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VĖLIAUSIOS ŽINIOS

jami platesni politiniai sluoksniai

Du Izraelio

pėje yra kelios šeimininkės, psi
chologė, viena 11 metų mergai 
tė ir elektronikos inžinierė.

Po penkių die
nų vizito Maskvoje ir Leningra
de Meksikos prezidentas aplan
kė Sibiro miestus Bratską ir Ir
kutską, o iš ten išskrido į Peki-
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TėL AVIVAS. — Jūroje prie 
Herzlia kurorto besimaudyda
mas paskendo pagarsėjęs diri
gentas, Kelno operos muzikinis 
direktorius, Istvan Kertesz, ven
grų kilmės. Nors tik 43 metų 
Kertesz yra dirigavęs 500 ope
rų ir 500 koncertų. Jis yra bu
vęs ir Čikagos Ravinia Festiva
lio dirigentu. Jis lankė Izraelį 
diriguoti Izraelio f ilharmonijos 
Orkestrą.

Britanijos leitenantas Mark Phillips pasidarė dėmesio objektu, kai jis pradėjo draugauti su prin 
cese Anne. čia jis matomas Amberly arkliu lenktynėse, kur jį nuolat persekioja fotografai.

Susišaudymas 
indėnų kaime

Libano prezidentas dar ieško 
naujo premjero, nes senasis ^pa
sitraukė tuoj po žydų puolimo, 
kaltindamas kariuomenės vadą, 
kad tas nieko nedarė puolimui 
sustabdyti. Libaniečius sumaišė 
tai, kad dažnai tarp palestinie
čių atskirų grupių įvyksta rim
tų nesusipratimų ir kovų.

Libano vyriausybė kreipėsi į 
Britaniją ir Belgiją, reikalau
dama, kad jos pareikštų Izrae
liui griežtą protestą, nes šeši 
žydų agentai atvyko puolimo or
ganizuoti britų ir belgų pasais. 
Jie gyveno po du trijuose Bei
ruto viešbučiuose, kuriuos pali
ko neužsimokėję.

Jungtinių Tautų Saugumo Ta
ryboje Amerikos ambasadorius 
Scali pareiškė, kad Amerika ne
pritaria teroro veiksmams ar 
puolimams prieš kitą valstybę. 
Jis siūlė Jungtinėms Tautoms 
aktyviau spręsti palestiniečių 
problemą, teisingai sutvarkant 
Palestinos pabėgėlių globą: Tik 
išsprentdus palestiniečių teisė
tus reikalavimus galima tikėtis 
Viduriniųjų Rytų taikos. Brita
nijos ambasadorius Colin irgi 
pasmerkė abi puses: palestinie
čių teroro veiksmus, o taip pat 
ir Izraelio vyriausybės veiksmus 
Libane.

Libijos revoliucinės tarnybos 
vadas, pulkininkas Quaddafi pa
sakė šiomis dienomis kelias kal
bas, kuriose reiškė pesimizmą 
dėl arabų vienybės įgyvendini
mo. Jam atrodo, kad nėra realu 
tikėtis, kad arabai panaudos sa
vo žibalo turtus Amerikai ir Va
karų Europai paspausti, kad jos 
pakeistų savo politiką Izraelio 
atžvilgiu. Quaddafi pareiškė, 
kad palestiniečių kovingumas 
buvo pačių arabų režimų palauž
tas kooperuojant su Izraeliu. Jis 
ragino Libijos žmones pradėti 
naują kultūrinę revoliuciją prieš 
imperialistus, kapitalistus, žy
dus, ir komunistus, pripažįstant 
tik Korana.

KARACHI. — Pakistano pre
zidentas dar kartą pakvietė In
dijos premjerę Gandhi atvažiuo
ti į Pakistaną. Į pirmą pakvieti
mą vasario 2 d. Indija nieko ne
atsakė.

WOUNDED KNEE. — Indė
nų okupuotame kaime Wounded 
Knee, kur ginkluoti indėnai jau 
49 dienos neįleidžia federalinių 
šerifų, įvyko susišaudymas su 
kaimą apsupusiais federaliniais 
valdininkais. Vienas indėnas bu
vo sunkiai sužeistas į galvą ir 
išvežtas helikopteriu į ligoninę. 
Buvo ir daugiau sužeistų indė
nų, tačiau jie liko kaime.

Susišaudymą pradėję vyriau
sybės šerifai, kai trys lengvi 
lėktuvai, vos pradėjus švisti ėmė 
mėtyti į apsuptą kaimą paketus. 
Septyni maisto paketai su pa
rašiutais buvo numesti, kol val
džios agentai susiprato, kas daro
si ir pradėjo į lėktuvus šaudy
ti. Indėnai atsišaudė ir iš viso 
sunaudota 4,000 kulkų. lėktuve 
buvęs Bostono Globe korespon
dentas paliudijo vėliau, kad siun
tiniuose nebuvo amunicijos ar

ginklų, bet tik maisto pro
duktai apsuptiems indėnams. Iš 
kur tie lėktuvai atskrido, niekas 
nežino.

iki gegužės 4 d 
BėLFASTAS.

WASHINGTONAS. — Prezidentas Nixonas antradienį pa
skelbė spaudai, kad jis sužinojęs naujų, svarbių dalykų Watergate 
byloje ir todėl jis leis Baltųjų Rūmų valdininkams atsakinėti į 
senato komiteto, kuris tyrinėja Watergate bylą, klausimas. Prezi
dentas pažadėjo suspenduoti bet kurį vyriausybės tarnautoją, ap
kaltintą toje byloje ir atleisti iš pareigų bet kurį, kuris bus nu
teistas. Joks tarnautojas neturės imuniteto, pareiškė prezidentas, 
pridėdamas, kad jis smerkia bandymus paslėpti byloje teisybę, 
nežiūrint kas būtų buvęs įveltas.

NEW YORKAS. — Filmų ak
torė Shirley MacLaine ir dar 11 
amerikiečių moterų vyksta, Ki
nijos vyriausybės kviečiama, į 
Pekiną. Kinai prašė jos orga
nizuoti “valstiečiu ir darbinin-

kalbėjo sekmadienį apie Viduri
niųjų Rytų reikalus. Jiedu abu 
pripažįsta, kad Amerika yra 
svarbiausia Izraelio nusikaltimų 
rėmėja. Al Gomhouriya irgi pa
gyrė senatorių “už teisingus 
džius”.
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Amerikos bombonešiai antrą 
dieną iš eilės puolė komunistų 
pozicijas Laose. Hanojaus vy
riausybė ir Viet Congas dėl šių 
puolimų pasiskundė visiems 
Tarptautinės Vietnamo konfe
rencijos nariams. Skundžiasi ir 
Laoso komunistai — Pathet Lao. 
Jų skunde sakoma, kad taikin
gus Laoso kaimus, švenčiančius

Pusiau suparaiyžuotas marša
las Lon Nol pats mažai beturi 
ryšių su visuomene ir nežino jos 
nuotaikų. Amerika tikisi, kad 
komunistai su nauja vyriausy
be pradės derėtis dėl karo pa- 
lliaubų, tačiau stebėtojai abe
joja ar jie nereikalaus ir paties 
Lon Nolo pašalinimo. Princas Si- 
hanoukas ne kartą yra pasakęs, 
kad jis su “išdaviku” Lon Nolu 
nesiderės. Daug kas galvoja, 
tik Amerikos bombonešiai iš
laikė iki šiol prezidentą valdžio-

LONDONAS. — Pirmą kar
tą bet kuris sovietų ambasado
rius nakvojo Britanijos karalių 
rezidencijoje. Ambasadorius M-i 
chail Smirnovsky dalyvavo su 
žmona karalienės Elzbietos ba
liuje Windsoro pilyje ir liko ten 
nakvoti.

ŽENEVA

Britų para
šiutininkų dalinys nušovė vie
ną airį ir du sužeidė. Katalikai 
tvirtina, kad britai puolė ne
ginkluotus vyrus.

SALISBURIS. — Rodezija 
per vieną vokiečių bendrovę pir
ko tris Amerikos Boeing keleivi
nius lėktuvus, 10 metų senumo. 
Rodezijai pamažu pradeda pri
trūkti užsienio valiutos ir dėl 
to sumažėjo importai. Kai ku
rios prekės pabrango ir jų sun
ku gauti. Tai tarptautinio pre
kybos boikoto rezultatai.

JERUZALĖ 
arabų laikraščio redaktoriai su
imti laukia teismo už paskelbi
mą žinios, kad Izraelio agentai 
prieš Libano puolimą susitiko 
su Jordano agentais. Redakto
riai nesilaikė Izraelio cenzūros 
įstatymų.

WASHINGTONAS. — Aukš
čiausias Teismas atsisakė pada
ryti sprendimą ir uždrausti vy
riausybei pirkti iš Rodezijos 
chromą, nors ta prekyba laužo 
JT paskelbtą Rodezijai boikotą. 
Bylą pradėjo juodieji kongreso 
nariai.

TOKIJO. — Japonijos užsie
nio prekybos balansas kovo mėn. 
atnešė 1.1 bil. dol. deficitą, nes 
po dviejų jenos vertės pakėlimų, 
japonai daugiau perka iš užsie-

Naujų Metų dieną netikėtai puo
lė strateginiai JAV B-52 bombo
nešiai, padarydami civiliams 
daug nuostolių. Tai esąs barba
riškas Amerikos nusikaltimas 
prieš Laoso liaudį. Amerika ne
norinti taikos Laose ir norinti 
didinti likusius įtempimus.

Pačiame Pietų Vietname pa
skutinę dieną komunistai sulau
žė paliaubas tik 85 kartus. Tai 
mažiausias ginkluotų incidentų 
skaičius nuo sausio 28 d.

ŽADA PADĖTI ATSKLEISTI VISAS 
ŠNIPINĖJIMO BYLOS PASLAPTIS

LIBANO KARIUOMENĖ PER VĖLAI 
SUŽINOJO APIE ŽYDU PUOLIMĄ

BEIRUTAS. — Libano kariuomenės vadas paskelbė laik
raščiuose pareiškimą, kuriame sakoma, kad karinė vadovybė nieko 
nežinojo apie izraelitų puolimą Beirute, jos niekas nepainformavo 
ir žinia atėjo, kai puolimas buvo pasibaigęs ir izraelitai jau buvo 
išplaukę savo laivais iš Libano teritorinių vandenų. Kaip žinoma, 
izraelitų puolimas Beiruto centre buvo nukreiptas prieš tris žymius 
palestiniečių veikėjus. Libano policija pagalvojo, kad tas 
limas yra pačių palestiniečių grupių nesantaikos reiškinys, 
lestiniečiai, tuo tarpu, pagalvojo, kad juos puola Libano 
gumo valdininkai. Visą puolimo laiką viešpatavo sąmyšis.
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Darbe uniįu federacijos prezidentas George Meany pavargo įrodinė
dama* kongrese komitetui, kad kylančios kainos verčia darbininkus 

reikalauti dideaniy attyginimy.

Šis pareiškimas nustebino 
klausytojus, nes prezidentas juo 
100 nuošimčių pakeičia savo 
ankstyvesnę laikyseną. Daug 
kas jį kritikavo už tai, kad jis 
dengė “vykdomosios valdžios 
privilegijom” savo patarėjus ir 
valdininkus, kuriuos senato ko
mitetas kvietė atsakyti į klau
simus. Dabar jis žada pilnai ko
operuoti su senatu.

Watergate (pagal pastato pa
vadinimą) byla prasidėjo, kai 
demokratų partijos štabe buvo 
sugauti keli asmenys su telefo
nų klausymo, fotografavimo, pa
sikalbėjimų rekordavim'' ka
ratais. Tai įvyko dar prieš rin
kimus ir buvo apkaltinta visa 
eilė respublikonų partijos veikė
jų, turinčių artimų ryšių su 
prezidento perrinkimo komitetu. 
Eilė asmenų teismo buvo nu
teisti. Jie vienas kito neišdavi- 
nėjo, tik vėliau vienas nuteistųjų 
McCord pradėjo daugiau pasa
koti apie visą šia aferą.

Washington Post vakar pa
skelbė turįs žinių, kad mažiau
siai du Baltųjų Rūmų pareigū
nai buvo tiesioginiai ar netiesio
giniai įvelti į Watergate bylą. 
Prezidentas R. Nixonas tik 
neseniai apie tai sužinojęs. Jiems 
greičiausiai teks pasitraukti iš 
tarnybos. Pats prezidentas, iš
girdęs apie McCordo laišką se
nato komitetui, pradėjo reikalą 
tyrinėti ir pamatė, kad įtarimai 
Baltųjų Rūmų valdininkams pa
sitvirtina.

Be bausmių tiems, kurie šni
pinėjime dalyvavo, demokratų 
partija reikalauja iš respubliko
nų partijos ir didelio piniginio 
ieškinio. Sakoma, kad respu
blikonų vadovybė pasiūlė 525,- 
000 dol., tačiau demokratų parti
jos pirmininkas Robert Strauss 
atsisakę pinigus priimti, kol ne
pasibaigs visi tardymai ir byla 
neatskleis visų paslapčių.

ši nešvari byla nemažai pa
kenkė respublikonų partijbs pre
stižui ir pačiam prezidentui.

Debesuota, gali lyti.
Saulė teka 5:05, leidžiasi 6:3^

r*odical

Mirė laisvosios 
Lenkijos atstovas
WASHINGTONAS. — Buvęs 

Lenkijos ambasadorius Ameri
koje Jan Ciechanowski mirė su
laukęs 85 metų amžiaus. Am
basadoriumi Washingtone jis 
buvo tarp 1925—1929 metų ir 
tarp 1941—1945 m. Kada sovie
tai įstatė Varšuvoje komunisti
nę valdžią, Ciechanowski liko 
gyventi Amerikoje, kur parašė 
knygą “Defeat in Victory”. Kny
goje aprašoma, kaip Britanija 
ir Amerika išdavė Lenkiją, pri
pažindamos sovietų sudarytą 
Varšuvos valdžią, ši knyga tuoj 
po karo Amerikoje buvo plačiai 
cituojama.

Vėl paskelbė 
vynuogių boikotą 
WASHINGTONAS. — Cesar 

Chavez, žemės Ūkio Darbininku 
unijos vadas vėl paskelbė spau
dos konferencijoje Kalifornijos 
vynuogių boikotą. Vynuogių au
gintojai. senam trijų metų kon
traktui pasibaigus, nebesudarė 
su unija naujo kontrakto, bet pa
sirašė jį su Tymsterių unija.

