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NR. 2, 1972 M.
VILNIUS. — 1972 m. kovo mėn. 13 d. pas RRT įgaliotinį 

buvo iškviesti kunigai: Laurinavičius ir Žemėnas. Ypatingai pik
tai įgaliotinis apibarė kun. žemėną, kam jis pasirašė pareiškimą 
tarybinei vyriausybei, kuriame reikalaujama leisti dirbti vysk. 
J. Steponavičiui, išleisti dideliu tiražu katąlikams maldaknygių 
etc. Įsinervinęs įgaliotinis kunigą žemėną išvadino šėtonu, įžūliu 
ir pareiškė: Ar nepanorėsite, kad klerikalai ir Kremliuje atsisėstų?

1972.IV.4 KGB organai buvo 
išsišaukę kun. V. Merkį, kuris 
1959 metais Rugienio nurodymu 
buvo jėga pašalintas iš Semina
rijos ir kunigystės šventimus 
gavo nelegaliu keliu 1960 m. Tar
dytojas pareiškė, kad kun. V. 
Merkys gali būti įdarbintas pa
rapijoje (šiuo metu jis dirba 
Vilniaus medelyne), jei jis smul
kiai aprašys, kas jį įšventino, 
kur jis laikė mišias, sakė pa
mokslus, etc.

Kapsuko rajonas
Liubavo parapijos klebonas 

kun. V. Užkuraitis Kapsuko raj. 
valdžios ir įgaliotinio Rugienio 
balandžio-gegužės mėn. buvo 
verčiamas, kad nušalintų nuo al
toriaus mišioms patarnaujan
čius vaikus. Rugienis buvo iš
sikvietęs net Liubavo parapijos 
Bažnytinį komitetą. Gąsdino, 
jei vaikai nebus nušalinti, pa
rapija bus palikta be klebono. 
Klebonas vaikus nušalinti atsi
sakė, motyvuodamas, kad raikai 
ne jo, o tėvų ir jis neturįs tei
sės kištis į svetimų vaikų rei
kalus.

Kapsuko griežto režimo lage
ryje atliekančiam bausmę kun. 
P. Bubniui buvo pasiūlyta pa
rašyti malonės prašymą. Kun. 
Bubnys tai padaryti atsisakė, 
kadangi jaučiasi nubaustas ne
kaltai, nes vaikus mokyti tikė
jimo tiesų yra kiekvieno kunigo 
pareiga.

1972.IV.27 Kapsuko V viduri
nėje mokykloje auklėtoja Rama
nauskaitė atsinešė iš švietimo 
Ministerijos atsiųstą anketą ir 
9b kl. mokiniams liepė užpildyti. 
Į klausimą: “Kokią nori atsi
kratyti ydą”, auklėtoja liepė at
sakyti: “Tikėjimo”. “Jei ir ne
tikite, — aiškino auklėtoja, — 
vistiek rašykite: tikėjimo. Nei 
vienas mokinys neatsakė “tikė- 
jmo”, bet — “tingėjimo”.

klasės 
ir T. 
temos 
moky-

Vilkaviškio rajonas
1971 m. balandžio 12 d. Ky

bartų vidur, mokykloje Ne kla
sėje mokyt. Miknevičienė tiems 
mokiniams, kurie per Velykas 
buvo bažnyčioje, liepė rašyti te
mą : Bažnyčia arti — dorovė to
li. Kiti mokiniai galėjo rašyti 
laisva tema. Geriausias 
mokinės L. šalčiūnaitė 
Menčinskaitė ateistinės 
visiškai nerašė. Už tai 
toja joms parašė po vienetą. Po 
to jos buvo kviečiamos pas moks
lo dalies vedėją pasiaiškinti.

Persekiojamų mokinių tėvai 
parašė LTSR švietimo Ministe
rijai skundą, kuris buvo persiųs
tas svarstyti Vilkaviškio raj. 
Švietimo skyriui. Už poros mė
nesių atėjo šitoks atsakymas:

“Vilkaviškio raj. švietimo 
skyrius, atsakydamas į jūsų 
skundą Lietuvos TSR švietimo 
ministerijai, praneša, kas iškelti 
faktai buvo patikrinti vietoje. 
Kaltinimai mokytojai Miknevi- 
čienei nepasitvirtino, nes lietu
vių kalbos ir literatūros temos 
rašiniams buvo parinktos pro
gramos ribose”. Pasirašęs švie- 
mo skyr. vedėjas J. šačkus.

Bombų sprogimai 
Kalifornijoje

ROSEVILLE. — Kalifornijos 
geležinkelio stotyje, bestumdant 
prekinius vagonus, keli jų pradė
jo sproginžti. Paaiškėjo, kad tai 
amunicija gabenę vagonai, ku
riuose buvo apie du milijonus 
svarų bombų, kurios buvo gabe
namos į Port Chicago, netoli San 
Francisco, transportavimui į To
limuosius Rytus.

Bombų sprogimai išdaužė lan
gus plačioje apylinkėje. UŽ 50 Izraelis rengiasi minėti 25 metu 
mylių esančiame Sacramento j Palestinoj* dar daug senu miestu ir amžių 

mieste turistai buvo neleidžiami 
į valstijos sostinės rotušę, nes 
sprogimai susilpnino jos bokš
tą. Sprogimai sužeidė 30 žmo
nių. Bombų sprogimas 
penkias valandas.

KREMLIAUS VADŲ PASIKEITIMAS
MASKVA. — Kaip jau trumpai pranešta, sovietų komu

nistų partijos vadovybėje įvyko valymas. Iš politbiuro buvo pa
šalinti Piotr Selestas, buvęs Ukrainos partijos vadas ir Genady 
Voronovas, kuris buvęs parinktas atpirkimo ožiu dėl sovietų že
mės ūkio nepasisekimų, šie pakeitimai padaryt? partijos centro 
komiteto suvažiavime, Brežnevui ir jo klikai rekomenduojant. 
Stebėtojai daugiau domisi ne tais, kurie buvo išmesti, bet naujais, 
į išmestųjų vietą paskirtais žmonėmis.

Gynybos ministeris Grecko 
gegužės 1 d. proga davė 18-kai tapo Kremliaus viršūnių nariu, 
žydų leidimą sugrįžti į Sovietų paskyrimas rodo, kad parti- 
Sąjungą. Tie žydai, išvažiavę Ja atidavė duoklę galingai ka
is Sovietų Sąjungos į Izraelį, nu-! riuomenės įtakai ir sustiprina 
sivylė gyvenimu tenai ir nutarė 
sugrįžti atgal. Vienos pereina
moje stovykloje yra 96 buvę so
vietų piliečiai, kurie laukia so
vietų vizų.

Laser Krais, autobuso vairuo
tojas iš Černovicų, pareiškė, kad 
jis Vienoje laukė 19 mėnesių ir 
tik dabar gavo sovietų vizą. Jis 
pasakė: “Mes buvome išvilioti 
į Izraelį melagingos propagan
dos. Sunku buvo susirasti dar
bą. Mes nieko neturime prieš 
Izraelio gyventojus, bet tik prieš 
jo vyriausybę.”

tęsėsi

j Sovietą Sąjungą
VIENA. — Sovietų Sąjunga

Izraelis mini 
nepriklausomybę

Jeruzalė. — Viso pasaulio žy
dai vakar pradėjo švęsti Izrae
lio 25 metų nepriklausomybės visi trys laikomi jo šalininkais 

-j—i- —. jr rėmėjais.sukaktį. Sinagogose vyksta pa
maldos, salėse — koncertai, pa
rodos ir susirinkimai.'

Izraelio premjere Goldą Meir 
pareiškė per radiją, kad Egipto 
vyriausybė turi labai didelių sun
kumų ir jie gali pastūmėti pre
zidentą Sadatą į naują karą 
prieš Izraelį. Paklausta apie 
arabų planuojamą žibalo boiko
tą prieš Ameriką, premjerė abe
jojo, ar toks boikotas įvyks, nes 
arabai “negali gerti žibalo, jie 
turi jį parduoti”.

RAWALPINDI. — Pakistano 
gyventojų skaičius nuo 1961 me
tų padidėja iŠ 42,889,000 iki 64,- 
892,000.

PHNOM PENHAS. — Komu
nistų jėgos Kambodijoje užėmė 
dar du miestus netoli sostinės. 
Komunistų radijas ragina gy
ventojus sukilti prieš valdžią. 

tą įtaka dar daugiau politinėje 
srityje.

Antras svarbus Kremliaus 
hierarchijos narys paskirtas į 
politbiurą yra Juri Andropov, 
slaptos KGB organizacijos di
rektorius. Jau nuo tų laikų, kai 
iš politbiuro buvo pašalintas 
Lavrenti Beria, aukštojoje vado
vybėje nebuvo saugumo galvos. 
Trečias naujas politbiuro narys 
yra užsienio reikalų ministeris 
Andrei Gromyko, lankstusis di
plomatas, sugebėjęs išlikti val
džioje per visus valymus ir pa
sikeitimus.

Naujų narių paskyrimas po
litbiurą sugriežtina. įvesdamas 
konservatorių Grečko, tradici
nės teroro organizacijos KGB 
vadą Andropovą ir lankstų di
plomatą Gromyko. Kartu su
stiprinta Brežnevo ranka, nes

— š. m. vasario 3 d. “Komjau
nimo Tiesoje” rašoma, kad prie 
Rėkyvos ežero esąs kuriamas 
pramonės miestas. Jau esąs pa
statytas milžiniškas, maždaug 
25 aukštų — grūdų elevato
rius ir džiovintuvas. -Per valan
dą mašina pervaranti 100 tonų 
grūdų, o yra dvi mašinos. Iš vi
so elevatoriuje telpa apie 32,000 
tonų grūdų. Greta to, statomas 
malūnas, kuris per metus pri
malsiąs apie 70,000 tonų kvie
tinių miltų. (E)

ŽENEVA. — Nusiginklavimo 
konferencijoje pasibaigė devy
nių savaičių sesija. Kitos 23 val
stybes kaltina Sovietų Sąjungą 
ir Ameriką, kad jos nedaro pa
žangos derybose dėl atominių 
ginklų bandymų uždraudimo. 
Amerika reikalauja, o sovietai 
nesutinka su inspekcijomis.

ybės sukaktį, 
bėgimo n^p<

Sumažėjo deficitas
WASHINGTONAS. — Ame

rikos užsienio prekybos balan
sas per kovo mėn. turėjo tik 53 
milijonus deficito, kada vasario 
mėn. jis buvo 476 mil. dol. Šis 
sumažėjimas laikomas laikinu, 
nes Amerika vis daugiau perka 
užsieniuose, negu — parduoda.

Per 1971 m. Amerikos preky
bos deficitas buvo 2 bil. dol., o 
pernai net 6.4 bil. dol. Kovo mė
nesio pagerėjimas įvyko dėl ek
sportų padidėjimo, ypač — javų 
į Sovietų Sąjungą. Per pirmą 
metų ketvirtį prekybos deficitas 
vis dar siekė 833 mil. dol.

— Londone leidžiamas “East- 
West Digest”, 1973 m. vasario 
laidoje įdėjo žinutę apie pogrin-apie yV£lin"Į VUVAM T J v< v v. ’'-***~ —

džio leidinį Lietuvos Katalikų liausku. Gadliauskas papasako-;t>1 je* as pranešimas nieko
« __ .. _ .... . . .. 1 YiP^nkn riPnauicoVimaBažnyčios Kroniką, žurnalas 

yra konservatyvios krypties. At-
sakingas redaktorius: D. Bri- tiškais žvejojimo metodais nai-lT“ spėjimus, -."o-
tanijos parlamento atstovas Ge- kiną Naujosios Anglijos pakraš- vie 11. er ves st°tyje įvyko ar 
of f rey Steward Smith. (E) šiuose žuvies rezervus. (E) ' sprogimas ar aparatų sugedimas 

ir .n neatliko savo uždavinio.

Iždo sekretorius Georgo Shulh atsakinėja j reporteriu klausimus 
apie Amerikos ekonominę padėtį Ji* nusistatę* priei kainu kontro
lę, tačiau pripažįsta, kad nesitikėjo tokio didelio maisto kainu 

pakilimo.

Šalia moderniu miestu, aerodromu ir ginklu fabriku, 
vietovių, kaip šie terasomis iškasti laukai. i

Mirė 7 Gray» tačiau tyrinėjimai paro-
ItIILv ld. OIdVIUILdd j dė. kad jig Watergate skandalo 
Kaip praneša Vilniuje leidžia

mas “Tarybinis Mokytojas”, ko- BaltMJ9 Rūmų, bet, priešingai, 
vo 12 d. mirė žymus moksliniu- ■ atidavė prezidento teisiniam pa
kas, folkloristas, muzikologas, i tarėjui Dean daug tą bylą lie- 
Vilniaus Valstybinio Pedagogi- čiančių dokumentų. Dabar aiŠ- 
nio Instituto Lietuvos fr užsie- kėja.-kadpats Dean buvo gero- 
nio literatūrų katedros profeso- kai įveltas į šnipinėjimo aferą, 
rius, Zenonas Slaviūnas. Jis. gi- j Gray pasitraukė, kai spauda pa
inė 1907 m. sausio 1 d. Skaud- skelbė, kad jis sudegino kelis 
vilės valse., Tauragės apskr. svarbius dokumentus, jam pa-
1927 m. baigė Kražių gimnaziją, 
bet dėl sveikatos negalavimų 
aukštojo mokslo diplomą įsigi- ridentas laikinai paskyrė Wil- 
jo Vilniaus Universitete tik 1958 \’am Kickelhaus, vyriausią Ap- 

filosofijos Unkos Apsaugos agentūros direk- 
i torių, kuris anksčiau yra buvęs 
prokuroro pavaduotoju. Jis ne- 

1 norįs būti nuolatiniu FBI direk- 
jtorium, tačiau sutikęs vadovauti 
' įstaigai, kol prezidentas suras 
nuolatinį direktorių.

m. — Jis apgynė 
mokslų kandidato disertaciją.

