•NAUJIENOSE”, r* TURI GERIAUSIĄ 

PAŠNEKOM, WSNVJ1

ŽMONA NUŠOVĖ
Fay Webb, 40 metų namų šei

mininkė ir ištikima 50 metų pa
prasto darbininko žmona, ant
radienio vakarų nušovė du ban
ditus, įsiveržusius į Webbų bu
tų, esantį 1957 West Huron St.

Greitai besiorientuojanti ir 
lygsvaros neprarandanti mote
riškė buvo ičėjusi į krautuvę, 
kad nupirktų manisto ir paruoš
tų pietus grįžtančiam iš darbo 
vyrui. Ji nustebo, kai rado prie
šakines savo buto duris atdaras. 
Išeidama, rodos, viską buvo už
darinė jusi, o dabar rado visai 
atdaras priešakines duris. Kiek 
suabejojo, bet nutarė eiti į vi
dų ir patikrinti, kas ten galėtų 
būti.

Vos ji peržengė slenkstį, nepa
žįstamas įsiveržėlis tuojau ją 
čiupo už rankos, liepė tylėti ir 
atiduoti pinigus. Ji tylėjo, o įsi-

CRADINSKAS
TRYS VIENAME:

Radijas, Patefonas, Megnetofonas

Atid. 9—6; pirm, ir ketv. 12—9. 
Treč. ir sekm. uždaryta.

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998
i--------------- ------- ■

GĖLININKAS
(PUTRAMENTAS)

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

GUŽAUSKŲ 
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

PERKRAUCTYMAI^^^^^

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R.ŠER3NAS

2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063

/,= ----- --

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

i Visos programos iš W0PA, 
1499 kiL A. M.

' Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma-
I dieni# iki penktadienio H—12 

vai. ryto. — šeštadienį ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vai.

i ryto.

Telef.: HEmlock 4-2413

7’59 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL 60629

L=.----------- ---------------- ' y

DU BANDITUS
veržėliai tuojau surišo josios 
rankas. Virvių jiedu neturėjo, 
tai išlupo laikrodžio elektros vie
las, suraišiojo josios rankas ir 
pririšo ją prie sofos. Tuo tarpu 
jie pradėjo krėsti namus ir ieš
koti pinigų.

Įsiveržėliai atidarinėjo komo
das ir pradėjo versti daiktus ant 
grindų. Jie atidarinėjo kiekvie
ną stalčių, vertingesnjus daiktus 
dėjo į kišenę, o kitus dalykus 
vertė ant žemės. Susirinko vi
sus laikrodžius, žiedus ir kitas 
vertybes.

Tuo tarpu grįžo iš darbo pri
rištos moters vyras Paul, žmo
na, užgirdusi vyro žingsnius, su
riko ir patarė jam namo neiti. 
Vyras, išgirdęs žmonos šauks
mą, žaibo greitumu įšoko į na
mus. Jis žmonos nematė, nes jį 
pasitiko du nepažįstami vyrai. 
Tuojau prasidėjo stumdymasis. 
Įsiveržėliai norėjo įveikti vyrą 
ir jj surišti, kaip jie surišo jo 
žmoną, bet jis nepasidavė riša
mas. Banditai jį vertė, o jis vy
kusiai priešinosi. Visi trys vy
rai iš prieškambario persimetė 
į virtuvę, bem ūždami ir bestum- 
dydami vieni kitus. Tuo tarpu 
prie sofos pririšta moteris pa
jėgė atsipalaiduoti ir čiupti re
volveri, kurį jiedu turėjo savo 
bute, kad galėtų panaudoti ap
saugai.

Drąsi moteriškė čiupo revol
verį, įsileido šovinį ir įžengė į 
virtuvę, kur abu banditai jau 
buvo beverčių ant grindų josios 
vyra, ji tuojau paleido vieną kul
ką vienam į vidurius, o kitam į 
kojas. Ji taip taikė kad nepa
taikytų prislėgtam vyrui. Kai 
vienas banditas, vyrą paleidęs, 
susiėmė vidurius ir pradėjo neš
dintis per virtuvės duris, tai pa
leido į jį dar vieną kulką. Abi 
gerai pataikė.

Antras banditas, pajutęs skau
smą kojose, pasileido į priešaki
nes namo duris. Bet jis nepatai
kė. Jis pateko į miegamąjį, iš 
kurio išėjimo nebuvo. Tuo tar
pu drąsi moteris revolveriu pyš
kino. Antrasis palindo po lova, 
manydamas, kad ji nepastebės. 
Ji pasilenkė ir į palovį paleido 
dar vieną kulką. Tas pradėjo 
prašyti, kad pasigailėtų.

