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LONDONO PARODOJ SPROGUSI BOMBA 
SUNKIAI SUŽEIDĖ 85> LANKYTOJUS

Bomba buvo;|5adėta į atmaty statinaitę, 
policijai šOnku rasti kaltininkus

LONDONAS, Angliji — šeštadienio popietę sprogo galinga 
bomba, padėta į Londono-parodos safėš atmatų statinaitę. Spro
gimo metu sunkiai nukentėjo 85 parodos lankytojai; kurių tuo 
metu salėse buvo apie pusketvirto tūkstančio.

Keturiems sužeistiesiems gy- 7 1 ~
dytojai buvo priversti nupiau-. 1$ VISO PASAULIO 
ti rankas.ir kojas, o keli ap--~-w--sSSw«RSa5a=- 
raišioti galėjo vykti namo. Di- ' * •
dėlę daugumą ?teko paguldyti Kubos atstovas Vatikane 
į ligonine, ir tįikli jiems pa-l VATIKAN0 MIESTAS. _ 
^alba

■ t Naujas Kubos ambasadorius prie
Prašo visą gyventoją paramos Vatikano Antoiiio Portundo Val- 

T , .... , dor ketvirtadieni įteikė popiežiuiLondono policija prašo visų „ - • . , . ,.... .. ' . 4 Pauliui VI savo kredencialus,didmiesčio gyventoju paramos . .4 , . .Kuba yra viena is dvieu komu- panasiems nusikaltehams su- Tlisfn. v. 1Hnmn 
imti. Pradžioje policija manė, 
kad sprogo šalia parodos sa
lės esąs geso tankas, bet net
rukus nustatė, jog tai būta pa
prastos dinamito bomba, kurią 
paskutiniu vmetu gamina ir 
naudoja maištaujantieji airiai

Policija jiegali sekti kiękvie- 
’ ■'1 ną^Žirį, bet' mreštir-gyvrihtojai, 

pastebėję žmogų su įtapamu 
ryšuliu, privalėtų sekti bombų 
nešėjus ir pranešti policijai.

Policija džiaugiasi, kad bom 
ba sužeidė tik 85. Ji būtų ga
lėjusi padaryti daugiau žalos. 

'Teko parodos lankytojas eiti 
namo.

įrištų valdomų valstybių, turin
čių santykius su Vatikanu. Ant
roji yra Jugoslavija.

Izraelis reikalauja 
kad JAV pasiaiškintu

TEL AVTV, — Izraelio 
reik. min. Yigal Allon pasišau
kė JAV-bių ambasadorių Mal-

uzs

Šimtmečio pradžioje iš caro valdomos Rusijos i Ameriką kiekvieną savaitę atvažiuo
davo po vieną ar net du bėgančiu tremtiniu laivus. Paveiksle 'matome imigrantus, 
atvykusius j Ameriką iš Rusijos, Ukrainos, Lenkijos ir Lietuvos, šių imigrantu vaikai 

f Amerikoje tapo biznieriais ir profesionalais.

Sadatas prašo ginklų Pietų Korėja
Egipto prezidentas teisia disidentus

ŠIMTAI ANGOLOS TREMTINIU 
SUSIRŪPINĘ SAVO LIKIMU

Kareiviai saugojo didelė Cubango upes 
Calucque vandens užtvanką

R U AC AN A, Afigola. — šeštadienio vakare paskutiniai Pietų 
Afrikos kariucmenės daliniai pąritraukė iš Calucque užtvankos 
srities ir viską perdavė pasieni saugojantiems naujiems Angolos- 
pasienio sargams. Kubos kareiviai ginkluoti Sovietų Sąjungos 
tankais, artilerija ir kulkosvaidžiais, buvo priėję prie Angolos ir 
Pietų Afrikos pasienio, bet karo veiksmų nepradėjo prieš Afrikos 
karius.

Argentinos kariai 
baigė peronizmą

Buenos Aires, Argentina. — 
Argentinos kariuomenės vado
vybė baigė peronizmą ilgiems 
metams. Kariuomenę leido pa
čiam Peronui grįžti iš Ispani
jos, leido Peronienei valdyti 
kraštą, kol jį privedė prie vi
siško bankroto.

Pirmadienį gen. Videla bus 
prisaikinta krašto prezidento 
pareigoms. Ne tiktai karinome 
nė, bet ir didelė krašto gyven
tojų dauguma patenkinta ka
riais, pasiryžusiais pabaigti pe- 
ronistų sauvalę. Patys peronis- 
tai patenkinti, nes tuo vardu 
buvęs judėjimas buvo nepagy
domai suskilęs, paskendęs gin
čuose ir bereikalingose žudy
nėse.

Atrodo, kad griežti įsakymai 
. ir griežta karių laikysena baigs 

tarpuhaviuš nesusipratimus ir 
nuginkluos paskutines peronis- 
tų gaujas. Jiems jau įsakyta 
sunešti ginklus ir atiduoti juos 
kiekvienai provincijai paskir
tam gubernatoriui. Kas vėliau 
bus ręstas su ginklu, tai bus ati 
duotas karo teismui.

kos nusistatymo prieš Izraelio 
politiką Jordano upės okupuoto
je Jordano valstybės dalyje.

Washingtone tuo pačiu metu 
Izraelio pareigūnai susitiks su 
valst. sekretorių Henry Kisin- 
geriu .pareikšti nepasitenkinimą 
dėl JAV nauj ojo ambasadoriaus 
Jungtinėms Tautoms William 
Scranton, kurs JT Saugumo Ta
ryboje pareiškė, kad Izraelio šei- 
mnnkavimąs jo okupuotose ara
bų srityje yra “kliūtis taikai”. 
Izraelio valdininkai pareiškia, 
kad savo kalbos turiniu Scran
ton “toli nuėjo nuo Jungtinių 
Valstybių politikos dėl Viduri
nių Rytų.

Idaho pakars žmogžudį
AP pranešimu iš Idaho, dis- 

trikto teisėjas nuteisė pakarti 
žmogžudį Philip Lindquist, kurs 
už $3,500 pamokėjimą nužudė 
penkiš mėnesius nėščia moterį 
Joy Weitz, 32.

“Šaltu ir apgalvotu būdu, ko
kiu nužudei tą moterį, žinoda
mas, kad ji yra nėščia ir kelių 
kitų vaikų motina, negalvoda
mas apie būsimų našlaičių li
kimą, tamsta nusipelnei užmo- 
kesnį. Aš nerandu kito kelio kaip 
tik nuteisti tamstą pakorimu”, 
pasakė teisėjas, paskirdamas 
ekzekucijai datą gegužės 5 dieną.

Cairo. —
Anar Sadatas, kalbėdamas su 
-laikraštininkais sėvo viloje Ni 
LetpakTautėję  ̂Jcąvo.26-<ū.-pa- 
reiške, kad Egiptas būtinai rei
kalingas gynybos ginklų Egip 
to teritorijoms ginti. Ir tuos 
ginklus, kai Sovietai egiptie
čiams nedavė ir kai Sadatas 
buvo priverstas nutraukti drau 
giškumo sutartį su Sovietais, 
galima gauti tik JAV. Pasak 
Sadato, šeši transporto lėktu
vai C-l 30, kuriuos Amerikos 
kongresas nesutinka mums par 
duoti, yra menknekis. Mums 
reikalinga .kovos lėktuvai, prieš 
tankinės raketos ir kiti gyny
bos. ginklai. Visi ginklai Egip
tui reikalingi dar Šiais 1976 
metais, nes negaunant rusiš
kiems ginklams atsarginių da
lių, rusiški ^ginklai pavirs lau
žu.

Cahicųue užtvanka pastaty
ta ant Cuhango upės, tekančios 
iš šiaurės Angolos į pietus. Už
tvanka pastatyta kelių kilo
metrų atstuinoje nuo abiejų 
valstvbiu sienos. Nuo užtvan- 
kos į rytus siena Cubango upe, 
o vėliau atsiremia į Coundo 
upę, kuri toliau sudaro abiejų 
valstybių sieną. Calucque užt
vanka laisto labai didelius An
golos ir Pietų Afrikos žemės- 
plotus ir gamina elektrą kaip 
vienos, taip ir antros valstybės 
gyventojams. Pietų Afrikos ka 
riai užėmė visą užtvankos sri
tį, kad karo metų nebūtų su-

Australija pasilieka 
Amerikos draugu

^Turkijos atstovas apsisargino
WASHINGTONAS. — Pra

nešdamas, kad apsirgęs “flu”, 
Turkios užsienių reik, ministe- 
ris Ihsan Caglayangil atšaukė sa
vo susitikimus su Atstovų Rūmų 
Tarptautinių Reikalų komitetu 
ir su Pdnt&gono vaidininkais, 
bet planuoją pasimatyti su valst. 
sekretorių Kjsingeriu.

ministerio pirmininko, kad mes 
Sidnėjus. — Australijos mi-Į būdami draugais remiame vi- 

ništeris pirminlh|fa^ Malcolm sus Amerikos veiksmus pašau 
AWidaryda- lyje, bet kad mes kartu gina- 
’rfsukakties mc laisvę žmonių, tų, kurie 
Australija'nori laisvai gyventi, kurie pa

buvo ir pasilieka Amerikos sirenka sau gyvenimo būdą 
draugu. Tai nereiikčia, pasak kaip jiems patinka.

Sadatas jieškos ginklą Europoje
Prez. Sadatas kreipe laikraš 

tininkų dėmesį, kad JAV stip
riai ginkluoja Izraelį, o Sovie
tai Siriją. Egiptas tuomet pa- 
sieka bejėgis. “Aš manau, — 
sakė. Sadatas, — kad mes tu
rime teisį ieškotis ginklų ir 
gintis”.

Kovo 29 prez. Sadatas iš
vyksta Europon specialiai ieš
koti ginklų. Jis aplankys Pran
cūziją, Vokietiją, Italiją, Ju
goslaviją. ir kitus Europos kraš 
tus.

Sadatas užsiminė ir taikos 
reikalus. Jis sakė, kad 1976 rin 
kimininis Amerikoje metais 
Mažosios Azijos taika nebus 
išspręsta. Jos reikalai tepaju
dės 1977 m. greičiausiai Gene- 
voje, dalyvaujant palestiniečių 
atstovams.

Kisingcris šneka kitaip
JAV Atstovų Rūmų daugu

ma narių baiminasi, kad pradė
jus remti Egiptą amerikietiš
kais ginklais, gali nukentėti Iz
raelio gnyba. Tačiau Kisinge- 
ris senato užsienių reikalų ko
mitete pareiškė, ramindamas 
kongreso atstovus: “Mes visai 
nemanome būti Egipto pagrin
diniais ginklų gamintojais.

Seoul. --- Pietų Korėjos vy- 
riattsybe-^-kjwwK-26 d. pranešė, 
kad yra apkaltintas buvęs kan
didatas Į Korėjos prezidentus 
Kim Dae Jung ir kiti asmenys. 
Iš rišo kaltinama 18 asmenų.

Jie, esą, vra nusikaltę kritiš
ko akto nuostatams, paskelbto 
gegužės 13, kai buvo paskelb
tas jų manifestas kovo 1 d. ka
talikių katedroje, reikalaujant 
dabartinio prezidento Chung 
Hee Park atsistatidinimo.

Manifestas yra formalus pa
sipriešinimas dabartiniai Pietų 
Korėjos vyriausybei, kuris bau
džiamas mažiausiai vienais me
tais kalėjimu.

Apkaltinti yra buvęs prez. Po- 
sun Yun. buvęs užsienio reikalų 
ministeris Chyung Yil Hyung, 
krikščionių demokratų veikėjas 
Hahm Sukhun, penki katalikų 
kunigai ir kiti opozicionieriai. 
Juos apkaltinus, JAV pasigirdo 
nepatenkintų balsų, ypač 
ralų senatorių tarpe.

libe-

Kinų pagalba Egiptui
ROMA. — Egipto prezidentas 

Anvar Sadat pranešė, kad Kini
ja davė Egiptui 30 motorų Sovie
tuose statytiems kariškiems lėk
tuvams, kurių Sovietų Sąjunga 
atsisakė Egiptui duoti, sustab- 
dydama savo karinę pagalbą.

Prezidentas Sadat pasikalbėji
me su Italijos žinių agentūra 
Ansa pasakė, kad jis nutraukė 
su Sovietais bendradarbiavimo 
sutartį deltą, kad Maskva už
draudė Indijai duoti Egiptui rei
kalingas lėktuvams dalis.

Kiekvieną ateityje ginklų par
davimo siunta į Egiptą bus pra
nešta senato užsienių reikalų 
komitetui”.

Kisingcris komitete pabrė
žė, kad Egiptas žengia taikos 
kryptimi ir kad Amerikos pa
reiga yra remti tuos kraštus, 
kurie rūpinasi taika. Tačiau 
Amerika nepamiršianti Izrae
lio, nes jo® užsienio politikos 
tikslas stipriai yra susijungęs 
su Izraelio saugumu.

Paneigiami kariniai 
veiksmai prieš Kubą

Vašingtonas. — Valstybės.....................-
sekr. Kisingeris kasdieną Jkei-I Sadinti j°sios įrengimai ir be 
čia ^reiškimus. Kovo Da
las mieste* Taksase, jis sakė, 
kad Amerika negali rainiai pri 
imli Kubos kitų karinių veiks
mų, panašių į Angolos inter
venciją. Jis aiškiai kalboje ne
pasakė, bet buvo suprantama 
kariniai veiksmai. Pentagonas, 
lyg pateisindamas Kisingerio 
pareiškimus, kovo 25 d. pana
šiai išsireiškė: “Štabo viršinin
kai nagrinėja planus, kuriais 
gal būt reikės pasinaudoti prieš 
Kubą5’.

Kaikas suprato, ypač išsigan
dę senatoriai, jog lai reiškia, 
Kisingerio ir Pentangono pa
reiškimai. kažką panašaus į 
1962 m. buvusią Kubos krizę. 
Kisingcris, ramindamas sena
torius, jau kitaip pradėjo išsi
reikšti. Jis senato užsienio rei
kalų komitete sakė: “Tai yra 
tik planų peržiūrėjimas atsar
gos dėlei ir tai nereiškia krizę. 
Planų peržiūrėjimas nėra ko
kiam nors specialiam tikslui, 
bet tik mes norime, kad Kuba 
ir Sovietų Sąjunga 
savo veiksmų pasekmes”.

suprastų

Didieji pastatai
užgesina sviesas

Čikaga. — Kiekvieną pava
sarį paukščiai iš pietų kraštų 
grįžta į šiaurę, į savo gimtinę. 
Jiem beskrendant nakties me
tu, pastoja kelią Čikagos didie 
ji pastatai. Pastatų šviesoms 
šviečiant, paukščiai apakinami 
ir jie dideliu greičiu atsirenkia 
į pastatus mirtinai užsimušda- 
mi.

Paukščių globos asmenys at
kreipė j tai dėmesį ir paprašė 
pastatų savininkus užtemdyti 
pastatų šviesas. Dabar pastatų 
vedėjai bei prižiūrėtojai, pa
tenkindami paukščių mėgėjų 
norą, naktimis užgesina ar pri- 
temdo viršutinių aukštų pasta
tuose šviesas.