Z. Slaviūnas yra parašęs daug 
straipsnių etnografijos ir muzi
kologijos klausimais. 1938 m. 
išleido “Lietuvos kanklės”, su
darė lietuvių etnografinės mu
zikos bibliografiją. Didžiausias 
jo darbas yra trijų tomų leidi
nys “Sutartinės lietuvių daugia
balsės dainos (1958-1959). (E)

— New Bedford, Mas., išei
nąs laikraštis “The Standard 
Times” savo š. m. vasario 26 d. 
laidoje aprašo pasikalbėjimą su 
neseniai laisvę pasirinkusiu lie- 
tuviu jūrininku Vytautu Gad- Py°2Tamą po _5 dienų žemės or-

jo, kad rusai nesilaiką tarptauti
nių žvejojimo taisyklių ir pira
tiškais žvejojimo metodais nai-’

AMERIKOS - EUROPOS SANTYKIAI 
BUS BRANDTO PASITARIMŲ TEMA
BONA. — V. Vokietijos kancleris Willy Brandtas atvyko į 

Ameriką. Antradienį ir trečiadienį jis praleis pasitarimuose su 
prezidentu Nixonu. Brandtas yra pirmas Europos valstybės vyras 
susitinkąs prezidentą Nixoną po Henry Kissingerio kalbos apie 
naują Atlanto chartą ir reikalą perorganizuoti Amerikos-Europos 
santykius. Brandtas išvykdamas iš Bonos pareiškė, kad pasi
tarimuose su Nixonu bus svarstomi ir prezidento planai atvykti 
šį rudenį į Europos sostines.

Pasitraukė Gray, 
FBI direktorius

WASHINGTONAS. — Water
gate šnipinėjimo skandalas, pa
lietęs aukščiausius valdžios pa
reigūnus, privertė, pasitraukti 
FBI direktorių Patrick Gray, pa
skirtą vadovauti tai įstaigai lai
kinai ir dar negavusį senato pa
tvirtinimo. Gray pasitraukda
mas pareiškė, kad jis siekia ap
saugoti tos įstaigos vardą ir re- 

: putaciją.
i Mirus ilgamečiu! FBI direk- 
1 toriui Edgar Hoover, preziden- 
jtas paskyrė, įstaigai vadovauti 

netyrinėjo nepriklausomai nuo 

duotus Deano.
Nauju FBI direktorium pre- 

Erdvės stotis 
baigė kelionę

MASKVA. — Sovietų Sąjun- 
I ga paskelbė, kad jos balandžio 3 
į erdves pakelta erdvės stotis 

j“Saliut 2” baigė savo skridimų

nesako apie nepasisekimą, ta
čiau patvirtina amerikiečių erd
vės ekspertų spėliojimus. So-

Amerikiečių tvirtinimu, niekas 
nesiunčia į erdvę 70 pėdų ilgu
mo 55, 000 svarų erdvės stoties 
vien tik pasivažinėti žemės or
bitoje.

Sovietai planavę į stotį pa
siųsti trijų kosmonautų įgulą, 
tačiau jie dėl neaiškių priežas

čių nebuvo pakilę. Stotis pra- 
' dėjo vartytis savo kelionėje apie 
, žemę ir radijo ryšio tarp stoties 
.aparatų ir žemės stočių nebebu
vo.

Amerika savo erdvės stotį iš- 
j kels į orbitą gegužės 14 d. Vė
liau j ją nuskris trys astronau
tai ir išbus stotyje 28 dienas.

NEW DELHI. — Indijos sos- 
; tinėje visą savaitę buvo virš 100 
laipsnių karščio. Elektros jėgai
nė pritrūko srovės vėsinimo apa
ratams. Paprastai karščiai In
dijoje prasideda gegužės-birže- 

'lio mėn.

Nors Vokietijos vyriausybė 
oficialiai pareiškė pasitenkinimą 
dėl Kissingerio kalbos, svarbūs 
socialdemokratų partijos, kuri 
valdo Vokietiją, veikėjai, pa
reiškė abejojimą, ar Amerikos 
planai naujam bendradarbiavi
mui su Europos valstybėmis yra 
pagristi realybe. Herbert Weh
ner, socialdemokratų vadas Bo
nos parlamente, visai atmetė 
Kissingerio planus, sakydamas, 
kad Europa jau tapo vienalytė 
ir kalba vienu balsu. Jos inte
resai europiečiams yra arčiau 
prie širdies ar jie liestų tarp
tautinę prekybą ar saugumą.

Brandto atvykimas į Wash
ington šiuo metu yra svarbus 
ir dėl santykių su Sovietų Są
junga. Brandtui sugrįžus iš 
Washington©, į Boną atvyks 
Brežnevas, kuris vėliau numa
to apsilankyti ir Amerikoje. Ne
abejojama, kad prezidentas Ni- 
xonas tarsis su Brandtu ir dėl 
santykių su Maskva.

Bandė nukreipti 
sovietų lėktuvą

MASKVA. — Sovietų aviaci
jos sluoksniai patvirtino, kad 
praėjusią savaitę vienas vyras 
bandė pagrobti lėktuvą, skridu- 
sį iš Leningrado į Maskvą. Gra
sindamas granata, tas vyras įsa
kė lakūnai skristi į Švediją. La
kūnas paklausė, užskrido virš 
Baltijos jūros, tačiau po kiek 
laiko nusileido vėl Leningrado 
aerodrome. Piratas, pažinęs, kad 
nusileista ne Švedijoje, bet Le
ningrade susprogdino granatą, 
kuri užmušė patį piratą ir jį ap
gavusį lakūną.

Sovietų spauda nieko apie šį 
įvykį neskelbė, tačiau valdžios 
sluoksniai patvirtino, kad toks 
incidentas buvo. Lėktuvą nu
kreipti bandęs “protinis ligo
nis”, 10 metų vyras.

SAN FRANCISCO. Polici
ja suėmė 8 asmenis, kaltinamus 
LSD narkotiko gaminimų. Jų 
tarpe vienas vadinamas” I^SI) 
karalium”, skolingas valdžiai 
142,000 dol. pajamų mokesčių už 
pagamintus haliucinacijas su
keliančius vaistus. Grupėje yra 
du chemikai, jų tarpe Case Wes
tern Reserve un-to profesorius 
Clevelande. Lester Friedman.



ST. TRINKA t • ,

KAIP ŽEIMELYJE NUŠOVĖ RUSA
J" O metais, bolševikams oku- 

pa us Lietuvą, beveik visi šiau
ry Kriminalinės Policijos tar
nautojai buvo paliuosuoti. Liko
me t'k du kaip instruktoriai. Aš, 
kaip mokantis rusų kalbos, ir 
mūsų skyriaus buvęs vedėjas 
Povilas šilas.

'~a:s pat metais, mėnesio ir 
d’er.os neatsimenu, bet tai bu
vo kernos metu, nes jau buvo 
gerokai prisnigę sniego, iš Žei- 
melo milicijos, Šiaulių apskri
tie < buvo gauta telefonograma, 
kad Žeimelio miestely, vakaro 
me*u. Žeimelio valsčiaus savi- 
va dybės patalpose posėdžiavo 
že mėlio kompartijos komitetas, 
taro kurių buvo keletą sentikių- 
bu.riiokų, kurie caro laikais bu
vo a ?gyvendinti Žeimelio vals
čių :e ant išparceliuoto dvaro že
mės. Beposėdžiaudami, jie gė
rė namuose padarytą alų, kurio 
bačkutę vienas komiteto narys 
buvo atvežęs. Visi žinojo, kad 
že melio valsčiaus ūkininkai pa
darydavo tokį alų, kad išgėrus jo 
kebus stiklus pradėdavo velniai 
akyse rodytis.

Antrame valsčiaus savivaldy
bės namo aukšte gyveno poli
cininkas, kuris Lietuvos nepri
klausomybės laikais ėjo Lietu
vos-Latvijos pasienio policininko 
pareigas. Jis iš tarnybos dar 
nebuvo atleistas ir jam pavestas 
pareigas ėjo toliau. Vakaro me
tu paminėtas policininkas, bū
damas laisvas nuo tarnybos ir 
neturėdamas ką veikti, iš savo 
būto atėjęs i valsčiaus savival
dybės raštinę, kurioje posėdžia
vo kompartijos komitetas, ir su 
jais išgėręs kelius stiklus alaus. 
Begerdamas, jis su vienu burlio
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rrof. Vaclovo Biržiškos

SENŲJŲ LIETUVIŠKU
KNYGŲ ISTORIJA

širmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 puslapiai. 
Abu tomai minkštuose virieHuoS<į parduodami už S4.0C, o kietuose 
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4oi knygas gausite, jei pinigus pasiųsite tokiu adresu:

N A (J J IENOS
1739 So. Halsted Street Chicago. Illinois 60608

■ ■ ■ ■ -- i - ■■■■ i -n

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

knygų spintą ar lentyną:
K. Sielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai įrišta, 592 psl. $6.00
K. Bielinis, DIENOJANT, gražiai Įrišta, 464 psl.................. $6.00
Prof. Vacį. Biržiška, ALEKSANDRYNAS, 1 tomas, gražiai 

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

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

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

šeliais....................................................... ....................   $5.00 i
Juozas Liūdž-us, RAŠTAI, 250 psl......................................... $3.00 I
P. Liūdžiuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU,

88 psl............... .......................... :...................      $1.00
Janina Narūne, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimai.

170 psl..........................................   $3.00
M. Gudelis, POVILAS MILERIS, biografijos bruožai. 232 

puslapiai. ...................     $3.00

NAUJIENOS,

1739 S. Halsted St., Chicago, IB. 60608. — Tel. HA 1-6100
-- ---- =------ r-r-i-m-r-— f i —r i • ■ fl ------t-- J

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 Lie u va. bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk
loje 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.

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė bu\o Vilniuje. Trakuose. Druskininkuose. Kaune, Naudakiuose, 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdūs aprašyma i ką jt ten matė, kokias 
kalbai girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psl. $1.00. Yra taip pat 
išversta i anglų kalbą

D KuMifis, MAGIŠKUOJU KILIMU Į VILNIŲ. Kelionės Į Lietu
vą įspūdžiai. Iliustruota fo'o nuotraukomis. 331 psl. S3.00.

D. Kuraitis, KELIONĖ Į 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
rini gyvenimą. Skurdi tremtis ji nepalenkė bendradarbiavimui.

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

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED $t., CHICAGO, ILL 60608

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

ku dėl nežinomos priežasties su
sipyko ir iš raštinės išėjo. Grį
žęs į savo butą ir pasiėmęs ka
rišką šautuvą, išėjo laukan per 
langą nutaikęs vienam iš kom
partijos narių į pakaušį jį vienu 
šūvių nušovė.

Tačiau jis nušovė ne burlio
ką, su kuriuo buvo susipykęs, 
bet kitą, nes per langą jo veido 
nematė. Po to. jis iš Žeimelio 
miestelio pasišalino ir pradėjo 
slapstytis apylinkėje esančiuose 
kaimuose.

Dėl šios žmogžudystės kilo di
delis trukšmas, NKVD viršinin
kas Petrovas pareikalavo, kad 
kaltinamas žmogžudystėje poli
cininkas būtų suimtas. Jo ieško
ti buvo išvykęs mūsų skyriaus 
vedėjas Povilas šilas, dar su vie
nu valdininku, bet, pabuvę Žei
melio valsčiuje 3 dienas, grįžo 
į Šiaulius, jo nesuradę. Grįžęs 
šilas man pasakė: “Tu, Stasy, 
visuomet turi laimę, todėl va
žiuok į Žeimelį, gal tau pasiseks 
kaltinamą žmogžudystėje polici
ninką surasti. Man pagalbon 
davė šuns vadovą, policininką 
Kalpoką, su vilkų veislės dresi
ruotu šuniu, kurio vardas buvo 
Reksas.

Nežiūrint kokia valdžia be
būtų, bet žmogžudystė vistiek 
yra nepateisinama, todėl reikė
jo važiuoti. Kai atvykome į Žei
melį, jau buvo vakaras. Užėjęs 
j milicijos raštinę, iš milicijos 
viršininko sužinojau, kad du mi
licininkai yra pasiųsti į kaimus 
ieškoti kaltinamo žmogžudystė
je policininko. Kadangi buvo va
karas, patarė palaukti iki ryto. 
Kol grįš milicininkai. Gal būt 
jie bus surinkę žinias, kur kal-

Sovietų laivas "Visock" pasiima Longview, Wash., uosta Amerikos sovietams parduotus javus. SdviMą laivai pra
dėjo lankytis Meksikos įlankos ir Didžiųjų Ežerų uostuose, neskaitant Atlanto Ir Ramiajo vandenyne Amerikos

I š N. Lietuvos praeities
Čia JAV turime gerą būrį dar mano aprašomą įvykį gali at- 

nesenų inžinierių, įsigijusių siminti. 
nepriklausomoj Lietuvoj arba 
savo specialybės diplomus dar 
jau čia Amerikoje. Vieni dir
ba savo specialybėje, kiti rašo 
romanus, keli jų aktyviai reiš
kiasi Lietuvos laisvinimo dar
be, steigia visokias laisvinimo 
komisijas, rašinėja ir siuntinė
ja įvairius aplinkraščius.

Gal jų vienas kitas yra daly
vavęs ir dar nepriklausomoje 
Lietuvoje Kaune 1938 m. visos 
Lietuvos inžinierių ir archi
tektų Įvykusiame kongrese ir

Lietuvos inžinierių ir archi
tektų sąjunga 1938 m. rudenį, 
Kaune Karininkų Romovėje 
sušaukė visos Lietuvos inž. ir 
arch, kongresą. Dalyvavo kaip 
senesnės, taip ir jaunesnės kar
tos inžinieriai, virš 300 nartų.

į tą kongresą buvo pakviesti 
ir tuometinės Lietuvos vyriau
sybės nariai šu pačiu Lietuvos 
prezidentu Antanu Snietoria. 
Tie visi garbingieji svečiai bu
vo pasodinti į vadinamą gar
bės prezidiumą. Tarp visokių 
klausimų buvo hr įvairios pa
skaitos. Prof. Pr. Jodelė, ’ di
delis cemento - fabriko IJetu- 
voje entuziastas skaitė paskaitą, 
kad Lietuvoje žūt būt teikia 
steigti cemento fabriką. Žalia
vų cementui vietoje turime 
tiek ir tiek, o dabar išnietąriię 
užsieniams už ^jc^ihentą tūks
tančių tūkstančius litų.

Pro L Jo deleft kaip opozici- 
ninkas, išėjo kalbėti vieijae jau
nesniųjų inžinierių. GaiteL. jo 
pavardė iš atminties yra pabė
gusi. Tas opozicininkas ėmė 
įrodinėti, kad cemetftd fabri
kui Lietuvoje steigti dar neat
ėjo laikas, nes Juo sugriausi
me Lietuvos ūkį. Kraštui kaip 
Vokietija, Anglija, Švedija it 
kiti, iš kurių dabar Lietuva 
perka cementą,r iitIStdfe pirkti 
mūsų ūkio gaminius. Tai knt 
tada dėsime kiaulės, šviešftį, 
kiaušinius ir kiltis Ūkio gami
nius.

šitam inžiriiėtihl kalbšht, 
kongrese dalyvavęs senas am
žiumi inžinierius, Vladas Gei- 
ga. buvęs didžiausioš prie 
Kauno Palemono plylinės di
rektorius, atsistojęs, visiems 
girdint, trumpai pasakė: ty
reli. geriau būtų, jei būtum 
pasiėmęs virvelę ir užširišęs 
savo burnelę”. ’ V

Po šitokios inž. GeigOs rep
likos, opozicininkas daugiau 
nebekalbėjo. Per visų kohgtė- 
so dalyvių veidus, taip pat it 
garbės prezidiumą, 
vo lengva šypsena.