— O ar tu manęs gailėjais, kai 
man rankas laužei ir elektros 
vielomis veržei ? — paklausė mo
teriškė.

Tuo tarpu atsirado policija ir 
pradėjo klausinėti, kas atsitiko. 
Pirmiausia ji iškvietė ambulan- 
są ir išvežė iš palovio kraujuo
jantį banditą. Jis buvo nuvežtas 
į 6t. Mary ligoninę, kur už po
ros valandų mirė. Nustatyta, jog 
tai būta 39 metų amžiaus Flore 
Luciano, gyvenusio 2425 W. Mof
fat. Policijai jis jau buvo žino
mas, nes porą kartų buvo nuteis
ta kalėti.

Policija rado ir pirmąjį ban
ditą. Jis pajėgė išbėgti iš Web- 
bu buto, nubėgti vieną bloką, bet 
ties 1931 West Erie nukrito ir 
“Dievui bandito dūšią atidavė”. 
Ligoninėn jo vežti jau neberei
kėjo, nes jis rastas nebegyvas. 
Tai 38 metų amžiaus Eugene 
Yocca, gyvenęs 228 Lathrop gat
vėje, Forest Parke. Vieną kar
tą už banditizmą jis net keturis 
metus buvo praleidęs kalėjime. 
Policijai jis buvo žinomas, kaip 
vagilis.

Nei policija, nei teismai ne
galėjo šių dviejų banditų į gerą 
kelią atvesti Kalėjimo bausmės 
jų nepataisė. Viena drąsi mote
ris, begindama užpultą vyrą, bai
gė abiejų banditų dienas. Jeigu 
tokių greitai besiorientuojančių 
ir drąsių moterų būtų daugiau. 
Ui banditai nedrįstų taip drą
siai veržtis į svetimus butus.

Reporteris

MIRĖ
JUOZAS BABRAVIČIUS

1973 m. kovo 7 dieną po 
trumpos, bet sunkios ligos 
Chicago Community ligoninė
je mirė Juozas Babravičius, 
žinomo dainininko giminaitis.

Velionis buvo kilęs iš Mari
jampolės aps., Prienų vals
čiaus. Amerikoje jis išgyveno 
virš 60 metų. Jis savo laiku bu
vo angliakasys ir priklausė bu
vusių angliakasių klubui ir Su
valkiečių draugijai.

Jis buvo pašarvotas Phillips 
šermeninėje, o kovo 10 dieną 
buvo palaidotas Lietuvių Tau
tinėse kapinėse. Grabnešiai bu
vo suvalkiečių draugijos na
riai, Vasiljevo vadovaujami.

Prie kapo jautrią atsisveiki
nimo kalbą pasakė laidotuvių 
direktorius A. Phillips ir gimi
naitis Albert Alex, gyv. 3604 
N. Seeley Ave., Chicago, Ill.

Bridge partietis

Našlių klubo veikla
Našliukai šventė St. Patricką

Praėjusį šeštadienį Holly
wood In svetainėje našlių ir 
pavienių klubas turėjo puikų 
vakarą, atšventė Airių patro
ną St Patricką ir patys links
minosi, šoko prie Joniko or
kestro, uliavojo ir nei snierčio 
neatbojo- Prie staliukų ir prie 
bufeto gerai nusiteikę vaišino
si ir visokius pokštus krėtė. 
Svečių ir viešnių prigūžėjo pil
nutėlė svetainė, išpuošta gra
žiai žaliomis figūromis ir ža
liais lapeliais.

• Lietuvių kalba yra seniau
sia iš gyvųjų Europos indoeuro
piečių kalbų. Lietuvių kalbos se
numą, turtingumą ir gražumą iš
kelia ir pabrėžia viso pasaulio 
mokslininkai. Ji yra labai svar
bi visiems besimokantiems sveti
mų kalbų, tyrinėjantiems seno
vę, todėl ji ir dėstoma daugely
je viso pasaulio universitetų. 

kienei visi linkėjo kuo grei
čiausiai pasveikti ir pat našliu
kus vėl darbuotis. Jų klubo 
labui kaip ir kitose organizaci
jose, draugijose ir klubuose. 
Buvo vidurys nakties, bet Jo
niko muzika dar vis griežė val
sus ir polkas, o šokėjų pilna 
svetainė besilinksmino. Koresp.

Utenos klubas
Klubo narių mėnesinis susi

rinkimas buvo kovo 13 d. Hol
lywood svetainėje. Jį atidarė 
klubo pirm. K. Stukienė. Daly
vavo visi 8 valdybos ir daugelis 
narių, nes metų pradžioje rei
kia tvarkingai sumokėti nario 
mokesčius, kad klubas gerai 
gyvuotų visus metus, tam nu
matant darbus ir parengimus. 
Pavasariniam piknikui jau yra 
išnuomuotas visiems žinomas 
Kay sodas, prieš Lietuvių Tau
tines kapines. Jis bus birželio 
3 d. ir jau dabar klubas jam 
ruošiasi, o balandžio 10 d. su
sirinkime bus tiksliau visakas 
numatyta.

