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PREMJERAS SAKO, JOG TAI YRAi Darbininku teisės

1$ VISO PASAULIO

Vokietijos įmonėse
Bofina. — Nuo 1951 m. va-

ministraciją. bet
Smith pareiškė, kad jie tokios teisia kiekvieną pietų Korėjos 
teisės tuo tarpu negaus. Premje- pilietį, kurs priešinasi jo nus- 
ras pustrečio mėn. vedė pasita- tatvtai tvarkai arba nori įves- 
rimus su juodžių vadu Jos-’tj krašte betvarkę. •-

Įspėjo Pietų Korėją
Vašingtonas. — Pietų Korė- 

juodžių, joje dabartinis prezidentas 
kurie neturi teisės į krašto ad- Chung Hee Park valdo kraštą 

premjeras kjeta ranka. Jis suiminėja ir

PATTY HEARST KALTA, LAUKIA 
TEISMO SKIRIAMOS BAUSMĖS
Prisiekusieji teisėjai nepatikėjo josios 
pasiaiškinimais ir atsisakymas aiškintis

SAN FRANCISCO, Kai. — Prisiekusiųjų teismas, dvylika 
valandų svarstęs Patty Hearst bylą, pripažino ją kalta. Teisėjas 
Oliver J. Carter padėkojo teisėjams ir paskyrė balandžio 19 dieną 
sprendimui paskelbti.

Prisiekusieji, teisėjai pasisa
kė, kad visi buvo vienos nuo
monės. Jie patikėjo teisiamo
sios pasiaiškinimais, jiems ne
patiko josios atsisakymas liu
dyti,kad ji pati sau nepakenk
tų, užtat ji pripažinta kalta.

Teisėjai pripažįsta, kad ji bu 
vo pagrobta, prievartauta, bet 
teisinas ėjo apie banko apiplė
šimą, kuriame ji patĘ dalyva
vo.

Labai nusiminęs advokatas 
Bailey .•

Patricia Hearst rainiai iš
klausė prisiekusiųjų į teisėjų 
sprendimą, bet josios peslio ir 
motina apsiašarojo. Teisiamo
sios tėvas buvo Jabai susi j au
dines, kai^ buvo - paskelbtas

nęs, kad . ji bus pripažinta ne
kalta, bet teisėjai kitaip į visą 
reikalą pažiūrėjo. .rl -

Labiausiai nūsimiii^s buvo 
Patricijos advokatas P. Lee 
Bailey. Jis yra išgarsėjęs kaip 
geriausias gynėjas. Jam pavy
ko išgelbėti nuo bausmęs ke- 

■ lis labai garsius vyrus, tuo tar
pu šią bylą- jis pralaimėjo.

Bylai paruošti jis sutraukė 
daug advokatų ir stenogra- 
fų, išleido stambias sumas pi
nigų, bet nepajėgė įtikinti tei
sėjų jaunos moters nekaltumu.

Bylą laimėjo prokuroras 
Browning Jr.

Bylai gerai buvo pasiruošęs 
valstybės, gynėjas James L 
Browning Jr. Jis turėjo kelis 
gerus bendradarbius, atidžiai 
sekusius visą bylos eigą ir kal
tinamosios pareiškimus.

Prokuroras Browning Jr. ke
liais atvejais pabrėžė, kad 
sprendžiama paprastas užpuo
limas ant banko, kurie kiek
vieną metą vis dažnėja. Jis stū
mė į,šalį visus kitus išvedžio
jimus, bet prašė teisėjus kreip
ti dėmesį į nusikalstamus fak 
lūs ir prašė teisamąųą bausti. 
Teisėjas gali paskirti aukščiau 
šią 35 melų bausmę, bet gali 
paleisti be kalėjimo bausmęs, 
sąlyginiai.

Remia Jugoslaviją
BELGRADAS. — Dow Chemical 
Co. praneša, kad finansuoja pe- 
trochemikalų Įmonės statybą 
750 mil. dol. sumoje.

Įmones, kurių iš viso bus pa
statyta 10, numatyta statyti Ad
rijos jūros pakraštyj ei
Nigerija varžo alyvos gamybą

LAGOS. — JAV alyvos ben
drovės daugiausia nėapdirbtos 
žemės alyvos įsiveža iš Saudi 
Arabijos, Venecuelos, ir Nigeri
jos. Dabargi Nigerija yra nusi
stačiusi visas svetimų bendrovių 
alyvos įmones bei šulinius suvals- 
tybihtiZ-; • : . ••

Rodeziją/samdo savanorius
LONDONAS. —_ Sunday. Te

legraph praneša, kad Rodeziją 
ieško ir samdo Pietų Afrikoje ir 
Anglijoje britus kareivius ir la
kūnus. Jie turės kariauti su juo
dųjų partizanais Rodezijoje ir 
jiems už tai bus mokama 200 do
lerių į savaitę.

Viena savanorių grupė iš An
glijos jau yra išskridusi į Ro
deziją. Kiti atsiranda Rodezi
joje pavieniai.

Nemalonus klausimas

< Rochesteryje, Kodako laboratorijose chemikai specialistai užda
ro vitamino A rūgštį, reikalingą moksliškiems medicinos tyrinė
jimams. Vienas šios rūgšties gramas yra keturis kartus brangesnis 
už auksą, bet jis būtinai reikalingas mokslo tyrinėjimams. Kodako 
laboratorijose pagaminama daugiau negu 6,000 įvairiu organišką 
chemikalu, būtinai reikalingu mokslo įstaigoms Amerikoje ir ki
tose pasaulio vietose.

J0RDANIEČ1U KOVA PRIEŠ OKUPACIJĄ
^JERUZALĖ. — Iš^naujo Jordano vakarinė dalis pradeda su-’ 

kilti prieš Izraelio jų teritorijos okupaciją.' Jan ištisas mėnuo, kai 
riaušininkai arabai akmenimis apmėto izraelitų vežimus, ir pro
testo ženklui uždarinėja mokyklas ir krautuves visoje okupuotoje 
Jordano vakarinėje dalyje.

Izraelio kareiviai praeitą sa
vaitę šautuvų šūviais sužeidė 
tris arabų jaunuolius, aptiktus 
prie užbarikaduoto kelio iš Jeru

karyfVokieJiios angliakasiai ir 
’ pliejio darbininkai turėjo vai- 
1 dvnio teisę kasyklų ir plieno 
! fabrikuose. Dabar, kovo 18, 
vakarą Mekietijos parlamen
tas, Bundestag, 391 balsų prieš 
22, tokia pat valdymo teisę su
teikė ir visiems kiliems įmonių 
darbininkams, jei įmonėje dir- 
ma nemažiau 2.000 darbinin
kų. \'akarų Vokietijos perla- 
mento priimtas įstatymas, tvar 
ką įmonės ir darbininkų santy
kius, pradės veikti nuo š/m. 
liepos 1 d.
. Gi švaicarijos piliečiai bal
savimo keliu kovo 21 d. priims 
arba atmes konstiteijos priedą, 
kuris suteiks federalinei val
džiai galią leisti įstatymus tvar 
kančius darbininkų ir darbda
vių teises. Numatoma, kad 
švaicarijos darbininkams bus 
suteikta teisė spręsti keičiant 
įmones vietą, uždarant Įmonę, 
atleidžiant darbininkus ir pa
skirstant įmonės pelną.

7 švaicarijos darbdaviai kalti
na darbininkų unijas, kad jos 
nori atsisakyti nuo laisvo ūkio 
ir socializuoti įmones.

Grasinimai bombomis
prie uzoariKaauoTO Keno is jeru- , • . • . • .
žalės Į Jericho. Sužeistieji buvo atominėm jėgainėm

■ <

JAV doleriais
perkasi draugus

Vašingtonas. — JAV valsty
bės departamentas rengiasi pa 
dėti , Mozambiko vyriausybei 
išlyginti nostolius, kurie gavo
si Rodezijai apšaudant Mo
zambiko pasienį. Taipgi JAV 
pasiųs pagalbų Zambijos vy
riausybei, neatsižvelgiant, kad 
Zambijos atstovas Jungtinėse 
Tautose balsavęs prieš Ameri
kos ir jos draugų reikalus. Tail

BANKOKAS. — JAV yra įsi- 
rengusios Tailandijoje elektro
ninį stebėjimo ir sekimo punk
tą, kurio pagalba ji surenka ži
nias iš raudonosios Kinijos, Viet 
namo ir iš kitur.

Tailandijos vyriausybė nori tą 
Amerikos elektroninį sekftno 
punktą perimti savo žinion. JAV 
dabar nežino kaip pasielgti: jei 
ji nesutiktų su Tailandijos rei
kalavimais, tuomet Tailandija 
gali įsakyti amerikiečiams ir 3,- 
OOO-čių vyrų Amerikos kariuo
menės daliniui išsinešdinti iš 
Tailandijos, arba, priešingai, ne
tekti elektroninio sekimo punk
to.

Panamerikos konferencija
BOGOTA. — Kovo 24-27 die

nomis susirenka Panamoje Pan- 
namerikos kelią statančios vals
tybės, kurios svarstys kebo Da
rieji ruožo statybos (klausimą. 
Kaip žinia, Darien kelio ruožą 
sudaro Costa Ricos ir Panamos 
teritorijos sunkiausias gamtos 
atžvilgiu žemės gabalas, kuria
me negyvenama.

14 metų mergaitė, 11 metų ber
niukas ir 18 metų jaunuolis. Tai 
skaitoma rimčiausiu incidentu.

* -
šešių dienų su arabais 1967 

metais Izraelis pagrobė 2,300 ke
tvirtainių mylių Jordano terito
rijos Jordano upės vakarinėje 
pusėje kartu su Jeruzalės mies
to arabams priklausiusia dalimi. 
Penkių arabų miestelių okupuo
toje teritorijoje burmistrai at
sisakė savo pareigų, protestuo
dami prieš izraelitų žiaurią elg
seną su demonstruojančiais stu
dentais. Izraelis teisinasi, kad 
jėga vartojąs tik atvejais, kai de
monstrantai pradėdafkariuome- 
nę mėtyti akmenis 'ąYba ardyti 
viešąją tvarką, “šyerita tiesa

karinėje Jordano kranto terito
rijoje nenori Izraelio, ir dėlto 
riaušės užeis ir praeis, kiekvieną 
kartą rimtesnės ir piktesnės, kol 
išvirs į . visuotinį sukilimą”, pa
sakė Amnon Kapuliuk, Izraelio 
arabų reikalų ekspertas.

- ■ ■ ■ ■

zanija gausianti iš Amerikos 
maisto ir vaistų.

Amerikos valstybės departa
mentas palaiko santykius su 
Pietų Afrikos nacionalistų gru
pe, kuri stengiasi įvesti juodų
jų daugumos valdymą Rodezi- 
joje, Namibijoje ir Pietų Afri
koje.

Lordas Snowdon - 
atskirtas nuo žmonos

Londonas^ — Anglijos kara
lienė Elizabeth, sesuo Marga- 
retos Snowdon, oficialiai raš
tu paskelbė kovo 19 d., kad Mar 
garete ir jos vyras fotografas 
ir lordas Earl Snowdon, išgy
venę kartu 16 m., juridiškai 
skaitysis išsiskyrę, bet angliko/ 
nų bažnyčios kanonų dėsniais 
jie ir toliau skaitysis vedę.

Lordai Snowdon turi du 
vaikus — 14 m. Viscont Linley 
ir 11 m. Lady Sarah Armstrong

Jones. Jų išsiskyrimas — 
didelė sensacija Anglijoje. Ne-

i Praeitą penktadienį U. S. Nuc
lear Regulatory Commissięn pa
reigūnai pranešė, kad 1969 me
tais buvo rasta bomba, padėta 
arti Illinois Technologijos Insti
tuto branduolinio reaktoriaus. 

Tas institutas (ITI) esantis Chi 
cagos miesto pietinėje dalyje, 
tarp 1960 ir 1970 metų vartoda
vo branduolinį reaktorių ekspe
rimentams, bet jis buvo nebevar
tojamas 1969 metų gegužės 5 
dieną, kai bomba rasta.

Komisijos pranešimu, kita 
bomba buvo rasta 1970 m. prie 
tebestatomos branduolinės jė
gainės prie Twin RivQr& Wis. 
Kėlios dinamito lazdęlės buvo 
rėžtos prie kelio per pusantros 

•mylios nuo jėgainės. Dinamitas 
buVo tik pamestas be jokių prie
taisų sprogti, pasakė Atominės 
Jėgos Stoties pranešėjas penk
tadienį. Informafcija apie grasi
nimus branduolinės jėgos reak
toriams buvo suteikta Ralph Na- 
derio organizacijai, vad. Con
gress Watch, prašiusiai datų pa
siremiant Informacijos Laisvės 
Aktu.

NRČ (Nuclear Regulatory 
Commission) pranešėjas pasakė 
penktadienį, kad per visas JAV- 
bes grasinimų nuklearinės jėgos 
įmonėms jau būta apie 88. “Dau
gumas grasinimų daryta per te
lefoną, iš jų trys grasinimai 
Commonwealth Edison bran
duolinėms jėgainėms Chicagos 
srityje, bet po pagrasinimų nie
kuomet prie Commonwealth Edi
son jokios bombos neradome”, 

pasakė pranešėjas.

mažesnė, kaip kadaise Angli
jos karaliaus, Edvardo VIII 
iŠaižadėjimas sosto, kai jis ve
dė bostonlškę amerikietę.

Laisvi, kaliniai
1 jankiai

Beirutas. — Libane 
fancies civilinės riaušės

vyks- 
su tei

kė proga, daugeliui kalinių iš
silaužti ir pabėgti iš kalėjimų, 
kurių tarpe išsilaisvino ir 14 
jaunų amerikiečių, vaikinai ir 
dvi mergaitės, kurie bandė pa
dirbtame kompiuteryje išvežti 
į Ameriką 2.200 svarų hašišo 
— narkotikų. Jie buvo sučiup
ti ir nuteisti 3 m. kalėjimo baus 
me.

Amerikos pasiuntinybė sten
giasi jiems padėti išvykti iš Li
bano kadangi jie nėra nuteis
ti pagal Amerikos įstatymus.

I

Amerikos aliuminijaus bendrovė 
pagamino didelius filtrus aliumini- 
jaus dalelėms įtraukti, kad nesusida
rytu pavojaus sveikatai. Aliumini jaus 
bendrovės bijo, kad Į y produktas ne
būty Išstumtas iš statyboa, kaip stu
miamas asbestas.

Smith apskaičiavo, kad baltieji dar 
valdys bent tūkstantį rr.etŲ

SALISBURY. Rodeziją. — Į dabartinę Rodezijos vyriausybę 
daromas nepaprastai didelis spaudimas ne tik krašto viduje, bet 
ir iš užsienio, bet premjeras Ian Smith pareiškė, kad Rodezijos 
juodžiai dar nevaldys. -Jis apskaičiavo, kad minėtos valstybės 
juodžiai nevaldys dar bent tūkstantį metų.

Dabartiniu metu Rodezijoje 
yra kiek daugiau negu ketvir
tadalis milijono baltų, kurie 
valdo kraštą ir ūkius, ir yra 
veik šeši milijonai

hua Nkomo, bet jiedviem ne
pavyko susitarti.