Buvff

tinamas žmogžudystėje polici
ninkas slapstosi. Nebuvo kas 
veikti, tai nuėjęs į viešbutį ir 
pavalgęs vakarienę nuėjau mie
goti. Apie 12 valandą nakties 
mane prikėlė vienas milicinin
kas, sakydamas'' kad milicijos 
viršininkas taukiaršu arkliu, pa
kinkytu- į roges,^prie milicijos 
raštinės* nes baltinamas žmogžu
dystėje policininkas esąs apsup
tas kažkur netoli Žeimelio mies
telio kalvėje ir esanti reikalin
ga pagalba. Man su milicijos 
viršininku pavažiavus apie 2 ki
lometrus, sutikome du milici
ninkus, bevežančius sulaikytą 
policininką, kuris nepasipriešinęs 
jiems pasidavė. Atvežus į Žei
melį, jį patalpinome į valsčiaus 
savivaldybės daboklę. Jis apsi
džiaugė patekęs į šiltą daboklę, 
nes besislapstydamas keletą die
nų buvo labai sušalęs ir alkanas. 
Apie sulaikytą policininką tele
fonu pranešiau mūsų skyriaus 
vedėjui šilui, o jis NKVD vir
šininkui Petrovui. Praslinkus 

I trumpam laikui, Petrovas man 
Į paskambino telefonu ir įsakė, 
kad aš sulaikytą policininką sau
gočiau kaip savo akį kaktoje. O 
jei jis pabėgs, tai atsakysiu sa
vo galva. Be to, įsakė apie jį 

! jokios kvotos nedaryti, tik( se
kantį rytą pristatyti į Joniškio 

I miestą, kuris yra nuo Žeimelio 
apie 25 kilometrus atstume, kur 
pažadėjo jo su automobiliu lauk
ti*

Sekantį rytą, gavęs iš vals
čiaus savivaldybės pastotį, su
laikytą policininką su policinin
ku Kalpoku atgabenome į Jo
niškį. čia radome mus belau
kiančius NKVD viršininką Pe
trovą dar su vienu valdininku, 
kurie iš mūsų areštuotą perėmė, 

! atgabeno į Šiaulius ir patalpino 
' į Šiaulių kalėjimą. Koks buvo jo 
tolimesnis likimas — nežinau. 
Man buvo jo gaila, kaip lietuvio

I ir kaip policijos tarnautojo, nes 
žinojau, koks likimas jo laukia.

i Taip pat žinojau, kad jis šią 
žmogžudystę padarė ne politi
niais sumetimais, bet būdamas

Į neblaiviame stovyje. Kadangi 
Ijis iš Žeimelio valsčiaus ribų 
; niekur nepasišalino, o vėliau pats 
pasidavė milicininkams, tai jam 

i padėti nieko negalėjau. Jo var- 
I do ir pavardės neatsimenu. Taip 
Į pat neatsimenu, iš kur jis buvo 
j kilęs.

1941 metais, sausio mėnesio 
pradžioje šilas ir aš irgi bu
vome iš tarnybos paliuosuoti.

nubanga

kongrese

Negali su ir negali be
Kada Dievas sutvėrė vyrą, tai 

pastebėjo, kad trūksta medžia
gos sutverti motetį, tad paėmęs 
mėnulio apskritinį žalčio ban
guotumą. rožės stebelio lankstu
mą, miglos psindėsų, kiškio bai
mę povo tuštybę, Aušrinės švel
numą, tulžies kAHėatį, Medaus 
saldumą, ugnies karštį, sniego 
šalt|, šarkos pleįnimą, karvelio 
burkavimą ir iš viso to sutvė
rė moterį ir.„ atidavė ją vyrui.

Po penkių dienų vyras grįžo 
nusiskųsdamas: “Viešpatie, tta? 
rinys, kurį man davei nuodija 
mano gyvenimą. Plepa tštisą 
dieną, puola nųshdinnflan dėl 
mažiausio menkniekio Ir nuola
tos serga. Pasiimk ją nuo ma
nęs”. Dievas sutiko if pasiėmė 
moterį atgal.

Po sekančių penkių dienų vy-

=

SKĖRIAI PARLEKIA
Mažne nugąsdino žinia, kad 

||“Skėriai pareina”! Bet tai nė- 
I ra tie baisieji biblijiniai skė- 
I ri'ai (šarančiai) kurie Švento- 
I joj Žemėj buvo Dievo rykšte 
Ijlaikomi, o ir dabar Vidurže

mio pakraščiais pasėliams ir 
J visokiems augalams didžiau- 

■ sios. žalos padaro.
Amerikos 1 *

taigi ir Chicagos apylinkėse 
laukiamieji skėriai nėra skėriai 

Į tikrąją žodžio prasme, o yra 
tikriau sakant žiogai, kitaip 
cikadomis vadinami, kurie tik 
kas 17 metą laikotarpiais trum
pam laikui pasirodo, ir išnyks- 

MK ta, bet per tą trumpą laiką 
Išmonėms pilnas ausis pričirš- 
kia. Tai paslaptingiausias gam- 

|ĮtOS sutvarkymas, šią vasarą 
nuo gegužės iki liepos mėriesio 
iš žemės išlehda milijonų mili
jonai hirtifų (vikšrų), iš kurių 
per haktį išlenda cikados, tai 
yrd Sparnuoti žiogai, kurie iki 
saulėtekio jau yra pilnai su
brendę ir laiko negaišdami 
imftSi ąpsitaisinimo pareigų 
— patelės medžių galūnėse, ša
kų pumpuruose Skuba padėti 
milijotių milijonus kiaušinėlių, 
o patinėliai tuo metu linksmi
na savo pataites ft žmonių ausis

ras vėl grįžo ir nusiminusiu bal
su tarė:

— Viešpatie, grąžinęs Tau 
tvarinį', jaučiuosi. vienišas. Pri- 
simenu fcaip žiūrėdavo į mane 
i? kaip gaudėsi... Prašau, grą-

Dievas didžiadvasiškai grąži
nę jam moterį atgal.

Bet šį kartą vyras grįžt) su 
skuftdu'jau pa trijų dieną.

— Viešpatie, Jau man užtenka 
jos. šfe tvarinys teikia daugiau 
rftpesčlų nei jis yra vertas.

— Pasišaį&- ^rūpinkis sau 
Atsakė janikaip sugebE&i,

Diėvas,
4^ Bet aš negaliu su ja išlai-

kjKti

NAUJIENOS
Šo. ftalsted Street Chicago, III 60608

Bet negali taip pat ir be

— Vargas man — suaimana
vo pasišalindamas vyras. — Ne
galiu gyventi sa ja; ir negaliu 
be jos.

Buy U.SL Savings Bonds.
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rėžiančiu, bet maloniu čirškė
jimu.

Savo gamtos pareigą atlikę 
tie “skėriai” skaitosi gamtai 
nebereikalingi ir juos baigia 
sudoroti paukščiai, kurią iš 
visų kraštų į puotą suskrenda 
nesuskaitomos daugybės. Ci
kados ne tik žmonėms, bet ir 
augalams nieko nedaro.

Iš kiaušinėlių išsiperėję jau- 
vidurvakariuose, ni cikadų vikšrai nieko nelauk

dami iš medžių krinta žemėn 
ir tuojau rausiasi į žemę iki 
poros pėdų gilumom ir ten 
“miega” per 17 metų, kol atei
na laikas lysti laukan ir atlikti 
sekantį savo veislės išlaikymo 
ciklą. Ateinantį mėnesį pasi- 
rodantieji “skėriai” savo pro
gos išlysti iš žemės laukė nuo 
1956 metų!

TRUMANAS IR KRITIKAS
1950 metais vienas muzikos 

kritikas spaudoje parašė nelabai 
palankią recenciją apie preziden
to Truiiiano dukters pasirodymą. 
Po to prezidentas Trumanas tam 
kritikui nusiuntė asmenišką laiš
ką, kuriame jis rašė: “...turiu 
vilties, kad kada nors su tamsta 
susitiksiu. Kai tas įvyks, patar
čiau pasirūpinti naują nosį ir 
gerą gabalą mėsos sulopymui 
tamstos fizionomijos”.



AR MIŠIOS YRA FARSAS?
Skaitau “Drauge” paskelb

tą kun. Jėzuito Algimanto Ke
zio pasikalbėjimą su VI. Rmjs 
-(Ramojum), žiūr. kultūr. prie
das nr. 95, 1973. Daug prikal
bėta apie Jaunimo Centre nu
matytus užmojus, liet tai — 
dar tik ateities planai. Padėk 
Dieve, lietuviams jėzuitams 
pasireikšti kultūros baruose. 
Gal ši sritis bus jiems sėkmin
gesnė negu politinė, kurios jie 
ėmėsi per Laiškus lietuviams, 
ir kurioje jie tikrai nusipoliti
kavo, gerokai suerzindami 
Chicagos visuomenę.
Bet man, kaip tėvui katalikui, 
krito į akis kunigo A. Kezio pa
sikalbėjime padarytas pasigy
rimas, dėl jo projektuojamųjų 
jaunimui Mišių. Paskaičius 
jaunuolių atsakymus jiems, jų 
kapeliono, atsieit, kun. A. Ke
zio, patiektus anketoje klau- 
simus( žiūr. “Mūsų žinios 1973 
m. vasario mėn. 18 d. atrodo, 
kad jie atsižada tradicinių Mi
šių, nes jos nebeįdomios ir 
nuobodžios...

Taigi, kapelionas, jų pasi
teiravęs, ryžosi sukurti naujas
jaunimą patraukiančias Mišias, fanuoti mūsų laikais yra nema-

Mišias jie paverčia tikru turėtų pasisakyti ir hvai I ata- 
Ifarsu, lydimu gitarų, armoni- likai, ypač tie’ tėvai, kurių 

Katalikų Bažnyčioje iki šiam kų, baletų, Šlagerių, skaitomų vaikams kapelionauja kun. A. 
laikui Mišios buvo centrinės irĮiš laikraščių grynai profaninių ĮKezys, besimetąs į pigų Mišių 
pagrindinės pamaldos, Pavergtoje Lietuvoje

nuvertinimą, nepaisydamas tų 
kurias yra 

kurie ėmėsi tokių

, Gi viso to rezultatai i .
kainos su didžiausiu orumu ir — liūdni. Tos bažnyčios, kurio- liūdnų pasekmių,

iš jaunuo- se buvo daromi tokie ir pana- patyrę tie, 
lių anketoje pasisakymų atro- šqs eksperimentai — ištuštėjo, naujenybių, 
do, kad jos jiems yra terra neliko 
incognita...

Kai kurie iš jų turi labai 
menkutį arba ir visai neturi 
supratimo, ką reiškia katali
kui Mišios.. Tat, nestebėtina, 
kad iš tokios jų ignorancijos iš
plaukė ir tokie pasisakymai. 
Juk paprastai, nevertinami ir 
nebranginami tie dalykai, ku
rių nepažįstame arba kurie yra 
nesuprantami. Bet kas kaltas 
dėl tokios ignorancijos? Aišku, 
kad jų kapelionas, jų neparuo
šė suprasti Mišių esmės, su
prasti ir pareigos jose dalyvau
ti-

Žinoma, kad tokiam kape
liono pasiruošimui reikia lai
ko ir rimto atsidėjimo. Matyt, 
kad su laiku jam ne kas, nes 
atrodo, kad pagrindinis jo už
siėmimas ne kapelionavimas, 
o fotografavimas.

Pasikėsintojų Mišias supro-

iškilmingumu. Gi, FOTO REPORTAŽAS

nei jaunimo, nei seni-) 
mo. Dvasiški tėveliai dairosi 
nežinodami ką daryti, kaip 

jsuprofanuotoms šventovėms 
sugrąžinti šventąjį orumą. Rei
kia manyti, kad ir A. Kezio to
kie i>askelbti bandymai pasi
baigs panašia katastrofa. Jau
nimas ne ilgai džiaugiasi tais 
pačiais žaisliukais. Jis reika
lauja vis naujų ir naujų...

Ar ilgai žavėsis jaunimas to
kiomis Mišioinis, nuo kurių 
bus nuimtas jų šventumas bei 
orumas? Ar ilgai žavėsis ir 
bėgs jaunimas dalyvauti tokio
se suprof anuo tose Mišiose? 
Farsas kiekvieną kartą reika
lauja vis gilesnių įspūdžių ir 
įjaudinančios sensacijos. Gi 
Mišių pagrindas — ne jausmi
nės sensacijos išgyvenimas. Ir 
pagaliau, kaip ilgai kun. A. 
Kezys sugebės tokį “mišiau- 
ną” farsą tęsti ir juo vaikus 
vilioti?

Man rodos, kad šiuo reikalu

Mano manymu, jei jų vai
kams kapelionas nepajėgia iš
aiškinti Mišių reikšmės, tada 
tenka patieųis tėvams šių pa
reigą atlikti. Jaunimas turėtų 
žinoti, kad Mišiose reikia ieš
koti ne pigios sensacijos, bet 
maldos. Ir- kad Mišias tvarko 
ne jis ir ne paskiri kunigėliai 
iešką pigių sensaciriių įspū
džių, bet, berods, Romoje — 
Vatikane yra tam reikalui 
speciali įstaiga, kuri vadinasi 
Šventų Apeigų kongregacija 
(ministerija), skelbianti po
tvarkius, kuriais ji tvarko li
turgiją. Kurios tik patvirtini
mu leidžiama tą ar kitą Mišio
se pakeisti.

įdomu ir ne pro šalį būtų, 
jei dėl tokių ir panašių su šven
tenybėmis daromų eksperi
mentų pasisakytų ir mūsų lie
tuviai vyskupai. Gal tada to
kių eksperimentų darytojai 
nebandytų Mišias paversti far-

Tėvas Rusai patys mėgsta fotografuotis okupuotoje Lietuvoje, bet lietuviams ne visuomet leidžia tai da
ryti Paveiksle matome rusų kareivius, besifotografuojančius pačiame Vilniaus centre, šią. foto
grafiją reikėjo traukti iš tolo, kad sovietų kariai nekeltų triukšmo, ši foto traukta Vilniuje pas

kutinėmis praeitos vasaros dienomis.

su.

