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NAUJI KINIJOS IR JAPONIJOS SANTYKIAI *
KONGRESAS SUSIRŪPINĘS DĖL JAV 
LĖKTUVU PUOLIMU KAMBODIJOJE

WASHINGTON AS. — Amerikos kongrese vis dažniau pasi
girsta nekantrių balsų dėl JAV karo lėktuvų veiklos Kambodijoje. 
Iš Honolulu vakar buvo paskelbta Ramiojo vandenyno jėgų vyriau
sios būstinės, kad B-52 lėktuvai jau 21 dieną iš eilės puolė taiki
nius Kambodijoje. Senatorius Fulbrightas antradienį paskelbė 
pareiškimą, kuriame reikalauja vyriausybės paaiškinti viešai, 
koks Amerikos aviacijos puolimų tikslas Kambodijoje ir kokiu 
autoritetu tie puolimai vykdomi. Komitetas bus priverstas kviesti 
valstybės sekretorių į senatą, jei vyriausybė greitu laiku nepa
aiškins savo veiklos Kambodijoje, pareiškė sen. Fulbrightas.

IŠ VISO PASAULIO

JAPONIJON ATVYKO PIRMAS PEKINO
VALDŽIOS AMBASADORIUS CHEN CHU

TOKIJO. — Antradienį iš komunistinės Kinijos į Tokijo at
skrido keleivinis Kinijos lėktuvas su pirmu Kinijos ambasadoriumi 
Chen Chu. šiandien i Hong Kongą išvyksta Japonijos ambasado
rius Pekine Heishiro Ogawa, kuris Pekinan atvykta šeštadienį. 
Pasikeitimas amba.sadoriais užbaigia Kinijos-Japonijos santykių 
gerinimo procesą, kuris prasidėjo premjero Tanakos vizito Pekine 
metu. Nuo to vizito ryšiai tarp abiejų Azijos valstybių vis tamprė- 
jo, vis dažniau ėmė lankytis įvairios delegacijos.

Baltųjų Rūmų spaudos sek
retorius Ziegleris, atsakydamas 
į klausimą, pareiškė, kad Ame
rika bombarduos komunistų po
zicijas Kambodijoje, kol komu
nistai sustabdys savo puolimus 
ir sutiks skelbti karo paliaubas.
Kambodijos specialistai Wash
ingtone aiškina, kad Kambodi
jos sukilėliai prieš valdžią yra 
suskilę j daugelį grupių ir vy
riausybei sunku su jomis pra
dėti pasitarimus dėl karo pa
liaubų. Prieš valdžią Kambodi
joje kariauja princo Sihanouko
rėmėjai, monarchistai, ten yra j keitus daugiagalvėmis raketo- • buvo ne Laoso, bet šiaurės vietnamiečių pagauti ir laikomi. Nelais- 
Hanojaus klausančios grupės,'mis, po tris ar daugiau užtaisų vėje liko dar 67 amerikiečiai, tačiau jie bus paleisti šiandien.
Maskvos ir Pekino komunistų 
partijų grupės.

Kambodijos štabo viršininkas 
gen. Sosthene Fernandez pareiš
kė spaudai, kad Amerikos lėk
tuvų parama jo kariuomenei yra 
būtina. Jis aiškino, kad lėktu
vai daugiausia puola komuųistų 
tiekimo kelius ir ginklų sandė- 
liūs. Tie keliai ir sandėliai ga
li eventualiai būti naudojami 

Šiaurės Vietnamo kariuomenės 
ne tik Kambodijoje, bet ir Pietų 
Vietnamo puolimui, todėl lėktu
vų puolimai naudingi ir Saigo- 
ho saugumui.

Stebėtojai Kambodijoje visi 
pripažįsta, kad Kambodijos ka
riuomenė neturi vadų, neturi su
pratimo apie kovos taktiką ir ne
turi jokio noro kariauti. Eksper
tų žiniomis, Hanojus turi Kam
bodijoje apie 1,500 karininkų, 
kurie įsimaišę į vietinių Khme
rų dalinius, jiems vadovauja ir 
planuoja akciją prieš Lon Nolo 
vyriausybę. Kambodijos val

džios žiniomis, komunistų eilė
se yra virš 60,000 šiaurės viet
namiečių, tačiau daug kas abe
joja, ar tie skaičiai yra teisingi.

Pakeitimai Čilės 
vyriausybėje

SANTIAGO. — Iš Čilės kabi
neto pasitraukė trys kariškiai: 
vidaus reikalų ministeris gen. 
Carlo Gonzales Prats, kasyklų 
ministeris gen. Claudio Sepulve
da ir viešųjų darbų min. admiro
las Daniel Arellano. Paprastai 
neutralūs Čilės karininkai buvo 
pakviesti į vyriausybę pernai la
pkričio mėn., kada Čilei grėsė 
generalinis streikas ir riaušės.

Prezidentas Allende sudarė 
naują kabinetą, kuriame yra 15 
ministerių.. Iš jų socialistai ga
vo 4 vietas, įskaitant vidaus ir 
žemės ūkio ministerijas. Komu
nistai valdys darbo, teisingumo 
ir ekonomikos ministerijas. Ki
tos vietos paskirtos mažesnėms 
koalicijos grupėms.

Karininkų išėjimas iš kabi
neto rodo, kad Allendes valdžia 
pasitiki po paskutiniu senato ir 
žemųjų rūmų rinkimų, kad ji su
gebės valdyti ir be karo vadų pa
galbos. Generolas Prats toliau 
lieka vyriausiu kariuomenės va
du.

WASHINGTONAS. — Admi- 
rolas Thomas Moorer, Jungtinio 
Kariuomenės štabo viršininkas, 
pareiškė kongreso komitete, kad 
Sovietų Sąjunga aktyviai ban
do tris naujas tarpkontinentines 
raketas ir jau šią vasarą gali 
pastatyti 60 pagerintų, daugia
galvių raketų į iššovimo lizdus. 
Pagal SALT sutartį sovietai ga-
Ii turėti 1,618 raketų. Jas pa- Pasikalbėjus su belaisviais, patirta, kad ir Laose numušti lakūnai

kiekvienoj, smogiamoji raketų Vieno pavardė likusių belaisvių sąraše karinei vadovybei visai 
galia padidėtų tris kartus.

PEKINAS. — Kinijos prem-j™ 
j eras Chou pareiškė britų žur
nalistams pasitenkinimą, kad 
Hanojus baigia paleisti karo be- Į 

mažai pasaulis rodo susidomėji-'m., išbuvęs komunistų rankose 
mo Indijos Taikomais pakistame- nuo 1965 gegužės 21 d.'Penta- 
čiais belaisviais, kurių yra virš gonas paskelbė, kad visiems be-

i nežinoma. Antradienį paleistų belaisvių tarpe buvo komanderis 
■ Phillip Kienzler, kuriam nelaisvėje teko būti trumpiausią laiką. 
,_.j su lėktuvu buvo numuštas sausio 27, 1973, vos 27 vai. prieš 
karo paliaubų pradžią.

Paleistųjų grupėje vakar su- 
laisvius ir paklausė, kodėl tiek grįžo civilis Ernest Bruce, 41 VĖLIAUSIOS ŽINIOS

80,000. Spauda kėlė triukšmą 
dėl 600 amerikiečių, bet tyli dėl 
pakistaniečių, priekaištavo prem 
jeras.

JAKARTA. — Indonezijos 
prezidentas Suharto sudarė nau
ją ministerių kabinetą, kuriame 
iš 22 ministerių trys yra kariš
kiai, septyni universitetų profe
soriai.

PARYŽIUS. — Prancūzija 
paneigė žinias, kad vyriausybė 
parduoda Ugandai šarvuotus au- 
'tomobilius. Uganda pirkusi bri
tų gamybos šarvuočių.

BEIRUTAS. — Palestiniečių 
organizacijos pasmerkė Jorda
ną, kuris paskelbė savo nuteistų 
palestininečių pareiškimą. Abu 
Daoud prisipažino, kad Juodojo 
Rugsėjo teroristų grifpė yra ta 
pati Al Fatah organizacija tik 
kartais naudojanti Juodojo Rug
sėjo vardą savo operacijoms pri
dengti.

LIBERTY. — Texas dvarinin
kas ir buvęs Guamo gubernato
rius, Naša agentūros prašomas, 
suruošė balių sovietų kosmonau
tams ir mokslininkams, kurie 
vieši Amerikoje. Balius vyko 
lauke, svečiai davėjo kaubojų 
drabužius, šoko indėnų šokius ir 
vaišinosi lauke keptu jaučiu.

+ Iš Wounded Knee du indė
nų vadai naktį pabėgo ir indėnų 
tarpe atsiradęs skilimas.

Sadatas paskelbė 
naują kabinetą

KAIRAS. — Egipto preziden
tas Sadatas, perėmęs ir premje
ro pareigas, paskelbė naują mi
nisterių kabinetą. Užsienio rei
kalų, karo, vidaus ministerial 
lieka tie patys. Du generolai 
įeina į kabinetą, vienas tiekimo, 
kitas kabineto reikalų ministe- 
riu.

Prezidento politinis patarėjas 
Hafez Ismal gauna dar viceprem
jero pareigas, o buvęs finansų 
ministeris Hegazi valdys kelias

Didžiulis Britanijos lėktuvnešis "Ark Royal", sustoiys Valfettos uoste. Maltoje. Laive šalia 2,800 brity yra 200 
užsieniečiu laivyno karininkę iš Amerikos, Prancūzijos, Vakary Vokietijos ir Australijos. Jie atlieka brity lai

ve apmokymą.

SUGRĮŽO DAR 49 AMERIKIEČIAI
CLARK AVIACIJOS BAZĖ. — Vakar iš Hanojaus į Filipi

nus atskrido dar 49 amerikiečiai belaisviai, jų tarpe 9, kurie buvo 
pagauti Laose. Jų tarpe paleistas jaunas kanadietis misijonierius.

laisviams sugrįžus, jie visi galės 
laisvai kalbėti ir pasakoti apie 
savo pergyvenimus komunistų 
nelaisvėje. Iki šiol tas buvo 
draudžiama.

Vakar 19 transporto lėktuvų 
iš Saigono išskrido su amerikie
čiais kareiviais, šiandien išvyks 
paskutinis kareivis ir tuo ofi
cialiai Amerikos kareivių vaid
muo Vietnamo kare bus baigtas. 
P. Vietnamo prezidentas Thieu 
vakar padėjo kertinį akmenį di
deliam, 60 pėdų, paminkui Ame
rikos ir V. Vietnamo kariams.

Belaisviams grįžus, liks kare 
dingusių klausimas. Pentagono 
spaudos konferencijoj gen. Rus
sel Ogan pareiškė, kad Hano
jus pažadėjo padėti amerikie
čiams ieškoti dingusių kare ka
pų. Pirmiausiai bus surastos 
vietos, kur nukrito Amerikos 
lėktuvai. Bus ieškoma liudinin
kų, kurie žinotų ką nors apie 
amerikiečių lakūnų likimą. Bus 
bandoma rasti palaidotus kūnus. 
Jie bus iškasti ir pervežti Ame
rikon. Dingusių yra 1,330. Be 
jų dar yra 1,100 amerikiečių, 
kurie žuvo, bet jų kapai neišaiš
kinti. Nemažai žinių apie žu
vusius ir dingusius suteikė su
grįžę belaisviai. Kai kurie lakū
nai matė po nukritimo savo part
nerius gyvus ir sveikus, bet nie
kada nesutiko jų belaisvių sto
vyklose. Hanojus teigia, kad jis 
neslepia jokių amerikiečių ir 
juos visus sugrąžino.

ministerijas, finansų, iždo ir 
ekonomikos ir bus irgi viceprem
jeru.

Du buvę komunistai Ismail 
Sabry Abdullah ir Fuad Morsy 
vienas vadovaus valstybiniam 
planavimo komitetui, kitas vi
daus prekybai.

Pasiimdamas premjero parei
gas, Sadatas seka Nasserio pa
vyzdžiu. šis irgi turėjo abi vie
tas po 1967 m. karo su Izraeliu 
iki savo mirties.

> Antradienio vakare Filmų
Akademijos premijų Įteikime 
“Cabaret” muzikinis filmas lai
mėjo aštuonis Oskarus, tačiau 
geriausiu filmu pripažintas tris 
Oskarus laimėjęs “Godfather”. 
Geriausio aktoriaus titulą lai
mėjęs Marlon Brando nedalyva
vo. Jo vardu kalbėjo apačų prin
cesė Sacheen Littlefeather, pa
reikšdama, kad Brando atsisako 
Oskaro, nes filmų pramonė at
sakinga dėl blogo vardo Ameri
kos indėnams davimo, jų lauki
niais ir žiauriais vaizdavimo. 
Amerikos indėnai buvo apgau
dinėjami, marinami badu ir žu
domi, pasakė indėnų princesė 
“Mažoji Plunksna” Marlon Bran
do vardu.

+ Darbo unijų federacijos 
prezidentas George Meany pa
reiškė kongreso komitete, kad 
darbo unijos nežiūrės jokių kon
trolių, kovodamos dėl didesnių 
algų, jei vyriausybė nesumažins 
maisto kainų. Darbininkai ne
pasitenkins pakėlimais, kurie 
nepadengtų pakilusių kainų.

Nacionalinė Ūkininkų Są
junga pagrasino, kad ji imsis 
žygių, jei mėsos boikotas suma
žintų galvijų ar kiaulių kainas.

+ Martha Mitchell paskam
bino New York Times laikraš
čiui ir pareiškė, kad kažkas ban
do visą kaltę dėl Watergate skan
dalo suversti jos vyrui, buvusiam 
valstybės prokurorui Mitchell. 
Ji to neleisianti ir pradėsianti 
kalbėti ir pasakoti pavardes, ku
rias ji žinanti.

+ Šiaurės Airijoje žuvo bri
tų leitenantas, kurio šarvuotis 
užvažiavo ant minos.

+ Tailandijoje grupė vyrų 
pagrobė autobusą su 40 žmonių 
ir reikalavo valdžios lėktuvo 
skristi į Kiniją. Tailandijos ka
reiviai įkaitus išvadavo ir pira
tus suėmė.

+ Prezidentas pasiuntė kon
gresui pasiūlymą sujungti visas 
narkotikų agentūras į vieną įs
taigą, kari apimtų visus kovos 
prieš narkotikus aspektus.

Kanada komisijoje į 
liks dar 90 dienų

OTTAWA. — Kanada oficia
liai paskelbė, kad ji laikys savo 
stebėtojus P. Vietnamo paliau
bų priežiūros ir kontrolės komi
sijoje dar 90 d. Jei padėtis nepa
gerės, jei nebus vilties pasiekti 
politinį sprendimą Vietname, 
tai Kanada baigs savo įsipareigo
jimus komisijoje birželio 30 d., 
pasakė užsienio reikalų minis
teris Sharp.