JAV pripažino - 
triumviratą

JAV oficialiai praneš:, kad 
ji pripažįstant naująją Argen
tinos vyriausybę, sudaryt' ge
nerolu triunvirato. Amerika ir C
toliau norinti palaikyti su Ar
gentina draungiškus ryšius.

Triunviratas neskelbia, kaip 
ilgai jis mano pasilikti vald
žioje, bet patys argentiniečiai 
mano, kad galės užtrukti koks 
10 metų, nes reikia išgj'dyti 
aygentinos. ekonominį chaosą 
iri užbaigti politinį terorizmą.

rCTkafrrTicrmken tetų apylinkių; jjgįįg vien 'Tik "Pėrorncnės val-

Pietų Afrikos kariai užėmė 
užtvarnkos sritį pilietinio ka
ro pradžioje. Vienu metu P. 
Afrikos kareiviai buvo nužy
giavę apie šimtą mylių į An
golos gilumą, pagal Cubango 
upės slėnį, bet jie nereiškė jo
kių pretenzijų j Angolos že
mes ir nesirengė ten pasilikti.! 
Afrikiečiai buvo nujoję žvalgyj 
bos sumetimais, bet netrukus: 
pasitraukė į Calucque užtvan
ką. Vakar P. Afrikos karo mi
nisteris Pieter Botha pareiškė, 
kad jau atšaukti visi Pietų Af
rikos kariai iš Angolos. Jis pa
reiškė vilties, kad dabar pra
sidės naujas laikotarpis tarp 
Angolos ir Pietų Afrikos.

Paaiškėjo, kad visoje Caluc
que užtvankos srityje buvo apie 
4,000 Angolos tremtinių, atbė
gusių iš įvairių Angolos vietų. 
Jiems teko pažinti komunistų 
teroro veiksmus ne tik Pietų Af 
rikos pasienyje, bet ir kitose 
Angolos provincijose. Caluc
que srityje jie buvo saugūs, nei 
Kubos kareiviai, nei naujos vai 
džios kariai policininkai jų ne
pasiekė. tuo parpu visoje An
goloje gaudomas kiekvienas, 
kuris ankščiau ar pilietinio ka 
ro metu pasisakė už demokra
tinę santvarką ir pasmerkė so
vietų valdžios ginklais ir Ku
bos kariais primestą prievartą.

Paaiškėjo, kad paskutinėmis 
savaitėmis Angoloje gyvybės 
neteko 150.000 gyventojų. Ku
bos artilerija ir sovietų aviaci
ja naikino kiekvieną Angolos 
miestelį, kuriame būdavo ro
domas pasipriešinimas pir
myn slenkantiems Kūl>os ka
rių valdomiems rusų tankams 
ir kareivius pervežantiems šar
vuotiems sukvežimiams.

Pietų Afrikos karo vadovy
bė atšaukė savo karius iš Ca- 
lucquc srities bet ji nieko ne
pranešė atbėgusiems kitų An
golos pro vi nei j ų t ren t i n i a ms.< 
Ji taip pat neįsileido angolie-

dymo metu pareikalavęs 1 200 
gyvybių. Jis gi valdžiusi vos 
21 menesį.

Tirs bendrovių 
kyšių dalinimą

La Crosse. Wis. — Prezideri- 
“‘jtas Fordas šeštadienį pareiškė, 

tkad jrs paskirs prekybos sek
retorių Elliot L. Richardsona 
vadovauti'komisijai, kuri turės 
išaiškinti visą didelių bendro
vių kyšių dalinėjiiną užsienio 
valstybėms. Puskutinėmis savai 
temis paaiškėjo, kad galingos 
bendrovės yra išdalinusios už
sieniečiams stambias sumas.

Prezidentas yra įsitikinės kad 
Richardsonas geriausiai tinka 
tokioms pareigoms.

Argentinos pogrindis 
tebekariauna |

Buenos Aires. — Argentines 
laikraščių žiniomis, naujoji Ar 
gentinos vyriausybė jau yra su 
ėmusi nemažiau l.SfK) asmenų, 
neaiškius pogrindžio veikėjus 
ir Veronienės šalininkus. Kai
kas spėjo išbėgioti į Perų ar 
Uragvajų. Pabėgęs yra darbi
ninkų lyderis Lorenzi Mugue- 
lis, Peronienės buvusis rėmė
jas]

Nežiūrint tokios padėties, 
įvesto karinio stovio ir griežtų 
tvarkai palaikyti priemonių, 
pogrindis ir toliau kariauna. 
Kovo 26 d. bandoleros susiko
vė su kariuomenės daliniu. 
Kovoje žuvo 6 asmenys.

čių j Pietų Afriką. Angoliečiai 
demokratai galėjo tiktai pro
testuoti. Jie tą ir darė.

Debesuotas
Saulė teka 5:41, leidžiasi 6:11

Fraser kovo 25 d,/* 
mas JAV 200 metiį 
šventę, pasakė,. kfcd



WORCESTERIO LIETUVIŲ ISTORIJA
Juozo Krasins ko užrašai

Worcesterio lietuvių gyveni
mo vaizdeliai, kaip juos Juozui 
Krasirskui pasakojo senas Wor- 
cesteįii gyventojas lietuvis Vin
cas Kupstas, kuris jau seniai yra 
miręs.

Pirmieji lietuviai,

u'registruoti 1880 metais, yra 
sekantys: Jokūbas Bobinas, Vin
cas ir Stasys Kupstai, Jonas 
Krapkaitis, Juozas Gražulis, Ta
rtas ! igauskas, Juozas Jablons- 
kas, Kazimieras Starkevičius, 
Feliksas Vaičaitis, Juozas Ka
minskas.

Tie viršui minėti vyrai suor
ganizavo švento Juozapo Drau
giją, kuri trumpai pagyvenusi 
mirė. 1883 metais buvo suorga
nizuota Švento Kazimiero Drau
gija. Maždaug iš tų pačių vy
rų. Pirmutiniai apsigyvenę Wor- 
cesteryje ir apylinkėje lietuviai 
buvo suvalkiečiai.

188 metais buvę švento Ka
zimiero draugijos nariai nutarė 
kurti; švento Kazimiero parapi
ją. Nutarta ir padaryta.

Pirmutiniai kunigai švento 
Kazimiero parapijoje buvo se
kantieji: kun. Radzevičius, kun. 

--Jokštis. kun. Bukaveckas, kun. 
J. J. Jakaitis, kun. Petraitis ir 

_kun. J. Jutkevičius.
— -Šios parapijos vargonininkai 
: buvo Povilas Čiurlionis, V. Kve- 
: deras, A. Višmihas, J. čižaus- 
. Tūozas Žemaitaitis ir Impo

rtas Nauragis.
Kunigo Jakščid dėka suorga- 

: nižvotas Lietuvių Ukėsų klubas, 
pradėjęs veikti. nuo sausio 18 
drenos 1903 metais. Steigėjų są- 

: rašą buvo 13 narių, o 1960 me- 
• tais! jau turėjo apie 1,200 na

rių. Jonas Dirvelis buvo pirmi
ninku 27 metus.

SLA 57 kuopa buv. suorga
nizuota vasario 27 dieną 1902 
metais: Pirmas pirmininkas Vin- 

■ cas Vasiliauskas, sek. Vincas 
: Ginkus, iždininkas Kazimieras 

žemaitaitis, organizatorius Jur- 
. gis Gilius.

Kunigui Bukaveckui su pa- 
rapiiiečiais nesugyvenus, dau
geliui nuo švento Kazimiero baž
nyčios atsimetus, 1908 metais 
buvo įkurta Tautiška Visu šven- 

1 tųjų bažnyčia. Kunigais buvo 
S. Mickevičius, Petrauskas ir' 
Delionis.- Bažnyčia liktaduota 
1913 metais. Ta bažnyčia buvo 
2J9 Endico St., Worcester Mass.

Mikas Paltanavičius, 1906 me- 
, tais buvo Įsteigęs žurnalą “Ame- i 

rikos I ietuvis. Netrukus jis už- ;

tėnaitė, o jai išvykus j Lietuvą, 
redaktorium buvo Julius Baniu
lis, Vincas S. Jokubynas ir An
tanas Gotaitas. 1931 m. suban- 
krotavus Paltanavičiui, savait
raštį perėmė buvęs zeceris (rai
džių rinkėjas) Kybą su Josephi- 
na Leonaite. Mirė Kybą — mirė 
ir Amerikos Lietuvis.

1916 metais buvo suorganizuo
ta A. L. Sandaros 16 kuopa. Pir
moji Valdyba buvo pirm. Anta
nas Bernotą, vicepirm. Ambro- 
zas Blažys, sekretorė Birutė Ber
notaitė. Vėliau ji tapo daktare 
dantiste. Iždininkas buvo Jokū
bas Rauktys, iždo globėjas V. 
Krištolaitis ir Leonas Jablons
kis. Literatūros Dramos drau
gija suorganizuota 1918 m. pra
džioje lapkričio mėnesio Jokūbo 
Raukčio namuose, 55 Endicot St. 
Mokytoju buvo pakviestas kom
pozitorius Mikas Petrauskas. 
Tam 1921 m;iš vykus Į Lietuvą, 
rekomenduotas Petrausko — 
muzikas J. -Dirvelis, kurs vado
vavo minėtai Aušrelei iki 1949 
metų. J. Dirveliui 1931 metais 
vadovaujant — Aušrelės ir Bos
tono Gabijos chorams, visos vals
tijos chorų festivalyje lietuviai 
’aimėjo pirmą dovaną — auksinę 
aę taurę.

1919 metais Įsteigta Lietuvių 
šelpimo Draugija. Jos pirminin
kas buvo daktaras Pranas Pus
kunigis, vicepirm. Jonas Buro
kas, iždininkas Juozas. Glavec
kas, sekretorius Antanas Či
činskas. Raudonam Kryžiui su
rinkta $3000. Greit užsidarė.

1920 m. Į Ameriką atvyko Fi
nansų Misija — Jonas Vileišis, 
Povilas Žadeikis ir kun. Jonas 
žilius. Tuojau Wortesterio lie
tuviai išpirko už §100,000 Lie
tuvos laisvės paskolos bonų. Sta-. 
sys Purvinskas vadovavo, jis 
buvo iždininkas.

1921 metais kompozitoriui Sta
siui Šimkui, atvykt®. i Worceste- 
ri, Worcesterio lietuviai sudėjo 
jam S600.'

1922 metais liaudininkų atsto
vams Ladui Natkevičiui ir Ba
liui žygeliui Sandaros 16 kuo
pa juos gerai apdovanojo. Išvy
ko netuščiomis.

Tarpe 1915 metų ir 1930 me
tų Įkurta daugybė Įvairių or
ganizacijų: švento Jurgio, šven
to Liudviko, Birutės, Saldžiau
sios širdies Jėzaus. Veikė 1932 
metais Moterų Sąjungos 5 kuo
pa, o 1923 m. suorganizuota Wor
cesterio /Lietuvių Draugijų Ta
ryba. Jai vadovavo Stasys Pur
vinskas, A. Janušonis, J. Kra-

šidarė ir Paltanavičius vertėsi sinskas, A. Kriaučialis, Vincas 
knygų pardavinėjimu. , Kupstas, A. Sablinskas, Jonas

1914 m. kilus karui, Paltanavi- i Dabrila. Vėliau ta taryba pa
čius pradėjo leisti savaitini Ame-' keista į Vilniui Vaduoti Sąjun- 
rikoš Lietuvį, šio laikraščio re-1 gą. Prie tų pačių vyrų prisidėjo 
daktoriais buvo Magdalena Avė- Jonas Dvareckas, M. Žemaitai-

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisve ir lietu

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

-luotas Kapačmskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtiniu stovyk 
lose Vokietijoje 273 psl.. kietais drobės viršeliais kaina 4 dol.

Juozas Kapačinskas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
v ra <ia urali ankstesniųjų atsiminimų tąsa Tai yra Amerikoje beisi- 
kuriančio ir patvariai Įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai ilio- 
> ruota 300 psl. Kaina 7 dol.

ČIKAGiETeS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje. Trakuose. Druskininkuose. Kaune. Naudakiuose 
Klaipėdoje rr Palangoje Vaizdus aprašymai ka ji ten mate kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė 95 nsl $1.50 Yra taip oat 
tsvprcta i anglu kalba

□ Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU I VILNIŲ. Kelionės i Lietu
va įspūdžiai Hinsirūota foto nuotraukomis 331 psl $300

D Kuraitis, KELIONE I ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS Au 
loriaus pastabumą neapgauna Inturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai Abi knygos prra>vtos lengvu, gražiu stiliumi

Vincas Žemaitis, LIETUVIU ETNINIU SIENŲ KLAUSIMAIS. 
3 istoriniai žemėlapiai psl Kaina $2 M

Vincas Žemaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE- 
M oil. Kaina $1.50

Šie ir kiti leidi dtarf Vr* gatunarfi, 
flAUjrrffcost 1739 šo ralstėd st ctfrtA&o rtx. &>6o»

Wr| ar piniginę perlaida.

tis ir K. Eudiui^Lijs.
Vilniaus vadavimo Sąjunga 

pakeista į Lietuvai Remti Drau
giją. Atlikusi daug svarbių dar
bų Lietuvai atgauti laisvę kas
met rengta Vasario 16 minėji
mai. Prisidėjo keletas naujų 
lietuvių, kaip tai Pranas Augš- 
tuolis, Jonas Valiūnas, Jonas ir 
Ona Tareilai, Juozas Matjošai- 
tis, Jonas Palubeckis. Senieji M. 
Žemaitaitis, J. Dvareckas, J. 
Krasinskas, V. Metrikas, Marijo
na Vaikšnorienė ir J. Salaviejus. 
Daug aukų pasiuntė Amerikos 
Lietuvių Tarybai.

1930 metais atžymėta Vytau
to Didžiojo 500 m. gimimo su
kaktuvės, Fair Ground Parke, 
Grundel, Mass. Tos dieons pel
nas 31,000 pasiųsta Lietuvos mu
ziejui Kaune, šiam parengimui 
vadovavo Dr. Pranas Puskuni
gis, Ambrozas Blažys, Petras 
Dėdynas ir kiti.

Apart Labdaringos Draugijos 
ir Maironio parko, Worcesterio 
lietuviai buvo Įsigyję Woodland 
parką, kurs buvo pakrikštytas 
Vjttauto parko ■vardu. Čia veikė 
Petras Miliauskas, Vincas Mi- 
trikas, Aleksas šablinskas, J. 
Krasinskas, Anna Glrtaveckaitė- 
Joslin, Juozas Glaveckas ir Pet
ras Kriaunelis.

Lietuvių Piliečių Klubas tu
rėjo gražų Vasarnamį, vadinamą 
“.Bungalow’. J. Dirvelio dėka jis 
b^ivo nupirktas ir pagražfnfjĖS.-

W’orcesteryje gyveno žymus 
vyras Balys Mingilas. Buvo ar
tistas, piešėjas, rašėjas ir gri- 
meris, tai Worcesteryje buvo 
brangus žmogus. Mirė dar jau
nas — nuo cukrinės ligos. Dir
bo tortų pagražinime. Cukraus 
dulkės ji numarino.