TRYS ČIKAGOS DIDIEJI”
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Picasso-Calder ir Chagall
Pablo Picasso pastatė Civic renesansą Chicago j e 

plazoje, Chicagoj, sau pamink-Į menduoja daugiau tokių skulp- 
lą ir jo virš $300,000 miestui j tūros majestrų, būtent Isama 
kaštavusi “dovana” išjudino ir 
kitas pasaulinės skulptūros gar
senybes pasekti Picasso pėdo
mis, ir štai jau pilna spauda Cal
derio ir Chagallo vardų. Kaip 
minėta, Calderis yra apsiėmęs 
kažką tokį, kaip Piccasso, Civic 
centro plazoje pastatyti Fede
ralinio namo plazoje, o Chaga- 
lis savo keramiškus muralus jau 
klijuojąs prie First National 
Bank sienų. Kas jie tokie tie 
“trys didieji”? Spsipažinti ver-

ir reko-

Nbgushi, Jacques Lipchitz, Bar
bara Hepworth, Joan Miro ir Ri
chard Hunt.

NOW INSURED TO $20,000,

0 T A SUSIVIENIJIMAS I . /X LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

SLA — jau 80 msty tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dau
giau kaip SEPTYNIUS MILIJONUS dolerių savo apdraus
tiems nariams.

SLA — didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija — duoda gyvy
bės apdraudą ir ligoje pašalpą, kuri yra pigi, nes SUSIVIE
NIJIMAS naiaško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbos pagrindu.

SLA — jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono dolerių kapitalą, 
tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti įvairių klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100.00 
iki $10.000,00.

SLA — jaunimui duoda gera Taupomai# Apdraudą ■ Endowment In
surance, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi
joms ir gyvenimo pradžiai.

SLA — duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM apdraudą: 
už $1.000.00 apdraudos tik $3.00 mokesčio metams.

SLA — AKCIDENTALĖ APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme
nims, rekomenduojama lietuvišky KLUBU ir draugijų na
riams. "UI $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2 00 
į metus.

SLA — kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės i kuopų 
veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUSIVIENIJIMO darbus.

Gausite spausdintas informacijas, jeigu parašysi!: 

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 WEST 30 STREET, NEW YORK, N. Y. 10001

Picasso jau mirė. Alexander 
Calder yra amerikietis, bet ap
sigyvenęs Prancūzijoje. Jo 53 
pėdų “dovana” Chicagai kaštuo
sianti truputį daugiau kaip Pi
casso 162 tonų 50 pėdų “paukš
tis - ne - paukštis” kaštavo. Ką 
vaizduos ir ką reikš Calderio 
dvi nulenktos 53 pėdų aukštumo 
raudonos plieno kartys su gre
mėzdiškomis plokštėmis karčių 
galuose geriausiai paaiškino pa
aiškino paties Calderio žmona: 
“Jei žmonės vis tebeklausinėja 
ką Sando (Aleksandro) skulp
tūros reiškia, jie nepažįsta San
dy — jos nieko nereiškia”.

Apie Sandy Calderi rašo Mrs. 
Lorna Dunna Mann iš Grand 
Rapids, Mich., kad ten yra pa
statyta Calderio skulptūra, kaž
kas panašaus į plūgo noragą. 
Wooster College, Ohio, turinti 
Calderio sukurtą “groteskišką 
betono krūvą, pavadintą “koply
čią”... “Bažnyčios, kaštavusios 
milijonus dolerių, atrodo kaip 
betono gimnazijos džiuglėje (?), 
šlykštu net pamatyti. Tokios gar 
Ii patikti tik velniui, kurs, kaip 
atrodo, vadovauja visiems jo 
projektams”. Gi tūlo kolegijos 
profesorius George Steinbrecher 
džiaugiasi, kad Picasso-Calder- 
Chagel darbai reiškia skulptūros

1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

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

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

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

derį tokiu adresu: 4

Apie Marc Chagall randame 
Liet. Enciklopedijoje tiek:

Chagall Marc (g. 1887) žydų 
tapytojas grafikas. Mokėsi Pet
rapilio meno akademijoje. Nuo 
1922 Paryžiuje suėjo su kubis- 
tais ir pasidavė jų įtakai. Ru
sijoje gyvendamas (1914—1922) 
susikūrė savąjį stilių... Jo sti
liui turėjo įtakos rusų liaudies 
menas ir chasidizmo mistika. 
19144—1946 gyveno JAV. Jo 
būdingesni paveikslai: Tarp tam
sos ir šviesos. Besimeldžiąs žy
das, autoportretas, Trys žvakės. 
Iliustravo Gogolio Mirusias sielas 
ir Lafontaine pasakėčias.

Daugiausiai atsiliepimų pri
rašyta apie Pablo Picasso (ispa
nų kilmės, gimęs Malagoje 1881 
m., miręs šiomis dienomis) apbū- 
dinamas kaip propagandistas, 
kurs stengėsi tiesioginiai ar ne
tiesioginiai primesti kitiems to
kią gyvenimo pažiūrą, kokia jam 
pačiam atrodo pageidautina.

Picasso pasakęs: “Menas nė
ra apartmentų dekoravimas. Me
nas yra revoliucijos įrankis ir 
mano menas yra revoliucinis me
nas”. Ispanijos civilinio karo 
metu pagarsėjęs vienu savo pa
veikslu “Guernica” ir patapęs 
komunistu, nors pasilikęs gyven
ti kaip kapitalistas, kurs mir
damas paliko virš 50 milijonų 
dolerių turto.

Meną Picasso apibūdino pa
reikšdamas: “Menas yra perka
ma — parduodama prekė”, o 
apie save pasakęs: “Kai esu vie
nas, aš nedrįstu save vadinti ar
tistu... Aš esu tik klounas, šun
daktaris, aš pažinau savąją ga
dynę ir išnaudojau savo bendra- 
laikių nesubrendimą, tuštybe ir 
gobšumą”. Dėlto, kaip Jeffry 
St. John rašo vienoje Picasso 
kūrybos studijoje: Niekas kitas 
tiek nepakenkė modernaus me
no “estetiniam grožiui ir švel
nioms formoms. Jei Picasso bu
vo didis, tai tik biaurumo, de
formavimo ir destrukcijos kul
to propagavimu.

Ryšium su Picasso (sulau
kus 91 metų) mirimu, kitas jo 
kūrybos kritikas rašo: Kaip pri
siekęs komunistas Pablo Picas-

tąją Ispaniją negrįš kol nebus 
nuverstas Francisco Franko. Jis 
buvo vienas iš turtingiausių 
žmonių pasaulyje, susikaupęs 
turtų, įvertintu iki $50 milijo
nų. Tai komunistas! Įdomu, 
kaip jis būtų reagavęs, jei je

Piliulė moterims kenkia
Naujosios Anglijos medicinos 

žurnalas paskelbė 2 metų tyri
mo rezultatus, kurie parodę, 
kad gimdymų kontrolės piliules 
imančios moterys užsitraukia 
smūgį (stroke) arba trombozę 
(cerebral thrombosis). Smūgis 
arba trombozė yra arterijų sme
genyse užsikimšimas.

Ištyrus 1,300 moterų nustaty
ta, kad dar žymiai labiau padi
dėja smūgio pavojus, jei piliu
les vartojančios moterys be to 
dar rūko. Tačiau Dr. Martin 
Vessey, žymus Anglijos autori-

tetas gimdymų kontrolės piliu
lės klausimais randa, kad tas 
moterų apklausinėjimas turi kai 
kurių spragų ir tvirtina, kad ri
zikas imant gimdymų kontrolės 
piliules esąs mažesnis negu yra 
normalaus nėštumo ir abortų ri
zikas.

HEIL HITLER
— Kodėl nacis (Hitlerio lai

kais) besisveikindamas ir kel
damas dešine ranką kairiąją pri
dėdavo prie pilvo?

— Kad pakėlus ranką nenu
smuktų kelnės.

turtus būtų sukonfiskavę kaip 
kad komunistai padarė visuose 
valdomuose kraštuose”.

Dar kitas duoda tokį patari
mą: “Kaip tikamiausią Picasso 
pagerbimą siūlau kad mūsų mie
stas tą Picasso figūrą Civic Cen
ter plazoje paaukotų kaip ant
kapį Picasso palaikams. J. Pr.

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį • Dėdę Šerną as
meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitą 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės Šerno gyvenimą. 
Jiems bus įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių istorijų. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašytą Vienišo Žmogaus Gyvenimą — Dėdės 
Šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas 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 Miras, VIENI8O 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 50 m. sukaktį 
Mokame iki 6% Dividendus ir 
dar duodame dovanų. Universal 

SAVINGS

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

JEI PADĖSIT E $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 ii 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
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

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

Įsteigta 1923 metais. TeL 421-3070

Įstaigos pietuose Hemas automobiliams pastatyti
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Brežnevas “keičia dokumentus”
Sovietų Sąjungos komunistų partijos pirmasis sekre

torius Leonidas L Brežnevas jau seniai pradėjo tusų ir 
rusų pavergtų kraštų komunistų partijų valymų, tiktai 
jis nevadino jo valymu, bet partijos “dokumentų keitimu”. 
Tam “dokumentų keitimui” Brežnevas pradėjo mosiąs 
prieš porą metų, pirmieji žingsniai buvo padaryti pHėŠ- 
metus, o dabar Sovietų Sąjungai ir pasauliui paskelbti ir 
paskutiniai to valymo rezultatai.

Pats Brežnevas gavo antrąjį partijos “pakeistą do
kumentą” — naują partijos nario kortelę. Pirmoji korte
lė šį kartą atiteko Leninui, partijos steigėjui ir josios dva
sios vadui. Visi žino, kad Leninas seniai yra miręs ir par
tijos nario mokesčio nemoka, bet Rusijos komunistai ir 
mirusiam savo vadui davė naują partijos bilietą, kad jis 
ir karste jį kišenėje nešiotųsi. Leniną kiekvieną dieną 
Maskvos aikštėje lanko šimtai sufanatizėjusių komunis
tų, tai valdovai nori, kad lankytojai pamatytų partinį 
Lenino bilietą.

Lietuvoje Antanas Sniečkus taip pat gavo pirmąjį 
partijos bilietą. Komunistams pasidarbavusių lietuvių 
buvo daugiau. Gyvųjų tarpe daugiau už Sniečkų rusams 
dirbusių komunistų nėra, bet negyvų tarpe lietuviai turi 
daugiau rusams dirbusių komunistų, bet negyvų komu
nistų kultas lietuvių tarpe nėra toks stiprus, koks jis yra 
rusų tarpe. Pirmuosius “pakeistų dokumentų” egzemp
liorius lietuviai galėtų duoti Aleksai Angariečiui, Karo
liui Požėlai, gal net ir Vincui Mickevičiui Kapsukui, bet, 
matyt, buvo nepatogu. Pirmąjį partijos teoriką Mask
voje sušaudė patys rusai komunistai, antrojo žmoną ru
sai sušaudė Minske, o trečiasis sušaudytuosius skundė so
vietų čekistams. Okupuotoje Lietuvoje šie nužudymai 
slepiami, bet Kapsuko palikimą tvarkantieji žmonės juos 
žino ir kartais prasitaria.

Brežnevas, gavęs “pirmąjį dokumentą” ir patikri
nęs karo jėgų ir policijos ištikimumą, pradėjo valymą. 
Praeitais metais jis nusodino Piotrą šelestą iš Ukrainos 
komunistų partijos pirmojo sekretoriaus pareigų. Pra
eito penktadienio vakarą tą patį Šelestą jis jau išmetė iš 
politbiuro narių tarpo. Pačioje Ukrainoje jad nibšiamos 
bylos buvusiam partijos sekretoHui. Jis kaltihatnaš šo
vinizmu ir nacionalizmu, visą laiką rėmusiu Ukrainos 
nacionalistus. Genadijus Voronotas išmestas Už tai, kad 
jis nepritarė Brežnevo užsienio politikai. Jis buvo nepa
tenkintas Egipto valdžios įsakymu iškraustyti rusus. Še- 
lestas nenorėjo, kad būtų leista Niksonui atvykti į Mask-

JANINA MONKUTĖ-MARKS

KELIONĖ I MAJŲ ŽEMf
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O vaizdas neapsakomo grožio! 
žalia Karibų jūra, tamsios lūž
tančios ir baltom putom išsilie- 
jančios bangos, intensyviai ža
lia augmenija, karštų spalvų žie
dai ir mėlynas dangus. Jautiesi, 
kad neveltui per skaistyklą į ro
jų keliauta.

Vyras — didelis “scuba” en
tuziastas. Sctiba — tai povan
deninis kvėpavimo aparatas, ku
rį užsidėjęs ant nugaros gali lais
vai po vandenį nardyti. Koralai 
čia vieni iš puikiausių pasaulyje, 
dar turistų nestigadinti. Viso
kiausius ti-opikltiės žuvys, tokios 
jaukios, kad hti ėda iš rankų 
(taip mane informaeo “narai”).

“Expedicija” į kaimus

Kadangi aš po vandenį nenar- 
dAu. man reikėjo surasti kitą 
užsiėmimą. Su šeimininke išėjo
me aplankyti porą kaimelių ir 
pasiteirauti ar kas nėra sura
dęs ar iškasęs “Hava ding-ding”. 
Taip vietiniai vadina archeologi
nes iškasenas. Surandama puodų 
šukių, ornamentuotų statulėlių.

žalių karolių ir 1.1. Niekas per 
daug nesidomi salomis arba ir 
Hondūro mažesnėmis vietovė
mis — nėra pinigo it- laiko.

Visas susisiekimas salose vyk
sta laiveliais arba pėsčiom vie
šais keliais. Kelias čia vieno 
žmogaus takas per krūmus, aukš
tą žolę arba pajūriu per akme
nis. Keliaujama vorele. Kartais 
per upelį rąstas padėtas, arba 
basom reikia perbristi. Žerrtyn, 
aukštyn: Čia peršokti dumbly
ną, čia saugotis, kad didžiuliam 
driežui ant uodegos neužliptum.

Prieinam kipinaites. Jos, vi 
siškai pajūryj — krūmuose, iš 
jūrbs pusės iškapotas |vtfi avi
mas laiveliui, karstui atvežti, 
šviežiai supiltas kapas, akmeni
nis apdėtas ir kelios AAdžiūvnsiOs 
palmių šakos įsmeigtos. Jos ap
vyniotos baltais popierėliais ir 
apsagstytos baltom popierinėm 
gėlėm. Atrodo lyta — popierė
liai nutysę kaip dvasių pirštai. 
Ramu ir nejauku. Pora pavirtu
siu medinių antkApių, ktitiAs 
vijokliais apraizgytų kauburių. 
Tai ii- viskas. Primityvus —

vą ir pradėti pasitariama įtampai sumažinti. Tada Brež-jMūSŲ RŪPESČIAI IR UŽDAVINIAI 
neVaS laimėjo, prezidentas Niksonas buvo pakviestas į 
Maskvą, o dabar pats Brežnevas ruošiasi kelionei į Vaka
rų Vokietiją.