Kalbėdamas parlamente Sharp 
pridėjo, kad Kanada nedalyvaus 
vaidinime ir nepritars neveik
lumui. Vietnamo abi pusės rei
kalingos šiek tiek daugiau lai
ko pademonstruoti paliaubii ir 
taikos įmanomumą. Kanada duos 
dar 60 d. šansą paliaubom įsi
galėti. Po to bus vėl svarsto
ma, likti ar — ne. Likusis 30 d. 
periodas bus reikalingas suras
ti' kitai valstybei, kuri užimtą 
Kanados vietą komisijoje, ku
rioje yra dar įlenki jos, Vengri- i 
jos ir Indonezijos stebėtojai.

Maskva pakeitė 
upių pavadinimus 
MASKVA. — Neseniai rašė

me apie Sovietų Sąjungos valdo
mo Sibiro miestų vardu pakeiti
mą. Devyni miestai, kurie turė
jo kinų kalbos pavadinimus, bu
vo pavadinti grynai rusiškais 
vardais.

Rusijos federalinės respubli
kos dekretų rinkinyje, antrame 
šių metų numeryje yra ir dau
giau vardų pakeitimų. Pakeisti 
pavadinimai apie 250 upių, upe
lių, kalnų ir įlankų. Geografinių 
vietų vardų pakeitimai vėl lie
čia tas žemes, kurios iki 1850-60 
metų buvo valdomos Kinijos.

Japonų jūroje buvusi “Ameri
kos įlanka” dabar pavadinta 
“Nachodkos įlanka”. Dvi dide
lės upės, kuriomis eina Sovietų 
Sąjungos-Kinijos siena. Amūras 
ir Ussuri paliktos senais pavadi
nimais, tačiau visos upės, įtekan
čios j Ussurį ar Amūrą, turėju- i 
sios kiniškai skambančius pava
dinimus, pavadintos rusiškais 
vardais.

Kinija po miestų vardų pakei
timu, skelbė protestus ir rašė, 
kad pakeitimai “demonstruoja 
Kremliaus vadų laukinės agre
sijos ambicijas” Neabejojama, 
kad Pekinas reaguos ir į kalnų 
bei upių vardų pakeitimą.

REYKJAVIKAS. — Islandi
jos Heimaey saloje ugniakalnio 
lava vėl pradėjo verstis ir už
dengė elektros jėgainę. Sugriau
ti 42 namai. Lavos tekėjimas 
eina miesto centro ir uosto kryp
timi.

ACAPULCO. — Prezidento 
patarėjas Kissingeris Acapulco 
kurorte, Meksikoje, puotavo su 
Aristoteliu ir Jaqueline Onasis. 
Baliuje dalyvavo buvęs Meksi
kos prezidentas Miguel Aleman 
ir kt.

Kinijos projektas 
jūrų įstatymui

NEW YORKAS. — Komunis
tinė Kinija pasiūlė visą eilę pro
jektų naujai ruošiamam jūros 
dugno tarptautiniam įstatymui, 
kurį svarsto Jungtinių Tautų 
komitetas. Jūros dugne esančius 
turtus, žaliavų šaltinius galėtų 
naudoti tik tarptautinė organi
zacija visų pasaulio tautų nau
dai Kinija siūlo uždrausti tarp
tautiniuose vandenynuose plau
kioti branduoline energija varo
miems povandeniniams laivams, 
siūlo uždrausti ir kitus gink
lus. Jūros dugnas turi būti nau
dojamas tik taikiems tikslams, 
pareiškė Kinijos delegatas Sha 
Pu.

Amerika ir Sovietų Sąjunga 
tokiam suvaržymui niekada ne
pritars, nes jos remia savo gy
nybą povandeninių laivų raketo
mis visose pasaulio jūrose. Pa
gal Kinijos projektą jūros dug
ne turėtų būti uždrausti net ir 
moksliniai tyrinėjimai, jei jie 
nereguliuojami tarptautinių tai
syklių. Kinija esanti prieš mo
nopolius, kurių siekia technolo
ginę persvarą pasiekusios didž- 
valstybės pasauliniuose vande
nynuose ir jūros dugne.

Copyright išplės 
sovietų cenzūrą

MASKVA. — šeši sovietų 
kultūrininkai parašė laišką Jung
tinėms Tautoms, kurios įspėja
mos, jog sovietų vyriausybės nu
tarimas įsijungti į pasaulinę ra
šytojų teisių konvenciją gali bū
ti valdžios naudojamas dar di
desniam cenzūros sustiprini
mui.

Vakari] komentatoriai jau se
niai svarsto, kad sovietų inten
cija įsijungti į copyright kon
venciją turi tik vieną tikslą — 
suvaržyti sovietų autorius, spau
sdinančius savo darbus užsie
niuose, kaip Solženiciną, kurio 
jau šešios knygos išleistos Va
karuose.

šeši sovietų piliečiai: atomo 
mokslininkas Sacharovas, fizikas 
Podjapolski, matematikas Safa- 
revič, du rašytojai Galish ir Mak- 
semov bei matematikas Voronej 
rašo laiške, kad praeityje pasau
lis būtų netekęs žymių kūrinių 
tokių autorių, kaip Achmatova, 
Pasternakas, Tvardovskis, Sol- 
ženicinas ir Bekas, jei sovietų 
vyriausybė būtų galėjusi pasi
naudoti pasauliniais copyright 
įstatymais.

Kinija laimėjo pirmą ginčą su 
japonų vyriausybe, — jai buvo 
atiduota buvusi Tautinės Kinijos 
ambasada Tokijo mieste. Nuo 
rugsėjo mėn., kai Japonija nu
traukė diplomatinius santykius 
su Taiwanu, ambasada buvo ja
ponų vyriausybės globoje ir sto
vėjo tuščia. Ambasados perlei
dimas komunistinei Kinijai yra 
dar vienas smūgis Taiwano val
džiai.

Japonų politikų nuomone, Ki
nija siekia savo ryšiuose su Ja
ponija trukdyti Sovietų Sąjun
gai plėsti savo įtaką Azijoje. Ki
nijai svarbu izoliuoti sovietus. 
Keli Pekino valdžios žmonės pa
sisakė prieš svarstomą pianą, 
kuriuo japonai padėtų sovietams 
išvystyti žibalo ir dujų pramo
nę Sibire. Kinijos-Japonijos 
draugystės draugijos pirminin
kas Liao Cheng Chi pareiškė 
vienoje kalboje, kad japonų pri
sidėjimas prie žibalo šaltinių 
statybos, vamzdžių linijų tiesi
mo, padėtų sovietams lengviau 
pristatyti gazoliną jų tankams 
ir lėktuvams, kad jie galėtų pul
ti Kiniją. Tokia japonų pagal
ba Maskvai kinams sukeltų kar
čius jausmus ir Kinija turėtų 
griebtis griežtų veiksmų, pareiš
kė Cheng Chi, kuris laikomas 
Kinijos vyriausybės ekspertu 
Japonijos problemose.

Kinijai svarbu laimėti iš Ja
ponijos modernios pramonės pa
slapčių ir technologijos pažan
gos. Kinija kelis kart pareiškė, 
jog sovietai turi sugrąžinti Ja
ponijai karo metu okupuotas 
keturias salas.

Japonijos ryšiai su Kinija ne
kenkia japonų prekybai su Tai
wanu. Pernai Japonija ekspor
tavo į Taiwana 1.1 bil. vertės 
prekių ir pirko už 42'1 mil. dol. 
Iš Pekino vyriausybės japonai 
pirko prekių už 491 mil. dol. Per 
pirmus penkis mėn. po santy
kių nutraukimo Japonija parda
vė Taiwanui prekių už 741 mil. 
dol. ši prekyba padidėjo dau
giau už prekybą su Pekinu.

Solženicino žmona 
paneigia straipsnį
MASKVA. — Kovo 9 d. New- 

York Times išspausdino ilgą Sol
ženicino, sovietų rašytojo, žmo
nos Natalijos Rešetovskajos laiš
ką, kuriame ji piktai puolė No
belio premijos laimėtoja Solže
niciną, kritikavo jo moralę, net 
jo sugebėjimą rašyti.

Dabar per savo draugus Re- 
šetovskaja, kuri su Solženicinu 
oficialiai išsiskyrė, paaiškino 
raštu, kad jos rašinys Amerikos 
laikraštyje atsirado ten su No- 
vosty žinių agentūros pagalba. 
Ji turėjusi pasikalbėjimą su 
dviem agentūros tarnautojais, 
kurie užrekordavo jos pareiški
mus, tačiau daugely vietų juos 
taip “pataisė ir papildė”, kad ji 
pati savo pareiškimo nepažinusi.

Jos pasirašytas straipsnis ki
lo iš jos susijaudinimo dėl ar
tėjančios skyrybų bylos, tačiau 
Novosty agentūra iškraipiusi ir 
pagražinusi jos pareiškimą.



DETROITO NAUJIENOS
chorisčių, vadovas muzikas Vac
lovas Verikaitis. Choras koncer
tavo Čikagoje, Klevelande, Hart
forde, New Yorke, Montrealyje, 
Londone, kelis kartus Toronte 
ir įvairiomis progomis Hamil
tone lietuviams. Visur choras 
publikos buvo šiltai sutiktas. Į 
koncertą bilietų kainos: 2, 3, 4 ir 
5 doleriai. Bilietus galima gau
ti pas visus vaidybos narius. 
(Firm. M. Vitkaus tel. 826-6312, 
St. Lungio 278-5309 arba VI.

. — Laukiamas Čiurlionio kon
certas Detroite balandžio 1 d., 3 
vai. Creswood auditorijoje (1501 
N. Beech Daly Rd., Dearborn 
Heghts Detroito priemiesty). 
Čiurlionis Detroite visuomet bū
davo su entuziazmu laukiamas 
ir šiltai priimtas. Reikia manyti, 
kad ir šis ansamblio pasirody
mas šiltai bus priimtas. Nema
na i kad bent vienas susipratęs 
lietuvis be rimtos priežasties pa
siliks namuose ar kur nors ki
tur susiburs ir praleis nekultu-, Paužos krautuvėje “Neringa”, 
ringoje aplinkoje. Mieli detroi- 
tieč ai, vieningai paremkime L. 
B. pastangas, skaitlingai atsilan- 
kyl me į koncertą. Bendruome
nė rūpinasi kultūriniais reika
lais, rėmė šeštadienines mokyk
las ir kitas kultūrines instituci
jas. todėl visi iki vieno į Čiur
lionio ansamblį. Ansamblis at
vyksta pilname sąstate, su dai
nomis ir šokiais; Vestuvių ba
ladė. Rambyno baladė. Atliks mo
terų ir vyrų mišrus chorai, paly
dint kanklėmis. Visi keliai te
veda detroitiečius į Čiurlionio 
koncertą. Bilietų kainos 3, 4 ir 5 
doleriai, gausite prie įėjimo.

Hamiltono Mergaičių cho
ras “Aidas” koncertuos Detroite. 
Palandžio 29 d. 3 val.‘ po pietų 
Marcy College McAuley audi
torijoje. “švyturio” Jūrų šaulių 
kviečiamas Hamiltono mergai- 
č ų choras pirmą kartą Detroite.
Choras sudarytas iš jaunų 70 į rinio centro statybai vis kyla.

i— Visuotinis šaulių Sąjungos 
atstovų suvažiavimas Detroite. 
Balandžio mėn 14 ir. 15 dienomis 
Detroito Lietuvių namuose 3009 
Tillman Ave., tel. 825-9776, įvyks 
šaulių suvažiavimas. Dienotvar
kėje: 8 vai. ryto atstovų regis
tracija. Kiekvienas dalinys pra
šomas pateikti registracijos ko- 
misfijai dalinio vadovybės at
stovo įgaliojimą, kartu užsimo
ka registracijos mokestį $12. Į 
šią sumą įeina banketas su kon
certu ir užkandžiais. Svečiams 
į banketą $7 doleriai. Banketas 
įvyks balandžio 14 d. 7 vai. Lie
tuvių namuose. Meninę dalį at
liks Čiurlionio kanklių ansam
blis, vadovaujamas muzikės šau
lės Onos Mikulskienės. Dalyvauja 
solistė Irena Giedriūnaitė.

Dievo Apvaizdos parapijos žinios
— Aukos bažnyčios ir kultū-

ar

KNYGOS VAIKAMS IR JAUNIMUI
• te te te te

— Sek pasaką, mamyte. 
Apie senuo laikus, 
Kai aitvarai ir laumės 
Skrajojo po laukus ...

S. Petersonienė

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

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

2. Vanda Frankienė - Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka 
mažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota. Didelio formato, 24 psl., gra
žus leidinys. $1,50.

3. A. Giedrios, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams. Dail. V. Siman- 
keviėiaus iliustruota, 130 psl., $1,80.

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

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

juota knyga. Joje originalūs apsakymai, padavimai, lėgendos, novelės. Dail.
V. Stančikaitės ilipstracijos, 186 psl., kaina 2- dot - - -

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

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

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

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

I.

\M A\aS SMETONA IR JO VEIKLA
i.»j pusi knyga Kaina #1.50

Aei vienas žmogus. norps pažinti nepriklausomos Lietuvos ir Antano 
Smetonos valdymo laikotarpi, negales apsieiti be J. Augustaičio pa
ruoštos studijos ši knvga būtina kiekvienam, norinčiam pažinti ne
tolimą Lietuvos praeitį. Lietuvoje gyvenusieji ir Smetonos valdymo 
:aiKotarpi pažistantieji žmonės tvirtina, kad J. Augustaitis teisingiau

siai ir tiksliausiai aprašė ir įvertino Antano Smetonos veiklą.
j. Augustaičio knygą galima gauti •‘Naujienose’ darbo valandomis 
Kas negali užeiti į 'Naujienas”, tai prašomas 
arba Money Orderį, pridedant 20 c.

N A D .1 I

iH U.STE1) STREET.

persiuntimui

E N O 8
CHICAGO

persiusi $1.50 čeKi 
paštu tokiu adresu:

ILLINOIS 6000.

Gavę pinigus, tuojau knyga pasiusime

ihįfįiH

ukininko Jerome Adams vaikai: Scott, 10 m., Debbie, 16 m. ir DeAnn, 12 m., laiko keturis ėriukus, 
gimusius šį pavasarį. Susirūpinusi stovi ir "Ponia Avis", kurią tėvas vaikams nupirko prieš ket- 
veris metus. Pirmus dvejis metus avis turėjo dvynukus, trečiais metais gimė — trys, o dabar 

— keturi.