1925 metais buvo Įkurta nau
ja Vilniaus Aušros Vartų para
pija ir bažnyčia ant Perry Hill.. 
Tai buvo kalnas, pakrikštytas 
vardu Gidiminas Hill. Firmas 
klebonas kunigas Julius Čapli
kas tik 4 metus paklebonayęs 
mirė. Parapijiečiai, ji mylėjo. 
Po jo klėbontf^į^f^teūg mėtų 
buvo kun. Kongtarranas Vdsi- 
liauskas-Vasys. 'Tai buvo Įta
kingas geras ‘šeimininkas. Jam 
pasitraukus, jo vietoje buvo kun. 
Mikas Tamulevičius. Jis jaunas 
mirė. Jo vietoj dabar yra kun. 
Volungis.

Šios parapijos vargonininkai 
J. Juška, S. Kilinskas, čižaus- 
kas ir Burbulis, čia Įsteigta bu
vo vyčių 116 kuopa ir daugel ki
tu organizacijėlių.

Worcesterio žymios lietuvai
tės buvo sekančios: buvusi “Ame 
rikos Lietuvio” redaktorė — Lie
tuvoje dirbusi Užsienio reikalų 
ministerijoje, Magdalena Avie- 
tėnaitė, Izabelė Avietėnaitė 
_  žurnalisto Gustainio žmo
na, daktarė dantistė Birutė Ber
notaitė ištekėjusi už žurnalisto 
Liland Stove, Sužana Puišytė ad
vokatė — ištekėjusi už konsulo 
A. Shalnos; dainininkė chorve
dė Marijona Jablonskytė-Meškie- 
nė; Metropolitan Operos solistė 
Apolonija Stoškutė; buvusi pa
saulio plaukymo čempionė Albi
na Asipavičiutė, ištekėjusi už 
daktaro A. J. Vai; Eleonora Šal
tenytė, ištekėjusi už diplomato 
VI. Čarneckio; pianistė Ona Va
siliauskaitė - Pakštienė, Juzė 
Rauktytė ištekėjusi už konsulo 
P. Daužvardžio — dabar pati yra 
konsulas. Mrs. \ ajtiekūnaitė- 

Kaneb, muzikė smuikininkė. To
liau dainininkė solistė Lillijan 
Mickevičiūtė, pakeitus pavardę 
Į Mernik. ir kitos.— Ona Dirve- 
lienė, Julia Našukaitytė-Mack; 
Antanina Glavickaite-Wackell, ir 
daug kitų, kur aš“ apie jas dar 
nesužinojau.

Tarpe 1918 metų ir 1941 me
tų Worcesteryje buvo priskaito- 
ma tarpe 14 ir 15 tūkstančių lie
tuvių. Tikra skaitlinė niekad 

i nebuvo žinoma, dabar jau žy
miai sumažėjo, nes lietuviai di
džiumoje išsikraustė į priemies
čius Auburn, Shiusšbury, Mill
bury Paxton. Leicester it net 
į Spencer, ir Holden.

Pagal Alenos Vileišiutės-Deve- 
ntenės pYa'nešim'ą. kad į Worces
ter) atvyko virš keturių šimtų 
naujakurių.

Vieną kartą James O. Brian, 
buvusio miesto burmistru, pa-1

ramošaklų nuopelną) 
lietuvių tautos menui

mokyklos buvę mokiniais visi 
kalba gerai lietuviukai: 3 Dai- 
lidukai, Mozuraitis, J. B. Kra
sinskas, Alena KrSučelytė-Len- 
draitienė ir jos vyras. Jie gali 
būti liudininkai, ir daugybė kitų, 
dar gyvų.

Mokytojais buvo “Amerikos 
Lietuvio’ redaktorius V. S. Jo
kubynas, Juzė Rauktytė Dauž- 
vardienė, Kazimieras MasaitiS, 
Juozas Franskevičius ir EI. Jer- 
malaitė. -

Pradžiamokslius > mokino A.1 reiškė, kad tos iniciatyvos ėmė- 
Kriaučelis, J. Krasinskas ir K. si jis pats, apkeliavo daugelį 

Lietuvos sričių, sutelkė gausų 
būdingiausių pavyzdžių rinkinį. 
Dalį, jų nupirko vyriausybė mu
ziejams. Likusią dalį, kartu su 
kitais tautodailės rinkiniais, jis 
pasiuntė Austrijon, vėliau Ka- 
nadon. Kai jam buvo aišku, kad 
karą 1944 m. vokiečiai pralai
mės, A. Tamošaitis paruošė 150 
siuntinių po 50 kg. ir kaip kari
nės reikšmės medžiagą išsiuntė 
AiJstrijo n, kur buvo nuvykusi 
studijuoti A Tamošaitienė. Pats

htauses, kiek yr* lietuvių polici
ninkų. Gavau atsakymą — 39.

Worcesteryje Aušrelės choro ( 
ir SLA 318 kuopęs Buvo užlaiko
ma lietuviška mokykla — nuo*

"mZvinfoi; viši Lkovo 13 d‘ Lietuvių Namuose, 
(Toronto, Kanadoje, įvyko (fail.

_ I Antano Tamošaičio 70 metų am
žiaus sukaktuvių minėjimas ir, 
jo kūrybos darbų paroda, kurioj įniklius užmuša lazdomis arba 
nasakyta gražų kalbų ir perskai-! visai neužmuštiems, dar gy-

ruunių išžudyti 142.000. Mano
ma, jei ruonių žudymas vyks 
kiekvienais metais tuo pačiu

Z

maistu, tai jų veislė laike 7-10 
metų visiškai išnyksianti.

Kas svarbiausia, kad žudy
mas vyksta labai nežmoniškai. 
Tik ką gimusius ruonių jau-

•Tai baisus vaizdas matyli 
ir girdėti Jcaiff ruoniuku moti
nos inkščia,Vanda ir skundžias,! 
kaip jos Šaukiasi dangaus kerš 
to” — sako amerikietė Lisa 
Humni. atstovė gyvulių gelbė
jimo tarptautinio fondo, buvu
si Newfaoundlande ir girdėju
si raudas, ir mačiusi visas tas 
egzekucijas. *! -

tyta daugybė linkėjimų.

■Spalvingiausią žodį tarė pats 
sukaktuvininkas. Su geroka do
ze humoro jis pažvelgė į savo 
praeitį, ilgiausiai sustodamas 
ties tautinių drabužių rinkimą 
nepriklausomoje Lietuvoje. Pa-

viems nulupamas kailis. Pus
gyvis nuluptas ruoniukas pa
liekamas ant ledo sušalti. Ji pa 
gimdžiusi nfotina turi stebėti 
nežmonšiką egzekuciją ir vė- 

. liau, inkšdama, verkdama dar 
stengiasi pusgyvį pamestą ir 
nuluptą ruoniuką šildyti, glo- 
monėti ir penėti.

‘NA’JJIFNoS4 BOLŠEVIKAM? ,
RAKŠTIS AKfSĖ

FIGHT HEART DISEASE

©IVE-Ht^T^UND
Budinavičius. ■.

Adresu 29 Endicott St. buvo 
Įsteigtas knygynas. Net mies
tas daug knygų aukojo. Šio kny
gyno knygiais buvo Antanas 
Krapavickas, Pranas, Statkus, 
Petras Dėdynas, J. Krasinskas, 
Vladas Čekanauskas, Vladas 
Jankauskas ir V. Platukis. Ji 
Įsteigė SLA 57 kuopą. Vėliau 
komunistai tą knygyną pasisa
vino. Dar vėliau j^ė knygas iš
vogė — pasisavino.

Worcesterio lietuviai komu
nistai buvo gerai Įsikūrę. Jie'tu
rėjo užvaldę turtingą Lietuvos 
Sfinų ir Dukterų Draugiją fi?

t^inėmis ir baro, fed to, jie tu
rėjo gražu Olympfe Parką, 'su

1932 Dariaus ir’> SYŽėno lėktu
vui pirkti buvo suriioštas pikni
kas Oxforde. Dalyvavo tūks
tantinė minia- lietuvių. Padary
ta gražaus pfelnd; Ruošė WTorče$- 
terio Lietuvių Draugijų Tary
ba. - '

Rytojaus dieną-Darius ir Gi
rėnas pavežiojo lėktuvu sekan
čius veikėjus: Stasį Purvinską, 
Juozą Krasinską,, i-Jotią Dvarec
ką, P. Dėdyną ir AiiKriaučelį. po 
Worcesterio. apylinkes., v<> 
■ Vaitkaus- skridinį ui į. Lietuvą 
finansuoti taip pat buvo suruoš-' 
tas didelis piknikas, North Graf
ton, Mass., svetimtaučiu ūkyje, 
kur buvo tinkama vieta orlaivio 
pakilimui ir nusileidimui; . ;;

Petro j Dėdyno pastangomis 
1928 m. Lithuanian Credit Union 
valdyba susidėjo iš sekančių 
Worcester!ečių: prež. Stasys Pur
vinskas, viceprėz. Antanas Ja
nušonis ir Juozaš Pigaga,-sekre
torė anglų kalboje Julia Mitri- 
kaitė, lietuvių kalboje J.- Krasins
kas.

Iždininkas Motiejūs'Čivinškas. 
šis buvo laidotuvių' direktorius. 
Jo namuose buvo ofisas Harding 
gatvėje. Buvo ir kiti žymiose pa
reigose, kaip tai P. Dėdynas, Jo
nas Dvareckas, Jokūbas Rauk- 
tys, Ignas Pigaga. z

Per to graboriaus AL Civihs- 
ko savanaudišką -užsispyrimą 
(tarpusavftiis paskolų bankelis 
buvo 1945 m. likviduotas.

1949 m. Kuomet'pradėjo at
vykti naujakuriai, -> ypatingais 
mokslais apsikaišę .vyrai, jųjų 
parengimų nerekordavau, nes 
jaučiau, kad bemoksliu! su aka
demikais nepritinka terliotis.

Man širdį suskauda, kai pagal
voju, kaip tie bendruomenės vy
rai pešasi — nesutaria.

Jie neapkenčia senųjų lietu
vių amerikiečių, nors jau ma
žas likutis jų beliko. Matosi iš 
jų šnairavimo; kad jie nemyli 
net Amerikoje gimusių lietuvių.

Nuo senų laikų Worcesterio 
lietuvių Vasario 16 minėjimuose 
surinktos aukos buvo siunčiamos 
Amerikos Lietuvių 'darybai. Bu
vo tradicija, '

Tačiau dabar rengėjai pėr pa
staruosius trejetą metų Alttri 

nieko neduoda. ' 4
Kasmet tie patyli 2 jaunuo

liai — atiko kontrolieriai net ir 
gražiai prašomi, kad auką už
rašytų Altui, jie užsiinerkia ir 
užrašo bendruomenei. Jie yra 
Glodukas.ir Jokubatrskas. ,

Kol buvo gyvi naujakuriai 
protingi vyrai, kaip džranas Pau
liukams, Pranas Rači0«iiti^,’Ju
lius Sviklas, tai gaudavo Altas. 
Bet kaip tie vyrai pasitraukė iš 
gyvųjų tarpo, tai Altas tik Bim- ' 
bos špygą gauna.

kiečių valdžios leidimą pirkti

Knygų nenupirko, bet daug lie- 
trrvirj tautodailės dalykų išgelbė
ja. Jie' dabar yra Tamošaičių so

šytojas j. Jankus savo paskaito-- 
je kėlė rtintĮ. kad jau dabar rei
kia užtikrinti tos sodybos ir dai
lės rinkinių tęstinumą. T. ž.

RUONIŲ MEDŽIOKLE
Kanados šiaurėje; NėbvfOūn- 

dlande, Atlanto pakraščiais vei 
siasi jūrų šunys, vadinami ruo 
niais. Jų kailių spalva yra tam
siai melsvos arba baltos spal
vos ir branginami moterų. O 
jų taukai vartojami aliejaus 
ir kosmetikos gamybai. ;Apskai 
čruojama, jog kiekvienais me
tais ruonių gimsta apie-200.000. 
Šiais metais kanadiškė vyriau
sybė leidžia naujai gimusių

GREIČIAUSIAS IR TIESIAUSIAS KELIAS 
Į LIETUVA

KELIONĖS Į LIETUVĄ 1976’ METAIS

ir

Vilnius

Savaitinės kelionės į Lietuvą '— 6 naktys Vilniuje, diena 
Kaune, naktis Frankfurte.

Balandžio 15 — 23___ L. $723 Gegužės 13 — 21 ,_...____  $779
Dviejų savaičių kelionės į Lietuvą, Austriją ir Bavariją, Vdr 

kietijoj — 6 naktys Vilniuje, 3 naktys Vienoj e, A naktys 
Miunchene.-

- Birželio 3....$979 | Liepos 15 x- .29 - 
’ Liepos 1

$1099
.$1099 j Rugpjūčio 19-Rugsėjo 2 $1099

Gegužės 20 •
Birželio 17 -

Kelioniy kainos apskaičiuotos "oro keliais iš Bostono. New Yorko ir
Montrealio LUFTHANSA AtRLINES.

Dėl. tiesioginių informacijų apie mūsų keliones i Lietuvą prasomej;*

Algirdas Mitkus
8 WHITE OAK ROAD

teirautis: < ,
Galaxy Tours & Travel 
arba <4 ?cT4t'LINDEN:-Streėt 

617.969-JĮyO^;;..:įį 
WELLESLEY, MASŠ:021&

617-237-5502 ‘ ||
CHICAGOS APYLINKĖJ KREIPTIS J MR. MARIUS K1ELA, : Š 

6557 So. Telman Avenue, Chicago, 60629, Telefonas 434-9655

NEWTON, MASS. 02168
Tel.:

Whenyoui'e 
turned out to pastai 
will it Still be £?reen?

Maybe your life’s pretty 
good right now. But if you 
want to keep it that way, 
you’ve got to plan for it And 
one way you can do just that 
is by signing up for the 
Payroll Savings Plan, where 
you work. An amount you 
specify will be set aside from 
•each paycheck and used to

ra stop working, you’ll still 
be able to keep on living-.

weded. Bonds ma be cashed at your ■ 

deferred xm til redemption.

Thke 
. stock s? 
mj^tnerica»

Join the PayroO Savings Pfarf

1739 So. Halsted Street Chicago, Ill. 60608

l — K/UMICNOS, CHICAGO t, 1U-— MONDAY, MARCH "ja, IOTA ~~~



J. KLaUSETKIs

Gražus artėjimas prie liuteronų

- Čikagoje vasario 28 d., da
lyvaujant laidotuvėse, laidotu
vių direktoriaus limuzino šo
feris prieš j bažnyčią einant 
padavė knygutę, sakė, kad per 
mišias iš jos bus giedama ir 
kalbama maldų.