Uteniškių susirinkimai būna 
gyvi ir įdomūs. Po susirinki
mų būna vaišės su draugiškais 
pokalbiais apie asmeniškus, 
bendruosius lietuviškus ir klu
bo reikalus. Koresp.
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ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI R PAAIŠKINIMAI.
KIEKVIENA DIENA BUTINI KRIKŠČIONIUI

Neesame naktie*. nei tomaea... Todėl n*mie«ekit» kaip kiti.
1 Te*. 5:5, 6.

Knkščionu, kaip mokytini* Viešpatie*, kaip mokiny* Kristau* mokyk
loje na rengiama* užimti vieta Tūkstantmetinėje karalijoje ir dalyvauti 
joa’gartėje, Povėje frnemirtmume. Taigi Čia matome reikalą dažno pa- 
moynimn einančio iii Šventojo Raito, kad Dievo žmonės būtu pabudę: — 
nebūtu apsnūdę, mieguisti ir, kad nestovėtų be darbe, nei nebūtų perdaug 
apsikrovę gyvenimn rūpesčiais, bet būtų karsti dvasioje, tarnaudami 
Vteipačim. Jų pirmiausia Dievotarnystė, yra artimiausia . apsipažinimas 
su Dievo valia ir pasiekimas tokie dieviškai palikto pavyzdžio panašumą, 
koki galime pasiekti; o antra* yra tas, kad jie būtų pagelbingi kitiems, 
kūne pavadinti ant to paties šiaure kelta.

Kristus pasakė, kad ji* isteifs bažnyčią. Bažnyčių yra daug, bet ne 
kiekvienam aišku, kori yra tikroji. Krikščionim reikalinga tikroji Kris
tau* bažnyčia. Į visus šiuo* svarbius klausimu* rasite atsakymu* nedidelėje 
knygutėje, kuri vadinasi “Tikroji bažnyčia**. Ją nemokamai gausite, jei 
parašysite tokiu adresu; F. Zavtat, 3715 W. 66th St., Chicago, Illinois 60629

3V. KASTO TYRINCTOJAI

PETKUS
TĖVAS IK SONUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
2533 W. 71st Street

Jk Telef.: GRovehiU 6-2345-6
# 1410 So. 50th Ave., Cicero

Telef.: TOwnhall 3-2108-9
I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Atsilankę visi buvo papuošti 
žaliais ženkleliais. Komisijos 
narė A. peikus M. Cicėnas ir 
G. Kriščiūnas suorganizavo pa
tyrusius darbininkus kurie dir
bo prie gėrimų ir valgių, rūbi
nėje prie drabužių, bilietų par
davimo ir kitų darbelių. Tvar
ka buvo pavyzdinga, malonus 
patarnavimas buvo tai gražiai 
publikai, gerai laiką praleidu
siai pas našliukus ir, našlikes. 
Be visų linksmybių buvo ir lai
mės šaltinėlis. Pirmininkė Ma
ry Naberieza su, kitais gražiai 
pravedė. Buvo daug dovanų. 
Viena graži dovana buvo vice
pirmininkės Julijos Sačiaus- 
kienės, kuri seniai serga ir yra 
ligoninėje. Viena graži ponia 
tą Sačiauskienės dovaną laimė
jo, Gražu ir skaudu. Sačiaus-

SUSIRINKIMŲ
PRANEŠIMAI

♦
— Chicegos Lietuvių Suvalkiečių 

Draugijos eilinis narių susirinkimas 
Įvyks penktadienį, kovo 23 d. 8 v. vak. 
Hollywood svetainėj, 2417 W. 43rd Sti 
Nariai malonėkite atsilankyti ir ap
tarti draugijos reikalus, kurių yra 
daug. Po susirinkimo bus vaišės.

Eugenija Strungys, rast

— Susivienijimo Lietuvių Ameriko
je 6-tos Apskrities valdybos ir kuo
pų rinktų atstovų susirinki mąs įvyks 
kovo 25 d. Chicago Savings and Loan 
patalpose, 6245 So. Western Ave., 
3:0Q vai. p. p. Kviečiame visus būti
nai dalyvauti šiame svarbiame susi
rinkime. Kviečia

SLA 6-tos Apskritie* Valdyba

I'' J » I " 1 1 1

EUDEIKIS
— Joniškiečių Labdarybės ir Kultū

ros klubą* turės kauliukų žaidimą 
“Bunco Party”, kuris įvyks sek
madieni, kovo 25 d. 2 vai. popiet Hol
lywood salėje, 2417 w. 43rd St. Bi
lietai bus gaunami prie įėjimo. Ko
misija kviečia visus atsilankyti, sma
giai praleisti laiką ir gauti gražių do
vanų. A. K.