Chavez sako turįs įrodymų, 
kad vynuogynų savininkai su
mokėjo nevienam Tymsterių va
dui po 5,000 dol., kad jie padėtų 
sužlugdyti žemės ūkio darbinin
kų uniją. Tymsteriai pasidarę 
streiklaužiais, darbininkų prie
šais. Vyriausybės įstaigos ži
nančios apie kyšius tymsterių 
vadams, bet nieko nedarančios, 
irgi spaudžiamos vynuogynų sa
vininkų.

Arabai patenkinti 
Fulbrighto žodžiais

KAIRAS. — Jei senatoriaus 
Fulbrighto pareiškimai sekma
dienio “Face the Nation” pro
gramoje, kad “Izraelis valdo 
Amerikos senatą”, sukėlė jam 
ildaug priekaištų Amerikoje ir 
Izraelyje, tai visai priešinga re
akcija kilo arabų valstybėse. 
Egipto spauda vienbalsiai ra-1 
šo, kad Fulbrigtas pakėlė drąsų 

Į balsą už teisingumą.
I Al Akhbar laikraštis išspaus- 

PHNOM PĖNHAS. — Kambodijos prezidentas Lon Nol pa- dino sen. Fulbrighto pavardę ir 
skelbė, kad premjero Hang Thun Hak vyriausybė atsistatydino adresą pirmame puslapyje anglų 
ir kvietė visas politines grupes dalyvauti naujos politinės vado- kalba ir ragina visus arabus ra- 
vybės sudaryme, kad būtų galima išspręti Kambodijos problemas, šyti jam padėkos laiškus, paro- 
Jis greit pažadėjo paskirti naują premjerą, kuris bandys sudaryti dant tam “drąsiam vyrui, kad 
naują valdžią. Kambodijos diplomatai neslepia, kad vyriausybės mes gerbiame ir palaikome jį”, 
pakeitimas įvyksta Amerikai spaudžiant. Generolas Haig, kuris! Kitas laikraštis Al Ahram pa- 
neseniai lankėsi, kaip prezidento Nixono specialus pasiuntinys, lygino Fulbrightą su Jugoslavi- 
aiškiai pasakęs, kad Kambodijos vyriausybėje turi būti atstovau-j jos prezidentu Tito, kuris irgi

Paminklas J. Švedui
Lietuvoje įamžino muziką Jo

ną švedą. Jis jau 1940 m. pa
garsėjo suorganizavęs Vilniaus 
Filharmonijos liaudies ir dai
nų ansamblį ir jam vadovavęs 
iki mirties. Antkainio kapinė
se Vilniaus miestas jam pasta
tys atitinkamą paminklą, prie 
namo Tilto g. Nr. 7 bus prikal
ta paminklinė lenta, ir Panevė
žio pedagoginė muzikos mokyk
la pavadinta Jono švedo var
du. (Komj. Tiesa, 1973.III.22).

Filipinuose vėl 
prasidėjo kovos

JOLO. — Filipinuose pasibai
gė valdžios paskelbtos sukilė
liams amnestijos terminas. Ka
riuomenės štabo viršininkas gen. 
Romeo Espino pareiškė, kad am
nestija nebus pratęsta. Jei su
kilėliai nori kovos, tai kovą jie 
ir gaus.

Keliose Filipinų salose mu
sulmonai pradėjo ginkluota sū

kių” delegaciją, tačiau jos gru- kilimą. Basilan saloje sukilė
liai turi įsteigę komitetus, kurie 
valdo gyventojus, ima mokes
čius ir elgiasi lyg nepriklauso
mos vyriausybės. Sukilėliai gau
na ginklų iš Malazijos provin
cijos Sabah. Sukilimas padarė 
Filipinams daug nuostolių, daug 
pabėgėlių paliko savo namus ir 
darbus.

♦ Prezidentas Nixonas pa- 
Amerikos ir So- siuntė į kongresą savo raportą

vietų Sąjungos derybos dėl stra- ■ apie gazolino, dujų, elektros kri- 
teginių ginklų buvo pertrauktos zę, kainų kilimą, atsargų suma

žėjimą. Jis siūlo greičiau staty
ti Aliaskos žibalo vamzdžių li
niją, ragina statyti didelius tan
klaivius ir taupiai naudoti du
jas ir gazoliną.

♦ Baltųjų Rūmų priėmime 
Italijos premjerui Andreotti da
lyvavo daug italų kilmės ameri
kiečių. Dainavo Frank Sinatra. 
Premjeras, pasikalbėjęs su Si
natra. pareiškė, kad dėl šio susi
tikimo labai pakils jo prestižas 
šeimoje tarp jo vaikų.

+ Kanados užsienio reikalų 
ministeris Sharp pareiškė, kad 
jau aišku, kad Amerika ir kitos 
karo dalyvės sulaužė Vietnamo 
taikos sutartį.

+ Michi gan e jau irgi pasireiš
kė gazolino stoka. Detroito 
miestas dar negauna pasiūlymų 
pristatyti jam gazoliną po ba
landžio 30 d.

0 Vyriausybė pasiuntė dau
giau ginkluotų šerifų, kurie ap
supo indėnų okupuotą Wounded 
Knee kaimą.

+ Aktorės Shirley Maclaine 
moterų grupė, kuri išvyko Pe
kino valdžios kviečiama į Kini
ją, yra ir viena Arizonos indėnė 
Ninibah Crawford, pasipuošusi 
indėnų drabužiais. Grupė vizas 
gavo trims mėnesiams.

+ šią savaitę Čikagoje pieno 
kaina gali pakilti iki 1.30 dol. 
galionui. Pieninės pakėlė urmo 
kainas.

+ Buvęs Čikagos aukštas val
dininkas “County Clerk” Ed
ward Barrett už kyšių ėmimą 
nuteistas 3 metams kalėjimo. Jis 
žada sprendimą apeliuoti. Iki ki
to teismo jis bus laisvas už už
statą. Barrett advokatas įro
dinėjo, kad 73 metų žmogui su 
silpna sveikata, bausmė esanti 
per didelė. e



JURGIS JALINSKAS

Spaudos pabiros
(Tęsinys)

f tame kare okupantas nau
dojo žvėriškiausias ir apgauliu- 
gai’sias priemones, nevengda
mas plataus masto provokato- 
rškų veiksmų.

7 esioginis ir nepaprastai ak
tyvus bei narsus tų laisvės ko
vu dalyvis, J. Daumantas-Luk- 
ša yra spėjęs, prieš žūdamas iŠ- 
dav rao pasėkoje, parašyti sa
vo atsiminimus, vardu: “Parti
zanai už geležinės uždangos”. 
Tuose atsįminįmuose apie pro- 
vqkator:škus okupanto veiks
mus autorius pasakoja:

“...Keliolikos ar keliasdešimt 
enkagiebistų grupės, dažniau
sia: priklausančios majoro So- 
kolpvo OB0 (Osobnii Banditski 
Otdiel) skyriui, pasirodė rink
tinės pietiniuose rajonuose, ban
dydamos suvaidinti pąrtizanų 
dalinius. Šie provokatoriai bu
vo sudaryti iš MGB mokyklas 
baigusių rusų, lietuvių ir žydų 
kilmės piliečių, papildomai su? 
pa lindinti su Sokolovo išdirb
tomis instrukfcijomis, liečiančio
mis provokaciją kovoje su pąrti- 
zanais. Daliniuose radosi vienas 
k tas buvęs partizanas, kuris,
rasinaudojęs Bertąsiūno ambęs-

partizanų lavonų, nes miestelių 
aikštėse patiesti partizanų la
vonai darniausiai buvo nuogi. 
Provokatoriai, apsilankę pas gy
ventojus, bandydavo elgtis pa
našiai kaip partizanai, stengė
si būti drausmingi, su gyven
tojais ir tarpusavio santykiuose 
mandagūs, pamaldūs, tvarkin
gi-

“Žiedo kuopos rajone tokių 
provokatorių dalinys iš kelias
dešimt vyrų bandė gyventojus 
sukląidiąti, vaidindami Žemai
tijos partizanus, atitrūkusius 
kautynių metu nuo savo dalinių. 
Vieni jų pasiliko Vaišvydavos 
miške, o tie, kurie mokėjo lie
tuviškai, ir keliolika rusų apie 
vidunaktį pasiekė P. sodybą. Pri
sikėlę ūkininką, prašėsi įsileisti. 
Šeimininkui atsidarius duris, jie 
paliko lauke keturis postus sar
gybinių, o kiti susigrūdo į kam
barį. Iš aštuoniolikos provoka
torių tik trys - kalbėjo. Kiti ty
lėjo, nes arba visai nemokėjo 
Ijętuyiškai, arba, mokėdami la
bai blpgąi, nenorėjo išduoti gy- 
ventoįams savo nelietuvišką 
piąn&i- Dalinio vadas nešiojo,

Pikčiausias Izraelio valstybės ir žydę priešas yra palestinietis feda- 
yeenas, netekęs namę Palestinoje, netekęs tėvynės ir priverstas gy

venti kituose arabę kraštuose: Libane, Sirijoje ar Irake.

partiząnų pavyzdžiu, didelę barz-
dą...Barzdotasis reikalavo pas 
šeiminįnkę varyti. Šiai atsisa-

tija, buvo priverstas toliąu. eiti
judo keliais.

“šie provokatoriai dėvėjo, pa
našias į partizanų uniformas, dedam daliniui ji neturėsianti,

krus .teisinantis, kad tokiam di-

ant rankovių turėjo panašiai iš- susiieškojo patys. Prieš valgį 
siuvinėtus dalinių ženklus, visi t ir po vąlgio visi bandė persižeg- 
buvo aprūpinti reikiamomis ke- noii, bet šeimininkas pastebėjo,
purėmis, šias unffortnas jie įsi- pfad daugumas visai nemoka, 
taisė, nuimdami , nuo nukautų net sumaišo, nuo ko pradėti ir

ĄNOLOĄN ASSOCIATION 

anFime 
CHICASO, ILLINOIS NCB

pdraustps iki 
1.000.

Cartifeicat* 
(Minimum $5-0001

- Keek Savings 
AH accounts com
pounded daily. — 

oaid quarterly

N uu 
1914 matų

Midland Savings aptar
nauta taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mū 
=ų apylinkės. Dėkojame 
Jums uš mums parodytų 
pasitįkėjimį Mes aprš- 
>ume būti Jum* naudingi 
r ateityje.

kuo baigti. Pavalgę, prašė šei
mininką suvesti su vietiniais 
partizanų daliniais, skųsdamie
si, kad jiems yra būtina iš vie
tinių “brolių’ pasipildyti šaud
menimis. Be to, jiems būtina 
vietinių Partizanų pagalba žy
giui linkui jų pačių veikimo ri
bų...

“Kitą naktį provokatoriai pa
sirodė už dešimties kilometrų, 
čia jie nužudė du apylinkės pir
mininkus, “kaltindami” juos, 
kaip bolševikų padlaižius. Pasi
rodė, bolševikai nujautė, kad 
tiedu pirmininkai, eidami apy
linkių pirmininkų pareigas kar
tu dalyvavo ir pogrindyje. Ko
munistai pasirinko juos likvi
duoti tų provokatorių, pagalba...

Dariaus?Girėno! kuopos rajo
ne pora mėnesių:’Vėliau^ siautė 
mažesni provokatorių daliniai. 
Jų skaičius siekė iki dešimties 
asmenų, žinoma, didesni rezer
vai buvo paslėpti artimiausiuo
se miškuose, šiems tačiau iš
provokuoti nei vieno gyventojo 
nepasisekė, nes jie jau buvo ga
nėtinai painformuoti...’

★
Be specialiai provokacijoms 

paruoštų dalinių, okupantas vi
sur ir visaip stengėsi įbrauti į 
partizanų dalinius savo pavienius

Philomena sako.,.
• - k?

DOLERIAI TURI KOJAS, jie greit 
išeina ir nebegrįžta. Jūsų doleriams 
reikia vado, kad jie nepaklystų,

agentus — provokatorius. Tokie 
aišku, taip pat būdavo tinka
mai paruošti provokatoriškiems 
veiksmams.

Vienam tokios rūšies “spe
cialistui” pasisekė įlįsti Į pačią 
vyriausiąją partizanų vadovybę 
ir atlikti čia daug šlykštesnį už 
carinės Rusijos agento — pro
vokatorius Jeyno Azefo darbą. 
Azefas išprovokuodavo ir išda- 
vinėdavo caro policijai vienos 
partijos narius, o lietuvis išda
vikas — provokatorius išdavinė
jo visos Lietuvos jaunimą — 
laisvės kovotojus ir jų vadus. 
Atlikdamas jam okupanto pa
vestus provokatoriškus žygius, 
šis Judošiųs kartais dangstyda
vęs! Bendro Demokratinio Pa
sipriešinimo Sąjūdžio (BDPS), 
o- kartais Laisvės Armijos va
do vardais. Jis rezistenciniuo
se sluogsniuose buvo žinomas 
Erelio slapyvardžiu. Išaiškinus 
jo provokatoriškumą (prie jo 
iššifravimo daugiausia prisidė
jo anksčiau minėtas J. Dau- 
mantas-Juozas Lukša), paaiškė 
jo ir tikroji jo pavardė bei spe
cialybė: tai buvo Juozas Albi
nas Markulis, Vilniaus univer
siteto medicinos fakulteto pro
fesorius. Jį išaiškinus, jo duon
daviai kuriam laikui jį išsigabe
no apsaugai nuo partizanų kerš
to, į Maskvą, o partizaninį sąjū
dį Lietuvoje užgniaužus, bolše
vikai vėl jį sugrąžino į Vilniaus 
universitetą, kuriame jis ir šian
dien tebesidarbuoja, džiaugda
masis okupanto jam mokamais, 
jo paties brolių ir sesių Lietu
vos patriotų ir jos Laisvės kovo
tojų krauju permirkusiais rusiš
kais gražiais. Ir sąžinė, matyt, 
jo negraužia, nes provokatoriai 
ir išdavikai jos neturi.

Detroito
— L. Š. S. T. suvažiavimas 

Detroite balandžio 14 ir 15 die
nomis L. namuose. Suvažiavi
me dalyvavo 17 šaulių vienetų 
iš Ąmerikog ir Kanados, šešta
dienį, 9 vai. ryto pradėjo rink
tis broliai šauliai ir sesės, seni 
r jauni, į Lietuvių namus, dau
gumas uniformuoti. Nors kai 
kurie jau nemažą metų naštą 
neša, bet jų daįlios uniformos 
juos ištiesina ir atjaunina. Vi
si geroje nuotaikoje, su viltimi 
žiūri į ateitį, kad Lietuvą anks
čiau ar vėliau bus laisva ir ne
priklausoma. Suvažiavimą trum
pąja sakiniąjs atidąrė L. Š. S. T. 
Centro Valdybos Pirmininkas 
Vincas Tamošiūnas. Iškilmingą 
suvažiavimą pravedė teisininkas 
Marijonas šnapštys. Suvažiavi
mas praėjo pakilioje nuotaiko
je. Numatyti ir aptarti atei
ties trejų metų laikotarpio dar
bai. Vakare į bąlių atsilankė 
virš dviejų šimtų svečių. Me
ninę programą baliaus metu at
liko kanklininkių ansamblis su 
soliste Irena Grigaliūnaite, va
dovė muzikė Ona Mikulskienė.