Kad pačioje Maskvoje bebūtų padarytas perversmas 
ir kad naujos Brežnevo politikos šalininkai nedrįstų kelti 
galvos, Brežnevas, išmetęs jau minėtus du politinio biuro 
narius, priėmė tris savo Šalininkus. Į partijos politinį biu
rą jis priėmė užsienio ministrą Andrei Gromyko, sovietų 
maršalą ir karo ministrą Andrei Grecką ir sovietų vidaus 
saugumo ministrą Juri A. Andropovą, Iki šio meto šie 
trys vytai nešė valstybinę atsakomybę, bet politiniame 
biure jie neįgalėjo žodžio tarti, nes buvo tiktai kandida
tai į politbiurą. Kada politinis 'biuras svarstydavo kokį 
svarbesnį reikalą, tai ministras Gromyko ir maršalas 
Grečka laukdavo koridoriuje nutarimo. Partijos politi
kams nutarus, Grečka eidavo į krašto apsaugos ministe
riją ir paruošdavo reikalingus įsakymus.

Paskutiniais mėnesiais rusų komunistų partijos po
litiniame biure ėjo gana didoka trintis. Keli politbiuro 
nariai buvo nepatenkinti įvykiais Vietname, jiems kok
tus buvo Egipto klausimas, o dar neskanesnis buvo rytų 
Vokietijbs klausimas. Politbiuro nariai reikalavo neda
ryti jokių nuolaidų Berlyne, Egipte ir Vietname. Tuo tar
pu Brežnevas, turėdamas galvoje Lenkijos darbininkų 
sukilimą prieš komunistus ir komunistų partijos centrų 
deginimą, bijojo, kad tos nuotaikos nepraplistų į kitus 
kraštus. Sovietų valdžia yra pasiuntusi šiaurės Vietna- 
ihui biiiijbiiifiėš sumas vertos įvairios karo medžiagos, 
bet pietų Vietnamo komunistai nepavergė. Egiptan Brež
nevas nenorėjo siųsti daugiau karo medžiagos, o iš Rytų 
Vokietijos šokėtų valdžia negavo lauktų mašinų ir kito
kių gaminių. Sovietų pramonė buvo ir tebėra atsilikusi. 
Ji negali prilygti laisvojo pasaulio pramonei. Po 50 “ko
munistinės” statybos metų, atsilikusios Italijos inžinieriai 
ir mechanikai turėjo vykti į Sovietų Sąjungą, pastatyti 
dirbtuvę ir mokyti rusus, kaip pagaminti gerą auto
mobilį.

Padarytos pakaitos politiniame biure reiškia, kad 
Brežnevas bandys ir toliau tęsti “sambūvio” politiką su 
Amerika ir Vakarų Europa. Brežnevas bandys laikyti 
rusų pagrobtus kraštus ir pozicijas užsienyje, bet prezi
dentas Niksonas iiėsireiigia daryti daugiau nuolaidų. 
Prezidentas pajėgė apraminti šiaurės Vietnamo užkariau
tojus, reikia hiaiiyti; kad jis pajėgs Sumažinti ir maškvi- 
nių užkariautojų apetitus. Jeigu rusai neatsisakys nuo 
prievartos veiksmų, jeigu jie ir toliau kišis į kitų kraštų 
vidaus reikalus, tai jbkios prekybos su Amerika nebus ir 
jokių lengvatų rusų gaminiams niekas neduos.

. • . > f. * i.. ■
Be prekybos, Maskva nori, kad būtų pripažintos da

bartinės rytų EUrbpos sienos- Sienų klausimas turi būti 
svarstomas taikos konferencijoje; kurios sovietų valdžia 
bijo. Ji šaukia “baugumo” “konferencijas”, kad tiktai 
nereikėtų šaukti taikos konferencijos. Maskva nianb, 
kad saugumo konferencijoje būs padėti rusiški pagrindai 
būsimai taikos konferencijai. Bet taip neišeis. Visi Ant
rojo Pasaulinio karo sąjungininkai pasitraukė iš karo 
metu užimtų sričių, tuo tarpu sovietų karo jėgos pasilie
ka karo metu užimetse teritorijose. Rusai nenori atšauk
ti savo kariuomenės iš rytų Vbkiėtijoš, čekdšiovakijdš, 
Bulgarijos, Lietuvos, Latvijos, Estijos ir kitų pavergtų 
Mštų. Katė) meti! rusai buvo pasižadėję svetimų žemių 
negrobti, bet dabar pagrobtų sričių nenori atiduoti ir 
pavfergtų žmonių neribri išlaisvintu

Brežnevui pavyko įveikti Kremliuje esančius kato ša7 
linihkuš. Bet jeigu jis norės ilgametės taikos, tai rusai 
turės trauktis iš užimtų rytų Europos pozicijų.

jatiH daug tealeshę žėmės trau
ką.

Praeiname kelioliką lūšnų, 
žmonės sveikinasi — nepapras
tai nuoširdūs. Pasakoja savo bė
das ir džiaugsmus. Kas vedė, 
kas susirgo, kas laukiasi kūdi
kio. Vaikai pusnuogiai arba vi
sai nuogi bėginėja su juodais 
purvinais paršiukais ir vištom. 
Visur ant krūmų pridžiauta skal
binių; Arba jų prie tako Ant žo
lės ištiesta.

Namai daugiausia pastatyti 
ant aukštų rąstų, palmių lapais 
dengti, kad apsisaugojus nud 
potvynių, laukinių žvėrių ir šu
nų. Jokios elektros nei banall- 
zacijos nėra. Vanduo parsinešA- 
mAs skardinėse dtžėsė tart gat- 

iš Mitinių. J® Ūauf Šveites- 
nfš ir tfresri® ui tikAfbs Vali
dolį. klektitha ŠOma tori sa
vo bananų daržą, keletą kokusi 
palmių, pofa pipirų medžių, jA- 
va šaknų sklypelį. (Java šaknų 
skonis panašuS į Saldžių bulvių). 
Pagrindinis maistas — ryžiai sK 
rudom pupelėm, žuvis, java šak
nys, planton (žali bananai, ke
pami) ir driežai. Visi augini 
šhvb kiaules ir vištas. Kepa ba
nanų, kokurūzų ir kviečių mai- 

Ištį duoną įtaikė » mdfo iitk

drėbtose krosnyse, thiona labai 
skani.

Nusiperkame “Ding-ding”
(Prieiname kaimelį, kur gyve

ni jaunuolis, žinąs vietas, kur 
galimą iškasti “Ding-bing”. šei- 
rtiininkė, visų pažįstiiiia, sveiki
nasi su Moterimis ir laikais. Pra
sideda mandagumo ritualas. Pir
miausiai paklausiami ar paval
gome. Prašom atsisėsti. — at
sisėdam. — Gal ką išgerti, — at
neša kažkokio gris uoto šilto van
dens. Mane pristato kaip lan
kančią draugę. Pakilusiam apie 
mokyklą (taip, ir čia vaikai eiha 
į mokyklą), paSitbiHujath, kd- 
ri susilaukė, kuri ištekėjo, ku
rios vyras sugrįžo. Vyrai iš
vyksta metams ar dvifems į jūrą, 
timauja laivuose. Jie geri jūri
ninkai. Tarp kitko, pasako, kad 
aš hbrėčiAu pirkti ‘‘havs ding- 
ding”— O ne, niekas neturime, 
— atsako visos kartu. Viena mo
teriškė pakviečia muš. kur vė
siau, prie jbs namo atsisėsti. (Vi
si narnai Šalia vi e n AŠ kitd, prifc 
tos pačios aikštės). Sėdime ir 
gu r kibioj ame ružavą saldų van- 
dėnį. Pagaliau pritina to jau
nuolio motina. Jaunuolis sergąs, 
tarįs Aukštą tempertaurą. La
bai gilia. IŠ suvynioto skudiirb

P. STRAVINSKAS

(Tęsinys)
IV. PADĖTIS OKUP. 

LIETUVOJE
Jau bemaž 30 metų okup. 

Lietuvoje vyksta neapsakomai 
žiaurus katalikų persekiojimas. 
Bolševikiniai okupantai, pasi
telkę sau į pagalbą mūsų rau
donuosius kvislingus, visais 
būdais ir priemonėmis siekia 
išplėšti tikėjimą iš lietuvių šir
džių.

Tuom tarpu jiems tas dar 
nepasisekė, bet jie turi savo 
planą, ir, laikui bėgant, jie tą, 
tikriausia, padarys, jei tik jų 
okupacija ilgiau užsitęs.

Kai žmogus pakeičia savo 
pasaulėžvalgą laisvai, susira
dęs kitą savo pasaulėžvalginę 
tiesą, tai jis, net ir religijos 
atsisakęs, pasilieka doras. Vie
toje senos religinės filosofijos, 
jis pasirenka laisvai naują, jo 
nuomone geresnę; _ kartu jis 
pasirenka ir kitus jo nuombne 
geresnius dorinius pagrindus. 
Jų jis toliau ir laikosi. Bet ka
da tikinčiajam smurtu išplė
šiamas tikėjimas, tai jis daž- 
hiausia, neįsisavina jokios ki
tos pasaulėžvalgos ir jokių nau
jų dorinių principų. Jis palie
ka be dorinių pagrindų, be 
ihoralės. Toks žmogus gyvena 
tik gyvulio instinktais.

Toks pavojus gręsia ir mūsų 
dabar bolševikinių despotų 
prievartaujamai tautai. Ir mes 
turime rimtai susirūpinti ne tik 
savo tautos religija, kaip to
kia, bet ir iš vis jošios morale.

Mes džiaugiamės dabar mū
sų tikinčiųjų parodolria drąsa 
kOVOjė su bedifeViškii komūniz- 
mh; bet manding, fiegalima 
tuo aklai džiaugtis, net labai 
ramintis. Bolševikinių despo
tų smurtas laikui bėgant, pada
rys savo.

V. PADĖTIS IŠEIVIJOJE
Laisvajame pasadlyje, (ne

išskiriant nei Amerikos kurio- 
ė gyvename) vyksta palaipsni- ( 

hiš žmonių religinės sąmonės : 
išblėsimas, tikėjimo pameti
mas. Daugelyje Amerikos vals
tybių religinėms bendruome
nėms prklaūso jau net mažiau 
nei pusė gyventojų. Tas deda
si ir mūšų lietuvių tarpe. Tik- : 
tai mūsuose pastebimas- para
doksas: buvę laisvų pažiūrų 
žmonės, netikintieji, indiferen
tai, agnostikai ir kiti “nebaž
nytiniai”, mūsų katalikų įpras
ti vadinti kairiaisiais, net “be
dieviais”, kaip atrodo, deši
nėja, kartais net ir aiškiai įsi
savina religinę mintį (tegul ir 

.

ištraukia 4 libai įdomias ranke
nas. Atrodo, jos nuo didelių mo- 
Ittfilį ąsočių. Klausiam kiek hd- 
rihti. — Dvi lampiras. (Lampi- 
ra —— 50 Amerikos centų). 
Nusiderihl iki lampiros. Pa
dėkoj am už gėrimą. Gaila, kad 
sūrius begalįs dabar išeiti dau
giau paieškoti. Kai pasveiks. Ki
tų kartą! Atsisveikinam. Pra
dedam eiti Atgal. Mfergiria pri
bėgusi sifllb porą žalių karolių 
rutulėlių.

Kitam kaimelyje sutinkam 
vyrą, kuris pažada mane vesti 
kasinėjimo eskepedicijon. o karš- 
th, saulė kepina negailestingai.

— Sustok — pašnabžda šeimi- 
riirikė. Kairėj pusėj medy tupi 
didžiulė, kokių 4 pėdų iguamh 
(driežas). Rusvai pilka, kaip 
medžio žievė — būčiau hėpAste- 
tiėjusi. Sako, jeigu negąsdinsi, 
tai nepabėgs ar nešoks ant tavęs. 
Kur aš čia ją ir begąsdinsiu. Pa
ti iš baimės vos bekvėpuoju. Pa
teliai praeiname. Ignama nu
duoda, kad mūsų nematė.

“Sanitariniai tarnautojai”

Šalia namų čia pat sukinėjasi 
labai negražūs dideli juodi paukš
čiai, plikom raudonom galvom, 
panašūs į mūsiškius kalakutus, 
tik be uodegę. Angliškai jie va-
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nesusirišdami su jokia religine 
bendruomene), o mūsų buvę 
“geri katalikai”, žiūrėk, išblės
ta savo religine sąmone ir, taip 
sakant, kairėj a, 'patys “bedie-

1) kuo pasireiškia mūsų vad. 
“laisvos minties” žmonių de
šinėjimas?

1 Jis pasireiškia tuo, kad šian
dien jau, galima sakyti, visai 
nematome jų antireliginių nuo
taikų spaudoje ir kitur; kad, 
priešingai, matome ir girdime 
jų teigiamus religijos vertini
mus ir pagarbą jai. štai, pvz., 
mūsų socialdemokratai anks
čiau niekuomet gal gi nebūtų 
drįsę pasisakyti aiškiai už reli
giją, kaip tautos dorinimo 
veiksnį; o dabar, žiūrėkit, LS 
DP Užsienio Delegatūra savo 
Veiklos Gairių (priimtų 1967. 
IX. 16 - 17 d.) 23 str. pasisako 
ir pabrėžia, kad LSDP nėra ir 
negali būti religijos priešu”; 
kad, priešingai, “LSDP įver
tina bažnyčių, tikybinių ben
druomenių. .. auklėjimą, do
ro viiię ir kultūrinę reikšmę” 
Katalikai turėtume šiuos LSDP 
žodžius įsidėmėti ir priimti 
juos šiltais jausmais. Turėtu
me irgi atsidėkoti už juos mū
sų socialdemokratams jų įsiti
kinimų pagerbimu, savo pla
čia tolerancija jiems.

2) Kuo pasireiškia mūsų ka
talikų religinės sąmonės išblė
simas ir pasaulėžvalginis pasi
metimas?

a) Mūšų katalikai, netgi ir 
vienuolynuose užsidarę kuni- 
gdi, kaip Tėvai Marijonai, Jc- 
ziiitdi ir Pranciškonai, Dievą 
gdrbina “tik iš pareigos”, savo 
bažnyčiose, bet ne savo vifešo- 
jfe veikloje, pvz., kad ir tų vie- 
miolių kunigų leidžiamoje bei 
redaguojamoje spaudoje. To
je sdvo spaudoje mūs vienuo
liai kunigai negina Dievo ir 
Bažnyčios nuo visokių antire
liginių propagandistų, dezor
ientuojančių mūsų tikinčiuo- 
sitis. Ne tik negina, bet dargi, 
žiūrėk, tuos antireliginius pro
pagandistus, krikščionybės prie
šus gražiai patys pagerbia, lyg 
ir jiems pritardami. Gi, žiūrė
kite, mūsų “patriotinis” rašy
tojas Vyt. -Alantas savo “Pra
garo prošveistėse” taip išnie
kino krikščionybę, kad geriau 
to padaryti nemokėtų nei di
džiausias krikščiohybėš prie
šas bolševikas, pvz., kad ir 
garsusis bolševikinis Vatikano 
“ekšjiėrtas” Niunka. Netiesa? 
Gi žiūrėkite, ką V. Alentas pa
rašė šavo tų “Pragaro prošvais
čių” autoriaus žodyje:

dinami vultures. Jie surenka vi
sas atmatas, suryja viską orga
ninio, kas pradeda pūti. Apva
lo pajūrius, kiemus ir apie na
mus. Vietiniai turi paprotį, at
matas pro duris išmesti. Žmonių 
jie pagarboj laikomi, nes nerei
kia algų mokėti Už apvalymą.