SENIAUSIĄ IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

— Lietuviu t Žagarės klubo narių 
susirinkimas įvyks sekmadienį, kovei 
25 d. 1:00 vai. popiet Hollywood sa
lėje, 2417 W. 43rd St. Nariai ir na
rės malonėkite dalyvauti, taip pat 
nepamirškite užsimokėti nario mo
kesčius. Po susirinkimo bus vaišės.

L Keturakis, rast

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS R SAIDAS GERALDAS F. DAWID
4G05-OT So. HERMITAGE AVENUE

Tek: YArds 7-1741 . 1742

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

^ourmet Cookery The Easy Way

when you really want to serve your guests * special main 
Rbh with a gourmet touch, don't tear toe challenge! It ean be 
a lot easier than you think, and not at all expensive.

Here’* a main dish idea with gourmet glamor and taste that 
needn’t take hours of fussing in the kitchen. It can be prepared 
long before^your guests arrive, or even the day before, then 
popped into the oven or put to simmer on the range while yo«s 
•elax and enjoy your company.

The recipe i* creative in its use of ingredients, but i» not *6 
expensive. The secret is the use at low cost cut* of beef, such 

a* chuck er rump or ground beef. Just enhance the flavor bp 
adding several teaspoons of real beef concentrate from a jar. 
Beal beef eoncentrates. like Bovril, are great for adding savory 
aroma- and flavor to almost any dish, and they hefc> make low 
eosts cuts eg beef taste like the expensive ones.

Of course, the finishing touch to serving any gourmet dieh is 
fur table setting. Candles or floral decoration* say tbe nnwtoa 

extra special.
By the way, if you think your family is a bit blase’ about your 

Usual fare for dinner, treat them like guests once in a while with 
ttd* Beef Caribbean recipe. After aU, gourmet rm Wry ta euag^ 
ksut misled and lanl .

BEKF CARIBBEAN
(SerwO

In a deep skiUet fry onion and garlic until golden, then move 
to one side eg skillet. Cut beet into chunks, add to akUlet and 
fry 3 tabute*. (Ground beef can be used in place of beef 
ehunks.) Stir fa floor and curry powder over tow teat wflfl 
Moooth. In a separate pan. add Bovril beef concentrate and to- 
*sato paste to hot water and stir until dissolved; pour over meat 
to skillet and stir entire contents. Cover, simmer for one hour. 
(If using ground beef, simmer only hour.) Add apple slices. 
*Oi*tn* am nuts, and continue simmering for one more hour 
(to hour foreground beet) Check ocagaionaUy, adding red wtaa
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BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-1003

STEPONAS C, LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 6901 STREET REpuhlic 7-1213
23H WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, IUL 974-4410

P. J. RIDIK AS
3354 So. HASTED STREET Phone: YArds 7-1911

SKELBTIS NAUJIENOSE APSIMOKA
5 - CHKĄGfl 8, IUI___ FR®AY, MABCB U UK "

MUDEKlSlBKUS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

ANTANAS M. PHILLIPS
3397 So. LITUANIGA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CAUFORNLA AVE. Phoae: LAfąyette 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YArds 7-1138-1139



Kryžiaus šventinimo iškilmės Vasario 16 gimnazijos aikštėje.

Boheme pastatyme. Jaunieji 
o|xtos solistai bus mokomi ir 
lavinami įvairių scenos meno 
detalių ir režisūros.

— Lietuvių kalba bus dėsto
ma šią vasarą Yale universitete 
nuo birželio 10 d. iki rugpjūčio 
10 d. Informacijas teikia C. A. 
Porter, Summer language Insti
tute, Yale University, New Ha
ven, Conn. 06520.

Ponia Domą Šleževičienė 
iš Marquette Parko apylinkės 

: užsisakė Naujienas.

— Juozas Liutkenis iš Brigh
ton Parko apylinkės, pratęsda
mas prenumeratą. įteikė Nau
jienų vajui 5 doi. Dėkojame.

— Lietuvių Fondo Komitetas 
Detroite paskyrė Naujienoms 15

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

♦ DIEMAKERS
♦ TOOLMAKERS
♦ MILLING MACHINE
♦ DEVLIEG JIGMILL
♦ BURGMASTER TAPE
♦ JIG BOR.