Knygelės pirmame puslapy
je yra giesmė “Entrance Antip 
lion”. Muzikos autorium pažy
mėtas Leonard Samutis. Koks 
Samulis? — pamaniau. Lietu
viška pavar4ė, bet nesu girdė
jęs, kad toks kompozitorius lie 
tuvis būtų. Gal spaudos klaida, 
gal turėtų būtin Šimutis? To
liau. tekste yra dar dvi gies
mės, kurių autorium rašomas 
irgi Leonard Samutis.

tos, leistos bažnyčioje giedoti 
ar kalbėti, Čikagos arkivysku
pijos liturginės komisijos. Kny 

kaip viršelyje išspatis- 
vadindma “Christian Fu

neral Rite”. Vadinasi, ne vien 
katalikų, bet visiems krikščio
niams taikoma.

din!.

Išpažinties reforma

Angliškoje spaudoje radau 
dar -žymesnį pavyzdį, kaip ka
talikų bažnyčios artėjama prie 
liuteronų. “Catholic Confesion 
Rite Altered” — tokiame strai
psnyje dėstoma, jog katalikams 
jau nebūtinai reikės priversti
nai eiti vadinamosios ausinės 
išpažinties. Bus galima pasi-
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Pradėjau knygelės metriką Įr ^la* kaip:
1) . Kas norės galės senoviš

kai eiti ir klausykloje .sėdin
čiam kunigui nuodėmes išpa
sakoti.

2) . Galima bus nuodėmes iš
pažinti ir jų atleidimą gauti

viršelio antrame puslapyje skai 
tyli ir radau įrašą: “Original 
compositions by Michael Adam 
czyk and Eh-. Leonard Simu
tis”. Nebėra abejones, kad lie
tuvis dr. Leonardas šimutis
yra tų trijų giesmių kompozi- pokalbyje su kunigu akis į akį 
torius, o Samučiu jis per klai- kambaryje (ir an open, cheer- 
dą pavadintas.

Giesmes ir maldos patvirtin- 3). Grupėje atgailautojų bus
fui room), ir
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;>SLA — jau BO'. mitv tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dau- 
giau kaip SEPTYNIUS MILIJONUS dolerių savo apdraus- 
uems nariams.

• SLA — didžiaorii lietuvių fraternalinė organizacija — duoda gyvy* 
' bės apdriudą ir ligoje pašalpą, kuri yra pigi, nes SUSIVLE- 
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SLAjau turi daugiau, kaip tris su puse milijono doleriy kapitalą, 
tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali 
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iki $10,000,00.
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meldžiamasi, giedama ir atlie
kama bendra išpažintis, o po 
to kunigas duosiąs nuodėmių 
atleidimą arba “išrišimą”, kaip 
seniau sakydavo.

Martynas Liuteris pasisuk/ 
prieš vadinamąją ausinę i.Špa 
žinti ir jo pasakėjai ausinės iš
pažinties jau nuo viduramžių 
Bepraktikuoja. Kitas žymus 
ekskomunikuoto Liuterio misi 
kaitimas buvo išstojimas prieš 
vadinamųjų atlaidų pardavi
nėjimą. šiais laikais, atrodo, 
savaime, aptilo atlaidų rekla
mavimas, kurie buvo teikiami 
už maldas, už gerus darbus ir 
t. t„ o dabar imtasi ir išpažin
ties praktiką keisti ir švelnin
ti, artėjama prie liuteronų.

Angliškasis laikraštis rašo, 
jog išpažinties tvarką .refor
muoti paskatino katalikų elge
sys — daugelis vengdavo išpa
žinties beiti. Nuo 1977 metų 
gavėnios pirmojo sekmadienio 
visoje Amerikoje naujoji iš
pažinties būsianti privaloma ir 
kiekvienas nuodėmingasis ga
lėsiąs pasirinkti, kaip nuodė
mes išpažinti. Esą ir šioje gavė
nioje kai kuriose vyskupijose 
leista pasirinkti iš tų trijų bū
dų, kaip nuodėmes išpažinti.

Be abejo, kad naujoviškai 
nuodėmių klausymo būdas bus 
palengvinimas ir kunigams. 
lQe iš vieno kunigo yra tekę 
girdėti, kad iki šiol nuodėmių 
klausymosi esanti pati neįdo
miausia pareiga.

Vilnies apšviesta moteris 
apie keliones Lietuvon

Pasitaikė susipažinti su vie
na čikagiške senosios išeivijos 
lietuve. Pasakojosi, kaip anais 
laikais Amerikoje buvo vargo 
ir kaip dabar visko pertekusi, 
tik vieno dalyko trūksta — 
sveikatos.

-— Norėčiau ir galėčiau Lie
tuvon nuskristi — pinigų už
tenka, bet kojos silpnos, nega
liu taip toli keliauti, — pasako
ja naujoji pažįstamoji.

Įsiterpiau su pastaba: — 
Lietuvon tasai keli avimas 
nevisiems ir .jauniems patrauk 
lūs, kadangi trumpai ten telei- 
džiama būtiy daugumai visai iš 
Vilniaus neleidžiama išvažiuo
ti”.

Pokalbininke tvirtai atkir
to:

— O kaipgi leis laisvai po 
Lietuvą keliauti, kad ten dy- 
pukai nuvažiavę pradeda riau
šes kelti...

— Iš kur tą sužinojei? — 
klausiu.

—Iš popierių. Bet popieriai 
rašo, kad nuo šių metų bus ki
taip — visiem ir Lietuvoje bus 
liuosybė.

— Kokie “popieriai” taip ra
šo, — kalbinu senutę.

— Skaitau Vilnį.. .
Aš Vilnies neskaitau, neži

nau ar tikrai ji šitaip seniems 
žmonėms protą sumaišo.

Pabaigos žodis

Per tas Čikagoje viešėtas 
dienas daug daugiau žmonių 
susitikau bei pažįstamų aplan
kiau, Būtų ilgas sąrašas ir ap
gailestauju, kad visti pokalbi
ninkų ir pokalbių negaliu su
rašyti.

Prieš keletą metų esu Nau
jienose rašęs, o vėliau ir Dir

ANGLIJOS NAUJIENOS
Kovo 20-21 dienomis Lundo-į atsidėkojant 

ne įvyko DBLS XXVIII meti
nis atstovų suvažiavimas. Da
lyvavo iš 15 skyrių 19 atstovų, 
kurie atstovavo 595 narius. Su
važiavimą atidarė Sąjungos

už jo ilgametę 
veiklą, išrinktas Sąjungos gar
bės nariu.

Kovo 2'1 d. vakare ivvko akc. 
“Lietuvių Namų’’ b-vės meti
nis narių susirinkimas. Jis pra

pirm.,J. Alkis ir paprašė susi-*ėjo bendrovės 25 metų sukak- 
kuupinio minute pagerbti žu
vusius laisvės kovotojus ir įni
rusius Sąjungos narius. Pirmi
ninkavo S. Kuzminskas, proto
kolą rašė* R. šova, žodžiu svei
kino nepriklausomos Lietuvos 
atstovas V. Balickas. Kalbėto
jas priminė, kad okupantams 
nepavyko ir nepavyks užslo
pinti laisvės sąvokos. Teisiniu 
atžvilgiu mūsų byla nepasikei
tė ir vals.tjbių atstovams pasi
rašius Helsinkio konferencijos 
nutarimus. Priešai gali dalinai 
sužaloti tik lietuvybės^amie- 
ną, bet jo šaknų niekados ne
pajėgs išrauti. Skanių vardu 
sveikino G. O’ Brain ir padė
kojo už skautams teikiamą pa 
rainą. Raštu sveikino: Škoti
jos lietuvių vardu-prel. J. Gu
tauskas, Tarybos-. — A. Ru
činskienė, Jaunimo žilinio — 
kun. S. Matulis savo vardu-gar 
bės narys P. Varkala.

Kaip paaiškėjo iš pranešimų, 
tai Sąjunga aktyviai dalyvau
ja mums draugingose tarptauti
nėse .organizacijose. Kartu su 
jomis ruošia įvairias eisenas 
ir protesto d e nionstracijas. 
Bendrauja su Anglijos politi
kais ir prašo jų paramos mūsų 
laisvės kovoje. Palaiko glau
džius ryšius ir su kitomis lietu
vių organizacijomis, sutartinai 
bendradarbiauja ir remia jų 
veiklą. Rūpinasi paremti tau
tinių šokių grupę, kuri šiemet 
ruošiasi važiuoti į Ameriką. 
Inž. J. Vilčinskas, nors dalinai

lies ženkle. Dalyvavo 11 akci
ninkas, kurie atstovavo 1337 ak 
cijas. Priimtos apyskaitos ir 
nustatytos ekonominės veiklos

jr *avo |>.nsilaixėtnnojv realybė- praktikos leidimo netekimas, ra
ju tvkiū.se vietose kaip Woodlawn so Chicago >un- IJnie.

To reikalaują įstatymas, kurs

Antroji diena pradėta pamal 
domis Londono lietuvių bažny 
čioje, kurias atlaikė kun. J. Sa- 
kevičius. Rotacine tvarka at
sistatydinę direktoriai Z. Juras 
ir S. Kasparas perrinkti ir se
kančiai fkadencijai. Jie kartu 
yra ir Centro valdybos nariai. 
Taryba pareigomis pasiskirstė 
taip: pirmininkas — R. šova, 
vicepir. — V. Dargis, sekret. — 
K. Tamošiūnas. Revizijos ko
misija: T. Vidugiris, P. Duo 
ba ir A. Žukauskas. Nomina
cijų komisija: P. Mašaiaitis, 
V. Remeika ir A. Navickas.

Baigėsi suvažiavimas, sutar
tinai nuskambėjo Tautos him
nas ir atstovai išvažinėjo į sa
vo skyrius. V. Vytenietis.

(Woodlawn Avenue yra viena iš 
žymesniųjų Chieagos universi-1pradės galioti nuo liepos 1 d. kai 
teto rajono gatvių, prieš nepilną f Illinois įsijungs į bendrą visoms 
generaciją buvusi rami, švari, JAV-bėms 

i vidurinės klasės apgyventa).
“Jūs nežinote čionykštės kri

minalo problemos”, pasakė 
Woodlawn Krimnalo. Sargybinis 
(Crime Watcher) No. 15. žmo
nės vakare parėję namo užsira
kina duris, užgesina šviesas ir 
įsijungia televiziją. Panašiai 
kaip Tamsiuose Amžiuose. Pa
žįstu žmones, kurių per 9 ar 10 
metų nebesu matęs. Jie niekuo
met neišeina iš savo namų nak
ties metu ir vargiai n et dienos 
metu”. Pagal susitarimą, krimi
nalo sargybiniai pasilieka neži
nomi.

i prievolę, reikalau
jančią daktarams pasimokinti 
kaip praktikuoti geresnę medici
ną. Ta prievolė vadinama CME 
(continuing medical education). 

Kol kas tik Delaware, Ohio, 
Kentucky, Michigan, Wisconsin, 
New Mexico, California ir Wa
shington valstijos reikalauja iš 
daktarų prieš atnaujinant leidi
mą atlikti CME prievolę.

Illinois įstatymas reikalauja 
iš daktarų atlikti kas dveji me- . 
tai 100 valandų akredituotų CME 
kursų.

Advokatę armija
Pasak Jack Mabley, visoje Ja

ponijoje yra 10,000 praktikuo
jančių advokatų. Vienoje tik Ka
lifornijoje legalėms byloms tvar
kyti dirba 40,000 advokatų. Di
džiųjų firmų legalistų štabai 
daugėja “kaip kiškiai”. Pavyz
džiui, J. C. Penney teisininkų šfa- 
bas prieš 10 metų turėjo 25 ad
vokatus, 1973 metais jau turėjo 
66, o šiandien turi 94. Visų jų 
išlaikymą ir jų keliamas bei gi
namas bylas apmoka vartotojai 
ir mokesčių mokėtojai.

Tamsieji amžiai
CHICAGA. — Sun-Times kovo 

21 d. antrašte “Panašiai kaip 
Tamsiuose Amžiuose” rašo: Kri
minalas išeina iš statistikos ir 
konservatyvės retorikos uždan
gos,kad galėtų pasirodyti viso-irą neis į mokyklą, jam gresia

Daktarų mokslui nėra galo
Jei jūsų daktaras kartu su 

savo kolegomis ateinančią vasa-

Kaip pačiam patikrinti 
ar neturi burnos vėžio?
UPI pranešimu, daktarai Ap

skaičiuoja, kad šiais metais 24,- 
000 amerikiečių gaus burnos vė
žį ir iš jų mirs 8,000. Tyrinėto
jai sako, kad kiekvienas gali 
pats pasitikrinti atidžiai apžiū
rėdamas savo bumą, arba nėra 
kokių baltų plėmių, patinimų ar 
gumbelių, be skirtumo spauda 
ar neskauda; ar neturi kokios 
ilgesni laiką negijančios žaizde
lės, pasikartojančio kraujavimo; 
taip pat ar 'burnoje nesijaučia 
sustyrimo (numbness). Net be 
jokios priežasties dantų ar dan
ties klibėjimą reikią imti dėme
sin. ’ '

BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI 
“NAUJIENOSE” — TURI GERIAUSIA 
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voje į diskusijas Įstojęs, dėl 
nepavykusios 1939 metais Lie
tuvos kariuomenės mobilizaci
jos. Sutikau Čikagoje karinė
mis temomis besiinteresuojan
čių žmonių, kurie atsimena 
mano rašinius apie mobilizaci 
ją ir paklausė vienas:

— Ar pastebėjai Draugo dien 
raštyje vienas karininkas pa
sakoja, kaip jis mobilizuotas 
buvo paskirtas orlikonų bū
riui vadovauti, nors niekada 
orlikonų šaudymo ar. koįriąn- 
dų nebuvo mokytas?

— Taip, skaičiau. Esu. surin
kęs ir dar daugiau medžiagos 
apie nepavykusią mobilizaciją 
ir ši temą yra viena iš pirmų
jų, kuria Naujienoms parašy
siu.

Nepaprastai’ nustebau, kad 
nemažas skaičius sutiktų čika- 
giečių vis klausė, kaip veikia 
Los Angelėje Liet Bendruome
nė ir ar čikagiečių pavyzdžiu 
pas mus dvi ar viena bendruo
menė? i

Atsakinėjau į tokius klausi
mus, ką žinau, šia tema jau 
esu pasižadėjęs Naujienose ra
šyti Vasario 16 minėjimo ko
respondenciją baigdamas, ku
ri buvo Naujienose spausdin
ta. Tad, Čikagos įspūdžius bai
gęs pirmiausia ir rašysiu, kaip 
frontininkų jėgos bendruome
nę, sakyčiau ardo.

Pas Eleną ir Genriką Songi- 
nus per tas kelias dienas ne 
kartą užėjau. Ir vis Eleną li
gonę lankyti atvykusių suti
kau: Strazdai iš Kanados, Bu
lotai — čikagiškiai ir kt šne
ktoj įdomių, bet labiausiai į 
širdį pataikė Elena Songinie- 
nė, pasisveikinimo klausimu:

— Ponuli, bene aptingai, kad 
Naujienose mažai berašai?