Mozambikas uždarė visas 
Rodezijos rytų sienas ir užkir
to kelią į jūrą, bet Rodezijos 
vyriausybė 
nusilenkti, 
luoti būriai bandė įsiveržti į 
Rodeziją ir padėti vietos juo
džiams nuversti lan Smiatho val
džią, bet iki šio metu sieną pe
rėjusiems partizanams nesise
ka. Dauguma buvo pačiame 
pasienyje išgaudyta, teista ir 
sušaudyta. Rodezijos pasienio 
sargai labai greitai teisia gink 
luotus vvrus.

visai nesirengia
Mozambiko gink-

reikalus, prieš
Britu4.

ir vėl
išėjo iš 
šiandien 

klausimas, ar

JAV sekr. Kisingeris, liudy
damas kongreso komitete, pa
reiškė, kad jis yra įspėjęs P. 
Korėjos vyriausybę, kad griež
tas ir nesiderinąs su demokra
tija pietų Korėjos vyriausybės 
elgesys gali neigiamai atsiliep
ti JAV. Esą, pietų Korėjoj turi 
būti atstatyta demokratijos dės 
niai. - • - ♦

Reagan “nekvitina”
Ronald Reagan atmetė kai ku

riu respublikonų gubernatorių 
raginimą “paklausyti žmonių, o 
ne politikierių ir baigti savo kam
paniją kandidatuoti rinkimams
Į prezidentus. Washingtono 
valst. gubernatorius Dan Evans 
ir šiaurinės Karolinos guberna
torius James E. Holshouser pa
reiškė, kad jiedu ir dar septyni 
kiti kolegos respublikonai gu
bernatoriai nori kad Reagan pa
sišalintų.

Reagan, kurs jau penkis pir
minius rinkimus pralošė prezi
dentui Fordui, šiandien dar kar
tą mėgina stoti prieš Fordą šiau
rės Karolainoje.

Premjeras Smith, norėdamas 
išvengti' britų spaudimo į Ro
dezijos vidaus 
dešimt metii 
Bendruomenės, 
buvo keliamas
nevertėtų Rodezijai grįžti i 
Britų Bendruomenė ir gauti 
reikalingą protekciją nuo gink 
luotų kubiečių, mozabikiečių 
ar kitų rusų apginkluotų sava
norių. Britai gal ir sutiktų teik 
ti Rodezijai reikalingą protek
ciją. bet jie reikalauja leisti 
Rodezijos juodžiams dalyvauti 
krašto valdyme. Premjeras 
Smith aiškiai pareiškė, kad jis 
neleis užsieniečiams kištis į 
Rodezijos vidaus reikalus.

Rodezijos baltieji tikėjosi 
paramos iš JAV. Premjeras ma 
nė, kad Kisingerio pareiškimas 
apiev Kubos intervencijos su
stabdymą kituose kraštuose ga
li paliesti ir Rodeziją, bet sek
retorius Kisingeris jia reiškė, 
kad Rodeziją turi imtis prie
monių leisti visiems krašto gy 
ventojams dalyvauti krašto val
dyme. Dabar kraštą valdo 274,- 
000 baltų, o krašte yra 5,700,000 
juodžių. Bet premjeras Smith 
ir šią Kisingerio sąlygą skaito 
įsikišimu į krašto vidaus rei
kalus.

Atrodo, kad visas Rodezijos 
premjero Smitho ir juodžių 
ginčas pereis į Jungtinių Tau
tų žmogaus teisių komitetą. 
Premjeras Smith tvirtina, kad 
Rodezijos juodžiai turi dau
giau teisiu, negu kilų Afrikos’PanK^ 
valstybių piliečiai, jie gali eiti 
j mokyklas ir siekti geresnio j 
darbo. Jis sako, kad Sovietų’ 
Sąjungos piliečiai neturi tokio ___
gero gyvenimo ir tokių didelių šaltas, vėjuotas 

į teisių, kokias turi Rodezijos Saulė teka 5:53, leidžiasi 6:04

Įstatymai prieš narkotikus 
lieka galioje

Illinois įstatymas, kurs baus
mes už narkotikus klasifikuoja 
labiau pagal jų svorį, ne pagal 
poveikio smarkumą, 
Aukščiausioje Teismo 
toliau galioti, leidžiant 
legislatūroms pačioms 
koks tas įstatymas turi

Du žemesnieji teismai buvo 
pareiškę, kad atvejais, kur areš
tuojami asmenys už marijuanos 
ar barbitūratų turėjimą, tas įs
tatymas yra prieškonstitucinis.

Illinois 
paliktas 
valstijų 
spręsti, 

būti.

juodžiai. Jis pataria jiems mo
kytis ir pramokti, kaip reikia 
adminstruoti ne tik savo bet ir 
valstybės reikalus. Smith aps
kaičiavo. kad Rodezijoje juo
džiai prieis prie valdžios už 
kokio tūkstančio metų, ne anks 

įčiau. Ar premjero pranešimas 
j išsipildys, netolima "ateitis ga-



Kaip skaldoma Los Angeles visuomene 
“Prakeikti pinigai kelia nesusipratimus”

; Ąn oX antraštė yra Algi-(asmenimis, surinktos aukos 
man<n Geėio, žymaus bendruo-Į naudojamos grynai pagal vie- 
meni inko, žodžiai, pasakyti no asmens norą ir supratimą, 
š. m. sausio 11 d. Los Angeles kartais gal ir nevisai komite 

--šv. Kazimiero parapijos žemu- to reikalams (LAV, 1969 m, • 
<7tin v j e salėje, kai jis kalbėjo įd nr.) < ;

i
..... ... . Taigi, priekaištai ne vien dėl;specialiai jo pasiklausvtn , .

■ j r . prasilenkimų su organizacinei
; I < ’41 O Z“k 4 » .r 4 A k 1 4 i ■■ L C W-W Ą

betArtistė Katherine Hepburn mėgsta Vaidinti filmuose, 
labai nemėgsta fotografu, kai ją užklumpa netikėtai. Kai taip atsi- h 
tinka, tai ji ranką iškiša, d pati pasislepia^ Fotografas nutraukė jo-| 
sios ranką, bet jos pačios Inepagavo.

Antano Tamošaičio
70 metų amžiaus

tone, Bramtone (Ontario) . Missi
ssauga Anapilyje, Manitoboje — 
Winmpege ir Hamiltone.

Apie Tamošaičio pasirinktą 
žanrą ir stilių lai kalba nusima
nantieji. Ilgą straipsnį apie 
dailininką Tamošaitį ir jo paro
dą parašė Trentono universite-

tengtų tiek padaryti tik per 70* 
70 metų, sveikinant šį neilstantį 
meno veteraną su jo garbingo 
amžiaus-70 metų sukaktuvėmis, 
linkėkime jam 70-Į-70 nesens- 
tant gyventi ir karti kaip jis iki 
šiol darė. J- Pr.

Į jubiliejinė paroda
ši kartą palygint? “greitu lai-

v ku” buvo paštu per 5 dienas 11 to" profesorė Dr. Joan M. Vasto- 
į’: j kovo iš Toronto išsiųstas ir Chi- kienė, aprašydama Tamošaičio 

cafroję kovo 16 dieną gautas pra- kelią per aspera ad astra nuo 
nešimas, kad jubiliatas dailinin- paf ankstybos jaunystės, kaip 
kas Antanas Tamošaitis švenčia vaikas būdamas jis buvo 
z() metų savo nepaprastai kury- suintriguotas savo motinos ir 

■> bingo gyvenimo sukaktį ir ta vyn sesers audiniais ir jų raš-

Ar Bormanas dar gyvas?

Londonas. — Nacių Vokietijos 
karo smegenys Martin Bor
mann savo ‘^laiku išsisuko iš 
mirties ir dabar gyvena Angli
joje viename mažame ūkelyje, 
pasak britų dienraščio “Guar
dian”. Dienraštis rašo, kad 
Norvegijos istorikas ’ Peter 
Tombs ir vienas pronaciškai 
nusiteikęs britas Eric Plesants 
yra įsitikinę, jog Adolfo Hitle
rio patikėtinis gyvena Anglijo
je- C _

Tombs, tvirtina, jis yra atpa
žinęs Bormaną pravesdanias 
tyrinėjimus tarp daugelio vo
kiečių, kurie karui pasibaigus 
pasiryžo pašilikti Anglijoje. O 
Plesants, savanoriškai patar
naudamas rusams, kartu .su ki
tais vokiečiais pažino Borma
ną; kuris dabar turi 76 metus.

Bormanas, esą, pabėgo iš Vo
kietijos vienu povandeniniu 
laivu 1945 m. balandžio mėne
syje ir pagaliau riename pre
kybos. nedideliame laiye atsi
rado Anglijoje, sugebėdamas 
pralįsti karo belaisviu vieno ka
reivio asmenybėje. f

Anglijos ministerija, vedusi 
Vokietijoj buvusių nacių.- rei
kalus, riiekėd oficialiai nepa- 
aiškino'^ad Bormanas; nutėis- 

Toronto universiteto Meno. Ga-’ sų liaudies menu visame krašte”. -as mirtimi'’Nuerenbergo teis- 
| Nors A, Tamošaitis per savo me, buvo atpažintas daktarų, 

lietuviškam tikrimisrtf-žandiklaulius ir dan

'tvarka, bet ir dėl tų, kaip A.) 
Gečys pavadino, “prakeiktų) 
pinigų”, kurie, kaip faktai ro
do, ir L. Bendruomenės centrą 

_ .. I pastūmė į visuomenės skaldv-tronti-i 1. . mą.Amen-i į ... ....i Rezoliucijoms Remti Komi
teto veiklai pritilus, to komi
teto pirmininkas, losangeliškis 
Leonardas Valiukas, pradėjo 
dirbti L. Bendruomenės centro, 
naudai. Tas pats LA V laikraš
tis 1970 metų 5-me numeryje)

surink- 
vie-

rašo:

metais JAV LB pir- 
parėdymu ir pasikvie- 

ministeriu”

viešoje, bet publikos negausio
je, 
sušauktoje sueigoje.

Dėl pinigų žymesnių nesusi
pratimų čia yra buvę keletas. 
Daugiau kaip prieš dešimtme
tį. Amerikos Lietuvių Tarybos 
skyriuje buvo veiklūs 
□inkai ir. jų bičiuliai,
kos Lietuviu Tarvbos statutą 
ir taisykles laužydami 
tas aukas taip leido, jog 
nais metais iš astuonių šimtų
dokri.; aukų nebeliko nė dole 
rio ? LT centrui pasiųsti. Į Al
to pinigus tada labai nagus tie
sė Leonardo Valiuko vadovau
jamu Rezoliucijoms Remti Ko “šiais 
mite tas. i mininko

i
To komiteto vieningas Alto tus “propagandos 

ardymo darbas po kurio laiko L. Valiuką, buvo siūloma Ben- 
iširo Buvęs žynius komiteto na 
rys A. Skiriiis nebeiškentėjo ir 
savo leidžiamame Lietuviai 
Amerikos Vakaruose laikraš
tyje išspausdino L. Valiuko va
dovaujamam komitetui skau-'sia: 
džįui priekaištus, būtent: , vimas?”.

druomenės apylinkėms imtis 
ir Lietuvos laisvinimo darbo”. 
Prieš šitokią bendruomenės 
veiklą pasisakydamas laikraš
čio vedamojo rašytojas klau- 

Kam toks darbo dublika- 
nes šitoje srityje vei-

vęnyiapia sušaukti metiniai kia Amerikos Lietuvių Tary- 
susirinkimai, kur būtų perren ba.
kaina vadovybė;, neskelbiami į Lietuviai Amerikos Vakaruo 

■ spaudoje aukotojų sąrašai bei se 1971 m. 4 nr. bendruomenės 
metin ’s apyskaitos, nepatei- pradėtą politinį darbą jau ne 
kiamos apyskaitos metiniams dublikacija, bet skaldymu pa- 
susirinkimams, valdyba papil- vadina. Mini laikraštis LB cent 
doma kviestiniais tik pirmi- ro valdybos aplinkraštį, kuriuo 
niųko partinio nusistatymo prašoma Vasario 16 aukas skir

SUSIVIENIJIMAS

AMERIKOJE
oL idiudujd lietuvių visuomenei u

glav. Naip dLl 1 YiNiUS ^MILLION Ub dou.riM
■iVIUi licit Id Uis

- d»dz*eu3<<9 lietuvių irai emaline urgauuavTja 
oei apdraudę n ligoje pašalpą, Kuli yra pigi,

neieško pelno, o leiKia pa?ar’iavimu> 
DagaHnjN pagrindu

*i«< ui;, daugiau Kaip rris ju pu^e milijono dolerių kapitalą, 
du jv apdraudė tikra ir saugu Kiekvienas lietuvis Čia gaii 

šauti įvairių klasių reikalingiausias apdraudas nuo SlOU.Ov 
ki ‘ slU.UOU.OO.

- jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdrauda Enoowmeni in 
vurance, kau jaunuolis gautu pinigus ankstojo mokslo stud) 
imns ir gyveninio pradžiai

- duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigia l’HKM apdratida 
uz $J.lWM).OO apdraudos tik S3.00 mokesčio metams

- aKCIDENTALE APDRAUDA naudinga visokiu amžiaus asine 
nims. rekomenduojama lietuviškp KLUBU ir draugijų na

IJ7. si.OOOOO akcidentalės apdraudos mokestis $2 00 
i metus.

- M.t^pus yra daugumoje lietuvių kolonijų Kreipkitės į kuopų 
veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie

ibjiiuKeju uau- 
savo apdraus

duoda gyvy 
nes oUblVlE 

savitarpines

ti bendruomenei ir prideda: jjimą rengia ALT skyrius; pa-
“Tam tikslui buvo paskirtas[ vasarį šv. Kazimiero parapija, 

politinis vadas, 
Angelyje. Daug veiklos tas va
das neparodė, nes Los Ange- grama;, rugsėjo ' mėnesį Liet, 
lyje Vasario 16-tos minėjimus Į 
ir aukų rinkimą praveda" ALT- 
os skyrius. Atrodo, kad naujo
ji Bendruomenės centro val
dyba to “politinio vado’’ neat
šaukė, ir jis tebetęsia vieningo 
politinio skaldymo darbą”.

Savo veikloje Leonardas Va 
liukas yra pasižymėjęs kitiems 
vadovauti ir kaip išspausdinta 
citata tvirtina, net su kitais 
bendraminčiais sugeba nesis
kaityti ir jiems nė apyskaitų 
neduoda, tad neilgai išsilaikė 
jis ir LB centro "darbe. Buvo 
kalbų, jog įvyko ir ten nesusi
pratimų, berods, ir dėl veiklos 
piniginės sąmatos.

Skaldymas toliau tęsiamas

gyvenąs Los greta religinės veiklos, rengia 
Lietuvių Dienų šu meno pro-

proga surengė savo naujausios 
kūrybos partklą, kuri truko tik 
pora dienų — kovo 13 ir 14 d. 
Lietuvių namuose Toronto mies
te.