Užsukame pas stalių, kuris 
šeimininkei daro “dori”. Dori — 
iŠ vieno didžiulio medžio išskap
tuotas laivelis, baugiausia var
toja mahagoni medį dėl jo kie
tumo. Net 8 ar 12 žmonių gali 
jame susėsti, birba primity- 
viais rankiniais obliais, kaltu
kais, piūklais. Laivelis bus ryš
kiai nudažytas ir turės 3 poras 
irklų. , . . ,

Gera po varginančios kelionės 
į gaivinantį baseiną įšokti.

Kasinėjimai sri vAdovu

Kitą dieną laukiu savo vado
vo expedieijon. Apsimoviau il
gas kelnes, ilgom rankovėm 
bliuskutę apsivilkau, apsiaviau 
guminiais padais batus, kepurę 
šU bryliais Užsimaukšlinau, zei- 
bą pasiėmiau. Buvau įspėta, kad 
krūmuose daug erkių. Jos labai 
rhažyfės, hepAstėbimos, bet len- 
ŪA po oda ir labai hiėžti. Mano 
vadovas atėjo nešinas kastuvu, 
aitriu kauptu ir mečete. Basas.

1 ... aišku, tad daugelis
vertybių, kurias mes laikome 
“nepajudinamomis” (čia rašd- 

Ima apie krikščioniškąsias ver
tybes — PS), atkris kaip nupu
vusios medžio šakos... Krikš
čioniškajai moralei paskutiny- 
st'jrf'? ! — PS) pasaulinis sukrė
timas buvo milžiniškas smūgis, 
nes jis akivaizdžiai parodė, 
jog krikščionybė yra bejėgė pa
žaboti žmogų žvėrį ir kad po 
2000 metų jos įtaka žmonių bei 
tautų santykiuose yra lygi ga
lima sakyti, nuliui”.

(Bus daugiau)

Mūsų spaudoje
Rusinimo metodai

' okupuoto j Lietuvoj
Tėviškės Žiburiuose straips

nyje “Kūrybinė sausra Lietu
voj” suminėjus kurie rašytojai 
ir už ką buvo apdovanoti premi
jomis, rašoma:

Iš paskelbtų premijų mato
me, kad literatūros srityje nie
ko svaresnio nesukurta — jo
kio originalaus romano, jokios 
novelės, baladės, dramos, poe
zijos kūrinio ar pan., kuris bū
tų vertas premijos. Tikras kū
rybinis badmetis. Okupanto pri
mestus retežius jaučia ne tik že
mė, kuri nuskurdinta neduoda 
duonos. Okupantas nususino ir 
lietuvišką dvasią. Duonos — 
kviečių bei rugių rusai prisi
perka Kanadoje, JAV-se, Austra
lijoje, bet už jokius bilijonus ne
gali nupirkti kūrybinės dvasios. 
Talentus galima tik išugdyti, 
bet ne nupirkti. Talentams iš
augti reikia ne tik pragyvenimo, 
bet ir laisvės. Lietuvoje šian
dien tėra laisvė liaupsinti rusus ir 
šlovinti rusiškus nužmogintus 
“herojus”. Apie laisvą kūrybą 
nėra nė kalbos, išskyrus žodžius 
maskvinėje konstitucijoje, kuri 
dar vis tebenešioja “Stalino kon
stitucijos” vardą.

Okupantas slopina kūrybinę 
lietuvių dvasią, nes žino, kad po 
dvasinės mirties ateina ir fizi
nė. Okupantas paspartintom 
priemonėm to siekia, vykdyda
mas Brežnevo kalbos “nurody
mus”, jog reikia sustiprinti 
tautų suintemacionalinimą”. 
Praktikoje šitas komunistų su
galvotas terminas reiškia neru- 
siškų tautų surusinimą ir neru- 
siškų žemių kolonizavimą rusais. 
Štai kas tikrovėje po tuo “suin- 
ternacionalinimo” terminu pa
kišta. Latvija šiandien jau su- 
intemacionaiinta, nes pačioj Lat
vijoj tėra mažiau kaip pusė lat
vių. Geresnė padėtis yra Lie
tuvoje, bet atplūstantieji rusai 
į Kauną, Mažeikius, Žemaitiją 
siekia to paties tikslo.

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI "NAUJIENAS"

i

trumpom rankovėm marškiniais 
ir suplyšusiom vos būną beužden- 
giančibm kelnėm. Vyras juokėsi 
žiūrėdamas į mane, trepsiančią 
paskui beveik pusnuogę žinogys- 
tą. Lindom pro brūzgynus, ka- 
sinėjom aikštelėse ir ant kalvų. 
Radom šį tą, daugiausiai puodo 
šukių. Suradau ir koralo akmens 
padarytą skulptūrą: gyvatė — 
ne gyvatė. Atrodo, buvo naudo
jama Šventovės papubšimdi, įti
kės ištirti. Darbas labai vargi
nantis ir purvinas, daug lengviau 
kai kas nors kitas iškasa “ding- 
ding”.

Grįžus, pradėjo niežėti kak
las. Pasirodo, prisirinkau erkių 
daugiau kaip senienų. Jos pro 
atdarą kalnierių įkrito. Teko jas 
pincetėm išrankioti. Niežulys 
kankino pora dienų.

(Bus daugiau)
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Valandos pagal susitarimą

R*rx t*L 239-4683

OR. K. G. BALUKAS 
AKUtSRIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINB CHIRURGUA 
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NUdkal Building). T*L LU 5-644* 

Priima ligonius pagal susitarimą. 
Jei neatsiliepiąs skambinti 874-8012

INKSTU |R SLAPUMO TAKŲ 
CHIRURGUA

Totef. 695-0533
Pox Valley Medical Confer 
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ML PETER BRAUS 
PHYSICIAN ANO SURGEON 

3484 WftST 71sl STREET 
Ofisas: HEmiock 4-5849 

Reside 388-2233
OFISO VALANDOS: 

zirmadieniaia ir ketvirtai 1—7 vaL. 
antrai, penktadienį nuo 1—5. treč- 

ir seštad. tiktai susitarus.

Ros.: GI 88873

DR. W. EISIN - EiSINAS 
akušerija ir moterų ligos 
GINEKOLOGINE CHIRURGUA 

0131 So. Kedxi* Ave., WA 5-2670
♦Blandos pagal susitarimą. Jei neat

siliepia. skambinti Ml 34001.

OR. NINA KRAUCH- 
KRIAUCHJŪNAITt

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
*131 So. KEDZIE AVĖ. 

TdWf. WA 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti 

471-0225.
Valandos pagal susitarimą.
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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 vai. popiet 
Šeštadieniais nuo 9 iki 11 vai. 
ryto tik susitarus. « 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRIST AS

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

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKŠTŲ, pūšlės ir 

PROSTATOS chirurgija 
2656 WEST 63rd STREET 

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

Ofiso taief.: 776-2880
Na»|ai rtz. tfelėf.: 448-5545

Nuolat gerėja ir brangsta 
masinio žudymo priemonės

Christian Science Monitor ra
šo, kad dabar išrastieji ir ištobu
lintieji kariavimo įrankiai jau 
pralenkė Jules Verne, H. G. 
Wells ir Buck Rogers fantas
tines fikcijas.

Naujaisiais masinės destruk
cijos ginklais skaitomi “smart” 
bombos, iš tok) vairuojami lėk
tuvai “drones”, “leizeris” (laser 
spinduliai) ir ( sproginėjančių 
garų debesys. Tuo tarpu tebe
tobulinamas išradimas, kad na
rūnai vandenyje galės “kvėpuo
ti” deguoninį (oxygenated) skys
timą ir jūrose nusileisti iki tri
jų mylių gilumom

“Smart” bombos yra tuo sa
votiškos, kad jos skrenda tie
siai į taikinį radijo signalų pa
galbą, kurią joms teikia ir tiek 
silpna sunkvežimių, tankų ir 
panašių metalinių objektų mo
torų radiacija. Dar “smart” 
bombų “šeimai” priklauso tele
vizinės bombos, kurių akis, ma
to savo taikinį ir jos neklysda- 
mos skrenda tiesiai į jį. Leize- 
rio (laser) bomba į taikinį skren
da sekdama iš savo bazės į tai
kinį nukreiptą spindulį. Kiek
viena tokia bomba kaštuoja šim
tus tūkstančių dolerių. Bet dau
giausiai kaštuoja supersoni- 
niai, tai yra už garsą greites
ni B-l lėktuvai, kurių vienas 
kaštuoja $46 milijonus.

’GRADINSKAS
GRUNDIG

AM-FM Radijas, Magnetofonas

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

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998

(PUTRAMENTAS)
Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

GUŽAUSKŲ
GEUĖS VISOMS PROGOMS

BEVERLY HILLS GELINYČIA 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

DR. P. STRIMAITIS
Gydytojas ir chirurgas 
Bendra praktika ir chirurgija 

Ofisas 2750 West 71 st St. 
Tek 925-8296

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

uždaryta.
Rez. tai.: WA 5-3099

^aa^BaaaMiaaaaBMMaaalaa^ 
PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAUNA 
R.ŽERĖNAS 

2047 W. 67th PI. WAibrook 5-8063

DR. VYT. TAURAS
GTbYtOJAS IR CHIRURGAS 

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

TAI.: Rr 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vah vak. šeštadie- 
nfaris 24 vai. po pietų ir kitu laiku 
_________ pagal susitarimą.

MOVING
Apdraustas perkraustymes 

/ iš įvairių atstumu. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
T*L; FRontier 6-1882

Savo laiku pagarsėję žvalgy
bos lėktuvai U-2 dabar pakei
čiami SR-71 lėktuvais, kurie ga
lės skristi 80,000 pėdų aukšty
bėje ir be sustojimo nuskristi 
po 3,000 mylių per valandą. Ru
sijos bolševikai, žinoma, sten
giasi neatsilikti ir slaptai išban
do savo išradimus. Bet JAV 
žvalgybos SR-71 lėktuvo jie ne
galėsią nei savo radaru pasek
ti, nei savo “medžiokliniais” lėk
tuvais pasivyti.

Krivūlės knyga baigiama
Buv. Lietuvos Policijos Tar

nautojų Klubas Krivūlė prane
ša, kad Lietuvos Policijos atsi
minimų knyga jau baigiama 
ruošti. Norintieji paskubinti: 
knygos išleidimą kviečiami 
tapti knygos mecenatis, rėmė
jais arba garbės prenumerato
riais.

Paaukoję knygos išleidimui 
$50.00 ar daugiau tampa me
cenatais, paaukoję $10.00 ar 
daugiau — rėmėjais ir $10.00 
— garbės prenumeratoriais.

Paaukavusiųjų $100.00 ar 
daugiau pavardės su trumpo
mis biografijomis ir nuotrau
komis bus paskelbtos kuygos 
pabaigoje.

Taip pat raginami visi buvę 
Lietuvos Policijos tarnautojai, 
kurie turi su policijos tarnyba 
susijusių nuotraukų prisiųsti 
jas iki birželio mėn. 1 dienos 
nurodytu adresu. Panaudojus 
nuotraukas knygai, jos bus 
grąžinamos savininkams.

Aukas ir nuotraukas siųsti 
kasininkui šiuo adresu: Stasys

2125 W. 24th St J

RCA technikas apžiūri saulės bateriją, kuri tieks elektros srovę j 
erdves besiruošiančiam satelitui Nimbus — 5. Baterija turi viri 
11,000 solariniy celių, kurios saulės kaitrą paverčia elektros srove.

nija šiandien yra visiškai inte
gruota, lotynų (meksikonų, “ši
kšnų”). Cicero D.

HARRISVIUE, WIS.
* Žveję svajonė

Kai pavasarį sušyla oras, pas 
žvejus ateina noras visus eže
rus lankyti, savo laimės išban
dyti.

Stasiūnas, 2125 W. 24th St.,1 Ten, kur Montello pro Petro 
Chicago, Ill. 60608, arba vice-į ir Janės Raudėnų dvarą gryną 
pirmininkei — Genovaitė Ba- 
radienė, 7024 So. Maplewood 
Ave., Chicago, Ill. 60629.

Krivūlės Valdyba

mes visos Iš- 
Komiteto ir 

vardu prašo- 
Padėkite sa-

ne-

visi
lie-
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ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI, 
KIEKVIENA DIENA BUTINI KRIKŠČIONIUI

Visi, kurie nori dievobaimingai gyventi Kristui* Jėzuj*, k*nt*s 
p*rs*ki*jimus. 2 Tim. 3:12.

Mes turėsime prieštaravimų ir be abejonės būsime persekiojami kol 
pabaigsime savo kelionę mirtimi. Kantriai pasiduoti šitiems prieštaravi
mams reiškia aukoti labiau mėgstančius prigimtus palinkimus ir žmonišką 
draugystę bei šio gyvenimo patogumus, ir iškęsti vargus, kaip geras Kris
taus kareivis, už Tiesą, neatsižvelgiant iš kur tie vargai ateina; reikia taipgi 
pasistengti pildyti Dievo valią ir dirbti jo karalijos labui.

Norint tikrai dirbti Viešpaties darbą, reikia nuolatos ir atsargiai ty
rinėti Dievo planus; o antras dalykas yra nuolatinis įkvėpimas jo dvasios; o 
trečias — entuziastiškas uolumas jo darbe ir jo tarnyboje, dirbant sulig 
savo geriausio išgalėjimo, neatsižvelgiant Į tai, kiek tas darbas mums kaš
tuoja arba kiek mes pasiautajame.