Po

J. 
iki

Aukotojai: J. Brazaitis $1,000, 
po šimtą Č. E. Anužiai, A. G. 
Čekauskai. Po du šimtu: Y. Bau- 
žienė, J. S. Karpsliai. Po šim
tą S. Blaskevičius, V. Rinkevi
čius, V. E. Kolasinsky, K. Milta- 
kis, O. B. Walls, S. K. Gogeliai, 
70 dol. R. K. Ražauskai ir A. Vi- 
dugirienė. Dievo Apvaizdos baž
nyčios ir kultūrinio centro ati
darymas numatomas birželio 16- 
17 dienomis.

— Aukos Lietuvių fondui: 
100 dol. V. B. Zakarkos ir 
Kripkausko atminimui, M. 
Mikailai (įnašus padidino
400 dol.) J. Buitkus, E. J. Janec- 
kai, Petro Giedriūno atminimui 
80 dol. (įnašus padidino 100 dol.) 
Teresė (mirusi)*ir Jurgis Mitkai 
padidino iki 300 dol.

— JAV LB Tarybos rinkimai 
įvyks gegužės 19-20 dienomis. 
Sudaryta rinkiminė komisija: 
Juozas Orentas, Stasys Erlingis, 
Leonas Matvekas, Vytautas Ru
gienius ir Nerimantas Udrys.

— Balio Sruogos 3 veiksmų 
“Milžino paunksmė” ruošia “Al
kos” Sambūris balandžio 7 d. 7 
vai. L. namuose. Po vaidinimo 
kavutė su užkandžiais. Kitoje 
salėje bus atidaryta dailininko 
Vytauto Ogilvio dailės paroda. 
Bus įstatyta apie 50, tapybos pa
veikslų Kviečiami detroitiečiai 
atsjlankyti ir paremti mums vi
siems gerai žinomą menininką.

— Amerikos Lietuvių Balso 
Radijo Klubo metinis susirin
kimas kovo 25 d. praėjo dar
bingai. Susirinkime dalyvavo 
20 aktyvių narių. Susirinkimą 
atidarė ir jam vadovavo ilga
metis valdybos pirmininkas inž. 
Vacys Urbonas, sekretoriavo 
Juozas Lesčinskas. Buvo per
skaityta darbotvarkė, kurią pri
ėmė su pataisa, kad diskusijos 
būtų po valdybos ir revizijos ko
misijos rinkimų. Pereitų me
tų visuotino susirinkimo proto
kolą perskaitė sekret. J. Lesčins
kas. Protokolas priimtas kaip 
skaitytas. Toliau sekė valdybos 
pirmininko V. Urbono išsamus 
visų metų klubo veiklos praneši
mas. Reikia tik pasidžiaugti, 
kad taip gražiai Radijo Klubo 
Valdyba, su Urbonu priešakyje 
sugebėjo su jautria visuomene 
sugyventi ir be priekaištų per
duoti žinias. Tai dėka sumanaus 
pirmininko, kuris Klubo Valdy
boje išbuvo 14 m., o pirminin
ko pareigose 12 metų.
, Vienas šiuo metu opiausias 
klausimas išlaikyti radijo va-

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIU ŠOKIU ŠVENČIU TAKAIS
100 didelio formato psl., daug paveikslų. Kaina $2.00.

Pc’-Niuntiinui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui
Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar daugiau egzempliorių, 

nemoka [>ašto persiuntimo išlaidų.
Knygą gulima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį ar Money or

derį tokiu adresu:

1739 So. Halstęd St, Chicago, Ill. 60608
—

Alvudo narių visuotinas susirinkimas
1973 m. sausio 6 d. Lietuvio 

Sodybos namo pusrūsyje, va
karonės metu buvo atliktas po
sėdis ir naujos vadovybės rin
kimai. Iš 43 narių skaičiaus 
susirinko 36, neskaitant valdy
bos ir kontr. komisijos. Atsi
lankė ir daug svečių pavaka- 
ruoti. Todėl pirmame vakaro

landą. Radijo stoties savinin
kai vis po truputį trumpina lai
ką, buvo visa valanda, o dabar 
sutrumpino iki 40 minučių, pa
kėlė 60 procentų nuomą. Tai 
vis kelia rūpestį dėl tolimesnio 
radijo valandos išlaikymo. Sa
vo ilgame pranešime pirm. V. 
Urbonas lyg duodamas suprasti, 
kad iš pirmininkų pasitradks 
ir pasitraukė ką įrodė valdybos 
rinkimai. Tebūnie jam didelė 
padėka už ilgų metų įdėtą darbą 
Radijo Klubo veikloje.

Fin. sekret. Antano Janušio 
pranešimas, patiektas raštiškai. 
Viso pajamų per metus $7,660.58 
ir viso išlaidų $4,751.27, likutis 
— 1973 m. sausio 1 d. $2,909.32. 
Kasininko Jurgio Rekašiaus pra
nešimas labai trumpas. Jis pa
reiškė, kad kasos knygos stovis 
su fin. sekrt. knygomis sutinka. 
Toliau sekė Revizijos komisijos 
pirm. Kazio Ražausko praneši
mas. K. Razauskas perskaitė pa
tikrinimo knygų aktą, rasta vis
kas tvarkoje, knygos vedamos 
pavyzdingai, pagal dokumentus 
banko knygutėje pinigai atitin
ka.

Naujos valdybos ir revizijos 
komisijos rinkimai. Išrinkti: 
pirmininkas Kazys Gogelis, vi
cepirmininkai: Vacys Urbonas 
ir Antanas Sukauskas, prot. sekr. 
Juozas Lesčinskas, fin. sekret. 
Antanas Janušis, ižd. Jurgis Re
kašius; direktoriai: Petras Mar- 
čiukaitis, Vincas Kankalis ir 
Juozas Janeckas; teisinis pata
rėjas Kęstutis Ambrose, Tvark
darys Juozas Murinas, valdybos 
nariai Stasys Račiukaitis, Fe
liksas Blauzdys ir Jonas Maršal- 
kovičius.. Revizijos Komisija: 
Kazys Ražauskas, Jonas Urbo
nas ir Jonas Maršalkovičius. At
stovai į Organizacijų Centrą: 
Vacys Urbonas. Jurgis Rekašius 
ir Juoas Lesčinskas. Diskusijo
se nieko naujo.

Staigmena buvo, kad ilgame
tis A. B. Balso Radijo Klubo il
gametis pirmininkas V. Urbo
nas nebekandidatavo sekančiam 
terminui, užleido savo vietą bu
vusiam ilgamečiu! valdybos na
riui, pranešėjui mokytojui Ka
ziui Gogeliui. V. Urbonas labai 
gražiai sugyveno su valdyba 
ir su visuomene, didelis toleran- 
tas, tikrai užsitarnavo pagarbos 
iš visuomenės. Reikia manyti, 
kad kada nors klubo valdybos 
už jo veiklą bus atitinkamai at
žymėtas. Susirinkimas užsibai
gė geroje nuotaikoje.

— Amerikos Lietuvių Tauti
nės Sandaros 28 kp. metinis su
sirinkimas įvyks šį sekmadienį 
balandžio 1 d. 11 vai. ryto Lie
tuvių namuose. Nariai visi kvie- 
čianii skaitlingai dalyvauti. 
Kvietimai nebus siunčiami.

A. Miežis

puslaikyje visiems buvo patiek
ta , kultūrinė' programa. Pas
kaitas skaitė keturi medicinos 
daktarai.

Dr. J. Adomavičius aiškino 
kas yra sklerozė ir kokie jos 
padariniai, su patarimais, kaip 
jos vengti.

Po paskaitos jis padėkojo 
Krakiškių klubui už 360 dol. 
auką. O klubo pirmininkas, 
auką įteikęs, Fel. Strumskis, pa
dėkotas gausiais plojimais, 
rė šiltą žodį Alvudui.

Sekė dr. Juozo Bandžio 
skaita — kova su senatve.

Cook County ligoninės gydy
tojas jugoslavas kalbėjo ang
liškai apie senų žmonių mity
bą. Visų gydytojų teiginiai bu
vo vaizduojami paveikslais 
skaidrėse.

Pertraukos metu svečiai ir 
nariai stiprinosi užkandinėje 
Marijos Bosienės su talkinin
kėmis paruoštais lietuviškais 
valgiais ir gėrimais.

ta-

Po pertraukos pasidalinus 
seklyčiomis, šiaurinėje svečius 
ivietė dr. Leono Seibučio lauk
ta paskaita apie šlapumo pūslės 
sutrikimus, kas gali būti pasek
mės ir kitų kūno organų sunega
lavimų.

Dėkingai publikai po paskai
tos buvo rodomi klasikiniai fil
mai.

Tuo laiku alvudiečiai, suėję į 
pietinę patalpą posėdžiavo. 
Įžanginiame žodyje pirmininkė 
Zuzana Girdvainytė džiaugėsi 
galėdama pasveikinti narius, 
pirmą kartą visuctinai susirin
kus nuosavame name, kur yra 
jauku ir ramu.

. Pradžiai ji paskaitė platoką 
apžvalgą iš praėjusių dviejų su 
puse metų šios kadencijos Alvu- 
do valdybos atliktus darbus ir 
turėtus vargus. Svarbiausieji 
tame laiko tarpe atlikti valdy
bos žygiai buvo 1971 metais gry
nais pinigais įsigytas 10 kamba
rių namas 8208 S. Campbell 
Avė. ant pustrečio loto, apso
dinto vaismedžiais ir uogų krū
mais.

1972 m. balandžio 1 d. nu
pirktas 22-jų butų namas su 
plačia aikšte esančia 6517 S. 
California Ave. pagyvenusiems 
lietuviams, užsitraukus dido
ką skolą bankui ir privačiai, 
kas pareikalavo daug pastan
gų ir rūpesčio.

O kai susirinkimas išgirdo 
pranešimą, kad iš 100.000 dol 
skolos Standard Federal Sa
vings bendrovei, dabar liko tik 
45.000 dol., tai smarkiai plojo.

Buhalterei susirgus, su pinigi
ne apyskaita supažindino Ane
lė Kirvaitytė, lygiai ji, kaip 
kontrolės komisijos pirminin
kė, perskaitė revizijos aktą. 
Viskas rasta tvarkoje ir apys
kaita susirinkimo vienbalsiai 
buvo priimta bei patvirtinta. t

Pusiau slaptu balsavimu se
kančiai kadancijai išrinktą 
naują valdybą sudaro šie asme
nys: dr. J. Adomavičius — pir
mininkas, Algirdas Karaitis — 
vicepirmininkas, dr.- Ona Vaš
ke vičiūtė — vicepirmininkė, Al
fas Brinką — vicepirmininkas, 
Jonas Ramoška — sąskaitinin
kas, Stasys Lukaševiėius — ka
sininkas, Antanas Kėvėza — se
kretorius. Nariai — kandida
tai: Zuzana Girdvainytė ir Jur
gis Pėteraitis.

Kontrolės komisijoje pasili
ko Anelė Kirvaitytė ir Vytautas 
Žygas bei naujai išrinktas Juo
zas Bobinas.

Dr. J. Adomavičius pasvei
kino naują valdybą bei kontr. 
komisiją, linkėdamas visoke
riopos sekinės. Gi visiems pra
eitoje kadencijoje dirbusiems 
ir daug nuveikusiems, jautriai 
padėkojo. O.. Algminienė

——owns ussdi--------

[NAUJIENAS
L—« TOM HUB—-----
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pa-
Jau išėjo iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

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

Knygos bus išsiųstos, jei $1.50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu:

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

Why 
Americans own
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US. Savings 
Bonds.

the Payroll Saviaga Way.

One good immw is the Payrol Savin, 
Plan. About three-fourths of all Bone

hetpaig American save more money 
than they ever dreamed they could.

TTMt’e because the Payroll Savings 
Plan is such an easy way to save. AD 
yon do is aga up where yon work and 
the amount you specify is set aside from 
each paycheck and used to buy U.S. 
Savings Bonds. It’s the easy way to 
bold a nert egg.

Hsu’ve got your reasons to save money.

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

1739 So. Halsted Street Chicago, III 60608
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ZtC-MAS I. CUBA

MANO DU MOKYTOJAI
Grafo Levo Tolstojaus veika

lai ir mano gyvenime turėjo 
dviem atvejais didžiai svarbios 
ir lemtingos reikšmės, čia šia 
proga aš pasiryžęs tai ir pami
nėti tarp kita ko.

Tinkamas gyvenimo proble
mos sprendimas dažnai būna 
didžiai lemtingas žmogui, tau
tai ir net žmonijai. Pavyzdžiui 
ilgai sekėsi Cezariui, Napoleo
nui, Hitleriui, Mussoliniui, Sta
linui ir daugeliui kitų. Bet štai, 
įvykdavo klaidingi sprendimai 
ir viskas velniop.

Kažkada kažkur skaičiau 
kažkieno prisiminti profesoriaus 
Stankos rusų kalba atsimini
mas ir ta proga ten buvo pa
reikšta nuomonė, jog tinkamas 
Stankos įsikišimas, patarimas 
galėjo įvykių raidą Rusijoj pa
keisti. Aš dar pridėčiau dar, 
kad ir visai žmonijai tai būtų 
lemtinga. Ten taip ir buvo pa
sakyta, kaip Stankos kaltė to 
ntpadarius. Mat, Kerenskis la
bai pasitikėjo ir simpatizavo 
Stankai. Taigi trūko tikrai ge
ro sprendimo. Kitaip kalbant, 
arba, remiantis to paties Stan
kos kūrybos ir darnos džiaugs
mo filosofija, žiūrėk Lietuvių 
Enciklopedijoj apie Stankų, 
kaip tiktai trūko kūrybos ir 
darnos, tai yra suderintos ir 
tinkamos sprendimu paremtos 
veiklos kad nepasisektų Rusi

joj bolševikų paruoštas sukili-
mas.

Panašiai prisimenu ir savo 
gyvenimą kai mano geras spren 
dimas ar kitų geras patarimas, 
mano įvykdytas, turėjo gerų 
padarinių ir, priešingai, nevy
kęs sprendimas turėjo blogų 
pasekmių. Iš tikro, juk visas 
žmogaus ir tautos gyvenimas 
tai ir yra kiekvienam žingsny 
kiekvieną minutę įvairių pro
blemų sprendimas.

191tr irusiais, būdamas 18 
metų, ir turėdamas dvi gali
mybes — du palankius sutiki
mus — įstoti į Petrogrado Bie- 
logovovo technikos mokyklą ir 
į evakuotą Veiverių mokytojų 
seminariją Ukrainoje, važiuo
ju į Voronežo geležinkelių sto
tį, nenusnstatęs į kur pirkti bi
lietą.