Reikalingas 9 metų patyrimas pana
šiose darbo srityse. Aukščiausias at
lyginimas ir viršvalandžiai. Apmoka
ma Blue Cross. Blue Shield ir svar
besnių ligų apdrauda. Apmokamos 
atostogos ir šventės. Kompanija turi 
Profit Sharing plana. Darbininkai 

reikalingi dienomis ir naktimis.
IDEAL TOOL & 

MANUFACTURING CO.
5615 So. CLAREMONT AVENUE

(Skersai gatvės nuo Jaunimo centro)
Tel. 476-1080

REAL ESTATE.
REAL ESTATE FOR SALI I REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žema — Pardavimui Namai, Žeme — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJ1MAJS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Praidentu

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia

SELIGENSTADTO PAMINKLINIS KRYŽIUS 
PASTATYTAS ROMUVOJE

Gyvenimo patyrimas 
kad ir maži dalykai kartais su
daro istoriniai reikšmingą pali
kimą. kuris byloja - liudija esa
mą tautos dvasinį ir kultūrinį 
stovį.

Vienas iš tokių yra lietuvių 
liaudies meno kryžiai, kurie se
niau stovėjo sodybose, pakelėse 
bei kitur, šiuo liaudies menu 
Lietuva praeityje labai gražiai 
reprezentavusi, bet šiandien jis 
yra barbariškai sunaikintas ir 
vengiama apie šią meno šaką 
net prisiminti.

Kadangi Lietuvoje šis menas 
buvo išaugęs iš pačios liaudies 
tikybinių bei tautinių dvasios 
gelmių, tai jis lietuviui yra bran
gus ir mielas. Užtat ir šiandien 
išeivio namuose rasi miniatiū
rinį tautiniais motyvais iš
drožtą kryžių ar koplytėlę, kaip 
simbolį kenčiančios tėvynės.

Pokariniais metais lietuviai, 
gyvendami didesniais vienetais 
stovyklose, intuityviai statė

rodo, i paminklinius kryžius, kurie
j jiems priminė tėvų kraštą, mei- 
Įlę Dievui ir tėvynei. Tuo pačiu 
tikslu buvusioje Seligenstadto 
lietuvių stovykloje 1919 m. bu
vo pastatytas gražus paminkli
nis kryžius, kuris po 22 metų 
stovėjimo nebetekęs reikiamos 
globos bei priežiūros sunyko ir 

(liko pasmektas negailestingam 
;likimui. Tik dėka buvusių se- 
lingenstadtiečių ir esančių lie
tuvių Vokietijoje buvo išgelbė
tas nuo visiško sunykimo.

Tad po ilgesnių pasiruošimų 
ir darbų praėjusiais metais bu
vo pervežtas ir pastatytas Ro
muvos sodyboje, Vokietijoje, 
Vasario 16 gimnazijos rajone, 
kuris savo buvimu papuošė so
dybą ir visą aplinką.

Kryžiaus pašventinimo iškil
mės įvyko lapkričio 19 d. šven
tinimo apeigas atliko vysk. A. 
Deksnys, o atitinkamus žodžius 
tarė Vokietijos lietuvių B-nės 
pirm. J. K. Valiūnas ir gimnazi-

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 S. Halsted Street, Chicago, Ill. 60608.

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

SIUNTINIAI J LIETUVA 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737
3333 So. Halrted St., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320 

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

V. VALANTINAS

SIUNTINIAI f LIETUVA 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

W08 Wggt 69th SL, Chicago, HL 60628. • TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas įvairių prekių. 

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

Prof. Vaclovo Biržiškos

SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 
KNYGŲ ISTORIJA 

%

Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 puslapiai.
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami ui $4.00, o kietuose 

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, Illinois 60608

jos direktorius V. Natkevičius. 
Iškilmėse dalyvavo nemažai žino 
nių: Vokietijos LB darbuotojai, 
įgaliotiniai prie kraštų (landų) 
vyriausybių, vargo mokyklų mo

kytojai ir kiti, kurių tuo metu 
Romuvoje buvo suvažiavimas.

Taip pat buvo perskaitytas 
šiai progai skirtas buvusių Se
ligenstadto stovyklos gyventojų 
sveikinimo žodis — raštas, ku
riame tarp kitko pabrėžta: “Kai 
už kelių šimtų kilometrų nuo čia 
— mūsų pavergtoje tėvynėje 
visi religiniai ir tautiniai pa
minklai naikinami ir niekinami, 
lietuviškasis kryžius šiandien 
lietuvių švietimo ir kultūros ži
dinio — Vasario 16-tos gimna
zijos — prieglobstyje grįžta į 
jam priklausomą pagarbos vietą.

Prieš ketvirtį šimtmečio jis 
buvo pastatytas skurdžioje Se
ligenstadto lietuvių tremtinių 
stovykloje kaip mūsų tautos ir 
jos išblaškytųjų vaikų kančių 
simbolis. Išklydus jo statyto
jams už plačiųjų vandenų į to
limus pasaulio kontinentus, su
skurdo ir vienišas likęs kryžius.