Parodoje buvo išstatyta 20 ta- 
nybos darbų — Rūpintojėlis, Eg
lė, Kastytis, Kaukas, Legenda, 
Karalius, Bažnytkaimis ir t. t.; 
10 litografijos darbų — Ilgesys, 
Išminčiai, Pasaka, Žvejai ir 1.1.

Tamošaitis su savo jaunesne 
žmona (to paties žanro tiek pat 
darbšti menininkė, kaip Antanas, 
priedams puikiausių liet, tauti
nių rūbų, kilimų ir gobelenų au
dėja) atvyko į Kanadą 1949 me
tais, kur pradžioje apsigyvenę 
Montrealyje vadovavo Meno ir 
Amatų akademijai, nuo 1950 
metų įsigijo arti Kingston©, prie 
šv. Lauryno upės puikią nuosa
vybę, įsirengė savo studijas ir I audimo žinoves apmokinti kai- 
pradėjo iš peties reikštis lietu- muose nemokančių; parašyda- 
višku menu ir jį populiarinti vi-'mas ir išleisdamas serijas leidi- 
soję Kanadoje ir iš dalies Jung- nių apie lietuvių liaudies meną, 
tinėse Valstybėse^ Iš jo parodų 1931—1939 m. jis išleido . 8 to- 
dvi (1962 ir 1963 metais) buvo mus, kuriuose tilpo pagrindinė 
Chicagoje, 1964 m. Philadelphi-į susistematizuota surinktųjų pa
joję ir tais pačiais metais Otta- : vyzdžių ir tyrinėjimų'medžiaga, 
woje, 1965 m. Ottawos universi- į Viso šio Tamošaičio darbo dėka, 
tete, 1966 m. Detroite, 1967 m. išaugo gilus susidomėjimas mū- 

lerijoje, žodžiui iki 1975 metų) 
kiekvienais metais — Windsoro į 70 metų amžiaus 
universitete, Kanados ambasadoe tautiniam (liaudies) menui yra tis, ir l?a d jis buvo pakastas 
Washingtone, Montrealyje, Bos- nuveikęs daugiau negu kitas įs- Berlyno—griuvėsiuose. ..V. P.

tais ir “Pasirodė”, rašo Dr. Joan 
M. Vaštokas, “kad Tamošaičio 
instinktyvus žavėjimasis liaudies 
menu ir jo nepaliaujamas ra
ginimas tuo ankstyvuoju mūsų 
meno raidos laikotarpiu studi
juoti jį, kaip privalomą kursą 
meno mokyklos buvo neklaidin
gas...

“Pradedant 1930 m. Tamošai
tis galėjo dėstyti liaudies meną 
tiktai, žemės Ūkio Rūmuose, čia 
jis buvo atsakingas ir už plataus 
mąsto liaudies meno' (tyrinėji
mus, aprašymus spaudoje ir ap
mokymus. Visa tai atgaivino ir 
sukėlė nepaprastą susidomėjimo 
bangą liaudies menu visame 
krašte. Tamošaitis to pasiekė 
per intensyvų eksponatų rinki
mą visose krašto apskrityse, 

j siųsdamas patyrusias tradicinio

SUSIVIENIJIMO darbus

jntormacijas. jeigu paraAvsit:

’nr \M \\ alliance of America
t<!7 U ESI .50 STREET, NEW YORK. N Y 10001

vių 
Čia

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu- 
gerbuvis. privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis, 
suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.
Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei

džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtiniu stovyk 
lose Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais kaina 4 dol.

Juozas Kapačinskas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai.' Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beisi- 

I kuriančio Ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu- 
; ^ruota. 300 psL Kaina 7 dol.

ČIKAGlETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autore buvo Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose. Kaune, Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ka jai žmonės pasakė. 95 psL $1.50. Yra taip pat 
išversta į anglų kalbą

D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU Į VILNIŲ. Kelionės i Lietu
va įspūdžiai Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl. $3 00.

D. Kuraitis, KELIONĖ I ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. 
? toriaus pastabumą neapgauna Inturisto ir agilpropo propaganda 

užmaskavimai. Abi knygos paradytos lengvu, gražiu stiliumi
Vincas Žemaitis, LIETUVIŲ ETNINIŲ SIENŲ KLAUSIMAIS.

3 istoriniai žemėlapiai 106 psl. Kaina $2 00
Vincas Žemaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE. 

H4 psl. Kaina $1.50.
Šie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 6060Š

•Hilanltenf darbo valandomis «rb> užsakant paltu ’r prideda^* 
«r pinigine perlaida

Au- 
bei

Bendruomenės vienetai rengia 
savo Lietuvių Dieną, o po to 
Balfas vykdo, vajų ir rengia ba
lių. Tai graži veikla. Tačiau 
Liet. Bendruomenės centro vai 
dyba pasišovė , darną ardyti, 
vienus prieš kitiis. kiršinti, lįs
dama su aukij prašymais Vasa 
rioj!6-ją minint

Suminėti istoriniai faktai ro
do, kad L. B. centro valdybos 
bandymai skaldyti visuomenę, 
nerado vietinių ^bendruomenės 
apylinkės ir apygardos vaidy
bų pritarimo, nors tose valdy
bose būtą ir frontininkų bei 
jų politikos, refliejij, tačiau jie 
neturėjo daugumos^ Ir štai, 
1975 m. vasario^ 8 d. išlindo 
skaldymo darban trys vietiniai

Leonardui Valiukui iš bend- vyrai, išsiuntinčdami atsišauki 
ruomenės centro “propagandos; nius ne tik bendruomenės na- 
ministerio” ir politinio vado- rianis, bet šiaip lietuviams, 
pareigų pasitraukus, pradėtas;nors jie bendruomenės organi- 
skaldymo darbas toliau tęsia-izacijai ir nepriklauso, prašyda
mas ne tik Los Angeles kohmi 
joje, bet ir kitur Amerikoje. 
LA V 1974 m. 2-3 numeryje be 
kita ko rašoma:

“Dabar atsirado nauji Alto 
veiklos trukdytojai — tai JAV 
Lietuvių Bendruomenės centro 
valdyba. Jie užmiršo savo kons 
fitucijoj įrašytą jų “Lietuvių 
Dienos” rugsėjo 8-tą dieną. Tuo 
met jie aukas rinkdavo Bend
ruomenės kultūriniams ir švie 
tinio reikalams remti. Tačiau 
šiais metais jie užsimanė au
kas rinkti Alto Vasario 16-tos 
minėjimo laikotarpiu. Jie- iš 
centro atsiuntė atsišaukimui ir 
vokus, kad jiems būtų siurbia
mos aukos. Kadangi L. A. B«$id. 
apylinkės ir Vakarų apygardos 
valdybos yra pro-altiškai misis 
tačiusios, šių rinkliavų čia ne-

vicep.f ir LB Tary-
Antanas Adomė- 

vicepirm. ir vajaus

mi Vasario 16-ją minint- aukoti 
bendruomenės politiniam dar
bui remti. Pasirašė* Jonas Čin 
ga, Vakarų apygardos pirmi
ninkas; Dr. Jonas žmuidzinas, 
Apygardos 
bos narys; 
nas, Apyg. 
vadovas.

Vajus suorganizuotas ir at
sišaukimas išsiuntinėtas visai 
apie tai nepranešus kitiems Va 
karų apygardos valdybos na
riams, kurių buvo dar penki. 
Įdomus ir tas faktėš, kad aukas 
siųsti prašoma, ne apygardos 
valdybos7 iždininkui, bet ndiSju 
titulu ^pasivadinusiam Anta
nui Addinėnui — vajaus vado
vui. -Buvo kalbų, kad prie-'to- 
kios valkios paskatinimo -bSis 
prisidėjęs savo apsilankymu- ir 
Bendruomenės garbės pirmi
ninkas St. Barzdukas, kurs 
1975 m. vasario 1 d. dalyvavo 
Vakarų apygardos atstovų su
važiavime ir po to kiek pasili
kęs susitikinėjo su idėjos drau
gais.

še tau ir bendruomeninė de
mokratija, še tau ir bendruo
meniniai rinkimai. Trys vyrai 
pasijuto galingesni už kitus 
valdybos narius ir suorganiza
vo vajų, kitų valdybos narių 
(kurie kaip išrinkti yra pilna
teisiai) net nepainformavę iš
ėjo visuomenės skaldyti.

Nenuostabu, kad ne tik vi
ešuomenėje, bet ir pačių bend
ruomenės veikėjų ir narių tar
pe pakilo pasipiktinimo balsai, 

i išsireiškę ir šįmet, vasario 11 
Praeityje buvę įvairūs nesu- d. apygardos atstovų suvažiavi- 

tariniai ar tarpusavio kovosime 
buvo užmirštos. Susidarė pui
ki tradicija: Vasario 16 minė-

. Po šio aprašymo, kad bend
ruomenės centrui 1974 metais 
losangeliškės visuomenės skal
dymas nepavyko, LA V laikraš
tis toliau dėsto:

“Nesuprantama, kodėl Ben- 
ruomenės krašto valdyba truk 
do Alto veikimą, mėgina griau 
ti mūsų vieningą darbą. Juk 
Alto vadovybė niekuomet ne«? 
mėgino lįsti į Bendruomenės 
rengiamas šventes su savo au
kų rinkimo lapais ar vokais. 
Kaip gi atrodytų, jei Altas ar 
Bendruomenė nuvyktų į šv. Kajėj 
zihniero parapijos “Lietuvių 
Dieną” su savo aukų lapais?’
Išlindo trys uyrfd visuomenę 

ir bendruomenę skaldyti

(Bus daugiau)^-. 1,.
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. pamokyti mokinius, kaip ma-<DR. JUOZAS TAUTVILĄ

Katalikų Bažnyčios šauksmas Lietuvoje
Dr. Juozas Tautvilo- šių metų 

vas„ 29 <1. Jaunimo centre skai
tę šią paskaitą

Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Religinės šalpos Rėmėjai nese
niai išleido dvi knygas, užvar
dintas “Lietuvos Katalikų Baž
nyčios Kronika”.

šitos dvi knygos yra tartum 
du paslaptingi langai, pro ku
riuos skaitytojas gali pamatyti 
tikrovę, kas dabar vyksta Lietu
voje, kuri yra uždaryta nuo vi
so pasaulio akių.

Kiekvienas knygos lapas yra 
pilnas dokumentu, nurašytų iš 
baudžiamųjų bylų, iš teismo 
melu vykstančių debatų tarp 
prokuroro ir kaltinamųjų.

Kaltinamųjų suole sėdi areš
tuoti vyrai ir moterys, kunigai, 
pralotai, vyskupai ir arkivys
kupai., Vieni yra kaltinami už 
katekizmo, už maldaknygių ar 
už religinės literatūros spaus
dinimą. Kiti kaltinami už pla
tinimą tų religinių knygelių. 
Treti, kaip kunigai, kaltinami 
už pamokslą sakymą, už šven
tų sakramentų suteikimą ligo
niams, už vaikų paruošimą prie 
pirmosios komunijos, už gies
mynų platinimą, už leidimą 
smuiku groti mišių metu.'

Mokiniai, kurie lanko baž
nyčią, būna viešai klasėje iš
barti, .suniekinti, išjuokti ir 
gauna .blogą pažymį iš elgesio, 
kas reiškia, kad toks mokinys 
negalės toliau mokytis. Mergai 
tos, kurios barsto gėles prose- 
sijos metu, taip pat yra išbara
mos. i

Klebonai ir kunigai, kurie 
nepaklauso bažnytinio komi
teto pirmininko įsakymų, yra 
baudžiami piniginėmis baudo
mis po 25, po 50 ar net po 150 
rublių, baudos. Klebonui ser
gant, ar parapijai švenčiant ko

> kią nors atlaidų šventę, pav. 
Šiluvos šventes, klebonas negu 
Ii kviestis kunigo iš kitų para
pijų be komiteto leidinio. Be 
jų leidimo, klebonas neturi tei
sės remontuoti griūvančios 
bažnyčios, sutaisyti prakiuru
sio slogu, sulūžusių grindų, iš
daužytų langų. Apie naujų haži 
nyčių ar koplytėlių statymą,I 
negali būti nė kalbos. Taip bažl 
nyčios nyksta ir griūna, o su 
jomis kartu nyksta ir tikinčių
jų religinis aprūpinimas.

Visos bažnyčios yra apdėtos 
didėliais' mokesčiais ir juos tu 
ri pats klebonas sumokėti iš 
savo kišenės, nors jam pačiam 
neliktų nė cento.

Sovietų Kusijoje tebeveikia 
Stalino konstitucija, kuri ats
kiria visų tikybų bažnyčias nuo 
valstybės, kaip čionai Ameri
koje. Valstybė tvarkosi pagal 
savo valstybinę konstituciją ir
baudžiamuosius bei civilinius nia> o tikintieji nėra persekio- 
įstatymus, tuo tarpu Lietuvoje 
Katalikų Bažnyčia veikė pa
gal įšavo konkordatą, pasirašy
tą tarp valstybės vyriausybės 
ir Vatikano.

Sovietų konstitucija, ypač 
jos 125 str., garantuoja visoms 
bažnyčioms^ įskaitant ir Lietu
vos Katalikų Bažnyčią, gana 
plačias teises dvasiškijai ir ti- 
kintiesiams, ir tos teisės yra iš 
vardytos tokios:

1) Sąžinės ir žodžio laisvė
2) Spaudos laisvė
3) Susirinkimų ir mitingų 

laisvė
4) Gatvės eitynių ir demons

tracijų laisvė
5) Tikinčiųjų ir netikinčių

jų — lygios teisės
6) Žmogaus teisių laisvė
Tai labai gražūs žodžiai, ku

riuos liaupsina komunistai vi
sam pasauliui ir įtikinėja, had

1 -

Jauna mergaitė Missouri valstijoj*, Howard valsčiaus teisme buri, kaip teisėjas sutuokia 
jauną porą. Pasirodo, kad jaunoji yra mergaitės motina, susituokianti antrą kartą. Jaunavedys 
gaus ne tik jauną žmoną, bet ir gerokai paaugusią dukrą.

A. (iulbinskicnė 
įrodinėjo, dar ir 
teorijas; būtent, 
atsiradusi iš Ic-

Sovietų Rusijos konstitucija 
yra 'geriausia iš visų kitų de
mokratinių valstybių. Ji garan 
tuoja žmogaus teises ir sąžinės 
laisve, bažnvčia nėra varžo-

pas
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jami ir nėra baudžiami už reli
ginius įsitikinimus.
Kas sako kitaip, tas esąs Rusi 

jos šmeižikas, savo tėvynės iš
davikas, fašistas ir vakarų vals 
tybių pasamdytas šnipas.

Pažiūrėkime dabar, ką sa
ko dokumentai, surinkti ir
keipti dvejose knygose: “Lie
tuvių katalikų bažnyčios kro
nika’’

Sovietų Rusijai okupavus 
Lietuvą, Masva rado Lietuvoje 
tvirtai stovinčią katalikų baž
nyčią ir milijonus tikinčiųjų. 
Vadovaudamiesi Lenino šūkiu 
“religija — liaudies opiumas,” 
okupantas pasirįžo iš pamatų 
sugriauti katalikų bažnyčią, o 
per ją ir tautinį lietuvių ats
parumą. Tam tikslui pasiekti, 
Maskva įsakė Lietuvos liaudies 
vyriausybei įsteigti taip vadi
namą “Religinių Reikalų Ta
rybą” ir jos valdytoju paisky- 
rė lietuvį saugumietį Justiną 
Rugienių, o vėliau 1973 m. Ka
zimierą Tumėną, labai gerą 
propagandistą. Visus įsakymus 
gaudavo iš Maskvos, o vykdy
davo lietuviai, kad savo ranko
mis sunaikintų irxbažnyčią ir 
lietuvybę.