Stotyje susitikau Zigmą Star
kų, kurį pažinojau dar iš anks
čiau, kaip gyvenusį mano tė
viškėj Rudaminoj, ir jis pata
rė važiuoti į pietus, į Ukrainą, 
į mokytojų seminariją, nes ten 
bus geresnis, ramesnis ir sotes
nis gyvenimas, c Petrograde, 
kaip sostinėj, jau, esą, tuomet 
dėl karo visais atžvilgiais buvo 
blogiau.

Kai dabar visa tai prisime
nu, prabėgus 55 metams, lai
ko perspektyvoj, suprantu, 
kad tai buvo labai vykęs pata
rimas, nes iš tikro būčiau ne-

Romos pamestu ir rasty daikty įstaigoje yra virš 8,000 lietsargiy. 
nelabai reikalingi.

Matyt, saulėtoje Italijoje jie

spėjęs baigti technikos mokyk-) munistų koncentracinėj Von
ios ir savo būdu nelinkęs tech- kutos stovykloj slaptą komite- 
nikos specialybei, o seminari-j tą sudarė ukrainiečiai su lietų
jų ne tik baigiau, bet ji nianviais, suruošdami ir vadovau- 
suteikė teisę įstoti į universite- darni išgarsėjusi streikų. Ūk
tų ir jį baigti ir davė progą uni-

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 Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei- 
leidžiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių 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 nesikeičiąs komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir 
asmenis. 270 psL $4.00.

ČIKAG1ETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė'buvo Vilniuje, Trakuose. Druskininkuose, Kaune, Naudakiuose, 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdūs aprašymaj ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psL $1.00. Yra taip pat 
išversta Į anglų kalbą.

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

D. Kuraitis, KELIONĖ 1 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 jį 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.

versitete dirbti 22 metus.
Veiverių mokytojų semina

rija įsteigta 1866 m., o man te
ko būti jau paskutinės pagrei
tintos 1918 m. kovo 1 d. laidos. 
Tuo metu ji dėl I pasaulinio 
karo buvo evakuota 1915 m. į 
Poltavos gubw Velikije Soro- 
činci, kur gimė pasaulinio gar
so rusų rašytojas Gogolis, o 1917 
m. tapo perkelta į Charkovo 
gub. Achtirkos aps.„ Riaznoje, 
į vienuolyno patalpas.

Šia proga teko susipažinti ar
čiau ir su Ukraina ir ukrainie
čiais. Visą laiką likau geriau
sios nuomonės. Padariau iš
vadą, kad Ukraina graži šalis 
su labai derlinga žeme, skęs
tanti vyšnių soduose, o ukrai
niečiai tai visiškai kitokio bū
do, negu rusai, jie artimesni 
lietuviams, savitos kalbos, 
švelnių papročių, vaišingi, ypa
tingai jų gardūs pyragaičiai su 
uogiene, ir daug jie medaus 
vartodavo, gardūs arbūzai, jų 
vadinami kavūnais. Mes kas
dien valgydavom pietų kaip 
trečią patiekalą, visą kavūną, 
o jei didelis, tai pusę. Taipogi 
vfsą gyvenffiią negaliu užmirš
ti jų labai gražių irgi kaip lie
tuvių, daugiausia liūdnų, tu
riningų ir jautrių dainų. Pavyz
džiui — Reve ta stogne Dnipr 
(kaip mums Nemunas) Širo- 

Ikij Serdityj vytec žavi va, Do 
dolu verbygne vysoki)... Ar
ba kai prisimenu ševčenko, bu
vusio baudžiauninko, žymaus 
poeto visą kūrybą ukrainiečit 
kalba, — tai taip visa artima ir 
suprantama mums lietuviams. 

'Įdomu, kad, pavyzdžiui ir ko-

Philomena sako...

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

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

Pinigai, taupomi Chicagos 
Taupymo ir skolinimo bendro
vės bet kokiame skyriuje, yra 
Federalinės valdžios apdrausti 
iki $20,000,000.
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rainiečių vadu buvo Gurevičius.
Kas liečia pačią Veiverių mo

kytojų seminariją tai lietu
viams yra gerai žinoma, jog ši 
mokykla yra suvaidinusi žy
mų vaidmenį lietuvių kovoje 
dėl kultūros ir politinės laisvės. 
JLišIeido daugiau kaip tūkstan
tį pedagogų (1025, jų tarpe 
997 lietuviai), kurie vėliau pa
sklido įvairiuose Lietuvos kul
tūriniuose gyvenimo srityse.

Iš tos seminarijos išaugo ir 
dailininkas A. Žmuidzinavičius, 
ir rašytojas P. Arminas — Tru
pinėlis, K. Sakalauskas - Vana
gėlis, Tomas F. Žilinskas, žur
nalistai J. Bernotas ir M. Bag
donas, St. Matjošaitis, S. Leo
nas, krikščionių demokratų va
das prel. M. Krupavičius, prof. 
Dovydaitis, operos solistas A. 
Kučingis, diplomatas V. Sidzi
kauskas, ministeris gen. K. 
Skučas, pik. L. Butkevičius, 
pik. Itn. A. Zubrys, pik. Gustai
tis Leonas ir daug kitų, suvai
dinusių Lietuvos nepriklauso
mybės atkūrime ir vėliau ne
mažą vaidmenį. Nepriklauso
mybės kovose žuvo Beras Kuk- 
liešius veiveriečių.

Man pasisekė įstoti net į II 
kursą. Tai buvo labai retas at
vejis, nes, kaip taisyklė į I 
kursą galėjo pretenduoti tik 
baigę 4 kl. ir išlaikę stojamuo
sius konkursinius egzaminus.

Aš buvau baigęs Seinų mies
to mokyklos 4 kl. kursą, nors 
kažkodėl ji vadinosi triklasė, 
bet 3 klasė buvo 2 metų 2 sky
riais. Kun. Pijus Andziulis, ti
kybos mokytojas, pažinojęs 
mano tėvus, nes buvo kunigu 
mano tėviškėj Rudaminoj, ir 
jis man, atsakant į mano pasi
teiravimą, pasiustą iš Vorone
žo, atsakė laišku palankiai, 
drąsinančiai dėl įstojimo į I 
kursą.

Bet aš drįsau nepasitenkinti 
tuo, kad mane be egzaminų 
sutinka priimti į I kursą, aš 
pareiškiau norą laikyti egza
minus į II kursą. Kun. Pijus 
Andziulis man papasakojo apie 
mokytojų tarybos posėdžio ei
gą mano reikalu. Esą aš užim
ponavęs naują, tik ką baigusį 
mokytojų institutą, rusų kal
bos, literatūros ir istorijos mo
kytoją Lytviną Saveljevą, pa
sirinkdamas temą: “Kuri iš 
perskaitytų knygų man labiau
siai patiko ir kodėl”, grafo Le
vo Tolstojaus veikalą “Karas ir 
taika” ir sugebėjimu analizuo
ti gavau jo simpatijų. Jis net 
pasakęs iš mano rašinio spėjąs 
mano išsilavinimo lygį, galint 
konkuruoti ir su III kurso mo
kiniais.

Kaip tiktai, o antras ajyejis 
įvyko po 2 metų, 1918 metais. 
20 metų jaunuolis, gerai nesi- 
orientuojant tik grįžus iš Rusi
os, baigiantis karui, Vokieti

jos kariuomenės tvarkai pai
rus, bet Vokietijos okupacinei 
valdžiai dar slegiant Lietuvą, 
cunigo šnapščio — Margelio 
irikalbintas. įpainiotas, supa

žindinus su “Dabarties” redak
torium Oželiu, irgi rašinėjau ir 
aš kaip kiti. Daugelis, žiūrėk 
Jetuvių Enciklopedijoj apie 

“Dabartį” — Vidūnas, M. Gu-

daitis, Pr. Dovydaitis, T. Dau
girdas, kun. Jasėnas, J. Kriau
čiūnas, Just. Strimaitis, Kuo- 
datis, Jalinskas. I). Zaunius ir 
kiti politikos redaktoriui Kah- 
manui apkaltinus mane esant 
užsikrėtusiu Levo Tolstojaus 
idėjomis, bet padarius išvadą, 
kad jaunas ir todėl paliko itia- 
ne nenubaudęs, o, be to, ir jis 
turėjo greit keistis, keičiantis 
Vokietijos valdžiai,, kairėjant, 
ir atspausdino ir sulaikytą ma
no rašinį apie gyvulių skerdyk
lą, alegoriją karui.

Dabar vėl grįžtant prie ma
no mokytojo Lytkino, turiu pa
stebėti, kad mane rėmė ir kun. 
P. Andziulis. Lytkinas mano aš- 
atuoniolikamečio gyvenime bu
vo pirmas žmogus, kuriuo su
sižavėjau ir likau visą gyveni
mą ištikimas ir niekad nesua
bejojęs dėl jo pažiūrų.

Komunistams įsigalėjus, jis 
mokytojas, socialistas, laisva
manis tapo nužudytas, o kiti 
mokytojai nacionalistai, suge
bėjo prisitaikinti. Lytkinas tu
rėjo didžiausį pasisekimą pas 
mokinius, šiaip jis negražaus 
veido ir sunkių lėtų meškos ju
desių, nepatrauklios išvaizdos 
su, atrodo, tik prasikalusiais 
ūsiukais. Bet šiaip jis dažnai 
aplankydavo mus mūsų kam- 
bariouse.

Buvo įdomu su juo kalbėtis. 
Kiekvieną jis visokeriopai tir- 
davo. Sako, rašė savo dienyne 
kiekvieno charakteristiką ir 
spėjo kas iš kiekvieno galės iš
eit įvairiose gyvenimo aplin
kybėse. Deja, visa mokytojų 
taryba buvo nusistačiusi prieš 
jį. Jo nekentė dėl jo liberali

ai ių pažangių pažiūrų. Nežiū
rint, kad jis tikrindamas ir eg
zaminuodamas daug reikalau
davo, žymiai daugiau negu vi
si kiti mokytojai, bet daug ir 
duodavo.

Jo visos pamokos būdavo pa
ruoštos labai gerai ir įdomios, 
nuodugniai, visapusiškai, są
sajoj su gyvenimo tikrove. Kai 
Lytkinui laikinai užkrovė ir 
chemiją dėstyti, tai buvo viens 
malonumas kai jis šį mokslą 
pajėgė sudvasinti, labai gyvai 
atpasakodamas kiekvieno che
mijos mokslininko gyvenimą ir 
aplinkybes, kuriomis įvykda
vo išradimas, išaiškindamas 
cheminėj srity visus senus ir 
naujus pasiekimus ir tų išradi
mų svarbą žmogaus gyvenime.

Vis ragindavo galvot, jo žo
džiais, naudot smegenis. Jis 
nevengdavo ir politinių temų, 
mums skubant grįžti į Lietuvą, 
jis pasakė: “Paims jus tėvai 
popai į savo rankas”. Vadinasi, 
panašiai, kaip ir Dr. Vincas 
Kudirka numatė ir įspėjo lie
tuvių kultūrai pavojų ir sun
kių kovą su kunigais. Ir kaip 
prof. P. Leonas, matydamas tik
rąją kunigų vertę, sutiko būti 
ir ministeriu lik su sąlyga, kad 
nebus kitų ministrų kunigų. 
Arba M. Sleževičius pareiškęs, 
kad kunigams rūpi tik savi, o 
ne žmonių reikalai ir kad jie 
visuomet varo reakcijos darbą. 
Pagaliau prof. S. Kairio nuo
mone — kunigas konservatyvus 
ir reakcionierius iki paskuti
nės užsegtos sutanos sagos ir 
pataikaująs valdžiai ir vėl Kai
rys, esą, neatsimenąs, kad 
kur Lietuvoje kunigas būtų ta
ręs “tiesos” žodį.

Pagaliau, ir prof. Janulaitis

įrašė, esą, kunigai dažnai pil
do žandarų, šnipų ir išdavikų 
amatą. Aš manau, kad tokios 
pažiūros per griežtos ir nerea
lios. Gal tokie pareiškimai su
prantami rinkimų propagan
dai įsisiūbavus, ar palietus ku
rį specifinį klausimą, ar ypa
tingą atskirą pavienį asmenį, 
įsikarščiuojama. Bet šiaip gy
venimas reikalauja ir artimo 
bendradarbiavimo ir žmoniš
kesnių santykių. Štai ir pats 
prof. S. Kairys juk kitaip elgė
si pavyzdžiui, slaptai ir vie
šai dirbdamas Vlike. AYba ir 
Grigaitis, pavyzdžiui prisime
nu jo aprašytų susitikimą su 
prof. kun. Kuraičiu. Ir pasišne
kėjo nuoširdžiai apie visokią 
veiklą ir išlenkė kartu stikliu
ką.

Ir kun. Pijus Andziulis, fak
tas, jog laike mokinių streiko 
ir reakcijos metu 1905 m. mo
kiniams daug padėjo ir gelbė
jo. Ir kun. J. Mockus nacių lai
kais išgelbėjo nuo mirties ma
no motinų, brolį Joną ir jo visą 
gausią šeimą. Prisimenu, ska-i- 
čiau ir kun. Krupavičiaus nuo
monę apie Sleževičiaus mono
grafiją, jog per mažai ir men
kai įvertinta, ir nepakankamai 
ten nušviesti vis Sleževičiaus 
žymūs ir svarbūs darbai Lie
tuvai. Ir mano santykiai dau
giau negu formaliai mandagūs 
buvo su prof. kun. čėsna, prof, 
kun. Jakubėnu ir su daugeliu 
kitų žmoniškų kunigų.

(Bus daugiau)

SKAITYK IR KITAM PATARK

SKAITYTI DEMOKRATINĮ 

DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS"

DĖDES ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

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

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

GAUNAMA “NAUJIENŲ ADMINISTRACIJOJE

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.

UN ĮVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS.

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 

1800 So. Halsted St Chicago, Ill. 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.

Įsteigta 1923 metais. Tel. 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.
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Instrukcijos rusą karo komisarams
Pranešimai iš Maskvos sako, kad sovietų karo vado

vybė sukvietė į Maskvą visus sovietų karo jėgų komisa
rus, kad galėtų paaiškinti naujas instrukcijas sovietų ka
riams. Praeitą antradienį ir trečiadienį didžiojoje Krem
liaus salėje susirinko rusų kariuomenės, laivyno, aviaci
jos ir raketinių ginklų komisarai, kad išklausytų instruk
cijas apie paskutiniais metais įvykusias pakaitas.