Toli atsidūrusiųjų ir čia liku
siųjų sutarimu, atgavęs pagar
bią išvaizdą, o vysk. Ant. Deks- 
nio pašventintas, šis lietuvių 
tremtinių vargų palydovas ir ra
mintojas tegu ilgiems laikams 
šioje vietoje tampa laisvajame 
pasaulyje esančiųjų lietuvių re
liginių ir tautinių susitelkimų 
centru.

Stovėdamas saugioje Romu
vos sodyboje, šis Lietuvos kan
čių simbolis, lyg paties Viešpa
ties ranka, tesaugo visus iš tėvy
nės išblokštuosius, o labiausiai 
jaunąją Lietuvos atžalą nuo su
nykimo pavojaus”.

Pasakytina, kad kryžius gra
žiai ir gerai atremontuotas — 
restauruotas. Galutinai darbas 
dar nėra baigtas, nes iki žiemos 
nespėta aptverti tvorele, kas ati
dėta pavasariui. Dėl šios prie
žasties ir išlaidų sąmata nėra 
gauta, kuri apytikriai numato
ma apie 2000 DM.

Ta proga tenka dar kartą pri
minti buvusiems seligenstadtie- 
čiams, kad neatidėliojant tam 
reikalui savo auką įteiktų ko
mitetui, nes visų pareiga prisi
dėti prie savo kūrinio išlaiky
mo. Užbaigus darbus, aukoto
jai ir apyskaita bus paskelbta 
spaudoje.

Jonas Tijūnas, 
Komiteto Pirmininkas

• Mylinčiam nėra baisesnės 
bausmės, kaip apkaltinimas, kad 
jis neapkenčia mylimo žmogaus.

S. čotopadhajus

Tikra meilė nuo žmonių nesi- 
slapsto. V. Panova

dol., kuriuos įteikė per koresp. 
A. Naką.

— Viktoras Karosas, Cicero, 
111., atsiuntė Naujienų vajui 20 
dol. Vajaus komisija nuošir
džiai dėkoja visiems aukoto
jams, platintojams ir naujiems 
prenumeratoriams. Visus skai
tytojus prašo remti Naujienas 
ir imtis iniciatyvos platinimui, 
stengiantis surasti bent po vieną 
naują skaitytoją. Visi lietuviai 
yra kviečiafni atkreipti dėmesį į 
Naujienas ir jas užsisakyti. Jos 
yra visiems įdomios, naudin
gos ir reikalingos, net būtinos.

— Martin Rusinąs, gyv. West- 
Side apylinkėje, pasakojo, kad 
praeitą šeštadienį, apie 9 vai. 
vakare prie 31 ir Western gat
vių jį užpuolė jaunas meksikie
tis. Jaunas vyras pakišo po 
kaklu didelį peilį, o drauge su 
juo ėjusi jauna moteris ar mer
gina iš kišenės ištraukė pinigi
nę. Piniginėje buvo 10 dol. 
Gražiai padėkoję nuėjo į fabriko 
aikštę.

— Lietuvos Generalinė Kon
sule J. Daužvardienė praeitą 
šeštadienio vakarą dalyvavo Či
kagos mero Richard J. Daley 
priėmime Apollo 17 astronau
tams Blackstone viešbutyje. Pri
ėmime svečiais buvo ir p. Vida 
ir Dr. V. Tumasonjai.

— Praeitą savaitę Lietuvos 
Generalinė Konsule J. Daužvar
dienė kalbėjo ir pravedė semina
rą The Associated Colleges of 
the Midwest (12 universitetų) 
studentams, atvykusioms į Čika
gą vieno semestro urbanistikos 
studijoms. Studentų buvo iš 
Massachusetts, Connecticut. New 
Jersey, New Mexico, Colorado, 
Minnesota, Kansas ir Illinois. 
Semestro tema buvo “lietuvių 
imigracija ir jų kultūrinis įna
šas į JAV”. Pokalbio ir semi
naro metu konsule priminė da
bartinę Lietuvos padėtį ir prie
spaudą. Seminaras įvyko Bal- 
zeko Lietuvių Kultūros Muzie
juje. Studentai su dideliu susi
domėjimu apžiūrėjo eksponatus 
ir archyvą. Su jais dalyvavo jų 
studijų direktorius. Profesorius 
Galen L. Gockel.

— Lietuvos Generalinė Konsule 
J. Daužvardienė nuoširdžiai dė
koja visiems: individams ir or
ganizacijoms. sveikinusiems ją 
žodžiu, raštu, gėlėmis bei dova
nomis jos pagerbimo ir vardo 
dienos progomis.