— Hamiltono mergaičių cho
ras “Aidas” balandžio mėn. 29 
d. 3 vai. po pietų koncertuos De
troito Mercy College McAuley 
Auditorijoj, 8200 W. Outer Dr. 
Bilietus platina Neringos krau
tuvėje V. Pauža, L. Heiningas 
ir visi “Švyturio” kuopos Val
dybos nariai. Kas neįsigys bi
lietų iš anksto, bus galima gau
ti prie salės įėjimo. Choras “Ai
das” pirmą kartą Detroite. Cho
rą sudaro apie 60 jaunų mer-

naujienos
gaičių; tikrai verta jas pama
tyti ir išgirsti jų dainuojamas 
dainas. Detroitiečiai nepraleis; 
kite progos. Koncertą ruošia 
“Švyturio” Jūrų Šaulių kp. val
dyba.

— Taisau klaidą. “Naujienų” 
Nr. 87 ketvirtadienio laidoje, 
balandžio 12 d. pareikštoje užuo
jautoje mirus Dr. S. Biežiui, jo 
žmonai Onai, dukrai Jolandai 
įsibrovė klaida: S. L. A. 352 kp. 
sekret. įrašyta Elzbieta Rudins- 
kienė, turėtų būti Jodinskienė.

A. Miežis

Pigiausi ir geriausi 
vaistai nuo likerių

Dr. Daniel Hollander, medici
nos profesorius Albany Medical 
College, savo referate Amerikos 
Gydytojų Kolegijos mitinge Chi- 
cagoje pareiškė, kad patirti ge
riausi vaistai nuo skilvio ir dvy-

įspaustas ir poetas, buvęs kalė
jimo viršininku, vėliau Kauno 
apskrities policijos vadu Juozas 
Mikuckis.

(Bus daugiau)

likupiištės žarnos voėių (like
rių) yra pigiosios, po 15 centų 
perkamos, priešrūgštinės (anti- 
acid) tabletės, tokios kaip Turns, 
Rolaids ir pan., kuriose yra cal
cium carbonate, tačiau reikią 
vengti Alka-Seltzer ir tokių tab
lečių, kuriose esama aspirino. 
Aspirinas erzinąs vidurius. Skil
vio votimis sirgę, astuoni pacien
tai, gaudami priešrūgštines tab
letes per ;M) dienų parodę žymų 
pasveikimą.

Dr. Hollander pasakė, kad 
jis prirašydamas savo pacien
tams antiacidines tabletes lei
džiąs jiems valgyti ką tik nori, 
išskiriant kofeiną, alkoholį, as
piriną ir tokį maistą, nuo kurio 
jaučia pablogėjimą.

• Žavėjimasis grožiu ir troš
kimas turėti žavėjimosi objektą 
— tai dar nėra meilė. L Fučikas

• Kas myli, lengvai tiki ir
kitų meile. A. Diuma

• Sauso niekas neklauso.
<1 Juodas kaip puodas.

j RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA I

Naujienose galima gauti puikių knygų, kurios papuoš bet kokią
i knygų spintą ar lentyną:

K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai įrišta, 592 psl. $6.06
K. Bielinis, DIENOJANT, gražiai įrišta, 464 psl. ...__ $6.00
Prof. Vacį. Biržiška, ALEKSANDRYNAS, 1 tomas, gražiai 

įrištas, 431 psl_ _______ ______ _____________ ,___ $7.50
Prof. Vac!. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO

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

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

šeliąis......................    ..........     ... $5.00 I
Juozas Liūdžiu s, RAŠTAI, 250 psl...............„..........   $3.00
P. LiūcĮžiųyienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU,

88 psl. ........................       $L0O
S. Michelsonas, LIETUVIŲ IŠEIVIJA AMERIKOJE, 297 p.

minkštais viršeliais — $4.00, įrišta — ’.... ’....________  $5,00
Dr. V. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, gražini Įrišta 968 

psl., dabar tik ____________ ________ *__ __ ___ $10.00

NAUJIENOS,
• . ■ >

1739 S. Halsted St., Chicago, I1L 60608. — Tel. HA 1-6100
.... - - ............. .............. — . -

t

Great 
American

Dream 
Machine.

jūs jiems patarnaukite, nuneškite 
į Chicago Taupymo ir Skolinimo 
Bendrovę. Tenai jūsų doleriai bus 
saugioj vietoj ir augšti nuošimčiai 
auklės naują dolerių šeimą.

įdedant ĮK-nkis šimtus dolerių, 
gąusite labai naudingą dovaną 
nemokamai, gražų spalvotą dekį — 
‘blanket”.

90 Day 
Passbook 
Accounts

6245 South Western Avė. 476-7575

$1.000 or more Savings 
Certificate 
(1 to 2 years)

$5,000 or more 
r’Saving?. 
Certificate 

(2 to 10 years)

CHICAGO HU
savings and loan association

oi*S jo t* »vone 4*6 7175

Maskviniai viešpačiai 1939 
metais slaptai susitarė su Vo
kietijos fiureriu — Adolfu Hit
leriu pasidalinti Lenkiją ir Pa
baltijo kraštus. Už Lietuvą tie 
maskviniai Hitleriui net aukso 
rubliais sumokėjo, kad jis nesi
kištų, kai jie Lietuvą okupuos.

Tą okupaciją jie įvykdė 1940 
metų birželio mėnesį. Ir tuojau 
pradėjo čia šeimininkauti, kaip 
nuosavame darželyje. liet vis 
dėlto jie nesijautė saugūs, nes 
nebuvo tikri, kad lietuviai, pa
matę klastą, nepakels ginklo. 
Todėl pat pradžioje jie pravedė 
Lietuvoje bangą areštų, taria
mai nusikaltusių ‘'proletarinei 
klasei”. Areštuotųjų tarpe bu
vo įvairių luomų ir profesijų as
menų. Daugelį areštuotųjų ko
munistai grasinimais ir kanki
nimais privertė pasižadėti bū
ti jų agentais. Tokius paleisda
vo iš arešto ir kalėjimo. Tokiu 
būdu “svieto lygintojai” apipy
nė buvusią laišvą Lietuvą savo 
agentų tinklu.

Į M boišcVlkfnj šnipų tinklą

America is the place that is made 
out of dreams. And, U.S. Savings 
Bonds have been helping to make 
happy dreams come true for years.

Now, Bonds mature in less than 
six years. That means your dreams 
can come true faster than ever before.

You can buy shares in your parti
cular dream by joining the Payroll 
Savings Plan where you work, or the 
Bond-a-Month plan where you bank.

Before you know it, your American 
’'•earn will be a reality.

Thke stock in America.
Now Bonds mature in less than six

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, III. 60608
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DVI VASAROS
Norint legaliai per dvi, nele

galiai per trejetų savaičių atos
togų pasislėpti, saulėje “nudeg
ti”, kad atrodytum kaip “tik
ras indėnas”, daug gerų žmonių 
tautiečių aplankyti ir tuo pačiu 
tikėtu arti 8 tūkstančių mylių 
apvažiuoti, tenka laiko tempą 
“sumaratoninti”. Miami pasi
džiaugti teko tik porų dienų. 
Miami ir St. Petersburg yra tie 
du pirmieji senieji magnetai, 
kurie lietuvius pirmiausiai pra
dėjo traukti. St. Petersburgo 
pats vardas lietuviams yra ne
besvetimas: šį Floridos pietva
kariuose miestą užmezgė tūlas 
rusas inžinierius, iškovodamas 
jam savo kilmės miesto Sankt 
Petersburg, vėliau surusinto Pe
trogrado, o dar vėliau raudonųjų 
rusų praminto Leningrado var
dą. Taigi, senu papratimu, tu
rėtume Floridos St. Petersbur- 
gą vadinti Petrapiliu.

Kas kita Miami. Jo jokiomis 
kombinacijomis sulietuvinti ne 
eina. Miami yra vienos indėnų 
tautos Algonkvinų genties mia- 
mi vardas ir tuo vardu buvo 
pradėta baltųjų gyvenvietė Mia
mi upės žiotyse prie Biscayne 
įlankos. Miami miestas kitaip 
dar vadinamas “Magic City” 
(magiškasis miestas); jis įsteig
tas, aišku, ne pačių miamių in
dėnų, kurių pagal Funk & Wag- 
nals enciklopediją šio šimtme
čio pradžioje bebuvo likę vos 
apie 400, ir jų Floridoje nei da
bar yra nei geraisiais jiems lai
kais vargiai yra buvę.

Miamiai originaliai gyveno 
Wisconsin© šiaurės rytinėje da
lyje, centrinėje Indianoje ir ki
tose gretomose valstijose. Jie

DIENOS MIAMI
dalyvavo otavų indėnų vado Pon- 
tiako konspiracijoj (1763—1865 
metų indėnų kare) ir Amerikos 
nepriklausomybės kare, ir 1812 
metų kare angių pusėje, daug nu
kentėjo savo fanonių skaičiumi ir 
savo žemių plotais. Miamiai 
skaitomi vieni iš labiausiai civi
lizuotų indėnų su savo sena, bet 
pažangia civilizacija ir gyveno 
sutvirtinimais aptvertose bend
ruomenėse — “miestuose”.

Lietuviai irgi tokiose gyven
tų, jei tas nelemtas dvidešim
tasis amžius, kai teko lyg žydų 
bitėms išsiblaškyti po visą pa
saulį. Dėlto dabar klubai mums 
atstoja apsigynimo pilis ir su
stiprintus aptvarus.

Nedaug, palyginti, teteko Ame 
rikos lietuvių “kolonijų” apke
liauti, bet kur buvus kur nebu
vus, visur egzistavo savas tau
tinis lietuvių klubas, o kai kur, 
kaip Brocktone, Mass., net ke
turi ar penki. Žinoma, jie yra 
paskirų idėjinių (partinių) gru
pių, k. a. sandariečiu tautininkų, 
Vyčių, etc. klubai. Iš bendrųjų, 
nepriklausančių vienai grupei, 
visiems lietuviams tarnaujan

čių klubų bene populiariausi. 
Šiandien JAV-bėse yra trys 
— Rockfordo, Ill., St. Peters
burgo ir Miami, Fla. Pastarieji 
du — savo paskirtimi ir veiki
mu vienas antram panašūs kaip 
du vandens lašai ir vienas ant- 
trą papildo, nors miamiškis, 
kaip jau prieš eilę metų pradė
jo, taip ir šiandien vis truputį 
tebeatsilieka nuo peterburgiškio 
lietuviškos kultūrinės veiklos 
aiškumu. O tai pareina nuo klu
bui vadovaujančiųjų. Kai St. 
Peterburge visas klubas, jo is

Dar dėl Vasario 16 minėjimų

Sėdi (iš kairės) p. p. Jankianė ir Žilienė; stovi Vincas Jankus ir 
Petras Šilas. Nuotrauka padaryta Žily namę verandoje, Miami 

Beach, Fla.

torija ir veikla yra vėlesniųjų 
ateivių sukurta ir iki dabar va
dovaujama, Miami klubas yra 
“senosios kartos” padaras, o to
ji karta kad ir geriausiais no
rais nebegali įsijausti į žiauraus 
kaimyno okupuotos Lietuvos ir 
tos okupacijos rezultate išblaš
kytų lietuvių padėtį, siekius ir 
lūkesčius. Tad nieko stebėtina, 
kad protokolai, o neretai ir po
sėdžiai šiame klube būna veda
mi nelietuviškai ir kad lietuviš
ki laikraščiai laikomi ne pagarbio 
j e vietoje klubo salėje, o klubo 
baro kampe, kur žmonės ateina 
tik ne laikraščių skaityti. Bet 
gi niekas nėra amžina. Klubo 
nariai paskutiniame visuotiname 
susirinkime išrinko keletą nau
jų direktorių aiškių lietuvių, bu
vo sudaryta taip sakant “koalici
nė vyriausybė” iš senųjų ir nau
jųjų ateivių, gražinta garbe ir

turėtos klube pareigos tokiems 
klubo pionieriams A. D. Kau- 
lakiui ir Stongvilai ir nutarta 
ne tik iš baro iškelti lietuvišką
ją spaudą, bet ir jai laikyti pa
dirbinti spintą bei klube įsteig
ti tikrą lietuvišką skaityklą. 
Šiaip lietuviški tautiškieji pa
rengimai vyksta klube, kaip ir 
St. Peterburge, su savo choru 
ir įvairia tautine menine pro
grama, kuriose kiekvieną sek
madienį renkasi iki kelių šim
tų vietinių ir svečių “iš nortų”. 
Vienas tokių svečių čia yra pa
sižymėjęs buv. Čikagiškis, biz
nierius Dan Kuraitis, dosniau
sias Miami Lietuvių Amerikos 
Piliečių Klubo mecenatas.

Per pora dienų ne savaitgaly
je prašaleitis ne daug ką sus
pėsi. Buvo aplankyta ir pavie
šėta pas Vincą ir Edviną Jan
kus, pas p. šilus ir p. Jozefiną 
Kriščiūnienę — visus gerus nau-

CHICAGOS LIETUVIŲ OPERA
BIZET 4 V. OPERĄ

“CARMEN
SPEKTAKLIAI: Balandžio 28 d., 8 vai. vak.

Balandžio 29 d., 3 vai. popiet, 
Gegužės 5 d., 8 vai. vak., 
Gegužės 6 d., 3 vai. popiet.
MARIA HIGH AUDITORIUM 
67 ir California Avenue.

BILIETAI GAUNAMI:
MARGINIUOSE — 2511 W. 69th St.?

CHICAGO, ILLINOIS 60629. Tel. PR 8-4585.
Diriguoja ALEKSANDRAS KUČICNAS.
Dekoratorius ADOLFAS VALEŠKA.

DAINUOJA: SOLISTAI —
LIUDAS STUKAS, 
VALENTINAS LIORENTAS, 
VYTAS NAKAS, 
JULIUS SAVRIMAS, 
MARIUS PRAPUOLENIS, 
VACLOVAS MOMKUS, 
BERNARDAS PRAPUOLENIS,

GINA ČAPKAUSKIENE, 
MARGARITA MOMKIENR. 
KRISTINA MILERTCTE-LINDQUIST, 
NERIJA LINKEVIČIŪTE, 
STEPONAS WICIK, 
ALGIRDAS BRAZIS,

CHICAGOS LIETUVIŲ OPEROS CHORAS,
KRISTIJONO DONELAIČIO MOKYKLOS VAIKŲ CHORAS.