• Ta Religinių Reikalų Tary
ba turi labai dideles teises. Jos 
kompetencijai priklauso visos 
katalikų bažnyčios, visi vys
kupai ir kunigai. Ji kontroliuo 
ja klierikų priėmimą į kunigų 
seminariją, nustato skaičių, 
kiek jų seminarija turi priim
ti, ištiria jų būdą ir tinkamu
mą kada nors jį užverbuoti šni 
pų karjierai. Jie skiria ir at
leidžia kunigus į parapijas, pa
renka kandidatus į būsimus vys 
kupus, siunčia vyskupus ir ku 
nigus į Romą, ar į kitus kraš
tus, konfraliuoja vyskupų ir 
kunigų laiškus ir visą jų judė
jimą.

Kad šitas griovimo darbas 
vyktų greičiau, Religinių Rei
kalų Taryba įsteigė visą eilę 
ateistų mokyklų, kurias 1972 
m. baigė 750 antireliginių pro
pagandistų, o šiandien jų yra 
daug tūkstančių gerai treni
ruotų ateizmo skleidėjų.

Prie kiekvienos bažnyčios 
yra sudaryti ateitiniai komite
tai, kurių pirmininkas yra vi

MR. MARIUS KIELA, 
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sos parapijos vyriausia galva 
ir valdžia. Jam priklauso visi 
klebonai ir kunigai, mokyklų 
direktoriai ir mokytojai, švie
timo inspektoriai, teismai, pro
pagandos spaustuvės,, ir net 
saugumas. Jie veda asmenines 
bylas apie kiekvieno gyvento
jo nusistatymus, ypač kunigų, 
prižiūri mokytojų ateizmo skei 
dimą mokinių tarpe, jie padik 
tuoja vyskupams ganytojiškus 
laiškus paskelbti bažnyčiose, 
įsako atleisti kunigus ir į jų 
vietą skirti jų pasiūlytus kuni
gus.

Jei vyskupas atsisako vyk
dyti jų įsakymų, tai toks vys
kupas yra nušalintas ir ištrem 
tas iš savo vyskupijos, pav. 
vyskupas J. Steponavičius ir 
vysk. V. Sladkevičius. Vadi
nasi, nė vienas vyskupas, nė 
vienas klebonas ar kunigas ne
turi jokios religinės laisvės sa
vo vyskupijose ir savo parapi
jose. Jei klebonas ar kunigas 
atsisako vykdyti jų parėdymų 
ir nenori bendradarbiauti su 
ateistų veikėjais, tai jies yra 
kilnojami iš parapijos Į kitas 
parapijas, arba baudžiami pi
niginėmis bausmėmis, ar net 
teismui už nevykdymą jų įsa
kymu. Jauni klierikai vra ver
čiami būti vdenunciatoriais — 
šnipais. Jei atsisakoma, tai jie 
išmetami iŠ seminarijos ir pa
siunčiami į kariuomenės mobi 
lizacijos žinybą.

Ateizmo propagandistai, su
žinoję, kad darbininkas eina 
į bažnyčią, jį’tuojau atleidžia 
iš darbo. Jei mokinys eina į 
bažnyčią, jis yra tardomas, iš
juokiamas, priverčiamas rašy 
ti ateistinius rašinius prieš re
ligiją ir kunigus ir, šalia to, 
jis turįs įsirašyti į pionierius, 
į komjaunuolius ir į ateistinius 
ratelius. Jei to nedarys, tai į 
jo “charakteristiką” bus įrašy 
ta, kad tas mokinys dar nėra 
atsikratęs “religinių prietarų” 
ir jam aukštesnės mokyklos bus 
uždarytos.

1947 m. buvo sušaudytas vys
kupas Borevičius, 1953 m. bu
vo suimtas ir įkalintas vysku
pas M. Reinys, nuteistas 25 me
tams kalėjimo, kur jis ir mirė. 
1956 m. grįžo po dešimties me
tų Rusijos 'lagerių kančios į 
Lietuvą sunkiai sirgdami vys
kupas P. Ramanauskas ir ar
kivyskupas T. Matulionis. Jie 
bučiavo su ašaromis savo gim
tąją Lietuvos žemę, bet žiaurio 
ji komunistinė valdžia jiems 
neleido eiti dvasininkų parei
gų. Taip jie ir mirė, kentėda
mi sielos ir kūno kančias.

1957-1958 metais buvo areš
tuoti ir į kalėjimus sukišti la
bai daug kunigų, kurių pavar
džių nėra įmanoma visų išvar- ' 
dyti šita proga. Tik keletą ku- | 
nigų aš čia paminėsiu, būtent: 
kan. P. Rauda, kan. St. Kiškis, ' 
kun. T. A. Markaitis, kun. A. ( 
Močius, kun. A. Bunkus, kun. 
A. Jurgaitis, kun. J. Balčiūnas, ' 
kun. A. Svarinskas, kun. Ado- | 
maitis. kun. P. Jakulevičius ir j 
d.

Atkalėję rusų lageriuose dvie I 
ų, trijų ar net daugiau metų, 
cunigai grįžo j Lietuvą ir pra
dėjo pnstoracinj darbą, trek-

lausydami ateistų visokiausių 
priekabių. Buvo ir tokių kuni
gų, kurie buvo vėl suimti ir nu
teisti jau antrą ar net trecią 
kartą, bet jie vis nepalūždavo 
dvasioje ir toliau tęsdavo vai
ku katekizavima.

Mokyklose vis dar tebekabo 
komunizmo dievas-Leninas, o 
pirmiau kabojo ir Stalino pa
veikslai. Religijos dėstymas mo 
kyklose yra griežtai uždraus
tas, o jos vietą užpildo antire
liginės pamokos. Pav. Prienų 
vidurinėje mokykloje istorijos 
mokytoja Paškienė (1971. XI- 
d.) pasakojo vaikams, kad re
ligija susidarė iš visokių kvai
lų prietarų ir kitokių pasako
jimų, kada tais senais laikais 
žmonės beraščiai ar tamsūs. 
Kristus nebuvo joks dievas, jis 
gimė iš moters paleistuvės, ku
rios vardas buvo Marija. Ji ir
gi nėra jokia šventoji, o tik pa
prasta mergiotė. Kaip nėščia 
moteris, ji žydams buvo “trep 
na”, todėl ją žydai ir išvarė iš 
savo bendruomenės. Kadangi 
ji laukėsi vaiko, tai žydai su
rado vieną seną durnių Juoza
pą ir jam įsakė kartu su Mari
ja iškeliauti kur' jo akys neša. 
Kiti mokytojai, kaip, pav. A. 
Gulbinskienė ir V. Petronis pa 
rašė knygelę “Mosklinis ateis
tų auklėjimas mokykloje”, kur 
rašoma, kad mokytojai turėtų

išleidžia pinigų vėjams, reni- ir su 
darni kunigus ir bažnyčias. Bū- Visų šventų bažnyčia. <» 
ių daug naudingiau, jei tie i;-| 
leis i pinigai nueitų darbo žmoĮ 
ai gyvenimui pagerinti.

Mokytoja 
’‘moksliškai” 
kitas savo 
krikščionybė
gendų apie vieną žmogų, var
du Kristus, o tos legendos kilo 
iš mitu apie fakirą Ozirius. 
Pats Kristus buvęs klajoklis, 
niekur nedirbęs ir gyvenęs iš 
ubagavimo ir žmonių apgaudi
nėjimo. Kartais kalbėdavęs 
apie kažkokias kvailas dangiš 
kas misijas ir būt jis esąs to 
dangaus dievo pasiuntinys. Jis 
daužęs žydus sinagogose ir kir 
šinęs gyventojus. Todėl impe- 
rotorius Tiberijus įsakęs tą ke- 
laujantį pasakolorių sugauti ir 
atiduoti prokuratoriaus Ponti- 
jaus Piloto teismui, kad jį 
baustų mirties bausme ir 
kartų.

Vilniaus gražioji istorinė 
ledra dabar paversta paveiks
lų galerija, šventosios Kotrinos 
bažnyčia, buvusi brangiais pa
veikslais išpuošta, dabar jau 
tik koncertų salė tebėra, kur

Tretininku bnžnvchi, su 
šven

to Kazimiero Kaledin paversta 
deizmo muziejumi. Čia vvics- 

j ta nuolatines paskaitos apie 
ateizmą, kaip apie “tikrąjį mo
dernišką mokslą, o daugiau
siai apie katalikų kunigų ž<i- 
lingą veiklą Lietuvoje, šitų pa
skaitų pasiklausyti mokytojai 
suvežą iš visos Lietuvos mo
kyklų vaikus ir taip skiepija 
bedievybę jaunuomenės galvo
se. Jas privalo lankyti visi gy
ventojai, o tas paskaitas skai
to vis kitas profesorius.

(Bus daugiau)
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Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di- > 
delius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, t 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben- | 
druomenę ir parūpina fondus namams įsi
gyti-

Taupykite dabar.

Santaupos,, padėtos prieš 10 mėnesio die- "'t 
ną, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos 
dienos.
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Naujienos visą laiką puoselėjo kovą už Lietuvos ne
priklausomybę ir lietuvių tautose teisę savarankiškai 
tvarkyti visus svarbiausius savo reikalus. Naujienos pri
tarė organizuotų lietuvių pastangoms Amerikoje padėti 
pavergtai Lietuvai. Jos pranešinėjo tikslias žinias apie 
Amerikos Lietuvių Tarybos vedamą darbą. Jos apraši
nėjo Bendro Amerikos Lietuvių Šalpos Fondo ir kultū
rinius JAV Lietuvių Bendruomenės užsimojimus ir ve
damus darbus. Jos nurodinėjo neteisingas ir kreivas kri
tikas, vedančias į klystkelius ir kenkiančias 
naudingam organizuotų Amerikos lietuvių 
darbui.

Naujienos gynė visų Amerikos lietuvių
jų vedamą lietuvišką darbą. Jos gynė tas lietuvių orga
nizacijas nuo išlaukęs priešų, gynė jas net ir tuo atveju, 
kai minėtų organizacijų viduje atsirasdavo žmonių, ban
dančių eiti prieš pačius pagrindinius sukurtų organiza
cijų principus, nesilaikyti kultūringos visuomenes pri
imtų pagrindinių dėsnių bet kokiam visuomeniniam dar
bui; jos leido pasisakyti organizacijų atstovams ir pavie
niams žmonėms, kai buvo bandoma paneigti pagrindines 
žmogaus teises, neleidžiama pasisakyti svarbesniais Lie
tuvos laisvės ir visuomeninio darbo klausimais, kai są
moningai iškraipo mintį ir neleidžia kitokią nuomonę 
turintiems žmonėms pasisakyti.

Naujienas keliais atvejais marino, uždarinėjo, Nau
jienų bankrotą skelbė, tarnautojus viliojo, šmeižė, skun
de ir biauriausias insinuacijas skleidė, bet Naujienos nei 
bankrutavo, nei užsidarė. Jos toliau eina, kaip ėjusios 
iki šio meto. Jos ir toliau tebekelia Lietuvos laisvės ir 
lietuvių tautos priešu šunybes ne tik pačių Amerikos lie
tuvių tarpe, bet kelia viešuman laisvės kovon pinamas 
pinkles. Priešui nepaprastai svarbu sugriauti tas organi
zacijas arba didesnių organizacijų junginius, kad jis ga
lėtų sauvaliauti ir lietuviams žalingas informacijas skeis- 
ti. Bet priešui dar svarbiau pakenkti Naujienoms, išmuš
ti jų ekonominį pagrindą, palaužti pasitikėjimą ir už
gniaužti organą, kuris teisinga informacija nušviečia 
kasdieninio gyvenimo įvykius ir padeda lietuviams orien
tuotis.

Daugelis skundžiasi prenumeratos mažėjimu ir ne-

patenkintais skaitytojais, bet Naujienos tuo reikalu skųs
tis negali. Mirtis ir akių ligos mažina senus skaitytojus, 
bet kiekviena savaitė atneša Naujienoms naujų skaity
tojų, kurie negali suprasti, kaip iki šio meto jie galėjo 
apsieiti be tikrai lietuviško, visų lietuvių teises ginančio 
laikraščio. Naujų sakitytojų pas mus yra. Mes diaugia- 
mes kartu-su jais. Jie džiaugiasi naują ir teisingą laik
raštį radę, o mes džiaugiamės savo šeimą padidinę.

Bet to neužtenka. Naujienos turi tapti pačiu nau
jausiu ir plačiausiai skaitomu lietuvišku laikraščiu. Jos 
turi modemiškėti, naujinti žinių tiekimo ir laikraščio 
paruošimo techniką Naujienoms reikalingos modernios 
priemonės laikraščiui paruošti ir spausdinti. Naujienos 
spausdinamos prieš 60 metų pirktomis mašinomis. Jos 
dar ir šiandien atlieka didelį darbą, bet jos jau išsinešio
jusios, dažnai stena, nepajėgia tinkamai atspausti rai
džių ir kartais neatmuša tinkamo paveikslo. Privalome 
naudoti senas priemones laikraščiui pagaminti, nes to
kias priemones teturime. Vieną kitą pagerinimą esame 
padarę, bet jo nepakanka. Jaučiame, kad reikia įsigyti 
naujas mašinas, jei nenorime atsilikti nuo gyvenimo. 
Mums reikalingos kelios mašinos, bet pradėkime nuo pa
prasčiausios, būtinos moderninti dabartinį laikraščio pa
ruošimo darbą. : ,

Rinkoje yra labai modernių priemonių spausdintam 
žodžiui pagaminti. Elektronikos pasaulis padarė nepa
prastai dideles pakaitas visoje spausdinto žodžio pram’o 
nėję, net naujos ir modernios elektronikos mašinos, au
tomatiškai renkančios iš gerai paruoštų rankraščių, 
nepaprastai brangiai kainuoja. Naujienos neturi mece
natų milijonierių, kurie galėtų ateiti su stambiomis su
momis ir padėtų įsigyti pačias naujausias mašinas. Nau
jienos daug geriau atrodys, jeigu įsigys ir ne tokias jau 
modernias, bet sparčias ir geras priemones. Brangiom 
mašinom, ko gero, dabartinis namas vargu jau betiktų. 
Naujienų mašinos senos, bet pats namas dar senesnis, 
statytas praeito šimtmečio pabaigoje. Savo laiku Naujie
nos buvo didžiausios Chicagos lietuvių kolonijos centre, 
bet šiandien minėta apylinkė sumenkėjo, lietuvių jauni
mas išsikėlė į priemiesčius, o vyresnieji pamažu užlei
džia savo vietą meksikiečiams. ' ; .