Kristus pasakė, kad jis įsteigs bažnyčią. Bažnyčių yra daug, bet ne 
kiekvienam aišku, kuri yra tikroji Krikščioniui reikalinga tikroji Kris
taus bažnyčia. Į visus šiuos svarbius klausimus rasite atsakymus nedidelėje 
knygutėje, kuri vadinasi “Tikroji bažnyčia”. Ją nemokamai gausite, jei 
parašysite tokiu adresu: F. Zavisf, 3715 W. 66th SU Chicago, Illinois 60829

8V. RA8TO TYRIN8T0JAI 
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V. Tvtnasonis, M. D., S. C 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71 st STREET 
Ofiso telef.: HEmiock 4-2123 

Rezid. tolei.: Glbson 8-6195
Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl1 
vtlifldds Skatnbifiti telef. HE 4-2123 1 
Jei neatsiliepia, tai telef. Gi 88195 i

P. MLE1KIS, 0. P.
KK orthopedas-protežistas 

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

(Arch Supports) ir t t
Vai.: 8—4 ir 8—8. šeštadieniais 8—1. 
MM West «3rd 9f, Chicago, HI. 60629

Tolei.: PRoapect 6-5084
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SOPHIE BARČUS

RADIJO iEIMOS VALANDOSI. . ' I
; Visos programos iš W0PA,

1490 kiL A. M.
’■_-J . ’ ■ • -

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 11—12 
vai. ryto. — Šeštadieni ir sek-Į 
madieni nuo 8:30 iki 9:30 vaL;

! ryto.

Telef.: HEmiock 4-2413

7’59 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, U-L. 60629

savo vandenį į Harrisville eže
rą varo, kur žvejai nuo seno 
premijas gavo, kas per atidary
mą atkeliaus ir didžiausią žuvį 
pagaus, tas čia ir vėl premiją 
gaus.

šiam ežere Jonas, Petras ir 
Matijošius traukia žuvį atsilo
šę. Kuris didžiausią ištrauks, 
tas ir premiją gaus. Kaimelis 
džiaugtis galės ir jam už mais
tą mokėti nereikės. Kurie nežu
vaus — švaraus oro prisitrauks, 
plaučius atgaivins, visas bacilas 
išvarys.

Kai skambalas suskambės, vi
si vaišintis pradės. Maistas 
šviežias, švarus ir patrauklus. 
Valgyk — kiek leidžia išteklius. 
Kartais duoda stirnienos, švie
žiai pagautos ant Klemenso se
nos dobilienos. Duona šviežia, 
vos iškepta, imk ir valgyk su 
kava.

Bado kęsti nereikės, nes Dia- 
mantienės maistą gaminti pa
dės, kaip bačkutė po virtuvę ri
dinės. 0 kai visi pailsės ir susti
prės, tai apie Balfą ir Altą pa
kalbės ir lietuvišką spaudą ge
riau palaikyti galės. Laimingi į 
namus keliaus, o atostogoms vėl 
čia atšaus. Tamsumoje laužas 
sužibės, dainų aidas nuskambės 
tolumoje, tarytum kažkur ten 
toli Lietuvoje.

Stasius Patašius

CICERO
Kaip jau nekartą esu rašęs, 

mes čia, Cicero, visko turime, o 
svarbiausia — šv. Antano tau
pymo ir skolinimo bendrovę.

šios bendrovės pirmieji orga
nizatoriai jau seniai išnyko — 
mirė, amžina atilsi. J. F. Gry
bauskas turi gerą tarnautojų 
štabą, keli tebėra iš senųjų, ir 
aparatas sukasi tvarkingai.

Dažnai įvyksta dovanų dali
nimas. Aišku, dovanas visi mėg
sta ir mielai priima. Paskutinis 
dovanų dalinimas buvo lietsar
giai. Kaip tik tas dienas lijo 
ir lietsargių buvo išdalinta šim
tais. Nėra abejonės, kad p. Gry
bauskas vėl ką nors išgalvos tau
pytojų naudai.

Naujienų artimiausioje kai
mynystėje, 18-tos ir Halsted 
gatvių kampe gyvai veikia Uni
versal Savings and Loan Asso
ciation. Tai taipgi senųjų kar
tos palikimas. Dabar Universal 
švenčia savo gyvavimo 50 me
tų sukaktį ir ta proga taip duo
da dovanas, aišku, už tam tikrą 
indėlį.

Prieš 50 metų ir čia viskas bu
vo kitaip: patarnautojai ir tau
pytojai buvo vien lietuviai, šian
dien vėl yra kitaip. Laimei, čia 
tarnautojų štabui priklauso ir 
per eilę metų dirba pora patyru
sių lietuvaičių ir pati vyriausio
ji yra lietuvaitė — dėlto ir lie
tuvis interesantas atėjęs visuo- (laisvajam pasauliui pradeda 
met gali lietuviškai kreiptis ir 
lietuviškai susikalbėti.

Visa ta seniau buvusi garsio
ji Aštuonioliktoji lietuvių kolo-

SPORTININKAI
VYKSTA EUROPON

Laikas dirba Lietuvos ne
naudai. Kiekvieną dieną mū
sų tautos vardas vis daugiau 
stumiamas užmarštin. Net ir

mažiau rūpėti Lietuvos liki
mas.

Užtat visų lietuvių, gyve
nančių laisvame pasaulyje, yra 
šventa pareiga visur ir visados 
keiti Lietuvos vardą, budinti 
pasaulio sąžinę ir nuolat ti- 

_ .. siems primintu kad Lietuva
A VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA Ciicagtetės o*u tebėra svv-i ir kovoianfi

puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl Karta 81.00. ! . Kioojanu.

J. Jasmin**, A KIŠS iN THE DARK. Pikantiškų ir intyrtuų nuotykiL 
įprieymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai iškišta
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KNYGOS ANGLŲ KALBA

Šiaurės Amerikos lietuvių 
sportinė šeima, norėdama pri
sidėti prie Lietuvos, garsinimo 
pasaulyje, šią vasarą, rugpjū
čio mėn. 21 — rugsėjo 17 die- 

rtiošia sportinę išvyką 
Europon. Vyrų krepšinio ir

KtistlĮetiA Donelaitis, THE SEASONS. Klasinės poemos Mėtai' poeto 
Nadc Rastemo vertimas. Gražus leidinys, 127 psl. Kama 83.00.

Dr. Juozas B. Končiui, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK nomis 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją * ’ 
411 psl. Kaina 83.06. Kietais virbeliais 3400.

Dauguma Šių knygų yra tinkamos dovanos (vairiomis progomis. Jas b moterų tinklinio rinktinės ap
atiai knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienai arba — »—’— /u-„.iss_ t’-i.
pmlynę perlaidą.

NAUJIENOS
1739 South Rateted StreM. Cftieato. III.

atsiimtus čeki ai lankys Olandiją, Belgiją, Vak. 
.Vokietiją, Italiją. Šveicariją. 
(Prancūziją ir Angliją.

Tai didelis ir nepaprastas 
ida vinys, šiam įsi p arei,ji-

6imn>

mui įvykdyti yra būtina lietu
viams savo aukomis sukelti 
bent $18,000.00 dolerių.

Mieli tautiečiai, 
vykos Europon 
sportinės šeimos 
me visus talkon,
vo auka ir darbu sportuojan
čiam jaunimui išpildyti tą 
paprastą įsipareigojimą.

Mes esame tikri, kad 
sportininkai ir kiekvienas
tuvis, kuriam yra brangus pa
vergtosios Lietuvos likimas, 
bus nepaprastai dėkingi.

Aukas gali iriasiųsti:
Išvykos Europon Komitetas, 
45Ž9 W. 64th PI.
Chicago, Ill., 60629
Sporto Išvykos Europon 
Komiteto vardu, -

Antanas Rūdis, 
pirmininkas

Vytautas Kasniūnas, 
sekretorius

Chicago, 1973. 4. 26 d.

Čilė nepriėmė ttaktorių
Iš Santiago, Čilė, praneša

ma kad 125 sovietiniai trakto
riai grąžinami atgal sovietams, 
pripažinti netinkamais. Opo
zicijos spauda rašo, kad tokie 
traktoriai labai greitai genda 
ar sulūžta, o pataisyti nėra ga
lima, kadangi sovietai neat
siuntė reikalingų dalių. Tie 
traktoriai buvo gauti praeitų 
metų spalio mėnesį ir buvo pa
skirstyti 
ūkiams.

Sovietai 
traktorių
das ir atsiųsti 125 naujus trak
torius. Kairioji Čilės valdžia 
už tuos traktorius sumokėjo ar 
turi sumokėti $3,700,000.

Čilės valstybiniams

prižadėję apmokėti 
transportacijos išlai-

PAJAMŲ ŠALTINIAI

Teisėjas: Kaltinamasis niekur 
nedirbi, nieko neuždirbi, tačiau 
vedi gana ištaigingą gyvenimą. 
Prašau pasakyti, iš kurtų šalti
nių tamsta gali taip gyventi?

— Iš stokos įrodymų, pone tei
sėjau, — paaiškino kaltinama
sis.

PRANEŠIMAI

ir Kultū- 
las įvyks 

b—..v * Jollywood 
_ 43rd St. Pradžia 8 v.

vak. Nariai ir narės prašomi gausiai 
dalyvauti, nes turėsime sttrbiu rei
kalu aptarti ir pranešimams išklausyti. 
Taipgi bus pagerbtos visos motinos. 
Svečiai, norintieji Įsirašyti i klubą, 
prašomi atsilankyti i susirinkimą Po 
susirinkimo bus vaišės. A. K.

ros klubo

nis susirinkamas įvyks gegužio 2 d. 
Hollywood salėje. 2417 W. 43rd St. 
Pradžia 8 vai. vak. Nariai prašomi, 
gausiai dalyvauti, nes yn daug svar-. 
Mu reikalų aptarti, taipgi prašomi! 
užsimokėti 1973 m. duokles. Po su-Į 
sirinkimo bus vaišės

E. M. McNamee

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
V 1*4 2533 W. 71st Street

M Telef.: GRovehiU 6-2345-6

Y So* 50th Ave., Cicero
Telef.: TOwnhaU 3-2108-9

I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

-*

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

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

TBL: YArds 7-1741 - 1742

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

MODEKN1SKOS AIK-COND1T1ONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių 

Direktorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVL 
MAS DIENĄ 
IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
330? So. LtTVANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

BUTKUS - VASAIT1S
1446 So. 50th Avė., Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LTTUANICA AVE. TeL: YArds 7-1138-1139

STEPONAS G LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST «9th STREET REpublic 7-1213
23H WEST 23rd PLACE VlnrinU 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHW AY. Palos Hills, Ill. 974-4410 — .... . ... -----  ------

P. J. RIDIKAS
3354 So. HASTED STREET Phone: YArds 7-1911
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Tėvynės Mylėtojų 
$500 Naujienoms 
Praeitų metų lapkričio mė

nesį Chicagoje Sandaros patal
pose, įvyko Tėvynės .Mylėtojų 
Draugijos metinis susirinkimas. 
Martynas Kasparaitis tada pa
darė platų pranešima apie drau
gijos reikalus, o iždininkė Ele
na Bučinskienė informavo apie 
draugijos piniginius reikalus. 
Susirinkusieji aptarė Tėvynės 
Mylėtojų Draugijos įvairius rei
kalus, pasitarė apie ateities dar
bus ir išsirinko naują valdybą.

Sekančią dieną valdybą posė
džiavo Midwest viešbutyje, kur 
valdyba pirmiausia pasiskirstė 
pareigoms. Valdyboms pirmi
ninke buvo išrinkta Gertruda 
Dargienė, ilgus metus besirū
pinusi įvairiais šios draugijos 
reikalais. Sekretore buvo išrink
ta Ona Biežienė, o iždininke iš
rinkta Elena Bučinskiene. Ji tas 
pareigas ėjo iki šio meto, viską 
gerai tvarkė, todėl ji buvo pa
likta ir toliau toms pareigoms 
eiti.

Draugijos vicepirmininkais iš
rinkti Mikas Vaidyla, Povilas 
Dargis, Aleksandras Čaplikas ir 
Martynas Gudelis. Iždo globė
jais išrinkti bostoniškis A. Ba- 
jerčius ir Elena čižauskienė.

Draugija turėjo pinigų, tuo 
tarpu jokios knygos neleido, to
dėl ir nutarė paremti lietuviš
kus laikraščius. Vicepirmininkui 
Aleksandrui Čaplikui pasiūlius, 
susirinkimas nutarė duoti San
darai $2,000 ir užaugusius pra
eitų metų nuošimčius, Naujie
noms paskirta $500, Keleiviui ir 
Dirvai paskirta po $150.

Iždininkė Elena Bučinskienė 
šių metų kovo 13 dieną Įteikė 
Naujienoms $300, o šių metų

balandžio d. atsiuntė dar $200 
Naujienos iš viso gavo iš Tėvy
nės Mylėtojų Draugijos $500. 
Kaip Sandara taip ir kiti laik
raščiai jau gavo šios draugijos 

j metinio susirinkimo skirtas au
kas.

Naujienos dėkoja Tėvynės 
Mylėtojų Draugijai už brolišką 
paramą sunkiais laikais. Dėko
jame ir valdybai, įvykdžiusiai 
Tėvynės Mylėtojų Draugijos sei
mo nutarimą.

Naujienų Bendrovės Valdyba

Sveikiname Dargužį 
gimtadienio proga

čikagiečiams gerai pažįsta
mas Stanley Dargužis, advoka
tas ir realestatininkas, šių metų 
gegužio 1 dieną mini savo gim
tadienį. Žagarėj maskoliai jį 
vadino Majski Žūk, gimusiu ge
gužės mėnesio vabalu.

Jis yra Žagarės lietuvio ūki
ninko vaikas, Amerikoje pralei
dęs 68 metus. Jis priklauso vi
sai eilei lietuviškų draugijų ir 
visą gyvenimą dirbo lietuviams 
naudingą darbą. Dargužis buvo 
Naujienų rėmėjų tarpe ir prisi
dėjo prie šio dienraščio krikšto.

Valparaiso Universitete Dar
gužis priklausė lietuviškoms 
organizacijoms ir kartu su Ste
ponu Biežiu, tada besimokinu
siu Valparaiso, redagavo ir leido 
studentų laikraštėlį, vadinamą 
“Sapnai”. Dargužis prisidėjo ir 
pirmininkavo Cicero Lietuvių 
Liberty Hali namų organizavi
mo ir statymo darbams. 1922— 
1923 metais jis buvo Įsigijęs 
Liberty Pharmacy, o vėliau il
gus metus valdė Įsigytą Lithua
nian Hotelį, buvusį 1600 So. 
Halsted St.

Dargužis visą laiką veikė po
litikoje ir amerikiečių tarpe.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■«■■»
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
garsį visų lietuvių protuose bei širdyse pačioje vajaus pradžioje.