Neaptingau, bet gal perma- 
žai namuose būnu, perdaug 
akstau, o kai iškeliauju iš na

mų, tai nė rašymui laiko nėra.
žinau, kad Genrikas Songi- 

nas yra parašęs bene 6-to pul
to Istoriją, kai kariavo nepri
klausomybės karuose ir Vyties 
kryžius už narsumą ir pasi
žymėjimą gavo. Turi jis ir le
gendų prirašęs. Tik lieka lauk 
ti, kada galėsime visa tai kny
gose skaityti. Tuo tarpu — su
die čikagišldėiHš.

• MĖLYNA • ŽALIA • GELTONA
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Reike jo paskelbti rinkimines taisykles
Lietuvis, vieną kartą apgautas, nenori leisti sukčiui 

dar kartą ji apgauti! Kitų tautų net priežodis leidžia 
žmogui padaryti klaiką, apsigauti, bet kas jau tris kartus 
leidžiasi apgaunamas, tai ir senovės graikai tokį vadin
davo silpnapročiu Lietuviui užtenka vienos klastas.

Niekam ne paslaptis, kad prieš tris metus pravesti 
JAV LB rinkimai buvo apgaulingi. Ypatingai ta apgaulė 
buvo ryški Chicagoje ir josios priemiestyje. Balsavimui 
prižiūrėti komisijos nariai matė, kaip neteisėtai buvo ki
šami Į balsavimo dėžę vokai su klastotais balsais. Sakė, 
kad “balsuojama paštu”, bet tuos balsus “balsuotojai” 
siuntė ne į balsavimo vietą ir ne balsavimo komisijai, bet 
privatiems žmonėms. Tų “balsų” nereikėjo nei Į sąrašus 
traukti. Jie “atsiųsti” privatiems asmenims, kurie , pas
kutiniu metu tuos vokus įmetė i balsavimo dėže.

Balsavimo komisijos nariai pareiškė protestą sura
šė protokolą ir Įteikė protestą aukštesniai instancijai. 
Reikalas nuėjo j garbės teismą. Buo surašyti ir užpro
tokoluoti liudininkų matyti faktai. Bet garbės teismas iš 
esmės šios rinkiminės prievartos negalėjo iš esmės svars
tyti. Skundų butą, jie buvo gerai pagrįsti bet jie buvo ke
lioms valandoms vėliau įteiktu Garbės teismas galėjo 
svarstyti tik tuos skundus, kurie buvo laiku įteikti; bet 
laiku nebuvo įteiktas nei vienas skundas. Skundai laiku 
nebuvo paruošti, o kas vėliau atėjo — nesiskaitė.

Toks taisyklių paruošimas ir griežtas teisėjų prisi
laikymas nuostatų raidės sukėlė labai didelio pykčio. Lie
tuvis gali daug ką pakęsti, bet jis negali pakęsti aiškios 
ir visiems matomos apgaulės. Rinkimuose dalyvavusieji 
aiškiai pamatė, kad buvo suorganizuota plačios skalės 
klasta, rinkėjai buvo apgauti. Vien tiktai Chicagoje į bal
savimo dėžes buvo įmesta daugiau 600 vokų klastotais 
“balsuotojais”. įmesta buvo tiek, kiek reikėjo “rinkimams 
laimėti”. Bendruomenės vadai, apkarpę laiką balsams 
tikrinti ir skundams paruošti, matė klastą. Jie būtų, galė
ję tuojau visą reikalą iškelti dienos švieson. Jiems reikė
jo sudaryti neutralią komisiją, nustatyti klastos faktus 
ir pasmerkti visus klastotojus. Dar būtų geriau, jeigu jie 
būtų buvę nubausti. Sakykim, neleista daugiau negu pri

dėti prie Bendruomenės balsavimų. Paskelbus klastoto- 
tojų vardus reikėjo tuojau paruošti taisykles, kurios sus
tabdytų bet kokio klastojimo galimybes.

Bet tokio dalyko jie nepadarė. Jie paliko tas pačias 
rinkimines taisykles, kurios leido pravesti neteisingus 
rinkimus ir primesti visai Bendruomenei neteisėtai iš
rinktus pareigūnus. Kada narių tarpe į širdį įlenda min
tis apie apgaulę, tai labai sunku priversti narius balsuo
ti. Kartą apgauti, jie. nenori būti dar kartą apaguti. Se
nieji Amerikos lietuviai, matydami organizaciją be narių 
sąrašo, iždą be nario'mokesčio ir vadų norą kalbėti visų 
lietuvių vardu, tokios organizacijos ir tokių “rinkimų” 
vengė. O kai viešumon išėjo visa “balsavimo paštu” ap
gaulė, tai jis džiaugėsi, kad nesusitepė rankų. Dabar, 
kada organizuojami toki patys “rinkimai”, kuriose galės 
dalyvauti kiekvienas, nario mokesčio nemokėjęs ir nie
kad Bendruomenėje nebuvęs lietuvis ir neparuoštos to
kios taisyklės, kad galėtų ir vėl balsuoti' ir nesamų narių 
vardu ir klastos būdu primesti organizacijai naują vado
vybę, vargu jie norės į tokius balsavimus eiti.

Dr. Zenonas Danilevičius, didelis Bendruomenės ša
lininkas, veiklus josios narys ir ugningas kalbėtojas, ar
tėjančių rinkimų reikalu,šitaip samprotauja:

“Vien kalbant apie rinkimų visuotinumą, ar tie 
keli tūkstančiai, kad ir dešimt tūkstančių balsuoto
jų, yra visa mūsų išeivija ? Kurgi seni ateiviai ir ant
ros bei trečios kartos Amerikos lietuviai, kurie tiek 
daug lietuvybei Yra nuveikę dar prieš mums į Ame
riką atvykus? Neseniai įvykusiame vyčių bankete 
Chivagoje buvo bent 300 puikių lietuvių, kurie jo
kioms tremtinių sukurtoms organizacijoms nepriklau 
sė, bet jie visi puikūs patriotai. O taip pat neakty
vieji, seinesni ir politinių ginčų nemėgsta lietuviai^ 
ar bėga tekini prie urnų balsuoti? Ar jų balsais kas 
nepasinaudoja? Tad, ko galima laukti iš paskelbtų 
rinkimų? O labiausiai — klasta paruošta; bandymas, ; 
kad “aktyvistai” vėl visus postus į savo rankas pa- • 
siglemžtų, tikrai vėl įvyks. Rinkimų taisyklės neduo- : 
da jokios garantijos balsavimo teisingumui užtikrin
ti, o taip pat ir visuotino lietuvių reprezentavimo 
rinkimuose tikėti nėra jokios vilties. Tad-kas dary- j 
ti?Aš nuoširdžiai patariau: neikime į tuos nepa
ruoštus ir vylingų spragų pilnus rinkimus.” ((Nau- : 
jienos, 1976 m. ko v. 27 d. 3 psl.)
Jeigu nekakeistos taisyklės apgaulei pakartei, jei 

sąmoningai, padaryta kad galėtų ir vėl pakartotų ne tik 
anksčiau išbandytą klastą, bet primestų visai’ Bendruo
menei savo žmonių vadovybę, tai kiekvienam gali kilti 
klausimas, ar verta prasidėti? Reorganizuotos JAV Lie
tuvių Bendruomenės centro tarybos pranešimas dar 
griežtesnis, negu Dr. Danilevičiaus.

Jeigu Bendruomenės valdovai būtų norėję sudaryti 
visų Amerikos lietuvių organizaciją, tai jie privalėjo pa
skelbti tokias rinkimines taisykles, kurios būtų aiškes
nės ir griežtesnės, negu paskelbtos ir amerikiečių priim
tos Robert taisyklės. Tada kiekvienas žinotų, kad nebus 
apgaulės, o jeigu kuris fanatikas ir norėtų daugiau bal
sų prašmugeliuoti, tai turėtų būti kiekvienam balsuoto
jui aišku, kad jam nepasiseks, jis bus suvaldytas. Be to
kios rinkiminės apsaugos, nėra jokios garantijos, kad 
klasta nepasikartos. Yra' pagrindo galvoti, kad dabartį- . 
niai Bendruomenės valdytojai tokios pasitikėjimo nuo
taikos Amerikos lietuvių tarpe nenori sukelti.

Kreivėno paskaita Klevelande
(Tęsinys)

čia aš kalbu apie tuos žiaurius 
ir pragarsėjusius Pečioros-Vor- 
kutos konclagerius, kuriuose 
man teko dirbti prie geležinke
lio statybų 1941—1948 metais, 
su milijonais politinių kalinių 
darbo vargų. Nuo Pečioros 
iki Uktos-Kožvos buvo kelių 
tūkstančių klm. kalinių ranko
mis padaryta geležinkelio linija.

Pagal apskaičiavimą gelžkelį 
stačiusių inžinierių-kalinių, kad 
po kiekvienu gelžkelio pabėgiu 
(špalu) krito iki 7 kalinių, arba 
visų dirbusių kalinių prie gelžke
lio žuvo 80-90%. Dėl blogo ir 
mažo maisto davimo, sunkaus 
darbo ir jo didelių normų, dėl 
blogos aprangos, dirbant 401aips. 
šalty po po 10 valandų į dieną, be 
poilsio dienų ir švenčių, ir kitų 
nepakeliamų gyvenimo sąlygų.

Gyvenant šaltuose ir tamsiuo
se barakuose, kurie pastatyti pa
čiu primityviausiu būdu — ilgas 
pastatas iš keturių sienų be jo
kių pertvarų, keli maži lange
liai, be grindų ir atskirų lovų, o 
tik pasieniais sukalti bendri me
dinių kartelių narai, be jokių 
šienikų ar šiaudų reikėjo gulėti 
apsirengus, nes nebuvo jokio už- 
siklojimo ir pasiklojimo.

Nebuvo elektros ar žibalinių 
lempų šviesos barakuose, nebu
vo ir pečių apšildymui barakų, o ----
tik viena kita geležinė statinė I mus 
vieton pečiaus, kuris šildo tik 
tol, pakol kūrenasi. Barakus ka
liniai patys apsišviėsdavo medi-' 
nėmis balanomis arba beržų žie
vėmis iš atvežtų malkų kurui. 
Kiek viename barake kalinių gy
veno po 100—120, tai dalis jų 
gulėdavo po narai ant grynos 
žemės, nes visiems ant narų gu
lėti nebuvo vietos.

Kalinio davinys į parą buvo: 
300-400 gramų duonos surogato, 
500 gramų liepos sriubos, be jo
kių riebalų ir druskos, virta iš 
nemaltų, grūdų ir du kartus šil
to vandens per dieną.

Pagal to mėto produktų kai
nas, tas kalinio mėnesinis davi
nys buvo taip apskaičiuotas, kad 
kainuotų tik 2 rub. 40 kapeikų.

Kalinius visą laiką varydavo 
į darbus sargybiniai, ginkluoti 
automatais ir dresiruotais šuni
mis.

Nebuvo jokių higieniškų prie
monių pirčių nei dušų, kad žmo
niškai apsipraustų ir apsivaly
tų nuo visokio brudo. Kartą į 
kelis mėnesius vesdavo į bendrą 
garo pirtį išdeginti iš rūbų gy
vius ir duodavo po litrą šilto van
dens apsiprausti be muilo. Tai 
buvo visos priemonės švarai ir 
higienai palaikyti. Nebuvo jo
kios medicinos pagalbos, nes ne
buvo gydytojų, nebuvo ir jokių 
vaistų.

Kas susirgo, tas ir mirė be 
jokios pagalbos. Kasdien kali
niai mirdavo šimtais iš bado ir 
šalčio, o kai praplito Baltoji Di- 
zerterija, tai krito kaliniai kaip 
lapai nuo medžių rudens. Kas 
rytas veždavo lavonus vežimais 
ir versdavo j amžinąjį Poliarijos 
sniegą. Lavonus išrengdavo iki 
nuogumo, kaip pagimdytus, be 
karstų versdavo j tundras ir ten 
juos palikdavo Poliarijos vėjams 
ir sniegui pridengti amžinai. Jie 
ten ir šiandien žiauraus vėjo glo
stomi guli, pavirtę į amžiną le-

prasite, kaip komunizmas naiki
na pavergtas tautas ir kokiu bū
da neša savo peršamąjį ir žmo
nijai giriamąjį “Rojų ir laisvę”...

Ką aš mačiau ir pergyvenau 
kondageriuose ir tremtyje, ir

RAŠO DAN KURAITIS

Pavasaris eina Karpatų kalnais
Visi trokšta laisvės

jorais ir atjojo į Gardins Lietuvos miškuose pamedžio
ti. Toje medžioklėje Steponas Batoras gerokai perša
lo. susirgo ir neatsigavo. To metu Lietuvoje dar ne
buvo gydytojų, kurie būtų galėję pagydyti sergantį 
karalių, tai Gardine jis ir mirė. Aš ieškojau jo kapo 
Budapešte, o jis buvo palaidotas Krokuvoje. Taip man 
ir nepavyko surasti nei vieno Lietuvos kunigaikščio 
kapo.

Kai aš viešbutyje pasakiau vengrams, kad čia lietu
viai pasistatė pirmą būdą ir iš tos būdos siuntę savo 
vaikus į Dunojų vandens parsinešti, tai vengrai pa
tikėjo. Jiems paaiškinau, ką “būda” lietuviškai reiš
kė ir kaip jų sostinė buvo pastatyta. Prie vienos bū
dos buvo pastatyta antra, prie antros trečia, ir šitokiu 
būdu išaugo Būdos miestelis.

Kai vengrai devintame šimtmetyje atsirado šioje 
turtingoj srityje, tai Būda jau buvo išaugusi į mieste
lį. Būdos vardu buvo pavadinta visa apylinkė. Iš Bū
dos išaugo dabartinę vengrų sostinė. Kaip lietuviai 
ten atsirado, vengrai nieko nežino, nes jie jau rado 
didelę būdą ir turtingai gyvenančius ūkininkus. Jei
gu vengrai sutinka, kad lietuviai pirmieji savo būdą 
ten pasistatė, ir jiems pasakiau, kad jie savo sostinės 
pradžios ieškotų lietuvių istorijoje, kurie senais lai
kais ne lik Balkanus buvo apgyvenę, bet ir Dunajaus 
pakrantes.

Ieškodamas Batoro kapo ir ryšių su sena mūsų 
Lietuva. Budapešte suradau, kad tas Batoras labai gra
žiai sugyveno su Zapoliais. Chicagoje labai gerai pa

žįsta jauną, gražią ir gražiai tarpsantanpią Zapolių 
šeimą. Jiedu ne tik dainuoja, šiaudinukus pina bet 
ir labai gražią šeimą augina. Zapoliai yra darbštūs 
ir gabūs, todėl ir jų vaikai gražiai reiškiasi. Jie dai
nuoja ir lietuviams gražiai pašoka. Galimas daiktas, 
kad ne tik Zapoliai, bet ir Batorai yra seni Vengrijos 
gyventojai, kurie tas žemes valdė dar tais laikais, kai 
vengrų ten nebuvo.