Mums reikalingos mašinos, kurias galėtume įsigyti 
už 15 — 20 tūkstančių dolerių. Tokias mašinas galėtų 
įrengti dabartiniame name. Bet mums reikalinga Ame
rikos lietuvių pagalba tokioms priemonėms įsigyti. Mums 
atrodo, kad kiekvienoje didesnėje Amerikos lietuvių ko
lonijoje turėtų susidaryti komitetas šiam mašinų vajui 
pravesti. Pas mus tarnautojų skaičius labai ribotas. Vi
si dirba ilgesnes valandas, negu turi. Būtų labai gražu, 
jeigu kiekvienoje kolonijoje būtų galima sudalyti komi
tetas, kuris padėtų sukelti mašinoms įsigyti reikalingus 
pinigus.Mumš atrodo, kad tai būtų galimas, dalykas.

Esame skelbę įvairius vajus ir sukėlę dideles sumas 
pinigų. Šiandien kiekvieno pareiga priremti savo petį ir 
prie Naujienų mašinų vajaus. Kviečiame Amerikos lie
tuviu imtis iniciatyvos vietos komitetams sudalyti ir pra
vesti vajų modernioms mašinoms įsigyti. Turime žings
niuoti kartu su moderniu gyvenimu. Negalime moder
naus laikraščio pagaminti senomis priemonėmis. Prašo
me visus Naujienų pritarėjus į talką.

va- 
šiltos.

rupes- 
Pana-

Tiek Los Angeles tiek ir staigmena. Sako, jog daugiau 
San Francisco žiemos nuo va- kaip 15 metų čia nesnigo. Prieš 
saros mažai tesiskiria, gal tik1 temstant su anūkėmis išvažia- 
tuo, kad žiemos mėnesiais dan vom už miesto pasidairyti. Pa- 
gus nepasigaili lietaus. Deja, keliui vis per šlapdribą. Orin- 
ši žiema įpusėjo, bet lietaus 
lyg nebūta — sausra.

Sausio antroje pusėje iš va
sariško Los Angeles klimato 
patraukiau į šiaurę — į San 
Francisco apybnkes. Ir čia 
sąrą radau. Dienos taip 
jog švarko nereikia.

Žmonių nuotaikos ir 
čiai atsispindi spaudoje,
šiai kaip ir Los Angeles ir San 
Francisco gyventojų dejuoja
ma, kad nėra lietus. Sausra da
bar, o kas bus vasarą? Ypač tą 
sausrą sunkiai išgyvena farme 
riai. Ganyklos išdžiūvusios. 
Melžiamoms karvėms pašaro 
neužaugo, šieno kainos paki
lusios. Farmeriai “importuo
ja” pašarą iš Nevados, nes ten 
net dvidešimt dolerių už toną 
pigiau mokama, negu Kalifor
nijoje.

Liūdnai atrodo kalvos ir slė
niai, kur ganosi karvės. Kitais 
metais šiuo laiku ten žalumy
nai ir gėlių žiedai akį traukda
vo, o dabar pernykščių žolių 
stagarai išbalę, sutrūniję ir 
daug kur dulkių - apnešti. Sau
sio pabaigoje pyčiai ir slyvos 
žiedus išleidę bites viliodavo, 
o šįmet dar nedrąsiai pumpu
rėliuose gj'vybė ima rodytis. 
Sodybų papuošalai — kameli
jos, kurios apie Kalėdas jau 
pradėdavo žydėti, šįmet pum
purus vasaryje tebelaiko, o jei 
kurių žiedai ir pradėjo skleis
tis, bet tuoj pagelto ir nuvyto.

Nėra lietaus, sako, ir vaisme 
džiai kenčia. Derlius būsiąs 
menkas, vaisiai būsią menkes
nės rūšies negu normaliais me
tais. Augmenijos ir gyvulinkys 
tės nuostoliai jau milijonais 
skaičiuojami.

Bet štai vasario 4 dieną oras 
pasikeitė. Atvėso. Kai rytmetį 
apie 10 vai. iš Berkeley greituo 
j u BART traukiniu važiavau 
po San Francisco miestą pasi
dairyti, ten jau tiek šaltoka, 
jog pravartu ir kailinukai būtų 
buvę. O kai vasario 5 dienos 
rytą per langą Berkeley į kie
mą pažvelgiau, Jai nustebimui 
net sniego matyti. Pavakary, 
kai šešiamete anūkę Viltį ėjau 
iš mokyklos parvesti, šlapdri
ba. Pasiėmiau lietsargį sau ir 
anūkei, bėt toji eina be liet
sargio, sako: “Noriu pamaty
ti, kaip sniegas ant nosies kren

Tai šitaip vaikų sniegas 
brangintas,

DR. A. J. GUSENAS

SAUGOK SAVA SVEIKATĄ
Maistas yra tavo vaistas, 

o vaistas turi būti maistas
MAISTAS

Amžių eigos atspindyje, žmogus nėra toks senas 
| = j šios žemės gyventojas.

Antikinis žmogus, kaip, kad ir kitas žemesnės rū
šies gyvūnas, turėjo turėti dantis, juk jam reikėjo ne 

| tik maistą sukrantyti, o gal ir save apginti nuo priešų.

I Kada jis pradėjo tobulėti ir kada jis pasiekė da-
| t bartinę tobulybė, nei žinoma, nei įrodoma. Mus lie-
į z ka tik spėliojimas, pasiremiant antikinėmis iškaseno

mis. Jo gvvenimo urvuose atrandamomis liekanomis
I Įį * *
f ir kitais jo ilgo etapo paliktais pėdsakais — požymiais.

\ : Primityviam žmogui buvo nelengva gyventi iki iš
moko ugnį pasigaminti. Išmokęs ugnį užsikurti, savo 

j 1 gyvenimo apystovas apčiai pagerino. Tuomet galėjo
jis maistą išsivirti, o ir savo gyvenamą urvą apšildyti.

Tobulėdamas jis sugebėjo ir laukinius gyvūnus — 
gvvulius prisijaukinti ir juos darban pajungti. Tada 
ir žemę jis pradėjo apdirbti, javus pasėt. grūdus su- 

į malti ir duoną išsikepti. Ir lokiu būdu jis įžengė pir-
mojon civilizacijos pakopom

Manding, dantų irimo ir skausmo istorija bus daug 
senesnė ir už patį žmogų. Atrodo, kad dantų irimas, 
puvimas pasiekė šia planetą pirmiau ir už žmogų.

Antikinių laikų iškasenos parodo, kad prieš 800.- 
00(>-čių metų Afrikoje gyveno beždžionžmogiai, turė
jo dantų išpūvu ir pūlinių, žmogui kopiant civiliza

cijos laiptais aukštyn, tuo ir jo dantų gedimas, irimas 
palaipsniui didėja.

Atrastieji egiptiečių papirusų užrašai liudija, jog 
3.700 metų prieš mūsų erą Nilo aplinkos gyventojai 
turėjo dantų ir desnų ligas. Dantų ligos yra aprašy
tos bei ir jų gydymo metodai. Tai buvo prieš šešis 
tūkstančius metų B. C. Taipgi yra pažymėta, jog pri- 
mitv-vis gydytojas prieš 700 B. C. numatęs bendratį 
tarpe kiaurų, vočiuotų dantų ir bendros žmogaus svei
katos.

Beje, Danijoje, Prancūzijoje akmens gadynės iška
senų liekanose surasta jog 14 proc. kaukuolių turėjo 
žandikauliuose žymias dantų išpūvu ir pūlinių. Toki 
pat požymiai rasti Califorrfijoje, Meksikoje ir Perų 
indėnų suakmenėjusiose Laukolėse. Taipgi Mongoli
joje, Azijoje ir Afrikoje atrasta tos pačios žymės, ku
rios pilnai liudija, kad dantų gedimas — irimas nė
ra jokia naujanybė bei žmonijai bausti rykštė!

Manding, per amžius dantys vaidino vaidmenį 
maisto sukramtyme ir grožio burnos išlaikyme. Seno
vėje, Afrikiečiai savo prišakinius dantis nugalasda- 
vo labai smailiai, kad gražiau jie atrodytų, labiausia, 
tai merginos; norėdamos gražuolėmis būti.

Nūdien visi žmonės nori sveikus, gražius dantis 
turėti. Vietoje prarastų dantų įstatoma nauji dirbti
niai. Mat laikai keičiasi, o kartu ir žmonės! ’

Pabaiga

SKAITYKITE IR PLATINKITE 
DIENRAŠTI “NAUJIENAS”

JOS VISAD RAŠO
TEISYBE
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da ir Lafayette miestelių kal
vos sniegu nuklotos, eglaitės 
lyg kalėdinės puošmenos. Kitą 
dieną sniegas ištirpo. Laukams 
drėgmės vistiek dar permažai.

Vasario 8 d. važiuojant iš 
Berkeley į Los Angeles kalnų 
kelyje jau ne Bjo, bet pilte py
lė. Ir keista, bet tikra, kad Pie
tinė Kalifornija šį kartą lie
tus gavo daugiau negu šiauri
nė KaBforniją. Per radiją da
bar nugirdau, jog gubernato
rius kai kurias šiaurinės Kali
fornijos vietoves paskelbė saus 
ros nusiaubtomis vietomis ir 
tuo būsią suteikiama nukentė
jusi ems f armėnams paskolos 
mažesniu nuošimčiu.

Greitasis traukinys skuba 
i bankroto stoti

Beveik porą savaičių San 
Francisco apyBnkėse besisve
čiuodamas ne tik apie sausrą 
ir sniegą pasiskaičiau laikraš
čiuose, bet ir apie kitą.tenykš
čių rūpestį: BART (Bay Area 
Rapid Transit) modernusis 
greitasis traukinys, kurs prieš 
nedaug metų į darbą paleistas, 
žada sustoti —bankrutuoti, jei 
federalinė valdžia 
paremsianti.

Nuo Richmond 
rėje iki Fremont
nuo Concord rytuose iki Daly 
City vakaruose,\ per Berkeley 
ir Oakland -miestus požemiais, 
paviršium ir po vandeniu grei 
tasis traukinys San Francisco 
miestan nuveža. Keliautojų 
daug, bet pajamos nepadengia 
išlaidų.

Diskusijų diskusijos —ko
dėl taip? Vieni aiškina, jog to 
modernaus traukinio statyba 
užsitęsė ilgiau, negu planuota^ 
tad statybos kainos padidėjo ir 
skola nemaža. Yra balsų; jog 
BART neekonomiškai tvarko
ma. Priimta daug tarnautojų, 
nors šešių vagonų traukinį ap
tarnauja vienas vyras ar viena 
moteris — vairuotojai, šiaip 
viskas mechanizuota; elektrom 
ka darbą atlieka. Bet raštinėse 
esą perdaug žmonių. Vienas ra 
dijo žurnalistas, surinkęs trans 
porto žinovų nuomones, skel
bia, jog — “Jei šiandien 1 200 
tarnautojų neateitų į darbo
vietes, traukinys ir be jų va
žiuotų”. Vadinasi, sistemos ad
ministracijoje esama veltėdžių, 
kurie tik algas ima.

Kaip BART iš finansinių sun
seniams jis kūmų išsikrapšiys, ateitis paio sų lietuvių neapjungia.

pinigais ne-

miesto šiau- 
pietuose ir

. dys. Tačiau to traukinio sus tab 
dymas būtų didelis tenykščiams 
gyventojams nuostolis.

Joe Mažrimas 3 augiAa 
mėsą ėdančius augalus

Vasario 7 dienos Oakland 
Tribune dienraštyje skaičiau 
netrumpą straipsnį, fotografi
jomis papuoštą, apie tai, kad 
Joe Mažrimas augina mėsą 
daneius augalus. Taip ir nore 

josi tuoj pat lietuvių kalbon 
išversti — Joe Mažrimas yra 
Juozas Mažrimas. Žemaitijo
je, ypač apie Skuodą, Mažrimų 
buvo nemažai šeimų. 'Ir Čika
goje gyvendamas susitikdavau 
vieną Mažrimą, o Los Angeles 
miesto gyvena Mažrimaitė, tik 
vedybomis mergautinę pavar
dę praradusi. -

Joe Mažrimas, kaip dienraš
tyje rašoma, yra Kalifornijos 
universiteto Livermore labora
torijos biochemistas '(research 
biochemist). Jis "savo sodybo
je augina daugiau kaip 200 rū
šių augalų, kurie mėsą ėdą — 
gaudo muses ir mašalus. Anglis 
kai tie augalai pavadinti “Ve
nus Flytrap”.

(Nukrypstant į Lietuvą, pri
simenu, kad ir mano tėviškės 
lankose būdavo augalų ar gė
lyčių, kurios puikiai žydėdavo 
ir į savo lapelius musytės'bei 
mašalėBus vyliedavo. Kai tik 
vabalėlis ant lapeho nusėda, jį 
lapeliai lyg klijais prirakina, 
susiriečia ir nepaleidžia, 'kol 
kūno syvus iščiulpia).

Pagal Oakland Tribune, pa
saulyje esama apie 500 rūšių 
tokių mėsėdžių augalų, bet 
Joe Mažrimas nesiryžtąs jų už
veisti. Gana daūg ir ‘200 rusių. 
Kaimynai net juokūs pramanę, 
vienas kitam Sakydami: “Neik 
naktį į Joe’s žalumynus, b .gy
vas rfebeišefsi”. ;

Apie Mažrimą rašomą, .nes 
jis vasario 14 ir 12 dienomis 
San -Ftancišcbmieste, Clbiv Pa
lace auditorijoje, skaitysiąs pds 
kaitas augmenijos pasaulio pa 
rodoje (The World of Plants), 
rodysiąs filmus ir nuotraukas 
iš savo tyrinėjimų, kuriuos j arti 
darąs 15 metų.

Gaila, kad turėjau; grįžti i 
Los Angeles tų paskaitų nesu
laukęs. O būčiau ir Joe Mažri
mą lietuviškai prakalbinęs-. 
Klausiau vieną Liet. Bendruo 
menės valdybos narį, ar Mazfi 
mas yra jų sąrašuose? Sako, 
kad bendruomenės narių sąra
še tokios pavardės mėųa, bet 
būsią mėginama Joe Mažrimą 
pasiekti. Na, ir jei paaiškėtų, 
jog tai lietuvis, tad būtų dar 
vienas įrodymas, jog Liet, beh 
druomenės organizacija, prie
šingai jos reklamavimuisi, vi-

BASO BAN KURAITIS 
t w

Pavasaris eina Karpatų kalnais
Visi trokšta laisvės

Pradžioje buvau pasiryžęs šiuos įspūdžius pava
dinti “Po Europą pasidairius”, bet kai juos surašiau 
ir dar kartą perskaičiau, tai nutariau visus tuos įspū
džius pavadinti “Pavasaris eina Karpatų kalnais”. Ma
nau, kad toks pavadinimas bus daug tikslesnis ir tei
singesnis.

Dairytis po Europą galima. Daugelis dairosi, bet 
dažnai sarbių dalykų nepastebi. Man atrodo, kad aš, 
bevažinėdamas po Lenkiją, Vengriją, Rumuniją ir 
Jugoslaviją ir kitas vietas, pastebėjau žmonių lūpose 
tą patį pavasarį, apie kuri kalbėjo ir giedojo didysis 
lietuvių tautos poetas Maironis jautęs lietuvių ir Ki
tų pavergtų tautų troškimą.