Iki šio meto sovietų karo jėgoms buvo kalama ne
apykanta prieš visą laisvąjį pasaulį* Sovietų vergijoje 
nesančias valstybes vadino “imperialistinėmis”, “kapita
listinėmis” “karo trokštančiomis”, “kitas tautas paverg
ti” norinčiomis užpuolikėmis. Sovietų komisarai priva
lėjo daboti, kad kiekvienas sovietų karys neužsikrėstų 
“kapitalistinėmis” idėjomis ir pavojaus metu nepersimes
tų Sovietų Sąjungos priešų pusėn. Visą tą neapykantą 
sovietų karių tarpe kėlė įvairaus rango komisarai. Vieni 
rūpinosi prižiūrėti paprastus eilinius karius, o kiti komi
sarai dabojo, kad pagal liniją galvotų ir karininkai bei 
aukštesnieji sovietų armijos vadai.

Šiandien ta neapykanta “kapitalistams” ir “imperia
listams” jau ne visai tinka. Brežnevas panoro ieškoti 
“taikaus sambūvio” su vakarais. Sovietų valdžia pasira
šė susitarimą su JAV, kuris apriboja raketinių ginklų ga
mybą. Sovietų valdžiai praeitais metais buvo reikalinga 
duona. Nebuvo kitos valstybės, kuri būtų galėjusi par
duoti rusams tiek javų, kiek galėjo parduoti “imperialis
tinė Amerika”. Rusų agentai važinėjo po visą Europą ir 
Afriką, bet kviečių sandėlius turėjo tiktai Amerika. Ne
apykantos sėti Amerikai kaip ir nepatogu, kai tie patys 
kariai valgė Amerikos farmerių augintą duoną.

Paskutinė konferencija sovietų karo jėgų komisa
rams instruktuoti buvo sušaukta 1960 metų gegužio mė
nesį. Tada neapykantos sėjimas prieš Ameriką ir kitas 
“imperialistines” valstybes buvo rusams reikalingas. So
vietų valdžiai tada buvo svarbu karių tarpe palaikyti ka
ro baimę. Ta baimė buvo reikailnga gyventojų nerimui 
suvaldyti. Pačios Rusijos ir rusų pavergtų kraštų gy
ventojai reikalavo daugiau duonos ir drabužių, daugiau 
gyvenamos erdvės ir geresnių darbo sąlygų. Sovietų val
džia tais laikais buvo pasišokusi užkariauti Suezo kanalą, 
gamino ir siuntė arabams ginklus, užtat daugiau maisto 
ir drabužių gyventojams negalėjo gaminti, todėl ir pa
laikė karo pavojaus nuotaiką kariuomenėje ir ragino 
karius visą laiką “būti pasiruošusiais”.

Brežnevas, išsigandęs lenkų darbininkų nuotaikų,

pasižadėjo pagaminti daugiau maisto visos Rusijos ir ru
sų pavergtų kraštų gyventojams. Jis įsitikino, kad be 
vakarų nieko negalės padaryti Bet kokiai “komunistinės 
valstybės pažangai” labai reikalingos vakarų Europos 
mašinos. O jeigu sovietų valdžia nori statyti modernias 
dirbtuves ir įvesti modernius gamybos metodus, tai ru
sams būtinai reikalingos modernios elektroninės Ameri
kos mašinos. Brežnevas aiškiai žinojo, kad tiktai Ameri
kos mokslo žinios ir technika gali nuvežti žmogų į Mėnulį 
ir sveiką jį grąžinti į Žemę. Brežnevas, norėdamas apra
minti nepatenkintus gyventojus, pradėjo ieškoti “sam
būvio”.

Čia daug prisidėjo ir Amerikos atstovų reikalavimai 
Helsinkio ir Vienos pasitarimuose. Amerikos atstovai 
reikalavo sumažinti valstybės organizuotą neapykantos 
propagandą prieš kaimynus, reikalavo leisti žmonėms 
susižinoti ir patiems patirti, kas kursto karą ir karo nuo
taikas. Amerikos atstovai turėjo galvoje sovietų karo jė
gas kurstančius komisarus jr visą sovietų propagandos 
mašineriją pačioje Sovietų Sąjungoje ir laisvame pasau
lyje. Matyt, kad sovietų valdžia rengiasi duoti naujas 
instrukcijas komisarams. Iš vienos pusės, Brežnevas va
lo partiją nuo nepageidaujamų elementų, o karo jėgos 
yra ruošiamos “taikiam sambūviui”. Sovietų krašto ap
saugos ministeris ir vyriausias karo jėgų vadas maršalas 
A. Grečka Kremliun sukviestiems komisarams, tarp kitų 
dalykų, kaip praneša agentūros šitaip pareiškė:

— Sovietų karo jėgos šiandien nesirengia užkariauti 
pasaulio ar versti kitokias visuomenines sistemas... Bet 
sovietų karo jėgos yra pasiruošusios atmušti kiekvieną, 
kuris panorės griebti sovietų teritorijas... Gruobuoniš- 
ki karai yra svetimi Sovietų Sąjungai, nes ji yra socialis
tinė. .. Sovietų Sąjungai nėra jokio reikalo plėsti savo 
sienų, bet mes ryžtingai ginsime visa tai, ką sovietų liau
dis sukūrė...

Grečka komisaras gali pasakoti, kad gruobuoniški 
varai yra svetimi Sovietų Sąjungai, bet visas pasaulis ži
no, kad Sovietų Sąjunga yra pati gruobuoniškiausia vals
tybė. Antrojo Pasaulinio Karo metu rusai pagrobė laisvą 
ir nepriklausomą Lietuvą, Latviją ir Estiją. Rusai pagro
bė didelę Suomijos dalį, visą rytinę Lenkiją, dalį Rumu
nijos ir kėsinosi į dvi Turkijos provincijas. Grečka pasa
koja apie nesirengimą versti kitas sistemas, o ką sovietų 
agentai daro kiekvienoje laisvojo pasaulio valstybėje? Če
koslovakijos komunistai norėjo įvesti truputį kitokią 
“komunistinę” sistemą, bet Sovietų Sąjunga negalėjo 
jokių pakaitų pakęsti. Tas pats Grečka pasiuntė Čekos- 
ovakijon maršalą Jakubovskį, kad Dubčekas ir visi de- 

mokratėjantieji čekai komunistai būtų suimti, o valdžia 
atiduota rusams šunuodegaujančiam Husakui.

Amerikiečiai pasitraukė iš visų karo metu užimtų 
teritorijų, tuo tarpu rusai dar ir šiandien nenori trauk
tis iš Pabaltijo valstybių. Savo karo jėgas iš kitų vals
tybių atšaukė britai ir prancūzai, o Grečka dar ir šian
dien grasina, kad jis kovosiąs, jeigu lietuviai, latviai ar 
estai vėl panorės nepriklausomai savo tautos reikalus 
tvarkyti. Neužtenka priversti sovietų imperijos valdovus 
baigti karo veiksmus Vietname ir trauktis iš Egipto. 
Sambūvio sąskaiton jie turėtų pasitraukti iš visų terito
rijų, kurias pagrobė karo metu ir duotų laisvę visoms 
komunistų pavergtoms tautoms. Grečka ruošia karo ko
misarus “taikiam sambūviui”, bet jis ragina juos ginti 
pagrobtas žemes ir laikyti vergijoj pavergtas tautas.

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI______
GARSINKITĖS NAUJIENOSE

DR. MARTYNAS ANYSAS

KOVA DĖL KLAIPĖDOS
Gubernatoriaus Jono Navako 
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Lietuvos Keleivis buvo leidžiamas maž- 

lietuviškai ūkininkijai, kuri buvo pripra
tusi prie jo formos ir politinio nusisitaty- 
nio. Labai griežtu antinacionalistiniu tonu 
pasižymėjo redaktoriaus Simono redaguo
jamas Memeler Beobachter. šitas griežtu
mas metėsi tuo labiau į akis, nes laikraštis, 
rašytas vokiečių kalba, priešingai pusei bu
vo lengvai išskaitomas, kai lietuviškus 
straipsnius pirmiausiai reikėjo versti į vo
kiečių kalbą, o vertimai dažniausiai kitaip 
skaitosi negu originalinėje kalboje.

- REDAKTORIAUS SIMONO ASMUO

Reikia kiek sustoti prie.rcdaktoriaus Si
mono asmens. Jis buvo buvęs redaktorius 
prie Berliner TageblatL Berlyne. Dėl savo 
ūeariškos kilmės buvo ištremtas iš Vokieti
jos ir jam buvo atimta vokiečių pilietybė. 
Buvo atsidūręs Kaune ir, nežinomu būdu 
susipažinęs’ su Jonu Navaku ir pasidaręs 
Kalipėdoje jo spaudos palatinu. Kai Na
vakas buvo paskirtas gubernatoriumi Klai
pėdoje, buvo įsteigtas kalbamas laikraštis 
ir Simonui pavestas jo redagavimas, šitas

mažo ūgio ir silpnos išvaizdos, šviesių plau
kų žmogelis išoriniai darė tiesiog nekaltą 
ir naivią išvaizdą. Bet kai jam pateko į 
rankas plunksna arba paišelis, Simonas 
pasidarė nepažįstamu. Jo straipsniai pasi
žymėjo nepaprastu aštrumu, visą savo se
mitišką piktumą jis juose išliedavo ant sa
vo rasės politinių priešų. Puldavo savo se
nus pažįstamus, kurie dabar dirbo spau
doje. Gubernatorius jo straipsniams pri- 
skaitydavo nepaprastai daug reikšmės, o 
Simonas iš savo pusės buvo įsitikinęs, kad 
jo redaguojamas laikraštis priklausąs prie 
žymiausių pasaulinėje spaudoje.

. Gubernatorius Navakas buvo sužavėtas 
Simono žurnalistiniais gabi mais ir jo 
straipsniais, o Simonas už tai skaitė Joną 
Navaką didžiausiu politiku. Pagal jo nuo
lat kartojamą nuomonę Lietuvoje buvo tik 
trys dideli politikai: gubernatorius Nava
kas, jis pats Simonas ir valstybės prezi
dentas Smetona.

Lietuvių kalbos visai nesuprasdamas, 
kalbėjo vokiškai apie: Mein Freund Nava
kas”. Gyveno daugiau gubernatūroje negu 
pas save. Prieš pietus kartais valandomis 
tarėsi su gubernatorių politiniais klausi
mais. Po pietų arba prieš vakarą vėl žy
giuodavo į gubernatūrą. kurią kartais ap
leisdavo tik vėlai vakare.

šitas Navako draugavimas su Simonu 
jo politiniams priešams buvo tiek nesu
prantamas, jog jie darė išvadą, kad Na
vaką riša meilės ryšiai su Simono žmona.

Pietų Amerikos Lietuvių Kongresas
1973 m. vasario mėn. 22 — 25 d.d. Sao Paulo Brazilija 

REZOLIUCIJOS
Išklausius paskirų sekcijų: 

Jaunimo, švietimo, Lietuvių 
Bendruomenės, Kunigų, Reli
ginės, Politinės, Spaudos bei 
Kultūros sekcijų pranešimus 
bei išvadas, susirinkusi Rezo
liucijų Komisija, kurią sudar- 
rė: p. Zeferinas Juknevičius 
(Argentina), p. Vytautas Dore
lis (Urugvajus), p. Vladas Venc
kus (Vencuela), p. Halina Mo
šinskienė (Brazilija), kun. Au
gustinas Steigvilas (Argentina), 
inž. Algirdas Idikas (Brazilija), 
ir p. Henrikas Valavičius (Bra
zilija), savo posėdyje įvyku
siame 1973 m. vasario m. 27 d. 
Vila Zelinoje suredagavo pa
tiektą medžiagą sekančiai:

1. Jaunimo Sekcija.
a) Jaunimas apsvarstė ir su

redagavo Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Sąjungos Statuto projek-

bėgyje siųsti savo prašymo laiš
kus Romon Arkivyskupo Jur
gio Matulaičio beatifikacijos 
bylai pagreitinti,

c) nutarta kreiptis raštu į 
Vatikaną, CELAM, Pietų Ame
rikos kraštų vyskupų konferen
cijas prašant užtarti persekio
jamą Lietuvos bažnyčią. Kreip
tis | Šventą Tėvą, kad būtų pa
skirta Maldos Diena už Lietuvą.

5. Religinė Sekcija.
Kiekvienas kraštas ar vieto

vė skatina sudaryti keletos as
menų kunigų ir pasauliečių 
vienetą, kuris palaikytų ryšius 
su Lietuvių Katalikų Religinės 
šalpos ir kitos Šalpos centrais, 
platintų informacijas, orga
nizuotų maldas už persekioja
mą bažnyčią Lietuvoje ir kas 
met suruoštų bent vieną rink
liavą paremti Lietuvos bažny
čios reikalus,

b) aptarė Trečiojo Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongreso su
ruošimą 1975 metų gale ar 1976 
metų pradžioje Pietų Ameri
koje,

c) nutarė kasmet ruošti Jau
nimo stovyklas Brazilijoje, Ar
gentinoje ir Urugvajuje iš ei
lės,

d) jaunimas prašo pasitikė
jimo jo veikloje.

2. švietimo Sekcija.
a) Pasikeisti mokslo prie

monėmis, ypač audovizuali- 
niu metodu, vartojamu Brazi
lijoje, kaip pamokomis, skaid
rėmis ir kita medžiaga lietuvių 
kalbos mokyme,

b) skatinti bendradarbiavi
mą tarp atskirų kraštų mo
kytojų, laikraščių redakcijų ir 
meno ansamblių vienetų.

3. Lietuvių Bendruomenės 
Sekcija.

Pietų Amerikos įvairūs lietu
vių centriniai organai, kurie 
tikrai atstovauja tų kraštų lie
tuvių visuomenę, savaime įei
na į Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės šeimą. Kraštuose, kur 
dar nepilnai veikia tokie cent; 
riniai organai, prašoma juos 
kuo greičiausiai formalizuoti, 
kad galėtų pasiųsti teisėtą at
stovų skaičių į Trečiąjį Pasau
lio Lietuvių Seimą, kuris įvyks 
1973 metų rugpiūčio mėn gale 
ir rugsėjo m. pradžioje, Wa- 
šingtone D. C.

4. Kunigų Sekcija.
a) Lietuviai kunigai, susi

rinkę iš įvairių Pietų Ameri
kos kraštų nutarė įsteigti Pietų 
Amerikos Lietuvių Kunigų Vie
nybę ir ryžtasi toliau dalyvau- šaulio Lietuvių Jaunimo Kori- 
ti, remti ir skatinti kitus prie 
lietuviškos veiklos,

b} kunigai ir tikintieji pa
skirai bei religiniai lietuvių 
vienetai skatinami šių metų

nors šito niekuomet nesirodė gubernatūro
je., o pats Navakas neoficialiais reikalais 
gubernatūros beveik niekuomet neapleis- 
davo. šitas įvairiaisbūdais per Heimatfun- 
ką skleidžiamas šmeižtas betgi buvo tiek 
įsigalėjęs krašto visuomenėje, jog nebuvo 
jokios galimybės gyventojus kitaip įtikinti.