♦ A. a. Antaninos Kriaučeliū- 
nienės dviejų metų mirties me
tinių proga šv. Mišios bus laiko
mos Tėvų Jėzuitų koplyčioje, 
sekmadienį, kovo 25 d. 7:30 vai. 
ryte. Giminės ir pažįstami kvie
čiami dalyvauti. (Pr).

GRINDERS MACHINISTS
Full time position open for expe
rienced precision grinders and ma
chinists.

• PRECISION MACHINISTS
• SURFACE GRINDERS

• INTERNAL GRINDERS
• EXTERNAL GRINDERS.

Steady work. Full benefits including 
profit sharing. Air cond. shop.

Phone for interview:
BRONSON & BRATTON, INC.

5161 So. MILLARD
735-6200

AUTOMATIC SCREW MACHINE 
ACME GRIDLEY OPERATE 

AND SET.
Day shift. Steady work with regular 

overtime.
Full Company benefits. 
Experience necessary.

Call BILL 384-6505

MACHINISTS
Lathe & Bench hands. Also assembly 
workers. Experienced. Must read 
blueprints. For assembly of large 
small coilwinding machines. Good 
working conditions. Hospitalization.

GEO. STEVENS MFG. CO. 
6001 No. KEYSTONE 

Tel. 588-1300

MODEL SHOP FINISHER 
Leading custom shop doing models, 
mockups and prototypes, requires top 
man with proven experience and abil
ity. Must be good in making colors, 
silk screen exp. helpful. Pay will 
match qualifications. Profit sharing, 

insurance, vacations 
WTELGUS PRODUCT MODELS IND. 
223 W. ERIE ST. 664-9450

APPLY NOW ! !
Olympia Fields Country Club 
203rd and South Western Ave.

Olympia Fields, Illinois 
MAINTENANCE HELPERS 

AND HOUSEMEN

HELP WANTED — F EMA LI 
Darbininkių Reikia

SECRETARY
Typing, shorthand, misc. other duties. 
Experienced preferred. Good bene

fits. Call GENE DYENSON , c 
between 10:00 A. M. and 1:00 P. M. 

for appointment.
AVIS TRUCKS 

427-6184

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai ir Įrengimai

PARDUODAMI
IS MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

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

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

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

♦ Chicagos Lietuvių Taryba 
š. m. balandžio mėn. 15 dieną, 
sekmadienį, 3 vai. popiet,‘Chi
cago Savings and Loan salėje, 
6245 So. Western Ave., šaukia 
metinę KONFERENCIJĄ.

Visos organizacijos, sudaran
čios Chicagos Lietuvių Tarybą, 
prašomos atsiųsti savo atstovus. 
Taip pat, visi lietuviai, kurie in
teresuojasi ALTOs veikla, mie
lai prašomi į konferenciją atsi
lankyti.

Atskirai kvietiniai nebus siun
tinėjami.

Laukiame visų atsilankant!
Chicagos Lietuviu Taryba

(Pr).

BUTŲ NUOMAVIMAS 
NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI 

ŲVISŲ RČŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
70-TA IR ROCKWELL. Mūrinis 2 po BUTŲ NUAMAVIMAS. ĮVAIRŪS
5 ir 2 kambariai rūsyje. Nauja gazo DRAUDIMAI. NAMŲ IR NEKILNO- 

šilima LISKUS 434-8786. JAMO TURTO PIRKIMAS - PAR- 
_______ __________ ______________ PARDAVIMAS.

PIGIAI PARDUODAMAS medinis pa
jamų namas Marquette Parke. Po 6 

vai. vakaro telefonuoti 434-9583.

BIG BIG BARGAIN
See owner and builder at 

2505 W. 61st ST. 
apartments, best construction and

upkeep. Clean like new. Big income, 
very reasonable for quick sale.

BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

TEL. — 254-5554

NORITE NAMŲ?
8 KAMBARIŲ architekto moderni 

mūro rezidencija. 60’ lotas. Mūro ga- 
I ražas. Gage Parke. $33,500.

nTm^Ž^^ GRAŽUS 6 KAMBARIŲ mūras. 
5 ir beismante 2 butai po2 kamba Moderni kabinetų birtuvė. Naujas 
rius. 2 mašinų mūrinis garažas 65 ta šildymas. Alunrlangai. Gara- 
ir Talman Tel. 737-5676. (zas- mus^ S22-900-
------------------------------------------------- I AUKŠTAS 6 BUTŲ MŪRAS. Gage

Parke. Alum, langai. Gazu šildymas. 
Platus lotas. Geležinė tvora. Naujas 
garažas. Apie $7,060 pajamų, 
kos kaina.