Kiekvieną kartą, kai aš leidžiausi kelionėn, tai vis 
turi, galvoje gimtąją mano Lietuvą. Jeigu ten. nebūtų, 
dabartinės valdžios ir jeigu jis parvažiavusių lietuvių 
nekamantinėtų, bet leistų jiems laisvai po kraštą pa
važinėti,lai kiekvieną kartą, kai išvažiuoju pasidai
ryti po ^pasaulį, arba po Europą, arba po rytinę Eu- 
.ropos dalį, tai visuomet užsukčiau į Lietuvą. Tas kraš
tas man yra meilesnis, negu bet kuris kitas, tų žmo
nių likimas man yra arčiau prie širdies, nes ten gy
veno mano artimiausieji šeimos nariai, jaunatvės 
draugai ir (pažįstami, žinau, kad daugelio jau nėra 
gyvųjų .tarpe, bet man būtų malonu pasikalbėti sn jų 
ainiais ir pasiklausyti, kaip tie,Šaukoto jaunuoliai gy
veno, dirbo ir savo gyvenimo kelią baigė.

Man taip pat nepaprastai įdomu patirti, kaip šian
dien lietuviai gyvena. Mano laikais geriau gyveno

stambesnieji ūkininkai, geriau savo žemę prižiūrėti 
mokantieji, daug sunkiau buvo bežemiams arba dna- 
žažemiams. Bet šiandien jau visi lietuviai yra beže
miai. šiandien yra padaryti didėb dvarai, kuriuose 
lietuviai turi dirbti, kas jiems nurodyta, šiendien vi
si lietuviai tą patį vargą vargsta, kurį -ir -mūn teko 
vargti. Bet aš buvau 'laimingas, man 'pasisekė išva
žiuoti, tuo tarpu šiandien Lietuvoje gyvenantieji tos 
laimės neturi.

Lietuvon nenuvažiavau, bet teko pavažinėti po Ry
tų Europą ir pasikalbėti su vietos žmonėmis. Turiu, 
pasakyti, kad jie visi gyvena tomis pačiomis minti- 
mis, kokiomis gyveno ir tebegyvena didelė ’lietuvių 
dauguma. Jie nori laisvės. Jie norėjo laisvės Maironio 
laikais,, jie nori tos laisvės ir‘Šiandieti.

Pirmą dalį baigiau tvirtinimu, kad lenkai turi vil
ties atgauti laisvę. Jie pajėgė apsiginti-nuo raudono
sios armijos maršalų 'ir nepaprastai žiaurios sovietų 
policijos, bet turi vilties sulaukti laisvės savame kraš
te ir atsikratyti budrios akies, kuri juos persekioja 
šiintmečio pradžioje ir kori šiandien seka kiekvieną 
jų judesį. 1

Baigdamas škyrtlį apie Lenkiją, paminėjau lenku 
viltis atgauti laisvę. Bet man užsimiršo vienas labMi 
svarbus dalykas, tai lenkiškoji “panstva”. Pondi 
sprendė pagrindinius klausimus Lenkijoje caro lai
kais. Jų buvo paskutinis žodis ir Lietuvoje caro lai
kais. Ponai sprendė Svarbiausius klausimus pokari
nėje Lenkijoje, kai ją valdė JietuVls Juozas Pilsuds
kis. Turiu pasakyti, *kad “panstva” valdo Lenkiją fr 
Gierecko laikais. Kaip tie Lenkijos ponai pajėgia sik 
sitvarkyti, bėt jie 'lieka tie "patys. Vienus šaudo, kiti 
pajęgia pabėgti į užsienius, bet pačiame krašte lid-

(Bus Batigiau)

t
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DR. ANNA BALIONAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 
ift GERKLĖS LIGOS 
2858 W. 63rd Street

Valandos pagal susitarimą,

DR. K, G. DALUKAS 
akušerija ir moterų ligos 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). Tel. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susi tarimą

Jei neatsiuepia. skambinti 374-BOO4

DR. G K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Teki. 695-0533

Fox Valley Medical Center
____ 860 SUMMIT STREET

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS '

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SUKUfcQN 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4*5849 

RezicL: 388*2233 
OFISU VALANDOS;

Pirmadieniais ir Ketvirtai. 1—7 vaL, 
antrad.. peuKiadiern nuo 1—S. tree, 

ir šestad. UKtai susitarus.

DR. i'AUl V. DAKOIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius.

,1938 S. Manheim Rd., Westchester, 1IL 
VALANDOS; 3—9 aaroo dienomis ir 

kas antrą sestauiem 8—3 vai. 
Tek: 562-2/27 arba 562-2728

KEZ.: Gi 8-0873

DR. W. EIS1N - EISIMAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670 

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skambinti Mi 3-0001.

TEL. — BE 3-5893

DR. A. 8. GLEVLCKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS -- 
3907 West 103rd Street

Valandos pagal susitarimą.

DR. K. L" t JUČAS
Tel.: 561-4605 ir 489-4441

OFISAI;
1002 N. WESTERN AVE.
5214 N. WESTERN AVE.i

Valandos pagal susitarimą.
Ofiso tel.: HE 4-1818 'r
Rezidencijos: PR 6-98CI

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS 
Z 2454 WEST 71st STREET 

VALANDOS: Pirmadieniais, antradie
niais. ketvirtadieniais ir penkta
dieniais nuo 3 iki 7 vai. popiet 
Tik susitarus.

Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS »

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”.
Vai, pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEIBUT1S
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

VaL: aUfe/ad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—1 vai. v ak.

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

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą.

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

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telof.: HEmlock 4-2123 

Rezid. telef.: Glbson 8-6195 
Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
Jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6195.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
n ORTHOPEDAS-PROTE2ISTAS 

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

I (Arch Supports) ir t t
VaL: 9—4 ir 6—8. Šeštadieniais 9—1. 
2850 West 63rd St., Chicago ill. 60629 

Telef.: PRospect 6-5084

SKAITYK PATS IR PARAGINK

KITUS SKAITYTI

t HAUJIKNAS

MIAMI, FLORIDA 
Ar būta naujoviŲ?

Per ištisu dvejus metus turė
ta vilčių ir gražių pramatymų, 
kad Amerikos du šimtmetiniais 
metais Vasario 16 minėjimas 
bus daug kuo iškilesnis. Galop 
paaiškėjo, kad per du metu, daž
nuose posėdžiuose, praleistas 
laikas buvęs beprasmis". Kubie
čių, ir dar kurios tautybės, do
minavimui viską užguožus, visi 
pramatymai išmesti j krepšį. 
Net ir numatytasis tautybių vė
liavų parkas atsitrenkė į kaž 
kuriuos politinius žongleriavi- 
mus.

Su . dauguma St. Petersburgo 
lietuvių sutartas kelias, kaip iš
kilmingiau Floridos gubernato
riaus'proklamaciją išgauti, nau
jų “veikėjų’ buvo paskubomis 
apeitas. Bet dėl to “karas” neiš
kilo. Tik, deja, proklamacijos 
tekstas Miami iki minėjimo ne
pasiekė. Tat pasitenkinta Dade 
Apskrities majoro proklamacija, 
kuri ir buvo šiais metais dele
gacijai įteikta, o minėjimo die
ną dar ir paties majoro St. Clark 
susirinkusiems minėjimam per
skaityta. Pagrindinis kalbėtojas 
V. Bražėnas, taikliai iškėlė ne 
tik Amerikos snūduriavimą, bet 
ir mūsų tarpusavį irzlumą; dar 
daugiau — tarpusavio kovas, ku
rios padeda ne pavergtiems lie
tuviams jų kovoj dėl laisvės, bet 
jų priešams. Angliškai kalbėjo 
Dr. J. Grady, didelis Amerikos 
patriotas, nurodydamas keletos 
paskutiniu valdžių, kaip krašto 
vidaus taip ir užsienio politikos, 
ypač kisingerinės, slydžius vin
gius, Skatino saugotis libera
linės linijos'—ieškoti bendro ke
lio, ir Amerikos atbudinimui ir 
pavergtų kraštų laisvės siekimui, 
konservatyviosios krypties poli
tinės linijos prisišliejus.

Be įprastinės minėjimuose 
programos, gal naujesniu reiš
kiniu reiktų laikyti, kad šalia 
ukrainiečių, vengrų su savo vė
liava dalyvavo ir lenkų delegaci
ja.. Ir jų sveikinimas buvo taip 
pat nuoširdžiai pareikštas'ir su 
dėmesiu priimta, kaip ir ukrai
niečių bei vengrų. Latviai ir es
tai sveikino raštu.

Apie virš 300 dalyvaų, Dan 
Kuraičio karštai paraginti, jam 
pačiam su šimtine duodant pa
vyzdį, sudėjo Altai $1575.

Minėjimo dalyviai, dalyvauda
mi, gerai paruoštuose pietuose, 
padengė ne tik dideles šventės 
rengimo išlaidas, bet liko dar ir 
pelno, iš ckurio skyrius pasiun
tė Vlikui $300.

Patylomis atskirai buvo su
mesta šimtinė ir Dr. J. Grady 
kelionės išlaidoms padengti.

Klubo vadovybėj ir. daugu
moj narių besireiškianti lietuviš
kos dvasios persvara, Vasario 16 
šventes ruošiant, stipriai prisi
deda duodant nemokamai salę ir 

Ped. Lituanistikos Instituto neakivaizdinio skyriaus 
Lietuvos istorijos lektoriui

JURGIUI PĖTERAIČIUI 
mirus, '

jo žmonai Marijai, dukroms—Danutei, Rasai, Danguolei su 
šeima bei visiems artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia

Pedagoginis Lituanistikos Institutas ,

'f

. A. A. ‘ '

Staiga amžinybėn iškeliavus mūsų uoliam Mažosios Lietu

vos veikėjui, mokytojui, istorikui, laikraštininkui

JURGIUI PĖTERAIČIUI
nuoširdžią užuojautą reiškia žmonai Marijai, dukterims— 

Danguolei, Rasai ir kitiems giminėms, kartu liūdėdamas

MAŽOSIOS LIETUVOS LIETUVIŲ DRAUGIJA

kitas patalpas. Ši auka vertin
tina arti $300.

Labai sklandžiai rinkliavą pra
vedė A Stongvila ir Ona Žilienė.

Solistas Algirdas Brazis iški
liai per tris dienas mus džiugi
no.

Vasario 13 d. Bay Front Park 
minėjime Miami visuomenės (su
sirinko arti 4,000) buvo labai 
šiltai priimtas. Pranešėjas ne 
tik gražiai A. Brazį pristatė, 
bet ir taikliai apibudino lietuvius 
kaip tautą, kurios neabejotinas 
valstybingumas prasidėjęs jau 
prieš 725 metus. Priminė lietu
vių kalbos senumą ir reikšmę 
kalbotyrai. Taipgi lietuvių tau
tos sunkią dalią tarp milžinų 
kaimynų ir dabartinę žiaurią 
okupaciją.

Vasario 14 d. giedojo ir visų 
giedamoms giesmėms vadovavo 
iškilmingose lietuviškose pamal
dose St. James kat. bažnyčioj. 
Mišias atnašavo kunigai J. Ra- 
zutis, E. Abromaitis ir J. Venc
kus. Kun. J. Razutis ir giliai pa
triotinį pamokslą pasakė.

Galop vasario 15 d. lietuvių 
klube, kur buvo pagrindinis mi
nėjimas A. Brazis, akompanuo
jant žmonai A Brazienei, atli
ko visą meninę programą. Jis ne 
tik žaviai dainavo, bet ir taik
liu improvizavimu apibudino sa
vo dainuojamas dainas ar ari
jas. Už viską susilaukė užpel
nytų neatlaidžių plojimų.

Minėjimo programai labai jau 
gražia lietuvių kalba sklandžiai 
vadovavo Birutė Bronišienė.

Miami, Altos skyrius, kurį su
daro septynių organizacijų at
stovais veikia gana sklandžiai. 
Tačiau nesiribojantys Altos vei
klos rėmuose, nebegali išsivers
ti neprikergę neva veiklos stag
nacijos pasireiškimą. Ir nebe
žiūri, kad Altos veikla n egali 
apsirubežiuoti kurios nors vie
nos politinės partijos rėmuose. 
Naujų draugų ieškojimas yra 
tiek pat sveikintinas, kaip ir tu
rimųjų respektavimas. Be ato- 
dairinis krypimas į kraštutinu
mus ar naujoves, dažnai panei
giant jau turimas (sunkiai su
rastas) atramas, gali neatnešti 
laukiamos laisvės kovai paspir
ties, juoba, jei tai gali įnešti 
tarpusavio trinties. Apdaira iš
lyginamoji veikla visad būna 
vaisingesnė laisvinimo veiklai 
paremti.

Taip peržvelgus šių metų Va
sario 16 d. minėjimą^' galima 
tarti, kad didesnių naujų posū
kių, neįvyko, nors ir nevengta 
išgirsti naujų minčių. Bet už
tikrinančiai atsigintą nuo negeis
tinų neigiamų įtakų, kai kur pla
čiai išsikerojusių.

Petras šilas

’NAUJIENOS"BOLŠEVIKAM?
YRA RAKŠTIS -Ur AKYSE

DAN KURAITIS, 
keliautojas ir pastabus žurnalistas, 
gruodžio ir sausio mėnesiais davė 
Amerikos lietuviams nepaprastai 
įdomiu reportažy ij Šiandieninės Len
kijos, o Šiandien pradedame spaus
dinti jo įspūdžius iŠ dabartinės Ven
grijos. Netrukus bus spausdinami 
ir kiti jo įspūdžiai, užrašyti Rumuni
joje ir Jugoslavijoje.

IDEOLOGINĖ KOVA
Madridas. — Ispanijos vado

vui gen. Franco mirus, sujudo 
įvairios ideologinės srovės. 
Kiekviena jų, tiek iš kairės, 
tiek ir iš dešinės, stengiasi pri
mesti Ispanijai savo pažiūras, 
savo idėjų sistemą. Ypač toje 
srityje aktyviai pasireiškia 
marksistai.

Aštri ideologinė kova reiš
kiasi Ispanijos universitetų ko
ridoriuose, tarpe studentų. Sep 
tyni Ispanijos universitetų fi
losofijos profesoriai kaltina 
komunistų partiją, kad ji tvar
kanti universitetų auklėjimo 
sistemą. Prie jų prisideda taip 
vadinama dešiniųjų grupė “EI 
Bunker”, turinti keletą n rių 
ir karaliaus taryboje “Las Cor 
tęs”, tvirtindama, kad univer 
sitetai dabar pasidarė mark
sizmo platintojais, tikslu su
naikinti senas Ispanijos tradi
cijas, paruošiant dirvą naujai 
valdymo sistemai.

Atpigo jautiena?
CHICAGO. — Amerikos Gy

vulių Augintojų Draugija pra
neša, kad Chicagoje krautuvėse 
atpigusi mėsa. Per paskutines 
4 savaites, iki kovo 11 d. jautie
na krautuvėse buvusi, vidutiniš
kai 10 nuošimčių pigesnė. Tai 
būta jau aštunto “atpigimo”, ku
rio tačiau pirkėjai per tiek laiko 
beveik nepastebėjo.