VISI LIETUVIAI KVIEČIAMI MŪSŲ 
OPEROS SPEKTAKLIUOSE DALYVAUTI

jieniečius.
Jankai, su kuriais draugystę 

Bostone užsimezgė dar nuo 1927 
metų pradžios, yra seni Susivie
nijimo Lietuvių Amerikoje vei
kėjai; p. Jankienė net pirmi
ninkavo SLA Seimui, įvykusiam 
praeitų metų vasarų Miami 
Beach; jiedu veikliai dalyvauja 
ir lietuvių klube; gyvena Mia
mi šiaurinėje dalyje savame kon- 
dominiume, 1475 NE 125 Ter
race.

Petras šilas su savo malonia 
žmona gyvena savo namuose su 
tropikinių vaismedžių sodu 9324 
Bryan Ave., Miami Beach. Abu
du kaip SLA taip Miami liet, 
klubo veiklūs nariai, o jis pats 
ir Naujienų vertingas korespon
dentas. / • . . t ■ . ’ ■ ■„

P. Jozefina Kriščiūnienė pa
stoviai gyvena Indianos “San- 
dūnuose”; jos visa šeima buvo 
ir yra aktingi naujieniečiai; per 
žiemų ji gyveno savo naujame 
kondominiume 221 S. Meridian 
Ave., Miami Beach, o Velykoms 
grįžta į “šiaurę”.

Mielojo A. D. Kaulakio, Dr. 
St. Thomas ir paslaptingosios 
latvio Leedskalninio pastatytos 
Koral Pilies dar kartų dėl ap
rėžto laiko pamatyti nei Atlan
te pasimaudyti nepasisekė.

Temperatūra abidvi dienas bu
vo pačiame malonume — apie 
80°,

(b. d.) J. Pt.

Š. m. banalndžio 14 d. Nau
jienų nr. tilpo p. Stravinsko 
straipsnis “Dėl Vasario 16-sios 
minėjimų”. Šio straipsnio au
torius tikrai nuoširdžiai rūpi
nasi, kad Vasario 16 minėji
mai būtų pravesti kuo kultūrin
giau; rūpinasi kad jaunimas, 
šiuose minėjimuose lankytųsi, 
nes juk jie turės perimti tokių 
minėjimų renginių.

Bet vienas skyrelis "f) Ne
leistinas publikos (minėjimo 
dalyvių) rodymas nepasitenki
nimo paskaitininku, pvz„ ke
liant salėje triukšmų, tyčia, 
ne vietoje plojant, duodant 
paskaitininkui ženklų, kad jis 
baigtų kalbėti ir pn. Taip buvo 
daroma šiemet Vasario 16-sios 
minėjime Marquette Parke, 
Marijos Aukšt. Mokykloje. Tai, 
atsiprašau chuliganizmas, ne
toleruotinas jokioje kultūrin
goje bendruomenėje. Jis daro 
bendruomenei gėdų”.

O vistik atrodo, kad p. Stra
vinskas šiame skyrelyje per 
“riebiai”, kad ir mandagioje 
formoje, prieš protestuotojus 
išsireiškė, pavadindamas pro
testą chuliganizmu.

Juk jeigu žmogus eina pas
kaitos išklausyti, tai jis tam ir 
pasirengia. Dabar žmonės ei
na į Vasario 16 minėjimą, kad 
atlikus tautinę pareigą ir ati
davus paskirtą auką. Tuo tar
pu yra priversti klausyti ilgiau
sių paskaitų.

Kad ir šiais metais per 16 Va
sario minėjimą po keturių ar 
penkių kalbų, kurios užsitęsė 
apie porą valandų, pakviestas 
net iš kitur paskaitininkas, vėl 
pradeda ilgiausią paskaitą. 
Tiesa, Jono Balio paskaita 
kruopščiai ir tikrai šiems lai
kams aktualūs klausimai buvo 
svarstomi. Deja publika buvo 
išvarginta prieš tai kelių kal
bų.

Nebuvo atsitikimo, kad pub
lika būtų reiškusi kokį nors 
nepasitenkinimų, dėl kongres- 
manų ar kitokių valdžios at
stovų kalbų. Publiko žino, kad 
tokiems svečiams kalbos ilgu
mo apribojimas beveik neįma
nomas. Tai ir be jokių mur
mėjimų ar protestų jos išklau
so ir po to ploja. Tiek pat pub
lika gerai žino, kad saviškiai 
tokiais atvejais, privalo su pub
likos pageidavimais skaitytis ir 
ilgų kalbų vengti.

Juk šimtus kartų visoje lie
tuviškoje spaudoje buvo rašy
ta, kad žmonės per minėjimus 
nemėgsta ilgų kalbų. Net minė
jimų rengėjai, pataikaudami 
publikai, dažnai savo praneši
muose pastebi, kad minėjime 
nebūsią ilgų kalbų ir pats mi
nėjimas užtruksiąs, pav., va
landą ar porą. O kaip tik į 
tokį minėjimų žmonės susi
renka — ir vėl tas pats karto
jasi.

Jau iš ankstyvesnių minėji
mų rengėjai privalėjo žinoti, 
kad publika nepageidauja ilgų 
kalbų. Prieš kelis metus buvo 
sukompromituotas paskaiti
ninkas Bronius Neinickas. Net 
kunigui Zakarauskui ankstes
niais laikais perilgą invokaciją 
kalbant protesto ženklan bu
vo “Amen” pasakyta. Nežiū
rint to, rengėjai daro savo ir 
tiek.

Kad ir šiais metais paskaiti
ninkui ilgiau kalbant, dalis 
publikos apleido salę, kiti iš
ėję koridoriuje šnekučiavosi, 
o dalis dar norėdami meninę 
dalį pamatyti, protesto ženk
lan pradėjo ploti, kad paskai
tininkas baigtų paskaitą. Ne
maža dalis sakė, kad jie, at

seit niin<jimų rengėjai prives 
prie to, kad žmonės pradės 
vengti minėjimuose lankytis. 
Ir tikrai daug kam išsėdėti mi
nėjime 4 ar daugiau valandų 
nesudaro didelio malonumo. 
Publika visai neprotestuoja, 
nei prieš patį paskaitininką, 
nei prieš jo parengtą paskaitą. 
Ji protestuoja, kad perilgai yra 
priversta sėdėti ir tiek.

Aišku, kad negražiai elgia
masi, kompromituojant asme
nį, kuris atvažiuoja, net iš 
kitur su gerai parengta paskai
ta. Dar negražiau, kad laukda
mi meninės dalies pasilieka 
paskaitoje ir valdžios atstovai.

Bet iš kitos pusės, kągi pul>- 
lika 1uri daryli, kad minėji
mų rengėjai pabotų jų pagei
davimų? .

Užbaigai norėtųsi paklausti 
p. Stravinsko, kokį žodelį no
rėtum ištarti minėjimų rengė
jams, nebojantiems žmonių 
pageidavimų

Stasys Juškėnas

KADA REIKIA VERKTI

— Mamyte, aš labai užsiga
vau.

— Ar verkei?
— Ne, nes nieko arti nebu

vo.

Ptof. Vaclovo Biržiškos
SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 

KNYGŲ ISTORIJA
Pirmajame tom* yra 208 puslapiai, o antrajam* 226 puslapiai. 
Abu tomai minkštuos* viršeliuos* parduodami už $4.00, o kietuos* 

viršeliuose už $6.00.
Abi knygas gausit*, jei pinigus pasilsite tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, Illinois 60608

DEDfS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaiti - 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 Aatano-Rūko parašytą Vienišo žmogaus Gyvenimą — Dėdės 
Šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas ji atsimena 
tr pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo Antano 
Rūko lengvas, vaizdus, graži* 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

Mes švenčiame SO m. sukaktį 
Mokame iki 6% Dividendus ir 
dar duodame dovanų. Universal 

SAVINGS

JEI PADĖSITE TAUPYMO SĄSKAITON $100 ar daugiau, tai galėsite gauti ąsotį ir 
4 stiklus.

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

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

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

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

derį tokiu adresu:

1739 So. Halsted St, Chicago, lit 60608

Farmeriai bilijonieriai
G. P. pranešimu iš Washing

ton©, Amerikos farmeriai pra
eitais metais turėjo rekordines 

. pajamas, siekusias $19.2 bilijo
nus arba trimis bilijonais dau
giau kaip užpernai. Kitas pana
šus, nors mažesnis rekordas — 
$17.1 bilijonų pajamų — buvo 
pasiektas prieš 25 metus.

Didžiausias pajamas pernai 
turėjo Kalifornija — $5.1 bili
jonus, sekanti buvo Iowa su 
$4.5 bilijonais, Texas — $3.8 bi
lijonai, Illinois — $3.1 bilijonai, 
Kansas — $2.7 bilijonai, Ne
braska — $2.5 bilijonai, Minne
sota — 2.3 bilijonai, Missouri 
— $1.9 bil., Wisconsin — $1.8 
bil., Indiana — $8.1 bil.

Ekspertai spėja, kad šiemet 
farmerių pajamos nebus rekor
dinės, tačiau sieks vėl iki 19 bi- 

jlijonų dolerių.

JEI PADĖSITE $500 ar daugiau, tai iš 40 dovanų galėsite pasirinkti padažo šildytu
vą, žvakių, patarnavimų lėkštes, dėžutę duonai, nerūdijamo plieno dubenį daržo
vėms maišyti, elektros laikrodį virtuvei ir daugelį kitų vertybių.

JEIGU PADĖSITE $5,000 ar daugiau, tai iš 40 dovanų, galėsite pasirinkti rankinius 
ir stalo laikrodžius, dakrono antklodę, radiją, foto aparatą, šildomą lėkštę, spir- 
gintuvą, elektros keptuvą, Corning kavinuką ir daugelį kitų vertybių.

VIENAI SĄSKAITAI VIENA DOVANA.

DARBO VALANDOS: Pirmadienį, antradienį nuo 9 ryto iki 4 po pietų. 
Ketvirtadienį nuo 9 iki 6 vai. vak. Penktadienį nuo 9 iki 7 vai. 
vak., o šeštadienį nuo 9 ryto iki 1 po pietų. Trečiadieniais uždaryta.

UNIVERSAL
Chicago, DI. 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.

1800 So. Halsted St

Įsteigta 1923 metais.

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.

Tek 421-3070
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NAUJIENŲ raštinė atdara kaadien, išskyrų* ackmadleniu*, nuo

Prievartai galo nesimato
Vakar minėjome, kaip rašytojas Juozas Baltušis, 

pardavęs vasaras, savo gyvenimo rudenį jau išpardavi
nėja. Sukviestiems Vytauto Kazakevičiaus bendradar
biams jis pasigyrė koks jis laimingas, kad Lietuvoje da
bar nėra antstolių, varančių ūkininkus iš ūkių dėl nesu
mokėtų skolų. Baltušis antstolių nebuvimo būtų nepaste
bėjęs, jeigu iš Brazilijos atvažiavęs šoferis jam nebūtų 
apie tai priminęs. Baltūsiui ir į galvą neatėjo mintis, kad 
iš rytų įsiveržęs didysis antstolis vienu plunksnos pabrau
kimu ir keliais revolverių šūviais iš visų ūkininkų atėmė 
žemę ir pačius ūkininkus išvarė. Tūkstančius išvarė, o 
dalį ūkininkų, dėl stokos vietos Sibire ir kitų priežasčių, 
suvarė į rusiškas užtvaras, kolchozais vadinamas.

Vienas skaitytojas mums priminė, ar kartais rašy
tojas Baltušis negalėtų būti prievartaujamas, kaip yra 
prievartaujama visa Lietuva. Teisybė, Baltušis gali būti 
prievartaujamas, kaip gali būti prievartaujamas gen. V. 
Karvelis, Vytautas Kazakevičius ir net Antanas Snieč
kus. Bet turėkime galvoje ir antrą medalio pusę. Rusų 
okupuotoje Lietuvoje yra trys milijonai lietuvių. Oku
pantas visus prievartauja. Okupuotoje Lietuvoje buvo 
trys šimtai žurnalistų, kodėl iš tų trijų šimtų okupantas 
Tiesai pasirinko tik 36? Tiesa turėjo 36 korespondentus, 
iš tų 36 jis pasirinko vieną — Vytautą Kazakevičių. Iš vi
sų gerų korespondentų — Kazakevičius rusams buvo pats 
geriausias, ištikimiausias.

Tą patį galime pasakyti ir apie rašytojus. Lietuvoje 
buvo didokas skaičius rašytojų. Vieni buvo protingesni, 
kiti ne toki protingi, bet plunksną vedžioti daugelis mo
kėjo. Iš visų rašytojų okupantas pasirinko Baltušį ne 
tiktai radijofonui kontroliuoti, bet- ir “Pergalei’- reda
guoti. “Pažangių” rašytojų taip pat buvo didokas skai
čius, bet, matyt, pats “pažangiausias” buvo Baltušis. 
Vargu kuris kitas rašytojas būtų ’galėjęs šitokiu būdu iš
dėstyti savo džiaugsmo ir laimės priežastis, kaip tai pa
darė Baltušis.

Bet pats įdomiausias pasirinkimas padarytas katali
kų bažnyčios dvasiškių tarpe. Visi žinome, kad dabarti
nėje Lietuvoje buvo ęlidokas lietuvių dvasiškių skaičius. 
Dalis jų išvyko į užsienį, bet didelė dauguma liko Lietu
voje. Jie buvo suimami, tremiami į Sibirą, varomi prie
vartos darbams, iš jų buvo tyčiojamasi. Visi skaitėme, 
kaip paskutiniu metu keli dvasiškiai buvo suimti, teisia
mi ir nuteistLLietuvoje buvo didokas skaičius paprastų 
vikarų, klebonų ir aukštesnį rangą turinčių dvasiškių.

ministruoti. Nepriklausomos Lietuvos laikais jis buvo 
sučiuptas už komunistinės pro] 
benimą į Lietuvą ir padėtus j 
vyriausias bet kokios katalikų veiklos arbitras. Vysk. 
Krikščiūnas Rugienio buvo parinktas aukštoms parei- 

aiškus daiktas, kad Rugienio jis ir klauso.
Kazakevičiaus bendradarbių susinnkiman pakviestas 

vysk. Krikščiūnas pasakė kalbą, daugiau liečiančią svar
biausius okupanto rūpesčius, o ne tikinčiųjų reikalus. 
Vysk. Krikščiūnas labai susirūpino užsienyje esančiais 
lietuviais. Apie savo veiklą šioje srityje vysk. Krikščiū
nas šitaip pasakė:

“Siekdami suprasti išeivį, jam padėti, palaikyti 
ryšius su tėvyne, į Lietuvos kultūrinių ryšių su už
sienio lietuviais komiteto veiklą, savo indėlį įneša ir 
Lietuvos TSR katalikų dvasininkai, kuriems taip 
pat rūpi, kad tautiečiai savo kraštą geriau pažintų 
ir teisingai suprastų mūsų darbus ir siekius. Iš šio 
darbo čia paminėsiu tik du momentus, t y. spaudą ir 
asmeninius kontaktus”.