Jonas Zapolis buvo Transilvanijos, didelės Vengri
jos provincijos, valdovas, o Steponas Batoras buvo 
Zapolio kariuomenės vadas. Kai Jonas Zapolis mirė, 
tai Transilvanijos vaivada buvo išrinktas Steponas 
Batoras. Ar Batorai ir Zapoliai buvo giminės, man ne
pavyko nustatyti, mažai Budapešte Idiko turėjau, bet 
kad jiedu gražiai bendradarbiavo, tai man buvo aiš
ku iš tų žinių, kurias patariau iš dabartinių Vengrijos 
istorijos, specialistų.

Reikia pripažinti, kad Steponas Batoras buvo ga
bus žmogus. Jis buvo pamokytas ir gerai išauklėtas. 
Reikia pasakyti, kad jį lydėjo ir laimė. Jeigu nebūtų 
buvęs laimingas, tai jam nebūtų pavykę patekti į 
Lenkijos sostą. Lenkai, matyk visą laiką nemokėjo 
patys valdytis. Pas juos bajorai turėjo nepaprastai di
dėles teises. O kai bajorai tarp savęs susibardavo, tai 
valdžios ir nebuvo. Juos ilgus melu valdė lietuviai, o 
paskutiniu metu stipriausia Lenkijos valdytojas buvo 
lietuvis Pilsudskis. Steponas Batoras pateko į Lenki
jos karaliaus sostą vien dėl to, kad lenkai nemokėjo 
valdytis. Jie norėjo demokratijos, bet jie dar labiau 
norėjo“ ant savo pastatyti’’ Kiekvienas bajoras turė
jo specialią veto teisę, kuri niekais paversdavo visų 
bajorų padarytus nutarimus.

Nepajėgdami tvarkyti savo reikalų, lenkai buvo 
pasikvietę prancūzą kraštui valdyti, bet tas prancūzas,

Kalinius naikino ne tik badas 
šaltis ir ligos, bet daug prisidė
jo prie naikinimo ir lagerių ad
ministracijos moralia spaudimas, 
kad žmogus buvo paverstas gyvu 
liu ir elgėsi visur dar blogiau, 
kaip su gyvuliais, nes nieko ne
skaitė žmogaus gyvybės ir nie
kas už tą gyvybę nenešė jokios 
atsakomybės; kiek buvo nušau
ta, kiek primušta šautuvų buo
žėm, kiek sudraskyta buvo šu
nimis ir t. t. l^es visi kaliniai, 
nei žingsnio už lagerio vartų be 
sargybos su automatais ir dre
siruotais šunimis, o kas tik su
kalbėjo ar pažiūrėjo atgal ar į 
šonus, tai tuojau paleidžia šunis 
ir parodo kurį apdraskyti arba 
sumušdavo buožėmis iki mir
ties. Pagal konclagerių “įstaty- 

i”, viskas buvo daroma ty
čiom kad daugiau sunaikinti sa
vo priešų, o tos visos priemo
nės buvo legalios.

Nežiūrintį kad Maskvos ko
munistų imperijai kaliniai už. 
kelis gramus duonos ir šaukštą 
liesos sriubos pristatė tūkstan
čius kilom. geležinkelių, pri
kasė kanalų, pristatė miestų ir 
šachtų, tekiokiose vietose ir gam
tos sąlygose, kur niekad žmogaus 
koja nebuvo buvusi ir nebūtų 
buvusi, jai ne raudonasis teroras 
ten būtų suvaręs prievartos bū
du milijonus nieku nekaltų žmo
nių ir ten juos išžudė, tik dėl to, 
kad jie kitaip galvojo negu ko
munistai nori.

Maskvos imperialistai niekuo
met neatsisakys savo konclage
rių sistemos, nes ji turi didelį ir 
neapskaičiuojamą milijoninį mi
lijonų pelną, kurį kaliniai pada
ro už liesos sriubos šaukštą, o 
tas Maskvai kainuoja tik kapei
kas. Tuo pačiu sunaikina ir sa
vo priešus, kurie kitaip galvo
ja, kaip komunistai.

Iš pavergtų tautų, konclage
riuose, kalėjimuose ir tremtyje 
daugiausia aukų sudėjo ukrainie
čiai ir pabaltijos tautos: lietu
viai, latviai ir estai, o Azijos 
tautelė ir rusų tauta, tai kiek 
mažiau nukentėjo.

Gerbiamieji šios dienos audito
rijos dalyviai, manau Jūs SU

roję, kas ten vyko. Kad šiandien 
prašnektų tie milijonai nekaltai 
nužudytų konclageriuose ir trem
tyje, tai būtų naujų faktų jau 
ne lašas, o ištisos jūros ir okea
nai...

Nepamiršk Pasauli, kad Mas
kvos komunizmas savo tvirto
ves statė ir dabar stato ne ant 
granito pamatų, o ant pavergtų 
tautų geriausių sūnų ir dukrų 
kaulų.

Dar ir šiandien Maskvos rau
donasis teroras nepadėjo ir ne
mano padėti, tą, baisųjį giljotinos 
kirvį. Jis ir šiandien reikalau
jančius laisvės ir nepriklausomy
bės pavergtoms tautoms kiš į 
bepročių ligonines ir žudo iš pa
salų KGB agentai, kas įvyko Vil
niuje su Lituanistikos profeso
rium Kazlausku ir inž. architek
tu Tamoniu ir kitais, kurie dings
ta be žinios, o tik vėliau atsiran- f. 
da jų lavonai Neries upėje ant 
geležinkelio bėgių ir kitur...

Ačiū už Jūsų dėmesį,
(Pabaiga)

Fosfatai — vėžio sukėlėjai
Vašingtonas. — Gamtos ap

saugos grupė, ištyrusi taip va
dinamus ‘‘Tris phosphate” 
chemikalus, kurie vartojami ga 
minant dirbtinius verpalų pluoš 
tus ir vėliau drabužius, ypač 
vaikų, rado, kad jie yra labai 
pavojingi sveikatai, geri vėžio 
sukėlėjai.

Gamtos apsaugos grupė tad 
ir prašo vartojamų prekių sau
gumo komisijos tuojau įsakyti 
audinių gamintojams, kad šie 
prie audinių, kurių gamybai 
buvo vartota “Tris phosphate”, 
prisegtų įspėjantį lapelį, ku
riame būtų parašyta, kad au
dinys, prieš, vartojant, turi būti 
gerai net tris kartus išplautas.

Toks plovimas 95% suma
žintų minėto chemikalo kiekį 
audinyje. Minėtų fosfatų che
mikalas naudojamas acetato, 
triacetate, polystero ir neilono 
audinius gaminant, tikslu pa
daryti juos nedegamus.

Gamtos apsaugos grupė pra
šo vartojamų prekių saugumą 
prižiūrinčios komisaijos, kad 
ši nuodugniai ištirtų chemika
lą “Tris phosphate”, ar jis iš 
viso nereikėtų uždrausti varto 
ti ir būtent chemikalai gali fos 
fatus pakeisti.

SKAITYK IK KITiU PATARK 
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persiėmęs prancūziškais papročiais, lenkų pabūgo. Kai 
pamatė kad gali kilti karas su rusais, tai jis dingo iš 
Lenkijos. Vėliau paaiškėjo, kad jis išbėgo į Prancū
ziją, kad nereikėtų jam grįžti į Lenkiją. Prancūzas pa
bėgo, o Transilvanijos vaidada Steponas Batoras jiems 
pasisiūlė. »

Atrodo, kad Batoras buvo geras peštukas. Prie 
jo pradėjo kabinėtis kažkoks Bekešas. Jis norėjo val
dyti Transilvaniją. Tai Batoras išsivedė Bekešą į lau
kus, gerokai jį apdaužė ir įsakė be reikalo niekad 
daugiau nesikabinėti.

1575 metų vasarą Lenkijoje įvyko bajorų seimas. 
Jiemą reikėjo išsirinkti karalių. Prancūzas pabėgo, 
liko karaliaus. Buvo keli kandidatai lenkų sostuo, bet 
bajorams geriausi patiko Steponas Batoras. Visi ži
nojo, kad jis buvo geras karvedys. Jiems buvo reika
lingas žmogus, kuris galėtų prieš rusus sudaryti stip
rią karo jėgą ir tuometinius rudabarzdžius rusus sus
tabdytų. Batoras įtikino lenkus, kad jis galės tai pa
daryti; Be to, jis pasižadėjo su lenkais bajorais kar
tu dirbti.

Lenkai Batorui statė tiktai vieną sąlygą, būtent, 
jis turėjo vesti Oną Jogailaitę, mirusio karaliaus Jo
gailos dukrą. Batoras jos nebuvo matęs. Jis nepriža
dėjo, bet pareikalavo, kad bent jam tą Oną parody
tų. Pamatė jis tą Oną, ūsą nusišluostė, užraitė ir iš
važiavo į Vengriją. Ką jis galvojo ir ką jis rengėsi da
ryti —i šiandien būtų sunku pasakyti. Vengrai, kurie 
daugiau už mus žino — nieko negali pasakyti.

liet tikrovė’tokia: Steponas Batoras, nuo gegužės 
iki gruodžio vidurio vis galvojo: pasilikti Transilyani- 
joje ir valdyti vieną provinciją, ar važiuoti į Lenki
ją, vesti Jogailaitę ir tapti lenkų karalium. Atrodo, 
kad vedybos jam nelabai patiko, taip man pasakojo

-(jis galėjo pasirinkti geriausią Vengrijos moteriškę), 
bet jį traukė noras tapti karalium.

Tų pačių metų (1575) gale jis nuvažiavo į Lenki
ją, vyriausias vyskupas sukvietė bajorus, sutuokę Ste
poną su Jogailaitę ir paskelbė oficialiai jį Lenkijos ka
ralium. Tuo metu Lietuva dar buvo sąjungoje su 
Lenkija, bet lenkai lietuvius, kaip paprastai, apsta
tė: Jie lietuviams net nepranešė, kad Steponą Batorą 
pasirinko savo karalium. Pagal veikiančias, taisyk
les, karalius Steponas suprato lenkus ir lenkų pada
rytą skriaudą lietuviams. Ne visiems lietuviams, bet 
Lietuvos bajorams.

Būdamas geras politikas, jis panaudojo pirmą pro
gą išlyginti lietuviams padarytą skriaudą. Jam ge
riau patiko lietuviai, negu lenkai. Jis dažnai vykdavo 
į Lietuvą ir tarėsi sU lietuviais įvairiais Lietuvos ku- 
nigaištijos reikalais. Bet svarbiausias klausimas to me 
to lietuviams buvo Jono IV noras įsiveržti į Lietuvos 
kunigaikštijos žemes. Karalius Batoras patyrė, kad ru
sai veržiasi į pajūrį ir nori pasigrobti visą Livoniją. 
Jis paskyrė Kristupą Radvilą vadovauti kovai prieš 
besiveržiančius rusus.

Rusų buvo daugiau ir jie buvo žiauresni, todėl 
Radvila nepajėgė pastoti jiems kelio. Batoras pasiun
tė dar ir Chodkevičių į frontą, bet tuo pačiu metu, 
būdamas geras diplomatas, jis pasiuntė pasiuntinius 
į Maską, kad galėtų padaryti paliaubas. Pasitarimai 
su Maskva buvo sunkūs. Vieni kalbėjo apie vieną da
lyką, o kiti apie kitą. Prezidentas Fordas mano, kad 
tiktai jam šiandien sunku susitarti su Maskvos valdo
vai. Rusai visą laiką buvo toki. Steponui Batorui taip 
pat buvo sunku. Jam pavyko susitarti trijų metų pa
liaubom, bet paliaubų sutartis turėjo du tekstus: vie- 

(Bus daugiau)
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TELEF. PR R-3229

DR. ANNA BALIONAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES’ .. 
K GERKI-ĖS LIGOS
2858 W. 63rd Street

Valandos pagal susitarimą.

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LlGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). TeL LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą. 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

DR. G K. BOBELIS 
INKSTŲ LR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE, 58, ELGIN, ILLINOIS

Mokyklų nepriteklius
Čikago. — Čikagos mokyklų 

taryba kovo 24 d. nutarė suma
žinti visiems 8,5% algas ir 16 
dienų anksčiau užbaigti moks 
lą mokyklose. Tokį žingsnį ta
rybą verčia daryti mokyklų 
biudžete atsiradęs 70,8 mill. 
4įpl. nėpriteklius.

Taipgi visiems mokyklų tar
nautojams birželio mėnesyje 
nebus sumokėta 11 dienų už
darbio atlyginimas.

70, 8 mil. dol. nepriteklius 
mokyklų biudžete gavosi nu
braukus gub. Walkeriui perei
tą vasarą 47 mil. doL ir pakė
lus mokytojams algas 7,1%.

pasaulinio karo išvakarėse, 
1914 m. Nuo to laiko plaukian 
tiems laivams per Panamos 
kanalą mokestis buvo pakel
tas vos du kartus: prieš du me
tus 20% ir dabar vėl ruošia
masi pakelti tam tikrą procen
tą- i

Bendrovės “Canal de Pana
ma” direktorių taryba yra nu
mačiusi, kad kanadoš 1976 m. 
turėsiąs 14 milijonų dolerių 
nuostolio.

-------

PRANEŠIMAI
CHICAGOS UETUVIV NAŠLIŲ, 
NAŠLIUKIŲ ir pavienių klubas ba
landžio mėn. 3 d?, 7 vai. vakaro ruo
šia linksmą šokių vakarą Bataan 
Hall. 4046 So. Western Ave. Veiks 
bufetas su įvairiais gėrimais, šilti 
bei šalti užkandžiai, turtinga loteri
ja ir kitos įvairenybės, šokiams gros 
Jurgio Joniko orkestras. Asmeniui 
įėjimas $2. Visi nariai ir svečiai 
kviečiami atsilankyti.

V. Cinką, sekr.

RADINSKAS
ORO VĖSINTUVAI 

SENOMIS - ŽEMOMIS 
KAINOMIS

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

ir treČ, uždaryta.

Švento rašto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI
“Tiesius darykite takus savo kojoms, kad kas Siūbuodamas no- 

klystv“ — E b r. 12:13. r * '

O ką apaštalas reiškia taip sakydamas? Nėra abejonės, kad jis aiškina, 
kad Viešpaties pasekėjai, kurie vadinasi Krikščionimis, turi būti sveiki ir 
stiprus tikėjime. Mes turime stengtis nugalėti visas kliūtis, pasipriešini
mus ir trukdymus, ir prašyti, kaip Viešpaties patarta: “Neapleisk mus gundy
muose”. Mes turime vengti pagundas, stengtis pasirodyti tikrais kovotojais 
prieš kūno ir akių geidulius ir nugalėtojais viso, kas priešinga Dievo valiai. 
Todėl kiekvienas tikras Viešpaties Jėzaus Kristaus pasekėjas privalo pasi
stengti pasirodyti pilnai paklusnus savo Vadui ir Mokytojui ir ištikimai 
sekti jo pėdomis, nes tik tokie laimės jo pripažinimą ir pagyrimą.

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71sf STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Reiid.; 388-2233
OFISO VALANDOS: 

Pirmadieniais ir ketvirtad, 1—7 vai. 
antracL. penkiadienį nuo 1—5. tree, 

ir šeštad. tiktai susitarus.