Šiuo metu- jautienos svaras 
Chicagoje vidutiniškai po $1.45 
tebėra apie 11 centų, brangesnis 
negu aštuoniolikoje kitų JAV 
miestų, kuriuos ta draugija pa
tikrinusi.

TYLŪS LĖKTUVAI
Kanada. — Kanadiškė lėktu

vų statybos, bendrovė Havil- 
land Aircraft, sukonstruktavo 
ir pradėjo gaminti labai tylius 
lėktuvus Dash 7. Dash 7, pa
ėmęs 50 keleivių, skrenda labai 
tyliai. Be to, jam paeiti, ir nu
sileisti reikia labai trumpo įsi
bėgėjimo tako. Dach 7 suvar
toja žymiai mažiau benzino, 
kaip lig šiol esamieji lėktuvai 
kad suvartoja.

Prie Dash 7 lėktuvo konst- o * Srukcijos prisidėjo ir kanadiš- 
kė vyriausybė, paskolindama 
lengvomis sąlygomis 90 mili
jonų dol.

Isn’t soundproof
•M to you

truths but you con rooch her. 
fcodi© Free turoo* 'loot got the 
Vuth through.
■niiMioFree
>H VMLM.vnM.wt

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Hl. 974-4410

P. J. RIDIKAS
I 3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911
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ROCKFORD. ILL.
Padėka Čikagos šauliams

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Rockfordo skyrius siunčia bro
liams Vytauto Didžiojo Rinkti
nės šauliams Čikagoje širdingą 
padėka už suteikta* vertinga pa- rodyti gerais ir šventais tik tada, kai žmogus pasensta arba suserga ir 

' » . < v .. -rr 1 pamato besiartinančia mirti arba kokia kita nelaime. .Prisirengimas pa
ramą — Lietuvos šventes Vasa- sitikti Dievą turi prasidėti nuo tos valandos, kai mes nusiginėme nuo nuo- 
rio šešioliktos minėjimo progra- dėmės ir pasidarėme tikinčiais. Nes tuokart mes esame prašomi prista- 

c, tyti sayo kūnus Dievui kaip gyvas ir šventas ir jam patinkamas aukas,mos paruosimą su damomis ir p0 mes gauname jo dvasios ir pasidarome jo mokytiniais ir per visą li- 
giesmėmis Lietuvių Klubo di- kusi gyvenimą esame prirengiami dalyvauti su savo Atpirkėju jo garbin- 
džiojoje salėje ir už įspūdingą B.reu, Rlil.

uniformuotų t0|v .itkinimu*.
___ ____________ 2______ Visi žino, kad mirtis yra žiauri Ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mš
gas maršu žygis, miesto poHci- at“k° kn,8Uti mirtiei"' *™ri*
jai lydint, Rockfordo publikai 
labai patiko.

Rockfordo lietuviai dėkoja už
šaulių moterų giedojimą ir šau
lių tai dienai pritaikintą vaiz
delį ir ypač dėkoja Dr. Vytautui
Dargi ui už jo pasakytą gražią
kalbą, pritaikintą Lietuvos Ne
priklausomybės minėjimo šven
tėje.

ALT Rockfordo skyriaus val
dyba dėkoja Rockfordo svečiams 
čikagiečiams ir vietiniams, ku
rie prisidėjo aukomis ir darbu, 
ypač pirmininkas Petras Šernas, 
Augustas Pocius, Augustinas 
Kapačinskas ir kt.

Aukų surinkta tūkstantis do
lerių su viršum, iš ko matome, 
kad čikagiečiai paliko daugiau-

< šiai. Jiems didelis ačiū.

žygį į bažnyčią:
šaulių vyrų ir moterų drausmin-

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI
"Pasirenk pasitikti savo Dievą". — Amoso 4:1X

Tikrasis būdas pasirengti pasitikti Dievą ir klausyti jo nutarimo apie 
amžinąjį žmogaus likimą nėra, kaip paprastai manoma, pradėjimas pasi-

Kas antrą antradienį Sophie Barčus radiįas skelbia švento Rašto tyrinę-

Visi žino, kad mirtis yra žiauri Ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mV 

ne mokama L Rašykite: z
F. ZAVIST, 3715 WEST 66th STREET, 

CHICAGO, ILLINOIS 60629.
IV. RAŠTO TYRINtTOJAI

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
Telef.: GRovehill 6-2345-6 

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Susirinkimu

PRANEŠIMAI
SVABBUS SUSIRINKIMAS

J. A. V. Reg. Lietuviu Bendruome
nės Marquette Parko Apylinkės me
tinis narių susirinkimas šaukiamas 
kovo mėn. 28 d. tuojau po 11:30 pa
maldų, parapijos salėje 6820 South 
Washtenaw Ave. Bus labai svarbūs 
reikalai aptariami. Prašoma visus 
skaitlingai dalyvauti. Tuomi parody-; 
site, kad Jums rūpi ne tik savi rei-' 
kalai. bet ir kenčiančių lietuvių pa
vergime. — VALDYBA. -

Terkraustymai

MOVING 
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA 
R. Š E R Ė N A S 

Tel. WA 5-8063
» i—/

MOVING 
Apdraustas perkraustymas 

iš įyairiy atstu m y. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place
< Tel.: FRontier 6-1882- J

rRADlNSKAS
STEREO RADIJAS

IR
MAGNETOFONAS

Namu Elektra ir Baterija. 
2512 W. 47 ST. • FR 6-1998

' Atid. 9—6; pirm, ir ketv. 12—8.
Sekm, Ir trež. uždaryta.

--------1------ — . J

GĖLĖS VISOMS PROGOMS.

Beverly Hills

G EL I NYC I A
2443 WEST 63rd STREET ’ 

Telefonai: PR 84)833 ir PR 8-0834
.......................  ■ I— ! I. ..............................

GĖLININKAS
Linksmumo arba liūdesio valandom 

(PUTRAMENTAS) 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

EUDEIKISGAIDAS - DAIMID . .. . - .... •
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJDIO ĮSTAIGA

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE
Tek: YArds 7-1741 -1742

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

MODERNIŠKO& AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
V . - .................. .. -

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401 .

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, HL Phone: OLympic 2-1003

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



“DIDVYRIS”
1941 metais vokiečių armijos 

vejami rusrli, I ietuvc je paliko 
galybę ne tik sudaužytų ar su
gadintų tankiu bei kitokių karo 
padargų, bet ir įvairiausių sprog
menų. Frontui praūžus, daugu
ma jų buvo surankioti ir vokie
čių įsakymu suvežti į tam tikras 
surinkimo vietas. Tačiau, kaip 
ir per I-ąjį Pasaulinį karą, da
lis sprogmenų pateko į paauglių 
rankas. Vieniems jų reikėjo pa
rako, kitiems sviedinio vamz
džio, treti norėjo draugams pa
sirodyti, kad jie gali išardyti, — 
ir taip šimtai “ekspertų” bandė 
savo laimę.

Pašvitinio valsčiuje buvo toks 
atsitikimas. Trylikmetis ūkinin
ko piemenukas rastą artilerijos 
sviedinį parsinešė namo ir paslė
pė. Sekmadienį ūkininkas su 
žmona išvažiavo Į bažnyčią. Li
kęs su 9 ir 10 metų ūkininko vai
kais, piemenukas nutarė sviedi
nį išardyti. Jo darbą sekusiems 
vaikams, kaip vyriausias ir vis
ko “žinovas”; pasakęs: “Pasi
traukite nuo čia. Jei tas vamz
dis sprogs, tai aš vienas žūsiu. 
Aš nenoriu, kad ir jus užmuštų”.

Mergaitė, pabėgusi užlindo už 
medinio stulpo ir rankomis jį 
apsikabinusi stebėjo sviedinio 
ardymą, o berniukas pasitraukęs 
kelis žingsnius taip pat stebėjo 
“žinovo” darbą. Staiga sviedinys 
sprogo. Sužalotomis rankomis 
pas kaimyną pagalbos atbėgusi 
mergaitė pasakė, kad bėgdama 
nei broliuko, nei piemenuko ji 
nebemačiusi ir kas su jais atsi-

ji m iiuiuti. Grįžęs tėvai įl
ipai rankiojo savo sūnaus ir “did* 
vyrio” piemenuko kūnų- dalis. 
Mergaitė, nors ir sužalota, pa
pasakojo kas atsitiko.

Tokių atsitikimų visame kraš
te buvo ne vienas. Tai vis “ži
novų”, “didvyrių” ir smalsuolių 
aukos, kurių žmonija, tur būt, 
niekad neišvengs. Patyrimas yir 

.žinojimas, atrodo, veltui negau
namas. Pranas Adomaitis

Si!
— Edvardas Pdlaitis, naujasis 

mūsų skaitytojas iš Berwyn 
apylinkės, atsiuntė tokį laišką: 
“Siunčiu 5 dol. už kalendorių ir 
kartu noriu išreikšti, kad esu 
patenkintas Naujienomis ir jų 
nusistatymu”, IX-kui už auką ii'

ŲHHvŲk V:‘Yi,ii'^Lwuuįyie- 
rrogranujj dalyvavo tautinių 
šokių grupė Aušra ir Moterų 
klubo vedamos mokyklos mo
kiniai, kūnuos senai paruošk’1 
mokyt K. Kartaniehė.

— Didi. Antano Petrikonio 
darbų paroda ruošiama Mar
quette Meno galerijoj, 3215 W. 
63 St, balandžio 3d. Ji tęsis 
iki gegužės 31 d.

HĖLP WANTED* — FEMALE 
vJ/.j O*rbir>inkiy reikia -

REIKALINGA KARTU GYVENTI 
NAMŲ KUOSOS. PADĖJĖJA dėl. vy
resnio amžiaus moters. Privatus kam
barys su vonia Ir TV puikiame name 
su oro vėsinimu River Forest apy
linkėje. Reikia. suprasti angliškai. 
Skambinti angliškai nuo 12 vidudie
nio iki 7 vat vak. TeL 369-9435.

HELP WANTED — MALK 
Darbininku Reiki*

REAL ESTATE FOR SALE Į , REAL ESTATE SALE
Namai, Žarna — Pardavimui Į Namai, Žemė — Pardavimui

JŪRŲ TEISĖ
New Yorkas. — Kovo 16 d. 

suvažiavę į New Yorką viso 
pasaulio apie 4.000 delegatų, 
pradėjo svarstyti jūrų teisę 
Jungtinių Tautų rūmuose ir 
jos priežiūroje. Tai bus tuo 
klausimu trečioji konferenci
ja.

Suvažiavusių delegatų kon
ferencija, pasidalinusi grupė
mis, nori išdirbti konvenciją 
arl>a tarptautinę sutartį, kuri 
apimtų visus jūrose ir vande
nynuose tautų bei valstybių 
veiksmus. Sutartis apribos tei
ses tu valstybių, kurios priei
na prie jūros bei vandenyno 
krantų. Ji apims žuvavimo tei
sę, laivybos laisvę ir apsaugą, 
teisę išnaudoti mineralus esan
čius vandeni] dugne. Taipgi 
bus apsvarstyta žemės alyvos 
nuosavybės klausimas, kurios 
vien tik Didžiojo Vandenyno 
drigne, jo šiaurinėje dalyje ne
toli krantų, skaičiuojama, jog 
yra apie 1.500 mil. statinių, 
3.000 mil. do|erių vertės.

už pareiškimą., kuris padeda 
teisingam viešosios opinijos for
mavimui.

— Bruno Gramont, 66'd) So 
Fairfield Aye,, Chicago, Ill. 
60629, Lietuvių Prekybos Rūmų 
sekretorius, priima iš lietuvių 
kilmės abiturientų ir studentų 
pareiškimus gauti $750 stipen
dijai. Skiriamos 3 stipendijos ir 
joms pareiškimai paduodami 
iki balandžio 31 d. Stipendijos 
bus įteiktos laike metinio LPR 
banketo.

:—. Juzė Gulbinienė, Chica- 
gos Lietuvių Tarybos narė, lan
kėsi Naujienose. Ta proga pra
tęsė prenumeratą! Dėkui už 
vizitą, informacinius pokal
bius ir už dešimkę Naujienų pa 
ramai. ” ■ d

— Antanas J. Giisėnas-Gus- 
tainis, daugelio knygų auto
rius ir spaudos bendradarbis, 
lankėsi Naujienose aptarti nau 
jos knygos leidimo reikalus. 
Būsimos knygos dalis “Saugok

— Jozefina Kriščiūnienė ir 
redakt. Juozas Pronskuš, palai
kydami senas lietuvių tradici
jas, vardinių proga iškėlė tą
siems.Naujienų tarnautojams 
vaišes. J. Kriščiūnienė šiomis 
dienomis grįžo iš žiemos atos
togų savo rezidencijoje Miami 
Beach,-Fla., dalyvauti duk
raitės Tihos Austin vestuvėse, 
o po šių vaišių vėl ten išvyks' 
ta, o' grįš į BeveHy Shores,' 
Ind., tik-gegužės ~p radžio jei

— Leonidas Plyušč, disiden
tas prieš komunizmą, kovoto
jas už Ukrainos" nepriklauso
mybę, kankintas Sov. Sąjun- 
gos psichiatrinėse ligoninėse, 
k&lbės masiniame sūs^tyfeįine 
■^w Yorko Manhatian', centre 
l&yo 27 d. 7 vai. vak.^aip pat 
kalbės Simas Kudirka* Pavel 
Litvinov, šen. Henry /Jackson 
ir kiti JAV kongresor atstovai.

. —Solistė^ir rašytoja Birutė 
Kemežaitė : išskrido į Europą 
įvairiais' meno, visuomeniniais

CLEAN UP MAN WANTED 
To Take full resoonsibility for clean
ing in printing plant. Excellent bene
fits, good location. Apply in person: 

BATES GRAPHIC- INDUSTRIES 
6029 W. 31st St., Cicero, Hl.

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

NEDZINSKAS. 4065 Archer Ava 
Chicago, ŪL 6O63Z TeL YA 7^5980

HOMEOWNERS POLICY

Call ' Frank Žapolis 
320872 W. 95th St.

4GA 4-8654

T7

ETATI FARM

INSUlANCt

S:ate Fire and Casualty Company

%

.LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES 
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET* 
REpublIc 7-1941

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS

2608 West 69th St, Chicago,.IlL 60629 ’Tel. WA 5-2787
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ.

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Hgų metų patyrimas.

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

smNTiNiAi;i;iJETpyA ® 
Cosmos Parcels E^res^ CorpJ 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St, Chicago, llį 60629. — Tel. WA 5-2737 

3333 So. Halsfed ct„ Chicago, IH. 606M. — Tel. 254-3320
V. V A L A N T 1 NAS <

JUBILIEJINIŲ METŲ I 
NARIŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

NAUJIENOMS šiemet suėjo 60 metu. Minint tą sukakti, gerbiant pirmoje 
Amerikos lietuviu dienraščio. steigė jus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel
biamas Naujienų platinimo vajus.

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtu lietuvių laisvę, 
neiriamos ir nesidėdamos i sandėrius su ‘okupantais ar jų įgalio
tiniais.