“Katalikai Lietuvoje leidžia sau reikalingas re
ligines knygas. Nesenai, pav., atspausdinome “Ro
mos katalikų apeigyną Lietuvos vyskupijoms”, “Mal
dyną”, “Antrojo Vatikano susirinkimo nutarimus” 
ir kitus leidinius. Štai dar spaustuvės dažais tebe
kvepia labai reikšmingas leidinys “šventojo rašto 
naujasis testamentas”, išėjęs 10 tūkstančių egzemp
liorių tiražu. Katalikų bažnyčios įstatymai reikalau
ja, kad kraštą palikę išeiviai liturginėje srityje lai
kytųsi viso, kas nutarta jų krašto vyskupų susirin
kimuose”. (Vilnis, 1973 m. bal 18, 3 psl.).

os iš Vokietijos ga-
4. šiandien jis yra

gyną”, nei vienu žodžiu neužsiminė apie komunistų lei
džiamas knygas, nukreiptas prieš visą katalikų bažnyčios 
veiklą Lietuvoje. Neteisybę jis sako, kai tvirtina, kad 
“katalikai Lietuvoje leidžia”... Nieko katalikai Lietuvo- 
e neleidžią, nes okupantas niekam nieko neleidžia leisti. 

Jeigu Lietuvoje buvo išleistas “Maldynas”, “Maironio 
raštai” ar kiti katalikų darbai, tai tiktai tų pačių katalikų 
vienybei ardyti Įr sovietų įtakai stiprinti Pasigyręs, kad 
religinio turinio knygos, išleistos Lietuvoje, “prisideda 
prie bendradarbiavimo su lietuviška išeivija”, apie asme
niškus kontaktus vysk. Krikščiūnas paminėjo Amerikoje 
veikiantį Amsterdamo kleboną Kęstutį Baltį, “kuris ke
letą kartų viešėjo Lietuvoje, o pastarąjį kartą, 1972 m. 
vasarą, jau į Lietuvą, aplankyti tėvų žemės, atsivežė 
net 15 savo parapijiečių” (Ten pat).

Didelė persekiojamų katalikų dauguma kenčia kartu 
su visa pavergta lietuvių tauta. Katalikai dvasiškiai eina 
tremtin ir į kalėjimus. Katalikų tarpe atsiranda pavienių 
žmonių, kurie pereiną okupanto tarnybon, kaip perbėga 
Kazakevičiai, Baltušiai ir Sniečkai. Atsiranda Balčių ir 
Amerikoje, kurie nuvažiąvę į pavergtą Lietuvą, bet tik
ros Lietuvos nęmato. Nuvažiavę parapijiečiai, jeigu jie 
pastabūs, daugiau pamato, negu kelis kartus važinėję 
Šalčiai. Kančias pasibaigs, kai okupantas bus privers

tas trauktis iš Lietuvos, o jos gyventojai galės, gerbda
mi vienas kitą, savarankiškai tvarkyti visus Lietuvos __ _ ♦ ■ '

GARSINKITĖS NAUJIENOSE
■

Kai kurie mūsų intelektualai 
i dar ir dabar klaidžioja politinės 
. utopijos sukeltose miglose ir te

beserga prieš tuziną metų pra
sidėjusio politinio svaigulio pa
giriomis, visai nekreipdami dė
mesio į istorijos pamokas, ne
tolimą praeitį ir — kas čia da
bar darosi? Apie tą laikotarpį 
jau yra parašyta daug išsamių 
studijų, kuriose išryškinti įvy
kiai ir asmenys, turėję teigia
mas ir neigiamas įtakas laisvam 
bei pavergtam žmogui bei jų 
grupėms. Viena iš tokių studijų 
yra Henry Fairlie The Kenne
dy Promise: Politics of Expec
tation. (Doubleday, 384 p. $7.95).

Autorius anglišku šaltumu ap
žvelgia Kennedžių siekimą val
džios ir jėgos, naudojant ge
riausius propagandos meisterius 
kelti asmenybės kultui ir iliu
zijų politikai, kilusiai iš rinki
minės retorikos ir intelektua
lams bei akademikams visuomet 
artimų utopinių teorijų. Todėl 
jau rinkiminės propagandos me
tu JFK ir jo šalininkai stengėsi 
sukelti ir sukėlė visišką pasiti
kėjimą net tikėjimą, kad ne tik 
Amerikos žmonių gerovė, bet 
ir viso pasaulio civilizacija ir 
taika jame nuo Kennedžio išrin
kimo.

Jau inauguracinėje kalboje 
prez. J. F. Kennedy atsiribojo 
nuo rinkimų retorikos pažadų 
tragišku sakiniu: “Todėl, mano 
draugai amerikiečiai, neklauski
te ką jūsų valstybė gali jums 
duoti; klauskite — ką jūs ga
lite duoti savo valstybei”. Betgi 
tuoj pat jis padidino savo pa
žadus ir viltis žmonijai: “Mano 
draugai, pasaulio piliečiai: nė
riau skite, ką Amerika jums pa
darys, bet ką mes kartu galime 
padaryti žmogaus laisvei... Lai 
žino kiekviena tauta, velijanti 
mums gero ar blogo, kad mes 
mokėsime bet kokią kainą, pa
sitiksime bet kokius sunkumus, 
palaikysime bet kokį draugą, 
pasipriešinsim bet kokiam prie
šui užtikrinti pasisekimą ir iš- 
ikimą laisvės”.

Tikrumoje jau pirmaisiais 
aisvos Amerikos dešimtmečiais 
prez. Jefferson prisiekė Ameri
kos žmonių vardu “amžiną ne
apykantą bet kokiai tironijos 
formai prieš žmogaus nusista
tymą”. Jis taip pat palaikė di
plomatiškomis rezoliucijomis ir 
pareiškimais John Locke nusis
tatymą ir filosofiją, kad žmo
nės turi teisę kelti revoliucijas 
prieš tironus. Vėliau tokio pat 
nusistatymo buvo prez. Madi
son pareikšdamas, kad “Ameri
ka turi būti laisvės kalvė visam 
pasauliui”, šių dviejų prezi
dentų laikysena pakeitė prez. 
G. Washington ir J. Q. Adams 
neutralumo politiką, vėliau per-

lūs ir skelbiamu^ mįtus. Pers
kaičius tą knygą gaunasi įspū
dis, kad iliuzijų politika turi 
tamsius užkulisius ir knygos 
pavadinimas prašosi papildomas 
neiginiu.

Tikrumoje jau Kennedžių lai
kais Kongresas buvo išjungtas 
iš užsienio ir vidaus politikos 
planavimo ir tik dabar atsibu
do, kad daug ėjimų ir svarbių 
dalykų buvo planuojama ne pro
tu, bet svajonėmis. Tuose lai
kuose buvusi Pax Romana ir 
Pax Americana dar tebėra dau
gelio naivuolių veiklos idealais.

Iliuzijų politika palietė ir mus. 
Iš jos kilo bendradarbiavimas 
ir tiltų statyba su sovietais. To
mis iliuzijomis tebegyvena kai 
kurie mūsų intelektualai ir ver
žiasi į politinį dominavimą.

sulaikytas ? Tik 
ar barzdos, nes 
dalykus mėgsta 
misionieriai ten

einant į mesianizmą pasaulyje. 
Pradžioje tai pasireiškė rezo
liucijomis, pareiškimais ir mo
raliniu palaikymu. Veiksmingu
mo arba intervencionizmo at
vejais Amerika savo pasiseki
mų niekuomet neišnaudojo.

Betgi Kennedžių paleisti lais
vės šūkiai ir veiksmai buvo nu
kreipti į laisvės kraštų žmones 
prieš tų pat kraštų žmones, skel
biant neribotą asmens laisvę ir 
revoliucijos būdu einant prieš 
nusistovėjusią tvarką, vedant į 
anarchiją. Pradėta Amerikoje 
mechaninė, o ne psichologinė, in
tegracija tarp rasių sukėlė ne- 
apykantas ir sustabdė natūralų 
rasių maišymosi evoliuciją ne 
tik Amerikoje, bet ir Afrikoje, 
puolant geriausius sąjunginin
kus ir biznio partnerius — Ka- 
tangą, Rodeziją, P. Afriką.

Stengiantis nenutolti nuo lie
tuviškų reikalų, man ir šiandien 
yra mįslė, ko tikrumoje važi
nėjo motociklu išilgai Afriką 
mūsų rašytojas Kazys Almenas 
ir dėl ko buvo 
jau ne dėl ūsų 
afrikiečiai tuos 
ir gerbia, o ir
augina barzdas, kad geriau sek
tųsi apaštalauti...

Pagal Fairlie, laisvės tiks
lams siekti buvo dirbtinai su
keliamos krizės ne tik Ameriko
je, bet ir draugiškuose kraštuo
se vis kalbant apie ilgus prieš
aušrio sąmyšius ir, kad būti 
amerikiečiu reiškia ateinančia
me dešimtmetyje pergyventi pa
vojus. Baltojo namo gyvento
jams buvo neįprasta naktį pra
leisti ramiai. Kas nors buvo 
netvarkoje, jei miegas nebu
vo sutrukdytas. Raudongalvio 
Duschke siautėjimas Vokietijo
je ir jo sukeltos riaušės Sarbo- 
nos universitete, taip pat nera
mumai Berkeley, Columbus, 
Oregon, California State ir ki
tuose universitetuose bei juo
dosios jėgos ir hipių demenstra- 
cijos buvo skelbiami kaip laisvės 
troškimo pasireiškimai. Lais
vėjančiuose komunistiniuose
kraštuose jie padarė demokra
tiją nepatrauklia.

Daug blogiau Kennedžiams 
išėjo su kilusiomis krizėmis P. 
Vietname, Kuboje ir Berlyne, 
taip pat tiesioginėje konfronta
cijoje ties Bay of Pigs įlanka. 
Visoje tiesioginėje konfronta
cijoje buvo daugiau kovojama 
prieš savus, negu prieš sveti
muosius laisvės priešus. Brolių 
Diemų nuvertimas, praradimas 
bazių už keletas raketų iš Ku
bos išvežimą ir palikimas Die
vo valiai bei Castro maloniai iš
keltų invazijai kubiečių yra dė
mės, kurios sugadino propagan
dos meisterių tapytus paveiks-

Pagalba nuo spuogų
Dr. T. R. Van Dellen savo 

skiltyje Chicago Tribune apie 
naują pagalbą kovai su veido 
spuogais (acne) rašo, kad nau
jausias vaistas yra trentinoin, 
tai yra retinoinės rūgšties ir 
vitamino A rūgšties mišinys, 
kurs vartojamas sykį per dieną 
nuo 3 iki 4 savaičių. Veido oda 
po 7 ar 10 dienų paprastai pa
rausianti ir nueinanti; jautres
nę odą turintiems, reikią vengti 
buvimo

Acne 
niškas 
beveik
lių. Per ilgus dešimtmečius 
nuo spuogų vartoti resorcino 
arba sieros tepalai, bet trenti- 
noinas duodąs intensyvesnę re
akciją, tik reikią atsargiai var
toti.

Gydant spuogus daktaras pa
taria labai rūpestingai valyti 
odą, mazgojant muilu ir van
deniu, niekuomet spuogų ne
spaudyti; karšti kompresai tąip 
pat esą naudingi.

saulėje.
(spuogai), tai yra chro- 
uždegimas, pasitaikąs 
90 nuošimčiams paaug-

KAS BUS SEKANTIS?
William H. Harrison, išrink

tas 1840 m. JAV prezidentu, mi
rė eidamas tas pareigas. Nuo to 
laiko visi Amerikos prezidentai, 
išrinkti kas dvidešimtmetis, mi
rė būdami prezidentais: Abra
ham Lincoln — išrinktas 1860 
m., James A. Garfield — 1880 
m., William McKinley — 1900 
m., Warren G. Harding — 1920 
m., Franklin D. Roosevelt — 
1940 m. ir John F. Kennedy — 
1960 m.

RIMTA PRIEŽASTIS
— Ar jau perskaitei knygą, 

kurią tau vardo dieną dovano
jau?

— Ne, negalėjau.
— Kodėl?
— Nešvariomis rankomis lies

ti knygų mama neleidžia.

JONAS BERTAŠIUS

TEISĖ AR SMURTAS?
3

čia reikia kiek stebėtis, nes tautininkai 
ir krikščionys demokratai buvę dideli po
litiniai priešai vieni kitiems, tačiau įžeis
tos savymeilės motyvai ir valdžios troški
mo svaigulys padarė šias dvi partijas ben
dradarbiais ir visos pastangos pasirodė ge
ros pagrindiniam tikslui — valdžios galiai 
atsiekti.

PERVERSMO DATOS NUSTATYMAS

Perversmui įvykdyti buvo nustatyta da
ta Gruodžio 25, t. y. Kalėdų naktį, kuomet 
visas kraštas gyvens Kalėdų švenčių nuo- 
laikomis ir niekam į galvą negalės ateiti 
mintis apie kokį nors galimą perversmą.

Galop perversmo data buvo atkelta į 
Gruodžio 17 dieną.

Kodėl?

Valstiečių Liaudininkų Centro komite
te ir seimo atstovų frakcijoje ėmė formuo
tis nuotaikos praplėsti vyriausybės koalici
ją. įtraukti Ūkininkų Sąjungą, ūkininkų 
Sąjungos seimo atstovų tarpe taipgi ėmė 
reikštis tendencijos vesti savo frakcijos 
savistovią laikyseną, nepriklausomai nuo 
krikšč. — demokratų dirigavimo ir todėl 
su pavieniais tų dviejų frakcijų atstovais 
buvo užsimezgęs nuomonių pasikeitimas

dėl sudarymo bendros koalicijos ir vyriau
sybės praplėtimo.

Čia reikia pažymėti, kad ir pačioj pra
džioj sudarant naują ministerių kabinetą 
buvo bandyta koalicijon įtraukti ir Ūki
ninkų Sąjungą, bet tuomet jos atstovai tu
rėjo paklusti bendram Krikšč. Demokratų 
bloko nusistatymui.

Greta to M. Sleževičius kalbino ir Tau
tos Pažangos atstovus ir Ą. Smetonai buvo 
pasiūlyta priimti Valstybės Kontrolieriaus 
postą, bet jie pareikalavo sau ir Užsienio 
Reikalų niinisterio posto priešakyje su 
prof. A. Voldemaru ir to posto neužleidus 
tautininkai nuo koalicijos atsisakė, bet 
pažadėjo Vyriausybę remti.