Simono politiniai straipsniai Centro 
vyriausybes politikai daugiau kenkė, ne
gu padėjo. Maniau, kam reikia jam leisti 
pilti savo nearišką piktumą per mūsų laik
raščius? Jau vien dėl šito nacionalizmas 
neriasi iš kailio, kas visai nėra mūsų rei
kalas. Dar gubernatūroje būdamas, dėl 
Simono straipsnių kelis kartus kalbėjau su 
gubernatorių. Pažymėjau, kad negali bū
ti mūsų reikalas šitam žydui leisti plūsti 
Berlyną dėl jų antižydiškos politikos, o ši
tie dažnai atsako tik dėl Simono straipsnių, 
bet ne dėl Klaipėdos krašto politikos. Mus 
be reikalo įtraukia į jMjlitinę propagandą.

Gubernatorius skaitė, kad spaudos rei
kalai jam vienam priklausą ir kad taiko
ma spaudos taktika padėsianti nukovoti 
visą hitlerišką judėjimą.

“Kaltas yra redaktorius Simonas” to
kiais atsitikimais sakydavo gubernatorius”, 
niekaip negabu j° išmokyti tvarkingiau ra
šyti ir savo aistringą plunksną suvaldyti”.

Dar būdamas gubernatūroje, o ypa
tingai direktorijoje, išeidamas iš sumeti 
inų, kad nėra reikalo jungti redaktoriaus 
asmeninį kerštą su politika, Simoną pa
kartotinai raginau suvaldyti savo plunksną

JAV-ėse,

Lietuviai mokslo 
pasaulyje

D. S. Raila iš Dept, of Mate- 
matics, Massachusetts Institute 
of Technology, Cambridge, Mass, 
yra bendraautorius straipsnio 
apie turbulencijos nykimo spek- 
tralinės energijos perleidimo mo
delių bandymą, kuris yra pa
skelbtas leidinyje 1116 Physics of 
Fluids, tomas 161, nr. 2 1973 
m. vasario mėnesį.

V. L. Geležunas iš Space Tech
nology Products, General Elec
tric Company, (Philadelphia, Pa., 
yra bendraautorius dviejų strąip- 
snių — vieno apie šešių elemen
tų didelio grynumo germani jaus 
sekimo prietaiso išvystymą stu
dijuoti smegenų kraujo tekėji
mą ir antro apie didelio grynu
mo germani j aus fotonų spektro
metro veikimo savybes, kurie yra 
paskelbti leidinyje IEEE Trans
action on Nuclear Science, tomas 
20, nr. 1 1973 m. vasario mėnesį.

Virgilija Remėza iš Dept, of 
Biological Sciences, Hunter Col
lege of the City University of 
New York, New York, N. Y. yra 
bendraautorė dviejų straipsnių 
apie chromatografiniai išskir
tus atitinkančius pluoštus Baci- 
lus subtilis deoksiribonuklėjinės 
rūgšties — biologines savybes ir 
hibridų pakeitimus, kurie yra iš
spausdinti leidinyje Journal of 
Bacteriology, tomas 113, nr. 2 
1973 m. vasario mėnesį.

P. S. Shukis iš Amoco Produc
tion Company, P. O. Box 3092, 
Houston, Texas yra bendraau
torius pranešimo apie šv. Pran
ciškaus viršutinės upės (Missou
ri) smėlio dydžio nuosėdų petro
grafinę studiją, kuris bus pa
darytas The Geological Society 
of America North Central Sec
tion septintame metiniame su
važiavime balandžio mėn. 11-14 
d. University of Missouri, Colum
bia, Missouri.

Saulius Šimoliūnas

b) stengtis įjungti lietuvišką 
jaunimą į religinį gyvenimą, 
organizuojant jam specialias 
pamaldas — mišias lietuvių 
kalba.

6. Politinė Sekcija.
a) Santykiuose su okupuota 

Lietuva priimtina asmeniško 
pobūdžio bendradarbiavimas 
su lietuviais, bet ne oficialio
mis Sovietų įstaigomis ir kitais 
sovietiniais elementais,

b) pagyvinti Lietuvos vardo 
kėlimą vietinėje viešoje spau
doje, radijo ir televizijos ka
naluose įvairiuose kraštuose, 
ir reaguoti į naujausius įvykius 
pavergtoje Lietuvoje,

c) ieškoti glaudesnio bendra
darbiavimo su Pabaltijo ir ki
tų Sovietų Sąjungos pavergtų 
tautų atstovais bendrame lais
vinimo darbe,

d) padėkoti Popiežiui Povi
lui VI-jam už Lietuvos Atsto
vybės pripažinimą prie šv. Sos
to ir prašyti paskirti Pietų Ame
rikos lietuviams vieną lietuvį 
vyskupą,

7. Spaudos ir Kultūros sek
ciją.

a) Sudaryti tinkamas sąly
gas lietuviškai spaudai leisti ir 
jai platinti bei išlaikyti lietu
viškas radijo valandėles,

b) sudaryti reikiamas sąly
gas lietuvių jaunimui pasireikš
ti savojoje spaudoje, 
kiant jį į spaudos darbą.

8. Parama Jaunimui.
Penktasis Pietų Amerikos

Lietuvių Kongresas ir jo daly- dai, radijui bei televizijai už 
viai bei atstovai iš įvairių lietu
viškų organizacijų pažada vi
sokeriopą paramą Trečiojo Pa-

įtrau-

Sekantis šeštasis Pietų Ame
rikos Lietuvių Kongresais įvyks 
1977 metais. Iš eilės jį turėtų 
suruošti Urugvajaus lietuviai

10. .Padėkos Žodis.
Penktojo Pietų Amerikos Lie 

tuvių Kongreso vardu nutarta 
pareikšti padėką: Brazilijos 
civilinėms, karinėms vadovy
bėms už jų globą ir dalyvavi
mą Kongrese. Brazilijos spau-

greso ruošime, pasiryždami 
talkininkauti jaunimui tą kon
gresą organizuojant ir remti jį 
finansiniai bei moraliai.

9. Sekantis Kongresas.

Kongreso propagandos žinių 
perteikimą. Kongreso Organi
zaciniam Komitetui ir jo talki
ninkams už kultūringą ir sėk
mingą Kongreso pravedimą.

Penktojo PAL Kongreso 
Rezoliucijų Komisija 

Sekretorė 
Halina Mošinskienė

ir rašyti tokiu tonu, kuris galėtų padėti 
Centro vyriausybės vedamai politikai.

“Kaltas yra mein Freund Navakas”. — 
nuolatai kartodavo Simonas, — jis reika
lauja, kad dar griežčiau rašyčiau. Aš shvo 
straipsnius nuolat švelninu.”

Kaip vėliau ateitis parodė, kad guber
natorius Navakas gerokai buvo prisidėjęs 
prie Simono straipsnių griežtumo ir asme
niškumo, nes jam apleidus Klaipėdą, Si
mono straipsnių stilius pasikeitė ir ir jų to
nas gerokai sušvelnėjo.

Kiek tuomet girdėjau iš Kauno politikų, 
ir jų tarpe buvo reiškiamas nepasitenkini
mas dėl gubernatoriaus ankšto susirikimo 
su šitų žydu — žurnalistu. Kokių jaučia
mų žygių bet nebuvo daroma.

SPIRITO VARYKLOS STATYMAS 
IR JOS VEIKLA

Parai vežus iš Kauno kontingentą spiri
to varyklai statyti, aš direktorijos buvau 
įgaliotas daryti viską, kad varykla būtų 
gatava dar šių m. rudens sezonui. Bet vis
kas įvyko greičiau negu manoma, kai bu
vo sužinota, kad direktorijoje yra kiek 
pinigų šitą projektą finansuoti.

Vienas lietuvis biznierius čekų — Slo
vakijoje buvo užsakęs didesnei, spirito va
ryklai masinas^ Buvo sumokėjęs pirmąją 
ratą ir dabar mašinos buvo gatavos išsiun
timui, reikėjo tik sumokėti antrąją ratą. 
Mašinas užsakęs asmuo atsisakė jas priim
ti ir antrąją ratą mokėti. Iš spaudos suži
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nojęs, Direktorijai prisistatė jam mašinas 
pardavęs agentas, kuris jas mums siūlė 
perleisti, jeigu mes dabar sumokėsime an
trąją ratą ir dėl pirmosios vėliau susitarsi
me su mašinas užsakiusiu asmeniu. Pasiū
lymas buvo priimtas ir aš buvau įgaliotas 
projektą įvydyti. Suradome gerą vietą prie 
Šyšos upelio Verdainėje. Buvo paimtas 
rangovas žemės ir statybos darbams pra
vesti. Tie ėjo tokiu greitu tempu, jog jau 
kovo mėnesį buvo pradėta mašinas statyti. 
Suradome vieną bedarbį spirito varytoją 
— žemaitį, kurį po kiek iškvotimų priė
mėme į darbą. Jis buvo jau kiek metų dir
bęs varyklose Žemaitijoje ir savo amatą 
gerai suprato. Jau balandžio m. pradžioje 
buvo pradėta spiritą varyti ligi birželio ga
lo, nes pavasaris buvo šaltokas.

Direktorija tuojau paskelbė, kad spiri
to varykla už minimalinę kainą, litas už 
centnerį, ima visokios rūšies bulves, geras 
mėsingas arba blogas pelkines, net sušąlu- 
sias bulves. Pasirodė, kad jos visos yra ge
ros spirito varymui Apylinkės ūkininkai 
bei pelkininkai į ją vežė savo turimą per
teklių, kurį visą paėmė varykla. Rezulta
tas buvo, kad sustojo naktinės kelionės į 
Klaipėdą ir kad net pradėjo kilti valgomų
jų bulvių kainos.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite 
Dienraštj “N a u j i e n a s”
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ML ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIŲ 

IB OUKLU LIGOS

2858 W. 63rd Street

Valandos pagal susitarimą
Rara. tel. 239-4683

DR. K. G. DALUKAS 
AKUŠERIJA IB MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGUA 
•449 So. Pulaski Rd. (Crowford

Medical Building). TeL LU 5-6444 
Priima ligonius pagal susitarimą.

Mi neatsiliepiąs skambinti 374-8012

fotet: PRospect 8-1717

ML S. B1E21S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

314g WEST 63rd STREET 
<aL: kas diena po pietų 1-3; vak. 7-8 
aktai antradieniais ir penktadieniais. 
Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas.

Rez. 3241 WEST 66th PLACE 
Phono; REpublic 7-7868

DR. G K. BOBELIS
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGUA 
Tetek 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT ST.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

>434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmleck 4-5849 

Rozid.: 388-2233
OFISO VALANDOS:

.irmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL. 
antrad., penktadieni nuo 1—5. treč. 

ir šeštad. tiktai susitarus.

Rex.: GI 84873

DR. W. HSIN-EISINAS 
akušerija ir moterų ligos 
GINEKOLOGINE CHIRURGUA 

•132 So. Kedzie Ave^ WA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei neat

siliepia. skambinti Ml 3-0001.

dR.NiNA KRAUGL- 
KRIAUCEUŪNAITĖ

AKUŠERIJA" IR MOTERŲ LIGOS 
<T32 So. KEDZIE AVĖ. 

Telef. WA 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti 

471-0225.
Valandos pagal susitarimą.

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

DR. L MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

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

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMfeTRISTAS

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

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKStŲ, PŪSLES IR

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

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

CICERO
Sergančių ir mintančių lie

tuvių Cicero j e netrūksta. Vi
sus juos aprašyti arba bent su
minėti senom man spėkom ne
įmanoma, vienok aš vieną ki
tą paminėsiu.

Šiomis dienomis čia mirė 
Ipolitas Marcinkus. Jis buvo 
veiklus, čia gimęs respubliko
nų partijos narys. Jis buvo ve
dęs-ir turėjo šeimą. Rodos, 
buvo sveikas, bet netikėtai prie 
jo prisikabino nelemta liga ir 
nepaleido, kol amžinai jo ne
užmigdė. Jis buvo pašarvotas 
gražioje ir erdvioje Vance kop
lyčioje. Į šermeninę buvo su
nešta daug vainikų ir atsisvei
kinti atėjo daug žmonių.

Žmonės šneka, jog tai buvu
sios pirmos tokios iškilmingos 
laidotuvės. Laidotuvių dieną 
iš Romos atvyko velionio bro
lis vyskupas P. Marcinkus. Šių 
metų kovo 24 d. pats vyskupas 
su kitais pagalbininkais atna-

G E L I N INK A S 
(PUTRAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMĘNTĄ5) 
5525 So. Harlem <Ave. — 586-12Ž0

GUŽAUSKŲ 
GĖLES VISOMS PROGOMS 

ŠEVERLY HILLS GŠLINYČIA 

2443 WEST 63rd STREET 
Telefonai: PR 84)833 ir PR 8-0834

Savo mišias. Po pamaldų velio
nis buvo nulydėtas į šv. K a <4- 
miero Lietuviu kapinėse.

Artėja draugijų 
susirinkimai

Balandžio mėnesį Ciceroje 
įvyks keti gana svarbūs drau
gijų susirinkimai. Balandžio 4 
dieną įvyks SLA 301-os kuopos 
narių susirinkimas Liberty 
Hali svetainėje, 14th St, prie 
49th Ct Vyrai ir moterys būki
te pareigingi ir ateikite į šau
kiamus susirinkimus. Svarbu, 
kad j susirinkimą ateitų jau
nesni ir užimtų vy resniųjų vie
tas.

Balandžio 6 d. įvyks Raudo
nosios Rožės klubo narių susi
rinkimas. Vyrai privalo būti 
veiklūs ir susirinkime dalyvau
ti. Raudonosios Rožės vardas 
plačiai skambėjo, reikia ne
leisti jo užmiršti. Gaila, kad 
senieji išmirė, o jaunieji sukūrė 
savo šeimas, aptingo. Jiems 
susirinkimai nerūpi. Jie sklei
džia gandus, kad klubas likvi
duojasi, kad mirtis ir tas ne
lemtas doleris seniams terūpi. 
Kad tai neteisybė — pamatytsite 
artėjančiame ąusirinkime.