NAUJIENOS palaiko visas lietuvių demokratines grupes, jų bendras institu
cijas ir remia visu lietuvių bendruosius darbus bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių daugumą šiais pasimetimo, reto
rikos ir poltinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems Įdomios, naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renesanso.
KAINUOJA: Chieagofe Ir Kanadoje metams — $30.00, pusei metų — $16.00, 

trims mėn. — $8.50, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei metų — $14.00, vienam mėn. — $2-50. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui rfunčiamt savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą
m m M ■■ mm ■■ ■■ M t* a ■■■ mmi mm m ra ra ra tas. Mra W m ** ra .«ra ra ra»

savo sveikatą” yra spausdina
ma Naujienų atkarpoje ir susi
laukė didelio skaitytojų dėme
sio. Knyga turės dideles reikš
mės lietuvių sveikatingumui. 
Joje bus liečiami higienos ir 
ligų prevencijos klausiniai 
taip pat duodami patarimai bei 
aprašomi pagrindiniai sveika
tingumo dėsniai bei šaltiniai. 
Dėkui už vizitą, komplimentus 
Naujienoms ir jų bendrada- 
darbiams taip pat už įteiktą 
auką Naujienų paramai.

— Juozas Bardauskas iš 
Bridgeport© apylinkės lankėsi 
reikalais Naujienose ir išreiš
kė savo pritarimą jų darbui 
įteikdamas spaudos paramai 
6 dol. Tos apylinkės tautietė 
užsisakė Naujienas 6 mėn., bet 
pavardės prašė neminėti. Dė
kui už paramą ir už dėmesį. 
Platinimo vajaus proga Nau
jienos yra siunčiamos susipa
žinimui 2 savaites nemokamai 
pagal gautus pageidavimus ar
ba atsiųstus galimų skaitytojų 
adresus.

— Sigita M. Mažeikaitė '- iš 
Marquette Parko apylinkės, bai 
gė komercijos mokslus baka
lauro laipsniu DePaul univer
sitete. Dean L. Gūžias baigė 
biznio administracijos moks
lus.

— Ričardas Kolimas yra St. 
Paul aukšt. mokyklos garbės 
mokiniu sąrašuose.
— Dail. Giedrės Žumbakienės 

emalio ir grafikos darbu paro
da atidaroma Dievo Motinos 
paran. salėje, Cleveldnde, ko
vo 27 d. -7:30 vai. vak;'Parodą 
ruošia Korp! GiedrriF'Ji tęsis 
iki kovo 28 d.

— Jonas Kreivėnas" is Mar
quette Parko apylinkės, Cleve
land© konservatorių klubo 
kviečiamas, praeitą savaitgalį 
skaitė paskaita apie savo skau
džią patirtį Sibire, išgyveni
mus okupuotoje Lietuvoje ir 
apie įspūdžius Amerikoje.

— Dr. Martynas Trautrimas, 
Fremont, Nebraska, Midland 
kolegijos profesorius, buvo pa
grindiniu kalbėtoju Omahos

ir lietuvių kultūros reikalais.

LDD IR JOS VEIKLA
NEW YORK, N. Y. — Lietu

vių Darbininkė Draugijos 7-ta 
kuopa posėdžiavo 1976.IH.7 d- 
Pirmininkė Bronė Spudienė ati-i 
darė ir pravedė Susirinkimą. Ji 
priminė, kad sušauktas metinis 
ir pirmas susirinkimas šiais me
tais. : . -..-i

Pirmiausia, po Naujų metų 
kuopa surengė Jono Vilkaičio 
prisiminimą, suėjus viėnerięms 
metams nuo, .jo išsiskyrimo iš 
mūsų visųi j^po. Dš to. paren
gimo,, dėl blogo oro, vėliau dėl 
kitų organinei jų.. suvažiavimo 
teko atidėti,.^ųus'ųšauktus susi
rinkimus. . c; (‘ . .

Bronė Spudienė perdavė kuo- 
pąt Sveikinimus E. Mikužiūtės, 
kityi neseniai yiešėjo. N Y-ke.

- Kuopos nariait Buivydienė, 
žaŲadūoiiiai,' Xlesgikai ir Buika- 
vsėk’as atsiitnt^’geri^tisius lįnkę- ■ 
jiffius 7-tai kjjbpai.- čia paminė
tų-’7-tos kuopos narių Totpgrafi- 
jbš ’buvo ats^ųsifiiitėš-dyiėjuo- 
še’ amerikiečių'lailtyaščįuOsėJFio- 
ridoje' ir aprašyta *įų nuveikti 
darbai, i ' i •'
U' Bioriė Spudjėhė pįnnininko'žo- 
dyje pranešė, kad praeitais ~ e- 
taiš kuopos valda buvo gana di-

— Kuopa surengė atsisveiki
nimą nariui Jonui Vilkaičiui, ir 
po mirtinį pagerbimą; pastaty
dama jo portretą ant stalo. .

Kuopa surengė savo išleistos 
istorijos pristatymą, kuriame 
kalbėtojai vertino išleistąją, kny
gą.;’ Surengė. 35-tąj į j^argučių 
Kaliu. Paminėjo did vyriuj, pąrių 
iPljirėną. Kviesti kalbėtojai jpri- 
minė' jų žygį. Draugiją paskąti- 

xnJldtus sambūrius pagerbti did- 
vyri'ūs. Kuopa suorganizavo au
tobusą į New Jersey Rūtos Radi
jo gegužinei paTemti.

šių metų pradžioje jau su- 
ruošėme Jono Vilkaičio vienerių 
metų netekimo prisiminimą. Kal
bėjo žurn. Juozas Petrėnas pa
grindiniu kalbėtoju. Buvo at
silankęs Vliko: vicep. Juozas Au
dėnas. Pranešė, kad mirė P. La-

— Trys operos — Juodas 
Laivas, Gintaro šaly ir Priesai
ka yra statomos gegužės 8, 9, 
15 ir 16 dienomis Ghicagoje. 
Spektaklių bilietai jau gauna
mi Vaznelių prekyboje, 2501 
W. 71st St. Krautuvė atidaryta 
kiekvieną dieną nuo 10 vai. ry
to iki 6 vai. vak., o pirmadie
niais ir ketvirtadieniais iki 8

■ ’ . v

vai. vak. Chičagos Lietuvių 
Opera kviečia visus įsigyti bi
lietus iš anksto. (pr.)

vinskas, parašęs 3 knygas ir 
pats jas .išleidęs. Jis daug pe
riodinės spaudos leidinių įrišo ir 
atidavė" universiteto bibliotekai.

Kuopa ruošiasi prisiminti ir 
pagerbti Darių-Girėną prie jiems 
pastatyto paminklo, šių metų lie
pos, mėnesį ir kviečia Kęstutį 
Miklu pagrindiniu kalbėtoju.
k-Nųtarta rengti margučių ba

lių: įr įrengimo komisij on išrink
ta "M.’ V6silka,JOd Pėstininkienė, 
L Šateikienė, Būblaitienė. Alb. 
Sakalas” ir . visi valdybos nariai. 
L Pirm. Bronė Spūdiėnė aplan
kė p. -įBuivydiėnęį Floridoj e, ku- 
rt.daugTmetų 'buvo 7-tos kuopos 
sekretorė, j ii L.. -
I '■ Bav.ęs .7-tosrkuopos prot. sekr. 
ir J Centro narys Povilas Kriau- 
Siukas mirė vasario mėnesio pra
džioje, Floridoje. Palaidotas 
Linden, N. J. Susirinkime buvo 
pagerbtas narių atsistojimu ir 
minutės, susikaupimu,
. Iždo sekr. Jonas Galinis per
skaitė pajamas, išlaidas, ir kasos 
st< - •

J. Petrėnas pranešė, kad Ke- 
*■ / ’.1 •'*/

leivio bėdos’ hera tokios didelės, 
kąip_.atrodė red. J. Sondai su- 
sirgi25''*Spnda. šiek; tiek jau dir
ba redakcijoje, bet jis negalės 
dirbtį tiek daūg, kiek anksčiau. 
Blogiausiai su raidžių rinkėju. 
Kol kas raides rinks 3 žmonės.

Valdyba ir revizijos kohiisija. 
vienbalsiai perrinkta buvusioji: 
pirm. B. Spudienė, vicep. adv. 
St. Briedis, prot. sekr. Ant. ša- 
teika, iždo sekr. Jonas Galinis, 
ižd. Petras Mačys. Iždo globėja 
Marytė Vosilka ir. Albinas Sa
kalas. Julytė Radvilaitė

( NAUJIENOS,
5 39 So. Halsted St^ 
Chicago, m. 60608

ŲJ Siunčiu dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

Ų~Į Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę susipaži
nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

PAVARDE IR VARDAS ________________________________

ADRESAS______________________________________
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KNYGOS ANGLŲ KALBA
A. VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA, čiktgiėtės įspūdžiai oku 

puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl. Kaina $1.00.
J. Jasmines, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir intymiu nuotykių 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas Stilius, gyva kilba. gražiai < išleista 
150 psl. Kaina $2.50.

Kristijonas Donelaitis, THE SEASONS. Klasinės poemos “Metai” poeto 
Nado Rastenio vertimas. Gražus leidinys, 127 psl. Kaina $3.00.

Dr. Juoms B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir Jos kaimynų istorija. 
211 psl. Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šta knygų yra tinkamos dovanos įvairiomia progomis. Jas ir 
kitas knygas garima Įsigyti atsilankius į Naujienas art» atsiuntus Čeki ar 
piniginę perlaida.

NAUJIENOS ■■
1739 South Halsted Street, Chlcagė, DL 00608

” CICERO ■
Vasario 16 papildomai Cicero 

Altos skyriui po 10 dol. aukavo: 
Adam Bernadišius, S. Butkus, 
Paul Putrim, Mečys Skruodys, 
daktarai Fobert ir Bernadette 
Strzyz ir 5 dol. Donald Zellhart 
— Don’s Flower Shop.

Viso šiais metais Vasario 16 
proga Cicero Altos skyriuje gau
ta aukų 1043 dol. ir 56 c., iš ku
rių 800 dol. įnešta Altos centrui.

Dabar ruošiamasi birželio 13 
d. parapijos salėja, kur paminė
ti Žiaurieji komunistų darbai.

..j - . - S. P.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠS1MOKEJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS.
PETRAS KA2ANAUSKAS, Prezidentas

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS — 

NOTARIATAS — VERTIMAI.
{ VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA~[

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE ‘

6455. So. Kedzie Ave. — 778-2233
10 BUTŲ mūras i vakarus nuo Ci

cero Avė. Virs $19,000 pajamų, žemi 
mokesčiai. Puikus investavimas.

GERAI IŠLAIKYTAS 4 puošnių bu
tu mūras. Geros pajamos. Savininkas 
finansuoja.

NAUJASIS MŪRO BUNG. 4 kamb. 
butas 1-me aukšte ir 2 kamb. viršuje. 
Mūro garažas. Į vakarus nuo Kedzie.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance. Income Tax

2951 W. 63rd St. Tel. 436-7878

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos is W0PA, 
1490 kiL A. M.

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30— 
1:00 v. popiet. — šeštadieni ir 
sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto.
Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629

TER R A
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

.. visoms progoms.
J237 WEST 63rd ST., CHICAGO

. Telef. 434-4660

Didžiausias kailių 
pasirinkimas 

pas vienintelį 
lietuvį kailininką 

Chicagoje

NORMANĄ 
BURŠTEINĄ

TeL 263-5826 
(įstaigos) ir 
677-8489 

(buto)

185 North Wabash Avenue 
2nd Floor Chicago, HI. 60601

— Naujienas galima užsisa
kyti telefonu, skambinant ad
ministracijai darbo valandomis. 
Taip pat kviečiama skambinti 
arba rašyti prašant siųsti susi
pažinimui. Platinimo vajaus 
proga Naujienos yra siunčia
mos susipažinimui 2 savaites 
nemokamai pagal gautus pagei
davimus ir galimų skaitytojų 
adresus.

' (Pr).

Nužudytas valstijos 
raitininkas

EFFINGHAM, BĮ. — Netoli 
Effinghamo vietovės, 57 kelyje, 
piktadariai nušovė valstijos rai
tininką, 50 m. amžiaus L. T. 
Davis, kai sustabdžius greit va
žiavusią mašiną, norėjo patik
rinti važiavusiųjų dokumentus. 
Vienas pro šalį važiavįs pašalie
tis spėjo užrašyti piktadarių ma
šinos numerį.

Vėliau piktadariai sustabdė 
važiavusią Lakeland universite
to studentę Anną Mao Feldhake 
ir, pagrobę ją ir jos mašiną, 
bėgo toliau, bet pakelyje bebė
gant įvyko akcidentas. Taip po
licija juos ir suėmė, — čikagie- 
tį Aaroną Hychę ir nežinomos 
vietovės James E. Taylorą.

IR GY^NKIME CIA

6 butų iškilaus grožio gelsvas mū
ras. 4 auto mūro garažas. Patiks ir 
jums, Marquette Parke. Sfi6,000.

2 butu puikus mūras, atskiri šildy
mai, 2 auto garažas. Marquette Par
ke. Arti mūsų. $27,900.

ARTI 73 — California 20 metų 
puikus 6 kamb.. 2 aukštų mūras ir 
2 auto mūro garažas. Labai patrauk
lus gyventi. $23,300.

SAVISTOVIAM profesionalui ar 
kiekvienam žmogui galima gerai pir
kti 2 aukštu mūro narna luksus 6 
kamb. butas ir modernus biznis. Na- 
mas Dri>5 18 metu statytas beveik 
prieš Marquette Parką. $38,000.

9 kambarių kaip naujas ranch. 2 
virtuvės 2 vonios, nauii karietai. 
Arti Brighton Parko. Galite greit už
imti. $36,500.

2 BUTU modemus, mūro namas su 
garažu. Atskiri šildomai. Rami, graži 
gatvė Marquete Parke. $36,600.

MODERNUS 4 BUTU mūras ir 2 
auto.mūro garažas. Atskiri šildvmai. 
Cent air cond. Arti Maria High. — 
*45.500.

VALDIS REAL ESTATE

2625 West 71st St. TeL RE 7-7200

RUD’Š REAL'ESTATE
PIRKSIT — PARDUOSIT — 

NUOMOSTT.
ĮVAIRŪS DRAUDIMAI

Maloniai jums patarnaus
BALYS BUDRAITIS-

•*369 ARCHER AVE. CHICAGOJE 
TeL 254-5551 .

LEMONTO APYLINKĖJE
135-TA IR ARCHER AVĖ.

Tel. 257-5861

M. A. ŠIMKUS
Real Estate. Notary Public.

INCOME TAX SERVICE ' 
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra-

Jymai ir kitokį blankai.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu mieste ir užmiesty naujus ir 
oerstatau menus visu rūšių namo ap
šildymo pečius, air-conditioning. van
dens boilerius Ir stogu rinas (gutters) 
Dirbu greit, sąžiningai ir garantuotai.

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. DI. 60609. Tel. VI 7-3447

DĖMESIO 
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $70 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams. 

Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

Pasveikink savo draugus 
per “Nauj ionas"