Panamos kanalas dirba 
su nuostoliais

Balboa. — Panamos kanalo 
statyba buvo baigta pirmojo

Nepriimtas įstatymo 
priedas

Vašingtonas. — Kovo 25 d. 
JAV senatas, 50 balsais prieš 
31, atmetė įstatymo priedą, ku
ris būtų galutinai uždraudęs 
prancūzų-anglų Concorde lėk
tuvui naudotis Amerikos aero
dromais.

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS 

Tel. WA 5-8063 
* J

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills
G E L I NYČI A
2443 WEST 63rd STREET

Telefonai: PR 84833 ir PR 8-0834

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliepia kiekvieną. Bet kur yra mk 
ruslefi? 1 tą klausimą atsako knygutė “Viltis po mirties“, kurią gausite 
nemokamai, kasykite:

F. ZAVIST, 3715 WEST 66th STREET, 
CHICAGO, ILLINOIS 60629.

IV. RAITO TYRlNtTOJAl

□MQ

8 Metų Mirties Sukaktis

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairių atstūmę. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
TeU FRontier 6-1882

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius.

1938 S. Manheim Rd., Westchester, 111.
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

kas antrą šeštadienį 8—3 vai.
Tek: 562-2727 arba 562-2728

A. + A.
VINCENTA PETRUŠONIS

Vasiliauskaitė
Gyveno 902 West 38th PL, buv. savininkė tavernos

SKAITYK IR KITAM PATARK

SKAITYTI •NAUJIENAS8

GĖLININKAS
Linksmumo arba liūdesio valandom 

(PUTRAMENTAS) 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
S525 So. Harlem Ave. — 586-1220

PETKŲ
TĖVAS 1R SONUS

MARQUETTE FUNERAL HOME

- REZ.: GI 8-0873

DR. W. EISIN - EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
x6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei neat

siliepia. skambinti MI 3-0001.

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

Amerikoje išgyveno 55 metus.

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

JOSEPH G. SHAMET ”

TEL. — BE 3-5893

DR. A. S. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3907 West )03rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

DR. K^ A.''Y'JUČAS 
Tek: 561-4605 ir 489-4441 

O F I S A I : 
1002 N. WESTERN AVE. 
5214 N. WESTERN AVE. 

Valandos pagal susitarimą.

Paliko nuliūdę: sesuo He
len Prancik, sesers vaikai 
— Edward su žmona San
dy, Raymond su žmona 
Gerry, Louis su žmona Jo- 
ane Prancikai ir kiti gimi
nės, draugai bei pažįstamu 
.—Priklausė Amer. Legiono 
Dariaus-Girėno postui 271.
z Visi a. a. Vincentos Pet- 
rušonis giminės^ draugai ir 
pažįstami nuoširdžiai kvie
čiami už velionę pasimėlsti 
ir gražiai ją prisiminti.

Gyv. 1631 S. 49 Ct., Cicero, IIL, o vasaros metu gyveno Butternut, Wis.

Nuliūdę

Sesuo ir kiti giminės su šeimomis.

Mirė 1976 m. kovo 26 d., 7:00 vai. vakaro, sulaukęs 88 metu amžiaus.
Gimęs Lietuvoje.
Amerikoje išgyveno 68 metus.
Paliko nuliūdę: žmona Stella, pagal pirmą vyrą Lukštą:, sūnūs 

Juozas, žmona Marian; 2 posūniai: Walter ir žmona Virginia ir Robert; 
5 anūkai, 2 proanūkai ir daugelis kitų giminių; draugų bei pažįstamų.

Priklausė Grant Parkholme VFW Post 9115 organi7^torius; Peter 
Umathum 412 Au Legion Woodstock, m., Posto narys ir Lithuanian 
Alliance of America kuopos narys.

Kūnas pašarvotas Vance Funeral Home, 1424 50 Avenue, Cicero, Hl.
Pirmadienį, kovo 29 dieną 9:00 vai. bus lydimas iš koplyčios į Šv. 

Antano parapijos bažnyčią, kur 9:30 bus atlaikytos mišios, o po ge^ 
dalingu pamaldų \ bus laidojamas šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi ą. a. Juozo G. Jšhamet giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį-patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: žmona, sūnus, anūkai ir giminės.
- . ... . .. .. ..

Laidotuvių direktorius Vance. TeL 652-5245.

Laidotuvių Direktoriai

Ofiso tel.: HE 4-1818
Rezidencijos: PR 6-98G1

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS, 

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS 
2454 WEST 71st STREET

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

Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK FLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

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

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

DR. LEONAS SENUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

VaL: an»/ad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak. 

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

MONICA STUPELIS
Pagal 1-mą vyrą PETKUS 

Pagal tėvus JAKULYTĖ
Mirė 1976 m. kovo 27 4:35 vai po pietų, sulaukusi senatvės.
Gimusi Lietuvoje.
Amerikoje išgyveno 62 metus.
Paliko nuliūdę: sūnus Frank Petkus, marti Valeria 2 anūkai — 

Alan ir Loreta, giminaitė Sophie Jasica, jos vyras Frank ir kiti giminės, 
draugai bei pažįstami.

Kūnas pašarvotas Lukas koplyčioj, 1333 W. 127 St. Calumet Park, HL
Antradieni, kovo 30 dieną 9:00 vai. ryto bus lydima iš koplyčios 

į Sv. Petro ir Povilo parapijos bažnyčią, o po gedulingu pamaldų bus 
laidojama Sv. Kazimiero Lietuvių kapinėse,

Visi a. a. Manica Stapelis giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį^patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: sūnus ir giminės.
Informacijai teirautis tel.JTU 8-1800.

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, spec. MOTERŲ figos 
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 2r4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 1976 m. kovo
7 d. 9:00 vai. ryto mirė musu mylimas vyras, tėvas, senelis ir brolis

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

2454 WEST 71sf STREET 
- Ofiso felef.: HEmlock 4-2123 

Rezld. telef.: Gtbson 8-6195
Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
jei neatsiliepia, tai telef. GI 3-6195.

VLADAS KARPUŠKA

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZIŠTAS 
Aparatai • Protezai, Med Bar^ 
dažai. Speciali pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir t tlx

Vai.: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1.
2850 Wost 63rd St., Chicago 111. 60629 

Telef.: pRospeef 6-šidM' ’'
~ r. , .i. —„d.------

SKAITYK PATS IR PARAGINK.

KITUS SKAITYTI

NAUJIENAS

Gyv. 3622 West 71 St., sulaukęs 69 mefg.

Gimęs Lietuvoje, Panevėžio aps.
Amerikoje išgyveno 26 metus.
Paliko nuliūdę žmona Ona. gimusi Pralinskažtė, josios sūnus Jonas 

Malefška, marti jVida, duktė Aldona Ptak, josios vyras Louis; anūkai 
Linas ir Darija, sesers duktė Aleksandra Dėdinas su šeima, Lietuvoje 
liko brolis, trys šeserys su šėimomfe ir kiti giminės, draugai.

priklausė Čikagos Lietuvių šachmatininkų Klubui.
Kūnas pašarvotas Petkaus Marquette koplyčioje, 2533 West 71 St 

Antradienį, kovo 3Q dieną* 9 vai. ryto bus lydimas rš koplyčios į
Gimimo Panelės švenčiausios parapijos bažnyčią, o po gedulingų pa
maldų bus laidojamas Lietuvių Tautinėse kapinėse. y

Viši a. a. Vlado Kafptiškos giminės, draugai ir pažįstami Nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

/ Nuliūdę lieka: žmona, duktė, anūkai ir ghninėš.

Laidofurių (fireKorius ft Petkus. Tel. 476-2345.
. , . _ .. •>,  „,.  .   .

EUDEIKI
GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

BRANGIAM BIČIULIUI, ILGAMEČIAM ČIKAGOS

LIETUVIŲ ŠACHMATININKŲ KLUBO PIRMININKUI

VLADUI KARPUŠKA!
- \ - Ąį4:- mirus,

žmonai poniai Onai Karpuškienei, dukterei Aldonai Ptak 
su vyru Louis, sūnui Jonui Maleiškai, jo žmonai Vidai ir ju 
šeimai, broliui Petrai ir kitiems giminėms bei artimiesiems 
nuoširdžiausią užuojautą reiškia ir kartu giliai užjaučia.

ČIKAGOS LIETUVIAI ŠACHMATININKAI

IJJ ■■ - lai u įbumiiij . ■wiiwif wmjiiiwwmbw^bįįiwmbi^

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

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS . Į

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 Av% Cicero, IIL Phone: OLympic 2-1003
—■" HIM I  I M— ———

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

HYACINTHA (ANNA) SRUBAS 
Astrauskaitė

Gyv. 3023 No. Kenneth Ave.
Mirė 1976 m. kovo 27 d., 5:00 vai. popiet, sulaukusi 86 metu amžiaus.
Gimusi Lietuvoje, Kretingos aps., Laižuvos parap„ žinelių km.
Amerikoje išgyveno 71 metus
Paliko nuliūdę: sūnus Edward, marti Lucy, anūkai — Nancy 

King su vyru Thomas ir Richard Srubas su žmona Sue. proanūkė Kim
berly King, švogerka Petronėlė Ūsas, sesers duktė Petrytė Prižgintas 
su šeima ir kiti giminžs, draugai bei pažįstami.

Velionė buvo mirusio Jono žmona ir mirusio Alberto motina.
Pirmadieni. 6 vai. vak., kūnas bus pašarvotas Laskowsky koply

čioje, 4540 W. Diverąy.
Trečiadienį, kote 31 dieną 9:15 vai. ryto būs lydima iš koplyčios 

į St. Viator parapijos bažnyčią. 4170 W. Addison, o po gedulingu pa
maldų bus laidojama Sv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. HyacintJha Srubas giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutini patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: sūnus Ir giminė*.
Laidotuvių direktoriai Steponas C. Lack ir sūnūs. Tel. 7374213

GEORGE F. RUDMINAS
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
3354 So, HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911
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“GIMTOJO KARŠTO” SVAIČIOJIMAI
ius nedidelio formato 

vaitinuk^i yra okupanto lei
džiamas Vilniuje. Jis yra skir
ias užsienyje gyvenantiems lie 
tuviams mulkinti, lyg jie neži
notų koks ekonominio gyveni
mo standartas yra JAV, ir 
melagingais, neva tai, kitų 
pasisakymais juodinti ir neš
variais prasimanymais šmeiž
ti JAV. šitokiais savo rašiniais 
“Gimtasis Kraštas” darosi la
bai juokingas ir visiškas pasi
metėlis.

1976. I. 22 to laikraštuko re
porteris Vilius Baltrėnas ats
pausdino straipsnelį, pavadin
tą “Amerika jos kasdieniš
ka..Čia jis aprašo savo pa
sikalbėjimą su nemokyta pen
sininke, ekskursante Marijona 
Barzdiene. į jos burną deda sa
vo žodžius ir užrašo, neva jos 
pasakymus. Pats Baltrėnas 
Amerikoje negyveno ir Ameri 
kos gyvenimo standarto vi
sai nepažįsta. Jo pasakojimas 
visai iškreiptas, netikras, me
lagingas ir tiesiog kvailai juo-

čia patiekiu kelias ištraukė
les iš Baltrėno su Marijona 
Barzdiene pašnekesio: “Aš esu 
nemokyta, paprasta emigran
tė. Kaip suprantu, kaip man 
atrodo, tai taip ir sakau. Lietu
voje viešiu antrą kartą, man 
čia patinka... Iš Lietuvos iš
važiavau tridešimt devintais 
metais, o mano brolis dvide
šimt devintais... Nebuvo dar

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 • Tel. WA 5-2787
Didelis pasirinkimas geros rūšies ivairiy prekiy.

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ,

MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Hgų metų patyrimas.

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

.JUBILIEJINIŲ METU
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

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

n \Uj IENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtų lietuvių laisvę, 
neidamos ir nesidėdamos i sandėrius su okupantais ar Jų įgalio
tiniais.

NAUJIENOS palaiko visas lietuvių demokratines grupes. Jų bendras institu
cijas ir remia visų 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 metu proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi Į visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandihę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renesanso.
KAINUOJA: Chicagole Ir Kanadoje metams — $30.00, pusei metų — $16.00, 

trims mėn. — $850, vienam men. $3.00. Kitose JAV vietose metami 
— $26.00, pusei metų — $14.00, vienam mėn. — $250. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimu) siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737 
3333 So. Halsted et., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320 

V. VALANTINAS

NAUJIENOS, 
t 39 So. Halsted St, 

Chicago, Di. 60608

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

Q Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę, susipaži
nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimą.

PAVARDE IR VARDAS
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žesnė uz dulerio perkamąją 
galių. Užsibaigus bedarbių pa

su- bo. uzdirbdame labai inažai**. šalpai, kuri tęsiasi nuo pusės 
"Gimt. Kraštas*’ j<tu iš pat iki vienų metų ir ilgiau, vadi- 

pradžių pradeda meluoti. Ma-^naiua Unemployment Coinpen 
rijonos brolis jau dešimtį mc- sation, jei per tų laiką nesusi- 
tų gyveno Amerikoje ir per rado ir nebuvo jam pasiūlyta 
tiek laiko jų gerai pažino. Jei darini, gali gauti pašalpą vadi- 
jis kvietė seserį atvažiuoti į*namą Welfare. Ji yra kiek ma- 
Ameriką, tai bedarbis jis ne- žesnė, bet užtektina šeimos pra 
buvo ir buvo tikras, kad ir se- gyvenimui. Pavyzdžiui New 
šuo gaus, ir darbo ji gavo. Ji York valstijoje pašalpos vidur 
pati sako, kad uždirbome ma- kis šeimai į mėnesį yra 318 do
žai. Jau tada, kaip ir dabar, 
Amerikoje darbininkui už dar 
darbų buvo mokama daug bran 
giau, negu bet kokiame kitame 
pasaulio krašte.

Toliau “G. K.” pasakoja apie 
dabartį: “Darbai sustojo, nie
kas nežino kąs bus. Dabar jau 
daugelis neturi darbo. Rašosi 
į tokį ofisų ir gauna pašalpą.’’

Netiesa. Darbai nesustojo, 
bet truputį sumažėjo ir bedar
bių skaičius kiek padidėjo virš 
normalaus. Dabar bedarbių 
yra 7.6 proc. visų dirbančiųjų. 
Normalu skaitosi apie 5-5 1/2 
proG^ Kai bedarbių belieka 4- 
1T/2 proc. pradeda jaustis 
darbo jėgos stoka. “G. K.” ne
drįsta, bijosi ir gėdisi pasaky
ti, kad Amerikos bedarbis į sa
vaitę gauna daugiau pašalpos, 
su šeima apie 80 dol., negu 
okup. Lietuvos darbininkas 
sunkiai dirbdamas, ir rusiškų 
komunistų ujamas į mėnesį te
uždirba tik apie 75 rubl. Tai 
yra 4 kartus mažiau už Ameri
kos bedarbį. O rublio perka
moji galia yra du kartu ma-

lerių.
“G. K.” sako: “Lietuvoje visi 

turi darbo, dirba lengviau ir 
gyvena linksmiau,..