Balandžio 10 dieną, antrą 
mėnesio antradienį, įvyks kaip 
visada, Cicero Namų Savinin
kų draugijos susirinkimas. 
Šiai draugijai priklauso vyrai 
ir moterys. Atrodo, kad mo
terų namų savininkių yra dau
giau negu vyrų. Bet gaila, kad 
šios draugijos susirinkimai bū
na toki negausūs. Tai apgailė
tinas namų savininkų neran
gumas. Savo laiku čia buvo du 
klubai, tarp jų ėjo varžybos, 
bet dabar apsiramino ir gyve
nimas šios draugijos sustingo. 
Kaip ten bebūtų, lankykite su
sirinkimus, gražinkite Cice
ro ir būkite parapijos svetai
nėje lygiai 7:30 vai. vak.

Užmiršau priminti, kad baL 
1 d. įvyks šv. Antano draugi
jos narių susirinkimas. Jis pra
sidės lygiai 1 vai. po pietų, pa
rapijos svetainėje. Pirminin- 
aus Gribauskas, kuris visuo
met savo'pareigas mėgsta atlik
ti. Taip einą gandai apie likvi
davimą, nariai pradeda sting
ti, bet kol valdyba yra ener
ginga ir gy va, tai kalbos nega
li būti apie draugijos uždary
mą. K. P. Deveikis

kortų žaidimo pobūvyje, kurią 
įvyks 1973 metų balandžio 1 d. 
Hollywood Inn salėje, esančio
je 2417 West 43rd St Narės pa
sižadėjo kviesti svečius ir vieš
nias dalyvauti. Žaidynėms pa
sibaigus, bus vaišės. Nuošir
džiai visus kviečia šios kuopos 
ilgametė . .Varė

Bendruomenės Seimas 
bus Washingtone

š. m. kovo 17 d. Clevelande, 
Union Savings Association pa
talpose (23300 Lake Shore 
Blvd.) įvyko Pasaulio Bend
ruomenės valdybos posėdis 
ateinančio PLB IV Seimo pa
rengiamųjų darbų svarstytu 
Posėdyje dalyvavo: pirm. St. 
Barzdukas, vykd. vicepirm. dr. 
Ant Butkus, vicepirm-kai — 
dr. H. Brazaitis, Al. Laikūnas, 
M. Lenkauskienė, Kultūros Ta
rybos pirm-kas dr. Alg. Nasvy- 
tis, švietimo Tarybos pirm-kas 
Ant Rinkūnas, sekr — ižd. 
Ant Gailiušis ir Vliko atstovas 
J. Daugėla.

Kaip žinoma, PLB IV Seimas 
vyks š. m. rugpjūčio 30 — rug
sėjo 3 d. d. Washington D. C., 
kur vietinius technikinius ir 
parengiamuosius darbus sklan
džiai ir sumaniai atlieka Seimo 
rengimo komitetas, vadovau
jamas dr. J. Genio. Clevelan
de panašiai veikia Seimo pro
gramos komisija (dr. H. Bra
zaitis, dr. Ant Butkus ir dr. 
Alg. Nasvytis.) šioms 'abiems 
institucijoms nuolat susižinant 
ir glaudžiai bendradarbiau
jant, šiam posėdžiui buvo pa
teikta detali busimojo Seimo! 
dienotvarkė apsvarstyti. Refe-. 
ravo dr. Ant. Butkus. Vyriau-'

sias šeimininkas, be abejo, 
bus pats Seimas Ir jo prezidiu
mas, kurio valia bus tarti pas
kutinis žodis dėl jam pateiktos 
dienotvarkės ir darbotvarkės.

Kitas dalykas, atliktas ryšium 
su a telpančiu Seimu, buvo 
PLB Konstitucijos keitimo pro
jekto svarstymas. Dar PLB III 
Seime buvo sutarta, kitame 
Seime pertvarkyti veikiančią 
PLB Konstituciją, prideri
nant ją ilgainiui pakitusioms 
sąlygoms. Tam tikslui prieš 
kurį laiką buvo sudaryta spe
ciali komisija (A Rinkūnas, B. 
Sakalas, dr. P. Lukoševičius, 
dr. S. Čepas, Eug. Čuplinskas, 
V. Kutkus ir A. Rugienius), ku
ri kruopščiai parengė naujosios 
(pataisytos bei papildytos) 
Konstitucijos projektą, kurį 
šiame posėdyje referavo Ant 
Rinkūnas. Papunkčiui apsvars
čius, pasiūlyta keletas pataisų 
bei išlyginimų. Konstitucijos 
komisija renkasi posėdžio š. m. 
balandžio 7 d., kur jau bus su
darytas galutinis Konstitucijos 
keitimo projektas. Tasai pro
jektas bus pateiktas PLB IV 
Seimui svarstyti. A. L.

SUSIRINKIMŲ

PRANEŠIMAI

— SLA 134-tos Motery kuopos žai
dimų ir Bunco Party įvyks balandžio 
1 d., sekmadienį. Hollywood salėje, 
2417 W. 43rd St. Bus daug vertingų 
dovanų ir vaišės. Pradžia 2:30 vai. 
popiet. Malonėkite dalyvauti

A. Halik, nut rast

— Lietuviu Motery Piliečiy Lygos 
susirinkimas įvyks balandžio 1 d., 1:00 
vaL p. p. Laučienės bute, 714 W. 31st 
St Narės prašomos gausiai dalyvauti, 
nes yra svarbių reikalų aptarti ir įvai
rių pranešimų išklausyti. Po susirin
kimo bus vaišės.

E. M. McNamee
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švento rasto pamokymai b paaiškinimai.
KIEKVIENĄ DIENĄ BUTINI SClONHJI

ii malonė* esate išganyti por ttkė|lmąj Ir tai nėr* 16 i0*v; bet yra 
dovana Dievo. Epai. 2:8.

Būdami nupuolusioe padermės nariais, mes neturėjome gabumų atlikti 
bet kokį darbą, kurį mūsų šventas Dievas galėtų priimti. Todėl mūsų da
bartinė pastovą, kaip naujų sutvėrimų, nėra tai sėkmė nieke tokio ką senasis 
sutvėrimas padarė ar galėjo padaryti. Nėra tai iš mūsų, bet yra Dievo do
vana. Turime aiškiai suprasti šį mokslą, kitaip mes nuolat būsime puolimo 
pavojuje... Apaštalas visai nesako, kad naujasis sutvėrimas išsivystė iš 
senojo, bet irodo ir stengias įtikinti mus, kad tai yra tikrai naujas ir atski
ras sutvėrimas. Mes esame sutverti Kristuje Jėzuje, Dievo rankų darbas 
— prirengti geriems darbams, * ne per gerus darbus.

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

8V. RAŠTO TYRINRTOJAI
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PETKUS
TĖVAS IR SONUS

MARQUETTE FUNERAL HOME 
k»hZ 2533 W. 71st Street 

Telef.: GRovehiU 6-2345-6

Y 1^1® So* 50th Ave., Cicero
Telef.: TOwnhall 3-2108-9

I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

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

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

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

uždaryta. .......
Rex. tel.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą.

V. Tumasonts, M. D., S. C. 
C H Y1 U R G A S 

2454 WEST 71 įf STREET 
Ofiso telef.: HEmlock 4-2123 
ijazid. telef.: Glbson 84195

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

P. ŠILEIKIS, 0. P.
SlK ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

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

(Arch Supports) ir L t
VaL: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1. 
2850 West 63rd St-, Chicago, HL 60629 

Telef.: PRospect 6-5084
■ a i —

biznikrial kurie garsinasi 
•NAŪJKNOST. — TURI GERIAUSIA 

PAS1SWTMA BKNYJl

FORKT FIRES HURT 
OUR FOREST FRIENDS

Our wildlife tas no defease 
MSwm the atelete ese ef fete.

So plame fettov Smokey's ARCc 
i Aieefi hold Mdbet ėU telš. 
I «h MM to drmm arf marfA.

Ptane! Gely m <— 
prttaat fetaeefoes

SLA MOTERŲ KUOPA
SLA 134-oji moterų kuopa, 

užbaigdama 1972 metų veiklą, 
praeitų metų gruodžio 2 die
ną buvo suruošusi puikias kū- 
čias, kuriose daly vavo ir Dr. S. 
Biežis su Ponia.

Kuopos narės buvo labai pa
tenkintos. Jos nutarė tokias 
kūčias ruošti kiekvienais me
tais.

Kuopas pirmas 1973 metų 
susirinkimas įvyko kovo 2 die
ną. Jis buvo gausus ir darbin
gas. Aptarta daug svarbių rei
kalų. Minutės atsistojimu na
rės pagerbė mirusias, o sergan- 
čiom palinkėta greitai sustip
rėti ir pasveikti.

Knygų tikrinimo raportą 
perskaitė E. Juknaitis. Narės 
padėkojo komisijai už gerai 
paruostą raportą. Padėka ėjo 
ir Christinai Austin, einančiai 
finansų sekretorės ir iždinin
kės pareigas ir už gerą knygų 
ir finansų tvarkymą.

Susirinkimui pasibaigus bu
vo suruoštos vaišės. Prie sko
ningai papuošto stalo buvo pa
sveikintos gimtadienį švenčian
čios narės. Ypatingai gražiai 
buvo pagerbta Elena Čižauskie- 
nė, kuopos pirmininkė. Jai 
buvo suruošta staigmena, ku- 
ios ji nesitikėjo ir dalinai ne- 

suprato. Netikėtas pagerbimas! 
ją sujaudino iki ašarų.

Vaišes sugalvojo ir jas su
ruošė Zinaida Ralf, Christine 
Austin, E. Juknis ir A. Halek. 
Jos suruošė vaišes ir Įteikė 
pluoštą puikių gėlių. Elena Či- 
Žauskienė, vis dar sujaudinta,! 
už viską nuoširdžiai padėkojo, j

Narės skirstėsi geroje nuo
taikoje, pasižadėdamos susi
tikti rengiamame kauliukų ir

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

TUVIŲ DIREKTORIAI:

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

TeL: Y Ards 7-1741 - 1742

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

MODEKnlfiKOS AIK-CONDIT1ONED KOPLYČIOS

5 Metų Mirties Sukaktis 

A. t A.
VINCENTA PETRUŠONIS 

Gimusi Vasiliauskaitė
Gyveno 902 West 38th PI., buv. savininkė tavernos

Mirė 1968 m. kovo mėn. 30 dieną, sulaukusi 76 metų 
amžiaus. Gimusi Lietuvoje. Raseinių aps., Viduklės pa
rapijoje.

Amerikoje išgyveno 55 metus.

Nuliūdę lieka:

Paliko nuliūdę: sesuo He
len su vyru Louis Prancik, 
sesers vaikai — Edward su 
žmona Sandy, Raymond 
su žmona Gerry, Louis su 
žmona Joane Prancikai ir 
kiti giminės, draugai bei 
pažįstami.

Priklausė Dariau* ir Gi
rėno postui 271.

Visi a. a. Vincentos Pct- 
rušonis giminės, draugai ir 
pažįstami nuoširdžiai kvie
čiami už velionę pasimelsti 
ir gražiai ją prisiminti.

Sesuo ir kiti giminė* su šeimomis.

NARIAI:
Chicągos
Lietuvių
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

AMBULANCE 
paTarnavi. 
Mas oitNĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LITUANICA AVENUĘ. Phone: YArds 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-1003

PETRASBIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3572

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

STEPONAS C. UCK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 W EST 23rd PLACE Virginia 7-4672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, 111. 974-4410

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

SKELBTIS NAUJIENOSE APSIMOKA
S — MAUlIlHOt, CHKĄee t X-U- THV1SDAY, MARCH 3. MB



Oi, sūri, sūri, 
patieka mano...

Visai neseniai pono Andrulio 
gaminamas sūris tiek buvo su
prastėjęs, kad lietuviškų maisto 
produktų krautuvių šaldytuvuo
se gulėjo to sūrio krūvos, nes 
niekas nenorėjo jo pirkti ir dau
gelis ėmė valgyti lenkišką “Mat- 
ki ser’, t. y. Mamytės sūrį.

Ponas Andrulis susigriebė ir, 
pavaręs atitinkamos reklamos 
lietuvių laikraščiuose (žinoma!) 
net su nuotraukomis, kurį lai
ką gamino, nors ir ne vysai toki 
gerą, kaip kad jis buvo prieš 
kokius 5 metus, bet pakenčia
mai gerą sūri. Deja, po keleto 
savaičių sūrio gamintojas ilsė-
damasis ant laurų, vėl ėmė 
brukti vartotojams ne lietuviš-

Nuo
1914 metų

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

$20.000.

Passbook Savings 
All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly 

JEIGU NEBŪTŲ SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 
KNYGŲ, NEBŪTŲ IR NAUJŲJŲ!

Prof. Vaclovo Biržiškos "Senyjy Lietuviškų Knygų Istorija" yra 
veidrodis, kuriame atsispindi pirmųjų lietuviškų knygų kelias. 
Kietais viršeliais Įrištos knygos kaina yra tik $3.00, minkst. $2.50.

Knyga Jums bus pasiųsta, jei atsiusite pinigus šiuo adresu: v
NAUJIENOS, 1739 S. Halsted Street, Chicago, Ill. 60608.

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

2608 West 69th St., Chicago, Hl. 60629. • Tel. WA 5-2787
Didelis pasirinkimas įvairiu prekiy.

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

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

Įvairių prekių pasirinkimas: motociklai, šaldytuvai, automobiliai, 
maistas, doleriniai Certifikatai.

V. VALANTINAS

Jau kuris laikas atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

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

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 psJ. Kainn 
$8.00. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

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

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Mon«r 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS
vardu Ir pasiųsti:

1739 So. HALSTED ST„ CHICAGO. ILL. CO6OB

ka tūri, tariamai pagamintą riš 
pasterizuoto pieno, o... pieno 
miltelių trupančius neskanius 
gniužulus! Jau yra tekę išgirs

it! pasipiktinusių šiurio mėgėjų 
nusiskundimų ir pažadų vėl ne
bepirkti tų neskanių trupančių 

: gniužulų.
Taigi, reikėtų boikotuoti ne 

tik mėsą dėl aukštų kainų, kaip 
kad žada padaryti šeimininkės, 
o ir — taip pat brangius — 
gniužulus, turinčius išdidų ir 
daug žadantį Andrulio lietuviško 
sūrio pavadinimą.