Valstiečiai Liaudininkai jau buvo ap
sisprendę, jeigu iki Kalėdų nepaaiškės jo
kių konkrečių davinių naujai Vyriausybės 
koalicijai sudaryti, tai Kalėdų atostogoms 
seimui skirstantis, Valstybės Prisidegtas 
dr. K. Grinius paleidžia seimą ir skelbia 
naujus seimo rinkimus.

Kuomet visos užkulysije brendusios ten
dencijos Vyriausybės koalicijos praplėti
mui perversmo ruošėjams labiau išryškė
jo ir svarbiausia, kad užbėgus už akių ga
limam seimo paleidimui, tat ir reikėjo 
perversmo datą atkelti į Gruodžio 17-tą.

KOMUNISTŲ PERVERSMO 
PAVOJAUS KLAUSIMAS

Visą laiką buvo tvirtinama, kad pa
grindinė perversmo priežastis buvo smuk

dyti komunistų ruošiamą perversmą.
Po perversmo tuojau ant greitųjų karo 

ląuko teismo buvo nuteisti ir sušaudyti 4 
komunistai, kurie, reikia manyti, buvo 
patys didieji perversmo ruošėjai. O kur 
kiti? Kur perversmo ruošimo planai ir vi
sa kita kaltinamoji medžiaga?

Vokiečių okupacijos metu Štuthofe sė
dėjusių kalinių tarpe buvo vienas iš Lietu
vos kariuomenės pulkininkų (pavardės 
neminėsiu), lietuviams kaliniams prisipa
žino, kad perversmo metu, jam dar esant 
leitenanto laipsnyje, buvęs paskirtas į Ka
ro Lauko teismą ir teismas neturėjęs abso
liučiai kurios nors kaltinamosios medžiagos 
tiems keturiems komunistams, bet jiems 
buvę įsakyta nuteisti sušaudyti, tai jie tą 
įsakymą ir išpildę.

Iš kitų davinių aiškėja, kad sušaudyta
sis K. Požėla buvo jau anksčiau vyriausy
bė* amnestuotas ir iš kalėjimo paleistas, 
nes buvo atsisakęs komunizmo, prisipaži
nęs prie savo klaidos ir pareiškęs norą pa
sišvęsti studijoms universitete. Laike kra- 
toą pas jį buvo rasta knyga: Markso — 
Kapitalas.

Jęi sąryšyje su taip dideliu gręsusiu ko
munistų perversmo pavojum, tai kodėl ras
ta reikalingu sušaudyti tik 4 komunistai ir 
ar jau su jų likvidavimu buvo likviduotas 
taip išgarsintas perversmo pavojus?

VčHau, paties Saugumo Departaaaento 
paskelbtais duomenimis paaiškėjo kad tuo 
metu Lietuvoje buvę tik 821 registruotas

komunistas, iš kurių 600 su keliais hyvę žy
dų tautybės ir tik likusieji apie 200 buvę lie
tuviai.

Tenka tat labai suabejoti, kad toks ko
munistų skaičius būtų rizikavęs daryti per
versmą.

Lietuva tuomet neturėjo tiesioginių ru- 
bežių su S. S. S. R. iš kurių perversmo me
tu vietiniai bolševikai būtų galėję laukti 
bolševikų paramos. Be to ir Sovietų Są
junga 1926 metais savo viduje nebuvo tiek 
kariniai sustiprėjusi, kad jau tuo metu bū
tų buvusi pajėgi žvalgytis į kaimyninių že
mių okupaciją.

Jei 1918 metais M. Sleževičiui atsikrei
pus į Tautą šiais žodžiais: “Tad ginkime 
Lietuvą! Parodykim jog esame verti am
žiais kovotos Laisvės, šiandien mūsų Lie
tuvos likimas mūsų pačių rankose. Ne
laukdami nė valandos, kas myli Lietuvą, 
trokšta Laisvės, kas pajėgia valdyti ginklą, 
stokime visi į Lietuvos Krašto apsaugą. Bū
rių būriais eikime iš kaimų, viensėdžių, 
miestų ir miestelių, eikime iš visų Lietu
vos kraštų Laisvės ir Tėvynės ginti. Sto
kime drąsiai pirmi į kovą!

Drąsiai, be baimės, kaip mūsų tėvai ir 
sentėviai, užstoki m priešams kelią, pakel
kim žygį už mūsų Motiną Tėvynę, už Lie
tuvos Valstybę!

Lietuvos Nepriklausoiųybč neša vi
siems Laisvę ir laimę, tat ginkime Lietuvos 
Valstybę! Vienybėje, kaip broliai pasida
vę vienas kitam rankas, eikime drąsiai į

į kovą, visi kaip Vienas eikime ir stokime 
už Tėvynę! Ginkime Lietuvą. Parodykim, 
jog esame verti amžiais kovotos Laisvės!

Būkime tikri demokratai. Juk ne vi
suomet tas teisingas, kas pagalį turi ran
koje”.

Tat leiskite dabar paklausti M. Kavolį, 
kokiu atsišaukimu kreipėsi į Tautą, tuo
metinės Lietuvių Tautos atstovybės pirmi
ninkas ir busimasis Tautos Vadas — A. 
Smetona, kuomet 1918 metų gale, niekam 
nepranešęs, pasitraukė iš Lietuvos į Vo
kietiją.

{ M. Sleževičiaus paskeltą atsišaukimą 
atsišaukė tiek savanprių .kurie apgynė 
kraštą nuo reguliarios bolševikų kariuo
menės, kuri buvo jau užėmusi pusę Lietu
vos teritorijos, tai 1926 metais, kuomet Vy
riausybė turėjo keletą pulkų reguliarios 
kariuomenės , didelius etatus policijos ir 
Šaulių organizaciją, netenka visai abejoti 
apie kokį nors Vyriausybės nepajėgumą 
apginti kraštą nuo buvusių vidaus bolševi
kų gaujų ruošto perversmo.

1926 metais kalbėti apie gręsiantį ko
munistų perversmą yra gryna nesąmonė.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienraitj 
“N A U J I E N AS”
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TEL. PR 8-3229

DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIU 
K GEMKLSS LIGO*

2858 W. 63rd Street
Valandos pagal susitarimą

Ura. tai. 239-4683

K. K. G. BANKAS
AKVUBUA ia MOTERŲ LIGOS
GINEKOLQGINS CHIRURGIJA 
*449 So. Pulaski Rd. (Cr.wford 

Mądkąl Building). TsL LU 5-644* 
Priima ligonius pagal susitarimą.

Jei neatsiliepiąs skambinti 374-8012

DR. C K. BOBELIS
INKSTŲ IR SLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Tėtei 695-0533 

Fez Valley Medical Center 
8*0 SUMMIT ST.

ROUTS 58, ELGIN, ILLINOIS

PHYSICIAN AND SURGEON 
>434 WEST 71st STREET 

Ofisas; HEmlock 4-5849 
Razida 388-2233

OFISO VALANDOS:

Lietuviai Kalifornijoje
Elena Tumienė 
rudens semestro

Kalifornijos vals-
Fu Uerto-

Prof. Dr. 
nuo 1972 m. 
yra paskirta 
tybinio universiteto 
ne Humanitarinių Mokslų Ta
rybos direktorė, kuri tai moks
lų institucijai dabar vadovau
ja. Minėta institucija rūpinasi 
akademiniu paruošimu moky
tojų iš humanitarinės, filosofi
nės bei auklėjimo srities.

Nuo š./m. pavasario semes
tro prof. E. 3 umienei pasisekė 
po kelių metų darbo pastangų 
susitarti su atatinkamomis ad
ministracijos įstaigomis ir įves 
ti dėstymą šiame universitete 
apie Baltijos šalių mitologiją, 
atskirtą nuo slavų mitologijos. 
Kalifornijos lietuviai, ypač 
akademikai, šią žinią su dide
liu džiaugsmu pasitiko, kad 
lietuviškam kūrybos žodžiui 
prof. E. Tumienės pastangomis 
vis labiau ir labiau praskina- 
mas kelias į universiteto moks-

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL. 
sntnuL. penktadienį nuo 1—5. treč. 

i? žežtad. tiktąi susitarus.

Rea.: GI 84873

DR. W. ESIN - EISIMAS
AKUtSRUA IR MOTERŲ LIGOS 
ttINEKQLQGINR CHIRURGU A W»raS.T<W»9F^TTTW rrt»*wr TSSr twm 

*192 Sa. Kodai* Ay*. WA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei neat

siliepia. skambinti Ml 34601.
———i——-———

0R. NINA KRAUCEL- 
KRIAUCaiUNAin 

ąKUSSRIJA IR MOTERŲ LIGOS 
*1*2 So. KEDHS AVI. 

Tetef. WA 5-2*70.
Neatsiliepus — skambinti 

471-0225.
Valandos pagal susitarimą.

1AJLJ j "-1 J . - "
Ofiso tol.: HE 4-1818 arba RE 7-9700
Rezidencijos: PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

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

DR FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS *

KALBA LIETUVIŠKAI 
2*18 W. 71st St. — Tel. 737-5149

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

IrUONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2*5* WEST 63rd STREET

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

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

M. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendrą praktika ir chirurgija 

Ofisas 2750 West 71 st St. 
TeL: 9254296

i^ąląndg^^ 2—8 vai. vak. Penktadienį 
10—12 ir nuo 2 iki 8 vai vak. 
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

HWW.I. II J"1 . I

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 64 vaL vak. šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

GRUNDIG
AM-FM Radijas, Magnetofonas

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

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998

(PUTKAMENTAS)
Linksmumo arba liūdesio valAndom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

lų dėstomųjų dalykų progra
mą šalia kitų didžiųjų Europos 
tautų. Šia proga prof. Dr. E. 
Tumienei tenka pareikšti di
delė padėka už josios nenuils
tamas, sėkmingas pastangas.

Šių eilučių autoriui teko pa
tirti, kad prof. Dr. E. Tumie- 
nė po 2-jų kruopštaus darbo 
metų, talkininkaujant p. Kali
nauskienei, yra išvertusi Vin
co Krėvės dramos veikalą 
“Skirgaila” į anglų kalbą, ku
ris taip pat jau numatytas dės
tyti Fullertono universitete pa
saulinės dramos skyriuje. Be 
to, prof. E Tumienė yra nu
mačiusi savo mokslų dėstomo
joje programoje įvesti kaip 
naują papildomą kursą iš ry
tinių Europos kraštų.

Už mokslinį įnašą pasauli
nėje literatūroje Fullertono 
universitetas prof. Dr. E. Tu
mienei š./m. balandžio mėn. 9 
d. suteikė ordinarinės profeso
rės titulą kaip anglų ir pasau
linės palyginamosios literatū
ros dėstytojai. Džiugu, kad vis 
daugiau lietuvių pasižymi aka
deminiame darbe ir savo dar
bo įnašu įkopia į jo viršūnes.

šių metų balandžio mėn. 13 
d. prof. E. Tumienė yra pakvies 
ta į Stanford© universitetą (šis 
universitetas yra įsteigtas se
natoriaus vardu ir jo pastan
gomis 1824 — 1893), kuriame 
įvyksta Baltijos studijų konfe
rencija. šioje konferencijoje 
prof. E. Tumienė skaitys pa
skaitą apie lietuvių rašytojų 
pokarinę kūrybą.

Kazys Motasis

ILL.
Draugija

UBAS i

GUŽAUSKŲ
GĖLĖS VISOMS PROGOMS

BEVERLY HILLS GELiNYČIA 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 84833 ir PR 8-0834

PERKRAUSTYMAl

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

R.ŽERĖNAS 
2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063 

>1 II—m ■

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiu atstumų.
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tel.: FRontier 6-1882

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš W0PA, 
1490 kiL A. M.

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

Telef.: HEmlock 4-2413 

7159 So. MAPLEWOOD AVE
CHICAGO, ILL. 60629

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

2454 WEST 71st STREET
Ofiso telef.: HEmlock 4-2123
Rezid. tetef.: Glbson 84195

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
Jei neatsiliepia, tai telef. Gi 84195

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

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

VaL: g__4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1 
2850 West 63rd St., Chicago, m. 60629

Telef.: PReepect 6-5084

PORJB6T FIRES HURT
OUR FOREST FRIENDS

Oof midlife bar no tfefeme

So plaaae fallow Stoduej't ABCc 
Aiwsp hoU oaatcba till mid.

ROCKFORD,
Lietuvos Dukterų

Tai viena iš naujausių orga
nizacijų Rockforde. Toleranci
ja, susiklausymas, vieningumas 
pas jas žydi — siekti principo, 
tikslo, kas sudaro jėgą.

Štai pereitą sekmadienį mote
rys surengė nepaprastus pietus. 
Lietuvių klube užėmė, visą apa
čią, mažąją saliukę. Įvairūs pry- 
zai išstatyti dėl išlaimėjimų ir 
ten traukia akį, visi išbando sa
vo laimę. Ponios ir jaunos pa
nelės maloniai patarnauja.

Moterų organizacijos baro 
neturėjo, nes priešinga jų blai
vybės principams. Vyrų konsti
tucijoje priimta, kad prieš valgį 
reikia apetitą pataisyti. Tad įlen- 
dame į klubo barą. Ten su dide
le pagarba patarnauja, ypatin
gai kada pasipuošusi ponia ša
lia sėdi. Labai ekonomiškai. 
Viena kyla. Einam pietų val
gyti. Stalai apkrauti įvairiau
sių valgių. Mūsų lietuvės šei
mininkės pasižymi savo specia
lybe — receptais valgių gami
nimui. Lietuvos dukros, drau
gijos narės, valgius gamino na
mie savo virtuvėse ir sunešė į 
salę. Prisilaikant gavėnios, mė
sos mažai matėsi, bet kiti val
giai, neįmanoma nė išvardyti. 
Vienu žodžiu buvo skanus, iš 
Lietuvos kampų buvo surasti 
receptai.

Negaliu praleisti ne pažymė
jęs, kad ponia šernienė pagami
no skanių silkučių, tikrai tinka 
prie karališko stalo, švedų nei 
norvegų restoranuose, užsi
mušk tokių negausi, nors jie spe
cializuojasi žuvų maistu.

Svetimtaučių irgi atėjo ne
mažai, nes buvo pranešta per 
angių spaudą, kad lietuvių mo
terys rengia pietus. Kadangi 
Lietuvių klubas yra puošnus iš į 
lauko ir iš vidaus, turi gerą var
dą visame mieste, taigi atrodo, | 
kad mūsų mieloms Lietuvos duk
relėms bus ir uždarbio. Joms ir 
reikia. Jos prisideda prie kiek
vieno sumanymo Lietuvos lais
vinimo reikaluose, užtad jų par- 
rengimus reikia remti.