2 BUTU PUIKUS MŪRAS, 
mūsų ofiso. Gazu šildymas, 
priedų. $30.000.

1% AUKŠTO MŪRAS. 2 butai — 
5^ ir 4’A kambarin. Karpatai. Alum, 
langai Moderni virtuvė. Gazo šildy
mas Garažas. $18,800.

10 BUTU 2 aukštų mūras.
Kedzio ir Parko. Anie $15.000 paja
mų. Galima gauti už $70,000.

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

6*4 KAMBARIU didelis Georgian. 
1% VONIOS. įrengtas sausas beismon- 
tas. 2 auto garažas. Apie 20 metų, 
kaip nauias $23.000.

6 KAMBARIU modernus medinis. 
Nauias gazo šildymas. Arti Margučio 
radiio. SI 5.800.

MODERNUS 6 KAMBARIU 14 metų 
mūras. Cent, oro vėsinimas. Įrengtas 
beismontas. baras U4 vonios. 40’ lo
tas Garažas 524.000.

PT ĄTTTS VERTINGAS t (VTAS Mar
quette Parke. Kaina $9.900

Valdis Real Estate
7051 So. Washtenaw Ave. RE 7-7200

19

SAVININKAS PARDUODA geroje 
Marquette Parko apylinkėje 2 aukštų 
mūrini su 6 kambariais ir 2 butais po 
3 kambarius. Modernios virtuvės. 2 
mašinų garažas, daug Įvairių priedų. 

Įkainuotas virš $30,000.
Tel. 436-1525.

Rin-’

Arti
Daug

CHOICE
LOT FOR SALE 

One block from Marquette Park.
Phone: 737-8673
MR. DECKER

PRIE 68-TOS ir PULASKI mūrinis na
mas 15 metų. 3 miegami ir valgoma
sis. Centrinis vėsinimas. Gerai įreng

tas rūsys. Namas labai geras. 
P. ŽUMBAKIS, PR 8-6916.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Ava.

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

HOME INSURANCE
Call: Frank Zapolis 
3208Va W. 95th St. 

GA 4-8654

STATI FARM 

tNSVRANCt*

State Farm F.re and Caiu aitv Company į

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

A. & L. INSURANCE A REALTY
A. LAURAITIS

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE.

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

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES 
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET 
Tol.: RBpublic 7-1941

Arti

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu mieste ir užmiesty naujus ir 
ner^tatau senus visu rūšių namo an- 
Sildvmn nečins air-conditioning van
dens boilerius ir stogu rinas (gutters) 
riirbu greit, sąžiningai ir garantuotai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So WESTERN AVE

Chicago. Hl 80809 Tel.: vy 7-3447

DtL ATTKSTOS KOKYBES KAINOS 
m SĄŽININGUMO NAMŲ REMONTO 

DARBUOSE
^toffn dengimas. Vandens nutekėjimo 
”am7džiai Tuckpointing — mūro su
tvirtinimas ;r valvmag Mūrininko, 
staliaus cemento ir dažvtoio darbai 
Veltui ikslnsrirnss. Skambinkite dabar 
AL BELEAKUS. Tol. 238-8656

GEROS DOVANOS
ŽIOS KNYGOS PARDUODAMOS DABAR "NAUJIENOSE" 

su DIDĖLĖMIS NUOLAIDOMIS:

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.
Kietais viršeliais, vietoje $4 00 dabar tik _________  $3.00
Minkštais viršeliais tik __________________________ $2.00

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONES.
Kelionės po Europą Įspūdžiai. Vietoje $2.00 dabar 
tik ------------------------------------------------------------------$130
Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

money orderi.

NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. 60608

— Paul Gudas išlaikė kon
kursinius egzaminus į Chicago 
Lyric operą ir pasirašė sutartį 
sekančiam sezonui. Buvo at
rinkti 10 geriausių jaunųjų so
listų, iš visos Amerikos, dalyva
vusių tame konkurse. Daugu
ma jų yra baigę muzikos studi
jas kolegijose bei universite
tuose ir jau dalyvavę viešuose 
pasirodymuose. P. Gudas yra 
tenoras. Dalyvavo operos I^»

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

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

kitokį blankai.

Federaliniu ir vaistuos pajamų 
mokesčių apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas 
pardavimas

REAL ESTATE 
Parašų paliudijimas

NOTARY PUBLIC 
Draudimo Informacijos 
INSURANCE 
NAUJAS ADRESAS

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

Tel. 436-7878

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

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

CHICAGO. ILL. TEL. VI 7-9327
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NAUJIENAS A. G. AUT8 RfBUILDERS 
čia automobiliai išlyginami ir nuda
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusių darbininkų. Kai

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

TEL — 776-5888
Anicetas Garbačiauskas, sav.