Gero sūrio pasipiktinęs 
mėgėjas

Skautai neruoš rusams 
parodos

Didelė skautų akademikų dau-
guma pasisakė prieš Rusijoje ir 
rusų okupuotose srityse spaus-

Jll
MIDLAND 
SAVINGS 
ANO LOAN ASSOCIATION

4848 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 88832 

PHONE: 254-4470

6
2 Years Savings 

Certificate 
(Minimum $5.000)

Vlado Pūtvio 100 mėty gimtadienio pagerbime dalis uniformuotų sesiy 
žaulių: S. Petrauskienė, J. Pileckienė, K. Milašauskaitė, M. Janušienė, š. m. 
vadovė S. Cecevičienė, A. Gustuf, A. Latonienė, V. Petronienė ir M. Dap
kienė. Vytauto Didžiojo sesės šaulės po iškilmingo paminėjimo surengė 

puikias vaišes. Toliau matosi V. Pūtvio paveikslas, padabintas rožėmis.
Nuotrauka C. Genučio

dinamos literatūros pardavinė
jimą. Keli skautai “akademi
kai” pareiškė savo protestą prieš 
tokį nutarimą, nepardavinėda- 
mi tremtyje spausdintų lietuviš
kų knygų. Bet jų buvo mažuma, 
paprotestavo, susigėdino, kad 
akademiškai galvoti ir veikti dar 
neišmoko, ir baigtas reikalas.

Bet bendradarbiavimo žioge
lis pradėjo graužti ir filisterius. 
Praeitą savaitę keli filisteriai pa
noro sovietų valdžios siunčia
miems ‘architektams” suruošti 
parodą Chicagos skautams. Di
delė filisterių dauguma pasisakė 
prieš tokios parodos ruošimą.

Bet susirinkime pirmininka
vusiam filisteriui nepatiko susi
rinkime pareikštos nuomonės. 
Tada jis atsistatydino iš pareigų 
ir pareiškė, kad jis asmeniškai 
ruoš pai'odą. Jis pastebėjo, kad 
paroda bus lietuviškoje menėje, 
pačiame Marquette Parko cen
tre. Filisterių organizacijos jis 
šion parodon neįkinkė, bet jis 
rengiasi įtraukti paskirus skau
tus. Turėsime progos patirti 
skautų patriotizmą.

Skautas

Chicagos BALFo 
pareiškimas

BALF’o Chicagos apskrities 
ir skyrių valdybų atstovų ben
drame posėdyje, įvykusiame 
1973 m. kovo mėn. 25 d., Balfo 
centro įstaigos patalpose, Chi- 
cagoje, aptarus susidariusią 
Ralfo padėti ryšium su buvu
sios centro valdybos delsimu 
perduoti visą centro įstaigos ir 

iki tą veiklai reikalingą medžia
gą dabartinei centro valdybai 

, ir su užvesta New Yorke teis
mo bylą prieš Balf'ą

PAREIŠKIMAS
1. Posėdžio dalyviai apgai

lestauja, kad buvusioji centro 
valdyba nekooperuoja su da
bartine centro valdyba Balf’o 
įstaigos perkėlime į Chicagą, 
reikiamų dokumentų perdavi
mo ir kituose reikaluose, kas
kenkia Balf’o veiklai,

2. posėdžio dalyviai, apsvars
tę 100-jo Balf’o skyriaus vardu 
veikiančių asmenų Eugenijaus 
Noako, Jono Jankaus ir Anta
no Kauno pradėtas bylas New 
Yorke teismuose prieš Balfą, 
randa, kad šios bylos yra ne
paprastai kenksmingos Balfo 
veiklai ir turės didelės įtakos į 
reikiamos šalpos telkimą tos 
šalpos reikalingiems ne tik šiais 
metais, bet ir ateityje. Todėl 
bylų užvedimo veiksmą verti
na kaip pastangas kenkti Balf’ 
,o veiklai ir prisidėjimą prie 
^okupanto vvkdomo mūsų išei- 

viškos visuomenės suskaldymo 
ir vieningos veiklos sugriovimo 
svarbioje šalpos srityje.

Valerijonas Šimkus 
Pirmininkas

Kostas Januška 
Sekretorius

Atskirtų šeimų suvedimas
Antrojo Pasaulinio karo me

tu didokas lietuviškų šeimų skai
čius, ypač vyrai ir moterys, bu
vo priverstos atsiskirti. Vieni 
buvo likę rytuose, o kitus liki
mas į vakarus išstūmė.

Didokas šeimų skaičius jau 
suvestos ir jos gali gražiai toliau 
gyventi. Bet reikia didelių pas
tangų ir pinigų, kad galėtum 
šeimos narį išvežti iš Sovietų 
Rusijos arba rusų okupuotų 
kraštų. Jie leidžia žmonėms ju
dėti pačioje Rusijoje, bet jie ne
nori žmonių išleisti į laisvąjį pa
saulį.

Sovietų SąjungA pripažino 
Jungtinių Tautų čarterį ir pri
pažįsta bent popieriuje pagrindi
nes žmogaus teises, bet nei vieno 
pasižadėjimo komunistai ne
vykdo, žmogaus teises laužo, o 
šeimas skriaudžia.

Savo laiku buvo sudarytas ko
mitetas atskirtoms JAV, Sovie
tų Sąjungos ir Kanados šei
moms suvesti, šio komiteto va
dovybė pradžioje buvo džiugiai 
nusiteikusi, nes tikėjosi atlikti 
didelį darbą. Visa eilė tarptau
tinių organizacijų pasižadėjo 
su šiuo komitetu bendradar
biauti. Be atskirtų šeimų, komi
tetas norėjo suvesti ir kitus šei
mos narius, ne tiktai vyrą su 
žmona. Komiteto nariams rūpė
jo suvesti vaikus su tėvais, bro
lius su seserimis ir kitus gimi
niečius.

Anatolijus Čepulis yra padė
jęs keliems lietuviams susirišti 
su šioje srityje veikiančiais ko
mitetais. Jis turi jų adresus ir 
noriai patarnauja. Jį galima pa
siekti tokiu telefonu: LA 3-1387.

(Pr).

• Re dvasios, be širdies — 
tai griaučių tautos!

A. Mickevičius

— Povilas Dirkis, buvęs Chi
cagos žurnalistų sąjungos pir
mininkas, susitrenkė ir susirgo. 
Dr. V. Tauras veteraną veikėją 
gydo namuose, esančiuose 7043 
So. Talman.

— Julius Norkus, LB Cicero 
apylinkės narys metiniame vi-

Jk~HELP WANTED — MALI ’' “ 

Darbininkų Reikia

LABORERS
SHEET METAL FABRICATION

1st shift
7:30 A. M. to 4:00 P. M.
2nd shift
4:30 P. M. to 1:00 A. M.

FI ’LL TIME
PERMANENT POSITION

• $3.49 per hour to start
• Paid vacation plus $!M) bo

nus for each vacation week
• 10 paid holidays
• Paid jury duty and funeral 

leave
• Full pension plan
• Free insurance including 

major medical
• Cafeteria on premises.

Apply personnel office: 9:00 until 
noon, and 2:00 P. M. to 4:00 P. M., 

Monday thru Friday.

RHEEM MFG. CO.
7600 SO. KEDZIE AVE.

CHICAGO, ILL.
An Equal Opportunity Employer

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

Olympia Fields, Illinois 
MAINTENANCE HELPERS 

AND HOUSEMEN

TOOL & DIE MAKER
Perfect set-up for a craftsman who 
likes to work in a one man air cond. 
tool room environment. Make repair 
punch die sets, assembly die and 
fixtures for growing electronics firm. 
Steady, overtime with top wages. 
Excellent hospitalization insurance.

Apply CORCOM. INC.
2857 No. HALSTED ST., 327-6566

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininkų ir Darbininkių

KEYPUNCH OPERATORS 
EXPERIENCED ONLY 
UNIVAC 129, 5496. 029 

Immediate openings for North and 
Northwest suburbs, must drive or live 
within area. Many Loop assignments 

also available. Day and night. 
VACATION AND HOLIDAY PAY 

WE 'ARE CHICAGO’S 
TOP PAYING AGENCY 

CALL LOIS, 641-1255 
Revell Data Placement. 

A Temporary Service Bureau 
Specializing in Keypunch Operators

PERSONAL 
Asmenų Ieško

PROGA PENSININKUI 
APSIGYVENTI MIAMI BEACH 

REZORTE. FLORIDOJE 
Reikalinga pensininku pora prižiūrėti 
namą Miami Beach. Siūloma 200 dol. 
mėnesiui ir erdvus butas. 2 blokai nuo 

jūros. Teirautis telef. Chicagoje 
927-9548 

arba rašvti: 
NAUJIENOS, 

BOX 184 
1739 S. HALSTED ST., 
CHICAGO. ILL. 60608

suotiname apylinkės narių su
sirinkime yra išrinktas atsto
vauti apylinkę LB Vidurio va
karų apygardos suvažiavime, 
įvyksiančiame š. m. balandžio 
1 d., Jaunimo Centre.

— Chicagos Geographic So
ciety rodys skaidres bei nuotrau
kas iš įvairių pasaulio kraštų 
balandžio mėn. ketvirtadieniais 
Chicagos viešojoj bibliotekoj, 
78 E. Washington St. Balandžio 
12 d. organizacijos narės Jane 
P. Downton ir Irene E. Hubbel 
rodys skaidres iš Baltijos kraštų 
— Rytų Vokietijos, Lenkijos, 
Lietuvos, Latvijos, Estijos, taip 
pat Leningrado ir Maskvos. Ge
ographic Soviety švenčia 75 m. 
sukaktį. Informacijas teikia 
bibilotekų pareigūnė Nancy 
Moss. tel. CE 6-8922 Ext. 247.

— Justinas Lieponis baigia 
įrengti modernias sales nauja
me golfo aikščių svetainės prie
state. Orland Parko apylinkėje.

— J. Juška iš Bridgeporto 
apylinkės mokėdamas sąskaitą 
parėmė auka Naujienų vajų. 
Jis laiko maisto gaminių krau
tuvę 3348 So. Morgan St. Tos 
pat apylinkės skaitytojas L. Si
manavičius kartu su prenume
rata atsiuntė 3 dol.

— Antanas Drazdys iš Balti
more miesto, Maryland valsti
joje užsisakė Naujienas.

— Detroito Dramos sambū
ris “Alka” parėmė Naujienas

REAL ESTATE.
REAL E$TATE FOR SALE REAL ESTATE FOR SALE

Namai, žema — Pardavimui Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
EB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISS1M0KEJ1MAJS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į 

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS. PreodeūtM

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI 

rVTSŲ~ftC^Ų DRAUDIMO AGENTŪRAI

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
PIGIAI PARDUODAMAS medinis pa
jamų namas Marquette Parke. Po 6 

vai. vakaro telefonuoti 434-9583.

EVERGREEN PARK
3 BEDROOM BRICK ' 

baths, basement, central air, 
garage.

BY OWNER 
422-2722

2

VISAS MŪRINIS 2 METŲ 
6 kambarių namas su 3 miegamai
siais. Ąžuolinės durys ir medis, kiet- 
medžio grindys. 1% vonios, Įmontuo
tos krosnys, centrinis ori) vėsinimas. 
Aluminijaus langai ir sieteliai, 2 ma
šinų garažas, 51-mos ir California apyi. 

776-6032

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

FLORIDOJ — ST. PETERSBURG 
IR APYLINKĖJ 

Island Real Estate
4506 Gulf Blvd.

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

LAIMA JAKUŠOVAS. brokeris

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660

A. & L. INSURANCE & REALTY 
A. LAURAITIS

INCOME TAX 
4445 So. ASHLAND AVE.

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

A. TVER AS 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

Tol.: RBpublic 7-1941

M. A. š I M K U 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.
•_..

su 15 dol. auka. Vadovas ir rež- 
Justas Pusdešris mokėdamas 
spausdinimo sąskaitas auką 
prisiuntė.

— Adomas Didžbalis iš Mar
quette Parko apylinkės pakarto
tinai parėmė Naujienų vajų 5 
dol. auka. Vajaus komisija vi
siems aukotojams, platintojams 
ir naujiems skaitytojams nuo
širdžiai dėkoja. Visus skaityto-, 
jus prašo remti Naujienas ir da-: 
ryti pastangų suradimai bent po 
vieną naują skaitytoją. Visi lie
tuviai yra kviečiami užsisakyti 
Naujienas. Jos yra visiems nau
dingos ir reikalingos.

BUTŲ NUAMAVIMAS. ĮVAIRŪS 
DRAUDIMAI. NAMŲ IR NEKILNO
JAMO TURTO PIRKIMAS - PAR- 

PARDAVIMAS.
BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

TEL. — 254-5554

NORITE NAMŲ?
8 KAMBARIŲ architekto moderni 

mūro rezidencija. 601 lotas. Mūro ga
ražas. Gage Parke. 533,500.

GRAŽUS 6 KAMBARIŲ mūras. 
Moderni kabinetų birtuvė. Naujas 
gazu šildymas. Alum, langai. Gara
žas. Arti mūsų. $22,900.

j AUKŠTAS 6 BUTŲ MŪRAS, Gage 
Parke. Alum, langai. Gazu šildymas. 
Platus lotas. Geležinė tvora. Naujas 
garažas. Apie $7,000 pajamų. Rin
kos kaina.

2 BUTŲ PUIKUS MŪRAS. Arti 
mūsų ofiso. Gazu šildymas. Daug 
priedų. $30,000.

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

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

PRIEŠ DEŠIMT metų, prieš Mar
quette Parką, statytas mūro luksus 

'pajamų namas, 5 ir 3 kamb. butai, 
karpetai, naujas garažas. Daug prie
dų — $31,500.

6% KAMBARIŲ didelis Georgian. 
1% VONIOS. Įrengtas sausas beismon- 
tas. 2 auto'garažas. Apie 20 metų, 
kaip naujas. $23,000.

6 KAMBARIU modernus medinis. 
Naujas gazo šildymas. Arti Margučio 
radijo. $15,800.

MODERNUS 6 KAMBARIŲ 14 metų 
mūras. Cent, oro vėsinimas. Įrengtas 
beismontas, baras. 1% vonios. 40’ lo- 
ta.s Garažas. $24,000.

PLATUS VERTINGAS LOTAS Mar
quette Parke. Kaina $9.900

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

BUILDERS AND CONTRACTORS
Namų Statyba ir Remontas

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

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

DĖL AUKŠTOS KOKYBĖS KAINOS. 
IR SĄŽININGUMO NAMŲ REMONTO 

DARBUOSE
Stogu dengimas. Vandens nutekėjimo 
vamzdžiai. Tuckpointing — mūro su
tvirtinimas ir valymas. Mūrininko, 
staliaus, cemento ir dažytojo darbai. 
Veltui įkainavimas. Skambinkite dabar.

AL BELEAKUS. Tel. 238-8656

Federalinio ir valstijos 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
'■ ■■ .... T" "

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

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

A. G. AUTt REBUUDERS 
čia automobiliai išlyginami Ir nuda
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusią darbininkų. Kai

nos nebrangios.
3S18-24 W. 63rd Street, Chfcagb, III. 

TEL. - 776-5888
Anicetas Garbačiauskas, sav.

6 — NAUJUMO*, CHICAGO I, ILI----- THURSDAY, MARCH 29, 1973