Antrajame vajaus laikotarpyje norime ir prašome atkreipti dėmesį 
ne tik į reikiamą paramą aukomis, bet ir kiekvienam laikraščiui brangiau
sią dovaną — naują prenumeratorių, kad nuolat didėjant jų skaičiui būtų 
ilgam užtikrinta egzistencija nekeliant kainos. Naujienos savo tikslia in
formacija ir laikysena, remdamos visas lietuvių demokratines instituciją 
fr bendruosius bei visiems naudingus darbus, užsitarnavo visų lietuvi® 
pėmesio ir paramos. Reikia, kad tas dėmesys ir parama taptų konkreti 
Fodel kviečiame visus skaitytojus imtis iniciatyvos platinti Naujienas, 
besistengiant surasti bent po vieną naują skaitytoją. Visi lietuviai yra 
kviečiami, užsisakyti Naujienas. Jos yra visiems idomios, 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 metų — $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 IR VARDAS ____ _____ _______ ___ _______________________

ADRESAS __________________ ________ ___ _________________________

Parašas 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■P

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

2608 West 69th SL, Chicago, UI. 60629. • Tel. WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas {vairių prekių. 

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69th Chicago, III. 60629. _ Tai. WA 5-2737 
3333 So. Halstad St., Chicago, III. 60608. — Tol. 2543320 

Įvairių prekių pasirinkimas: motociklai, šaldytuvai, automobiliai.
maistas, doleriniai Corti file* tai.

V. VALANTINAS
> ....———————  — i i
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HELP WANTED — MALSFEMALE H AL P WANTED — MALE-FEMALE

Reikia Darbininkų ir Darbininkių Reikia Darbininku ir Darbininkių

GENERAL CLERICAL
(MIDNIGHT SHIFT)

If you speak and understand English, please visit our Personnel Office. 
Monday thru Thursday from 8:30 A. M. to 3:30 P. M.

OUR BENEFITS INCLUDE:
• PREMIUM PAY FOR NIGHT WORK
• FREE LIFE INSURANCE
• LOW COST MEDICAL INSURANCE
• FREE PARKING
• CAFETERIA IN BANK
• UP TO 12 PAID ANNUAL HOLIDAYS.

FEDERAL RESERVE BANK
161 W. JACKSON BLVD.

Roohi 1592

(CORNER OF LA SALLE) 
(An Equal Opportunity Employer)

Prezidentas Niksonas su po
nia gimtadienio proga atsiuntė 
Dargužiui sveikinimą ir Įteikę 
medalį su atmuštu Stanley 
Dargužio vardu.

Dargužis, visą gyvenimą pra
leidęs seniausioje lietuvių kolo
nijoje — 18-tos ir Halsted, ir 
dabar čia tebegyvena, nors duk
tė jį seniai yra kvietusi vykti Į j 
priemiestį.

Antradienį Dargužį pasvei
kins visi apylinkės lietuviai ir 
nelietuviai ir palinkės jam sti
prios sveikatos ir ilgų metų.

Kaimynas

Įl$ CHICAGOS IR 
I APYLINKIŲ

Automobiliy patikrinimas
Chicagos meras Daley vos 

prieš keletą dienų buvo pasakęs, 
kad automobilių patikrinimas; 
bus savanoriškas, tai yra kas 
norės galės savo automobilį pa
tikrinti ir už tai gaus “stikerį”, 
prisiklijuoti prie savo automo
bilio lango.

Bet praeitą ketvirtadieni jis 
pareiškė, kad automobilių tikri
nimas bus privalomas ir kas ne
paklausys — gaus pabaudos nuo 
$15 iki $500.

Tikrinimas prasidės nuo bir
želio 1 d. penkiose vietose, ku
rios dar nepaskelbtos. Pirmiau
siai bus patikrinti paties miesto 
automobiliai ir kitoki vežimai. 
.Miesto valdininkai mano, kad 
patikrinus bus rasta apie 15 ar 
20 nuošimčių motorvežimių ne
tinkamų.

SMILGIŲ PADĖKA
Dėkojame Lietuvos Dukte

rų Draugijai, padėjusiai Smil
gių šeiniai Vito Smilgio nelai
mės metu.

Marija Smilgienė ir dukterys

HELP WANTED — MALI 
Darbininkų Reikia

TOOL MAKERS
LATHE HANDS

GRINDER HANDS
Pleasant working conditions. 

COLUMBIA TOOL & GAGE CO.
1921 PICKWICK AVE.

GLENVIEW. ILL.
Call 7294902

REIKALINGI PAGALBININKAI 
Patyrę metalo apdirbimo fabrikuose. 
Puiki proga progresuoti. Nuolatinis 

darbas. Daug priedų. 
Susikalbėti angliškai.

6.50 So. 2Xth AVĖ.
BELLWOOD, ILLINOIS

SHEET METAL AND 
WELDING

Experience preferred.
Accurate Electronics Co.

REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALI 

Namai, tame — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SS1MOKĖJ1MAJS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, I1L Virginia 7-7747

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI

BOOKBINDERS — LIBRARY 
MEN, EXPERIENCED 

Women, Smythe Sewing Machine — 
automatic. 

A & H BINDERY 
117 W. HARRISON

2005 So. Blue Island 
666-5600

922-8007

LINOTYPE - COMPOSITOR 
NW Side. Open trade Plant 
needs men for Linotype and

Composing. Night shift. 
Fringe benefits.

Call BILL KWASF 267-3100
TRUMPAI

— Betty Yociūtė iš Marquet
te Parko apylinkės, De Paul 
universiteto garbės studentė, Į 
priimta Į nacionalinę Alpha 
Lambda Delta garbės studen
tų korporaciją.

PUNCH PRESS OPERATORS 
Day and night shift. Steady work. 
Overtime. Blankers and secondary 
work. Operate auto presses. Many 
company benefits including retire

ment, vacation, etc. 
342-1100 — C. BARTZ 

KRASBERG CORP. 
2501 WEST HOMER

FACTORY HELP — CHEMICAL 
Northwest suburban chemical firm 

needs semi - skilled workers. 
L. B. ALLEN CO.

9329 BERNICE 
SCHILLER PARK, ILL.

J. MAINS 
678-3097

— Dr. Robertas A. Lorinskas, 
Policijos Akademijos direkto
rius Chicagoje ir Southwest ko- ! 
legijos lektorius, ruošia 30 
paskaitų filmus TV kolegijai 
apie policijos administravimą, 
vadovavimą ir civilines bei kri
minalines teises. Tos paskai
tos bus ateinančio rudens TV 
kolegijos kurse per WTTW — secretary with min. 1 yr. gen. office 
11. Jas taip pat užsakė Ameri- 
kos aviacijos stows. Jomis su- ting duties, 
sidomėjo ir kitos Amerikos 
institucijos, nes yra paliečia
mos dabartinės problemos ir. 
teikiami jų sprendimai. R. A. ’ 
Lorinskas yra baigęs Tilden 
aukšt. mokyklą, 
magistro laipsnius gavo Sout
hern Illinois universitete, o po
litinių mokslų daktaro laipsnį 
Įgijo Georgia u-te Jis yra vi- 
cepinn. Amerikos Lietuvių Po
licijos tarnautojų draugijos 
Chicagoje.

— Kazys Ulevičius, Argo, III., 
daugelio lietuviškų organiza
cijų veiklus narys, kartu su 
žmona lankėsi Naujienose, 
įteikė auką už kalendorių ir 
parėmė vajų $6 dol., taip pat 
nupirko Įvairių lietuviškų 
knygų, šią vasarą Uleviėiai 
laukia atvykstant savo vyriau
sią brolį iš Anglijos.

— Juozas Sendzikas, Sault 
St., Mary, Ont., Canada, užsa-

HELP WANTED — F SMALE 
Darbininkių Reikia

SECRETARY
Rapidly growing sales dept, seeking

exp. Typing, shorthand or dictaphone 
req. Job includes varietv of interes- 

„ ." Exc. starting sal. Free 
Blue Cross + Blue Shield and Pen

sion program.
Call Jim Pollard 243-6900 

COMMERCIAL CAM DIVISION 
An Equal Opportunity Employer

SECRETARY - RECEPTIONIST 
bakalauro ir Interesting position. Good typing skill 

and phone experience necessary. Hos
pitalization and other benefits Salary 
commensurate with duties. Pleasant 

working conditions.
Japan Auto Parts Industries. Assn. 

Call Mr. Oshikawa or Mrs. Berkman 
346-1961

"Mr. Ziwwy" yra atrakcija Seven Seas parke, Arlington*, Texas. lim
pame "vadovauja" baseiną šokinėjantiems delfinams.

RECEPTIONIST — TYPIST
FOR ADVERTISING AGENCY.

; We need an excellent typist with 
good phone voice. Excellent salary 

and benefits offered.
Call Mrs. BRIGGS

648-1199

rVlŠVRCšI'V'DRAUDIMO AGENTŪRA 1

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
MŪRINIS 3 BUTAI Į BUTŲ NUAMAVIMAS. ĮVAIRŪS

„ _ . . . , , . n I DRAUDIMAI. NAMŲ IR NEKILNO-
~ 2 po ęmvienas įkambanų Cen- jAM0 TURTO PIRKIMAS - PAR- - „u------ 3Q pėdų sklypas, itralinis šildymas.
2 auto garažas. Dideli butai. Mo
dernūs įrengimai. Geriausioj Brigh

ton Parko vietoje. 
$36,500.

ŠIMAITIS REALTY
W. 63rd ST. (prie Sacramento)

Tel. 436-7878
2951

BUY FROM OWNER
AND SAVE

, PARDAVIMAS.
BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE 
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

TEL. — 254-5554

PAVASARIS ATEINA
7 KAMBARIŲ GRAŽUS švarus na

mas. 5 kmb. apačioj ir 2 viršuj, 2 vo
nios, įrengtas sausas beismontas, nau-

the building will pay itself offjas šildymas, aliuminijaus lan
gai. garažas. Greit galima užimti, arti 
mūsų ofiso. $19,500.

8 KAMBARIU architekto moderni 
mūro rezidencija. 60’ lotas. Mūro ga
ražas. Gage Parke. $33,500.

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

1% AUKŠTO MŪRAS. 2 butai — 
5% ir 4% kambarių. Karpetai. Alum.

in 10 years.
For information call 

434-8469

AAISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

NORIU PIRKTI JOHNSON EVINRU-
DE — 10 iki 18 arklių jėgų — laivui langai. Moderni virtuvė. Gazo šildy

mo torą. Skambinti LA 3-9219.

KAY’S PLACE

mas. Garažas. $18,800.
10 BUTU 2 aukštų mūras. Arti 

Kedzie ir Parko. Apie $15.000 
mu Galima gauti už S70.000.

paja-
n? ■PTR-xmcTT vtvta ’•’’lima eann uz

(buv Lienos) 8236 Kean Ave. Willow PRIES DEŠIMT metų, prieš Mar- 
Springs. Hl., siūlo nuomoti piknikams,^?^ st2t5?^s_ ^„S8
vieta- Memorial Dav_  gegužės 28 d I Da^aniu namas. 5 ir 3 kamb. butai,
ir Liepos 4 d., taip pat sekmadieniais' ^^PetaL nauja s garažas. Daug pne- 
i7raSūčio°i£P19S T^V^dSi 6 KAMBARIU modernus medinis, ir nigpiucio 12—19. laip pat yra ąar Arti Marmičin
neišnuomota bet kuriam šeštadieniui. 

Kaina 60 dol.
Reikia įnešti 20 dol. rankpinigių.

- TeL 839-9584

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

i 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

GAL FRIDAY
To do light tvping and who likes to 
work with figures Small congenial: 
office in new building. Convenient 
to Lake Street L and C & W down
town station. Free hospitalization 
and life insurance Liberal vacation 

policy.
641-0884

WANTED TO RENT
Ieško butų

BRIDGEPORTE tarp 32-tros ir 37-tos. 
tarp Emerald ir Lowe, reikalingas 
4 kambarių butas be baldų. Skambinti 

nuo 1-mos iki 5 vai. LA 3-2736.

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

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

LIVE IN HOUSE KEEPER
5 dav t>er week. 6 children. 5 school VYRESNIO AMŽIAUS PORAI išnuo- 
age. ’ Mother in hospital Permanent mojamas geras 4 kambarių butas su —— —j .------» i vonia. Telefonuoti MO 6-4131.position. Good salary and home for| 
right nerson. Some English Neces-' 
sarv. References. Arlington Heights.

| Phone 394-8249 evenings and week 
ends or 448-3536 anytime.

DEPENDABLE WOMAN 
WANTED

Four d a vs per week, steadv. Near 
North Chicago. One school age child. 
General housework. T'vht cooking. 

Good wages. For right person. 
Some English necessary.

664-0665

POWER SEWING 
MACTJTNE Operators 

EXPERIENCED
Good oav. Steadv. Air conditioned 

plant. Good fringe benefits 
WHEELER CO

224 WEST HURON ST 
SU 7-1156

kydames Įvairiu knygų atsiun
tė Naujienų-Vajui 4 dol. Vie- 
jnas Kanados lietuvis pratęsda
mas prenumeratą atsiuntė va- 
jjui 18 dol. auką, bet pavardės 
prašė neskelbti. Vajaus komi
sija visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkoja.

— šių metų balandžio 25 
dieną lietuviškas jaunimas jau 
surinko 143,600 parašų. Iš jų 

‘Būdvytis vienas surinko 70.600 
• parašų. Jonas Kaseliūnas Ko- 
jlumbijoje surinko 39.700 para-

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

DĖL AUKŠTOS KOKYBĖS KAINOS 
IR SĄŽININGUMO NAMŲ REMONTO 

DARBUOSE
Stogų 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

SIUNTINIAI | LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archar Aw. 

Chicago, III. 60632. Tai. YA 7-5930

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660

A. TVER AS
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBtS

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

Tai.: RBpuhlic 7-1941

A. A L. INSURANCE & REALTY
A. LAURAITIS

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE.

LA 34775 
(Currency Exchange ištaigoj) 
Pigūs automobilių draudimai

CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tune-ups Ir t. t.
4124 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

HOME INSURANCE
Calk Frank Zapolis
3208Vb W. 95th St.

GA 4-8654

— Ignas Kazlauskas praneša, 
kad ponia Marija Rudienė dėl 

j šų. R. Kasparas naudoja labai laiko stokos negalės kandida- 
ivaizdų būdą parašų statisti- tuoti rengiamuose JAV Lietu- 
Įkoms pranešti. Jis kalba aiš-.viy Bendruomenės “rinkimuo- 

kiu grafikos būdu. !se”.

A. C. AUTO RMUU9IRS 
čia automobiliai Išlyginami Ir nuda
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
Ir gerai, prityrusių darbininkų. Kai

nos nebrangios 
3511-14 W. 63 rd Stra*t, Chicago. III.

TEL - 776-58M
Anicetas Garbačiauskas, sav.

•NAUJIENOS’ KIEKVIENO 
LIETUVIO 

DRAUGAS IR BIČIULIS