žvalgas'

G Su meile kaip su religija:1 
lengviau tapti kankiniu, nei šven
tuoju.

G Žinotina ta sena tiesa, jog 
kas neturi’ jokios blogos ydos, 
neturi net ir menkavertės asme-1 
nybės.

1973 m., balandžio m., 8 d., 
12 vaL p. p. Visų šventų para
pijos svetainėj: 108 st. ir So 
State St, susirinkę Roselando 
apylinkės gyventojai ir išsi
skirstę į kitas kolonijas virš 
minėto klubo nariai pagal ra
šytus nariams pakvietimus ir 
viešus skelbimus aptarti ir 
likviduoti: 9-to Vardo Lietu
vių Demokratų klubą — Rose- 
lande.

Klubas gyvavo ir veikė nuo 
1941 m. balandžio mėn. 16 d., 
per 33 metus yro prisidėjęs po
litikoj, kultūros ir labdaros 
veikime ir tam yra nemažai 
prisidėjęs ir piniginėmis auko
mis.

Susirinkę apie 50 klubo na
rių nusprendė — balsavimo ke
liu — likviduotis; nežiūrint į 
tai, kad klube dar yra apie 70 
narių.

Priežastis: Pasikeitus Rose- 
lando apylinkės situacijai ir di
delei daugumai narių išsikraus
čius į saugesnes vietoves, likę 
senukai nebeįstengia suruošti 
parengimų net nebegalėdami 
atvykti į susirinkimus, pradė
jo klubas merdėti, tarytum 
įsimetus juodajam vėžiui į bu
vusį — veiklų ir kultūringą 
klubo kūną.

Klubo pirm. Juozas Skeivys, 
vadovavęs per 22 m., su apgai
lestavimu patiekė tai dienai 
sudarytą dienotvarkę. Dieno
tvarkė priimta ir svarstoma 
punktas po punkto, iki prieita 
prie to, kai pirmininkas, at
sisveikinęs, su apgailestavimu, 
tarė sudiev mylimieji nariai — 
roselandięčiail

Klubo valdybą sudarė: J. 
Skeivys — pirm., Bessie SucUla 
— v. pirm., A. Spiečius — v. 
pinu., F. Puodžiukas — kasi
ninkas, K. Rubinas — fin. sekr., 
A. Labžentis — protokolų sekr. 
V. Stulpinas — kas. globėjas ir 
K. Girulis — maršalka.

Prie valdybos klubo likvida
vimui į komisiją dar pririnkta 
V. Gustas ir M. Sudįntięnė.

Ta proga, pirm. J. Skeiviui 
klubas įteikė gražų atžymėji- 
mą — lentelę su užrašu : dir
busiam Lietuvių labui... O fin. 
sekr. K. Rubinui paskirta pini
ginė dovaną. Klubo kasininkui 
F. Puodžiukui ir kitiems valdy
bos nariams išreikšta nuoširdi 
padėka ir palydėta gausiu ran
kų plojimu. Tuo ir užsibaigė 
minėto klubo veikla.

Juozas Skeivys 
Klubo koresp.

Gazolino krizė didėja
Washingtpne nebeslepiamas 

susirūpinimas, .kad gyvento
jai pradeda sudarinėti gazoli
no atsargas, norėdami iš anks
to apsisaugoti nuo ateinančią 
vasarą spėjamo skystojo kuro 
trūkumo. Toks atsargų dary
mas esąs įmanomai blogiau
sias dalykas, nes jis galįs su
kelti tikrą paniką. Sostinėje 
gaunamais pranešimais, gazo
linas supirkinėjamas ir pasi- 
dedamas atsargai pilnais tan
kais. Pavyzdžiui vienas kon- 
traktorius Vidurvakariuose par
davęs atsargon 16 gazolino tan-

nui vieną nuošimtį, kai pasi
jus aštrus gazolino trūkumas 
visame krašte”, pareiškė The 
Mitre tyrtoėjimų korporacijos 
prezidentas Charles Zraket. 
Apskaičiuota, kad apsirūpinąs 
gazolinu 1,000 gąlionų tanku ga
lima važinėti automobiliu apie 
15,000 mylių, tai yrą išsiversti 
ištisus metus.

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI,
ORVENA dieną butini

Nes neturime augščiaueio kunigo, kursai negalėtų pasigailėti silp-

IKSCIONHJI

kad turėtume mietoštrdystg ir rastume mateng ant pegelbos reikalingos.

ir pilnai ti-
nti jo meilę, jo išmintį ir pilnai tikėti, kad jis gah geš- 
taip, jog visi daiktai išvien veikia naudai tų, kurie myli

> gausime jo
ir
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jį. Jei tekiame reikale prašysime Dievo pagelbės, tada ištikro 
patarimą ir pagelbą teisingai pasielgti; kalbėti tiesą vaikščioti 
meilėje, taip turime pergalėti kas valandą, kas dieną ir iki mirties turime

“Lenkai šiaurės ir 
Pietų Amerikoj”

HVP iš New Yorko praneša, 
kad JAV-bėse iki 1980 metų 
būsiąs išleistas 22 tomų rinki
nys, pavadintas “Lenkai šiau
rės ir Pietų Amerikoje”. Pir
mas tomas pavadintas “Lenkai 
atrado Ameriką”, jau išleistas. 
Viso šio “monumentalimo” to
mų rinkinio redaktorius esąs 
ne mokslininkas, o žurnalistas 
Sigmundas H. Uminsfei.

Paskutiniu laiku vis daž
niau keliamas klausimas leisti 
automobiliams sukti dešinėn 
dar raudonoms siganlo švie
soms esant. Pagaliau prieš to
kius siūlymus pasisakė Chica- 
gos miesto gatvių ir sanitacijos 
komisionierius Jams McDo
nough, nors miestas šiuo metu 
įvairiose vietose darąs bandy
mus su tokiais pasukimais.

KRUVINIĄUSIA VIETA 
PASAULYJE f

Mexico City’ tautiniame mu
ziejuje yra 7 pėdų skersmens 
didžiulių girnų fermos ąknjpp 
su plokščių paviršiumi ir 
skulptūromis šonuose. Tąi se
novės actekų aukuras, kruvi
niausią vieta visame pasaulyje.

Nors senovės actekai buvo 
pasiekę aukštos kultūros ir net 
civilizacijos laipsnį, bet jų re
ligija buvo viena iš žiauriau
sių, reikalaujant žmpnių aukų 
įvairių renginių bei tautinių 
švenčių metu. Juo didesnė bu
vo šventė, tuo daugiau žmonių 
būdavo nužudomą išplėšia! 
širdis tūkstančiams pasmerk
tųjų. Didžiausia, žinoma, šven
tė buvo karo dievo šventyklos 
pašventinimas, įvykęs 6 me
tais prieš Amerikos atradimą. 
Tai šventei actekai ruošėsi, tau 
pydami belaisvius, kurių pro
cesija buvo 2 mylių Hgumo, 
pamažu judėdama į mirties 
vietą ant akmens. Tos žudynės 
truko 4 dienas.

‘ Actekų šventykloje netoli 
Teocalli vietovės Corteso vado
vaujami ispanai rado 136,000 
majų kultūros molochų aukų 
kaukuoles. Nežiūrint to, pa
čiais naujausiais laikais šių 
dienų intelektualai siūlo savo 
studentams studijuoti tos tau
tos kultūrą, poeziją ir afrikie
čių Svahili kalbą, nekreipda
mi dėmesio į senųjų ir naujų
jų laikų barbarus.

•NAUJIENOS’ KIEKVIENO 

įI E IUV Į p 

DRAUGAS IR BIČIULIS

GEORGE WESHZUNAS
Gyv. Brighton Parko apyl.

Mirė 1973 m. balandžio mėn. 16 d., U:W vaL vakaro, sulaukęs 
senatvės. Gimęs Lietuvoje.

Paliko nuliūdę: duktė Frances Sparks, gyv. Califąrtiijąj, supus 
Arthur. 4 anūkai 8 preanūkai. švogens Bruno Andrešūaas su šeima, 
gyv. Alabamoj. švogerka Margaret Kuntz, jos vyras Antfiony ir kiti 
giminės, draugai bei (ndįstami.

Velionis buvo vyras mirusios Eleanpr ir mylimas dėdė sūnėnų ir 
dukterėčių. J

Kūnas pašarvotas Eudeikio koplyčioje, 4330 So. California Ave.
Penktadienį, balandžio 20 dieną 10:00 vai. ryto bus lydimas iš ko

plyčios i Sv. Kazimiero Lietuvių kapines.
Visi a. a. George Wesdzunas giminės, draugai ir pgžįstanji pupžir- 

džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Duktė, sūnus, gimtaės.

Laidotuvių Direktoriai Dovydas Gaidas ir Geraldaą Daimid. Tel. 
523-0440.

Kris-

knygutėje, kuri vadinasi “Tikroji bažnyčia”. Ją nemokamai gausite, jei 
parašysite tokia adresu: F. Zavist, 3715 W. 66Hi St.. Chicago, Illinois 60629

•V. RASTO TYRINRTOJAI

TĖVAS SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 
la 2533 W. 71st Street 
U Telef.: GRovehill 6-2345-6

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AlKŠ'fĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

f . LaSdotwhi Direktoriai

Ii mmasevans

EUDEIKIS
’ SBN1AUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO {STAIGA

TUVIŲ DIREKTORIAI

GERA1DAS F. DAIM1DPOVYPAS p, GAIDAS
4S05-O7 So. HERMITAGE AVENUE

TeL: YArds 7-1741 - 1742

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

MUDtaalSKOS A1K-CUND1T1ONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chjcągos

Lietuvių

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKT|.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Są. UTUANICA AVENUE. Phone: Y Ards 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 59th Avė., Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-1903

■ 1 1

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 tto. L1TUANICA AVĖ. TeL: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST *9th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

11028 SOUTHW EST HIGHWAY, Palos Hills, Ill. 974-4410

P. L RIDIKAS
3354 So. HASTED STREET Phone: YArds 7-1911
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Miego liga
1947 metų sausio mėnesį 27 

dieną 'Patricijai Mager, jos su
žadėtinio draugai, laišku pra
nešė, kad jis karinių prati
mų metu buvo sunkiai sužeistas. 
Mergina ramiai perskaitė laiš
ką tris kartus, paskui paprašė 
motinos puoduką kavos ir ilgai 
sėdėjo prie lango žiūrėdama į 
tolį. Pagaliau ji atsigulė ir už
migo. Kai po trijų parų, neper
traukiamo miego, nepavyko ją 
pažadinti, buvo pakviestas gy
dytojas. Visos pastangos buvo 
veltui ir net elektros srovės dir
ginimai nenutraukė jos nenatū
ralaus miego. Patricia vis mie
gojo ir taip tebemiega klinikoje 
gydytojų priežiūroje.

Tačiau Norvegijoje buvo dar 
keistenis reiškinys. 1919 metų 
vasario 8 d. Torsen miestelio 
gyventoja Augusta Langgard 
pagimdė sveiką dukterį. Moti
nos savijauta buvo normaliai 
gera. Po šešerių valandų jauno
ji motina ėmė snūduriuoti ir tas 
snūduriavimas išsivystė į gilų 
miegą, bet ji mechaniškai rea
gavo. Jos akys buvo atdaros, ji 
spaudė paduotą ranką, atidary
davo lūpas kai atnešdavo mais
tą tačiau visiškai nejautė skaus
mo ir net nereakavo, jei jai bu
vo duriama su adata. Kai ka
da valgydavo taip karštą mais
tą kad net nuplikydavo lūpas. 
Namelį, kurio langinės nuolati
nai būdavo uždarytos, karts nuo 
karto aplankydavo Oslo univer
siteto klinikų gydytojas, kuris 
patikrindavo nepaprastos paci- 
tės širdies veikimą ir nustatyda
vo maitinimo dietą. Ligonės pul
sas mušė normaliai, bet ji vis 
miegojo. Slinko metai. Aplin
koje viskas keitėsi. Prieš už
miegant gimusi mergaitė išsi
vystė į suaugusią moterį, tik metų pradžioje mirė.

sis jaunuolis Laose nelabai mėgsta fotografų ir jų aparatų.

miegančioji motina atrodė taip 
pat kaip ir prieš dvidešimt me
tų. Pagaliau, 1941 metų lapkri
čio 23 d. ji pabudo ir pareika
lavo, kad atneštų pagimdytą kū
dikį. Ji susimąsčiusi žiūrėjo į 
ties ja pasilenkusią merginą...

Augusta Langgard miegojo 
22 metus. Vėliau atsitiko dar 
keistenis dalykai. Laike viene- 
rių metų ji paseno 20 metų ir 
tolimesnis senėjimas vyko ne
išpasakytu tempu negu jos am
žiuje turėtų vykti normaliai. 
Augusta pabudusi dar gyveno 5 
metus ir per tą laiką pasikeitė 
į susikūprinusia senutę ir 1946 

R J.

NAUJIENŲ VAJAUS PROGA
Vajaus komisija dėkoja visiems rėmėjams už aukas ir kitokią para

mą, taip pat už atsiliepimus laiškais ir pareiškimais, kurie rado teigiamą at
garsi visų lietuvių protuose bei širdyse pačioje vajaus pradžioje.

Antra i ame vajaus laikotarpyje norime ir prašome atkreipti dėmėsi 
ne tik i reikiamą paramą aukomis, bet ir kiekvienam laikraščiui brangiau
sią dovana — naują prenumeratorių, kad nuolat didėjant jų skaičiui būtų 
ilgam užtikrinta egzistencija nekeliant kainos. Naujienos savo tikslia in
formacija ir laikysena, remdamos visas lietuvių demokratines institucijas 
ir bendruosius bei visiems naudingus darbus, užsitarnavo visų lietuvių 
dėmesio ir paramos. Reikia, kad tas dėmesys ir parama taptų konkreti. 
Todėl kviečiame visus skaitytojus imtis iniciatyvos platinti Naujienas, 
besistengiant surasti bent po vieną naują skaitytoją. Visi lietuviai yra 
kviečiami užsisakvti Naujienas. Jos yra visiems įdomios, naudingos, rei
kalingos, ir net būtinos.

Chicagoje, priemiesčiuose ir Kanadoje Naujienos metams — $22 00, 
pusei metu — $12.00, trims mėnesiams — $7.00, vienam mėnesiui — $3.00. 
Kitose JAV vietose metams — $20.00, pusei metu — $11.00, vienam mėne
siui — $3.00. Užsieniuose — $23.00 metams.

Prašome naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS
1739 So. HALSTED ST.

CHICAGO, IL 60608
Siunčiu ...... —......  dol.