Rusų pavergtoje Lietuvoje 
kiekvienas paaugęs žmogus 
yra priverstas dirbti. Taigi te
nai yra vergų darbas ir vergų 
atlyginimas. Eilinis darbinin
kas industrijoje į dieną gauna 
3 rub., o kolchoze tik 2 rubl. 
Už šitokį atlyginimą darbinin
kas tegali silpnai pavalgyti, 
Dėlto ten bedarbių ir nėra, kad 
už darbą nereikia mokėti. Ten 
darbininkas dirba tik už duo
ną ir skurdų apdarą, taip, kaip 
arklys už pašarą. Amerikoje 
eilinis darbininkas industrijo
je į valandą gauna apie 4.5 dol. 
Tai yra 12 kartų daugiau, negu 
toks pat sovietinis darbininkas. 
Aš noriu “G. K” paklausti, jei 
ten “dirba lengviau”, kur dar
bas labiau mechanizuotas, Ame 
rikoje ar okup. Lietuvoje? čia, 
turbut, ir kvailiausiam nerei
kia aiškinti. Iš jų spaudos nu
siskundimų matome, kad dau
gelis darbų lenai dar tebedir
bama primityviais įrankiais ir 
raumenų jėga, žinoma jau yra 
ir mechanizacijos. Per 30 metų 
yra padaryta ir pažangos, dėl 
to niekas neginčija.

“G. K.” sako: “Jei tu ligonis, 
sergantis — gali sakyti, pra
puolę. Ligoninei reikia mokėti 
apie 170 dolerių už vieną die
ną”.

Melas, čia aš turiu galvoje 
darbininką — nemilijonierių. 
Kiekvienoje didesnėje darbo
vietėje, kur veikia darbo uni
jos, darbininkai yra apdrausti 
ir už ligoninę nei cento nemo
ka. Mažose dirbtuvėlėse darbi
ninkai ' laisvanoriškai apsidfau 
džia patys. Pensininkai ligoni
nei moka 104 dol. ir ligoninėje 
gali gulėti 60 dienų.- Sergant 
ilgiau be pertraukos, jau ligo
ninei reikia mokėti 26, o ne 
170 dol. į dieną. Norint išveng
ti šių išlaidį, reikia •papildo
mai apsidrausti. Draudimąsj 
kainuoja apie 5 dolį mėnesiui? 
ir draudimo kompanija apmo
ka visas išlaidas.

Ir pabaigai, “Gimt. Kraštas” 
iš Barzdienės lūpų nesigėdyda
mas traukia šiuos, žodžius: 
“Jūs čia turite gražiausią gy
venimą, daug šviesesnį ir ge
resnį, negu mes Amerikoje... 
Atvažiuoji Lietuvon — širdis 
atsigauna. Dabar čia daug ge
riau gyventi. Tarytum kitas 
pasaulis... Naujų namų visur 
pilna, visur gėlės žydi. Pasitin-

ka muš su gėlėmis, išlydi su 
gėlėmis, kaįpį gimines, kaip ai;- 
timiausius-žmones. Kur tu Ame 
rikoje taisąsi”.

; Gąila, Idazl “Gimt. Kraštas” 
“užmii^b*^^|iarašyti, kad ’ Mą? 
rijona B.,^ūsižavėjusi tokių 
puiiciųį>į< 
veniniu, 
prąšyrd|Sį 
yenimm. j__
Stalino samės.nušviesta, “švie
si” tarybinę;Lietuva jai nepa
tiko.: Ji Atgal išvažiavo 
į tą “bjaurią, nekenčiamą” ka-

trąšiu tarybiniu gy- 
?TSRvaldžiai į teikė 
^igoiatitiiam apsigy- 
55$tik toji kruvinos

L= ■ ' " ' ■ .. .L».| II .

JAU IŠĖJO Iš SPAUDOS;/; - 

Juozo Liūdžiaus Raštai
Straipsniai, atsiminimai. 246 puslapiai, kaina $3.00. '

PETRONĖLĖS LIŪDžIUVIENfiS
ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU

88 puslapiai. Kaina $1.00.
Abi knygas galima gauti “Naujienose” atba pasiuntus

pinigus tokiu adresu: 
“NAUJIENOS”, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO 8, ILL.ų. .. • . . • s

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA- / <

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juoz^ AdomaitĮ •; Dėdę šėma aa- 
meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitę. 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės Šerno gyvenimą. 
Jiems bus įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražią istoriją. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtą žiemos ar vasaros paslrittitymams nu
pirkti Antano Rūko parašytą VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMĄ — 
Dėdės Šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jj at- I 
simena ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimai, rąžytojo ANTA
NO ROKO lengvas, vaizdus, gražia literatūrine formą pasakojimas 
duos progos susipažinti su mūsą pirmąją išeiviu šviesuoliu gyvenimu 
ir ją kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Jttoso Ado
maičio • Šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Ufturią Istori
jos Draugija. Chicago, 1962 m. 206 psk, kaina 2 doL '

GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

y ★
— LMlė^r Antanas Skeiva- 

las iš Clearing apylinkės plati
nimo vajaus proga tapo Nau
jienų skaitytojas, užsisakyda
mi į vięų^-ięms nielanis per 
SLA veikeją ir LB Tarybos 
jPrezktiumo sekretorę Aldoną 
Kaėinskiehę. ; Naujieji mūsų 
škąityfojaį A-’Lionė jr Abtįnas 
Skeivalau yra- patriotinio nu
sistatymo;;- vishoųienėje 'ir so
cialūs taiąie draugų bei arti
mųjų. Ponia Lionė dirba atsa- 
komingą darbą Sears b-yės ad
ministracijoje, o Antanas yrą 
super\izbriiis viename metalo 
apdirbimo fabrike. Dėkui jiems 
už dėmesf Naujienoms, dėkui .p 
Kačinskienei už talką vajaus 
metu, ž •/.

— V. Ė. Bildušas, Aurora, UL

MEN and .WOMEN

Want a part .time job that pays 
$3.00 an hour? and no expe
rience required! and all train
ing furnished at NO COST TO 
YOU! If you do, then contact 
305th PSYOP BN.U.S. ARMY 

RESERVE.
We‘have position-openings in 
Printing, Radio, Graphic Arts. 
It is desirable if you can speak, 

read, write Lithuanian.
.Call " 

694-Š031, Ex. 2353 or 2553 
After 5: P. M. 694-3015

Marquette Parko apylinkės 
atsiuntė gražų laišką su gerais 
linkėjimai ir juos parėmė pen
kine Naujienų naudai. Tos apy 

kiekvienais/ metais paremia,linkd&:4autietis užsisakė Nau- 
Naujiėnų leidimą. Dėkui uz sm|Kenas 3 mėnesiu bandomaiam 
mis dienomis, atsiųstą $9 auką. 
A. Grinius! iŠ Lockporto apy
linkės, sporto organizacijų rė
mėjas, prie, prenumeratos- pri
dėjo $4. Jo ūkyje kiekvienais 
metais būda'apylinkės bei Chi 
cagbs sportįiiilikų rungtynės ir 
ta proga‘^gūžinės. - M

— Ponia Ona Kantautas iš

Ar •'nejSSkingas'tas “Gimt 
Kraštas”, ar 'nejtiokingijo kvai 
li tauzalai ■ it:svaičiojimai?

' .it:::’.,-- - - - ■■

■ jienas 3 mėnesių bandomajam 
laikotarpiui, todėl pavardės 
prašė neminėti. Pranas Ado
maitis, pratęsdamas prenume
ratą, atsiuntė du dol. už kalen
dorių. Dėkui už iš anksto be ra 
ginimo atsiųstas prenumera
tas, paramą ir už dėmesį.

— Juozas Baltūsis iš St. Char 
les, Ill., tarp kita ko rašo: “Sa
vo prenumeratą pratęsiu iš auk 
sto, d. likusius nuo prenumera
tos 6 dol. skiriu Naujienoms 
paremti, kad jos būtų stiprios 
ir drąsios rašant teisybę, visų 
lietuvių demokratiškas laikraš
tis. Aš labai, stebiuosi, kad de
mokratiniame krašte ir demo
kratinėje - visuomenėje, atsiran 
da baimė užsisakant Naujie
nas skelbtis savb pavardes. Kaž 
kas negerai yra mūsų visupme 
nėję, ir tai turi būti visiems 
paskaitinimu orientuotis. link 
demokratinių organizacijų bei 
jų junginių ir remti demokra
tinių jėgų laikraštį Naujienas”.

— Steven M. r Dikcis, Illinois 
Technologijos instituto , studen
tas ar Civilinių Oro kadetų pul
kininkas iš Marquette ‘ Parko 
apylinkės, uz tvarkingumą tar
nyboje ir sugebėjimus darbe 
bei vadovaujant, apdovanotas 
aukšeiausįu Spąątz . medaliu, 
kurį įtėik|“ Jungtinio štabo vir- 
šinihkaszjen, George S. Brown. 
, ■■ —■ -Jo/in1 9^^ Guffe 
Parito apylinkėje gavo teisių 
dakyird laipsnį iš Illinois Te- 
-£hnologijos instituto Kent tei- 
sių -kolegijos. ‘ . ■ .

Vincas Kuliešius, žinomas 
namų šfiįybos; bei. -remontų 
kbntfffktoHnš, grįžo, is 3 mėn, 
atostogų Pietų Amerikoje. Grį-. 
žęs tuoj pradėjo domėtis Mar
quette Parko- apylinkės ir Chi- 
cagos lietuvių veikla bei savo 
verslo darbais.

— Lt. Ct>l. John W. Pachan- 
kis-iš Chicftgos pietvakarių, po 
23 metų aktyvios tarnybos Ka
rinės aviacijos daliniuose, išė
jo pensijon. Paskutiniu metu 
jis buvo žinių tarnybos virši
ninku prie Strateginės Oro ko
mandos.

— Olga Sprindžiukas, Vin
cas Derenčius ir Vytautas Reit 
neriš iš Chicagos pietvakarių 
gavo Amerikos pilietybę.
• — B. Papaurėlis grįžo į Mont 
realį is atostogų Floridoje. A. 
Bertulis iš Chicagos apsigyve
no Cicero apylinkėje. Ponia J. 
Zalga grįžo iš GeOrgijos į Oak 
Lawn apylinkę. P. Mičiulis po 
atostogų Floridoje grįžo į, Ca
lumet City, III. Ponia Anna Ben 
der iš Marquette Parko išvyko 
porai savaičių pas savo sūnų, 
gyv. Westchester, Ill.

— Lietuviu Prekybos Rūmai 
nutarė dalyvauti Chicagos Pra 
moitys ir Prekybos S-gos ruo
šiamoje tarptautinėje parodo
je Navy Prier halėse liepos 1-18 
dieną. Jau yra išnuomotas 200 
kvatfratinųi pėdų plotas, šiuo 
reikalu šiandien, kovo 29 d. 8 
vai. vak. pirm. J. Bacevičiaus 
raštinėje, 6455 So Kedzie Avė., 
kviečiamas organizacijų atsto-' 
vų pasitarimas ir komiteto pa

kis pMlhii šu Amerikos nepri 
klausomįrbM UOO m. min ėjimu. Į

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininku ir Darbininkių

REAL ESTATE FOR SALE 
Kamal, žemė — Pardavimui

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

DEL VISŲ ^INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS l

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 W. C.ermak Road. Chicago, Ill. Virginia 7-7747

NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS — 
NOTARIATAS — VERTIMAI.

Į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA Į

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — .778-2233
IR GYVENKIME ČIA10 BUTŲ mūras i vakarus nuo Ci

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

GERAI IŠLAIKYTAS 4 puošnių bu
tų mūras. Geros pajamos. Savininkas 
finansuoja. ’ > 4

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

iOPHIE BARČUS
.RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš WOPA, 
1490 kil. A. M.

Lietuvi y kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30— 
1:00 v. popiet. — šeštadieni ir 
sekmadienį nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto.
Telef.7 HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629

TERRA j
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanok 

visoms prosams.

3237 WEST i3rd ST„ CHICAGO 
Telef. 434-4660

Dldžiausias kailių 
pasirinkimas 

vienintelį
< lietuvį kailininką 7^ 
f Chicago  je

'It'SjfcNORMANA 
<®£«kBURŠTEINA 

263-5826 
■■ (btaigosj ir 

677-8489 
rlfef/ (buto)

185 North Wabash Avenue 
2nd Floor Chicago, I1L 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).

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė 
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980 

n - ■■ - i. -

HOMEOWNERS POLICY

Call Frank Zapolis 
3208% W.95th St.

GA 4-8454 IMSUtANCfV , 1
SlMe Farm Fare and OsuaRy Company

A. TVER AS 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBtS 

PardivimM Ir TalfymM 
2AM WIST 69th STRUT 

TeM«r RBpubllc 74*41
_ ----------- --------- ------------ - 4

REAL ESTATC SALE
Nimai, Žemė — Pardavimui

6 butų iškilaus grožio gelsvas mū
ras. 4 auto mūro garažas. Patiks ir 
jums, Marquette Parke. ££6.000.

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

ARTI 73 — California 20 metų 
nuikus 6 kamb.. 2 aukštu mūras ir 
2 auto mūro j*ar^s. Labai patrauk
lus gyventi. $23 300.

Savtstdvtąm nnnfpsionalui ar 
kiekvienam žmn^ii galima Dir
bti 9. aukštu mūro narna Inksus 6 
kamb hntas ir modernus biznis. NL 
mo<; ip mpfn statytos beveik
nrieš Marquette Parką. $38.000.

9 kambariu ka?n nain^s ranch. 2 
rirtuv^q 2 vonios, paini kametai. 
Ari? Rriahfon Parko. Galite greit už
imti. $36.500.

2 PUTU mndp-miiq mūro namas su 
Garažu. Atskiri šildvmai. Rami graži 
gatvė Marquete Parke. $36,600.

MODERNUS 4 BUTU mūraq ir 2 
auto mūrb garažas. Atskiri šildvmai. 
'Vnt air cond. Arti Maria High. — 
£45.500.

VALDIS REAL ESTATE

2625 West 71st St. Tel. RE 7-7200

ETTE’S REAL ESTATE
PIRKSIT — PARDUOSIT — 

NTTOMOSTT 
ĮVAIRŪS DRAUDIMAI

Maloniai iums natamauz

RALYS BUDRAITIS
♦369 ARCHER AVR PRICAGOJE 

Tel 254-5551
LFMONTO APVT.TVKDTR 

I35-TA TH ARCHER AVE 
Tel 257-5861

----------------------- > 3
M. A. ŠIMKUS

Real Estate. Notary Public. 
INCOME TAX SERVICE

|259 S. Maplewood. Tel. 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra- 

. šymai ir kitokį blankai. 
■------

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
(rensiu 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 Se. WESTERN AVE.

Chicago. Ui. 60609. TeL VI 7-3447

DĖMESIO 
52—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $70 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams.

i Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

Pasveikink savo draugus 
per "Naujienas*

RANGE 
FIRE IS 
WILDFIRE