□ Prašau siųsti Naujienas per mane užsisakiusiam naujam skaitytojui.
Užsakau Naujienas savo .............................—.................. kaip dovaną
--------- ----- proga. 
Sumoku savo prenumeratą mėnesiu anksčiau, kad jums nereikėtų 
siųsti raginimo. 
Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę, kad su jomis su 
susipažintų. 

PAVARDĖ IR VARDAS

ADRESAS

PAVARDĖ

ADRESAS

IR VARDAS

Parašas

MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo ' 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas, I
AL NAUJOKAITIS į

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

SIUNTINIAI I LIETUVĄ
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

2608 West 69th St., Chicago, DI. 60629. • TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkime* {vairiu Preklg.

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.
>■ .......— ■■

SIUNTINIAI I LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

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

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

V. VALANTINAS 
-------------------—--------------------------------------------------- J
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Ir vasarai ateinant būtina tu
rėti ko didesnes atsargas.

i Gazolino trūkumas šią vasa
rą bus pajustas pačių gyvento
jų namuose ir, kaip ekspertai 
spėja, per keletą ateinančių 
metų eis brangy n.

| I $ C H I C A G O S I R I 
I APYLINKIŲ

daly- 
buvo 
šofe- 
nietų

HELP WANTED — MALE 
Darbininkę Reikia

WOODWORKING FOREMAN
Experienced man with knowledge of 
saws and wood. Furniture background 

help.ul but not necessary.
STYLEMASTER FURNITURE

3640 So. KEDZIE 
254-8585

TOOL AND DIE MAKER
With some experience in progressive 
Dies. Exp. set-up man for Punch 
Press Dept. Small plant in Addison. 
Top wages & Ins. 4- paid vacation 4- 

overtime.
CALL 513-8763

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

Namai, žemė — ' Pardavimui Namai, Žemė — Pardavimui

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS l

MUTUALFEDERALSAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-774?

Kaip 4 asmenų šeimai 
išmisti iš 35 dolerių?

Agrikultūros departamen
tas skuba platinti Baltųjų Rū
mų išleistą aplinkraštį, kaip 4 
asmenų šeima už $35 gali išsi
maitinti per vieną savaitę. Ti
pingas savaitinis menu, ap
skaičiuotas pagal praeito kovo 
mėnesio kainas Washingtone, 
taštuojąs $35,70, skelbiamas 
toks:

Pusryčiams pasukų blynai, 
prancūziškas tostas i.„ ____

Banditas nušovė CTA 
autobuso konduktorių

Praeito sekmadienio j 
valandą pietinėje miesto 
je šūviu į galvą ir petį 
nužudytas ('.TA autobuso 
ris, William Trask, 36 
amžiaus.

I Netoli iš paskui automobiliu 
važiavęs asmuo paliudijo ma
tęs kaip autobusas staiga pa
suko į šalį ir persimetęs į prie
šingą St. Lawrence Avenue, 
tarp 112 ir 113 Stieets pusę at
simušė į kelis ten pastatytus 
automobilius ir sustojo. Iš au
tobuso išlipęs apie 25 metų am
žiaus juodukas revolverį ran
koje laikydamas pabėgo į už- 
gatvį. Policija nustatė, kad 
žudikas tame autobuse buvo 
vienintelis “keleivis”, kurs į 
autobusą įsėdo 115 gatvės ir 
Cottage Grove Ave. kampe.

MACHINIST
All around machinist needed by light 
manufacturing and assembly plant. 
Good company fringe benefits and 

profit sharing plan.
Call L. MILES 282-6800 

ACCO INTERNATIONAL
5150 N. NORTHWEST HIGHWAY 

An equal opportunity employer

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

DEPENDABLE MAID
To serve one woman adult. Other 
help employed. North Lake Shore 
Drive Apt. Own Room. Top Wages 
and home for right person. Recent 

References. English necessary.
Write A. F. Box 807

225 W. WASHINGTON ST.
CHICAGO, ILL. 60606

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ VALDYMAS — NOT ARIAT A S — VERTIMAI 

I Visų Rūšių draudimo agentūra ]

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

Ežero vanduo 15 inč. pakilęs
Michigan ežero' vandens ly

gis šiuo metu yra 15 inčų aukš
čiau negu buvo pernai šiuo 
laiku, ir armijos inžinierių tei
gimu, iki liepos mėnesio pakils 
dar 7 inčus.

Michigano ir Hurono ežerai 
su kum- P° metų, kada buvo pra- 

piu ,varške, omletas; kviečių d('tas matavimas, trečią kartą 
j a vai nė (cereals), t
kruopos su dešrelėmis, 
javainė ir avižinė košė.

FTiešpiečiams: varškės 
daržovių salotai salotai 
kumpiu, žemės riešutų sviesto sūieka nepakilęs, 
(peanuts) sumuštiniai kukuru-! 
zinė su sūriu kepti sumuštiniai, 
žirnių puselių sriuba ir Bruns
wick stew su vištiena.

Pietums: savaitės menu su
daryti naudotis keptu kumpiu, 
mėsos kotletais ispaniškuos ry
žiuose, keptomis dešrelėmis, 
kumpio kepsniu . kepta žuvimi, 
Brunswick stew ir šveicarišku 
steiku. Taip ir prisimena, 
kaip tūla geraširdė karalienė į 
nusiskundimus, kad žmonės 
badauja ir neturi duonos, pa
klausė. kodėl, girdi, jie nega
lėtų valgyti pyragą?

avižinės - ra tiek aukštai pakilę. Onta- 
šalta ri° ežeras yra pakilęs dar dau

giau — būtent 27 inčus. Erie 
ir ežeras 21 inčą.St. Clair ežeras 

su 20 inčų. Tik Superior ežeras pa-

Čikagoj
šimtai šunų ir kačių

Chicago 
ištvrė.

kasdien žūsta

Today reporteriai 
kad Chicagos naminių 

gyvulių “prieglaudose” kasdien 
numarinama šimtai gatvėse 
surinktų klajojančių šunų ir 
kačių. Nors pagal miesto po
tvarkius, pagautą be savinin
ko gyvulį reikia ' palaikyti 5 
dienas ir jei per tą laiką niekas 
neatsišaukia, “užmigdyti”, ta
čiau pelabai to paisoma.

“Užmigdytų šunų ir kačių la
vonai parduodami vienai Chi
cagos pietuose esančiai firmai, 

Europos smegenų drenažas gamina šunims mais
tą, šampoo. lūpoms dažyti pieš- 

. Maždaug nuo 1965 metu pra- fukus jr veidams tepti kremus, 
sidėjo . masinė, profesionalų. Įdomu taj, kad getų, dango- 
kaip tai gvdytoni, inžinierių. rajžiy gyventojams ir pavieniai 
mokslininkų ir kitokiu specia- gyvenantiems vvrams ir mote- 
Ivbių asmenų imigracija i JAV 
-bes daugiausiai iš Europos. 
Tas plūdimas buvo pavadintas 
“Europos smegenų drenažu”. 
Bet vėliausiu laiku tokių spe
cialistų antplūdis iš Azijos pra
deda žymiai pralenkti. Vien 
1972 metais iš viso pasaulio 
imigravo į JAV-bes 7,143 gydy-• 
tojai, kuriu 5,000 iš Azijos 
(1,513 iš Indijos ir 782 iš Fili
pinų), o iš Europos “tik” 911. 

Smegenų drenažas iš atsili
kusių kraštų aiškinamas tuo, 
kad mokslo pažanga ten yra 
pralenkusi medžiaginę pažan
gą ir gydytojams praktikuoti 
ten trūksta ligoninių .

Racionuos gazolinų?
Sears Roebuck & Co. Flori

doje pirmieji pradėjo racionuo 
ti gazoliną, paskelbdami, kad 
parduodama nedaugiau kaip 
iki 10 galionų pirkėjui. “Malo
numui pasivažinėjimai praėjo, 
nors žmonės to dar nepajuto”, 
perspėjo Fordo Fundacijos pa
reigūnas David Freeman. “Mes 
tą kurą eikvojame greičiau, 
negu spėjome jį gaminti.” Iž
do departamento sekretoriaus 
padėjėjas William Simon pa
sakė, kad gazolino inventorius 
šiuo metu yra 25 milijonais sta
tinių mažesnis negu buvo per
nai šiuo metu, kai pavasariui

Beth Dore ii Do ra do, Puerto Rico, šo
ka j vandens baseinu. J* tėvai pra
dėjo mokyti plaukti, kai ji buvo 10 
mėnesiu- Dabar ji 20 mėn. amžiaus ir 
ne tik puikiai plaukia bet išmokusi ir 

įvairip akrobatikos triuku.

SECRETARY — LEGAL

Girl needed immediately for dicta
phone, typing, preferably shorthand. 

Good salary.
Pleasant loop office.

782-4250

PIGIAI PARDUODAMAS medinis pa-i 
jamų namas Marquette Parke. Po 6 

vai. vakaro telefonuoti 434-9583.

MARQUETTE PARKO 
APYLINKĖJ

gražus, švarus, geram stovy 11 
buto mūrinis namas. Įrengtas 
rūsys. Centralinis vėsinimas.

Savininkas — RE 7-5969.

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

PARDAVIMAS.
BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE 
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

TEL. — 254-5554

PAVASARIS ATEINA

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininkų «r Darbininkių

MAT RON
RESTAURANT BUS BOY 

COOK’S HELPER
These are full time permanent job 
opportunities. No experience neces
sary. Excellent earnings plus sharing 
in Sears famous profit sharing benefit 

program.
Apnly in person: 

PERSONNET. DEPT.
Mon. thru Friday 9:30 A.M. to 8 P.M.

SEARS ROEBUCK & CO.
GOLF MILL STORE —

400 Golf Mill Shopping Center 
NILES. ILLINOIS

We are an equal opportunitv emp
loyer and member of the Chicago 

Merit Employment Committee.

KEY PUNCH OPERATOR
1 year experience Alpha Nume
ric key punching on IBM 029 

or 5496.
Lincolnwood location.

Call personnel 677-7400

MŪRINIS 3 BUTAI
— 2 po 6 ir vienas 4 kambarių. Cen
tralinis šildymas. 30 pėdų sklypas.
2 auto garažas. Dideli butai. Mo
dernūs įrengimai. Geriausioj Brigh

ton Parko vietoje. ,
$36,500.

ŠIMAITIS BEALTY
2951 W. 63rd ST. (prie Sacramento) . 

Tel. 436-7878

CUSTOM BUILT
Spacious 3 bedroom home all 
brick. 1^2 baths. Full basement. 

Call for appointment — 
By owner. 
737-4308

MISCELLANEOUS 
įvairūs Dalykai

KAY’S PLACE 
IR PIKNIKU VIETA

(buv. Lienos). 8236 Kean Ave.. Willow 
Springs Hl„ siūlo nuomoti piknikams 
vieta: Memorial Day — gegužės 28 d. 
ir Liepos 4 d., taip pat sekmadieniais 
— birželio 10. liepos 1 — 8 — 15 — 22 
ir rugpiūčio 12—19. Taip pat yra dar 
neišnuomota bet -kuriam šeštadieniui.

Kaina 60 dol.
Reikia įnešti 20 dol. rankpinigių. 

Tel. 839-9584

rims iš tu “prieglaudų” gauti 
šunį beveik neįmanoma.

“Animal Welfare League” 
patvarkymu, daugumas tų gy
vulių numarinama elektros sro 
vės smūgiu arba užmigdomi 
chloroformu. Policija gatvėse 
sugaudytus šunis iš dalies ati
duoda universitetų laboratori
joms arba medicinos fakulte
tams.

TRUMPAI

— Dail. Romas Viesulas da
lyvauja Temple universiteto 
Tyler School of Art ruošiamoje 
dekoratyvinėje parodoje, iškil
mingai atidarant Elskins ir Pen
rose salės biblioteką balandžio 
21 dieną.

— Juozas Palionis, Rockford, 
Ilk atsiliepė į paskelbtą naujų 
skaitytojų vajų, užsisakydamas 
Naujienas vieneriems metams, 
ta proga atsiųsdamas ir 2 dol. 
auką.

— V. Polikauskas iš Marquet
te Parko apylinkės, pratęsda
mas metams prenumeratą, at
siuntė vajui 8 dol. Ta proga jis 
rašo: “Tai maža auka spausta

A. & L. INSURANCE & REALTY
A. LAURAITIS

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE.

LA 3-8775
(Currency Exchange įstaigoj)
Pigūs automobiliu draudimai 

~ . ------------------------

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, 
pidomi pilietybės pareiškimai ir 

kitokį blankai.
I ................. 1 ad

vės ratukams patepti. Gaila, 
kad daugelis mūsų buvo sutver
ti kilmingais ir geros širdies, 
bet pamiršta įdėti į kišenes pa
kankamai pinigų”...

— Juozas Lapinskas iš Brigh
ton Parko apylinkės kartu su 
prenumerata atsiuntė vajui 8 
dol. Savo laiške jis tarp kitko 
rašo: “Skelbkite toliau tiesą ir 
teisybę nepalūžtant prieš politi
niai nesubrendusius politikie
rius ir akiratininkus be akira-
čių”. Vajaus komisija nuošir
džiai dėkoja visiems aukoto
jams ir naujiems skaitytojams 
bei platintojams ir visiems bet 
kokiais būdais prisidedantiems 
prie Naujienų vajaus.

♦ Onutės Konkulevičienės ir 
Broniaus Zabuko importuotų ir 
vietinių gaminių maisto krau
tuvė. 4064 So. Artesian Ave.į 
Tel.: 247-7871.

Priimami užsakymai viso
kiems namų gamybos keps
niams. kaip tai: tortai, pyragai
čiai. ruliadai ir visi
stalo patiekalai. Su užsakymais 
prašome nesivėluoti. (Pr).

7 KAMBARIŲ GRAŽUS švarus na
mas, 5 kmb. apačioj ir 2 viršuj, 2 vo
nios, įrengtas sausas beismontas, nau
jas gazu šildymas, aliuminijaus lan
gai, garažas. Greit galima užimti, arti 
mūsų ofiso. $19,500.

8 KAMBARIŲ architekto moderni 
mūro rezidencija. 60’ lotas. Mūro ga
ražas. Gage Parke. $33.500.

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 BUTŲ 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 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
Namu Statyba ir Remontas

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago, m. 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

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. AUTO REBUILDERS 
čia automobiliai išlyginami ir nuda
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusių darbininkų. Kai

nos nebrangios.
3518-14 W. 63 rd Street, Chicago, III. 

T6I____  776-5888
Anicetas Garbečieuskas, sav.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė. 

Chicago, III. 60631 ToL YA 7-5980

A. TVER AS
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYB8S

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

ToL: RBpublic 7-1941

Velykų SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI DEMOKRATINĮ 

DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS"




